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George Bushas —
naujasis JAV prezidentas

Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali, padaugink!

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
, kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

Kongresas demokratų žinioje

(Tęsinys)

Kardinoliškoji Lietuva

George Bush buvo išrinktas laimėjimas iš paskutinių šešių
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidento rinkimų. Ir pirmą
41-ju prezidentu lapkričio 8 d. kartą 60 metų istorijoje, kad tos
pačios partijos kandidatas ir
rinkimuose.
Jis pasidarė žinomas visame viceprezidentas laimėtų rinki
krašte praeityje ne įvairių mus ir pakeistų du terminus
rinkimų būdu, bet paskiriant jį išbuvusį prezidentą. Spauda iš
į įvairias svarbias valstybės kelia, kad, kai Bushas buvo no
pozicijas. Jis yra pralaimėjęs minuotas konvencijoje, j i s
dvejus rinkimus į Senatą ir pasidarė tarsi kitas žmogus, at
vienus prezidentinius rinkimus. sipalaidavo nuo kai kurių ReaŠie rinkimai yra jo 20 metų kar gano nemalonių dalykų.
jeroje pirmas didelis laimėjimas.
Rinkimuose jis laimėjo visus
Tačiau demokratai turės kont pietiečių balsus. Texas ir Flo
rolę Atstovų rūmuose ir Senate. ridą ypač dideliu balsų dau
Niekada nebuvo lengva prie guma. Be to, už jį balsavo Ohio,
šingai partijai laimėti preziden Michigan, Illinois valstijos, New
to rinkimus, kai kraštas yra tai Jersey valstijas ir vakarinės
koje ir gerame ekonominiame valstijos. Dukakis vedė savo
stovyje. Komentatoriai pažymi, valstijoje Massachusetts, New
kad prie Busho laimėjimo Yorko ir Pennsylvanijos valsti
prisidėjo ir tas faktas, kad jis jose. Galutiniai duomenys bus
turi daug daugiau patyrimo žinomi vėliau.
Rinkimų istorijoje, tik Martin
užsienio politikoje, negu jo
buvęs oponentas gub. Dukakis. Van Buren 1836 m. būdamas
Nepadėjo Dukakiui jo nusista viceprezidentu buvo išrinktas
tymas Amerikos Gynybos srity prezidentu. Pranešama, kad
je, kai jis vis kalbėjo už su baltieji balsuotojai balsavo už
mažinimą apsiginklavimo. Di Bushą 3-2 santykiu, o Dukakis
delė šio krašto gyventojų dau surinko 90% juodųjų piliečių
guma yra už stiprią Ameriką balsų. Apklausinėjimai parodo,
jog Bushą savo balsais palaikė
kariškai.
konservatoriai, katalikai ir tie,
kurie
yra nusistatę prieš abortų
P e n k t a s i s laimėjimas
legalizavimą ir prieš mirties
Tai penktasis respublikonų bausmės panaikinimą.

muziejumi, ar mes, lietuviai,
galime tylėti ir būti patenkinti
tik tais mažais trupiniais, nu
mestais nuo vaišių stalo?!
Valdiški ateistai savo įžūlumu
mėgino teigti, kad mes patys no
rėjome uždaryti bažnyčias ar
net prašėme, kad jas uždarytų,
kai tuo tarpu bažnyčias uždari
nėjo Stalinas ir jo pasekėjai.
Tai visuotinė gėda.
Šiandien mes su ypatingu
p a m a l d u m u , su dvasiniu
p a k i l i m u , švęsdami mūsų
palaimintojo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio šventę, pasiti
k i m e Viešpaties malone,
dangiškos Motinos Marijos ir
Naujai išrinktasis JAV prezidentas George Bushas. kairėje,
mūsų palaimintojo arkivyskupo
Jurgio užtarimu. Mes tikime,
su savo išrinktu viceprezidentu Dan Quayle.
k a d prasidėjęs pasikeitimo
s t e b u k l a s mūsų Tėvynėje
TRUMPAI
pasireikš visu savo grožiu ir
žavesiu, visu atlyginimu, kurį
IŠ VISUR
Dievas, mūsų Kūrėjas, yra pažą- M a s k v 2 L _ Sovietų Sąjungos mėnesį perėmė ir Sovietų prezi
— Amerikos rinkimuose pa
dėjęs už ištikimybę Bažnyčiai, k o m u n į s t ų 71-ji bolševikų revo- dento pareigas, pirmasis pasi skutinių žinių pranešimu, vice
paklusnumą ir meilę Apaštalų U u c i j o s § v e n t ė - « - g - j - a i k š . rodė prie mauzoliejaus, po to ėjo prezidentas Geroge Bushas
Sostui. Mūsų pirmoji pareiga t ėje parodė tradicines iškilmes, ministeris pirm. Nikolai Ryžlaimėjo 40 valstijų balsus, o gub.
prisiminti dangiškos Motinos Q k a s s v a r b i a u s i a ? k a d kariuochovas. Jiedu priėmė dignitorių
Dukakis 10 valstijų.
žodžius: „Darykite visa, ką tik m e n ė r e m i a Gorbačiovo politiką sveikinimus. Tik vėliau kiti
— Išrinktasis p r e z i d e n t a s
jis jums įsakys. „Darykime, ką m Vakarais ir ypač su Amerika. Politbiurio nariai užėmė savo
George Bushas savo pirmojoje
Jėzus įsako, vykdykime, ką jis Minėjimo šventės tonas buvo vietas. Dar praėjusiais metais
spaudos konferencijoje pranešė,
per savo Šventąją Bažnyčią mus d r a u g i š k e s n i s Amerikai negu visi Politbiuro nariai iš karto kad naujuoju Valstybės sekre
moko.
(Bus daugiau) bet kada praeityje
užimdavo savo vietas. Gorba toriumi bus James Baker. Jis
~~ĮTZ
.
. » .
. . . . .
Toje šventėje pirmą kartą čiovo kairėje atsistojo Ryžcho- buvo Baltųjų rūmų viršininku
vas, o jo dešinėje Levas Zai- ir Busho išrinkimo komiteto
Afganų komunistai puola Pakistaną valstybių
dalyvavo diplomatai,
Amerikos ko
irNato
nėra kovas, Maskvos partijos vadas. pirmininku.
Washingtonas. — Federali jis nebuvęs leitenantu latvių
Islamabadas. — Pakistanas Pakistano ir Afganistano, ta- buvę nuo 1979 metų, kai so Ryžchovo kairėje stovėjo buvęs
— Britanijos
spauda
pranešė, jog nušovė afganų karo čiau nežinąs tikslaus žuvusiųjų vietai pradėjo invaziją į Afga antruoju Kremliuje Jegoras paskelbė, kad naujasis Ameri nis imigracijos teisėjas įsakė de pagalbinėje policijoje, kurie
masiniai žudę žydus, čigonus ir
lėktuvą, kuris buvo įskridęs į jų skaičiaus, pasakė Charles Red- nistaną. Taip pat buvo galima Ligačiovas, Gorbačiovo oponen kos prezidentas George Bushas portuoti VVinnetkos žmogų atgal
kitus žmones nacių okupacijos
teritoriją. Afganistanas tuojau man. Jis įspėjo Sovietų Sąjungą, matyti kokioje eilėje stovi tas.
labai tolimas britų karalių į Australiją, nes jis melavęs apie metu Latvijoje. Kalejs paneigė
savo praeitį II Pasaulinio karo
Televizijoje buvo rodomas šeimos giminaitis.
pranešė, kad Pakistano lėktuvai pasakydamas, kad Pakistanas Kremliaus hierarchija. Ameri
metu. Jis buvęs nacių komen jam primetamus kaltinimus; jis
yra
Amerikos
sąjungininkas
ir
•
Gorbačiovas
ir
Ryžchovas
ir
tik
kos ambasados reikalų vedėjas
įskridę ^Afganistano teritoriją
nedalyvavęs žudymuose. Tačiau
kartus
parodytas
— Sovietų Sąjunga atsisakė dantu.
ir čia nušovė du afganų lėktu turi visišką pritarimą.
John Joyce įsijungė su kitų kelis
teisėjas
rado, jog šis latvis buvo
Teisėjo Anthony Petrone
NATO kraštų ambasadoriais Zaikovas. Vakarų diplomatai reikalauti, kad Vietnamas iš
vus.
sargybinių
komendantu Latvi
Vakarų diplomatai praneša Lietuvoje lapkričio 12 ant platformos, kai žygiavo sako, kad tai rodo, Ligačiovą vežtų 50,000 kareivių iš Kam- sprendimą deportuoti latvį jos žydų stovykloje Salaspilyje ir
kariuomenės daliniai. Amerikos iškritus ir vyriausio valdžios bodijos. kaip buvo žadėjęs. Tuo Konradą Kalejs sveikino Tei
kitą žinią - afganų komunistai
Porkhove. Jie taip pat nužudę
šešiomis sovietų raketomis bus paminėtos trys amb. Jack Matlock nedalyvavo, rato, į kurį dabar įeina Zai k l a u s i m u Paryžiuje, kaip singumo departamento nacių
nes jis buvo išvykęs iš krašto. kovas.
praneša Valstybės departamen gaudymo OSI įstaiga dėl to, kad 20 ar 30 čigonų.
susprogdino Laisvės kovotojų
sukaktys
Liudininkai, kuriuos
Ambasada sako, jog jis būtų
tas, susitiko Amerikos atstovas tai buvo padaryta pasiremiant
stovyklas Pakistane. Europos
Sovietų
piliečių
liudijimais.
Šis
prižiūrėjo sovietai
Vilnius.
—
Lapkričio
12
dieną
dalyvavęs, jeigu būtų buvęs
Gaston Sigur ir sovietų užsienio
žinių šaltiniai praneša, jog
Kaltinimai
Amerikai
teisėjo
Petrone
sprendimas
ministerijos a t s t o v a s Igor
komunistai iššovė dvylika bus laikomos šv. Mišios prie Vil Maskvoje. Kariuomenės parade
Teisėjas Petrone, kuris pra
niaus
Katedros
durų
ir
rengia
dalyvavo
visų
rūšių
kariai
ir
Rogačiovas,
bet pasitarimas paneigė „didelį melą, k a d vedė apklausinėjimus ChicagoP u n t a Del Este. — Urugva
sovietų raketų ir žuvo daug
sovietų liudijimai yra nepati
juje 320 milijonų gyventojų va nedavė jokių vilčių.
afganų partizanų Pakistane m a p r a k t i n ė konferencija vežė 15 rūšių kariuomenės
kimi", pasakė Neal Sher. OSI je, parodė užrašytus 13 liudi
dai, septyni Lotynu kraštų pre
esančiose stovyklose ir karo paminėti Vilniaus vyskupijos ginklus, įskaitant ir tas raketas,
ninkų apklausinėjimus, kurie
— Šiaurės Korėja paskelbė
zidentai, susirinkę savo konfe- savo planą sujungti Korėjos direktorius.
laukuose. Valstybės depar įkūrimo 600-metį, vyskupo kurias dabar sovietai pasiuntė
Konrads Kalejs jau 75 metų, dar gyvena Latvijoje. Liudinin
rencijon pasisakė, jog Washing- žemes ir tuo reikalu pasiuntė
tamentas apkaltino komunistus Motiejaus Valančiaus blaivybės vėl į Afganistaną.
kų liudijimai buvo pravesti
tonas veda arogantišką politiką laiškus Amerikai ir Pietų yra pensijoje ir iki lapkričio 14 Amerikos advokatų iš OSI įstai
afganus; naujos atakos prailgins veiklos pradžios 130-metį ir Pa
Tik 5 minučių kalba
jų atžvilgiu ir nelaiko jų lygiais Korėjai. Reikalaujama, kad dienos gali apeliuoti. Jis yra gos, prižiūrint Sovietų vyriau
devynerių metų civilinį karą. laimintojo Jurgio Matulaičio
įžengimo į Vilniaus vyskupo
partneriais. Jie mano, kad nau būtų išvežtos Amerikos karinės Australijos pilietis. Teisėjas sybės a t s t o v a m s . Teisėjas
Karo
reikalų
žinovai
sako,
jog
sostą 70-metį, praneša Lietuvių
jasis prezidentas turės geresnius pajėgos iš Pietų Korėjos, suma savo sprendimą parašė 38 pusla Petrone pasakė, jog tie liudi
Oro mūšiai
Informacijos Centro skyrius Ro šį kartą nebuvo naujų ginklų
ryšius su Lotynų Amerika. Ar žintas a p s i g i n k l a v i m a s ir piuose. Kalejs melavo 1959 m., jimai yra patikimi.
parodyta,
nors
Scud-B
raketos
gentinos prez. Raui Alfonsin pa užmegzti politiniai ir kariniai gaudamas Amerikos vizą, kad
Pakistanas, kuris su Amerika moje.
Australijos karo nusikaltėlių
dalyvavo
parade.
Kai
kurie
dar
Mišias koncelebruos kardino
sakė,
jog
jau
laikas
pradėti
nau
remia afganų laisvės kovotojus
ryšiai tarp abiejų Korėjų.
prokuroro
įstaigai
buvo
bininkai nešė prieš Amerika
Estai, latviai prieš
jus ryšius tarp to regiono ir JAV
ir leidžia turėti savo stovyklas las Vincentas Sladkevičius, vi nukreiptus plakatus, bet buvo
pranešta apie šį teisėjo
— Vienoje, kurioje niekada
ir kad prezidentiniai rinkimai
Gorbačiovo planą
netoli Afganistano sienos, sako, si Lietuvos vyskupai ir vyskupi flotilių, kurios turėjo Sovietų ir
nutarimą. Iš ten nebuvo jokios
nesibaigia
žmogaus teisių kon
jų
valdytojai
12
vai.
p.p.
tam
duos
naują
progą.
Meksikos
kad šį ketvirtadienį prasidėjo
Amerikos
vėliavas
šalia
viena
Maskva. — Tautinės grupės reakcijos.
prez. Miguel. de la Madrid ferencija, Sovietų atstovas Gendidesni karo veiksmai. Prane Lietuvos laiku prie katedros kitos.
Teisingumo departamento
pageidavo, k ^ naujoji Šiaurės nady Gerasimovas pranešė, jog Estijoje ir Latvijoje pasisakė OSI įstaiga jau yra apkaltinusi
šime sakoma, jog amerikiečių durų katedros aikštėje.
Šį
kartą
tebuvo
viena
penkių
Petras Kimbrys, Lietuvos Ka
Amerikos vyl^ausybė skirtų Sovietų Sąjunga išleis 11 prieš Sovietų prezidento Edgards Inde iš Minneapolio,
F-16 raketa numušė įskridusį
minučių
kalba,
kurią
pasakė
pirmenybę Lotinų Amerikos politinių kalinių tik 1991 Michailo Gorbačiovo planą Valdis Didrichson iš Seattle ir
lėktuvą ir suėmė pilotą, kuris talikų Kalendoriaus-Žinyno Gynybos ministeris Dmitri
reikalams. Peru p «z. Aian Gar metais. Iki šiol sovietai skelbė, reformuoti Sovietų Sąjungos vy Mikelis Kirsteins iš Syracuse
tuoj buvo ištardytas. Pakistano bendradarbis savo panešime Jazovas. Jis pasakė, kad kariuo
d a norįs pradėti dialogą su kad pas juos nebėra daugiau riausybę. Estijoje šią savaitę miesto. Jie visi tarnavo Kalejs
televizija parodė n u š a u t ą Vatikano Radijui pasakojo, kad menė palaiko Gorbačiovo refor
Amerika kaip lygus su lygiu. politinių kalinių, bet dabar ir įvyksta komunistų prezidiumo dalinyje. Šiuo metu Kalejs gyve
lėktuvą ir patį pilotą. Komu po Mišių 15 vai., įvyks konfe m a s ir j o pasitarimus su
Brazilijos prez. Jose Sarney vėl atsirado. Vienuolikos pavar speciali sesija apsvarstyti tiems no St. Petersburge, Floridoje.
nistų radijas Kabule pasakė, jog rencija pačioj katedroj, „pasi Vakarais, kad sumažintų ir
punktams, pagal kuriuos tos
pasakė, kad arogantiška logika džių nepraneša.
Pakistanas nušovė Afganistano dalyti blaivybės veiklos patir toliau branduolinius ginklus.
reformos apsunkina valdymąsi
turi baigtis ir skundėsi pre
žvalgybos lėktuvą tą rytą, o po timi... ir aptarti visuomenės Jis sakė, jog padaryta gera pra
— Beirute Libano komunistai
sveikatos
Tėvynės
atgimimo
kybos vienpusiškumu. Panašiai pranešė, kad jie norėjo nužudyti keturiolikoje respublikų, kurie
pietų kitą žvalgybos lėktuvą,
džia
nusiginklavime,
o
taip
pat
KALENDORIUS
kalbėjo ir Venecuelos, Kolumbi Antoine Lahd, pietų Libano nėra rusai. Estijos Liaudies
k u r i s skraidė apmokymo labui". Nors pačioj katedroj ir regionalinių konfliktų suma
dalyvaus tik su kvietimais, visi
jos ir Urugvajaus prezidentai. milicijos vadą. Į jį buvo šauta du frontas paskelbė, jog reformos,
tikslais.
Lapkričio 10 d.: Leonas Di
žinime.
kuriomis bus suorganizuotas
Ypač Meksikos prezidentas de kartus, bet nepataikyta.
besidomintys galės klausytis
dysis, popiežius. Nirmeda,
naujas parlamentas bei galin
la Madrid kaltino VVashingtoną
konferencijos eigos per garsia
Trifena, Andriejus, Evelinas,
—
Sovietų
Sąjunga
pranešė,
Protestas sovietams
Kremliaus naujoji trijulė
už rėmimą Centras laisvės kad vėl bandys paleisti erdvė goji prezidentūra, p a s t a t o Gelvydė, Žybartas, Vaišilgas.
kalbius aikštėje. Planuojama ir
Pakistanas pareiškė Afganis meninė dalis.
kovotojų, kurie jėga norj laivį į orbitą. Šis erdvėlaivis respublikas į tokią padėtį, kad
Užsienio diplomatams buvo
Lapkričio 11 d.: Veteranų
tanui labai stiprų protestą. Vė
nuversti Nikaragvos vyriau turėjo būti išmestas į erdves jos turės mažiau teisių, negu diena. Martynas, Nimfa, SeiŠią konferenciją rengia Blai- įdomu, kokia tvarka šį kartą iš
liau pareiškė protestą ir Sovietų vystės Sąjūdis, Aušros Vartų sirikiavo Kremliaus valdovai,
sybę. Panamos prezidentas praėjusį mėnesį, bet dėl techni caristinė Rusijos provincija, rašo gūnė, Vigintas. Milvyde, Anas
Sąjungos ambasadoriui V.P. Blaivybės Gyvojo Rožančiaus kai priėmė paradą. Vakarų
„Sovietskaja Estonia". Nepasi tazija.
nebuvo pakviestas į šią konfe nių kliūčių buvo sulaikytas.
Jakuninui, kad atvežė naujas brolija ir Lietuvos vyskupijų Kremliaus įvykių aiškintojai
tenkinimas Latvijoje taip pat
renciją, nes Panama nebeskaibranduolines raketas į Afga liturginė komisija. Šio renginio teikia didelę reikšmę kiek
— Atlantoje komediantas Bill didėja, kadangi pagal reformas
toma demokratine valstybe.
ORAS CHICAGOJE
nistaną ir kitus moderniškus s k e l b i m a i pasirodė jau ir vienais metais, kokia eile jie
Cosby įteikė 20 mil. dol. auką
latviai praraas savo kontrolę,
ginklus į Kabulą.
Saulė teka 6:32. leidžiasi 4:36.
oficialioj spaudoj -Vakarinėse stovi ant Lenino mauzoliejaus.
— Bostono ligoninėje bus pa Spellman kolegijai, kurioje kaip sako Janis Dinevich, Lat
Valstybės d e p a r t a m e n t a s Naujienose ir Komjaunimo Tie Gorbačiovas, Komunistų parti tikrinta sovietų akademiko An mokosi daugiausia juodosios vijos Liaudies fronto vadovau
Temperatūra dieną 47 L, nak
pranešė žinąs apie įvykius tarp soj.
tį 38 L
rasės mergaitės.
jantis asmuo Rygoje.
jos sekretorius, kuris praėjusį drėj Sacharovo širdis.

