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Stalino įžeidimu ir pasiustas
keleriems metam j priverčiamų
jų darbų stovyklą. Dabar Di
mitrijus Dudko yra laikomas
vienu įtakingiausių neoficialios
r u s ų stačiatikių Bažnyčios ats
tovu. Užsienio korespondentai
Maskvoje reiškia nuomonę, kad
sovietų valdžia, suimdama kuni
gą Dudko, siekia nuslopinti So
vietų Sąjungoje išplitusį rusų
stačiatikių disidentinį
sąjūdį,
k u r i s ypač patraukia religinių
vertybių išsiilgusį jaunimą. Pra
ėjusių metų lapkričio mėnesį
buvo suimtas vienas iš Tikinčių
jų Teisių Gynybos komiteto stei
gėjų kunigas Gleb Jakunin. Sau
sio mėnesį milicija suėmė vadi
n a m o ortodoksų seminaro stei
gėją Aleksandrą Ogorodnikovą
ir t o paties seminaro dėstyto
j u s - narius Tatianą žčipkovą,
Vladimirą Porešč ir Levą Regelsoną. D a b a r suimtas kun. Dud
k o yra plačiai žinomas taip pat
ir Vakaruose, kur įvairiomis
kalbomis išleista jo knyga "2odis nėra surakintas".
(Bus daugiau)
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Didėja Amerikos
prekyba su Kinija

Plečiamos sovietų
valdžios represijos
Maskva. — Sausio 15 d. so
vietų milicija Maskvoje suėmė
žymųjį stačiatikių kunigą Dimitrijų Dudko. Disidentinis sta
čiatikių j a u n i m a s Sovietų Są
jungoje laikė kunigą Dimitrijų
Dudko savo d v a s i o s tėvu. N e
t i k t a i jaunimo, bet apskritai ki
taminčių intelektualų tarpe Dimitrijus D u d k o b u v o ypač pa
garsėjęs savo pamokslais, k u 
riuose originaliai i r įdomiai,
klausimų i r a t s a k y m ų formoje,
jis s v a r s t y d a v o dabartinės ru
sų visuomenės moralines ir dva
sines problemas, drąsiai kelda
m a s taip p a t i r religinės lais
vės problemą.
Kunigo Dudko
pamokslų k l a u s y t o j ų skaičiui
vis gausėjant, sovietų valdžios
įsakymu jis b u v o iškeltas iš jam
patikėtos p a r a p i j o s Maskvoje ir
pasiųstas į k i t ą parapiją u ž 85
kilometrų n u o Maskvos, k u r už
sieniečiam y r a draudžiama lan
kytis. Dimitrijus Dudko y r a 59
metų amžiaus, kunigu buvo įš
ventintas turėdamas
38-rius
metus. Už j a u n y s t ė j e parašytą
eilėraštį jis buvo
apkaltintas
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Banko kreditai prekybą dar pagyvins

Washingtonas. — Sovietų Są-1 dol. Kinija d a u g i a u s i a pirko
javų,
jungos invazija Afganistane at žemės ūkio produktų,
nešė Maskvai daug nemalonu- j medvilnės, o eksportavo teksti
nių, tačiau vienas didžiausių į lės gaminius i r naftą,
buvo greitas Kongreso atsilie- į P e r n a i p r e k y b a su Kinija papimas į Kinijos prekybos leng- j kilo 93 nuoš., n o r s d a r nebuvo
vatas. Atstovų Rūmai 294-881 p r a v e s t a s "favoritinės valstybalsais ir Senatas 74-8 balsais j b ė s " į s t a t y m a s . Dabar, k a d a
patvirtino Kinijai favoritinės j Kinija g a u s Amerikos Ex-Imvalstybės muitus ir paskolas.
| b a n k o kreditus, prekių pasikeitiŠią savaitę sen. Stevensono j m a s d a r didės. Neseniai Amerivadovaujamas senato k o m i t e t a s j koje lankėsi {Kinijos užsienio
pradės svarstyti E x - I m b a n k o j prekybos ministeris L i Qiang.
biudžeto padidinimo klausimą. I J i s pareiškė viltį, k a d Kinijos
Šis Amerikos bankas j a u p a l a - I naftos g a m y b a ateityje žymiai
dėjo Kinijai 2 bil. dol. paskolų; pakils i r t u o m e t prekyba s u
Vasario 2 d. Rockville. Md., įvyko metinis Jungtinio Amerikos Baltų Nacionalinio komiteto posėdis, kuriame I lengvomis
sąlygomis,
t a č i a u i A m e r i k a išsibalansuos.
