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

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

Iš Petro Gražulio kalinimo vietos
Petras Gražulis, nuteistas
pagal BK 2LL str., paskirtą
bausmę atlieka bendro režimo
Pravieniškių lageryje OC 12/8.
1988 m. balandžio 10 d. kali
nys P. Gražulis, protestuodamas
prieš kalinimą kartu su krimi
naliniais kaliniais, pareiškimu
kreipėsi į LTSR Prokurorą. Pa
reiškime aprašo, kaip po teismo,
visiems matant, pareigūnai jį
sumušė ir skubiai ištempė iš
teismo salės, taip, kad jis nesu
spėjo pasiimti net savo daiktų,
maisto ir dokumentų, juo labiau
neleido atsisveikinti su artimai
siais; vėliau, jau žmonėms ne
matant, apipurškė kvapą gniau
žiančiais chemikalais, ko pasė
koje ištino veidas, paraudo oda.
Tuoj pat po teismo išvežė į Vil
niaus Lukiškių kalėjimą, čia per
pasimatymą su seserimis — Mo
nika Baciuškiene ir Albina Gra
žulyte — jam pradėjus aiškinti,
kodėl paraudęs veidas, pareigū
nai, klausę pokalbio, pasimaty
mą nutraukė. Per pasimatymą
su broliais kunigais — Antanu
Gražuliu ir Kazimieru Gražuliu
— administracijos darbuotojai
taip pat draudė liesti šią temą,
tačiau pasimatymo nenutraukė.
Po pasimatymo operatyvines
dalies viršininkas papulkininkas Adomaitis vertė kalinį P.
Gražulį pasirašyti po raportu,
kad jis pasimatymo metu
pažeidęs kalėjimo vidaus taisyk
les. Už tai nuėmė sekantį pasi
matymą. P. Gražulis, motyv uo-
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damas, kad jis tik pasinaudojo
„demokratiškiausioje pasaulio
šalyje" veikiančia žodžio laisve,
pasirašyti po raportu atsisakė.
Papulkininkas Adomaitis kali
nį iškoliojo necenzūriniais
žodžiais, gąsdino uždarysiąs į
lagerį dvidešimčiai metų,
paskelbsiąs kaliniams, kad P.
Gražulis yra išdavikas ir pan.
Kovo 8 d. P. Gražulis buvo
atvežtas į Pravieniškių lagerį ir
po kelių dienų paskirtas į antro
būrio 21 brigadą, sudarytą iš
nuteistųjų, kurie kalinius
išdavinėjo
kalėjimo ad
ministracijai, a r šiaip kuo
prasikaltusių kaliniams. Lage
rio kaliniai, praeinant šiai bri
gadai, apmėto juos įvairiais
daiktais, apspjaudo, visaip
tyčiojasi. Apšauktas išdaviku P.
Gražulis net ir šioje brigadoje
apstatytas asmeniniais šnipais.
Kalinys tris kartus prašėsi, kad
jį perkeltų į kitą brigadą. La
gerio vadovybė nesutiko. ? .
Gražulis savo pareiškime prašo
prokurorą leisti su savimi turė
ti šv. Raštą, maldyną ir rožan
čių. Šiuos daiktus kaliniams
leisdavo turėti ne tik caro kalė
jimuose, bet ir Hitleris savo
konciagenuose. Jei prašymas
nebus patenkintas, P. Gražulis
pasiryžęs badauti tol, kol gaus
pageidaujamus daiktus. Už
badavimą lagerio valdžia
kalinius baudžia karceriu ir
kitomis bausmėmis.
(Bus daugiau)

TRUMPAI
IŠ VISUR

„Jūs galite žudyti mūsų žmones,
bet jūs negalite mūsų nugalėti"

— Maskvoje ir Leningrade
baigė savo vizitą 14 Kongreso
narių delegacija žmogaus teisių
klausimais Sovietų Sąjungoje. Į
kai kuriuos pokalbius buvo pa
kviesti ir žmogaus teisių veikė
jai iš įvairių tautybių. Amerikos
delegacijai vadovavo kongr.
Steny Hoyer. Jis įteikė Sovietų
vyriausybei 179 politinių
kalinių sąrašą, kurie turi būti
išleisti iš kalėjimų.

Partizanų-sovietų pirmieji pasitarimai

— V a k a r ų E u r o p o s valsty
bės labai kritikuoja Ameriką už
neįsiliedimą PLO vado Arafato
į Ameriką pasakyti kalbos
Jungtinėse Tautose.

Afganų laisvės kovotojai tikrina dokumentus Asadabado gubernatoriaus
įstaigoje, kūną jie užėmė, kai išvijo komunistų dalinius ir sovietų kareivius
iš Kunaro provincijos sostinės.

Pabaltiečiai stebina Bushą
Washingtonas. — išrinktasis
prezidentas G. Bushas turėjo pa
sikalbėjimą su „Philadelphia
Inąuirer" korespondentais.
Tarp daugelio klausimų, jis
pasisakė ir Pabaltijo klausi
mais.
Bushas pareiškė susirūpinimą
sovietų respublikomis, kuriose
vyksta neramumai ir tautiniai
sąjūdžiai ir kaipjie galėtų turėti
įtakos į Gorbačiovo politiką. Kai
yra matomos manifestacijos,
sakė Bushas, reikia prileisti,
kad ten nėra viskas ramu, bet
jis nenorįs viso to vertinti vie
naip ar kitaip. „Mes nežinome
pasikeitimų dydžio Sovietų Są
jungoje. Mes žinome, kad tai ten
vyksta. Aš norėčiau sakyti, kad
Gorbačiovas šiandien y r a
stipresnis, negu kad jis buvo,
bet negalima nustatyti savo
politikos vieno žmogaus pareiš
kimais".

valdymą ir į bendrą sovietų sis
temą, atsakė: „Mes turime
geriausią žvalgybos sistemą
pasaulyje, bet mes neturime at
sakymo į šį klausimą. Nėra pa
kankamai informacijos, kad
būtų galima padaryti pareiški
mą". Jis nenorįs sudaryti
įspūdį, jog jis manąS, kad sovie
tų respublikos sudaro daug ne
malonumų Gorbačiovui. Bushas
pasakė susitiksiąs kartu su
prez. Reaganu kitą savaitę New
Yorke Gorbačiovą ir iš jo patirsiąs daugiau.

— Maskvoje sužinota, kad
Sovietų Aukščiausiai tarybai
Gorbačiovas įteikė priimti 88
pasiūlymus arba pakeitimus so
vietinėje sistemoje ir suteikti
veto teisę Sovietų Kongresui,
kuris turėtų teise panaikinti
prezidento sprendimus.
— L o s Angeles Times dien
raštis išspausdino buvusios
Amerikos ambasadorės Jeane
Kirkpatrick ilgą straipsnį Esti
jos reikalais. Ji rašo, kad ypač
reikia atkreipti dėmesį į tai, kad
Estija oficialiai išdrįso pasiprie
šinti Sovietų Sąjungai. Estai
niekada nesijautė esą sovietų pi
liečiais. Reikia visada atsimin
ti, kad Pabaltijo valstybės buvo
jėga inkorporuotos j sovietų so
cialistines respublikas. Reikia
reikalauti, kad Jungtinių Tautų
priežiūroje būtų keliamas Pa
baltijo tautų sugrąžinimas į pa
saulio tautų areną, kaip kad yra
keliamas PLO valstybės klausi
mas, rašo J. Kirkpatrick.

Islamabadas. — Keturi Sovie
tų atstovai čia susitiko su Afga
nistano laisvės kovotojų sąjun
gos atstovais, kurie kovoja prieš
komunistine vyriausybe savo
krašte. Sovietų ambasada pra
neša, kad susitikimo tikslas bu
vo aptarti sovietų karių, paim
tų į nelaisvę, paleidimo sąlygas.
Tai pirmas atvejis, kai sovietai
ir afganų partizanai pradėjo tie
siogiai kalbėtis.
Sovietai sako, kad 320 jų
kareivių yra afganų laisvės ko
votojų belaisvėje. Jie laikomi
kaip karo belaisviai. Reuterio
žinių agentūra praneša, jog
afganų kovotojų vadas, kuris
pravedė diskusijas su sovietais,
pageidavo, kad šie pasitarimai
būtų išplėsti „realių Afganista
no problemų aptarimui". Jis pa
sakė spaudai, jog jis bandė įti
kinti Sovietų delegaciją, kad, jei
laisvės kovotojai perims Afga
nistano valdymą, nebus jokio
pavojaus Maskvai. „Mes turime
ilgą sieną su Sovietų Sąjunga",
kalbėjo afganų vadas Abdui Rahim užsienio žurnalistams.
Protestas prieš vaikų
išvežimą
Pirmasis pasitarimas tęsėsi
pusantros valandos Pakistano
Užsienio reikalų ministerijos
patalpose-, pranešė Sovietų de
legacijos pranešėjas Vladimiras
Ivanovas. Pasitarime dalyvavo
4 sovietų atstovai, įskaitant ir
jų karinį attachė ir tik du Afga
nistano laisvės kovotojų vadai.
Afganų rezistencijos vadai aiš
kiai pasakė sovietams nebijoti,

jei bus sudaryta opozicinė vy
riausybė Kabule, nes „tai bus
nuo niekieno nepriklausanti vy
riausybė". Afganų vadai taip
pat pareiškė protestą sovie
tams, kad jie išvežė maždaug
20,000 afganų vaikų į Sovietų
Sąjungą.
Partizanų vadai taip pat aiš
kiai pareiškė sovietų atsto
vams, jog J ū s galite žudyti
mūsų žmones, bet jūs negalite
mūsų nugalėti". Tačiau sovie
tai nenorėjo kalbėti apie esamą
realybę Afganistane. „Jie tik
kalbėjo apie taiką ir savo atvež
tas Scud raketas". Pasitarime
dalyvavo ir kitas afganų parti
zanų rezistencijos vadas B. Rabbani. kuris visai neseniai lankė
si Washingtone ir buvo priimtas
prezidento Reagano. Šiuo metu
jis vadovauja Afganistano Re
zistencijos sąjūdžiui.
Partizanų psiūlymas
Į Pakistaną paskutiniu metu
atbėgo naujų 20,000 afganų
pabėgėlių. Afganų laisvės kovo
tojai vis daugiau užima miestų
Afganistane, praneša užsienio
diplomatai. įdomi yra ir jų nuo
trauka šiame puslapyje.
Afganų Rezistencijos kovoto
jai pasiūlė Sovietams politinį
sprendimą, kad sausio mėnesį
būtų sudaryta 400 asmenų ta
ryba, kurioje dalyvautų visų
grupių atstovai. Ši taryba išsi
rinktų prezidentą ir pradėtų
ruošti naują konstituciją. Pakis
tanas sutinka, kad tokia tary
ba pirmajam pasitarimui galė
tų susirinkti ir jų teritorijoje.
Sovietai tuo klausimu dar tyli.