Pavedu save ir mūsų mažąją
Lietuvos brangiosios Motinos Ma
rijos globai ir palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio užta
rimui.
Anuomet Galilėjos Kanoje
dangiškosios Motinos užtarimu
įvyko didis pasikeitimo stebuk
las, k u r su nusistebėjimu
pasakyta: „Tu palaikei kas ge
riausia iki dabar". Pasikeitimo
ženklai šiandien reiškiasi ir mū
sų aplinkoje, mūsų Tėvynėje.
Šiandien jūs galite su trispal
vėmis eiti mūsų gatvėmis,
galite vėl šalia mūsų taip
pamiltos giesmės „Marija,
Marija" giedoti Lietuvos himną.
Tai pirmieji pasikeitimo
ženklai, mes laukiame jų dau
giau. Pasitikime Viešpačiu.
Šių pasikeitimo ženklų mums
per maža, per daug mes buvome
nuskriausti tikėjimo atžvilgiu,
per daug praradome ir nete
kome, todėl šiandien ir negalim
tylėti, nieko nesakyti. J e i
šiandien mūsų
Tėvynėje
Lietuvoje tiek daug uždarytų
bažnyčių, jei mūsų sostinė
Vilnius neturi savo katedros,
jeigu Šv. Kazimiero bažnyčia
išniekinimui paversta ateizmo

Gorbačiovą remia kariuomenė

Latvio deportacijos byla
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LIETUVIŲ KUNIGAS
KAZAKSTANE
K. BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje

Sibiro kankinio gyvenimo kelią.
Jis su savo konfratrais čia lan
kėsi vienoje Bilefeldo miesto
dalyje, kur randami Rytų Eu
ropos ateiviai. Čia sutinkami ir
lietuviai. Tiesa, daugumas jų
apsistoję Memingeno ir Alguvos
(Algaeu) vietovėse, tačiau Rytų
Vestfalijoje Beckhofas y r a
lietuvių centru.
Skaitytojams pristatomas
vysk. P. Baltakis iš New Yorko,
apsilankęs pirmą kartą šiau
rinėje Vokietijoje kartu su kun.
A. Bunga, kun. Konstantinu
Gulbinu,OFM ; ir kun. A. Sva
rinsku. Jis po Mišių papasakojo
savo kančios — tremties kelią.
Straipsnio autorius primena
nepriklausomą Lietuvą, pirmą
sovietinę okupaciją, po jos
vokiečių ir vėl sovietų bei
sunkią katalikų Bažnyčios
padėtį, uždarant šventoves, tre
miant kunigus, konfiskuojant
turtą. Autorius daugiausiai rašo
apie kun. A. Svarinską, lage
rius, koncentracijos stovyklas,
kuriose jis išgyveno 21 metus.
Tik dabar, gavęs Augsburgo
vyskupo kvietimą, lietuvis
kunigas pasiekė Vakarus.

Prieš 200 m. Katrynos pa
Ryšium su Vakarų Vokietijos
kanclerio apsilankymu Maskvo kviesti vokiečiai apsigyveno
je bei susitikimu su S.S-goje Volgos žemupyje. Karo metu,
gyvenančiais vokiečiais, vokie kaip
pavojinga
S.S-gos
čių televizijoje spalio 25 d. saugumui tauta, ji buvo ištemta
beveik 45 min. paskirtas Volgos į šiaurinę Rusiją, Sibirą,
vokiečiams, šiandieną apgyven Kązakstaną. Išsklaidyti po pla
dintiems Kazakstane. Parodžius čią Sov. Sąjungą, vokiečiai
beribius plotus ir vokiečių gyve skundėsi vokiečių kalbos
namus medinius namus, aptver pamokų stoka, laisvės varžymu
tus tvora daržus, filmo repor (menomitai atsisako tarnauti
teriai sako, kad vasaros metu kariuomenėje),
V i e š n i a iš A u s t r a l i j o s psichologė J ū r a t e N o r m a n t a i s l e n a e r . i a n * y a » bijodami
masi Detroite, p a s i k a l b ė j i m e su vietos lietuvių žurnalistu Ant. Grinium.
temperatūra čia siekia +40 prarasti savo tautinį identitetą
N u o t r K. S r a g a u s k o
laips. C, o žiemą ji krenta iki bei kultūrą.
Kaip minėjau, jų sąlygos kiek
Jūratė Tender lankėsi atitin - 4 0 laips. C. Pasikalbėjimai su
DETROITO ŽINIOS kamose
vokiečiais
vyksta
gana
sunkiai.
pagerėjo, nes kartais duodama
Michigano valstijos
įstaigose, siekdama patirti tokių Jiems trūksta žodžių, kalba su vokiška programa televizijoje,
išleidžiami du vokiški laikraš
SVEČIAI I Š A U S T R A L I J O S protiniai atsilikusių žmonių aiškiu slavišku akcentu.
Anglies kasyklose kas antras čiai. Tačiau jų daugumas sva
apgyvendinimo reikalus, nes
yra
vokietis. Išeinančius iš jonė _ atstatyti autonominę
Michigano
valstija
yra
šioje
Psichologė J ū r a t ė Normanšachtos
filmuotojai klausia sovietinę Volgos vokiečių
taitė Tender ir jos vyras Daryl srityje labai pažangi. Aplan
vokiškai:
„kalbate vokiškai, respubliką su Engels vardo sos
atvyko iš Australijos j Ameriką kiusi Grand Rapids, Mt. Cleir čia 3 mėnesius Californijos mens, Jūratė Tender lapkričio kalbate vokiškai". Murzini tine. Neseniai Maskvoje lankėsi
angliakasiai visiškai nekreipia S.S-gos vokiečių delegacija,
universitete Los Angeles mieste 2 d. išvyko į Bostoną.
dėmesio...
įteikdama centrui memoran
studijuos naują metodą proti
A. Grinius
Tas pats ir su jaunimu. dumą tuo reikalu.
niai atsilikusių vaikų mokyme.
SKAUTU KŪČIOS
Mokykloje į vokiškai keliamus
Ta pačia proga norėčiau pa
Jūratė Tender yra direktorė or
DETROITE
klausimus jie daugiausia atsa liesti beveik visuose didesniuose LAIŠKAS
ganizacijos teikiančios pagalbą
ko , j a " arba „nein", nors ir
autizmo ligos p a l i e s t i e m s
Tradicinės Skautų kūčios ruo mokytojos vokiečių kalbos žino vokiškuose laikraščiuose pa
vaikams ir suaugusiems. Ame šiamos gruodžio 4-tą dieną, 5:00
talpintus trumpesnius ar ilges LAUKIAME KONKREČIŲ
jimas
atrodo
nėra
taip
pat
labai
ŽINIŲ
rikoje patirtus metodus ir žinias vai. p.p. Kultūriniame centre.
nius straipsnius apie kun. A.
platus. Alma Atoje veikia vokiš Svarinską. Be abejo, Sibiro
žada pritaikyti Australijoje.
Maloniai kviečiami visi skautai,
Su dėmesiu skaitėme J. MasiJūratė Tender ir jos vyras buvusieji skautai, jų tėveliai ir ka radijo programa, perduoda tremtinio atvykimą į Vakarus,
ma
lengvo
žanro
muzika.
Lei
daugiausiai minėjo Vokietijos, lionio skelbtus planus išleisti
Deryl svečiavosi Detroite pas šeimos. Įėjimo auka — lėkštė
džiami
vokiški
laikraščiai.
Austrijos
ir
Šveicarijos „VARPO" rinkinį ir tame
savo dėdę, spaudos bendradarbį Kūčių maisto.
Evangelikai
turi
pasistatę
pačiame straipsnelyje kvietimą
ir fotografą Kazimierą SragausTradicinės Skautų kūčios yra maldos namus, juos turi ir katalikiška spauda, tačiau
netrūko taip pat ilgesnių ir jau dabar leidinį prenumeruoti
ką. Spalio 30 d. ji dalyvavo labai gražus ir įspūdingas pobū
k
a
t
a
l
i
k
a
i
„Klein
Berlin"
pamaldose Šv. Antano bažny vis. Kviečiame ir jus atsilankyti
palankesnių straipsnių kartu ir (DRAUGAS, 1988.X.21, Nr.
vietovėje.
Vokiečių
dvasios
vadu
206). Tai puiki mintis ir mūsų
čioje ir po pamaldų vykusiame į šiltas, vaišingas Skautiškas
mūsų Lietuvai.
yra
kunigas
iš
Lietuvos
—
visuomenei reikšmingas projekparapijos piknike-gegužinėje.
kūčias.
Pfarrer aus Litauen, atvykęs į
visiškai
nekreipiant
Norėčiau trumpai pažymėti tas,
Kązakstaną 1943 m. Televizi Vakarų Vokietijos pramonės dėmesio į straipsnio galą, kur
jos atstovai lietuviui kunigui centre — Bielefelde leidžiamą autorius kažin kodėl pasisakė,
pastatė eilę klausimų (nenugir „Neue Westfaelische" dienraštį kad perspausdintas „VARPAS'
dau pavardės, tačiau vardas yra š. m. spalio mėn. 19 d. ir jame bus nereikalingas. Na, ret
Hartford,
Connecticut
Liudvikas), į kuriuos dvasiškis patalpintą straipsnį su kun. A. k a r č i a i s ,,ir šventieji su
gana gera vokiečių kalba jiems Svarinsko (vienoje vietoje) ir klumpa", tad leidinį vistiek
p a a i š k i n i m a i , kad padėtų
LIETUVE MENININKE atsakė. Pasirodo, kad lietuvis vysk. P. Baltakio ir kun. A. prenumeruosime ir šimtametį
lankytojui suvokti kūrinio
TAUTOS G A R S I N T O J A
čia dirbo sanitaru, tačiau kartu Bungos nuotraukom, aprašant „VARPĄ" su įdomumu skaity
kilmę ir prasmę.
slapta vokiečiams, lietuviams, jų viešnage Vestfalijoje bei sime!
Hartfordo ir apylinkės li« tu
Saimininkienė atstovauja lenkams, ukrainiečiams įaikė
viams džiugu buvo spalio 4 šiaudų meno kūrybai — collage. šv. Mišias. Chruščiovo metu
dieną matyti Aldonos Saiminin- Savo darbams jis vartoja nu sąlygos kiek palengvėjo ir jau
kienės didelę spalvotą nuotrau nokusių ir dar ne visai subren Mišios buvo laikomos viešai.
ką prie jos šiaudų darbo lietuviš dusių rugių šiaudus ir juos pati Bažnyčios vidus atrodo labai
kų motyvų kūrinio, įdėto vieti parengdama išgauna norimus gražiai. Prie altoriaus nu
nio dienraščio ,,The Hartford s k i r t i n g u s spalvų tonus, filmuotos klūpančios baltom
Courant" kultūrinės dalies pir šiaudus ji skelia, išlygina ir suknelėm mergaitės ir tamsiais
mame puslapyje. Prie nuotrau suklijuoja išgaudama norimą švarkais berniukai, pasiruošę
kos pridėtas ir gana platus ap vaizdą. Specialiai šviesus šiau priimti pirmą komuniją. Pa
rašymas, pavadintas: Prisimini dus ji užsisako Vakarų Vokieti mokslą lietuvis kunigas jiems
mai įkvėpia meno d a r b u s joje, kur ši meno sritis yra sako rusiškai, suaugusiems vo
naudojant įvairias medžiagas. puoselėjama. Šiaudų menu ji k i š k a i .
Bažnyčia
pilna
Saimininkienė dalyvavo su susidomėjo būdama dar pradinėj tikinčiųjų. Kazakstane gyvena
savo šiaudų meno darbais mokykloj, k u r buvo mokoma apie 1 mil. vokiečių, o visoje
liaudies meno parodoje DeCor- daryti papuošalus Kalėdų eglu Sov. Sąjungoje daugiau kaip 2
dova muziejuje, Lincoln, Mass., tei, o sudėtingesnius darbus mil.
Dail. Aldonos S a i m i n i n k i e n ė s š i a u d i n u k ų p a v e i k s l a s .
miestelyje prie Bostono, kur pradėjo kurti prieš 20 metų.
buvo i š s t a t y t a 140 darbų, Dabar, šeimai jau suaugus, ski
sukurtų 31 Naujosios Anglijos ria daugiau laiko savo pamėg
menininkų, atstovaujančių įvai tai sričiai.
Drąsa — visuomet sakyti tie
rioms etninėms grupėms, įskaisą!
Drąsa — visuomet garbingai
Reikia pastebėti, kad su savo
įskaitant lietuvius, lenkus, ukrai kūriniais ji mielai dalyvauja
pasielgti! Drąsa — ištikimai
niečius, čekoslovakus ir kt. ir vietinėse lietuviškose pa
laikytis savo principų! Tik šitie
Paroda t ę s ė s i visą spalio rodose, rengiamose ypatingų
dalykai išugdo didžią sielą.
mėnesį. Šis muziejus turi gerą minėjimų progomis. Jos darbai
Tih.Toth
vardą ir yra gausiai lankomas. greitai patraukia lankytojų
Straipsnio autorė Linda Hirsh dėmesį ir sudaro progą
rašo, kad rengėjai planavo pokalbiui,
kuris
dažnai
surengti tik dabartinio liaudies prasideda apie kūrinį ir
meno paroda, nes jis retai yra menininkę, o baigiasi apie Lie
matomas muziejuose bei galeri tuvą, jos kančias. Ji taip pat jau
jose, bet čia į meną įsipynė ir daugelį metų noriai talkinin
praeities iškėlimas. Labai leng kauja mūsų jaunimo vasaros
va kūrėjų darbuose įžiūrėti jų stovyklose Amerikoje ir Kana
j a u s m u s , vietoves ir kas doje, aiškindama ir mokydama
dieninius užsiėmumus. Ji sako, savo mėgiamo meno.
kad „Saimininkienė kuria apie
Saimininkienės darbai yra
kraštą už vandenyno. Ji gyvena
g a n a paplitę ne t i k jos
E. Hartforde, bet jos kūryba ir
gyvenamoje apylinkėje, bet ir
jos širdis y r a iš jos gimtosios
toliau tarp lietuvių. Vienas iš
Lietuvos. Kiekvieną kartą,kai
jos darbų yra net popiežių
ji sukuria šiaudų dirbinį, ji pa
pasiekęs. Todėl yra džiugu ir
kartoja savo šalies istoriją, pro
nenuostabu, kad DeCordovos
testuoja prieš sovietų priespau
muziejus užangažavo visus
dą ir atgaivina savo tautos
dabartinius jos eksponatus, kaip
Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio
tradicijas".
originalią kūrybą, vieneriems
..Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių
Šioje parodoje ji dalyvavo su metams ir j i e bus rodomi
poezija vienoje knygoje, jspūdingas
6 savo kūriniais: Kryžių kalnas, kituose JAV-ių muziejuose, su
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
Lietuvaitė prie kryžiaus sura kuriais DeCordova bendradar
dinys su poeto autobiografijomis, su
kintomis rankomis, Vilniaus biauja. O mes, džiaugdamiesi jos
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio
poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
Aušros Vartų Marija, Jūratė ir pasisekimu, linkime sėkmės
laičio
paaiškinimais. Puiki dovana išei
Kastytis, Kanklininkė ir Dide vystant toliau jos pamėgtą
vijai ir Lietuvai.
lis varstytas lietuviškas orna meno sritį ir garsinant Lietuvos
Leidinys gaunamas ir „Drauge",
mentas — sodas. Prie darbų vardą.
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25;
buvo
pridėti
muziejaus
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
p.t.
Aldona Saimininkienė su savo dukra.
vadovybės spausdinti išsamūs
deda dar $1.20 valstijos mokesčių.
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Deja, straipsnyje trūko es
minių duomenų: nebuvo nei ad
reso kur leidinį užsisakyti, kur
prenumeratą ar aukas siųsti,
nei kaip čekius rašyti... Neban
dydamas kurti detektyvinio
romano scenos esminių duo
menų surankiojimui, kreipiuosi
dabar į straipsnį talpinusį laik
raštį. Manyčiau, k a d , k a i
straipsnyje trūksta kokio fakto,
jį galėtų redakcija pati įrašyti
arba pas autorių pasiteirauti.
Šiame pavyzdyje glūdi ir ben-