Šiuo
!
nustatyti šių metų veikios pianai, rotaciniu būdu pakeista vačovybė. Nuotraukoje iš kairės sėdi: Estijos atstovas b a n k o p a s k o l ų riba visoms vai- i metu Amerika daugiau parduoMaido Kan, Amerikos Latvių Sąjungos pirmininkas Janis Riekstins, Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. Kazys j _ t v h ė m _ v r a 4 4 bil dol
N u ; d a Kiniiai nesru i š ios nerka
Sty ems
4
Šidlauskas, Amerikos Estų Tarybos pirm. Juhan Simons on. Stovi: Maria Pedak-Kari, estų atstovė, Olgerts Pav-i
f
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lovskis, latvių atstovas, Jonas Genys, lietuvių atstovas ir šiuometinis pirmininkas, Gunars Meierovics, latvių atsto- | matoma sią ribą padidinti kaip į Pernai Kinija p a r d a v ė naftos
vas ir John Bolsteins, komiteto viešųjų reikalų direkto rius.
Nuotr. Juris Bilmanis
i tik dėl Kinijos pripažinimo fa- I už 96.5 mil. dol.
'
į voritine valstybe.
Anksčiau
JAV vyriausybė ir K o n g r e s a s
Vasario 16 d.
laikėsi nuomonės, kad a b i di
džiąsias komunistines galybes:
minėjimas senate
Sovietų Sąjungą ir Kiniją reikia
Vasario 16 d. minėjimas JAV
, traktuoti lygiai, vienodai, t a — Prezidento patarėjas Brze-I čiau po Afganistano įvykių Ki- į senate įvyko vasario 19 d. 1:30 v.
zinski pasakė Bostone, kad j nija gavo lengvatas, k u r i ų jau i p. p. Senatorius Ch. Percy pasaAmerika pasirengusi bendra-! daug metų siekia i r n e g a u n a '. kė kalbą, primindamas Lietuvos
Rinkos ministeriai atidėjo boikoto klausimą
darbiauti su Irano vyriausybe j Sovietų Sąjunga.
I okupaciją, palygindamas su AfgaAmerikos - Kinijos p r e k y b a į nistano okupacija ir gindamas lieRoma. — JAV valstybės se-; sario 20 d. planavo Bonoje susi- j garantuojant Persijos įlankos
1978 m. siekė 1.147 bil. dol. su- Į tuvių teises į laisvę. Paskui kiti
kretorius Cyrus Vance antra-1 tikti su keturių Europos sąjun- j pastovumą ir saugumą.
dienį vakare atvyko į V a k a r ų | gininkų
ministeriais,
tačiau j — Meksikos mieste grupės mą. Amerika eksportavo į Ki senatoriai raštu įteikė savo pa
Vokietiją, iš kur vyks į Italiją, Prancūzija tuoj pasisakė prieš beginklių žemdirbių taikingai niją prekių už 823 mil. dol., o įsi- reiškimus Lietuvos laisvės rei
Prancūziją, Britaniją. Tą pačią tokią konferenciją, todėl sekre okupavo Belgijos i r Danijos vežė iš Kinijos už 324 mil. dol. kalu.
Iš Chicagos į minėjimą buvo
Pernai padėtis j a u pasikeitė,
| dieną Romoje posėdžius baigė torius turės aplankyti keturias ambasadas.
Kariuomenes vadai gali perimti valdžios vairą
nuskridę
Altos valdybos nariai:
Europos Rinkos devynių valsty sostines atskirai. Europos Rin
— JAV ambasadorius Jung Amerikos eksportai siekė 1,724
Istanbulas. — Antradienį Tur- j komunistai steigia liaudies ko bių užsienio reikalų ministeriai. kos ministerių konferencija ati tinėse Tautose Donald McHen- bil. dol., o Kinijos — 591 mil. Grožvydas Lazauskas ir Aleksas
Jankūnas. Išvakarėse turėjo po
kijos komunistinės grupės pa- ; mitetus, perima miestų ir kaimų Britanijos
ministeris
lordas dėjo savo sprendimą dėl olim ry tarėsi su trim arabų miestų
sėdį soi Altos įgaliotiniu Washminėjo liaudies revoliucinės par valdžią. Panašiai daro ne tik
Carringtonas, remiamas V. Vo pinių žaidimų boikoto, kol Mas burmistrais.
Rytų Jeruzalės
Naujas Lenkijos
ingtone dr. J. Geniu. Vasario 19
tijos vado U l a s Barcakci mir komunistai, bet ir tautinės ma kietijos Hans Dietrich Gen- kva atsilieps į paskutinį "neu meras yra buvęs Jordano gyny
d.
aplankė
kongresmaną H .
premjeras Babiuch
ties aštuonerių metų sukaktį žumos, kaip kurdai, arba savo scherio, pasiūlė spręsti Afganis- tralaus Afganistano" pasiūly- bos ministeris Nusseibeh, o
Hyde
(iš
Cicero)
ir keletą kitų
naujais t e r o r o veiksmais pen valdžias įsteigia religinės sek tano klausimą kolektyvinėmis I mą.