— L o n d o n o „The Independent" laikraštis plačiai rašo
apie Estijos Tautos pasipriešini
Estija turi savo sistemą
Bushas labai domėjosi pabalLietuviai ABC televizijoje
mą Kremliui ir kartu ir apie
tiečių reikalaujamomis ekono
kitas dvi Pabaltijo respublikas.
Maskva. — Radijo žinios skel mas ir nieko neatsiprašydamas.
minėmis ir politinėmis laisvė
Washingtonas. — ABC tele koje ir Chicagoje. kad tos žinios,
Kartu pažymi, kad Lietuvos ko
bia, jog Sovietų Aukščiausioji Jis tik vėl pasakė, kad jo respub
kurios perduodamos visai sąjun
mis. Jis pasakė, jog „laisvės ir
munistų tarybos sprendimas ne vizijos stoties Ted Kopelio vado
lika
pasisakė
už
savo
politinę
taryba patvirtino naujus pla
gai, perduodamos iš bendro so
demokratijos siekimai tuose
reikalauti suverenumo pablogi vaujamoje Nightline programo
nus perorganizuoti Sovietų Są sistemą, kuri jiems geriau
vietų žvilgsnio, bet ne iš „tau
kraštuose yra milžiniški.., bet
no estų nepriklausomybės rei je, kuri Chicagoje matoma per
jungos vyriausybės struktūrą. tinkanti negu Maskvos. „Yra
kiek Gorbačiovas leis jiems tai
septintąjį kanalą, trečiadienio tinio ir šovinistinio požiūrio",
kalus.
Gorbačiovas pasakė, jog jo negalima surasti vienos siste
įvykdyti", klausė Bushas. „Yra
vakaro laidoje kalbėjo ir apie koks šiuo metu vyrauja Pabalti
— Latvijos prezidentas Ana įvykius Pabaltijo respublikose, jo respublikose. Tačiau dabar —
visapusiška politinė ir rinkimų mos visiems krašto regionams,
nuostabu. Mes turime suformu
Trūksta informacijos
sistemos reforma, į kurias įeina todėl mes turime savo sistemą",
glasnost ir perestroikos laikais
luoti politiką, kuri padrąsintų tolijus Gorbunovas Maskvoje ypač Estijoje.
kalbėjo
deputatams
Estijos
pre
daugiau kaip šimtas naujų įsta
Bushas pasakė, kad jam Gorbačiovą leisti daugiau de vykstančios sesijos pertraukos
Pirmoje programos dalyje bu esą tai galima daryti. Nereikia
tymų, padės Sovietų Sąjungą zidentas. „Estija laikysis savo mažai tėra žinoma, kas vyksta mokratijos ir laisvės... ir aš metu šypsodamasis į žurnalistų vo parodytas pirmasis viešas tik pamiršti, kad tai yra Sovie
valdyti įstatymais, o ne Centro įstatymų. Kodėl stebimasi, kai Sovietų Sąjungoje. Paklaustas, manau, kad mes tai galime klausimą,ar jis blogai jaučiasi, Solidarumo vado Lech Walesos tų Sąjungos dalis.
mes suradome savo būdą išriš
įsakymais.
ar tautiniai sąjūdžiai Pabaltijo padaryti be jokio susikirtimo, kad nepritarė estų reikalauja su vyriausybės atstovu A. Mioti
ekonominėms
problemoms?"
Reiktų išsamesnės
1,500 deputatų suvažiavime
ir Armėnijos respublikose gali kaip kad buvo 1956 m. Vengrijo mam suverenumui, atsakė, jog dowicz pasikalbėjimas televizi
klausė
jis
viešai
visų
deputatų.
Gorbačiovo išsireiškimą tuo joje, kurį sekė milijonai lenkų.
programos
vis plačiai diskutuojamas Esti
padaryti įtakos į Gorbačiovo je".
klausimu galima suprasti kele Walesa reikalavo leisti lenkų
jos Aukščiausios komunistų ta Jis pagyrė tuos pakeitimus,
Programos metu buvo parody
riopai, nes „Gorbačiovas yra la tautai gyventi laisvėje ir be ko
rybos nutarimas. Kai kurie kurie šiek tiek sumažina Mask
ta
minios žmonių su trispalvė
deputatai pakartotinai smerkė vos kontrolę respublikoms, Pabaltiečių spaudos konferencija bai geras politikas".
munistų
varžtų.
Vyriausybės
mis prie katedros Vilniuje, o
Estiją už suverenumo paskelbi tačiau pasakė, kad Estijai to
— Estijos prezidentas visada atstovas siūlė jam įsijungti į
taip pat armėnų bei lenkų de
nepakanka.
Jis
reikalavo,
kad
Sąjūdžio atstovas atsakinės į klausimus
mą. Estijos prezidentas Ruutel
yra
apsuptas
pertraukų
metu
valdžios
uniją,
bet
Walesa
kate
monstracijos.
ramiai kalbėjo nieko nepulda- respublikoms būtų leista pa
žurnalistų,
Maskvoje
vykstan
goriškai
tai
atmetė,
priminda
Gaila, kad nebuvo išsamiau
čioms susidaryti savo rinkimų
New Yorkas. - Sovietų ko čias bus Arūnas Degutis, „Są
pasisakyta Pabaltijo klausi
sistemą ir vyriausiąją tarybą. munistų partijos vado bei jų pre jūdžio Žinių" redaktorius. Šį ofi čios sesijos metu. Į jų klausimą, mas garbingą Lenkijos istoriją.
Išleis 52 kalinius
mais. Būtų galima padėkoti Ted
Estija nenorinti duplikuoti ben zidento M. Gorbačiovo atvyki cialų žiniaraštį leidžia Lietuvos ką jis mano dabar daryti, kai
Komunisto atsakymas
Gorbačiovas
paskelbė,
jog
Esti
Kopeliui už tai ir kartu papra
Maskva. — Sovietų Sąjungos dros sovietų sistemos.
mo dieną į Ameriką, yra kvie Persitvarkymo Sąjūdis. Jis suti jos suverenumo reikalavimas
Antroje dalyje buvo kalbama
šyti, kad plačiau pasisakytu Pa
užsienio reikalų ministerijos at
37 deputatai kritikavo Gorba čiama spaudos konferencija, ko atsakyti į reporterių klausi
yra
prieš
Sovietų
Sąnjungos
apie
Pabaltijo
valstybėse
vyks
baltijo įvykiais ir pravestų pa
stovas pranešė, kad sovietinė čiovo pasiūlytus pakeitimus. kurią kviečia visų trijų Pabal mus.
konstituciją, atsakė: „Tai yra tančius laisvės sąjūdžius, vadi
sikalbėjimus su Lietuvos Persi
valdžia esanti pasirengusi išleis Ketvirtadienį turėjo įvykti bal tijo tautų organizacijos.
Atspausdinta reikalinga in teisinis klausimas ir aš nesu ad namus frontais, kurie reikalau
tvarkymo sąjūdžio. Estijos
ti penkiasdešimt du politinius savimai.
Konferencija bus Estonian formacinė medžiaga bus įteik vokatas. Tai spręs mūsų Estijos ja toms trims respublikoms, bu
Fronto ir Latvijos Liaudies fron
kalinius ir kad dabar yra ren
House patalpose Manhattane, ta spaudos atstovams.
teisininkai".
vusioms laisvoms, suverenumo.
to vadovaujančiais asmenimis.
giamas jų sąrašas. Apžvalginin
234 East 34th S t . antradienį,
—
Havanoje
su
21
patrankos
Programoje
buvo
keliamas
Ši programa yra labai populiari
kai mano, kad minėtų kalinių
— Vengrijos tautinė asamb klausimas, kad Lietuvos, Latvi
gruodžio 6 d., 2:00 vai. popiet.
šūviu
buvo
sutiktas
Meksikds
—
Washingtone
afganų
lobiir milijonai žmonių jos klausosi.
išlaisvinimas yra susijęs su
lėja krašto respublikos preziden
Joje dalyvaus visų trijų Pabalti
kompartijos generalinio sek prezidentas Miguel de la jo organizacijų pirmininkai. Jie istų veiklos pirmininkas And tu išrinko komunistų partijai jos ir Estijos televizijų progra
retoriaus Gorbačiovo numato Madrid. Kuba yra Meksikos atsakinės į žurnalistų klausi rius Eiva pranešė, kad Afganis nepriklausantį biologą Bruno mose tų tautų nuotaikos per
ma kelione į New Yorką ryšium geriausia sąjungininkė, sako mus apie Pabaltijo valstybių po tano laisvės kovotojai vėl gavo Ferenc S t r a u b . J i s buvo duodamos taip, kaip iš tikrųjų
KALENDORIUS
su Jungtinių Tautų organizaci Reuterio žinių agentūra. Tai litinės situacijos sąlygas. Daly iš Amerikos nedidelį skaičių išrinktas didele balsų dauguma yra, o Maskvos televizijos pro
jos generalinės asamblėjos ati paskutinis jo vizitas Kuboje, nes vaus ir PLB pirmininkas prof. Stinger raketų, kuros šiuo metu — 326 deputatam balsuojant už, gramose, kurios skirtos visai
Gruodžio 2 d.: Liucijus. Au
Sovietų Sąjungai, tie patys relija. Silvija, Evazijus. Svirgaidarymu. Amerikiečių vyriausy gruodžio 1 d. jis savo pareigas Vytautas Bieliauskas, kuris ne labai reikalingos.
— Maskvoje vyriausybė pra 36 prieš ir 25 susilaikius. Tai dalykai perduodami kitaip. Tai la. Skirmantė. Paulina. Milbė ir visuomenė, kaip žinoma, perduos naujam Meksikos prezi seniai. Persitvarkymo sąjūdžio
pirmas atvejis, kai komunistų
yra labai jautri politinių ir są dentui Carlos Salinąs de Gor- pakviestas, kalbėjo Vilniuje. Są nešė, kad, nežiūrint naujų valdomame krašte valstybės patvirtino viena žurnalistė, mantė.
kuri ten gyveno dvejus metus ir
lėktuvų ir naujų branduolinių
žinės belaisvių klausimui ir tari.
Gruodžio 1 d.: Pranciškus
jūdis Lietuvoje, Liaudies Fron raketų, kurios buvo pristatytos vadovu yra išrenkamas nepar tik dabar sugrįžo į Ameriką. J
nuolat iškelia Sovietų Sąjungo
— Mokesčių departamentas tas Estijoje ir Latvių Frontas
Ksaveras.
Atalija, Gailintas,
tinis.
tai atsakė sovietų komunistų Audinga, Hilarija, Vingra.
je politiniais ir sąžinės sumeti pranešė atšaukiąs nuo mokes Latvijoje yra pagrindiniai poli l Afganistaną, sovietai išveš
— W a s h i n g t o n e išrinktasis atstovas Vladimiras Poznevas.
mais tebekalinamų asmenų pro čių mokėjimo atleidimą PTL tiniai sąjūdžiai Pabaltijo kraš savo kariuomenę sutartu laiku
iki
vasario
15
d.
Šią
savaitę
prezidentas
G. Bushas savo kuris šiuo metu lankosi Ameri
blemą. Sovietų ministerijos televizijos dvasininkų pro tuose, kurie reikalauja ekono
ORAS CHICAGOJE
tomis
raketomis
afganų
komu
išrinkimo menedžerį Lee Atatstovas patikslino, kad 52 ka gramai. Aukas šiai finansiškai minio, kultūrinio ir politinio su
Saulė teka 6:58. leidžiasi 4:21.
nistai apšaudė afganų laisvės water, 37 m. strategistą. pa
— Lietuvos Persitvarkymo
liniai, kuriuos rengiamasi iš susibankrutavusiai organizaci vereniteto iš Maskvos.
kovotojų gretas, užmušdami skyrė Respublikonų partijos Sąjūdžio pirmininku išrinktas
Temperatūra dieną 44 L. nak
laisvinti, atlieka bausmes dar jai nebehus alima atskaityti iš
Specialus konferencijos sve keliasdešimt vyrų.
tį
34 1.
prof. Vytautas Landsbergis.
bo lageriuose arba tremtyje.
vadovu.
pajamų mokesčių.
Busho n u o m o n ė
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčia mi. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

PAKELIUI J AUSTRALIJĄ

SPORTO VETERANAI
REMIA IŠVYKA
buvęs Lietuvos lauko teniso
meisteris; dr. P. Mažeika iš
Floridos, 1937 ir 39 m. Europos
krepšinio meisteris; R. Blinstru
bas iš Chicagos, buvęs Chicagos
liet. lauko teniso Klubo pirm.; V.
Adomavičius iš Sunny Hills,
Lietuvos stalo teniso ir futbolo
rinktinių žaidėjas. Po 50 dol.
aukojo dr. F. Kaunas iš Cicero,
geras slidininkas ir lauko teni
so žaidėjas; V. Norkus iš Waterbury, 1939 m. Europos krep
šinio meisteris; A. Norkus
iš VVaterbury, Kempteno
„Šarūno" ir lietuvių krepšinio
rinktinės pažiba; A. Andriulis,,
iš EI Paso, 1937 ir 39 m.
Europos krepšinio meisteris.
Jiems visiems dėkodami,
vykstantieji Australijon sporti
ninkai, tikisi, kad ir kiti sporto
veteranai šią išvyką parems.
Ypatinga padėka priklauso
Vladui Adomavičiui, kuris ne
tik pasiuntė šimtinę, bet dar
suorganizavo visus Sunny Hills
pensininkus, k u r i e sudėjo
daugiau negu 500 dol
Reikia pažymėti, kad Vladas
Adomavičius
yra ne tk vienas iš
R. Blinstrubas ir R. Dičienė, abu
pačių iškiliausių Lietuvos spor
buvę C h i c a g o s L i e t u v i ų L a u k o teni
tininkų, pasižymėjęs stalo teni
so klubo pirmininkai, finansiniai pa
se, futbole ir krepšinyje I-sios
rėmę sportininkų švyką į IlI-sias
PLS Ž a i d y n e s Australijoje, ragina
tautinės Olimpiados dalyvis, jis
visus įsijungti į vykdomą vaju iš
į Australiją vyksta ne vien tos
vykai paremti.
Taut. Olimpiados dalyvių pager
bimui, bet žada ir aktyviai daly
Su 250 dol. čekiu tuoj atsku vauti žaidynėse. Jis dalyvaus
bėjo R. Dičienė iš Los Angeles, bilijardo varžybose! Bilijardas
buvusi Chicagos liet. teniso klu Australijoje labai populiarus; ši
bo pirm. ir gera slidininke. Po sporto šaka, kaip ir golfas ar
100 dol. aukojo vyskupas P. šachmatai, reikalauja taiklumo,
Baltakis, buvęs ilgametis To galvojimo ir ypatingos kon
ronto „Aušros" klubo vadovas; centracijos.
V. Gerulaitis iš New Yorko,
V. G.

Kelionei ; III PLS žaidynes
Australijoje lėšų telkimo vajų
dr. P. Kisielius ir R. Dirvonis
pradėjo jau prieš kelias savaites.
Pirmieji, kaip ir pridera, atsilie
pė buvę sportininkai ir sporto
darbuotojai.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams
$70.00
$70.00
$70.00
$40.00

U.S.A
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsiepyje (U.S.A. dol.)
Savaitinis (Šešt. pried)
Detroito golfininkai tarpmiestinėse varžybose su Clevelandu. Iš k. Julius Jarulaitis, Ipolitas
Janušis, Vytas Rugienius, Vacys Mitkus ir Stasys Klimas.

ĮSPŪDŽIAI IR
PAGRĖBSTAI
IŠ SUVAŽIAVIMO

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:304:00; šeštadieniais nedirba.

kaip tas mažutis upelis, pajėgs
čiurlenti iki pabaigos. Atrodė,
iki neišvydo krioklio... -» kai
buvo paskelbtas kitas punktas:
Santykiai su
L. Bendruomene

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 turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