metams
$70.00
$70.00
.$70.00
$40.00

Vz metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

3 mėn.
$25.00
$25.00
$25.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
skelbimų įurinj neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

dresnis mūsų spaudos anemijos
pavyzdys: arba per daug giriamej ar per daug jau graudename,
bet per mažai teikiame konk
rečių žinių. Taigi ir „VARPO"
reikalu būtų naudinga žinoti,
kur čekius siųsti, kokiu vardu
juos rašyti. Tada ir leidimo dar
bas sparčiau eis.
A n t a n a s Dundzila
i

.

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
2636 W. 71 st Street

Susitarimui: treč., ketv., šešt.
436-5566
DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2 4 3 4 W. 7 1 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr.. ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Of*. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581
DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILD1NG
6449 S o . Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
D R . A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS

Kab.

t e l . LU 5 - 0 3 4 8 ; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS M A Ž E I K A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W . 63rd St.
Vai pagal susitarimą, pirm. ir ketv 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab.

tel. 4 7 1 - 3 3 0 0 ; rez. 4 4 2 - 8 2 9 7

VIDAS J . N E M I C K A S , M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzte A v e . ,
Chicago, III. 60652
Pirm., antr., ketv. ir penkt
pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago. IL 60629
Tel 436-7700

3 9 0 0 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

RIMGAUDAS N E M I C K A S , M.D

Kabineto tel. — 582-0221

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. J A N I N A JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S . Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
•r hemoroidų gydymas
5540 S . Pulaski Road. T e l . 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt.. a n t r . ketv. ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus
DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W. 59th St.. Chicago. IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th A v e . Hickory Hills. IL.
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet
DR. PETRAS V. KISIELIUS
D R . EUGENE M c E N E R Y
D R . J A M E S BURDEN

S. PRASAD T U M M A L A ,

M.D

SURENDER K U M A R , M . D .

Namų 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. Kedzie, Chicago, I I I .
Tel. 925-2670
1185 Dundee A v e . , Elgin, I I I . 6 0 1 2 0
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
DR. L. D. P E T R E I K I S
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts R d . , Hickory Hiils, IL
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą
DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2618 W. 71st St. — T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč
Or. Tumasonio kabinetą perėmė
T. R A M A , M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71 st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 8 5 2 - 0 8 8 9
Vai ; pirm., antr ketv ir penkt.
3 iki 7 v.v. Tik susitarus

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N . Mlchlgan Ave., Sulte 3 2 4 Ir
5 6 3 5 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL
Tel. 565-2980 (veikia 24 vai.)
Valandos pagal susitarimą

D R . A N T A N A S G. R A Z M A
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2 6 3 6 W. 71 st. St., Chicago. III.
Tel.: 436-0100
11800 Souttroest Highway
Palos Heights. III. 6 0 4 6 3
(312) 361-0220
(312) 3 6 1 - 0 2 2 2

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 w . 81 st Street
Kabineto tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811

DR. LEONAS S E I B U T I S
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2658 W . 63rd Street
Vai. antr 1-4 v. p.p ir ketv 2-5 v p.p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . raz. 448-5545

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė
DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 vv 71st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer A v e . (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