Nablus miesto meras Masri _ .
_ Lenkijos nauju
Varšuva>
kongresmanų,
primindami
Lie
kiuose Turkijos miestuose. Trys tos, dešiniosios politinės grupės. jėgomis, garantuojant AfganisVienas svarbiausių Kremliaus buvęs Jordano parlamento pir- j p r e m j e m y i e t o j p ^ J a r o s z e .
tuvos
reikalus.
Aplankė
Lietuvos
žmonės užmušti, keturi sužeisti. Kai kur miestai padalinti į ke tano neutralumą, panašiai kaip | vadų Andrei Kirilenko antradie- mininkas.
wicz paskirtas partijos vado
P a d a r y t a d a u g nuostolių. Tur lias atskiras "valdas", tarp ku i 1955 m. buvo susitarta dėl Aus- ni pasakė kalbą, kurioje kalti
— Akademikas Andrei Sa- ! Edwardo Giereko d r a u g a s , jau- pasiuntinybę, kur tarėsi su dr. S.
būstinėje turėjo
kijos vyriausybė n u t a r ė praplės rių vyksta kovos. Turkų laik j trijos. J o s neutralumas buvo no Kiniją ir Ameriką, kad jos charovas, po ištrėmimo į Gor-;
" . ' ^ ^ a n g l i ų kasyklo- Bačkiu. Vliko
pasikalbėjimą
su
reikalų vedėja
ti k a r o padėtį. į d a r kelias pro r a š t i s "Hurriyet" paskelbė že i garantuotas Amerikos, Sovietų plečia savo nepaskelbtą karą kį, pradėjo gauti daugiau laiš
se, Envard Babiuch, 5 2 m. a m  O. Barškėtyte. buvo susitikę su
vincijas i r į Izmiro miestą, kur mėlapį, k u r 31 iš 67 Turkijos j Sąjungos, Prancūzijos ir Brita- prieš Afganistano liaudį. J i s kų iš užsienių, per dieną apie
žiaus. Gierekui perėmus p a r t i - dr. K. Jurgėla.
praėjusią
s a v a i t ę įvyko riau provincijų yra padalintos į rajo į nijos.
įspėjo, kad "sovietų kariai duos 25 laiškus.
| jos vadovybe 1970 m. gruodžio
Dalyvavo VVashingtone kongr.
šės.
Japonijos didžiausia auto. . . ~, . .
,..
nus, kuriuose viešpatauja skir į Romos konferencijoje paaiš- kietą atkirtį bet kuriam agre _ —
vi- v J
• <«m * „
' men., Babiuch tapo p a r t i j o s se- R. K. D o m a n ir sen. Ch. Percy
bendrove "Toyota" p a - i ,
.' .
, -,
, •
Turkijos p r e m j e r a s Demirel tingos valdžios. Jos uždaro sa į kėjo, k a d Europos valstybės soriui, nežiūrint kuriame geo mobilių
i iv i J
si
_4. • kretonum, kadrų s k y r i a u s vir- bei Vyčių 142 kuopos ir W a s h skelbe,
kad
mašinų
eksportas
i
,-,_•.•
• •*
pasakė, kad p a s k u t i n ė komunis vo "sienas", neleidžia kitų gru j labai nenori prisidėti prie Ame- grafiniame taške j i s pakels
A
- i v . _ m t. • • i ; sininku ir pohtbiuro narvu. K a r - ingtono Lietuvių Bendruomenės
Amenką bus sumažintas ir sieks i x
,
t ų t e r o r o b a n g a gavo priešval pių žmonių. Net Ankaroje ke I rikos siūlomo olimpinių žaidimų prieš mus kardą".
SU J a
™ S J f ™ z • v y n a u s y - suruoštose vaišėse kongreso na
stybinį atspalvį. Teroristai ban liose
valstybinėse
ligoninėse į boikoto. Nors Amerika i r są- Kalbant apie Maskvos žaidi 1979 m. lygį, kada amerikiečiai j J
610,000 automobilių. Ki-! * *
Pasalintas
^ p r e m j e r a s riams, turėdami progos susitik
d o Turkijoje panaikinti demo viešpatauja kairieji a r dešinieji į jungininke ir gynėja, tačiau eu- mų boikotą, JAV olimpinio ko IPirko
u j
• «H.Tmi
• ! J a n Szydlak. liauju
užsienio ti ir su vietos lietuviais.
kratiją, paversti j ą į Vietnamą, i r neteikia medicinos pagalbos I ropiečiams rūpi išlaikyti atoslū- miteto narys Don Miller pareiš ta bendrove "Nissan" planuoiai
, ,'
. . , .J ^
_
Be to, G . Lazauskas ir A.
Korėją a r Afganistaną. Spauda kitų pažiūrų žmonėms.
i gį, taiką ir prekybą su Sovietų kė, jog kuo ilgiau atidėliojama,
.