L-

skaitą išsami, patikima, viską
nušviečianti — kaip kristalas.
Šiais metais, L. Bendruo
Pagaliau, kada buvo įsitikin
menė, kaip žinome, gyveno savo ta, jog kovotojai vis gilyn lenda
komandų ir 20 pavienių spor organų rinkimų ženkle. Dėl į apkasus, kada reikėjo Dirvonį
III PLS Žaidynės
tininkų iš 9 klubų. Atvyksta r i n k i m ų r e z u l t a t ų , galėjo „ištraukti" iš PLB gynimo (kaip
Australijoje
Lietuvos jaunimo krepšinio pasikeisti ir sporto Sąjungos
Referuoja — Vyt. Grybauskas. rinktinė, sudaryta iš „Žalgirio" atstovai atitinkamose institu gyniką krepšinio rungtynėse),
Jis — sporto sąjungos — organiir „Statybos" komandų (žinoma, cijose (L. Bendruomenės). Pvz. be jokių i š r a i t y m ų b u v o
zatorių organizatorius. Išvykos be olimpinių žvaigždžių), du jau šiuo metu Sąjungos atstovu paklausta: „... Your Honor, a r
širdis. Ir motoras. „... Nutariau plaukikai, lauko tenisininkė prie JAV LB valdybos, yra žadėjo PLB valdyba ir jos buvęs
dar kartą pasispardyti...", — (galbūt ir 1 tenisininkas), 1 stalo paskirtas Rimantas Dirvonis, pirmininkas keliasdešimt tūks
kadaise atsakė į klausimą, tenisininkė, 1 treneris ir 1 vado kuris buvusios PLB valdybos tančių sportininkams, ar ne?"
kodėl tokią naštą ir vėl užsidėjo. vas — Lietuvos Kūno Kultūros sudėtyje atstovavo Sąjungai. Atsakė — žadėjo. Na, tai matot...
Nors našta milžiniška, bet jau ir Sporto komiteto pirmininko Šiuo metu Sąjunga laukia savo Pasigirdo reikalavimai sure
buvus visų Sąjungos išvykų pavaduotojas Artūras Poviliū atstovo pakvietimo ir pasky
krepšinio vadovu, darbas pažįs nas. Australijai atstovaus krep rimo į PLB, kuri,kaip teko iš DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
tamas. Jo „pasispardymas" šinio rinktinė, 2 vyrų ir moterų spaudos patirti, reziduos To
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
paprastas: tikėdamas posakiu tinklinio rinktinės, 2 jaunių ronte ir savo sudėtį jau pa
IR ODOS CHIRURGIJA
„ką gali — padaryk pats" ir krepšinio rinktinės ir visos skelbusi, bet be Sąjungos atsto
**
(Augliai nuimami kabinete)
netikėdamas, kad „pažiūrėsim, komandos. Apie varžybinių vo. Iškilo logiški klausimai — Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
kai dugną dėsim", visų pirma, lentelių sudarymą jis nutylėjo, kodėl PLB valdyba, iki šiol
2434 W. 71 Street. Chicago
Tol. 434-5849 (veikia 24 vai.)
griebėsi reikalą paskardenti nes tai tas pat, kaip surasti nekviečia Sąjungos atstovo?
spaudoje, pvz. „N.Y. lietuviai aboriginiečius jų landynėse. Negi jau negalioja 1978 m. Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
,emigruoja' j Australiją" ir pan., Liko tik rūpesčiai, kad visi užsi Seimo nutarimai? Negi spor
Ofs. 735-4477;
Rez. 245-0067; arba 246-6581
sukėlė reikiamą entuziazmą ir registravusieji vyks ir... lėšos. tininkų reikalams atstovaus
DR. E. DECKYS
ratai pradėjo suktis. Sunkiau Bet šį reikalą jau spręs ne spor PLJS atstovas? Kokios to
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
sias uždavinys ir mūsų „Achillo tininkai, b e t sportu besi priežastys? R. Dirvonis aiškino,
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
kulnas — gauti žinias iš darbuo domintis ir jį mėgstantis... dr. kad j a u n e b ū d a m a s PLB
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILOING
tojų. O taip buvo, yra ir bus per P e t r a s K i s i e l i u s . Po šio valdyboje, tokių reikalų ir nu
6449 So. Pulaski Road
amžius. Amen. Žinios svarbios išsamaus p r a n e š i m o buvo sistatymo nežinąs ir niekuo dė
Valandos pagal susitarimą
— nuo tikslumo ir skubumo pri nutarta ir dėl vadovų uniformų: tas. Nutarta — užklausti apie
DR. A. B. GLEVECKAS
klauso lėktuvų bilietai, laikas, uniformos ir jų spalvos palie visa tai PLB valdybą". O kaip
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rengėjų planavimas, net lėšos. kamos spręsti sporto klubams — y r a su buvusios valdybos
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
Jis rašo, laukia, skambina ir tikint, kad „maskarado", kaip pažadu — 50,000 dolerių sporti
3900 W. 95 St.
tyliai... keiksnoja. Norėdamas dažnai, nebus.
Tol. 422-0101
ninkams — kelionei į Austra
Valandos pagal susitarimą
viską tiksliai žinoti, skuba, net
liją? Juk buvo žadėta! Kodėl
Australijon talkinti varžybinės
Kabineto tol. — 582-0221
Bendruomenė ištisus metus
Ateinančių metų
sistemos sudarymui. Suvažia
GOLFO VARŽYBOS
DR.
JANINA JAKŠEVIČIUS
rinko lėšas tik trims didiesiems
varžybinis kalendorius
vimui referavo:
JOKŠA
renginiams, bet neminėjo mūsų
Referuoją A. Bielskus. Kaip
VAIKŲ LIGOS
Labai puikūs yra Adelaidės vas bus tų varžybų favoritas.
Lankytasi Australijoje — Sydrenginio? Kuo sportininkai
6441 S. Pulaski Rd.
Grange Golf klubo laukai, kur Tačiau moterų klasėje austra nėjuje, Adelaidėje, Melbourne. paprastai — vienoje rankoje nusidėjo? Juk pinigai, aiškiai
Valandos
pagal susitarimą
liečių
auksinio
medalio
viltis
vyks III PLS Žaidynių golfo
Pasimatyta ir posėdžiauta su pieštukas, kitoje — dokumentai buvo pasakyta, kad bus!"
yra
Kristina
Ženk
(Zenkevičiūvaržybos. Tų varžybų vadovas
visais vadovais. Užkliūta (ir taip per trisdešimtį metų...). Bet Dirvonis ...,, nėra išspir DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
tė)
iš
Geelongo.
Ji
yra
studentė,
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
yra Viktoras Ramonaitis, stam
Melbourne, bet reikalai jau išly Jam viskas aišku: kada bet tas iš kelmo", kaip žmonės sako.
nuo
1984
metų
laimėjusi
jau
Nechirurginis išsiplėtusių venų
bus Adelaidės verslininkas,
ginti. Š. Amerikai atstovaus ar kurioje mokykloje egzaminai, Praleidęs keliolika metų įvai
•r hemoroidų gydymas
y
vedęs labai simpatišką filipi- eilę turnyrų.
ti 200 sportininku keturiolikoje atostogos, tėvų pageidaujamas riausiuose posėdžiuose, ragavęs
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802
laikas, klubų finansinis pajė
nietę ir 3 vaikų tėvas. Jau 12
Valandos pagal susitarimą
gumas ir t.t. Ir taip stovėdamas, ir šilto ir šalto, yra girdėjęs ne
metų to puikaus golfo klubo
Penkt.,
antr., ketv. ir penkt.
kartais sutikdamas su pasiū tik tokių kaltinimų... Ir pra
narys, kurio „handicap" šiuo
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus
lymais, kartais savo lengva šyp sidėjo pilstymas iš tuščio į
metu yra 20. Neseniai jis
DR. JOVITA KEREUS
senėle juos „sutarkuodamas", visiškai kiaurą. Prasidėjo kova
laimėjo didžiulį BHP turnyrą.
Dantų Gydytoja
jis sustato kalendorių. Žinoma, tarp tuščios kišenės ir pažado.
2659 W. 59th St., Chicago, IL
svarbiausia data — metinės Netesėto pažado. Bet nežiūrint,
Tai. 476-2112
Nėra abejonės, kad golfo
9525 S 79th Ave.. Hickory Hills, IL
Žaidynės. Jos bus ateinantį kaip stengsiesi reikalą „maliavaržybos Adelaidėje bus geroje
voti" gražiais ir mikliai išreikš
Tai. 598-8101
gegužį — 6 ir 7 d. Toronte.
vietoje ir gerai organizuotos. V.
Vai. pagal susitarimą
tais žodžiais, sąskaitų nepa
Ramonaitis tą pats užtikrino ir
dengsi... O pati Sąjunga? Ką ir
pridėjo dar keletą taisyklių,
Tai. kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159
kokią sumą ji gali padengti,
Svečių
sveikinimai
kurių turės laikytis 4 ŠALFAS
DR. P. KISIELIUS
jeigu paaiškėjo iš Pr. Bernecko
S-gos atstovai ir nemažas būrys
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Žodžiu suvažiavimą sveikino pranešimo (Sporto Fondo reika
1443 So. 501h Ava., Cicero
Australijos lietuvių golfininkų.
Pranas Joga (iš Akron, Ohio) — lu) — Sporto Fondas, kaip vi
Kasdien 1 iki 8 vai vak.
Jos skambėjo taip:
JAV LB pirmininko įgaliotinis suomet, ir šiais metais sušelpė išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet
ir Vytautas Brizgys — Clevelan- C. valdybą tik 3,000 dolerių. Tai
1. Visi dalyviai privalės turėti
DR. PETRAS V. KISIELIUS
do
LB apylinkės vald. pirmi palūkanos iki paskutinio censavo klubo pažymėjimą raštu,
DR. EUGENE McENERY
ninkas.
Jis
taip
pat
perskaitė
tuko! Juk tai tik ašaros. Ir tik
nurodanti jo „handicap".
D.R. JAMES BURDEN
sveikinimą ir JAV LB Tarybos einamiesiems reikalams. Apy2. Turnyras bus pravedamas
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
prezidiumo. Sveikinimuose atsi
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
pagal „Stableford" taisykles.
spindėjo LB n u o š i r d u m a s ,
155 N. Mlehlgen Ava., Surte 324 Ir
rūpestis sportuojančiu lietuviu,
5635 8. Puleskl Rd., Chicago. IL
3. Žaidėjai abi dienas turės
viltys ir linkėjimai eiti lie
Tai. 565-2960 (veikia 24 vai.)
užsiregistruoti 30 minučių prieš
Valandos pagal susitarimą
tuviškuoju keliu. Jų nuoširdūs
startą.
sveikinimai, tokie reti spor
DR. IRENA KURAS
tinėje padangėje, buvo itin šiltai
4. Žaidėjai,, antrą dieną pa
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
priimti. Be to, su nuostaba
vėlavę 10 min., bus diskvali
SPECIALISTĖ
tenka pastebėti, kad abu svečiai
fikuojami.
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street
praleido visą dieną su sporti
5. Visos kortelės turi būti
Kabineto
tai. RE 7-1168;
ninkais!... Užklausti — ar
Reztd. 385-4811
patikrintos ir pasirašytos žai
nenusibodo? Atsakė — buvo
džiančių p a r t n e r i ų .
Šios
Dr. Tumasonlo kabinetą parėmė
įdomu, patyrėme, kaip spren
taisyklės nesilankantieji bus
DR. S. LAL
džiami sportiniai reikalai. O
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
diskvalifikuojami.
suvažiavimo dalyvių nuomonė
2454 W 7i»t Straat
— o kad taip, arba panašiai,
434-2123
6. Visi privalo dėvėti golfo
Pirm
2-7 Antr. ir
būtų
kiekviename
suvažiavime.
klubuose priimtą aprangą.
III-jų PLS žaidynių golfo varžybų vadovas Viktoras Ramonaitis ir jo žmona
ketv. 9-12 Penkt. 2-7
Neabejojame, kad pats vado tikisi gausaus golfininkų būrio
Ir atrodė, kad suvažiavimas*
Kristina Zenkevičiūtė
PR. MICKEVIČIUS
(Tęsinys)

hi metų
$40.00
$40.00
$40.00
$25.00

daguoti PLB valdybai rezoliu
ciją, bet to atsisakyta, nes lėšas
jau pradėjo rinkti dr. P. Ki
sieliaus vadovaujamas komi
tetas. Žodžiu, „viso kaimo ra
mybė" liko ant daktaro galvos..
O J a m — tik sėkmės!
(Bus daugiau)

DR. KENNETH J. YERKES
DR. MAGDALEN BEUCKAS
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
2436 W. lithuanian Plaza Court
Tai. 925-8288

Kab. tai. LU 5-0348; Raz. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Va! pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.

t

Kab. tai. 471-3300; rez. 442-8297

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava.,
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

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie. Chicago. III.
Tai. 925-2670
1185 Oundaa Ava., Elgin, III. 60120
Tai. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robcrts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tai. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2618 W. 71 st St. — Tai. 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč
Or T -^sonio kabinetą perėmė

"I. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 Wsst 71 st Straat
Tai. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt.
3 iki 7 v v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 71st. St., Chicago, IN.
Tat.: 436-0100
11800 Souttmest Hlghway
Palos Helghts. III. 60463
(312) 361-0220
(312) 3614222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Straat
Vai: antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tai. 776-2880. raz. 448-55481

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tat. 585-7755

Kaip geriausiai

PADĖTI VAIKAMS

-

JUOZAS BULEVIČIUS-BOLEY
REŽISIERIUS, AKTORIUS,
VEIKĖJAS

ir palapinėse, ir džiunglėse.
Žiūrovų skaičius įvairavo:
mažesnėse bazėse — 300, o
didesnėse — iki 6,000. Karius
dažniausiai aplankydavo atskiri
aktoriai bei solistai, o Bulevičiaus grupė buvo išimtis —
tikras teatras, kurio kariai pasi
gesdavo ir buvo išsiilgę. Vai
dintas Sidney Howard veikalas
„The Late Christopher Bean".
Išsiplėtus karo metu įsteigtai
Karo informacijos tarnybai,
Juozas buvo pakviestas jos radi
jo pranešėju anglų kalba.
Valstybės departamentui po
daugelio Amerikos lietuvių
tarybos pastangų 1951 metų
pradžioje n u t a r u s pradėti
„Amerikos balse" laidas į
Lietuvą, Juozas pakviestas lie
tuviškų transliacijų režisieriumproduceriu. 1951 metų vasario
16 pirmoji „Amerikos balso" lie
tuviška programa buvo sudary
t a Juozo Bulevičiaus režisūros
priežiūroje. Po to jis pasiliko lie
tuviškoje tarnyboje kelerius
metus. Vienas iš jo svarbesnių
pasiekimų programoms pratur
tinti buvo Kesslerio dramatinės
pjesės „Tamsa vidudienį" pas
tatymas. Šią pjesę į lietuvių
kalbą tada specialiai radijo
tikslams išvertė dr. Pranas
Bagdas (Naumiestiškis), o svar
bųjį vaidmenį atliko Juozo pa
kviestas žymusis dramos akto
rius Henrikas Kačinskas. Tai
buvo H. Kačinsko į „Amerikos
balso" tarnybą įsijungimo pra
džia.

baruose. Lietuvos vyčių orga
nizacijai jis priklauso nuo
anksty vos jaunystės dienų. 1928
metų vasarą jis su Lietuvos
vyčių ekskursija pirmą kartą at
vyko į Lietuvą. Tada Bulevičius
buvo Lietuvos vyčių centro vi
cepirmininkas. Nepasitenkino
Klaipėda ir Kaunu. Juozas dau
giausia keliavo po Dzūkiją, savo
tėvų gimtąjį kraštą. Lankėsi ir
tada lenkų okupuotame Vilniu
je, įkopė į Gedimino kalną,
pasiėmė ten kelis akmenukus,
kuriuos išsaugojo iki šių dienų.
Lietuva ir lietuviškumas toje
kelionėje jam tapo dar bran
gesnėmis vertybėmis. Kur tik
galėjo, Juozas tarp kitataučių
liudijo Lietuvą ir jos pažangą
nepriklausomybės dienomis.
1940 metų birželio mėnesį už
griuvusi Lietuvą Sovietų okupa
cija didžiai jį sukrėtė. Stojo
Balfui į talką paruošiant
patrauklius pranešimus ameri
kiečiams apie Lietuvos ir jos
pabėgėlių nedalią. Pagelbėjo
Balfui telkiant lėšas, kelerius
metus buvo Balfo vicepirminin
kas, artimas prel. J. Končiaus
bendradarbis.
Talkininkavo Juozas ir ki
toms organizacijoms. Išvertė
Lietuvių kultūros instituto iš
leistą Antano Vaičiulaičio pa
rašytą Lietuvių literatūros ap
žvalgą. Vėliau išvertė istoriko
dr. Antano Kučo veikalą „Ame
rikos lietuviai". Du šiol ši knyga
tebėra pagrindinis anglų kalba
šaltinis susipažinti su Amerikos
lietuvių istorija. K i t i jo
svarbesni vertimai — Juozo Sa
vojo knyga „Karas prieš Dievą
Lietuvoje" ir visai neseniai pa
sirodžiusi dailininko Staneikos
monografija.
Dar priminsiu, kad prieš
dešimtį metų Bulevičius vaidino
pagrindinę rolę Landsbergio
„Šventajame Narve", kurį atei
tininkai pastatė Clevelande ir
Chicagoje. New Yorke yra
pastatęs su Lietuvos vyčių vai
dintojų grupe dr. Prano BagdoNaurr.iestiškio dramą „Baisusis
birželis". Šis spektaklis statytas
keletą kartų New Yorko apylin
kėse.
Iš visų organizacijų Bulevičiui
be abejonės arčiausia širdies yra
Lietuvos vyčiai. Jiems jis pir
mininkavo trejus metus, pa
ruošė ritualą, nemažai rašė
„Vytyje". Vyčiai jo nepamiršta.
Ir šiose pagerbtuvėse d*, vauja trys buvę Vyčių pirmininkai
(Jokūbas Stukas, Aleksandras
Wesey-Vasiliauskas, Loreta
Stukienė), „Vyčio" redaktorė
Marija Rusaitė-Kober ir kiti.
Bulevičius dažnai kviečiamas
į renginius meninei programai,
kur jis deklamuoja, skaito savo
mėgiamus lietuvius autorius. Ir
šiame renginyje, kurį jam
pagerbti suruošė veiklioji Lietu
vių moterų katalikių kultūros
draugiją,
(Nukelta į 4 psl.)