Mažoji Azija —

NERAMUMŲ ŠALTINIS

PUTNAMO SESELIŲ
MISIJA LEMONTE

KGB VEIKLA BEIRUTE
K. BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje

Pasikalbėjimas su Nekaltai Pradėtos Marijos vienuolyno

Nuo seniai buvo vadinami viso to rajono, visų tų musulmo
Prieš rašydamas apie KGB joje laukiama 1989 m. sausio
Mažąja Azija tie visi kraštai, niškų, judėjiškų ir krikščioniš
provincijole ses. Bernadeta
veiklą Beirute, norėčiau trum mėn.).
kurie priėjo prie Viduržemio jū kų žmonių, nes jie visuomet sėdi
Vakarų Vokietija greičiausiai
pai paliesti dviejų vokiečių
ros iš kitos pusės kaip Europa ant galinčios sprogti parako sta
Mohamedui
prižadėjo švelnią
pergyvenimus
Libanono
sosti
Č. MASAITIS
— Gerbiamoji Sesele, Jūsų
— Chicagos apylinkėje
ir jų kaimyninės valstybės, su tinės.
bausmę, kadangi pasiuntinių
nėje.
darančios arabų žemes. Nors ne
pinigai
(septynių
Rugsėjo mėn. 12 d.,beveik po vežti
Ar kalti tik arabai, kurie ko vienuolyno steigiamoji nauja vanų ir sugebėjimų dirbti reli Jūsų vienuolyno bendradar
visi arabai yra vienos kilmės, voja už savo teises, savo gy misija Lemonte prie Chica- ginėje ir kultūrinėje plotmėje biai yra gerai susiorganizavę
dvidešimties mėnesių kančios skaitmenų dol. suma) į Ženevą
bet juos jungia musulmoniškas venimus ir ateitį, negalima bū gos sukelia daug dėmesio ne dar labiau paskatino mane įsi ir jie gražiai veikia pagal
įvairiuose Beiruto m. pože- Beiruto nebuvo priimti. Taigi,
tikėjimas ir seni papročiai. Da tų pasakyti. Jie ne patys tas tik Chicagos apylinkėse, bet gilinti į šias galimybes. Seserų savo i n i c i a t y v ą . A r y r a
miuose, j laisvę buvo paleistas čia valiuta nevaidino rolės, nors
lis arabų dar ir dabar tebėra kovas sugalvojo ir veda. Jie ir kitų lietuvių, besidomin provincijos taryba, viską ap užsimota įjungti jų veiklos
Frankfurto chemijos koncerno „Siemens" už savo mechaniką
vadinami beduinai, arba klajok buvo išvaryti iš savų šimtus čių Jūsų plačia religine bei svarsčiusi ir truputį persi dalį į misijos darbus ir ati
Hoechst direktorius R. Cordes. sumokėjo milijoninę dol. sumą
liai, kurie išeina vienoj metų da metų gyventų žemių, jiems kultūrine veikla. Gal pasa organizavusi, rado būdą pa tinkamai koordinuoti misijos
Kalėjime išgyventas dienas at ir ji buvo šiitų priimta. Pas R.
ly, o grįžta tik kitoj.
spausdino dviejų mil. egz. Cordes greičiausiai svarbią rolę
nebuvo duota vietos kurtis ir kytumėt mums pagrindinius kreipti dalį mūsų jėgų į šią ir rėmėjų užsimojimus? Jei
motyvus
steigiant
šią
misiją
taip,
tai
kurie
rėmėjų
darbai
naują
misiją.
leidžiamas ,,Stern" žurnalas, suvaidino diplomatiniai kanalai
Arabai, kadaise turėję didelių žvelgti į savo ir į savo vaikų
ir
šio
užsimojimo
tikslą?
būtų
koordinuojami
ir
kokių
tačiau atrodo, „atsverdamas" bei įteikti vėliau pinigai
nuotykių, galingas valstybes, ateitį. Jie buvo palikti savam
— Kokie yra konkretūs
— Nekaltai Pradėtosios Ma misijos veikimo planai arti naujų galimybių atsirastų
kiekvieną žodį, kadangi jie gali Ženevoje.
pasižymėję kariautojai, dabar likimui, jais nesirūpino ne tik jų
bendradarbiams
talkinti
vie
rijos
seserys
stengiasi
įsijungti
pakenkti kalinamiems ameri
žemes
atėmęs
Izraelis,
bet
ir
di
yra susiskirstę mažomis kilti
miausioj ateity ir kelios se
Paleidus vienutės kolegą
nuolyno
veikloje?
į
lietuvių
dvasinį
ir
kultūrinį
kiečiams, anglams ir kt. tau Šmidtą, jis pajuto beviltiškumą,
mis arba nestipriomis, mažai džiosios valstybės. Gal jie nenori
selės imsis šio darbo?
— Mūsų rėmėjai Chicagoje
tybių kaliniams.
pažangą darančiomis valstybė Izraelio pripažinti valstybe tik gyvenimą savo aplinkoje, kad
kadangi sargybinis jam pasakė,
— Mūsų Misijos planai yra
mis. Jie šiuo metu yra susiskal dėl to, kad jie ištremti ir žudo įvairiais būdais padėtų kelti ir padėti lietuviams dvasinėje ir yra labai gražiai susiorganizavę
kad
Šmidtas bus sušaudytas.
Nedaug jis pasakė žurnalo
ugdyti
tas
vertybes.
Chicagoje
dę tautybės, siekimų ir net tikė mi dėl kovos už savo teises ir
kultūrinėje srityje pagal lie ir jau metų metais veikia sava
bendradarbiams tik pažymėda Prancūzai turėjo dar sunkesnes
jimo žvilgsniu, bet turi vienodą savo gyvenimą. Juk dabar įsa mūsų rėmėjai ir kiti lietuviai tuvių pageidavimus ir mūsų rankiškai su mūsų proginiu
mas, kad 12 mėn. jam buvo sąlygas, nes sargybiniai dažnai
neapykantą Izraeliui, užėmu koma šauti net į vaikus, metan praeity jau daug kartų kvietė pajėgumą. Rugsėjo pradžioje į prisidėjimu, kiek tai buvo įma
uždedamos grandinės, kartais pridėdavo revolverį prie smilmus
ten
atvykti
ir
įsikurti.
Ban
noma
dėl
didelių
nuotolių.
Ir
siam jų žemių dalį ir išvariusiam čius akmenis, į jaunuolius, pasi
Misiją nuvyko dvi seselės ir įsi
ant kojų, kartais ant rankų. kino sakydami: „aš vadinuosi
iš savo namų. Tai vadinami pa priešinančius okupantui. O ne dėme, bet susidūrėme su di jungė į Jėzuitų Misiją Lemonte, toliau mes paliekam juos veikti
Kurį laiką kalėjo su kitu Frankenšteinas ir tave nužudy
lestiniečiai, kurie yra pasiskirs žmoniškas jų mušimas yra seki delėmis kliūtimis ir pastangos į Maironio šeštadieninės mo savarankiškai. Žinoma, ka
pagrobtu „Siemens" kompani siu".
liko
nesėkmingos.
Šiais
metais
dangi
dabar
turime
seselių
arti
mas
nacių
ir
komunistų,
kurie
tę po daugelį arabiškų karštų,
kyklos ir ateitininkų veiklą.
jos m e c h a i n k u A. Šmidtu,
Sovietai tokias problemas
bet jungiami terorizmo ir kovos išmokė kitus, kaip reikia nai mus pakvietė Jėzuitai įsijungti Ateity tam tikrais atvejais galės Chicagos, jos dažniau galės
tačiau pastarąjį išleidus į laisvę sprendžia kitu keliu.
į jų misiją Lemonte, taip pat ir nuvykti dar viena, kita seselė dalyvauti rėmėjų
paren
prieš visą pasaulį Palestinos kinti žmones ir tautas.
(sumokėta aukšta pinigų suma),
1985 m. rugsėjo mėn. 30 d.
ateitininkai kvietė jiems talki pravesti susitelkimus, reko gimuose, prisidėti prie jų veik
išlaisvinimo organizacijoje.
R. Cordes likęs vienas. Jo Hizbolah (jie save vadina
ninkauti. Todėl iš naujo svars lekcijas, seminarus, paskaityti los, aplankyt sergančius ir atlik
v i e n u t ė buvo kažkokiame „Dievo partija") pagrobė keturis
Mažojoj Azijoj jau kelerius
tėme
šias
galimybes,
ir
Dievas
ti
kitus
patarnavimus.
Dar
tik
paskaitas
jaunimui
ir
suaugu
Beiruto m. kvartale, namo sovietinius diplomatus. Vienas
metus kovoja Irakas prieš Iraną,
Negalima
sakyti,
kad
neturi
šį
kartą
palaimino
mūsų
pa
pora
mėnesių,
kai
seselės
siems.
Sunku
šiuo
metu
nusa
pogrindyje, užkaltais langais, jų buvo nužudytas. Į teroro
nepaisant musulmoniško tikėji
stangas.
kurtis
tauta,
kuri
daugiau
kaip
nuvyko
į
Lemontą,
todėl,
kyti
visą
ateities
veiklą,
nes,
be dienos šviesos. Jis kartais veiksmus sovietai tuoj pat
mo. Jie yra skirtingos kilmės —
tūkstantį
metų
buvo
išsklaidyta
manau,
dar
per
anksti
pateikti
manau,
tik
su
laiku
tas
pilniau
nežinojo ar yra naktis ar diena. atsakė teroru. Susitarus su Siri
asyrų ir persų, kurie kadaise
ir
persekiojama.
Ji
turėjo
teisę
konkrečius
atsakymus
į
klau
išryškės.
Mes
stengsimės
pagal
Miegojo ant grindų, ant padėto ja, Maskva į Damaską pasiuntė
buvo stiprūs ir nukariavę didelę
— Kadangi Jūsų vienuoly
Azijos dalį. Dabar jie kovoja taip pat kurtis kokioje žemėje. no narių nėra daug ir plačiai savo galimybes atsiliepti į išky simus, liečiančius mūsų bendrą
matraco,
turėdamas
tik 30 KGB agentų, kurie lydimi
darbą su rėmėjais. Mes norime
vieni prieš kitus, senos neapy Artimiausia jai buvo žemė, jo veiklai seselės skiria lančius pageidavimus.
siriečių atvyko į Beirutą,
naktinius
baltinius.
Kartais
kantos kurstomi ir matydami kurioje gyveno jų protėviai ir iš kasdieną ilgas valandas,
— Ar ši misija sudarys pro palikti atviras galimybes ir žiū
galėdavo skaityti angliškas košdami dienų dienas Beiruto
musulmonų šiitų žiaurumus kurios jie buvo išvaryti prievar neskaitant maldai ir susi gą jaunoms lietuvaitėms rėti, kur ir kaip galėsime vieni
knygas. Sargybiniai labai daž k v a r t a l u s . Vienai grupei
Irane, valdant ten tai religinei ta. Jie turėjo teisę kurti sau ir kaupimui skiriamo laiko, tai arčiau pažinti vienuolės kelią kitiems padėti ir kaip bendra
nai sakydavo: „tu mums nieko pavyko pagrobti šiitų šeicho,
sektai. Iranas šiandien kovoja savo vaikams gyvenimą po to, atrodo, kad dėl naujos mi i gyvenimo tikslą ir giliau pa darbiauti.
dvasinio
vado
n e p a d a r e i , m u m s rūpi tik Hizbolah
ne tik prieš Iraką ir kitas ara kai jie buvo naikinami neprotin sijos darbų teks sumažinti svarstyti pasirinkimą pras
Mohamedas". Mat šis arabas Fadlalah brolėną. Jis buvo
biškas šalis, bet ir prieš Europą go ir fanatiško valstybės vado, kai kuriuos kitus vienuolyno mingo gyvenimo?
PARAMA BUTŲ ŠILDYMUI buvo s u i m t a s F r a n k f u r t o pagrobtas kartu su automa
ir Ameriką terorizmu, pagrobi kuris atėjo tik sunaikinti sveti įsipareigojimus. Ar iš tikro
— Kiekviena vienuolė yra
orauoste, apkaltinant lėktuvo šinos vairuotoju. Po dviejų
mais, įkaitų laikymu ir žiaurių mą kraštą, nes Hitleris buvo ne taip yra, ar naujosios misijos gyvas ženklas ir priminimas
Mažas pajamas turintieji, pagrobimu ir nužudymu vieno dienų, prie Hizbolah partijos
ryšių palaikymu, panaudoda vokietis, o austras. Bet ir kū darbai bus įrikiuoti į jau di apie mylintį Dievą, kuriam ji senimas ir kiti, kurių šildymas amerikiečio. R. Cordes kalinimu būstinės buvo atneštas krepšis
rimasis senojoje tėviškėje delę v i e n u o l y n o d a r b ų pasišventė. Ji stengiasi kreipti
mas žudynes ir kankinimus.
dėl neturto uždarytas, gali gau mėginta išgauti Mohamedą, su nukirsta šoferio galva ir
visiškai
neduoda
teisės
skriaus
žmonių mintis įdvasinęs verty ti paramos iš Illinois valstijos kadangi galvota, kad jis bus per trumpas raštas: jeigu diplo
naštą?
Šiuo metu dėlto visų civilizuo
— Teisinga, kadangi mūsų bes ir būsimąjį amžiną gyve iždo. Apie tai pranešė guberna duotas amerikiečiams (jo galu matai nebus tuoj pat paleisti,
tų kraštų akys yra nukreiptos ti nekaltus žmones, gyvenan
į Mažąją Aziją, iš kurios kyla čius nuo jiems nežinomų laikų skaičius nėra didelis, teko šiek nimą. Taip pat kiekviena vie torius Thompsonas.
tinio teismo sprendimo Vokieti- sekanti siunta bus brolėno gal
toje
žemėje.
Jie
turėjo
būti
įkur
nuolija
turi
savo
specifinę
va. Dar tą pačią dieną trys
neramumai, persekiojimai, žu
tiek
persitvarkyti,
kad
sovietiniai diplomatai, tik šimtą
dymai, pagrobimai ir nuolati dinti, jiems turėjo būti taip pat galėtume imtis darbo Lemonte. charizmą, kuri kyla iš steigėjo
m. nuo S. S-gos pasiuntinybės
niai karai. Tie karai nėra dar sukurta valstybė su ribomis, Dėl pasikeitusių sąlygų ir nau dvasios ir suteikia dvasinio
valdžia
ir
ateitimi.
gyvenimo
bei
apaštalavimo
rasti
laisvi. Nuo to laiko sovie
dideli, neskaitant žydų karo
jos krypties, aprūpinant vyres
Palestinos
valstybę
negalėjo
tinių piliečių pagrobimų nėra.
prieš Siriją ir Egiptą, kai šie
•••ptį. Daugelis žmonių kelia
nio amžiaus žmones Amerikoje,
R. Cordes su žmona poilsiau
kraštai užpuolė Izraelį, bet jie sukurti tik Izraelis. Kurie šių metų pradžioje priėjome iš klausimą apie savo gyvenimo
padėjo
Izraeliui
susikurti,
tie
tu
ja
nežinomoje vietovėje.
gali išsivystyti į dideles kovas,
vadą, kad Vila Maria poilsio prasiir ir, tikiuos, kreipiasi į
rėjo
padėti
kurtis
ir
ištremtiems
nes nuolaidų arabai, ypač iš
namai Thompsone, CT, jau atli Viešpatį, kad geriau atpažintų
Ką veikia 48 m. viengungis
arabams, kad jie galėtų gyven ko savo uždavinį, ir todėl nu savo gyvenimo kelią. Kas jau
tremtieji, nedaro.
mechanikas A. Šmidtas"
ti savu gyvenimu ir nevargtų sprendėme juos uždaryti. Mūsų čiasi kviečiamas į dvasinį
„Siemens" pasiuntė vokietį
dešimtmečius stovyklose ar tarp vedami Matulaičio namai Put- luomą, tam bendravimas su
Portugalijon, kur jis įrenginėja
svetimųjų, kaip Jordane, Sirijo name, kuriuose teikiami labiau seselėmis gali duoti progą ir pa
ligoninėse įvairius medicininius
Mažoji Azija duoda daugiau je, Tunisijoje ar kitur. Jei kyla specializuoti šios rūšies patarna- dėti atpažinti ir apsispręsti sek
prietaisus. Algarves pakrantė
naftos negu kitas pasaulis, nors terorizmo banga iš Mažosios vimai, geriau tinka šiam ti Kristų, tarnaujant Bažnyčiai
je (labai graži vietovė, teko
ir jų šaltiniai nėra amžini. Dėl Azijos ir Siaurės Afrikos, nuo jos uždaviniui.
per mūsų vienuoliją. Palaimin
atostogauti) A. Šmidtas statosi
to žemės turto ir dykumos apsi kenčia ne tik patys arabai ar
namus. Jo draugai sako: varg
Svarstant kvietimą į Lemon- tasis Jurgis Matulaitis, mūsų
statę civilizuotais miestais, bet Izraelio gyventojai, bet ir lais tą, man teko kalbėti su sesele vienuolyno steigėjas, sako: „Ri
šas Keri, ten jis norėjo persikelti
nepasidarė nei pilnai civilizuo vojo pasaulio visai nekalti žmo Margarita. Jos entuziazmas ir kiuokitės ir aukokitės", tarnau
su savo angle drauge ir praleisti
tais, nei kultūringais kraštais ir nės. O jiems saugumą turi duoti domėjimasis jaunomis šeimomis kite Dievui ir pasišvęskite arti
Dr. Jonas Genys iš Washingtono, dalyvavęs Liet. Katalikų mokslo akademijos senatvės dienas". Deja, jau
valstybėmis. Jos kuriasi dyku jų valdžios, kurios juk turi bei žinojimas jos natūralių do- mui.
kalinimo metu anglė jį apleido...
suvažiavime, audiencijoje pas Šv. Tėvą Joną Paulių II Romoje.
mose, smėlio kalvose ir mėgina sukurti geresnį gyvenimą savo
vaidinti didžiulius turtuolius, piliečiams. Jeigu iš to rajono
nors turtingi yra tik valdovai ir eina šiuo metu neramumai ir
kurie mane pasiekė įvairiais kelais, parodančiais sper- tėra žmonių, kurių narsumas atsilaikytų prieš ilgą
jų giminės. Taip yra su Saudi persekiojimai, pagrobimai ir
minio banginio galią ir nelabumą. Ne iŠ vieno šaltinio mąstymą, jeigu jis nėra paremiamas veikla. Be to, ži
Arabija, taip yra su Kuvaitu ir žudynės, tai kaltais reikia laiky
žinome, kad ne tik persekiojo jį puolusias valtis, bet nojo, kad ilgų naktinių sargybų metu jo karininkai ir
HERMAN MELVILLE
Jemenu, nors jis padalytas į dvi ti ne tik arabus ar žydus, bet ir
taip pat ir pačius jų laivus, nepaisydamas perstekių jūreiviai turėjo apie ką kitą galvoti, o ne apie
ROMANAS
dalis. Blogiau yra su mažais laisvojo pasaulio valstybes,
kuriomis buvo apmėtomas. O dėl jo jėgos tebūnie man Siautulingąjį Dicką. Nepaisant entuziazmo, su kuriuo
kraštais, kurie turtingi nafta, kurios naudojasi mažųjų nesuti
Išvertė P. Gaučys
leista pasakyti, kad yra buvę atvejų, kada sperminis įgula priėmė žinią apie Baltojo Banginio gaudymą,
bet menki civilizacija, jeigi ima kimais ir žemės turtais, šiuo
banginis su virvėmis pririštomis prie laivo, pusiau apsi žinojo, kad visi jūreiviai yra įnoringi ir, nors aistrin
52
ma tauta visumoje.
atveju jų turimais naftos šalti
sukęs, imdavo plaukti ir jį t r a u k t i su tokiu pat gai atsidavę siekti kurio tikslo, bet, jeigu tas tikslas
niais.
Tarp tų tautų, geriau sakant,
Vyriškoje senovinių nuotykių knygoje, bet tokioje lengvumu, su kokiu arklys traukia vežimėlį. Be to, yra yra tolimas, reikia juos kuo nors sudominti ir duoti
tarp tų valstybių yra išsisklaidę
Po Izraelio rinkimų, dešinių pilnoje tikrų stebuklų, pavadintoje „Lionei Wa- pastebėta, kad, jeigu sperminis banginis turi laiko laikino darbo, belaukiant ligi priartės galutinis
iš Palestinos ištremti arabai — jų konservatorių ir fanatikų lai ferio kelionė", vieno iš senojo Damp;iero bičiulių, ra veikti, kai jis yra sužeistas, jis veikia su tokiu įsiutimu smūgis.
palestiniečiai, kurie jau užaugo mėjimo negalima tikėtis taikos dau traumpą pasakojimą, taip panašų į tik ką pacituo ir sąmoningu ryžtu sunaikinti savo persekiotojus.
Taip pat Ahabas neužmiršo ir kito dalyko: stipraus
stovyklose, nieko neturėdami ir Mažojoje Azijoje. Priešingai ga tą Langsdorfo, kad noriu čia pakartoti kaip patvir
susijaudinimo metu žmogus niekina bet kokią medžia
nieko nesitikėdami. Juos dėlto lima laukti tik dar didesnių te tinantį pavyzdį, nors beveik nėra reikalo.
ginę naudą, tačiau tokios akimirkos greit išgaruoja.
XXXVIII. Spėliojimai
labai lengvai prisivilioja kerš- rorizmo veiksmų, dar didesnių
„Nuolatinė žmogaus spyruoklė, — galvojo Ahabas —
Lionelis, kaip atrodo, plaukė „John Fernando",
tingesni arabai ar jų valstybės, žudynių ir dar didesnio pavo kuris dabar vadinamas „Juan Fernandes" kryptimi.
Nors visiškai pasidavęs liepsnojančiai jo galvoje yra žema nauda. Neatimsiu iš savo vyrų, — galvojo
kaip Libija ar Sirija, paruošia jaus. Tos kovos gali išsiplėsti „Mūsų kelyje — jis pasakoja — apie ketvirtą valandą ugniai, Ahabas visomis savo mintimis ir veiksmais Ahabas — vilčių uždirbti pinigą. Pilnai galima, kad
juos terorizuoti nekaltus žmones toliau, negu siekia arabų žemės. ryto ir mums esant apie pusantro šimto mylių nuo tolydžio siekė galutino Siautulingojo Dicko sugavimo. dabar jį niekina, tačiau, jeigu prabėgs keli mėnesiai
Europoje ar Amerikos lėktuvuo Žmonija stovi ant neramumų Amerikos žemyno, laivas patyrė baisų smūgį, kuris Tačiau, nors buvo pasiryžęs paaukoti šiai savo aistrai be vilčių jį uždirbti, baigs sukildami ir mane
se bei Italijos laivuose keliau šaltinio, kuris bet kada gali pra sukėlė tokią paniką įgulos narių tarpe, kad jie nebeži vidus žmogiškus išskaičiavimus, vis tik, atsižvelgiant nugalabindami".
jančius žmones. Tai nėra tik siveržti.
į jo būdą ir ilgą įpratimą visam tam, kas susieta su ban
nojo kur buvo, nei ką galvoti; visi ruošėsi mirti.
Taip pat nestigo ir dar vieno atsargumo motyvo,
mažosios Azijos problema, bet
P. S.
Ir iš tikrųjų smūgis buvo toks staigus ir smarkus, ginių medžiokle, negalėjo užmiršti „Peąuodo" kelio labiau susijusio su Ahabu asmeniškai. Įkarščio metu
kad buvome tikri susidūrę su uola. Praėjus pilnoms nu nės pradinio tikslo. Arba bent, jeigu ne taip buvo, kitų atskleidęs ir gal truputį per anksti svarbiausią ir
stebimo akimirkoms, numėtėme į jūrą matuoklę, bet stipresnių priežasčių, galinčių jį paveikti.
privatų „Peąuodo" kelionės tikslą, Ahabas puikiai įsi
Norint pasiekti tikslą, Ahabui reikėjo įrankių, o sąmonino, kad, taip padarydamas, jis netiesiogiai
nepasiekėme dugno... Smūgio smarkumas išstūmė pa
reikalui sudarytas specialus trankas iš vežimėlių, ir daugelis vyrų buvo išmesti iš iš visų ant žemės rutulio naudojamų įrankių žmonės leidžia save apkaltinti uzurpatorium, ir kad jo įgula,
KARDINOLAS VAŽINĖS
vyskupijos
fondas, pavadintas hamakų. Kapitonas Davis, miegojęs galvą atrėmęs į greičiausiai susidėvėdavo. Pavyzdžiui, žinojo, kad. jeigu įsigeis, gali nebaudžiama atsisakyti jo klausyti
PO MOKYKLAS
„Big Shoulders Fund". Tuo au šautuvą, buvo išsviestas iš kajutės". Toliau Lionelis nepaisant jo magnetinės įtakos Starbuckui, jis negalėjo ir netgi atimti laivo vadovybę. Savaime suprantama,
Kardinolas
Bernardinas tobusu drauge važiuos arkivys šį smūgį priskiria žemės drebėjimui ir nori įrodyti, kad pilnutiniškai pavergti savo padėjėjo dvasinės esybės. Ahabas norėjo apsidrausti nuo tokio apkaltinimo, o tai
lapkričio 2 d. autobusu su 60 kupijos mokyklų superinten tuo pačiu metu smarkus žemės drebėjimas padaręs Buvo galima, kad prabėgs daug laiko ligi Baltasis Ban galėjo pasiekti tik savo proto pranašumu ir nuolat sek
Chicagos geradarių važinės po dente ses. Brian Castello, fondo didelių nuostolių ispanų pakrantėje. Tačiau, mano ginis bus pastebėtas, o to ilgo laikotarpio metu Star- damas visa, kas galėjo paveikti įgulos narių dvasią.
neturtingųjų miesto rajonų pirm. J. O'Connor, kuris dirba manymu, nebūtų nieko nepaprasto, jeigu tą ankstyvo buckas galėjo atvirai sukilti prieš savo kapitoną, ne
katalikų mokyklas parodyti, Commonwealth Edison vado rytmečio valandą nežinomas banginis būtų smogęs į bent tolydžio jis būtų atsargiai įtaigojamas.
(Bus daugiau)
kaip svarbios jų aukos netur vybėje, ir B. Sullivan, First Na laivą iš apačios.
Šiaip gi jo įžvalgumas jam leido matyti, kad
tingų moksleivių paramai. Tam tional banko pirmininkas.
Galėčiau tęsti pateikdamas daugiau pavyzdžių. kelionės siaubą reikėjo nukelti į a n t r a vieta, nes maža