,.,.
r_ .
prekvbos ministenu t a p o Ry- Jankūnas su dr. J. Geniu daly
pripažįsta, k a d įvykiai Turkijoje
kad amerikiečiai
Kartu bijoma prisi tuo sunkiau bus Amerikai pri rikoje,
savo automobiliu
gamyba turėtų
Ame. „ ..
Karinė padėtis įvesta 19-koje Sąjunga.
vavo naujos Voice of Amerika di
Kanados
j a u nebėra vien politinio tero Turkijos provincijų, tačiau ir jo dėti prie Kremliaus planų su kalbinti kitas valstybes, kad jos darbų.
~ . »,_. ^ . . i szard
Karski. parlamente
rektorės Bergman patvirtinime
rizmo poreiškiai, bet siekia ci se yra atskirų "išlaisvintų teri skaldyti NATO sąjungą, atplėš Maskvos žaidimus boikotuotų.
— Izraelio parlamento finan
Toronto. — Kanados nauja Kongreso rūmuose.
vilinio k a r o proporcijas. Komu torijų", į kurias ne tik polici ti Europos šalis nuo Amerikos. Manoma, kad pirmosios Ameri su komitetas paskyrė 1.3 mil. dol. me parlamente liberalai t u r ė s
nistinės g r u p ė s siekia sunaikinti j a , bet ir kareiviai neįeina. Už Jau keli Maskvos pareiškimai ką paremtų angliškai kalbančios lėšų arabų žemių
okupuotoje 147 vietas, konservatoriai 102.
Susirgo Saudi
t u r k ų demokratiją. Kyla pavo sienio korespondentai mano, kad pabrėžė, kad Vakarų E u r o p a tautos, be to, Azijos ir Afrikos teritorijoje pirkimui.
naujieji demokratai 32. Sociali
Arabijos karalius
Kenijoje suimtas 23 metų nio kredito partija, t u r ė j u s i s e 
jus, kad valdžią paims Turki padėčiai negerėjant, valdžią pa turi pasirinkti arba detentę ir musulmonų kraštai. Tikimasi,
j o s kariuomenė. J o s štabo virši ims kariuomenė ir t a d a galima gerus ryšius su Sovietų Sąjun- j k a { j boikotą parems apie 50 val vyras, apkaltintas gamtininkės name parlamente 6 a t s t o v u s ,
Londonas. — Saudi Arabijos
ninkas gen. K e n a n Evren pasa laukti kraujo praliejimo.
karalius Khalidas sunkiai s u 
ga a r b a likti Amerikos " t a r - i s tybių Vokietijos gynybos mi- Joy Adamson, išgarsėjusios sa naujame neturi nė vieno.
kė vasario 15 d., k a d terorizmas
naite".
j nisteris H a n s Apel pasakė, kad vo knyga apie liūtus "Born
Buvęs premjeras C l a r k buvo sirgo, todėl i š Londone vyku
Free",
nužudymu.
Kaltinamasis
kyla dėl praeities apsileidimų, o j
Sekretorius Cyrus Vance va- j Vakarų Vokietijai būtų neįmastipriai pasisakęs už Maskvos sios konferencijos skubiai namo
Parama Salvadorui
ne dėl d a b a r t i n i ų ekonominių i
1 noma važiuoti į Maskvą, jei kurį laiką pas ją dirbo ir buvo olimpinių žaidimų boikotą, o grįžo naftos rrunisteris šeikas
sunkumų.
Generolas reikalavo
Washingt©nas. — Valstybės
Amerika ten nevažiuos. Todėl atleistas. Pirmieji pranešimai Pierre Trudeau pareiškė, k a d Ahmedas Y a m a n i .
savo įgulų v a d a m s didesnių ka departamentas paskelbė, k a d
Irano komisija
J a u praėjusį penktadienį iŠ
laukiama, kad sovietai sudarys apie Adamson mirtį kalbėjo, Kanada žaidimus boikotuotų,
rinės padėties galių. Reikalau Salvadorui bus suteikta 50 mil.
Clevelando
į Saudi Arabiją iš
tokias sąlygas, kad visi kraštai kad ją sudraskė liūtai.
jei pasaulyje pasirodytų p l a t u s
pradeda darbe
j a m a didesnių bausmių nusikal dol. parama, siekiant užbaigti
galėtų dalyvauti.
skrido
dr.
Mehdi
Razavi ir dr.
tokiam boikotui p r i t a r i m a s .
tėliams.
t e n viešpataujantį smurtą ir žu
William Kiser. kviečiami Saudi
Bal Harbour posėdžiauja JAV
Ženeva. — Šveicarijoje v a k a r
Amerika nesitaria
Kabulo valdžia
Paramą kritikavo EI j susirinko Jungtinių Tautų su- darbo unijų AFL-CIO vykdo
N e r a m u m a i Izmire prasidėjo, dymus.