Nežiūrint, ar JAV ekonominę dienų globotos įstaigose. Taip
gerovę įvertinsime pozityviai ar pat jau pasirodo antroji genera
Nelengva rašyti ar kalbėti
Paramount Newsreel įstaigoje,
negatyviai, negalima nuneigti cija gerokai labiau sofistikuotų apie Juozą Bulevičių-Boley, ak
kuri gamindavo kino teatrams
JUOZAS B. LAUČKA
fakto, kad šių dienų ekonominė studijų apie tokios globos torių, režisierių, radijo pra
dienos įvykių apžvalgos filmus.
nešėją ir komentatorių, kelių
realybė JAV-ėse norom, neno pasekmes.
Tie
filmai buvo rodomi-perduoPersikėlęs į Chicagą, Bulevi
knygų
į
anglų
kalbą
vertėją,
rom priverčia ypač neturtingųjų
dami
šimtuose kino teatrų,
Jay Belsky, kuris 1970 m.
čius studijavo dramos ir iškal
šeimų motinas susirasti darbą, peržiūrėjęs visas iki to laiko lietuvių visuomenės veikėją. Jis bingumo meną, buvo radijo kurie savo programas visada
šeimos tėvui vienam nebe- atliktas studijas apie vaikų labai kuklus asmuo. Nė žodžio pranešėjas anglų kalba. Bendra pradėdavo P a r a m o u n t žinių
gaunant pakankamo uždarbio globą,
konstatavo,
kad nerasi apie jį Lietuvių enci darbiavo ir lietuviškose radijo apžvalga. Gerai atsimenu Juozo
visai šeimai išlaikyti. O ką jau komercinės globos poveikis klopedijoje (nei anglų kalba iš programose, k u r i a s prieš balsą ir jo foto nuotrauką kino
bekalbėti apie pavienių iš tėvų vaikams buvęs „neutralus", leistoje, nei dviejuose papildy daugiau kaip 50 metų duodavo teatrų ekranuose. Žingsnis po
auginamas šeimas. Tad nestebė 1986 m. rugsėjo mėnesį pasiro muose). Pats apie save duomenų „Draugas", Lietuvių Univer žingsnio sekė įsijungimai į
tina, kad valdžios pašalpa džiusiame straipsnyje jau susi nesuteikė, o niekas kitas nepa salinis bankas ir People's Furni- dramos artistų grupes įvairiems
mažamečių priežiūrai vaidino rūpino naujų studijų negaty sistengė jų iš kitų šaltinių gauti. ture krautuvė. Tuo pat metu spektakliams New Yorke. Ne
nemažą rolę abiejų preziden viais duomenimis. Net iki pusės Pažįstu jį daugiau kaip 60 metų, dalyvavo „Dainos" chore, buvo mačiau jo pagrindiniuose vaid
kūdikių, turinčių mažiau negu bet nežinau nei jo gimtadienio, jo valdyboje, veikė Lietuvos vy menyse, bet jis buvo puikus
tinių kandidatų kampanijoje.
M. Dukakis rėmė tuo metu vienerius metus amžiaus, nei gimimo mėnesio,nei metų... čiuose, daugiausia pagelbėda įvairių „antraeilių" charakterių
Juozas Bulevičius gyvena mas jų vaidinimo grupėms. sukūrėjas.
Kongrese svarstomą „Act for atiduotų dieninei globai,
New
Yorke nuo 1938 metų, Buvo aktyvus lietuviškų viešų
Better Childcare", vadinamą neišvysto stiprių emocinių ryšių
Antrajam pasauliniam karui
taigi
dabar
penkiasdešimtosios pasirodymų dalyvis ir rengėjas.
ABC Bill. Pagal jį federalinė su savo tėvais, o šie ryšiai
prasidėjus,
Bulevičius buvo
valdžia reguliuotų vaikų laikomi būtinais sveikam vaiko metinės. Gal jų proga New
Grįžęs į Pittsburghą, savo „New York Times" dienraščio
dieninės globos įstaigas ir joms vystymuisi. Jie priedo rado, kad Yorko Lietuvių katalikių tėviškės kaimynystę, Bulevičius radijo stoties pranešėjas. Jo bal
duotų įvairią paramą ir pasko šis reiškinys pasirodo visose moterų draugija lapkričio 13 d. penkerius metus dirbo miesto sas, jo skaitymo spalvingumas
las įrengimų gerinimui. Taipgi socialinėse klasėse, tiek labai suruošė „popietę su aktorium radijo stotyje kaip nuolatinis atitiko šio dienraščio pastangas
būtų įsteigtas naujas skyrius rūpestingai vedamose globos Juozu Bulevičium". Pro žinių pranešėjas. Vadovavo visada i š l a i k y t i p r o g r a m ų
Department of Health and įstaigose, tiek ir prastose — ir fesiniame teatro, radijo ir savaitinei vienos valandos pro orumą ir patikimumą. Nors
Human Services federalinėje net vaikuose, kuriuos namuose televizijos gyvenime per ke gramai, pavadintai „Rambling turėjo pastovų, turbūt, ir gerai
įstaigoje, kuris organizuotų prižiūrėdavo labai brangiai ap liasdešimt metų jis buvo with Boley". Surado laiko gilin apmokamą darbą, Juozas neri
žinomas Joe Boley vardu.
specialias peržiūros komisijas mokamos auklės.
ti dramos studijas Carnegie mo. Aktoriaus „gundymas"
Juozas Bulevičius gimė ir Technologijos institute. Iš Pitts- buvo stipresnis, negu patogios
paskirose valstijose, nustatytų
Kiti tyrimai, sekantys ilga
dieninių vaikų globos įstaigų laikes komercinės globos pa augo Lietuvių dzūkų šeimoje burgho persikėlė į New Yorką, ramaus gyvenimo sąlygos. Jis
gaires, mokytų administrato sekmes iki 10 metų turinčiuose Homesteado mieste, Pitts- ieškodamas platesnės dirvos įsijungė į žinomų aktorių
pašonėje, plieno aktoriaus profesijai. Prieš ap dramos t e a t r ą , pasiryžusį
rius, prižiūrėtų įstatymo vaikuose rado, kad vaikai b u r g h o
pramonės
aplinkoje. Šiame sigyvendamas New Yorke, tų aplankyti su savo spektakliais
laikymąsi.
kūdikystėje auginti svetimųjų
mieste
prieš
90 metų gyveno metų visą vasarą praleido Mar- amerikiečius karius Ramiojo
Iš pradžių įvairios bažnytinės globoje būna agresyvesni,
apie
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lietuvių,
neseniai tha's Vineyard saloje dramos vandenyno bazėse, kurių buvo
ir religinės grupės, dabar nekantresni, sunkiau kooperuo
teikiančios trečdalį tokios vaikų ja ir dažniau įpuola į socialinius atvykusių iš Lietuvos. Jų skai vasaros kursuose — ten ir lavi keliolikoje salų, pradedant Ha
Kaip aktorius, Bulevičius pa
priežiūros, tam planui prie konfliktus arba visai nuo kitų čius sparčiai didėjo, įsikūru nosi, ir vaidino, ir su teatro vajais ir baigiant Guamo sala. sireiškė daugelyje pastatyšinosi, nes jame buvo paragra pasišalina. Dalias <Texas) apy siems atsikviečiant gimines, žiūrovais ryšiams palaikyti Pusantrų metų kario uniformo mų-spektaklių, o jų buvo šimtai.
je Juozas skraidė ir plaukė po Vaidinimų repertuare buvo
fų, priešiškų religijai: pvz., linkėse pravesta trečio skyriaus pažįstamus. Darbą tada ten studijavo.
buvo
lengva
susirasti.
Jauni
pašalpos ar paskolų negalėtų vidutiniškai pasiturinčių vaikų
New Yorke pirmiausia atsidū platųjį vandenyną. Vaidino ta nemažai Šekspyro, Čechovo,
gauti religinių grupių vedamos studija rado, kad vaikai ilgai emigrantai telkėsi krūvon, kūrė rė ne kokioje teatro grupėje, bet aktorių gupė ir lėktuvnešiuose, Moljero kūrinių. Su dramos
s p e k t a k l i a i s jis išvažinėjo
įstaigos, nebent jose visi reli buvę svetimų globoti sunkiau šeimas, būrėsi į draugijas,
Ameriką skersai ir išilgai.
giniai simboliai būtų nuimti ar kooperavo, buvo nepopuliaresni įsteigė savo parapiją, o kiek
Vaidino ir kino bei televizijos fil
paslėpti, ir kad pašalpą kitų vaikų tarpe, mažiau suge vėliau ir pradžios mokyklą.
Lietuvių
kalbos
mokymu
anksti
muose. Turėjo ir svarbesnių
gaunančiose vaikų globos įstai bėjo mokytis, ir buvo blogesnės
vaidmenų, pavyzdžiui didelio
gose negalėtų dirbti asmenys, nuomonės apie save negu tėvų susirūpinta. Iš pradžios vaikus
mokė vargonininkas, o mokyk
pasisekimo susilaukusiuose fil
kurie mkytojauja religinių auginti, globoti vaikai.
lai
įsisteigus
—
seselės
prancišmuose „Butterfield", „Alice's
bendruomenių vedamose mo
Žinoma, rašo Zinsmeister, kietės. Parapijai veiksmingai
Restaurant"... Vaidyba jam liko
kyklose. Tačiau vadovaujant to didelę rolę vaidina vaiko tempe
vadovavo kun. Čepanonis. Šią
artimiausia sritis. Jau pasi
projekto sponsoriui Atstovų ramentas, šeimos socialinis sta
mokyklą Juozas lankė ir ją
t
raukęs
iš
„pastovaus"
Rūmuose rep. Dale Kildee (iš tusas, dieninės globos kokybė, ir
baigė, o iš jos įstojo į miesto
vaidinimo, 1980 metų vasarą
Michigano), šie du religinėms tai, ar vaikas visai dienai ar tik
vidurinę mokyklą.
Juozas
gastroliavo su New
institucijoms priešiški paragra kelioms valandoms per dieną
Yorko
La
Mama teatru Vokieti
Jau pirmuose skyriuose Juo
fai buvo išbraukti ir todėl dabar atiduodamas. Taip pat aišku,
jos Stuttgarte, tarptautiniame
jį remia ir JAV katalikų vys kad mažiau trejų metų turintys zas dažnai reiškėsi mokyklos
Šekspyro festivalyje. La Mama
renginiuose
eilėraščių
dekla
kupų Konferencija.
vaikai sunkiau pergyvena tą
teatras
atstovavo Amerikos
mavimu. Vidurinėje mokykloje
Nors šis projektas, kaip dabar dieninę globą negu vyresni.
teatrui.
Bene
dvi savaites La
stovi, nebediskriminuoja priešTad iš šių duomenų matome, jį viliojo vaidyba. Tas menas
Mama vaidino Šekspyro „As
religines vaikų globos insti kad norint mažinti vaikams nepaliko jo ramybėje ir DuYou Likę It".
ąuesne
universitete.
Būdamas
tucijas ir teiktų reikimą koky žalą, auginant juos industrinėje
bės priežiūrą, jis tebeturi kitų visuomenėje, svarbiausia kaip studentas, Juozas Bulevičius pa
Juozas mėgsta keliauti ir
didelių trūkumų, kurie galėtų galint labiau skatinti pačius ruošė lietuvišką muzikinį vai
nebūdamas teatro grupėje. 1982
būtų pašalinti, į jį inkorporavus tėvus savo vaikus auginti, la dinimą, pasiremdamas įdomes
metų pradžioje lankėsi Romoje,
nėmis
iškarpomis
iš
istorinių
išrinkto prez. G. Busho plano biausiai padedant patiems ne
dalyvaudamas savo giminaičio
pozityviuosius elementus.
arkivyskupo Jono Bulaičio vys
turtingiausiems. Po tojau svar apsakymų — apie Gedimino
kupiško įšventinimo iškilmėse.
Didžiausia problema su esa bu rūpintis ir kad teikiama sapną, Vytauto sėkmes ir
nesėkmes.
Netrūko
jame
liau
Kelis kartus lankėsi Europoje.
muoju ABC planu yra tai, kad vaikams globa būtų kaip galint
Šiemet buvo nuvykęs į Paryžių,
jis finansiniai skatins vaikus pedagogiškiausia. Kur ABC pla dies dainų ir šokių. Vėliau tą
Londoną.
atiduoti svetimųjų globai. Gi nas remtų ir per 50,000 dol. per patį scenos kūrinį Bulevičius
pakartojo
Chicagoje.
Duąuesne
renkantis naujų studijų duome metus uždirbančias šeimas, G.
Pittsburghe, Chicagoje ir New
nims, pradeda aiškėti, kad Busho siūlomas taksų kreditas, universitete, šalia reguliarių Aktorius Juozas Bulevičius-Boley skaito Leonardo Šimučio eilėraščius lapkri Yorke
Bulevičius noriai
kolegijos kursų, Bulevičius čio 13 d. Brooklyne, N.Y., Lietuvių Katalikų moterų kultūros draugijos
mažyliams tėvų globa yra pati vadinamas Dependent Care Tax
dalyvavo lietuviškame gyveni
papildomai studijavo dramą.
suruoštoje popietėje su Juozu Bulevičium.
sveikiausia ir tad labiausiai Credit (DCTC), būtų mokamas
me, ypač kultūrinės veiklos
skatintina. Neseniai ta tema ir tėvams, kurie namuose glo
argumentavo Kari Zinsmeister, boja vaikus, tuo neskatindamas
ir tuo pačiu laiku smeigdamas šakutę į patiekalą, tar Oanoque.
dabar rašantis knygą apie vaikų atiduoti globai, norint
tum durdamas ietį. Ir vėl pradėjo šaukti: — Virėjau!
amerikiečių požiūrius į savo gauti taksų nusirašymą. Nuo
— Gimei laive! Tai labai keista. Bet aš noriu žinoti,
Ei, virėjau! Žmogau, eikš čia!
vaikus. Sekdamas studijas apie taksų leisdamas nusirašyti po
kurioje šalyje.
HERMAN MELVILLE
Negras Fleece, kuriam nelabai patiko taip nelaiku
vaikų vystymąsi, jis rado, kad 1000 dol. už kiekvieną vaiką,
— Bet algi nepasakiau, kad Canoque — šiurkščiai
keltis
iš
šiltos
lovos,
atsirado
vilkdamas
kojas
ir
pasinet iki pusės suaugusio asmens DCTC nusirašymas galiotų tik
atkirto senis.
ROMANAS
gelbėdamas ilgomis virtuvės žnyplėmis, nemokšiškai
charakterio būna suformuota nedaugiau 20,000 dol. per me
— Ne, virėjau, man nepasakei, bet aš tau pasaky
Išvertė P. Gaučys
iš geležinių lankų padarytomis. Vykdydamas Stubbo siu, kam visa tai reikalinga. Tu turi grįžti namo ir
kol jis sulaukia 4 metų amžiaus. tus uždirbančioms šeimoms ir
įsakymą sustojo kitoje pusėje improvizuoto stalo, antrą kartą gimti, nes dar nemoki kepti banginio
Tad labai aštriai iškyla klau tad nešelptų turtingųjų.
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rankas atrėmęs į žnyples, kurios jam atstojo lazdą, ir pjausnio.
simas, kaip nešeimyninė
Tačiau Zinsmeister baigia
į priekį atkišęs galvą.
mažylių globa paveikia jų sakydamas, kad norint tikrai
— Tegul velnias mane gliebia, jeigu aš pamėginsiu
— Pjausnys! — jis šaukė.
— Virėjau! — tarė Stubbas, greitomis įmesdamas kepti dal vieną! — piktai praniurnėjo virėjas, besi
vystymąsi.
— Prieš eidamas gulti noriu gero pjausnio! Dagoo,
padėti vaikams, svarbiausia
Vis daugiau tyrimų duomenų sudaryti tokias sąlygas, kad perlipk už borto ir man išpjauk gerą gabalą iš lieso į burną raudonos mėsos gabalą. — Ar tau neatrodo, kad sukdamas išeiti.
šis pjausnys yra perkeptas? Virėjau, tu per ilgai jį
— Virėjau, stok! Duok man žnyples, o dabar paimk
rodo, kad kūdikių ir mažamečių tėvai patys galėtų kuo daugiau sios dalies!
Apie vidurnaktį prašomas pjausnys buvo parūpintas plakei ir jis dabar per minkštas. Ar aš tau nesakiau šį gabalą pjausnio ir pasakyk, ar jis kaip reikiant
atidavimas svetimųjų globai il laiko praleisti su vaikais — t.y.
gainiui gali turėti žalingas pa reikia daugiau
padoriai ir iškeptas ir, dviejų aliejaus žibintų apšviestas, Stub šimtą ir vieną kartų, kad banginio pjausnys, norint, iškeptas. Na, paimk ir paragauk!... - pridūrė Stubbas
sekmes emociniam, protiniam ir apmokamų darbų, leidžiančių bas, išdidžiai stovėdamas, pradėjo doroti savo ban- kad jis būtų skanus, turi būti kietas? Ana ten rykliai, atkišdamas žnyples.
kultūriniam vystymuisi. Pasak nepilną laiką dirbti. Darbdaviai ginienos vakarienę ant gervės. Tačiau ne vienas Stub a*- nemanai, kad ir jie bevelija kietą ir žalią mėsą?... Na,
Negras jas paėmė ir paragavęs, lengvai nusilaižė
gerai,
Fleece,
prieik
arčiau
ir
klausyk,
ką
aš
t
a
u
Zinsmeister, „masinis vaikų turėtų duoti nustatytą apmo bas tą naktį skonėjosi banginiena. Besijungiant van
lūpas ir pareiškė;
atidavimas negiminių ar kamų dienų skaičių ypatingai dens pliauškėjimui su jų žiaunų keliamu triuškmu, pasakysiu.
— Geliausias pjausnys. kokį kada savo gyvenime
— Aš klausau, — tarė senis prisiartindamas prie gavau, sultingas, labai sultingas.
komercinių įstaigų globai yra vaikų globai (ligos ar kitų svar tūkstančiai ryklių susimetė aplinkui negyvą leviata
paskutinė industrinės revoliu bių reikalų atveju) ir svarbiau ną ir skonėjosi jo riebalais. Apačioje savo lovelėse kai karininko.
— Virėjau! — iššaukiamai sušuko Stubbas. —
— Na, gerai — tęsė Stubbas, nepaliaudamas Priklausai kokiai bažnyčiai?
cijos pergalė: t.y., pačios šeimos sia, reikia palengvinti netur kurie miegojusieji, pabusdami pašokdavo išgirdę
suindustrinimas". Tačiau kai tingųjų ekonominį stovį, nes jie uodegos pliauškėjimą į laivo Šoną, už kelių colių nuo valgyti, — aš tave pamokysiu, kaip reikia kepti ban
— Kaltą ėjau plo šalį vienos Lago mieste.
tėvai „nusiperka" vaiko globą turi mažiausiai pasirinkimų miegančiųjų širdžių. Atidžiai stebint jūrą, galima buvo ginio mėsą. Bet pirmiausia pasakyk, kiek t a u metų?
— Vadinasi, vieną kartą savo gyvenime praėjai pro
— Bet ką tūli bendra su kepsniu?
dienos metu. jie nusiperka ne vaikų globos atžvilgiu. Reko juos matyti besivartaliojančius tamsiuose vandenyse,
šalį bažnyčios Rago mieste, kur. be abejo, esi girdėjęs
— Tylėk! Virėjau, kiek tau metų?
tik patarnavimą, kuris leidžia menduotina, kad kuo daugiau pilvus išverstus aukštyn ir išplėšiant iš banginio kūno
šventąjį vyrą savo klausytojus vadinant broliais, ar ne
Ir tai sakydamas, ant greitųjų nurijo kitą kąsnį, tiesa, virėjau? Ir to nepaisant ateini čia ir man taip
jiems eiti į darbą, o ir aplinką, šių, šeimą skatinančių pa žmogaus galvos didumo gabalus.
kuri didžia dalimi nustato, laikančių elementų būtų Įjung
baisiai meluoji. Šitaip, kur tikies nueiti, virėjau?
Ligi tol Stubbas nebuvo atkreipęs dėmesio į puo kad šis jo veiksmas atrodė klausimo tęsiniu.
— Jie sako man esą apie devyniasdešimt — niū
kokie jų vaikai (ir tuo pačiu ta į ateinančio kongreso dery tos triukšmą netoli nuo jo keliamos.
— I lovą, ir labai gleitai — praniurnėjo pusiau ap
riai
pramurmėjo
senis.
visuomenė) taps. Dabar jau pra bas, formuluojant galutinį
— Virėjau! Virėjau! Kur yra senasis Fleece? —
sisukdamas išeiti.
deda bręsti pirmosios didelės ABC planą.
— Virėjau, kur gimei?
riktelėjo pagaliau dar labiau išskėsdamas kojas, tartum
grupės vaikų, nuo jauniausių
— Už glindų langelio, laive, kūlis plaukia per
(Bus daugiau)
a.j.z. norėdamas sudaryti dar saugesnę bazę savo vakarienei

BALTASIS BANGINIS

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 2 d.