BALTASIS BANGINIS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 10 d.

CLASSIFIED GUIDE

PHILADELPHIA IR
APYLINKĖS
TAUTODAILĖS DIENU
ĮSPŪDŽIAI
Mūsų kolonija pagrįstai gali
didžiuotis savo organizacijų
gausumu ir gyvumu. Atėjus
rudeniui, kaip ir didžiosiose
kolonijose, veik nėra savaitga
lio, kuriame nebūtų vienokio a r
kitokio parengimo. I tą aktyvią
veiklą su nemažu kultūriniu
įnašu rikiuojasi ir mūsiškis Lie
tuvių tautodailės instituto sky
rius, nuo pat įsikūrimo (1979)
vadovaujamas energingos pir
mininkės Genovaitės Mačiūnie
nės. Paskutiniam renginiui, įvy
kusiam Kultūros centre, buvo
skirtos net dvi dienos: spalio 15
ir 16, šeštadienis ir" sekma
dienis. Jo programa susidėjo iš
dviejų dalių: lietuviškų juostų
parodos ir supažindinimo su dai
lininkų Anastazijos ir Antano
Tamošaičių neseniai anglų
kalba pasirodžiusia k n y g a
Lithuanian Sashes (Lietuviškos
juostos).
Šeštadienio vakare, Mačiū
nienei nuoširdžiu žodžiu pa
sveikinus Anastaziją Tamošai
tienę ir Aldoną Veselkienė,
viešnias iš tolimos Kanados,
skulpt. Petras Vaškys parodos
atidaromajame žodyje stipriai
pabrėžė Tamošaitienės atliktus
didelius darbus, renkant Lietu
voje įvairius audinius, juostas,
mezginius, juos klasifikuojant,
studijuojant ir išeivijoj ener
gingai puoselėjant mūsų sodie
čių tautodailę.
Parodoje buvo gražiai išdėsty
ta apie 60 iš dail. Tamošaitienės
kolekcijos paimtų juostų ir
keliolika kaklaraiščių b e i
juostų, austų Mačiūnienės.
Tamošaitienės juostos atstovavo
Aukštaitijai, Vilniaus kraštui,
Dzūkijai, Kapsams, Zanavikijai,
Žemaitijai, Mažajai Lietuvai.
Kiekviena juosta turėjo katalo
go numerį ir buvo nurodytas
audimo būdas. Tas palengvino
pasekti juostų audimo raidą,
pradedant 18 šimtmečiu ir
baigiant šių dienų darbais. J ų
buvo pintinių, t i n k l i n i ų ,
kaišytinių, o d a u g i a u s i a
rinktinių. Juostos įvairavo savo
spalvomis, raštais ir dydžiu.
Seniausia jų buvo iš Mažosios
Lietuvos.
Labai įdomi buvo dail. Tamo
šaičio paruošta viazdajuostė,
pavadinta „Lietuvos juostos".
(Tęsėsi apie 25 min.). Joje buvo
demonstruojamos spalvotos
juostos su labai taikliais daili
ninko paaiškinimais. Lietuvių
juostų įvairumą ir jų dailę, anot
pasakotojo, išugdė sodiečiai,
pradedant mažais vaikais — pie
menaitėmis ir baigiant močiu
tėmis, senelėmis, kurios būdavo
geriausios savo vaikaičių
mokytojos. Buvo labai gražiai
aptartas ir juostų naudojimas.
Sekmadienis buvo skirtas
supažindinimui su minėta
Tamošaičių knyga. Apie ją
kalbėjo Aldona Veselkienė,
plačiai žinoma tautodailės
puoselėtoja. Ilgame, kruopščiai
paruoštame pranešime pastebė
jo, kad „tai seniai lauktas ir il
gai rengtas meninis ir mokslinis
veikalas, apimantis lietuvių
juostų istoriją, jų mitologiją,
simboliką, dėvėjimo papročius
bei jų audimą, pynimą ir įvai
rius kitus juostų gaminimo bū
dus". Tai neįkainuojamas tur
tas lietuvių tautai, o ypač me
nininkams ir mokslininkams.
Pirmoji labai gražiai atrodan
čio veikalo, apimančio 316
puslapių, dalis parašyta dail.
Tamošaičio. Joje plačiai apta
riama juostų paskirtis bei reikš
mė Lietuvos kaimo gyvenime.
Minima, kad pirmieji Mažosios
Lietuvos juostomis jau 17 šimt
metyje susidomėjo vokiečiai.
Kalbant apie archeologinius ty, rinėjimus, sakoma, jog 1973 m.
nrip Šilalės buvo atkastas ka

pas, kuriame rasta moteris ir
prie jos lininiame audekle
suvystytas kūdikis ir perrištas
juosta. Nustatyta, kad šis ra
dinys yra iš 10 a. Juostų ir
įrankių fragmentai pagal arche
ologines iškasenas siekia net 8
amžių.
Antroje dalyje dail. Tamošai
tienė plačiai aprašo juostų
gamybą, tam reikalui vartoja
m u s į r a n k i u s , techniką ir
audimo stilius. Paskaitininke
pastebėjo, jog, dainoms, pasa
koms, legendoms palydint, so
džiaus audėjos kūrė įvairiaraštes ir įvairiaspalves juostas,
kurios senovėje ir dabar tebe
turi kūryboje ir technikoje rimo
ir ritmo žavesį.
Knygoje yra apie tūkstantis
nuotraukų, kurių daugumą
sudaro originalių spalvų juostos.
Kruopščiai suminėti asmenys,
kurie vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėjo knygą ruošiant.
Veikalo gale yra specifinių ter
minų žodynėlis su lietuviškais
paaiškinimais. Tai yra didelis
palengvinimas skaitytojui. Plati
bibliografija liudija Tamošaičių
kruopštumą, rašant Lithuanian
Sashes.
Vėliau patirta, kad labai ver
tingą veikalą galima įsigyti ir
„Draugo" administracijoj. Jo
kaina 40 dol. Knygos paruo
šimas bei atspausdinimas kai
navo per 93 tūkstančius dolerių.
Jos kainą labai iškėlė spalvotos
nuotraukos. Laimė, kad dalį di
delių išlaidų padengė Kanados
valdžia.
Malonu pastebėti, kad gražiai
praėjusių tautodailės dienų
metu knygą įsigijo 16 asmenų.
Anksčiau skyriaus valdyba jų
išplatino 11. Lithuanian Sashes
jau turi nusipirkusi Pennsylvanijos universiteto biblioteka.
Valdyba bandys ją įpiršti ir
kolegijoms bei centrinei mūsų
miesto bibliotekai.
Dail. Tamošaitienė vieną savo
labai gražią juostą padovanojo
Genovaitei Mačiūnienei, o kitą —
skulpt. Petrui Vaškiui, skyriaus
patarėjui. Neužmirštas buvo ir
šių eilučių rašytojas —jam teko
Mačiūnienės austas kaklaraiš
tis. Antra staigmena — tam pa
čiam asmeniui buvo įteikta ir
čia aprašyta knyga su prasmin
gu įrašu. Tai sudėtinė dovana
Tamošaitienės, Vaselkienės,
centro valdybos vicepirminin
kės, ir Mačiūnienės korespon
dentui už mūsų tautodailės
populiarinimą spaudoje. Už
labai vertingas dovanas tariu
gilią ir nuoširdžią padėką.
Mačiūnienės padovanotą juostą
burtų keliu laimėjo Gema Kreivėnaitė.

REAL ESTATE

361-5950

Arizonos lietuvių bendruo
menės rudens gegužinė įvyko
spalio 30 dieną South Mountain
parke. Oras buvo maloniai
šiltas, saulėtas, visi vasariškai
apsirengę, pakilia nuotaika.
J u k malonu yra pro ilgos,
karštos vasaros vėl susitikti,
pabendrauti. Patiko visiems ir
naujoji gegužinės vieta, nes nuo
kalno matėsi puiki Saulės slėnio
panorama. Susilaukta svečių
net iš tolimų — 100 mylių
atstumo — vietų. Iš Tuscon buvo
atvykusi energinga lietuvių
veikėja Danguolė Balceris ir dr.
Violeta Juodakis su mama ir
HIIVT-PIP Npnaisant nuotolio.

636-61 e t

BELL-BACE REALTORS
INCOMB TAX - IMSUMMCB
6529 S KEDZIE
778-2233

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią Įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arba .norite būti
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME /PIRKIME
BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RO

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER
284-1900
Po tautodailės skyriaus pokalbių. Iš kairės: „Draugo" bendradarbis B. Vaškaitis, Liet. Tautodailės
inst. Philadelphijos skyr. pirm. G. Mačiūnienė, dail. T. Tamošaitienė, Liet. Tautodailės inst. cent
ro valdybos vicepirm. A. Veselkienė, skyriaus vicepirm. R. Krušinskienė, Philadelphijos univ.
meno prof. P. Vaškys.
Nuotr. R. Stirbio

SIELOVADOS TARYBA
Įsteigta Sielovados taryba,
1988 m. liepos 2 d. Toronte,
ateina vyskupui P. Baltakiui į
talką įvairiais pastoraciniais
klausimais. Sielovados taryba
atkreips dėmesį į devynis
klausimus, kurie šiuo laiku lie
tuviams yra svarbiausi: jaunos
šeimos, suaugusiųjų tolimesnis
dvasinis ugdymas, pašaukimai
ir diakonatas, informacija,
liturgija, Šv. Raštas, ekume
niniai ryšiai ir finansai.
Jau Toronto pasitarime kai
kuriose srityse buvo padaryta
konkrečių išvadų bei pasiū
lymų, o kitoms sritims dar or-

ganizuojamas veikimo pagrin
das. Įvykusio liepos mėnesio
posėdžio metu būrelis dalyvių
pasižadėjo greitu laiku parū
pinti medžiagos suaugusiųjų to
limesniam dvasiniam ugdymui,
kuris tiktų įvairiais atvejais.
Nereikėjo ilgai l a u k t i .
Vyskupo P. Baltakio raštinėj
jau guli naujai Advento proga
paruoštas 4 temų konspektas.
Šis konspektas lengvai supran
tamas ir prieinamas privačiam
naudojimui, mažoms grupe
lėms, organizacijoms, ar net
visoms parapijoms (kaip daro
Toronte Prisikėlimo parapija).
Kaip ruošiantis krikščionybės
jubiliejui buvo įsisteigę maži
būreliai, kurie savo tarpe ar
parapijos rėmuose ar organi
zacijų užnugaryje pravedė semi
narus, taip a- dabar raginam
visus atkreipti dėmesį j šį

naują konspektą. Norint
įsigyti šią mežiagą prašome
reikalų vedėjos seš. Ignės "ad
resu: ICC Rt. 21, Putnam, CT
06260.
(SJ)

LIETUVIAI MOKSLO IR
PRAMONĖS M U Z I E J U J E
Mokslo ir Pramonės muziejus
Chicagoje Kalėdų laikotarpy tu
rės įvairių tautų eglutes, jų tar
pe ir lietuvių. Muziejaus audi
torijoje lietuvių programa bus
gruodžio 11 d. 7:30 vai. v. Mu
ziejaus restoranas pagal gautus
receptus gamins ir tautinius
valgius. Lietuviški valgiai bus
gruodžio 10 d. 4:30 ir 6 ir 7:30
vakare. Programa visiems ne
mokamai, o vaišės apmokamos
bus Columbian salėje. Iš anksto
reikalinga padaryt rezervacijos.

DELICATESSEN RESTAURANT
Priima užsakymus šventerr
Dideli tortai:
Napoleonas
Josefina
Citrininis
Riešutinis
Vaisinis
Aguoninis

$25.0
$25.0
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00

Pensininkams kasdieną 15% nuolaida
restorane.
Darbo valandos:
antr. - penkt. - 6:30 vai. ryto - 8:00 v.v.
šeštadieniais - 6:30 vai. ryto - 7:00 v.v.
Restoranas: 11:00 vai. ryto - 7:00 v.v.
Adresas: 2617 West 7 i s t Street
Chicago, III. 60629
Tel.: (312) 476-7675

GOOD

NEVVS...

IF YOU HAVE EVER VVANTED TO INVITE RELATIVES FROM LITHUANIA ON A VISIT
TO THE USA OR CANADA, NOYV IS THE TIME TO ACT . . .
BECAUSE OF NEVV GOVERNMENT POLICIES CONCERNING THE GRANTING OF
j PERMISSION TO VISIT RELATIVES A N D ALSO FRIENDS ABROAD, THE POSSII BILITIES OF APPROVAL OF INVITATIONS REQUESTS ARE NOVV BETTER THAN EVER
BEFORE. IF YOU HAVE TRIED IN THE PAST AND VVERE TURNED DOWN, IT IS
NOVV SUGGESTED TO TRY AGAIN.
YVE PREPARE THE NECESSARY DOCUMENTATION AND ARRANGE THE PREPAID
TRANSPORTATION. CALL OR VVRITE US FOR DETAILS ABOUT THE REQUIRED
FORMALITIES TO EXTEND THE INVITATION.
PLEASE TELL A FRIEND WHO MAY ALSO BE INTERESTED! ! !
To recieve a colored brochure and further information, call tollfree or vvrite:

Baltic American Holidays Inc.
A DIVISION OF
ROBERT ). ELLYN TRAVEL INC.
501 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10017 • (212)972-0200

TOLL FREE
1-800-835-6688

KOMPIUTERIŲ

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus
J. BACEVIČIUS

RIMAS L. STANKUS

MŪSŲ KOLONIJOS
MALONI IŠVYKA
I GAMTA

m Miš.