Arabijos vyriausybes.
Buvo
kai buvo atleisti keli šimtai dar Salvadoro arkivyskupas Oscar i darytos komisijos Irano v a l - moji 35 asmenų taryba. Ji nu
skelbta,
k
a
d
gydvtojai
vyksta
su sąjungininkais
organizuoja "stribus" medžioti ir pasisvečiuoti. K a r a 
bininkų iš suvalstybinto Taris Romero. Buvęs Salvadoro pre j džios sunkumams tyrinėti n a - tarė vienbalsiai, kad Amerika
Maskva. — Sovietų
žinių lius Khalidas turėjo Clevelan
Bona. — V. Vokietijos spauįmonės fabriko. Dėl šio atleidi zidentas Napoleon Duarte pra Į riai. teisininkai i š Prancūzijos. turėtų ne tik pasitraukti iš Mas
agentūra
paskelbė,
kad
Afga
da
sekretoriaus
Cyrus
Vance
mo pradėjo streikuoti komunis- j našauja sukilimą ir civilinį karą. Į Venecuelos. Alžiro, Sirijos ir Sri kvos olimpiados, bet turėtų i š
do ligoninėje kelias širdies ope
tų v a d o v a u j a m o s
darbininkų; jei dabartinė vyriausybė nepra ! l a n k o s . Lėktuvas jau laukė stoti ir iš Tarptautinio olimpi-1 atvykimo proga atidengė Euro- nistano revoliucinė t a r y b a ragi racijas, p a s k u t i n ę 1978 m. spa
unijos. B u v o užimti šios įmonės ! veš žemės reformos i r nenacio iuos nuvežti į Iraną, šalia skun nio komiteto, kuris pasisakė | pos priekaištus Amerikos vy- na piliečius jungtis į v y r i a u s y - lio mėn.
pastatai, g a t v ė s e statomos ba-; nalizuos kavos pramonės.
dų prieš buvusį šachą, komisi prieš boikotą Buvo svarstytas į riausybei. J i kaltinama nesi- Į bes formuojamas milicijos bri
rikados,
deginamos
policijos
ja turės klausytis i r kaltinimų ir tarptautinis prekybos boiko- skaitymu su Europos sąjungi gadas, kurios kovos su " b a n d i 
K.\LENDORirS
mašinos, pasigirdo šūviai. Kai
— I r a n o vyriausybė ir Bal Amerikai, kuri šachą rėmusi i r tas. kuriame dalyvautų laisvojo , ninku nuomone. Praėjusią sa- tais". Agentūra pranešime " A r V a s a r i o 21 d.: P e t r a s Dam.,
kurios miesto apylinkės buvo tieji Rūmai paneigė prancūzų padėjusi jam skriausti iranie pasaulio darbininkų unijos.
i vaite ir kancleris
Helmut ganistano problemos" pripažįs Eleonora, Kęstutis, Žemyna.
okupuotos, komunistai įsakė už spaudos žinias, kad Paryžiuje čius. Laukiama, kad ši komisi
Į Schmidt užsiminė, kad Washing- ta, kad saugumo padėtis t e n g a n
Vasario 22 d.: Maksimijonas,
daryti p a r d u o t u v e s , buvo sustab- j buvo slaptai susitikę Irano mi ja ar atskiri jos nariai aplankys
— Jugoslavijoje prie geležin- tonas dažnai nepasitaria su sa kritiška.
Margarita, Darvydas, Gintaute.
dyti autobusai ir net traukiniai. nisteris Ghotbzadeh ir preziden j ir amerikiečius įkaitus Teherane.
kelio linijos tarp Ljublanos ir jungininkais. Nurodoma, kad
Saulė t e k a 6:40. leidžiasi 5:30.
I š Izmiro n e r a m u m a i persimetė | t o patarėjas Hamilton Jordan. J Užsienio
reikalų
ministeris Belgrade vyksta dažymo, gra- pasitarimų pasigesta, kai Ame- sako, kad konsultacijų nebuvo
į Istanbulą, kur viename trauki
ORAS
— Filipinų užsienio reikalų Ghotbzadeh pasakė spaudai, žinimo darbai Spėjama, kad rika nutarė nestatyti B-l bom- ir Afganistano krizės atveju,
nio puolime žuvo t r y s žmonės.
nenumatoma
olimpinių
žaidimų
boikoto
klauministeriui Romulo padaryta Į kad šiuo metu
Debesuota, gali lyti, tempe
pasiruošiama prezidento Tito bonešio ar kai atsisakė neutroj įkaitų paleisti.
Daugelyje Turkijos vietovių tulžies operacija.
r a t ū r a dieną 45 L. naktį 30 1.
kūno pervežimui po jo mirties. į ninės bombos gamybos. Spauda | simu.