Sutemos, A. Nštm-Niliūno, A.
Mackaus kūrybos, palydint gi
taros muzika.
V. Rociūnas
PATIKSLINIMAS
IR PAPILDYMAS

LIETUVIŲ F O N D O
DIENOS
Gruodžio 3-4 s a v a i t g a l i s
Clevelande paskirtas Lietuvių
Fondo renginiams.
Šeštadienį, 7 vai. vak. Dievo
Motinos parapijos salėje pro
grama pradedama Mildos Len
kauskienės, LF atstovės Ohio
valstijoje, atidaromuoju žodžiu.
LF Tarybos pirmininkas Stasys
Baras kalbės tema „25-riems
metams p r a ė j u s " , Marija
Remienė, LF valdybos pirmi
ninkė, įteiks studijuojantiems
lietuviams skirtas stipendijas.
Koncertinėje v a k a r o pro
gramoje — aktorė Nijolė Mar
tinaitytė ir muzikas Petras
Aglinskas. Po koncerto bus vai
šės parapijos svetainėje.
Sekmadienį, gruodžio 4, 10
vai. ryto šv. Mišios už Lietuvių
Fondo narius Dievo Motinos pa
rapijos šventovėje. Mišias atna
šaus ir pamokslą sakys kun.
Gediminas Kijauskas, S. J. 11:30
v.r. Dievo Motinos parapijos
salėje pranešimai: kalbės Mari
ja Remienė, Stasys Baras ir dr.
Vytautas Bieliauskas, naujasis
Pasaulio L i e t u v i ų
Bend
ruomenės pirmininkas, kuris
palies paskutinius įvykius Lie
tuvoje, kaip Persitvarkymo
sąjūdžio bei Laisvės Lygos
pastangų liudininkas, neseniai
lankęsis Lietuvoje ir turėjęs
pasikalbėjimus su religiniais,
politiniais ir kultūriniais Lie
tuvos vadovais. Dr. A. Razma į
Clevelandą neatvyks.
Visi kviečiami d a l y v a u t i
šiuose įdomiuose renginiuose.
KONCERTO M E N I N I N K A I
- AKTORĖ IR MUZIKAS
Lietuvių
Fondo
dienų
Clevelande poezijos, prozos ir
muzikos koncertą atliks aktorė
Nijolė Martinaitytė ir muzikas
P e t r a s A g l i n s k a s , abu iš
Chicagos. Clevelando scenoje šie
menininkai kartu pasirodys
pirmą kartą. Trumpai susipa
žinkime su jais.
Nijolė M a r t i n a i t y t ė stu
dijavo ir baigė teatro meną
Southern 111. universitete. Vai
dino universitetų, vasaros
teatrų ir Chicagos „community"
teatrų scenose, s u k u r d a m a
daugiau negu 40 vaidmenų
anglų kalba. Lietuvių scenoje
dalyvavo kartu su a k t . Jonu
Kelečiu, kaip aktorė ir režisie
rė. 1962-65 m. vaidino,režisavo
kitataučių ir lietuvių dramatur
gų vienveiksmius.
Vėliau Martinaitytė studijavo
antropologiją ir lingvistiką, įsigydama magistro laipsnį, pa
rašiusi tezę apie lietuvių kalbos
kitimo procesą Amerikoje. Lie
tuvių ir amerikiečių spaudos
bendradarbė, Lituanistikos In

JUOZAS
BULEVIČIUS
(Atkelta iš 3 psl.)
Juozas tikriausiai nepašykštės
padaryti didelio malonumo savo
meistriška lietuviškos kūrybos
interpretacija.
Jaunystėje įsisavinęs didžią
sias krikščionybės ir lietuvybės
vertybes, Juozas Bulevičius liko
joms ištikimas iki dabar. Duok
Dieve, kad jo gyvas pavyzdys vi
sada šviestų mūsų visuomenėje,
ypač jaunose kartose.
(Pastaba: Lapkričio 13 d.
„popietėje su B u l e v i č i u m "
pasakytos kalbos santrauka).

stituto narė, anglų kalbos/lite
ratūros, pasaulio ir Amerikos is
torijos mokytoja Marijos gimna
zijoje. Chicagoje. 1985 m. gavo
amerikiečių fundacijos stipen
diją pagilinti Yale universitete
Renesanso laikų istoriją. Yra
viena iš Balzeko Lietuviu
Kultūros muziejaus direktorių.
P e t r a s R i m a s Aglinskas,
baigė De Paul universiteto
muzikos fakultetą, kur studi
javo kompoziciją ir klasikinę gi
tarą. Aglinskas parašė siur
r e a l i s t i n ė s filmos tekstą
„Zygote", kurioje pats vaidino
ir kuriai pats sukūrė muziką
elektroninio sintetizatoriaus
palydai (1979 m.). Tais pačiais
metais su Edvardu Punkriu
išleido estradinės muzikos
plokštelę. Šekspyro „Love's
Labor's Lošt" veikalui sukūrė
originalią partitūrą kameri
niam orkestrui bei chorui ir taip
pat Šekspyro dramai „A Comedy of Errors" originalią parti
tūrą 50-čiai mušamųjų instru
mentų. 1981 m. įstojo į Northwestern universiteto muzikos
f a k u l t e t ą siekti magistro
laipsnio kompozicijos srityje.
Čia jis stipriai pasirodė kaip
muzikos koordinatorius uni
versiteto teatriniuose spek
takliuose, rašė partitūras, pats
akompanavo ir dirigavo. Yra
sukūręs partitūrą įvairiems
vaizdajuosčių pastatymams,
kameriniam ansambliui, džiazo
ansambliui, vaikų veikalui,
pučiamųjų oktetui ir t.t. 1983 m.
laimėjo premiją iš kompozicijos,
atliekant jo pirmąją simfoniją.
1984 m. gavo magistro laispnį
iš Northwestern universiteto.
1984-88 viceprez. ir gitaristas
Chicagos „Loop Group" an
samblyje. 1985 m. su šia grupe
suruošė dabartinių lietuvių
kompozitorių kūrinių koncertą.
Dalyvauja muzikos festi
valiuose, radijo ir televizijos pro
g r a m o s e su savo kūryba.
Ateinantį pavasarį bus jo Rock
operos „Tele Kino" premjera.
Du scenos ir muzikos profe
sionalai Clevelando scenoje
pasirodys kaip solistai ir abu
kartu. Aglinskas solo atliks gi
taros muzikos montažą, ispa
nišką šokį, Afro-Cuban lopšinę.
Paskutinį sekmadienį ir kitus
kūrinius.

Clevelando žinių, lapkričio 11
d. „Drauge" straipsnio „Lietu
viai sveikatos tarnyboje" pa
straipoje „Naujoji gydytojų kar
ta" reikia padaryti spaustuvės
korektūrą, būtent: išvardinant
naujųjų ateivių tėvų vaikų me
dicinos gydytojus, sąraše turė
jo būti atspausdinta... Rita Kazlauskaitė-Campbell, Vida Kašubaitė, Rimas Liauba.., o ne...
Vida Kašubaitė-Liauba... At
siprašome už klaidą.
Dantų gydytojų sąraše pra
leista dr. Birutės Balčiūnaitės
pavardė.
V. R.

Valdas Adamkus, aukštas JAV Gam
tos apsaugos pareigūnas ir ŠALFASS
Centro bei Centrinio Išvykos j
Australiją k-to pirmininkas, kalbės
Clevelando sportininkų išleistuvių į
Australiją bankete.

SPORTININKŲ
IŠLEISTUVĖS

MOSU KOLONIJOSE
Lemont, 111.

Darbų ir projektų daug, bet vis
vien svarbiausias tai lėšų rinki
LIETUVIŲ CENTRO
mas. Surinkta iki lapkričio 18
VALDYBOS IR TARYBOS dienos 272,000 dol. Tai nemaža
VEIKLA
suma, bet dar daug reikia su
rinkti, kad Lietuvių centras
Spalio 23 dieną įvyko visuoti taptų mūsų visų nuosavybe.
nis susirinkimas Lietuvių cen Yra paaukoję 307 asmenys cen
tre Lemonte. Per šį susirinkimą trui. Iš to skaičiaus 225 paauko
buvo išrinkti septyni nariai į jo 1000 dol. ar daugiau, 82 po
Lietuvių centro tarybą: Valdas 1000 dol. Iš aukotojų 266
Adamkus, Rimas Gulbinas, gyvena Illinois, o 41 kitose vals
Birutė Jasaitienė, dr. Antanas tijose. Smagu matyti, kad cen
Razma, Jurgis Riškus, kun. tras traukia lietuvius iš plataus
Antanas Saulaitis ir Rūta pasaulio.
Sušinskienė. Taip pat du nariai
Veikla sparčiai auga. Dabar
yra paskirti Lemonto Lietuvių centre veikia ir „Žiburėlio" ir
Bendruomenės valdybos: Liu Maironio
lituanistinės
das Šlenys ir Albertas Kerelis. mokyklos. Šv. Mišios laikomos
Tarybos pakviesti valdybai jau ne tik sekmadieniais, bet
vadovauti šie asmenys: pirmi kiekvieną rytą, nes misijos
ninkas Rimas Domanskis, kapelionas kun. Leonas Za
sekretorė Agnė Katiliškytė, fi remba jau gyvena centro
nansinių reikalų vicepirmi patalpose. Spalio mėnesį įvyko
ninkas Ričardas Burba, iždi „Svajonių Aidų" koncertas, jūrų
ninkė Dalia Dundzilienė, lėšų skautų Jūros dugno balius ir
telkimo vicepirmininkas Jurgis lapkričio mėnesį buvo suruoštas
Riškus, visuomeninių reikalų Lemonto Lietuvių Bendruo
vicepirmininkai — Linas menės rudens balius. Lapkričio
Norusis ir Rūta Sušinskienė, 20 d. po šv. Mišių susirinko sve
bendrų reikalų vicepirmininkė čiai paklausyti programos,
Genė Rimkienė, pastato priežiū kurią atliko Kauno teatro akto
ros vicepirmininkas Liudas rius svečias iš Lietuvos Vladas
Šlenys, pastato remonto-inži- Žirgulis. Gruodžio 11 d.
nerijos vicepirmininkas Gedi ruošiama madų paroda, sutelkti
minas Bielskus, bendro plana lėšų Lietuvių centrui ir gruodžio
vimo vicepirmininkai — 31 d. bus šaunus Naujų Metų
Vytautas Januškis ir Modestas sutikimas. Valdyba kviečia
Jakaitis, organizacinių ryšių visus, kurie dar neaplankė Lie
vicepirmininkas Anatolijus tuvių centro, greičiausiai at
Milunas.
vykti ir apžiūrėti naujus mūsų
Tarybos pirmininkas yra lietuvių namus. Laukiame
Valdas Adamkus ir sekretorės Jūsų!
pareigas eina Rūta Sušinskienė.
Agnė Katiliškytė
duodama karšta vakarienė,
rengėjams yra reikalinga žinoti
banketo dalyvių skaičių iki
gruodžio 8 d. Šokiams gros nau
jai įsikūręs lietuvių jaunimo or
kestras „Viltis". Įėjimas tik į
šokius — 3 dol. asmeniui.
Krepšinio rungtynės tarp į
Australiją vykstančios LSK
„Žaibo" vyrų komandos ir spe
cialiai šia proga pakviestų
Hamiltono LSK „Kovo"
krepšininkų vyks 2 vai. p.p.
Dievo Motinos parapijos salėje.
Anksčiau planuutos moterų
krepšinio komandos rungtynės
nebus vykdomos dėl didelių
kelionės išlaidų žaidėjoms.
Klevelandiečiai kviečiami
gausiu dalyvavimu išleistuvėse
parodyti dėmesį mūsų spor
tininkams ir tuo pačiu paremti
jų išvyką.
A
B

Clevelando sportininkų išleis
tuvės į IlI-sias Pasaulio Lie
tuvių Sporto žaidynes Australi
joje ruošiamos gruodžio 10 d.,
šeštadienį. Jas rengia Clevelan
do sportininkų išvykai į
Australiją remti komitetas. Pro
gramoje — banketas ir krepšinio
rungtynės.
Išleistuvių banketas vyks 7:30
vai. vak. Lietuvių namuose; pa
grindiniu
kalbėtoju
bus
ŠALFASS centro valdybos ir
centrinio išvykos komiteto
pirmininkas Valdas Adamkus,
neseniai kaip aukštas JAV
Gamtos apsaugos pareigūnas,
tarnybos reikalais lankęsis ok.
Lietuvoje. Savo žodyje, V. A.
daugiausia lies dabartines
aktualijas Lietuvoje.
Bilietus į banketą galima įsi
gyti pas komiteto narius, pla
tintojus, arba užsisakyti tele
fonu pas Nijolę Motiejūnienę —
Nijolės Martinaitytės pro 486-0881 namų, 531-2131 darbo,
Ryšium su Gorbačiovo atvyki
gramoje humoristinė Žemaitės arba Romą Apanavičių —
mu
į Jungtines Tautas, mums
novelė „Ieva" ir poezija iš K. 531-6995 ar Oną Jokūbaitienę
Donelaičio, A. Baranausko, - 481-7161.Dalyvavimas - 15 yra būtina neatidėliojant skam
Maironio, K. Binkio, Putino, L. dol. asmeniui. Kadangi bus binti telefonu, siųsti laiškus ir
telegramas JAV senatoriams,
kongresmenams ir prezidentui
dėl Lietuvos laisvės atgavimo.
Laiko liko mažai — skam
binimus ir laiškų bei telegramų
siuntimą reikia atlikti iki gruo
džio 6 d. (valdžios įstaigos yra
uždarytos vakarais ir šeštadie
Lietuvos reikalu galima kreiptis telefonu, ar
niais
bei sekmadieniais). Pride
ba siųsti telegramas Šiems senatoriams ir kon
dame telegramų ir skambinimų
greso nariams. Jie yra lietuviams palankūs:
pavyzdžius.

VISUOMENĖS
DĖMESIUI!

Kongreso nariai:
Cong. Russo - 353-0560
Cong. Lapinski - 886-0481
Ūlinois
Sen. Paul Simon* - 312-3534952 (Chic); Sen. Allan Dixon*
- 312-353-5420 (Chic).
Michigan
Sen. Carl Levin* - 313-2266020 (Detr.); Sen. Donald
Riegle* - 313-226-3188 (Detr.).
Ohio
Sen. John Glenn - 216-522
7095(Clev.);Sen. Howard Metzenbaum 216-522-7272

(Clev.).