RE/MAX
GREIT
REALTORS j PARDUODA

jos dažnai aplanko įvairius
Phoenixo lietuvių renginius ir
neatsisako jiems patalkinin
kauti. Iš Prescotto buvo atsi
lankę Jonas ir Ona Motiejūnai.
Jie dar neseniai atsikėlę iš
Kalifornijos, įsikūrė šiame
miestelyje, kuris pasižymi ne>
tik savo grožiu, bet pagal
oficialius duomenis yra vienas'
iš sveikiausių vietovių visoj
Amerikoj. Didžiuliai, gražūs
pušynai 5000 pėdų aukštumoj,
grynas oras, švelni tempe
ratūra.
Gegužinė davė gražaus pelno,
kuris paprastai yra sunaudo
jamas įvairiems kultūriniams
bendruomenės
reikalams.
Apylinkės pirmininkė Antonija
Petrulienė buvo su reikalais iš
Phoenixo išvykusi, tad gegužine
rūpinosi ir ją suruošė likusieji
valdybos nariai. Ypač daug dar
bavosi vicepirmininkas Ričar
das Černiauskas ir jaunimo
vadovas Linas Banelis. Tarp
Abiejų tautodailės dienų metu kitko R. Černiauskas jau keleri
atsilankiusieji rengėjų buvo metai, kai vadovauja ir Phoevaišinami skaniais užkandžiais nixo Lietuvių klubui. Nors
ir gėrimais. Vaišių tvarkymu bendruomenė ir klubas tvarko
rūpinosi Roma Krušinskienė, si skirtingais pagrindais, Čer
niauskui dirbant abejose organi
skyriaus vicepirmininkė.
B r o n i u s Vaškaitis zacijoje, jaučiamas gražus suar
tėjimas ir bendradarbiavimas.
Vikt. Zakarienė

Phoenix, AZ

REAL ESTATE

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbaltei Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.

767-0600

HELP VVANTED

EARN MONEY AT HOME!
Assemble Jewelry, Toys, Electronics,
others. FT & PT work availabte. Call
Išnuomojamas 5 moderniškų kamb.
(Refundable) 1-407-744-300O
butas 2 aukšte, Cicero. Suaugusiems be
gyvuliukų. Skalbimo kamb., autom, pasta EXT. S 664A 24 hrs.
FOR RENT

tyti vieta. Nuomininkas moka už dujas ir
šilumą. Galima užimti gruodžio 1. Tel.
652-5972 arba 652-4992

MISCELLANEOUS

ii

• '

.

FOR SALE

A

Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS

VILIMAS
MOVI N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996

(312) 839-5829

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.
FRANK ZAPOLIS

"7

POPULAR
LITHUANIAN
RECIPES

3208V2 W e « t 9 5 t h S t r a t
Tai. — GA 4 - 8 6 5 4
ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Nauja devintoji lakia
Suredagavo
Juzė Daužvardienė
Šiomis dienomis „Draugo"
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms.
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu,
šios knygos susidomėjimas ir
pasisekimas tarp lietuvių ir
kitataučių visuomet buvo
didelis.
Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS,
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

L_

»•

-

;

;——

VALOME
Rūsius, palėpes, butus. Išvežam nereika
lingus daiktus. Atliekame perkraustymus.
Skambinti: Vytui 434-4624 arba
523-2017.

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys
Tel. 585-6624
Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro
Kalbėti lietuviškai

K

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
KŪČIOS. Prasmė-simboliai-maldos. Stasys Yla.
22 psl. 1975
DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456
psl. 1988
ELOIZA IR ABELARDAS. Drama. Kostas
Ostrauskas. 123 psl. 1988
LITHUANIAN CHRISTMAS TREE ORNAMENTS.
11 psl
EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIONYBĖ. Antanas
Paškus. 172 psl. 1988
KOL ESU ČIA. Pasakojimai. Jurgis Jankus. 376
psl. 1979
SUBATOS VAKARĖU. Lietuvių liaudies dainos su
gaidomis. 118 psl. 1982
RYTŲ LIETUVA. Istorinių bei etnografinių studijų
rinkinys. Algirdas M. Budreckis. 628 psl.
1980
KALĖDOS. Plokštelė. Kalėdų giesmės. Montrealio lietuvių choras. 1982
ŠIOKIADIENIŲ MIŠIOS. Adventas — Kalėdų
laikotarpis. Išl. Amer. liet. Romos kat. kun.
vienybė. 144 psl. 1980
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Romanas. J. Vizbaras. 245
psl. 1986

$0.50
$20.00
$8.00
2.00
$6.00
$8.00
$6.00

$10.00

$10.00
$10.00

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti,
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

J. PILSUDSKIO
ŠEIMOS LIKIMAS

Maruševski, A. Prystor (Lenki DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 10 d. 5
jos min. pirm. — K.B.), Jaščolt
(Lenkijos min. — K.B.), Jurgie- NUTEISĖ DEPORTUOTI
imigruodamas į JAV. Tai viena
levič (Varšuvos vice-vaivada) ir
iš tų OSI bylų, kuri, remiantis
Federalinis imigracijos teis liudijimais
daugelis kitų. Maršalkienė A.
iš sovietinių
Pilsudska laikosi t v i r t a i . mas nusprendė, kad Northfield šaltinių, nuspręsta, kad latvis
K. BARONAS
Pasikalbėjime su manimi p. priemiesčio gyventojas Konrads K. Kalejs, 75 m., buvęs latvių
Pilsudska
palietė
mūsų Kalejs turi būti deportuotas. pagelbinės policijos narys nacių
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
valstybes organizacines klaidas, Kaltinamas nepasakęs tiesos laikais.
didelį liuksusą, didelę reprezen
Išeivijos „Solidarnosc" nariai skanėstus.
tacija, dėtas mažas apsiginkla
Joana Onuškievič (tai šian vimo, moderniškais (techniš
ir simpatikai leidžia Prancūzijo
j e mėnraštį „Kontakt". Jo dieninė J. Pilsudskio vaikaitės kais) ginklais pastangas. Ji man
straipsniuose autoriai labai pavardė — K.B.) lankė anglų ir pakartojo maršl. J. Pilsudskio
dažnai mini Lietuvą ir mūsų lenkų mokyklą. Namuose buvo žodžius — bus sunkiau išlaikyti
tautą, ypatingai liesdami šian kalbama t i k lenkiškai. Už Lenkijos nepriklausomybę,negu
dieninį Sov. Sąjungos gyvenimą į t e r p t u s a n g l i š k u s žodžius ją iškovoti.
Gyveno Dearborn Heights, MI.
bei M. Gorbačiovo vedamas tekdavo mokėti pinigine bauda,
Mirė 1988 m. lapkričio 7 d., sulaukęs 75 m. amžiaus.
Mūsų pasiuntinybėje (t.y.
įmetant pinigus į „skarbonkę".
Venessa Varnaitė iš Santa Monica, Calf., Veronikos ir Jurgio Janušaičių
reformas.
Gimė Latvijoje, Liepojos mieste. Amerikoje išgyveno 36 m.
Kaune — K.B.) papūtė nauji
dukraitė, pamilo senelių gimtinę ir senelio brolį Petrą, atšventusį
Tėvai
(J.
Pilsudskio
duktė
ir
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Valerija, dukra Irena
Spalio mėn. laidoje įdėtas
vėjai. Neapykanta visiems
aštuoniasdešimt aštuntuosius metus.
vyras)
saugojo
lenkų
kalbą
ir
Budrienė,
anūkai: Rūta, Kristina, Audra, Edvardas ir
įdomus Kristinos Jagiello
legionistams ir pilsudskininViktoras.
visa
kas
yra
lenkiška.
Joanos
pasikalbėjimas su J. Pilsudskio
kams. Tai pralaimėjimo ir
Priklausė St. Butkaus Lietuvių Šaulių kuopai, Amerikos
vaikaite Joana, kuri savo se draugai ir draugės namuose Lenkijos valstybės žlugimo
Lietuvių Balso radijo klubui.
kalbėjo
angliškai.
Ji
prisimena,
nelį prisimena tik iš motinos
pasekmės. Ir p. Charvatas pasi
Kūnas pašarvotas lapkričio 10 d. ketvirtadienį, nuo 1 iki
ir senelės pasakojimų, kadangi kai būdama 7-8 m. galvojo, kad davė tai srovei. Ponia A. Pil
9
v.v.
R. G. & G. R. Harris koplyčioje, 15451 Farmington Rd.,
vaikaitė jau gimė Anglijoje 1950 būtų žymiai geriau gimti angle. sudska atvyko į privatų p. CharLivonia,
MI.
Tai buvęs jos pirmas „maištas"
m.
vato
butą.
Tas
visiškai
normalu.
Laidotuvės
įvyks lapkričio 11d. penktadienį. Iš koplyčios
Aplankyti savo šeimos arti
reikalus. Pats keleivis tik turi
J. Pilsudskis labai mylėjo savo prieš lenkiškumą. Ji niekuomet Tuo metu buvome su žmona.
9 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią,
muosius giminaičius okup. Lie
sekti vadovą, mažai kuo besi dukras. Namuose buvo jaučia negalvojo tapti angle, tačiau Min. Charvat, truputį suneri
kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio
tuvoje — ne naujiena. Daug
rūpindamas.
sielą. Velionis bus palaidotas Assumption kapinėse, Simi
ma maloni aplinka nuoširdu būtų žymiai geriau ja užgimti. męs — susinervavęs pasakė
kelionių agentūrų, vadovau
Štai Maskva. Jau truputi mas, gražus sugyvenimas. Nuo pat gimimo, sunku būti man, kad jis išnuomavo P.
Valley, California.
lenke,
gyvenant
už
tėvų
krašto.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
jamų lietuvių, kasmet orga
pažįstama. Tvarka ta pati. Pasų Tačiau vaikaitei buvo žinoma,
Pilsudskienei ir dukroms kam
Kiekvienas
vaikas
nori
būti
tamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
nizuoja po keletą ar net
ir vizų kontrolė šį kartą daug kad motina ir teta retkarčiais
barius Versalio viešbutyje, ka
tokiu
pačiu
kaip
ir
jo
vienme
keliolika ekskursijinių grupių į lengvesnė, jauni pareigūnai nenoriai ėjo į mokyklą, kuri
dangi jo bute joms vietos nėra.
Nuliūdę: žmona, dukra ir anūkai.
Lietuvą. Atrodo, niekas j okup.
daug mandagesni, greičiau buvo eilinė, paprasta, „neat čiai. Būdama 15-kos m. ji Griežtai užprotestavau, pastaty
Laidotuvių direkt. Yolanda Zaparackienė. Tel. 313-554-1275.
Lietuvą vykstančių aplankyti
patikrina dokumentus. Bet, rinktiems" mokiniams. Senelis pirmą kartą aplankė Lenkiją, damas jam alternatyvą: arba p.
kuri
jai
padarė
didelį
įspūdį,
giminių nebebars. Taigi kinta
žinoma, nė vienas nesišypso. pageidavo, kad dukros augtų ir
Pilsudska su dukrom apsigyvens
laikai, kinta nuotaikos, kinta ir
Tokia, atrodo, sovietinė lankytų vienmečių mokyklą, nežiūrint matomo didelio vargo pas jį, arba kviečiame jas pas
ir skurdo. Ir dar keletą kartų ji
sąlygos pačioje okup. Lietuvoje.
žmogaus laikysena.
įsijungtų į eilinių žmonių aplankė savo tėvų ir senelio save. Pasekmės — ponia Pilsud
Aplankyti mylimuosius savo
Ant kovejerio pradėjo eiti gyvenimą. Tačiau jos augo ir
kraštą, vieną kartą net ilgiau ska ir jos dukros liko pas min.
gimtoje žemelėje juk daugelis iš
lagaminai. Ir čia mūsų kelionės gyveno aukščiau normalių žmo
pagyvendama. Atrodo, kad Charvatą". (Psl. 259-260).
mūsų nori, o taip pat ir tėvynėje
vadovas Algis Grigas, visas nių sąlygų. Vaikaitės teigimu,
Vaikaitė taip pat pasakė, kad
Lenkijoje įvyko lūžis į gerąją
likusieji, vargų vargus iškentę,
suprakaitavęs, nuo diržo griebė J. Pilsudskis buvo labai kuklus
pusę — lenkiškumą, patriotiz motina su t e t a ir senele
pergyvenę okupacijų žiauru
mūsų lagaminus ir krovė į žmogus, gal net ir nedrąsus.
mą. Būdama Lenkijoje vaikaitė paskutiniu lėktuvu išvyko į
E U D E I K IS
mus, labai laukia savųjų ap
krūvą. Juos atpažino iš G.T Nemėgo fotografuotis, tad jo nepamiršo J . Pilsudskio kapo Stockholmą. Tuo tarpu tas pats
silankant iš laisvojo pasaulio.
International lipinukų, kurie veidas nuotraukose buvo labai (kriptos) Vavelyje. Ar ji aplankė pik. Leonas Mitkievič taip pat
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Šiais metais ir mes pasiryžobuvo užklijuoti ant kiekvieno la „sūrus". Senelė, keliolika metų Rasų kapinėse senelio širdį ir prisiminimuose rašo: „šiandie
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
me dar kartų aplankyti Lietu gamino. Didelis patarnavimas jaunesnė už Pilsudskį, buvo jo prosenelės kapą — vaikaitė ną vakare (t.y. rugsėjo mėn. 21
4 3 3 0 - 3 4 S. California A v e n u e
vą, savo artimuosius. Gal ir
mums, vyresnio amžiaus žmo antroji žmona ir galbūt pirmoji nieko nesako.
d. — K.B.) iš Kauno, per Taliną,
Telefonai — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852
paskutinį kartą. Juk niekas nėms, ir tai padėka A. Grigui. didelė PPS (Polska Partia SociaHelsinkin, Stockholmą į
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Toronto lenkų laikraštis Paryžių ir į Londoną išvyko p.
nežinom Aukščiausiojo valios ir
Muitinę praėjome tvarkingai. listyczna — K.B.) veikėja.
T e l e f o n a s — 927-1741-1
„Kurier
Polsko
—
Kanadyjski"
sprendimų, o be to juk ir
Dviejose linijose išsirikiavo Susipažino, abu dirbdami kons
Pilsudska su dukrom. Buvome
amžiaus metai ...
mūsų grupė. Čia pat visą laiką piracinį darbą, o vedėjau po pir š.m. sausio mėn. 21 d. įsidėjo su žmona geležinkelio stotyje.
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Šį kartą mūsų turistinė grupė buvo Algis Grigas ir jeigu kilda mos žmonos mirties, gal apie slapyvardžiu A.C. parašytus Mums buvo neapsakomai liūd
T e l e f o n a s — 523-0440
susidėjo iš 29 asmenų, vo klausimas, jis išaiškindavo 1920 m. kai antrų vedybų Vilniaus įspūdžius (greičiausiai na, matant Lenkijos maršalo ir
daugiausia iš Chicagos, keletas muitininkams. Lagaminų per vaikai buvo jau šiame pasau buv. V i l n i a u s gyventojo). nepriklausomybės
kūrėjo
ir Floridos ir Kalifornijos. Visus daug netikrino. Vieno kito tik lyje. (J. Pilsudskis mirė A p l a n k i u s Rasų kapinėse žmoną tremtyje, kada visa
kelionės rūpesčius nešė G.T. Int- atidarė. Žinoma, visus peršvie- Varšuvoje 1935 m. būdamas 68 maršalo mauzolejų su jo širdimi Lenkija buvo okupantų valdžio
t e r n a t i o n a l , Inc., kelionių
tė. Užkliuvo mano rankinis m.). Joanos tėvas buvo Lenkijos ir įrašu „Matka i serce syna — je. Maršalkienė laikėsi labai
įstaiga Chicagoje, vadovaujama lagaminukas, kuriame vežiau k a r o laivyno k a r i n i n k a s , m o t i n a ir s ū n a u s širdis" narsiai, panelės Pilsudskaitės
energingo vadovo Algio Grigo ir nedidelį radio-rekorderį. Gana t a r n a v ę s jame ir antrojo pastebėta, kad 1939 m. rugsėjo taip pat, tačiau jos širdyje tikrai
jo keletos talkininkių.
mandagus muitininkas, išlupęs pasaulinio karo metu. S u mėn. kirvio kirčius atlaikė stip jautė skausmą (lenkas rašo „serKelionei pradėjome ruoštis iš bagažiuko aparatą, ilgai motina (J. Pilsudskio dukra) rus juodas granitas, mėginant jį ca krajal z balu — širdis pjaustė
labai anksti. Buvo patogus ir žiūrinėjo. Neaišku.. Šaukia susipažino Anglijoje ir ten vedė. suskaldyti. Kur nekur pasiliko skausmas) atsisveikinant joms
MARQUETTE FUNERAL HOME
laikas. Kelionių įstaiga tvarkė kitą. Žiūri abu. Neaišku. Antra Karo pradžioje J. Pilsudskio tik balti brėžiai. A.C. taip pat su artima tėvui lietuviška
skundžiasi,
kad
nuimtas
yra
visus dokumentus, teikė nuo sis nusineša aparatuką kažkur. dukra buvo 9 m. ir kartu su
žeme". (Psl. 261).
TĖVAS IR SUNŪS
latos smulkias informacijas apie Sugrįžta, klausia k a m jį motina ir teta pasiekė Vilnių. didelis erelis anksčiau, apglėbęs
•
pačią kelionę, parūpino vizas, atiduosiu čia
Maskvoje. Besiartinant frontui buvo aišku, savo plačiais sparnais kartu
2 5 3 3 West 71 St., Chicago
tvarkė pasų reikalus.
Paaikinau, kad vežu berniukui, kad tokia pavarde pasilikti il palaidotus lietuvių ir lenkų
DAUG SKRENDANČIŲ
T e l e f o n a s - 476-2345
Kelionę pradėjome liepos 19 d. giminaičiui, į Vilnių. Pagaliau giau mieste buvo labai pavojin karius kovoje už Vilnių.
J.
Pilsudskio
vaikaitė
trumpai
Mus, atskridusius iš Floridos, tai kiek mokėjai, — klausia mui ga, tad pasitraukė į Lietuvą. Po
1410 So. 5 0 t h A v.. Cicero
mini motinos ir senelės pasi
Lėktuvais
skrendančių
New Yorko aerodrome, tik tininkas. Pasakiau, kad 25 dol. kelių dienų gyvenimo Kaune
T e l e f o n a s - 863-2108
išlipus iš lėktuvo, pasitiko oro Vis tiek dar nežino ką su tuo Lietuvos prezidentas pasakė traukimą į Lietuvą. Žymiai skaičius auga. Numatoma, kad
plačiau šios šeimos tragediją Chicagoje 2020 m. bus 15 mili
linijos pareigūnas, šaukdamas „gyvuliu" daryti. Tada pašaukė joms, kad jis negali užtikrinti
savo prisiminimuose „Wspom- jonų keliaujančių lėktuvais.
mano pavardę. Po to liepė salė trečią uniformuotą, su žvaigždu j o m s saugumo. Vienu pa
mėnia kowienskie" aprašo O'Hare ir Midway aerodromai
je kiek palaukti, kol atvyks tėmis vyrą, kuris pažiūrėjęs skutiniu lėktuvu jos pasiekė
Lenkijos
karo atstovas Lietu nebeįstengs visiems patarnauti.
kelionės vadovas Algis Grigas. padėkojo ir liepė vežtis. Tuo Švediją ir iš ten Angliją. Taip
voje
pik.
Leonas
Mitkievič. Jis Ieškoma vieta trečiam aero
Aerodrome baisi žmonių pačiu trukdėme eilei žmonių. Ir „Kontakt" bendradarbei pasa
rašo: „šiandieną (rugsėjo mėn. dromui. Daugiau linkstama
kamšatis. Už kelių minučių štai neiškentęs pasakiau muitinin kojo J. Pilsudskio vaikaitė. Jai
19 d. - K.B.) 19 vai. 30 min. praplėsti Gary aerodromą, bet
STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
ir A Grigas. Nuveda mus į kui, jeigu nesuprantate, kas čia y r a taip pat žinoma, kad jos
į
Kauną atvyko J. Pilsudskio svarstomos vietos Will apskrity
erdvų, vėsinamą kambarį, kur yra, imkite, bet nebevarginkite motina ir teta norėjo įstoti į
LACKAVVICZ
našlė su dukra Jadvyga ir Van ir netoli Peotone, Kankakee
jau laukė kiti ekskursantai. žmonių. Išsiskyrėme labai lenkų armiją, tačiau lenkų
da, o taip pat Vilniaus vaivada apskrity.
Taigi nebereikia vargti pačiame mandagiai.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
bendruomenė atkalbėjo nuo
aerodrome. Čia Grigas patikri
Praėjus
muitinę . visų tokio žingsnio, norėdama ap
2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
na keleivius, duoda paskutinius lagaminai buvo sudedami į saugoti Pilsudskio dukras nuo
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410
nurodymus, kaip kelionėje vieną vietą, pastatytas žmogus, galimos mirties. Tačiau vėliau
A.tA.
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700
l a i k y t i s , k a s galima, ko kuris visus lagaminus net motina buvo RAF (Royal Air
Dail.
VINCUI
KISARAUSKUI
negalima daryti. Po valandėlės surišdavo j vieną vilkstinę, kad Force) lakūne, skraidydama
atsikvėpus ; A. Grigas sutvarko niekas nepavogtų, o yra buvę lėktuvus iš vieno orauosčio į
spalio 27 d. netikėtai mirus besilankant New Yorke,
visų bilietus ir visą grupę atsitikimų, kad dingdavo iš po kitą. Skraidyti išmoko Lenki
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame velionio našlei
susodina į P a n American nosių lagaminai. Taigi buvome joje. Karo metu ji baigė
SAULEI, dukrai AISTEI ir sūnui DOMINYKUI
milžiną skrydžiui į Maskvą. saugūs. Čia pat pasirodė ir Liverpulyje architektūrą ir dar
Lietuvoje.
Keleivių apie 500. Pilnas lėk mūsų kelionės vadovė po ilgus metus po dukros Joanos
tuvas. Nedaug vėluodamas, Lietuvą, labai simpatinga, gimimo dirbo toje profesijoje.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Ina ir Kostas Nenortai
m i l ž i n a s p a k y l a tolimam maloni Viltė Vilkaitė, kurią Tėvas, buv. laivyno karininkas,
1446 S o u t h 50th A v e n u e
skrydžiui. Skrendame neblaš mums pristatė Algis Grigas. Anglijoje įsigijo pradžioje
C i c e r o , Illinois
komi, lėktuvo patarnautojų vai
metalo apdirbimo vėliau mažą
šinami, valgydinami. Nepama
T e l e f o n a s - 652-1003
baldų dirbtuvėlę. Pradžioje
PAGRIEŽTINS
MAISTO
tėme kaip prabėgo apie 8 valan
tėvams reikalai ėjo gerai, nors
V i e š p a t i e s gailestingumo maldaujame Sibiro
INSPEKCIJĄ
Donald M., J r .
Sally
dos. Horizontuose, net nesu
kartais stovėjo prie bankroto
tremtinei
temus, vėl pasirodė saulutė ir
sienos. Su senelio — J. Pil
Chicagos miesto meras Sa- sudskio gyvenimu susipažino
dar po keletos valandų nusiA.tA.
leidžiame Maskvoje. Kelionės wyer paskelbė nusistatymą pa- labai anksti, kadangi motiną ir
metu turėjau progos plačiai griežtinti maisto inspekciją. tėvą aplankydavo lenkai kari
Kazimierietei seselei
įsikalbėti su vadovu Algiu Tam paruošiami nauji tarnauto ninkai. Nuo pat vaikystės žinojo
SOFIJAI-DANUTEI MUŠINSKAITEI
Grigu apie jo įstaigos veiklą, jai.
kuo Lenkijoje buvo jos senelis.
veiklos metodus, kelionių or
Gerai prisimena ir savo senelę,
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
lydint ją į Amžinybę.
ganizavimą. Pasirodo, kad
mirusią
1963
m.
Pilsudskienė
PARAMA MOKYKLOMS
Velionės seseriai ELENAI JOKUBKIENEI, mūsų
DIREKTORIAI
vadovas turi visų keleivių
Aleksandra gyveno dabartiniu
draugijos narei, broliui VYTAUTUI MUSONIUI ir
bilietus, pasus, sąrašus, net visų
1424 S o . 50 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s
Chicagos arkivyskupijos fon gyvenimu. Tiesa, jai praeitis
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame.
keleivių suregistruoti laga das, pavadintas Big Shoulders buvo taip pat reikšminga,
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE
minai, kiek jų kiekvienas turi. Fund, sutelkė 4.5 mil. dol. tačiau jos dėmesys buvo nu
Lietuvos
Dukterų
draugija
T e l . 652-5245
įstaiga labai rūpestingai iki paramos katalikų pradžios ir kreiptas į šiandieninį gyveni
s m u l k i ų d e t a l i ų sutvarko aukštesnėms mokykloms.
mą. Mėgdavo kepti įvairius