Rimtas pavojus
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147-TOS VYČIŲ KUOPOS VEIKLA

147 vyčių kuopos St, Peters- jime, kuris bus Lietuvių klubo pa
burge pirmasis susirinkimas šiais talpose. Jį rengia visos lietuvių
Už žuvusius dėl
metais įvyko sausio 10 d. Lietu organizacijos.
vių klubo patalpose. Po atidary Lietuvos laisvės lietuviškos pa
• Administracija dirba kas-1 • Redakcija straipsnius taiso samo maldos prisaikdinta nauja maldos bus sekmadienį, vasario
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j yo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00. S nhį nesaugo. Juos grąžina tik iš
1980 m. kuopos valdyba: dvasios 17 d., 1:00 vai. po pietų Šv. Var
;£_ _v- ..
,
. , Į anksto susitarus Redakcija už
vadas — kun. Jonas Gasiūnas, do bažnyčioje, Gulfporte. Jų va
•
Redakcija
dirba
kasdien į s k e I b i m ų t u r i n į neatsako. Skel
pirmininkas — inž. Antanas Ma dovas — kun. J. K Butkus, O.F.
ia© — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
žeika, vicepirmininkas — Juozas M.
830 — 12:00.
j pragymą.
Petrikas M.D., sekretorė — Vik
Susirinkimas nutarė kiek gali
torija Kleivienė, iždininkas — Ama gausiau dadyvauti visuo JAV LB pirm. inž. Vyt. Kutkus dėkoja sen. Dooa3d Rieg ie už jo pasižadėjimą paremti rezoliuciją, Lietuvos pa
dolfas Paleckis, finansų sekreto
Nuotr. Jono Urbono
se suminėtuose Lietuvos nepri siuntinybių tęstinumo reikalu. Stebi Violeta Abariūtė, dirbanti senatoriaus įstaigoje.
vanoti piniginėmis premijomis, harm. liaud. daina "Pradės auš
rius — Aleksas Kraujalis. Iždo
klausomybės minėjimuose.
zdu geraiusių rašinių autoriai relė aušti" ir B. Gorbulskio "Sau
globėjais išrinkti: prel. J. Balkūgurds
Rudzitis),
estų
(Raymond
savo
kūrinėlius publikai perskai lėlydis tėviškėje". Kiekvieną dai
Senas Vytis
nas ir Kazys Vilniškis. Atskirų
Tralla
su
ponia),
ukrainiečių,
tė. Tai Alma Lėlytė ir Paulius ną trumpai, grakščiai apibūdino
komisijų pirmininkai yra: Lietu
lenkų, gudų, korėjiečių, alba Jurkutis. Abu rašiniai — Vasa Laima Tautkevičiūtė. Po pustre
MASPETHO VYČIŲ
vos Reikalų — Viktorija Jakobnų, ir dar keli. Programos vado rio 16-tosios temomis.
čios valandos kalbų ir trumpos
KUOPOS VEIKLA
son, Narių verbavimo — Tere
vas
juos
visus
pagarbiai
pristatė.
pertraukėlės, nė dešimties minu
Iškilmingoji
dalis
užbaigta
re
sė Liutikienė, Kultūros — Jonas
119 kuopos vyčiai daugiausia
Algirdo Ambrose šiltai ir drau zoliucijos perskaitymu ir priėmi čių netrukusi meninė programa
Valauskas, Informacijų — Kazys
yra pagyvenę, Amerikoje gimę,
giškai aptartas kaip artimas bi mu.
Kleiva ir Elena Vilniškienė, Ri
(Nukelta į 4 pusi.)
nors yra ir jaunųjų grupė. Kai ku
čiulis, geras politikas ir "geras ka
Meninę programą atliko Sta
tualų — A.J. Mažeika.
rie jų gali kalbėti lietuviškai, kiti
talikas su šešiais vaikais", vice- sio Sližio vadovaujamas Mergai
Prisaikdinti šie naujai į kuopą
tik supranta lietuviškai kalbant.
gub. J. H. Brickley kalbėjo 12 mi čių vokalinis ansamblis. Devy
įstoję nariai: dr. Juozas Petrikas,
Labai nori jie daugiau išmokti
Advokatų Draugija
nučių. Jis Afganistano įvykius niolika dainininkių lydėjo trys
ALFONSAS NAKAS
kun. J.K. Butkus O.F.M., Vladas
lietuvių kalbos, o ypač susipa
gretino su įvykiais Pabaltijy prieš instrumentai: pianinas (St Sli VALDEMARAS B Y L A U I S
Gelažis, Severiną Pranskūnienė,
žinti su Lietuvos istorija, daina,
Gražų 1980 m. vasario 10 ryt-j šį kartą atliko mažametė moks- 40 metų ir rado, jog jie visiškai
IR
žys), klarnetas (A. Matvekaitė) ir
Gražina Jasinskienė, Aniceta Mi
menu ir muzika. Todėl Lietuviš metį minios Detroito apylinkių j leivė Vytė Šnapštytė, deklamuo
VINCAS
BRIZGYS
panašūs,
rodą
sovietų
barbariš
akordeonas (V. Petrauskas). Su
liauskienė, Pijus Vaičaitis, Ona
kos Kultūros komitetui didelis lietuvių susirinko 62-rosios ne d a m a B. Brazdžionio eil. "Lietu
Teisių daktarai
kus tikslus pasauliui užkariauti, dainuoti šie kūriniai: V. JakubėVaičaitienė, Stasys Ivanauskas,
uždavinys yra paruošti kultūrinę priklausomybės sukakties minėti. va".