Florida
Senator-elect Connie Mack —
202-225-2536 (Washington);
Sen. Bob. Granam - 202-2243041.
New York
Sen. Daniel P^trick Moynahan - 212-661-5150 (N. Y.); Sen.
Alphonse D'Amato - 212-9477390 (NY).
Pennsylvania
Sen. John Heinz - 215-9258750 (Phil.); Sen. Arlen Specter
- 215-597-7200 (Phil.).
Nedw J e r s e y
Sen. Frank Lautenberg* —
201-645-3030 (Newark); Sen.
Bill Bradley* - 201-688-0960

CaJifornia
Sen. Alan Cranston — 213- (Union, NJ).
215-2186 (LA>, Sen. Pete Wilson
- 213-209-6765 (LA)

KEROSINO IR GAZOLINO
MIŠINYS
Gazolino stotyje 3731 W.
Roosevelt per klaidą buvo kerosinas sumaišytas su gazolinu.
Ten lapkričio 26 d. tarp 3 vai
p.p. ir 8 vai. ryto pirkusieji tą
nelemtą mišinį perspėti nevar
toti, nes gali įvykti sprogimas.
Atgabenus pirkinį, pinigai
grąžinami.

PARODOS KULTŪROS
CENTRE
Chicagos miesto bibliotekoj,
dabar pavadintoj kultūros cen
tru, Randolph gatvė ir Michigan
Ave., būna vis naujų, daugiau
modernaus meno, parodų.
Įėjimas visiems nemokamas.
Pagrindinė paroda ketvirtame
aukšte.

SKUBI AKCIJA LIETUVAI
2. Release all political prisoners in Lithuania, La t via and
Estonia;
3. Grant freedom to Lithua
nia, Latvia, and Estonia".
Telegramų pavyzdžiai —
Western Union t e l . Nr.
1-800-325-600. Senator,
Please urge Reagan and Bush
to ask that Gorbachev void the
Ribbentropp-Molotov pact and
grant freedom to the Baltic
States.
Congressman (vardas, pavardė)

Please call Bush and Reagan.
Skambinimo pavyzdys
I want them to request that Gor
bachev free Lithuania, Latvia,
Skambinant savo senatoriui ir and Estonia.
kongresmenui, kai atsilieps sek
Siunčiant laišką ar telegramą
retorė, sakykite:
senatoriui ar kongresmanui, ra
„May I please speak to the Se- syti:
nator's (Congressman's) aide on
Senator (vardas, pavardė)
So* iet affairs?'
U.S.
House of Representatives
Atsiliepus tam asmeniui,
Washington, D.C. 20515
sakykite:
„My name is (pasakykite var
dą ir pavarde 1 I Hve in your Congressman (vardas, pavardė*
statė. I want the Senator (Con- U.S. Senate
gressman) to personally call pre- Washington, D.C. 20515
sident-elect Bush, president
Laiškų rašymo ir skambinimų
Reagan and the State Depar pagalba suteikiama JAV LB
tment. When meeting Gor- krašto valdybos būstinėje, 2711
bachev in New York on Decem- West 71st Street, Chicago,
ber 7,1 want them to ask that: telef: (312)476-8210.
1. Moscovv abolish the RibbenJ A V LB
tropp-Molotov pact;
KRAŠTO VALDYBA

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950

636-6169

REAL ESTATE

raMtį

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

J. BACEVIČIUS

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią (staiga, prašome
paminėti. Kad esate artoarorite būti
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai.

^

l

KMIECIK REALTORS I
7922 S. PULASKI RO

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbaitai Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.

KOMPIUTERIŲ

BELL-BACE REALTORS
INCOUe TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
778-2233

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai (kamuoiame 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
BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski

767-0600

H E L P VVANTED

Namai apžiūrėjimui
Sekmadienį, gruodžio 4 d., 1 - 4 v. p.p.
11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg.
mūrinis ,,bi-level" namas su 1-V4 prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys,
šeimos kamb. su židiniu ..Thermal" lan
gai; aluminio „trim", daug priedų Skubė
kite.
8617 S. Kilbourn, Gallagher & K. Henry
,,bi-level" 7 kamb. mūrinis namas. 4 dideli
mieg.. 2 prausyklos; valg. kamb : gražus
šeimos kamb.; įvažiavimas šone; 2 auto.
garažas; aluminio ..trim", daug priedų. St.
Bedė parapija. Skubėkite apžiūrėti!
No. 306 — Smuklė ir apartmentas ant Ar
cher & Cicero. Sėkminga prekyba, daug
klientų. Pastatas naujas. Apartm. 5V2
kamb.. 3 mieg. Puikus pirkinys. Skam
binkite dabar!

LEADING SHEET METAL
FABRICATOR
HAS IMMEDIATE OPENINGS:
* SHEAR OPERATOR
* PRESS BRAKE
•MATERIAL HANDLER
1st SHIFT
Mušt speak English.
Experience necessary.
We offer attractive starting
rate and excellent benefits
including profit sharing.
COME IN AND APPLY:
READY METAL MFC. CO
4500 W. 47th St.
Chicago, Ii 6 0 6 3 2
egual opponunity employer m/f

FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudot; Lietuvoje

No. 346 — 6 butų namas. 28 metų, mūri
nis; 4 butai su 2 mieg. kamb. ir 2 butai su
1 mieg. Atskiros šildymo sistemos —
nuomininkai užsimoka už šildymą: daug
pajamų, mažai išlaidų. Skambinkite dabar!
AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės.
NJamo (vertinimui skambinkite skubiai —
labar
O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100
Sav. parduoda namą, West Lawn. netoli
Balzeko muziejaus. IV2 aukšto, mūrinis; 4
mieg. kamb.; didelė virtuvė: priestatas: IV2
prausyklos, ištisas rūsys; centr. šaldymas:
aluminio .,awnings"; atvira veranda; 2V2
auto. mūrinis garažas. $94,800. Tai.
284-1608. Galima užimti nuo 1989
gegužės.
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OLSICK a CO-, REALTORS
1180 Stata Street
Lemont. Illinois 60439
(312) 257-7100
Namas apžiūrėjimui! Sekmad.. gruodžio
4d. 1-4v. p.p., Rt. 4, Box 125, Smith Road.
Lockport. Gražus ..split level". medžiais
apaugęs sklypas: 3 mieg. kamb.. 2 vonios
kamb. didžiulis šeimos kamb.. rūsys Ge
rai išlaikytas namas, tik $129,900.

Namas apžiūrėjimui! Sekmad.. gruodžio
4 d.. 1-4 v. p.p., 720 Chestnut. Lemont
Žavus, jaukus namas, išremontuotas: 2 ar
3 mieg. kamb . 1% prausykos: didelė
virtuvė, gražus kiemas su dideliais
medžiais $86,900.

Česlovas Grincevičius
VIDUDIENIO VARPAI
P a s a k o j i m a i ir p a s a k o s
(Laimėjusi LRD grožines literatūros
premiją)
šioje knygoje autorius gyvai ir
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje
Lietuvoje išgyventus atsitikimus.
Tai apysakų, novelių ir legendų
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais.
Išleido LK klubas Chicago, 1985.
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois
gyv. moka $5.32.
Užsakymus siųsti;
Draugas
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

VIDEO REKORDERIUS
(312) 839-5829

Pigiai parduodami valgomo
kambario baldai.
Tel. 312-301-2108
MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
MOVI N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
Das mus.
FRANK ZAPOLIS
3206V2 W e s t 9 5 t h Stret
T«l. -

GA 4-8654

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
855-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AtslIankykK [
OUEEN OF MARTYRS parapijos kalėdinę
rankdarbių mugę!
103 ir St Louis Ave.. Evergreen Park. IL.
Seštd gruodžio 3, 10 v. ryto iki 5 v p.p.
Sekmad gruodžio 4, 9 v. ryto iki 3 v. p.p.

LIETUVOS GINKLUOTOS
PAJĖGOS 1918-1940 M.
1987 m. pabaigoje pasirodžiusi
Vytenio Statkaus parengta knyga
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos k a r i u o m e n ė s
kūrimąsi, organizaciją, mokymą,
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit,
duotas išsamus jos sudėties ir
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios
spalvotos uniformų ir ženklų
lentelės, (rišta kietais viršeliais.
Knygos išleidimą
finansavo
Vydūno Jaunimo Fondas.
Kaina su persiuntimu kainuoja
$29.00, Illinois gyventojai moka
$31.00. Užsakymus siųsti;
DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 6 0 6 2 9

„Dainavos" ansamblio vardu
(tas mišrusis choras ir buvo
užuomazga dabartinio „Daina
vos"
a n s a m b l i o Chicagoje).
Elena „ D a i n a v o s " ansamblio
niekad nepaliko. Dainuodami
šiame
ansamblyje,
jiedu
prisijungė ir prie vaidintojų
grupės „Atžalyno", k u r i a m e
Elena vaidino iki emigracijos į
J A V . C h i c a g o j e E. K r a 
sauskienė v i s a d a vaidindavo
„Dainavos"
muzikiniuose
pastatymuose, k a i p „ N e m u n a s
žydi", „Sidabrinė diena", „Kūl
g r i n d a " ir kituose. Dėl laiko
stokos M. K r a s a u s k a s t e n

Kun. Vytautas Zakaras. OFM, Šv. Vardo bažnyčioje Gulfporte, Fla., duoda
jubiliejinį palaiminimą M. ir E. Krasauskams.

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, Fla.
M. I R E. K R A S A U S K Ų
AUKSINIS J U B I L I E J U S

d a i n u o t i negalėjo. Būdairas
Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų draugijos n a r i u , yra
buvęs jos valdyboje ir ilgesnį
laiką dirbo „Technikos žodžio"
administracijoje.
Išėję į pensiją, 1978 m. Kra
sauskai persikėlė į St. Petersburga. Čia tuoj pasinėrė į įvai
rią lietuvišką visuomeninę bei
' k u l t ū r i n ę veiklą. Pirmučiausia
įsijungė į telkinyje tebe
veikusią (įsisteigusią 1975 m.)
LB St. P e t e r s b u r g o vaidintojų
grupę ir joje gražiai pasirodė
kelii-ose s u r e n g t u o s e vaidi
nimuose, k u r i e buvo atlikti ne
tik St. P e t e r s b u r g e , bet t a i p pat
išvykose J u n o Beach ir Miami.
Atsikėlus į Floridą D. Mactdalienei ir p a k v i e t u s ja režisiere,
iš šio vaidintojų būrelio, prisi
dėjus d a r keriems naujiems vai
dintojams, išsivystė jau savistovė St. P e t e r s b u r g o vaidintojų
grupė, pasivadindama .,Žibin
t u " , k u r i o pastatymuose reiš
kėsi a b u K r a s a u s k a i , o Elena
tebedalyvauja ir dabar.

sigyveno pabėgėlių H a n a u sto
vykloje. Jie,būdami dainos bei
scenos mėgėjai (vaidyba Elenos
mėgiamas a r k l i u k a s j a u nuo
pradžios mokyklos dienų) šiose
srityse jau aktyviai reiškėsi Ha
n a u laikais. Muz. Žemaičiui su
organizavus t e n vyrų chorą,
t a r p kitų pradininkų buvo ir
Mečys, o šiam chorui persi
organizavus į mišrų chorą, įsi
j u n g ė į jį ir Elena. Vyrų chore
ir mišriajame, Mečys d a r yra
Jiedu y r a a k t y v ū s ir bendbuvęs ir jų vadovybėse. Pasikeit u s chorvedžiams, prie muz. Br. ruomeninėje veikloje. Mečys yra
J o n u š o choras p a k r i k š t y t a s buvęs St. Petersburgo apylinkės

Mečys ir E l e n a Krasauskai
lapkričio 13 d. St. Petersburge
atšventė 50 m e t ų vedybinio
gyvenimo sukaktį. Šventė pra
sidėjo sukaktuvinėmis mišiomis
Šv. Vardo bažnyčioje Gulfporte,
mišias koncelebravo
Šv.
Kazimiero misijos vadovas kun.
V. Zakaras, O F M , su k u n . V.
Dabušiu, kun. J . Gasiūnu ir
Mečio vaikystės draugu k u n . J.
Gailiušių, OFM. Mišių metu mi
sijos vadovas a t l i k o jubiliejines
apeigas, skaitydamas tam
įvykiui pritaikytas maldas. Per
pamaldas vargonavo A. Ma
teika. Giedojo solistai St. Citvaras ir A. Kusinskis.
Šią s u k a k t į
Krasauskai
atžymėjo skirtingai nuo kitų
panašių sukaktuvininkų. Užuot
t a proga ruošus balių, jie paau
kojo Lietuvių k l u b u i 1000 dole
rių, o susirinkus publikai į Lie
tuvių klubą sekmadieniniams
p i e t u m s , visus pietaujančius,
kurių buvo apie 300, jie pavai
šino vynu. Klubo vadovybės
v a r d u j u b i l i a t u s pasveikino
vicepirm. K. Vaičaitis, kvies
d a m a s pakelti už juos vyno
stiklus ir sugiedoti „Ilgiausių
metų", ką visi pietautojai nuo
taikingai atliko. Visiems pa
valgius sukaktuvininkus pa
sveikino poetišku žodžiu D.
Mackialienė — „Žibinto" vardu,
P. Armonas — Lietuvių klubo
choro vardu, J. Mikaila — LB
Floridos apygardos — A. Dū
da — LB apylinkės pirm., J.
Gerdvilienė — Lietuvių fondo
atstovė, A. Gudonis — Šv.
Kazimiero misijos komiteto
pirm., V. Kleivienė — Balfo
skyr. pirm., A. Kusinskis —
Vyrų dainos vieneto vardu,
Kalpokas — Pensininkų klubo
vardu, o K. Vaičaitis perskaitė
Lietuvių klubo vadovybės raš
tišką sveikinimą. Elena Kra
sauskienė savo ir vyro vardu vi
s i e m s s v e i k i n t o j a m s i r už
dovanėles nuoširdžiai padėkojo.
Mečys ir E l e n a Stulpinaitė-Krasauskai apsivedė 1938 m.
lapkričio 12 d. Telšių miesto pa
rapijos bažnyčioje. I Vokietiją
pasitraukė 1944 m. Po karo ap

MIRĖ ŠIMTAMETĖ
Elena Sablauskienė, gyvenusi
ilgiau kaip 25 metus O a k
Parke, mirė lapkričio 28 d.,
sulaukusi 103 m. I JAV ji at
vyko 1957 m. Jos duktė yra dr.
Liudmila Petrauskienė. Buvo
gimusi 1885 m. Gardine, r u s ų
kilmės. Visą gyvenimą praleido
Lietuvoje. Ji yra dirbusi b a n k e ,
gerai rašė mašinėle. Palaidota
gruodžio 1 d.

pirmininkas ir j a u antrą ka- 'mūsų institucijoms. J i e beveik
denciją J A V LB tarybos n a r y s , ir visų lietuviškų laikraščių gar
bei VTI-tojo PLB seimo atstovas, įbes prenumeratoriai. N u o p a t
o Elena taipgi yra buvusi vietos pradžios Vasario 16 gimnazijos
LB valdyboje ir remia šioje sri- rėnuejai. Vienam g i m n a z i j o s
tyje visus savo vyro darbus Abu lankytojui suteikė 1000 dolerių
n u o a t v y k i m o į šį t e l k i n į stipendiją, o kitam iš Domipriklauso Lietuvių klubui ir jo ninkonų resp. pilną vienerių
chorui. Retkarčiais pasireiškia metų išlaikymą gimnazijoje —
klube ir trumpais sceniniais 30OO dolerių. Bendrai t a r i a n t ,
pasirodymais. Mečys yra pa savo pasireiškimais šakotoje lie
tarnavęs klubui ir kaip inžinie tuvių darbuotėje ir k u l t ū r i n i ų ,
rius. J i s dar priklauso savi švietimo, politinių bei labdary
stoviam vyrų dainos vienetui, o bės reikalų gausiu
finansiniu
Elena visada dalyvauja at rėmimu Mečys ir E l e n a K r a 
skirame moterų dainos vienete, sauskai yra atidavę d'džiulį įna
k a i atsiranda vadovė.
šą.
Veikliems solenizantams lin
Išskirtinai tenka pažymėti,
k a d abu sukaktuvininkai y r a k ė t i n a dar ilgų, fiziškai stiprių
dosnūs aukotojai visiems lietu ir darbingų metų!
K. G m ž .
viškiems reikalams ir įvairiom

A.tA.
MARTA BABICKIENĖ
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A.tA.
GUSTAVAS KAUFMANAS
Gyveno Springfield. VA.
Mirė 1988 m. lapkričio 29 d., sulaukęs 76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Raseinių apskrityje, Paklonių kaime.
Amerikoje išgyveno 36 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Genovaitė, duktė
Lucina Chalmeta, žentas Alberto, anūkai: Diana, Pablo ir
Luis; sūnus Petras, marti Auksė, anūkai: Viktoras, Arius ir
Vyga bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje, Lie
tuvoje: taip pat draugai ir pažįstami.
Velionis laidojamas iš Šv. Mykolo bažnyčios Fairfax
Memorial Park kapinėse gruodžio 3 d.
Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus
atsiminti velionį Gustavą savo maldose.
Nuliūdę žmona, duktė, sūnus, žentas, marti ir anūkai

Buvusiam bendradarbiui

Gyveno Berwyn, anksčiau Marąuette Parko apylinkėje,
Chicago.
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1988 m. lapkričio 25 d, 12:20
vai. vak, sulaukusi senatvės.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgyeno
39 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Gintra Narienė,
žentas Pranas, marti Aušra Babickienė; anūkai: Daina, Aldas,
Marijus, Laura Lapinskienė suvyru Linu; proanūkai: Taiyda
ir Milda Rudaitytės. Brazilijoje — svainis Petras Babickas.
Velionė buvo našlė a.a. Kazio Babicko ir motina a.a. Ryto
Babicko.
Priklausė Liet. Skaučių Seserijai, buvo ilgametė DLK
Birutės draugijos pirmininkė ir mokytoja.
Kūnas buvo pašarvotas Petkus—Marąuette koplyčioje.
Laidotuvės įvyko pirmadienį, lapkričio 28 d. Iš koplyčios
buvo atrydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų buvo nulydėta i Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuliūdę duktė, žentas, marti, anūkai, p r o a n ū k a i ir
svainis.