A.tA.
LEONARDAS ŠULCAS

PRADEDAME

KELIONE

GAIDAS-DAIMID

PETKUS

BUTKUS - PETKUS

VA NCE

IŠ ARTI

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. lapkričio mėn. 10 d".
x Danutė Eidukienė ir Rū
ta J a u t o k i e n ė rengia „Lapų
sūkurio" programą, kurią atliks
aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos mokiniai, Maironio žo
džiais jungdamiesi su patriotais
tėvynėje.

BRAZILJOJE

IR

TOLI

istorikas džiaugėsi, kad jo 365
puslapių knygą pristatė lietuvė
Laima Mesgravis, taip pat suži
nojo, kad rašytojas ir žurnalis
tas Henriąue L. Alves yra lie
tuvis.

— Kun. P r a n o Gavėno, Šv.
Kazimiero klebono Sao Paulo
mieste, 70 metų amžiaus sukak
tis paminėta parapiečių ir
„Mūsų Lietuvoje" ilgoku kun.
Petro Rukšio biografiniu KANADOJE
straipsniu. Jis gimęs 1918 m.
spalio 11d. Zapalimų km., netoli
— A.a. J u d y S t a n i u l y t ė
Suvalkų Kalvarijos. Kurį laiką
Simpson, 45 metų amžiaus,
gyveno su tėvais ir keturiais
mirė
Montrealyje rugsėjo 19 d.
broliais Brazilijoje, bet paskui,
Gedulingos
pamaldos buvo Auš
grįžus tėvams į Lietuvą, įstojo
ros
Vartų
bažnyčioje.
Giedojo
į saleziečių kongregaciją. Ten
„Pavasario" mergaičių choras,
ėjo įvairias pareigas. Kunigu
kurio
narė yra velionės duktė.
įšventintas 1949 m. liepos 2 d.
Palaidota
Notre Dame des Nei
Brazilijoj dirba sielovadoj nuo
gęs kapinėse. Liūdi vyras, duk
1971 m.
tė, du sūnūs ir kiti giminės.
— Brazilijos lietuviai Sao
— Išganytojo parapijos mo
Paulo mieste stato Vytauto
Alanto dramą „Buhalterijos terų draugija susirinks lapkri
klaidą" lapkričio 27 d. Tai trijų čio 6 d. pas Idą Prešerienę ir
veiksmų drama, nuotaikinga ir svarstys moterų reikalus.
Kr. Donelaičio aukšt. mokyklos mokytojai su Bnlfo atstove I. Kriaučiūniene. Iš kaires: J. Poli
nelengvai pastatoma, bet ie— Kanados Lietuvių kata
kaitis, A. Brazaitienė, H. Dainienė, G. Sfammienė, L Kriaučiūniene, R. Kuciene - msp. ir J.
tuviai ryžtasi ją parodyti.
likių moterų draugijos Lietuvos
— A.a. Teresė Meiluvienė
Širka - dir.
Svatr. J. Tamulaičio
Kankinių parapijos skyrius ren
mirė rugsėjo 26 d. Velionė buvo
gia spalio 30 d., sekmadienį,
gimusi 1898 m. balandžio 1 d.
Anapilio parodų salėje meno pa
Brazilijoje gyveno nuo 1929 m.
rodą. Dalyvauja dailininkės
Jos vyras a.a. Rapolas Meilus
J o a n a Marcinienė ir R i t a
yra
miręs
prieš
13
metų.
rių
Irenos
Kriaučeliūnienės
pa
negavo įvažiavimui leidimo. Po
Kvedarienė su savo kūriniais,
BALFO ATSTOVĖ
— A. a. Romualdas J u l i u s Teklė Benotienė su savo rank
šnekesio
apie
Balfą,
jo
įsikūri
kurio
laiko
ir
vėl
išsiuntė
siun
KR. DONELAIČIO
mą, praeities ir dabartinę veik tinėlių, bet daug jų sugrįžo su Guiga mirė spalio 7 d. Buvo darbiais.
MOKYKLOJE
lą.
paaiškinimu, kad tokių žmonių gimęs Sao Paulo mieste 1949 m.
— Ramonos Kvedaraitės ir
Spalio 22 d., šeštadieni, Kr.
Su I. Kriaučeliūniene mus nėra ar siuntinėliuose rasta per lapkričio 3 d. Buvo ateitininkas,
tautinių šokių grupės narys. A n d r i a u s Bražuko vestuvės
Donelaičio aukštesniosios mo supažindino mokyklos renginių daug narkotikų ir pan.
Buvo
baigęs veterinariją ir dirbo buvo spalio 1 d., šeštadienį, Lie
kyklos mokiniai susirinko pasi vadovas mokyt. Juozas PolikaiBalfas ir toliau šelpia į vargą
klausyti vienos iš Balfo direkto- tis.
patekusius žmones. Sustabdžius savo profesijoje. Nuliūdime liko tuvos Kankinių bažnyčioje. Su
tėvai, keturios dukros ir gimi tuoktuves palaimino kun. K.
Balfo atstovė L Kriaučeliūnie siuntinių siuntimą į Lietuvą,
nės. Palaidotas Sao Paulo Kaknevičius, Mišių metu grojo
ne aiškino, kad Balfas sudary siuntimas padidėjo Lenkijos
kapinėse.
muz. J. Govėdas, giedojo sol. V.
x Dr. Rimas Vaičaitis, šeš tas iš 32 rinktu direktorių tary lietuviams, ypač gyvenantiems
Verikaitis.
Po religinių apeigų
—
A
u
k
š
č
i
a
u
s
i
a
m
S
a
o
tojo Mokslo ir kūrybos sim bos. Centro pirmininkė yra Chi Punske. Balfas visą laiką remia
Toronto
Lietuvių
namuose buvo
Paulo
dangoraižy
buvo
Sao
poziumo mokslinės programos cagoje gyvenanti didelė visuo Vasario 16 gimnaziją. Remia su
pirmininkas, lankėsi Chicagoje. menininke Marija Rudienė. grįžusius iš Sibiro lietuvius. Paulo istorikų akademijos susi vaišės, kur jaunuosius pasitiko
Ta proga buvo sukviestas orga Nors valdžia neberemia Balfo Kaip pavyzdį papasakojo apie rinkimas ir svarstybos. Buvo A. ir V. Kvedarai, R. ir P. Branizacinių komitetų plenumo po savo parama, tačiau yra žmo moterį, kuri, dirbdama Sibiro kaip svečias pakviestas kun. žukai. Viestuves pravedė G.
Pranas Gavėnas, kurį pagerbė Jankaitis. Buvo iš ok. Lietuvos
sėdis. Šiame posėdyje komitetų nių, reikalingu paramos, ir miškuose, susižeidė koją ir iki
jo 70 metų sukaktyje ir prašė, atvykę P. Bražuko sesuo Eleo
vado«ai padarė pranešimus. Or Balfas jais rūpinasi.
dabar gyvena dideliuose skaus
kad jis prakalbėtų lietuviškai. nora ir brolis Justinas, kuris
ganizacinis branduolys suda
Sužinojome Balfo įsisteigimo muose. Jai Balfas parūpino
Istorikai sužinojo, kad lietuvių jaunuosius pasveikino visų gi
rytas ir aptariami simpoziumo istoriją. Po II pasaulinio karo specialų batą. kuris kainavo 500
kalba yra būtina, norint studi minių
vardu.
Jaunieji
metmenys. Moksliniams dar Balfas per įtakingus Amerikos dol. Mažam berniukui, gyve
juoti palyginamąsias kalbas, povestuvinei kelionei išvyko į
buotojams jau siuntinėjami žmones bandė pakeisti griežtus nančiam Punske, parūpino ypač sanskritą. Vienas brazilas
Europą.
pranešimai su informacija ir pa emigracijos įstatymus pabėgėlių girdėjimo aparatą. Mane su