visur laisvę užgniaužti. Šią J. H . no "Nurimk, sesut", St. Sližio 2458 W. 68th Street, Chicago, m .
Monika Ivanauskienė, Eduardas
programą susirinkimuose, suva
"Šiemet mes dar esame ver
Jei būtų buvę laikomasi spaus Brickley išvestą paralelę jau skai harmonizuota "Kaip gi gražus,
Visi teL 778-8000
Praninskas ir Elena Praninskiežiavimuose ir minėjimuose. N u  gai, bet kitais metais būsim lais dintos ir minėjimo dalyviams išValandos
pagal susitarimą
tėme
"The
Detroit
News"
diengražus rūtelių darželis", St. Sližio
nė. Perskaitytas protokolas.
matyta artimiausiu laiku kviesti vi ir susitiksime Jeruzalėj...".
dalintos programos, iki abiejų! raštyje prieš į minėjimą eidami,
Pirmininkas pranešė, jog kuo artistą Vitalį Žukauską, kad jis
Šie patetiški žodžiai buvo iš pagrindinių kalbėtojų būtų Ii o vasario 11 vėl girdėjome karto
pos vėliavai įsigyti komisija, susi supažindintų vyčius su lietuviš tarti pačiam pirmajam minėjimo kę tik Michigano gubernatoriaus
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
jamą W W J radijo žiniose. Kalbė
DR. K. G. BALUKAS
dedanti iš Jono Valausko, prel. J. ko žodžio programa. Kun. Ladas akte, iškilmingu pamaldų pa bei Detroito ir Southfieldo mies
ti baigęs, jis buvo apdovanotas be
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
Balkūno ir A.J. Mažeikos, surado Budreckas pakviestas yra supa moksle, Dievo Apvaizdos švento tų merų proklamacijos (jas iš
ne Antaninos Jonynienės dailiu
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
tinkamą vėliavų gaminimo firmą žindinti vyčius su lietuvių muzi vėje. Juos pasakė kun. Viktoras eilės skaitė Aldona Petrauskaitė,
šiaudinukų paveikslu, sen. Rieg
1443
So.
50th
Ave., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
ir užsakė kuopos vėliavą. Tikisi, ka. Maspetho vyčiai labai domisi Kriščiūnevičius, guosdamas tau Živilė Idzelytė ir Alma Lėlytė).
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
le pavyzdžiai stebint...
Medical Building). Tef. LU 5-6446
kad bus pagaminta laiku ir pa lietuviškumu, nors tai nėra leng tiečius dėl užsitęsusios vergijos ir Bet šiemet rinkiminiai metai...
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Gen. konsulas Vyt. Čekanaus
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
šventinta Šv. Kazimiero šventėje, va, gyvenant ir veikiant nelietu paaiškindamas, jog cituotus lin T a d daug gražių žodžių pabė
Priima ligonius pagal susitarimą
kas metė "žvilgsnį į praeftį su
Tel. REliance 5-1811
kovo 2 d. Po ilgesniu diskusijų viškoje aplinkoje. Anglių kasyk kėjimus žydų tautos vadai karto rė jau minėta panelė Ruth Bro
viltimi į ateitį". Taręs, jog Vasa
DR. WALTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
susirinkimas vienbalsiai nutarė lų apylinkėje, Pennsylvanijoje, jo tūkstančius metų. Tikiu, kad des (sen. Carl Levin vardu), o
rio Šešioliktoji naujųjų
laikų
Lietuvis gydytojas
vėliavos įsigijimo išlaidas pa lietuviškas veikimas labai pagy daugeliui pamaldų dalyvių šie dr. A. Vaiteikaitis perskaitė JAV
DR. PETER T. BRAZIS
Lietuvos istorijoje paliko ne
3925 West 59th Street
dengti narių aukomis, neieškoti vėjo, ir tai skatina kitus lietu žodžiai nuskambėjo gražiau, ne kongresmanas "VVilliam S.BroomGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
išdildomą
ženklą,
prisiminęs
mecenato. Jau to paties susirin vius labiau rūpintis lietuviškumu. gu visos iškilmingos giesmės ir field sveikinimą. Didžiausia staig
2434
West
71st
Street
vai. popiet ir 6-8 vai vak. Treč. ir šešt.