A.tA.
Inžinieriui ANTANUI PASKUI
m i r u s , jo žmoną ALDONĄ, s ū n u s J O N Ą ir ANTANĄ
su š e i m a bei k i t u s g i m i n e s nuoširdžiai užjaučiame.
Ignas
Anužis
Alfonsas
Arlauskas
Algimantas
Augūnas
Juozas
Doveinis

GAIDAS-DAIMID
EU DEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California A v e n u e
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.
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Lietuviai esame vis! —
Lietuviu Fonde ar esi?

irom FONUS

Vacys
Mitkus
Benediktas
Neverauskas
Antanas
Zaikauskas

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — 927-1741-1
3001 WEST 39TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60629
PHONE: (312) 471-3900
US.A.

4 3 4 8 S. California Avenue
Telefonas - 523-0440

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

FOUHDATION
PETKUS

2 x $40 Lietuvių Padėkos Paminklo fondas: J. Šalkauskienė,
$5,690; Williams Pranas, $163.
9 x $50 Burkus kun. John, $700; Chainas Viktoras, $350;
Grikinienė Konstancija atm. įn.: Bliudžiuvienė Angelė, $590;
Kastautas Jonas atm. įn.: Kastautas Elena, $50; Račiūnienė
Petronėlė atm. įn.: Keblinskienė Kunegunda, $100; Shatas Romas,
Gertrude ir Mrs. S., $1,100; Švilpienė Agota atm. įn.: Keblinskienė
Kunegunda, $100; Vasys Dalius, $50; Vytauto Didžiojo Šaulių
Rinktinė, $792.
1 x $75 Dirda Petras ir dr. Liuda, $1,100.
48 x $100 August Victor ir Marcella, $100; Babušis Bronius ir
Ona. $400; Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius Eugenija,
$2,200; Bobinienė Konstancija atm. įn.: Bobinas Feliksas, $700;
Bružienė Elena atm. įn.: Bobinienė Janina, $700; Dailidė Bronius
atm. įn.: Dailidė Vytautas ir Joana, $1,550; Dapkus Petras ir Ilona,
$100;
Daunoravičius Jonas ir Jūratė; $100; Draugelis Arūnas ir
Irena, $100; Gerdvilis Alfonsas atm. įn.: Rudokienė Stefanija, $200:
Glemža Rimantas, $100; Gruzdienė Aleksandra atm. įn.: jm. 9 asm.,
$100: Jokūbaitis kun. Pranas, $1,200; Juodikienė Ona atm. įn.: Kutkus Vytautas ir Emilija, $425; Jurkūnas Algis ir Laima. $800; Kali
Lucy E., $100; Kezys Eugenija, $1,000; Kolalis Robert K. $100; Kontautas Jonas ir Elena, $450; Kučiauskas Igoris ir Kunigunda, $100;
Laužikienė Adelė, $300; Lembartas Karolis, $100; Liaukus Sigitas
ir Milda; $100; Lukienė Liusė Regina atm. įn.: Lukas Jonas, $985;
Luomonas Jonas ir Vincenta atm. įn.: Musteikienė Akvilina, $100;
Mičiulis Raymondas, $350; Mickus Albinas ir Vanda, $100;
Jancarienė-Noreikaitė Vita atm.: Noreikienė Marija, $300;
Pabarčius Algimantas Ph.D.: įm. Pabarčienė Bronė, $100;
Pabedinskienė Bronė atm. įn.: Pabedinskas Kazys, $700; Paroniene
Branguolė atm.: Paronis Jonas, $100; Plėnys Kazimieras atm. įn.:
Plenienė Sofija, $100; Prunskis Jonas ir Vanda. $1,400; Punkris
J u s t a s ir Marija, $225; Pupelis Adolfas ir Jadviga atm. įn.;
Jurkūnienė Laima. $4,705: Remienė Marija, $1,100; Rudokas An
t a n a s atm. įn.: Rudokienė Stefanija, $600; Šimutis dr. Leonardas
ir Zita, $300; Skomantas Juozas, $300; Staniulis Česlovas atm.:
Staniulienė Adelė, $900: Union Pier Lietuvių Draugija, $1,200;
Vaitkus Andrius ir Marija, $2,500; Vitkus-Kazimieraitis pulk. ltn.
Juozas atm. įn.: Vitkus Valerijonas, $910; Woodward Pabarčiūtė
Violeta J.: jm. Pabarčienė Bronė, $100; Zinkevičiūtė Barbytė atm.
įn.: Ulinskaitė Marija, $100; Zinkevičiūtė Marcelė atm. įn.:
Ulinskaitė Marija, $100: Zoruba Juozas, $100; Žvinklys kun. An
t a n a s , $100.
1 x $110 Markelis Adolfas atm.: Markelienė Aldona $100 ir 1
kt. asm., $610.
1 x $125 Lungys Steponas atm. įn.: įm. 12 asm. $125.
2 x $150 Masionienė Aleksandra atm.: Masionis Antanas,
$1,000; Paliliūnas Jonas atm. įn.: Paliliūnienė Elena $100; Kisielius
dr. Tomas ir Rita $50, $150.
1 x $190 Urbutis Kęstutis Antanas a t m . įn.: Liutermoza Ona
$25, Stelmokas Vyt. $25 ir 13 kt. asm., $472.
6 x $200 Dočkus Kostas ir Jadvyga, $700; Gečienė Saulė atm.
įn.: Gečas Alfonsas, $200; Gradinskas Jonas ir Ona, $2,200;
Grėbliūnas Vincas ir Marija (mirusi), $500; Juodelienė Gražina
atm.įn.; Juodelis Bronius, $1,200; Liorentas Jonas, $1,300.

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS
2 5 3 3 W e s t 7 1 St., C h i c a g o
Telefonas — 476-2345
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
Telefonas — 863-2108

/,.tA.
VINCENTAS KAMARAUSKAS
J a u suėjo trisdešimt metų, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvelį, kurio netekome 1958 m.
gruodžio 3 d.
Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Jo brangų atminimą minint, trisdešimties metų mirties
sukakties proga už jo vėlę bus atnašaujamos šv. Mišios gruo
džio 4 d., sekmadienį 9 vai. ryto Šv Kryžiaus bažnyčioj ir
Michigano bei Floridos valstijose.
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už
a.a. Vincento vėlę.
Nuliūdusios DUKTERYS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
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
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700

A.tA.
ALEKSANDRUI DABŠIUI

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ

m i r u s , jo sūnų, mūsų dainos d r a u g ą , R I M T A U T Ą ir
jo š e i m ą bei gimines nuoširdžiai užjaučia
Los Angeles

Vyrų

DIREKTORIAI

1446 S o u t h 50th A v e n u e
C i c e r o , Illinois
Telefonas -

kvartetas

652-1003
D o n a l d M., Jr.

Sallv

A.tA.
MARTAI BABICKIENEI

V A N CE

m i r u s , jos d u k r a i G I N T R A I , žentui P R A N U I
NARIAMS ir j ų mielai šeimai r e i š k i a m e nuoširdžią
užuojautą
Velionės krikšto
Nina
Norienė