x Maž. Lietuvos Rezistenci
x Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės atsikūrimo nis sąjūdis kviečia visuome
70 mefų sukakties minėjimas nę dalyvauti iškilmingame
bus lapkričio 20 d. Jaunimo Tilžės Akto 70 metų sukakties
centre. Iškilmingas pamaldas minėjime šį sekmadienį, lapkri
atnašaus kun. Jonas Borevičius čio 13 d. 2 vai. p.p. vyksian
lapkričio 20 d. 10 vai. r. Jėzuitų čiame Šaulių namų salėje. Pro
koplyčioje. Pamaldų metu gie gramoje — akademija, dainos ir
dos sol. Margarita ir Vacys tautiniai šokiai. Organizacijų
Momkai. Vargonais gros muz. atstovai kviečiami dalyvauti su
Manigirdas Motekaitis. Chica- vėliavomis. Prašoma atsinešti ir
goje ir jos apylinkėje lietuvių or vėliavoms įstatyti stovus.
ganizacijas su vėliavomis ir visa
x „Lituanicos" futbolo klu
lietuvių visuomenė kviečiama
bo
38 sezono užbaigtuvių vaka
dalyvauti.
rienė su šokiais Lietuvių Tauti
x Pirmoji priešmokyklinio niuose namuose ruošiama šešta
amžiaus skautukų sueiga Le- dienį, lapkričio 26 d. Visi spor
monto Lietuvių centro „Žiburė tininkai ir futbolo mėgėjai kvie
lio" mokyklos patalpose bus šį čiami, apie savo dalyvavimą iš
sekmadienį, lapkričio 13 d., 12 anksto pranešant „Lituanicos"
vai. Visi 4-6 metų vaikučiai klubui,'2614 W. 69 St.
kviečiami įsijungti į prasmingą
x Beverly Shores, Ind., lie
giliukų ir aguonėlių veiklą. Va
tuvių
klubo narių metinis su
dovės — ps. fil. D. Bielskienė ir
vyr. si. Gintarė Kerelytė-Thaus. sirinkimas lapkričio 12 d.,
šeštadienį, dėl kitų organizaci
x Žemaičių Kultūros klubo jų renginių, neįvyks, Pamal
priešmetinis narių susirinkimas dos, kurias praves kun. A. Saubus trečiadienį. lapkričio 16 d., laitis, bus sekmadienį, 12 vai.
1 vai. p.p. Anelės Kojak salėje, Šv. Onos bažnyčioje. Visi kvie
4500 So. Talman Ave. Nariai čiami dalyvauti.
prašomi dalyvauti, nes yra
x A.a. Matilda Mėlienė, Si
svarbiu reikalų aptarti. Po susi biro kankinė, knygos „Kryželiai
rinkimo bus vaišės.
Arktikoje" autorė, jos giminių
x Jubiliejinė dramos prem ir artimųjų buvo įamžinta
jera Anatolijaus Kairio 5 v. dra Tautos fonde. A.a. M. Mėlienė
ma „Krikšto vanduo" statoma pagal savo išgales rėmė Tautos
gruodžio 10 d. 7 vai. vak. ir fondą, nes žinojo, kad kiekvie
gruodžio 11 d. 3 vai. popiet Jau nas paaukotas centas trumpina
nimo centre,Chicagoje. Vaidina okupuotos Lietuvos agoniją.
Los Angeles Dramos sambūris. Visos aukos Tautos fondui eina
Režisūra, scenovaizdis ir rūbų Lietuvos vadavimo kovai
eskizai Petro Maželio. Sekma finansuoti.
dienį po vaidinimo pobūvis-vax Algirdas Titus Antanai
karienė su autorium ir Dramos tis, Antrojo kaimo aktorius ir
sambūriu. Pastatymą rengia prievaizda, sutiko atlikti pro
Lietuvos krikščionybės jubilie gramą Jaunimo centro metinia raginimu registracijai.
įvažiavimui j JAV. Po dvejų jaudino pasakojimas apie mer
jaus komitetas.
me pobūvyje. Pobūvis įvyks
ir pusės metų įtempto dar gaitę, kuri pasiprašė tik juodo — Algirdą ir Kęstutį su šeimo
x J u o z a s Kazlauskas, Wa bo, t.y. 1948 m., JAV preziden megztuto. kurį užsidėtų mirus
gruodžio 4 d. Jaunimo centro di
mis.
x Marija Stašaitienė, Jauni
džiojoje salėje. Visi draugai ir terbury, Conn., pratęsė prenu t a s H. Truman tokį įstatymą jos mamytei.
Kunigunda Keblinskienė yra
mo centro darbuotoja, po sun
rėmėjai kviečiami ir laukiami. meratą su visa šimtine. J. Kaz pasirašė. Tada Balfas turėjo su
Baigdama
pašnekesį,
Irena
įamžinusi Lietuvių Fonde visus
kios širdies operacijos guli ligo
lauską skelbiame garbės pre rašinėti visus šiame krašte Kriaučeliūniene ragino mus ir
savo vaikus ir vaikaičius bei
ninėje. Jaunimo centro valdyba
x Dr. Sauliaus Sužiedėlio numeratorium, o už rėmimą gyvenančius lietuvius ir prašyti mūsų tėvelius padėti Balfui, eilę kitų giminaičių.
ir lankytojai linki pasveikimo ir veikalas „The Svvord and t h e savo spaudos labai dėkojame.
pagalbos, kad duotų garantijas ypač šį mėnesį, kada vyksta
Šiomis dienomis Lietuvių
greito jos sugrįžimo.
Cross: A History of the Church
buto,
darbo
ir
kitomis
garanti
Balfo
vajus.
Fondą
pasiekė Gedimino Naujo
x Šaulių T r a k ų rinktinė
in Lituania" išeina iš spaudos.
jomis.
Balfas
parsikvietė
net
Mes
dėkingi
I.
Kriaučeliūniekaičio
stambi tūkstančio dol.
x Siutų PATRIA, 2638 W.
Įvadą parašė vysk. P. Baltakis, Naujoje Anglijoje per rinkti 34,260 lietuvių pabėgėlių. Jis iš nei ir mokyklos vadovybei už auka, skirta pagerbti tetos
71 St., turi didelį pasirinkimą
OFM. Leidžia Our Sunday nės pirmininką Algirdą Zenkų rūpino atsigabenimą net ser suteiktą progą geriau susipažin Kunigundos atminimą.
įvairių dovanų. Esame vieninte
Visitor leidykla Huntington, In Webster, Mass., atsiuntė „Drau gančių lietuvių iš Anglų zonos ti su Balfo darbais.
Tarp kitko G. Naujokaitis
lė lietuviška parduotuvė, kurio
diana. Veikalo parengimu ir go" metinę paramą 50 dol. Nuo Vokietijoje, uždedamas už juos
Audrė
Šlenytė,
8
kl.
rašo:
„...Mano teta buvo nuo
je rasite video-audio magnetofo
išleidimu rūpinosi Lietuvos širdus ačiū visos rinktinės na pinigines garantijas. Buvo atga
Kr.
Donelaičio
lit.
latinė
Lietuvių Fondo rėmėja,
nų, televizorių, siuvimo mašinų
krikščionybės jubiliejaus komi riams už savo spaudos palaiky benta 190 lietuvių našlaičių,
mokyklos
korespondentė
įrašiusi LF nariais savo vaikus
ir kitų namams reikalingų apa
mą.
tetas.
kurių tėvai dingo karo audrose.
ir vaikaičius. Ji, nors manęs
ratų, kurie tinka naudoti Lie
x
J
a
u
n
i
m
o
stovykla
„Dai
Buvo
pasirūpinta
jų
globėjais,
tiesiogiai
neragino, vistiek ji
x
Antro
kaimo
25
m.
sukak
tuvoje. Profesionalus patarnavi
n
a
v
a
"
perjos
iždininką
S.
Smamokslu
bei
jų
auklėjimu.
buvo pavyzdys ir mano aukoms
NUOSTABŪS ŽMONĖS
mas; visos prekės patikrinamos tuvinė programa vaizduoja
Nuo 1945 m. Balfas pradėjo
L. Fondui".
ir pademonstruojamos prieš par ,.(Ne> vieno dypuko gyvenimą" linską, Livonia, Mich., atsiuntė
„Draugo"
paramai
50
dol.
Nuo
rūpintis
vargšais
tėvynėje
bei
iš
Ar ne gražus pavyzdys kitoms
nuo
pat
pabėgimo
iki
šių
dienų.
Kunigunda ir Pranas Keblinsduodant. Siunčiame ir į kitus
širdus
ačiū.
tremtais
į
tolimąjį
Sibirą.
Per
kai yra šviesūs lietuviai, dideli lietuvių šeimoms?
miestus. Skambinti „collect" Spektakliai vyks Jaunimo cent
Amerikos
Raudonąjį
Kryžių
re,
lapkr.
26
d.,
7:30
v.v.
ir
27
x
Louis
Zurlis
iš
Chicago,
Pats G. Naujokaitis yra stam
Lietuvių Fondo rėmėjai ir auko
312-778-2100.
buvo
pasiųsti
vaistai
,
bet
tojai. A.a. Kunigunda Keblins- bus ir nuolatinis L. Fondo rė
(sk.) d., 3 v. p.p. Bilietai Vaznelių 111, „Draugo" rėmėjas, lankėsi
prekyboje, 2501 W. 71 St., t e l . administracijoje, pratęsė prenu nesužinojo, ar jie buvo perduoti kienė mirė š.m. spalio 11d. St. mėjas. Jo aukos artėja prie
x NAMAMS PIRKTI PA
meratą vieneriems metams, reikalingiems žmonėms. Kai Petersburg Beach, Floridoje, 3,000 dol. Nuoširdus ačiū.
471-1424.
SKOLOS duodamos mažais
Prasidėjęs lietuvių tautos at
(ak.) pridėjo 10 dol. dienraščio stipri Balfo atstovai norėjo nuvykti i palikusi liūdėti vyrą Praną ir
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
nimui ir kitą 10 dol. už kalen Sovietų Sąjungą ir pasitikrinti, tris vaikus: dukrą Dalią, sūnus gimimas ir prasiveriant plateseinamais nuošimčiais. Kreipkix Už a.a. Elenos Rukštelie- dorių. Nuoširdus ačiū.
* tės į Mutual Federal Savings, nės sielą Šv. Kryžiaus bažny
x Dalia Dundzilienė, Cla2212 West Cermak Road — Tel. čioje bus laikomos šv. Mišios
rendon
Hills, 111., Povilas Petke
VI7-7747.
lapkričio 13 dieną, šį sekmadie
vičius,
Lemont, 111., Viktoria
rsk) nį. 9 vai. ryto. Giedos sol. Elena
(sk.) Danevičienė ir A. Statkevičius,
x Vilniuje perleidžiamas Rukštelytė-Sundstrom.
Chicago, 111., lankėsi „Drauge"
vieno miegamojo butas. Turin
x Lietuvių Fondui vajaus ir įsigijo naujausių leidinių bei
tieji Lietuvoje giminių prašomi
proga
aukojo: $600 Algirdas ir medžio drožinių už didesnes su
£iuo reikalu teirautis: O. K.,
Aldona
Braziai, po $500 S. Gri- mas.
P.O. Box 438, Beverly Shores,
kenienė, Joseph ir Valeria Sta
IN 46301, tel. 219-872-3129.
x Gailė J o n y t ė , Toronto, Ka
naičiai,
po $200 Mykolas ir Sta nada, buvo atvykusi į Chicagą
(si.)
sė Gečiauskai, Vitas ir Regina
x I e š k o m a Adomo Smag- Kazlauskai, Klemensas Matke- ir ta proga aplankė „Draugą" ir
r i ū n o giminių Amerikoje. Ma vičius, Petras Menkeliūnas, po pasirinko įvairių leidinių Toron
noma, kad Adomas Smag- $100 Gediminas ir Roma Biels- to Maironio Lituanistinei mo
riūnas, kilęs iš Panevėžio, turėjo kai. Jonas ir Ona Daugirdai, kyklai.
dvi dukteris. Jeigu pažįstate Antanas ir Veronika Kriščiū
x R a y Wilkaitis, Orland
buvusias
S m a g r i ū n a i t e s , nai, Marcelė Mackienė. Albinas Park, 111., Linda Beresnevičius,
prašoma susisiekti su Petru ir Vanda Mickai (pakartotinai), Cicero, 111., V. Martis, A. KveKaufmanu, 4821 Randolph Vincas ir Ona Šalčiūnai. Bronė Čas. Donna Mikužis, Vida ŠilieDrive, A n n a n d a l e VA 22003. Širvinskaitė. Juozas ir Bronė nė, Vincas Urbonas, Leonas
(sk) Šlajai. Lietuvių Fondas dėkoja Barmus, Ąžuolas Cirtautas.
x KASA Liet. Fed. Kredito visiems aukojusiems vajaus me Rolandas Jankauskas, A. KižieUnija, Chicagos skyrius, ne tu ir prašo toliau remti, siųsti nė, Kęstutis Stančiauskas, J.
veiks penktadienį, lapkričio aukas — Lithuanian Founda Poshka, Jonas Jokubka, Saulius
11d. dėl Veteranų dienos šven tion. Inc., 3001 VV. 59th St., Chi- Mikai i ūkas, J. Jurevičius, visi
Daiis Kr. Donelaičio mokyklos mokiniu klaueosi pašnekesio apie Ralfą spalio 22 d
cago, IL 60629.
iš Chicagos, 111., įsigijo įvairių
tės.
N'uotr. J. Tamulaičio
(sk.) leidinių.
(sk

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

niems ir greitesniems ryšiams
su kraštu, ir iš mūsų gali parei
kalauti stambesnės paramos.
G. Naujokaičio ir kitų šviesių
lietuvių aukos prisidės prie
lietuvybės išlaikymo ir paska
tins jaunimą daugiau domėtis
Lietuva ir stipriau mokytis
lietuvių kalbos bei istorijos.
Išeivijai netrūksta nuostabių
žmonių, kurie savo aukomis ir
d a r b u remia švietimą ir
kultūrinę veiklą.
(aj)
KŪRYBINGA
KASDIENYBĖ
NUOTRAUKOSE
„Paprasti dalykai mūsų aplin
koje, kaip durys, langai ar
gatvės, yra nuolat matomi, bet
retai pastebimi", sako jaunas
fotografas Rimas Zailskas, ku
rio darbų paroda atsidaro šį sek
madienį Kaz's restorane, 1154
South Michigan Ave., Chicago
je, nuo 2 iki 5 v. p.p. Naudoda
mas aukšta kontrastą ir pabrėž
damas paprastų formų disonansiškas harmonijas, savo foto
kūryboje Zailskas atidengia tai,
kas yra unikalu kasdienybėje,
kas duoda stebėtojui galimybę
matyti pasaulį šviežiomis aki
mis.
Rimas Zailskas, bakalauru
baigęs Illinois universitetą Chi
cagoje Communication srityje,
dabar gyvena Chicagoje ir reiš
kiasi ne tik fotografavime ir
filmų gamyboje. Jo kūrybiniais
pasiekimais džiaugiasi jo tėvai
Danutė ir Algis Zailskai ir sesuo
Dalia, gyvenantys Brighton
Parke.
1

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s '
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
j
Tel. - 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