sūnus

Algirdas

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s
PATARNAUJA CWi

AGOJR REI PRIEMIESČIUOSE

Tel. 652-5245

IŠ ARTI
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x R ū p i n a n t i s OSI reika
baigoje ir 1992 m. pradžioje.
J.A. VALSTYBĖSE
lais. Lituanistikos tyrimų ir
Pietų Amerikos J a u n i m o
studijų centras kviečia visus į
kongresas numatomas 1989
dr. Adolfo Damušio paskaitą
— L i n u i K o j e l i u i , dir metų liepos mėnesį Sao Paulo
šiandien, gruodžio 2 d., 7:30 vai.
bančiam Valstybės depar mieste.
vak. Jaunimo centro kavinėje.
tamente, anksčiau dirbusiam
— Susivienijimo Lietuvių
Vakaronėje bus kalbama tema
Baltuosiuose rūmuose, Michi- Argentinoje pavasario šventėje
x Los Angeles D r a m o s „Apsilankant Gestapo archyve
gano respublikonai gruodžio 6 d. buvo išrinkta karaliene Laima
sambūris atvyksta ir gruodžio Vokietijoje". Visi kviečiami
rengia pagerbimą, kurio metu Levanavičiūtė, pirma princese
10 d. 7 vai. vak. ir gruodžio 11 dalyvauti, nes klausimas yra la
jam bus įteiktas „Eisenhower Veronika Bačanskytė, antra
d. 3 vai. popiet stato Jaunimo bai svarbus.
Award". Tą žymenį yra gavę princese Gysela Brazaitytė.
centre jubiliejine A. Kairio
keli asmenys, jų tarpe prieš Paskui buvo šokiai, grojant
x J A V Lietuvių B e n d r u o 
dramą „Krikšto vanduo". Vai menės krašto valdyba šaukia
kelerius metus buvo įteiktas geram orkestrui.
dina Vincas Dovydaitis, Ema posėdį gruodžio 3-4 dienomis
viceprezidentui G. Bushui.
— Elena Grigaliūnaite-ZubDovydaitienė. Teresė Giedrai Seklyčioje — savo būstinėje. Ok.
rickienė
su sūnumi Eduardu
tytė. Viltis Jatulienė. Antanas Lietuvos įvykiai šiuo metu yra
ARGENTINOJE
Zubricku iš Šiaurės Amerikos
Kiškis, Sigutė Mikutaitytė, labai aktualūs.
Aloyzas Pečiulis. Fredas Priš— A r i a n a R a s t a u s k a i t ė lankėsi Argentinoje pas savo
x Lietuviški mieliniai bly
mantas, Juozas Pupius, Saulius
pranešė Argentinos organiza tėvą ir senelį Joną Grigaliūną ir
Stančikas. Ramunė Vitkienė. nai bus gruodžio 11d., sekma
cijų ir spaudos tarybai apie Ar brolį bei dėdę Joną. Eduardas
Grimas Stasio Ilgūno. Režisie dienį, po kiekvienerių šv. Mišių
gentinos, Uruguajaus ir Brazili Zubrickas turėjo po savaitės iš
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rius Petras Maželis.
jos lietuvių jaunimo susitikimą vykti, nes jo laukė tarnyba, o
rapijos salėje Marąuette Parke.
spalio 8 ir 9 dienomis. Ten buvo Elena Zubrickienė pas gimines
x ASD valdyba kviečia vi Visi kviečiami ateiti pavalgyti
aptartas Lietuvių Jaunimo ir pažįstamus pasiliko ilgiau.
s a s tkrąsias nares dalyvauti ir k a r t u paremti parapijos
— Lietuvių Centras pami
Mokytojų stalas Lietuvių Fondo pokylyje. Iš kairės: Dariaus-Girėno mok.
kongresas, kuris bus 1991 patradicinėje arbatėlėje, kuri bus reikalus.
vedėjas J. Plačas, aukšt. lit. mokyklos vedėjas J. Masilionis, Pranė
nėjo savo 62 metų gyvavimo
Masilionienė ir Pedag. lit. inst. dir. dr. J. Račkauskas.
gruodžio 4 d., sekmadienį, 1 vai.
sukaktį pietumis ir menine pro
Nuotr. J . T a m u l a i č i o
x K a l ė d i n i u s ir Naujųjų
p.p. pas t.n. Renatą Rama
Petkevičius. Jis buvo vienas pa grama. Atidarė Birutė Daratėnauskaitę, 4313 W. 106 PI.. Oak Metų sveikinimus savo gimi
grindinių sąjundžio variklių, nienė, pakviesdama programai
Lawn, 111. Kviečiami dalyvauti nėms, draugams ir pažįsta
tad bijoma, kad sąjūdis nepra vadovauti Patriciją Kairytę
studentai ir norį įsijungti į aka miems galima pareikšti spau
dėtų byrėti. Tolimesnėje eigoje Casaburi ir Silviją Ruplėnaitę.
demikų eiles. Turint neaiškumų doje, s k e l b i a n t „ D r a u g e " .
buvo p a m i n ė t a , kad per Buvo sveikinimai, tarp kurių ir
ar klausimų, prašoma kreiptis Reikia tik iš anksto atsiųsti,
Tą
pat
galime
pasakyti
ir
apie
veiksnių
ir
kai
kurių
vi
Amerikos Balsą į Lietuvą kal marijonų provincijolo, svečio iš
LIETUVOS ĮVYKIAI I R
kad nesusikimštų prieš pat
tel. 476-1739 ir šaukti Alidą.
A.
Brazauską.
Komunistų
par
suomenės atstovų pasitarimas. bėjo Vyt. Bieliauskas. Savo Š. Amerikos kun. V. Rimšelio,
MŪSŲ VEIKSNIAI
šventes ir jau nebūtų galima
tija tai ne mūsų bendruomenė. Kadangi ant „greitųjų" buvo kalboje jis išreiškė didelį pasi SLA pirm. R. Stalioraičio, Alost
x Iš savanorio kūrėjo maj. įdėti. Sveikinimus reikia siųsti
tarybos pirm. A. Mikučionio ir
Lietuvoje vyksta dideli įvy Įstodamas į partiją turi beveik daryta, tad ir nebuvo rimto piktinimą A. Brazausku.
J o n o ir Vaclovos Bagdona administracijai, ne redakcijai,
„iš
naujo
užgimti".
Reikia
plano.
Pagal
liaudies
pasakymą
Buvo
prieita
prie
svarstybų,
kt. Meninę programą atliko
vičių palikimo dividentų norint, kad jie greičiau būtų pa kiai, nežiūrint paskutiniųjų blo atsižadėti visko, kas yra žmogiš „kas galva, tai protas".
kokios
akcijos
reikėtų
imtis.
„Pelytės", vadovaujamos Neligesnių žinių, kurios sukrėtė
Tautos Fondui paskirta 300 dol. skelbti.
ka,
kadangi
partija
nieko
ne
Pasitarimą
atidarė
dr.
A.
Raz
Buvo įvairių siūlymų, realių ir dos Zavickaitės Mahne, „Spin
mūsų visuomenę. Ne viskas
Testamento vykdytojai kasmet
toleruoja šalia savęs. Tad ir iš ma, JAV LB valdybos pirm., nerealių. Bendrai susumavus dulio" šokėjai, vadovaujami G.
x
K
u
n
.
Vytautas
Memenąs,
vyksta
taip,
kaip
mes
norė
gaunamus dividentus išdalija
Brazausko negalime norėti, kad taip pat kalbėjo Gr. Lazauskas, buvo iškelti šie sumanymai. Misiūno ir S. Ruplėnaitės. Mo
Lietuvos laisvinimo reikalams St. Patrick's Church klebonas, tumėm. O gal mūsų norai nere jis tautos, o ne partijos balsą gir ALTos tarybos pirm., abu jie
Delegacijos siuntimas į Wa- terų choras, vadovaujamas
Joliet, 111., „Draugo" paramai alūs. Reikia žinoti, kad komu
ir lietuviškai spaudai.
dėtų.
Pagaliau
juk
ne
tauta,
o
buvo
šio
susirinkimo
kopirmishingtoną.
Demonstracijos New Aidos Čikštaitės, padainavo
nistų
partija
išsirinko
Gorbačio
atsiuntė 100 dol. Nuoširdus ačiū
partija
jam
valdžią
davė.
Pagal
n
i
n
k
a
i
.
Pirmiausiai
buvo
Yorke
Gorbačiovo
lankymosi keletą dainų. Padėkojo pirm. A.
vą ne tam, kad jis ją palaidotų.
x Tilžės akto 70 metų su už realią auką.
liaudies
pasakymą
„kur
laka,
išklausytos paskutiniųjų įvykių proga. Jo lankymosi metu pa Gregonis.
kaktis bus paminėta šeštadienį
x P e t r a s Staniūnas, Fcx Riten
ir
loja".
Tad
nėra
ko
stebė
informacijos. Dr. A. Darnusis skelbti gedulo dienas, rengti
— Berisso „ M i n d a u g o "
8:30 vai. vak. radijo „Žemė L" ver Grove, 111., išvykdamas
x M. Krauchunienė iš Chi tis ir labai nusivilti. Viena perskaitė paskutines žinias iš
gedulingas
pamaldas
ir
kitais
draugija, vadovaujama Valen
laidoje, 1490 AM banga, iš ra ilgesnių atostogų į Phoenix, Ari
cagos lankėsi ,,Drauge" su aišku, jis nėra lietuviškas Lietuvos, gautas per Lietuvių
būdais
a
t
k
r
e
i
p
t
i
„
m
e
d
i
a
"
tinos
Bukauskaitės Persico,
diofono WPNA Oak Parke. zoną, prašė pakeisti „Draugo"
svečiais atvykusiais iš Lietuvos Dubčekas.
informacijos
centrą.
Sąjūdis
dėmesį.
Dr.
T.
Remeikis
pami
pasireiškia
tarp kitataučių ir
Kviečiami visi pasiklausyti.
ir ta proga paaukojo „Draugui" Lietuvos įvykiai ir mūsų vi paskelbė „Moralinį Lietuvos
siuntinėjimo adresą, pridėjo 20
nėjo, jog nereikia užmiršti to savųjų. Tautiniams šokiams
50 dol. Nuoširdus ačiū. M. suomenę užklupo netikėtai ir nepriklausomybės aktą". P. Na
x Dr. A u g u s t a Š a u l y s , dol. auką su prierašu: „Draugą"
fakto, kad Maskva dar egzis vadovauja J u r g i s Persico
Krauchunienė yra viena iš nepasiruošusią. Vieni netikėjo, rutis papasakojo apie paskutinį
North Marine Dr., Chicago, perskaitau nuo pirmo iki pasku
tuoja. Ne visi sprendimai tik Bukauskas, groja Claudio Robo„Draugo" laimėtojų rugsėjo 25 kad tokie įvyki ii galėtų vykti, VLIKo posėdį, kuris vyko
Augustinas Kuolas, Oakville, tinio puslapio, nes jis yra
nuo Vilniaus priklauso. Siūlė ni. Šokėjai ir pati „Mindaugo"
Ont., Kanada, pirmiej-; atsiuntė įdomus, žiemą
p r a l e i s i u d. „Draugo" baliaus metu.
o kiti manė, kad tereikia ru- lapkričio 19 d. Washingtone. parengti memorandumą Gor draugija buvo paminėta vietos
po 20 dol. už kalėdinei korteles Arizonoje ir ten gyvenančiam
x P e t r a s Kaušas, Chicago, sams pasakyti, ir jie išsinešdins Jame buvo aptarti paskutinieji bačiovui ir Jungtinėms Tau laikraštyje ir televizijoje. Drau
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. giminaičiui, kuris turi sunku 111., Vilius Dundzila, Madison, ten, iš kur atėję. Deja, ir vieni įvykiai. Baltų santalka siųs toms. Nerengti demonstracijų, gijos veikimas yra gyvas Vai.
mų su matymu, galėsiu paskai Wisc, Leonas Grumulaitis, ir kiti gerokai klydo. Po trum- bendrą delegaciją pas pre jų rengimas irgi kainuoja, o Bukauskaitės Persico dėka ir
x Kazys Račiūną*. Beverly
tyti". Linkime sėkmės ir dėko Jacksonville, Fla., Dionyzas po ir beveik stebuklingo pava- zidentą ir pas būsimąjį prezi rezultatai labai menki. Tad pasiaukojimu.
Shores, Ind., Vladas Garbenis,
jame už auką.
Remys, Clarendon Hills, 111., sario, kuris sulaužė ledus ilgai dentą.
Besiklausant
šio siūlė vietoje demonstracijų
— Tarp jaunųjų Argen
Chicago, 111., už kalėdines kor
p
r
a
n
e
š
i
m
o
paskambino
P.
trukusios
žiemos,
vėl
pirmosios
nupirkti
visą
puslapį
„N.Y.
tinos
lietuvių veikėjų pažymėti
Jurgis Stankūnas, Harbert,
x D a n u t ė ir dail. Aurelijus
teles ir kalendorių atsiuntė po
Petrutis
iš
Margučio.
Sakė,
kad
šalnos
ženklai
ateina.
Estijai
la
Times".
Br.
Nainys
mano,
kad
ir aprašyti inž. Jurgis Brazaitis,
Mich., Algis Kušlikis, Shiroc,
15 dol. aukų. Labai dėkojame. Prapuoleniai, Beverly Shores,
New Mexico, Juozas Vizgirda, bai drąsiai paskelbus nepri turi svarbią žinią iš Lietuvos ir telegramos, delegacijos ir jo žmona buhalterijos specialis
Ind., atsiuntė pirmieji 17 dol. už
x DRAUGO a d m i n i s t r a  kalėdines korteles. Labai
Aurora, 111., Stasys Petkevičius, klausomybę, to paties buvo tiki perduosiąs tik pačiam dr. A. m e m o r a n d u m a i yra nepa tė Alicija Amanda Zienkaitė
cijoje galima įsigyti atvežtų iš dėkojame už auką.
Hamilton, Kanada, P e t r a s masi ir iš Lietuvos komunistų, Razmai. Kadangi Razma neno veikus. Reikia veikti per savo Brazaitienė, taip pat J. Bra
Lietuvos sidabrinių medalikėlių
Ąžuolas, New York, N.Y., deja, tai neišsipildė. Gal dar per rėjo apleisti posėdžio, tad jo vie senatorius ir kongresmanus, o zaičio sesuo dr. Alicija Brazai
x
A
l
b
i
n
a
s
K
u
r
k
u
l
i
s
,
akcijų
su sidabrinėmis grandinėlėmis.
lankėsi „Drauge" ir įsigijo įvai anksti galutines ir griežtas iš toje žinią priėmė Lietuvos gene šie, reaguodami į savo balsuo tytė de Mottola, dirbanti šiuo
brokeris,
dirbąs
su
R
o
d
m
a
n
&
ralinis konsulas V. Kleiza. Žinia tojų balsus, gali sėkmingiau ir metu vaikų ligų specialybėje.
Kaina 25.00 dol. Tai graži
rių leidinių už didesnes sumas. vadas daryti.
Renshavv.
Inc.,
patarnauja
ak
Netikėti įvykiai Lietuvoje iš buvo labai nemaloni ir padarė prezidentą paveikti. Buvo ben Paminėtas ir jos vyras dr.
dovana kiekvienam.
x Vytautas Šeštokas, Los
cijų
bonų,
fondų
bei
kitų
verty
judino
ir mūsų visuomene. Lap blogą įspūdį. Paskutiniu pra dra visų nuomonė, kad reikia Osvaldo Mottola, kuris yra italų
(sk)
bių pirkime ir pardavime. Susi Angeles, Cal., mūsų bendradar kričio 21 d. Seklyčioje ant grei nešimu iš Lietuvos iš sąjūdžio skubiai veikti. Reikia išnaudoti kilmės ir dirba užkrečiamų ligų
x Midland Federal Savings domėję skambinkite 977-7916. bis, rėmėjas, atsiuntė 25 dol.
tųjų buvo sušauktas mūsų valdybos pasitraukė rašyt. Vyt. Gorbačiovo vizitą, kad ta proga srityje. Lietuviams jis taip pat
Marąuette Parko skyriui
(sk) dienraščio stiprinimui. Nuošir
prez. Reaganas iškeltų Pabaltijo pažįstamas.
reikalinga
tarnautoja-jas.
x I e š k o m a lietuvė m o t e r i s dus ačiū.
klausimą. Atkreipti pasaulinės
Skambinti 925-7400.
prižiūrėti 2 vaikus; 3 m. ir 3
spaudos dėmesį, prieš svarstant
x J ū r a t ė Mažeika, Alaska.
KANADOJE
(sk) mėn. dienos metu. pirmad.—
Maskvoje konstitucijos keitimo
Juozas Mikulis, Westchester,
x Vyresnio amžiaus p o r a penktd. Addison apylinkėje.
klausimą. Buvo sutarta, kad
111., D. Bielskus, Hinsdale, 111.,
— Muz. Ritos Abromaity
gyvenanti Marąuette Parke S k a m b i n t i p o 5 v . v . tel.
reikia bendrai veikti, tik nėra tės ir dr. Kęstučio Vilių nau
Rimas Gierštikas, Oak Lawn,
ieško žmogaus, kuris galėtų 628-8839.
aišku — kaip veikti.
111., Nataiie Stukas, Downers
jų namų įkurtuves surengė „Pa
gyventi kartu, arba juos kasdien
(sk) Grove. 111., R. Tamulionytė,
Veiklai planuoti sutarta per švaistės", kuriai vadovauja R.
lankyti ir padėti įvairiuose kas
porą dienų sušaukti veiksnių Vilienė, choristai. Naujasis pa
x D r . Kastytis J u č a s , der Detroit, Mich., Dalia Woss, Fox
dienybės reikaluose. Skambin
atstovų
posėdį. Šio susirinkimo statas yra labai gražioje vietoje,
River
Grove,
111.,
Ona
Abromaimatologas (tel. 925-2670) veda
ti 471-2249.
išvadas
bandyčiau susumuoti prie upelio, ant mažo kalnelio ir
tienė,
Lemont,
111.,
lankėsi
(sk) radijo programas 1490 AM ban „Drauge" ir įsigijo įvairių lei
taip: suvesti viską į pliusų ir pamiškėje. Dr. Kęstutis Vilis
gomis kiekvieną šeštadienį 7
x Greit parduodu vienos ir vai. ryto. Šį šeštadienį, gruo dinių.
minusų sistemą. Teigiamas reiš yra ekonomijos profesorius
dviejų šeimų namus Chicagoje džio 3 d. alergologas prof. Max
kinys yra tai, kad pagaliau Vakarų Ontario universitete
x Kazys Kreivėnas, Chi
ir apylinkėse. Skambinkite Sampter, M. D. kalbės apie
mūsų veiksnių atstovai susėdo Londone, o Rita Vilienė prižiū
cago, 111., Eug. Blinstrubienė,
RE/MAX F I R S T , R i m a s švenčių alergijas.
prie vieno stalo. Bloga yra tai, ri muziką ir dainavimą
Oak Lawn. 111., V. Bildušas,
Stankus, tel. 361-5950 arba
kad per tiek metų dar nesame mokyklose ir vadovauja „Pa
(sk) Montgomery, 111., J. Mockaitis,
636-6169.
išmokę efektingai ir greitai švaistės" chorui, kuris jau yra
x S e n a t o r i ų ir k o n g r e s o Darien, 111., Marytė Utz,
(sk)
veikti. O blogiausiai yra tai, kad pasižymėjęs ne tik Londone, bet
narių, į kuriuos galima kreip Evergreen Park. 111., Jonas
nesugebame išeiti į didžiąją ir visoje Kanadoje.
x Senatvė verčia p a r d u o t i tis Lietuvos reikalu sąrašas yra Kepalas, Justice, 111., Elena Waspaudą. Kasmet skiriama be
Phoenix, Arizona, 7 kamb.
— Montrealio Aušros Var
šio DRAUGO numerio 4 pusla silevvski, Brodview, 111.. N. Darveik dešimtį premijų jaunie
gis, Darien, 111.. H. Suvaizdis,
mūrine rezidenciją; 1H vonios, pyjesiems ž u r n a l i s t a m s . Metų tų parapijoje buvo lapkričio 6 d.
Cicero, Iii., Stasys Mykolaitis,
židinys, didelis kampinis skly
tėkmėje premijos byra, nepremi pietūs, kuriuose meninę pro
(sk)
Oak Lawn, 111.. Liudas Kriau
pas palmių pavėsyje; su baldais;
juotam beveik nepatogu nė gramą atliko mergaičių „Pava
x Siuntiniai į Lietuvą! Vi čiūnas, Cicero, 111., lankėsi
daug priedų: parduos už žemą
rašyti. Taip sakant, po svetimus sario" choras, vadovaujamas Inkainą arba mainys į namą Čika deo, stereo magnetofonai ir ki „Drauge" ir pasirinko įvairių
daržus braidyti. O kai reikia grid Tark, akompanuojant Jeff
goje. Kaina $58.000. Skamb. tos pageidaujamos prekės. Tie leidinių už didesnes sumas.
išeiti į spaudą, tai tų premijuo Fisher. Pietuose apsilankė ir
sioginis ryšys su „dolerinėmis"
Abromaičiui R.E. 257-6675.
tų taip ir nematome. Jeigu į Australijos „Svajonių Aidų" na
x J o n a s Šalčius, Arlington
(sk) krautuvėmis Lietuvoje. Galima Hts.. 111., Jadvyga Kliorienė,
anglišką spaudą nerašo tie, rės ir nariai, trys dainininkai
užsisakti automobilius arba įsi
kurie baigė šio krašto mo sudainuodami dar keletą dainų.
x Kalėdinis susirinkimas — gyti kitas prekes. Pinigai sau Cleveland, Ohio, Jadvyga
kyklas, tai kas į ją turi rašyti?
pietūs. LMF Chicagos klubas giai siunčiami per banką. Suda Kuncaitienė, Sarasota, Fla.,
Atrodo, kad mes užsiauginome
kviečia savo nares dalyvauti romi iškvietimai, siunčiama Pranas Sabalas, Harbert. Mich..
diplomuotų beraščių kartą. Ra Advokatas j o n a s Gibaitis
š.m. paskutiniame kalėdiniame k argo T r a n s p a k , 2655 W. 69 Saulius Jameikis, Palm Beach
šančiojo nuomone, šis klausimas
susirinkime, kuris įvyks gruo St., Chicago, IL 60629. įstaigos Shores, Fla.. Rūta Sušinskas,
>" 6247 S. Kedzie Avenue
yra
pats opiausias. Kol mes jo
džio 4 d., sekmadienį, 12 v. p.p. darbo valandos: 12-6 v.v. kas Lockport, m., Vincas Mikalonis,
Chicago, IL 60629
neišspręsime, tol tebūsime
Seklyčioje. Programoje įdomi dien, seštd. 10 v.r.-4 v. p.p. ar Union Pier, Mich., J. V. Dunčia,
T e l . - 776-8700
ba susitarus. Vedėjas R o m a s Newar, De., Laima Trinkū- Korp 1 Neo-Lithuania Chicagos padalinio nauja valdyba. Iš kairės sėdi: nare girdimi tik ant savo kiemo. O
paskaita „Kalėdos Lietuvoje"
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
Po programos — pietūs. LMF Pūkštys. Tel. 312-436-7772. nienė, Lemont, 111., lankėsi Rita Stončiene. pirm. Loreta Deveikyte ir sekr. Rasa Plioplyte; stovi vicepirm. okupuotas kraštas laukia mūsų
Šeštad. 9 v. r. iki 1 va] d.
balso.
„Drauge" ir įsigijo įvairių Darius Balzara*- ir ižd. Vitas Pavilionis.
n a m ų - 430-4145.
Chicagos klubo valdyba.
Nuotr. V. A. R a č k a u s k o
J . Ž.
(sk)
(sk) leidinių.
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