savanorių bei partizanų pralie
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 1.00 - 5:00 uždaryta.
kimo metu kuopos nariai suauko
vargonų melodijos.
mena reikia laikyti JAV senato tą kraują ir iki vieno iškeliavu
Pagirtina, kad vyčiai įsijungė į
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
jo 320 dol. vėliavos fondui, ir da
Po valandos Kultūros centro riaus D. W. Riegle atvykimą ir sius amžinybėn nepriklausomy
darbą gelbėti persekiojamus lieDR. IRENA KURAS
bar jau jame yra daugiau kaip
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
tuvius Tėvynėje. 110 kuopos vy- salėje užsėdome visas kėdes. Minė- 3 — 4 minučių žodį. Pasmerkęs bės kūrėjus, padarė keletą pasta
600 dol. Vėliava atitiks origina
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
Afganistane bų apie dabartinius įvykius.
jimo iškilmių ritualas prasidė sovietų brutalumą
DR. EDMUND E. CIARA
liai 1945 metais vyčių seime pri čiai supranta sunkią jų padėtį.
SPECIALISTĖ
ir paraginęs boikotuoti Maskvos Švelniai pabarė tuos, kurie tvirti
0PT0METRISTAS
Aktyvus tos kuopos narys kun. jo beveik nevėluojant.
MEDICAL BUILDING
imtai vėliavai.
olimpiadą (čia ilgi, spontaniški na, jog Helsinky Lietuva vėl
2709 West 51st Street
Kazimieras Pugevičius dažnai
Prabilo Detroito Lietuvių or
3200 W. 81st Street
Lietuvos Reikalų komisijos pir jautriai nupasakoja lietuvių per
publikos plojimai bei pritarimo buvusi parduota. Citatomis ir lo
TeL - GR 6-2400
ganizacijų centro pirm. dr. Algis
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
mininkė Viktorija Jakobsonienė sekiojimą, kalinių ir tremtinių
šauksmai), grįžęs į VVashingtoną giškais savo žodžiais išvedžiojo, Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Barauskas. Sveikino susirinkusius
Ofiso
tel.
RE
7-1168:
rezid. 239-2919
pranešė, kad jos pastangomis di nedalią ir pataria, kaip vyčiai
pažadėjo vasario 11 įnešti savo kad "pardavimas" įvykęs daug 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.
ir ragino vieningai dirbti, "iki
delėje w. Jono bažnyčioje, St. Pe- gali jiems padėti. Rašydami laiš
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839
maskoliai iš mūsų tėvynės bus pasiūlymą kongresui, kad JAV l a n ksčiau ir Helsinky nieko nebetersburg Beach, bus iškilmingos kus, malda ir budėjimo valandė
teiktų kasmetinę materialinę pa pabloginta. Prisiminė naująjį so
DR. J. MEŠKAUSKAS
išvyti ir laisvė sugrąžinta". MiDR. E. DECKYS
Lietuvos nepriklausomybės minėramą
lietuviškam
konsulatui
vietų
pilietybės
įstatymą
ir
patvir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
lėmis vyčiai pasiekia kenčiančių: nėjimo vadovu pakvietė dr. Arūjimos Mišios, pritaikytos Ameri lietuvių širdis. Neseniai kun. K
Washingtone" (veikiausia sena tino, jog čia pabaltiečiams jokių
Specialybė — Nervų ir
Specialybė vidaus ligos
ną Vaitiekaitį, kuris, savo darbą
Emocinės ligos
kos visuomenei, anglų kalba su Pugevičius supažindino vyčius su
torius Riegle pasiklydo žodžiuo naujų pavojų nėra, nes mes nie
2454 West 71st Street
pradėjęs
patriotinio
eilėraščio
CRAVVF0R0 MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
lietuviškomis giesmėmis. Kaip ir Angelei Ramanauskytei daromo
se: reikalas eina ne apie konsu kada sovietų piliečiais nebuvo
posmu, mus supažindino su jau
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad, ketvirtad. ir penktad
pereitais metais, koncelebruo- mis skriaudomis, ir kuopa sutarė
latą, o apie lietuvių atstovybei me. Nepatarė eiti sovietų pilie
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Valandos pagal susitarimą
sėdinčiais prezidiumo
nariais:
toms šv. Mišioms vadovaus prel. užjausti ją laiškais.
paramos išrūpinimą; tuo reikalu tybės atsisakyti, nes tokiu atsisa
Tarptautinio instituto atstovu,
Telef. - 282-4422
J. Balkūnas ir pasakys pamokslą
jį ir kitus senato bei kongreso na kymu tik patvirtintume, jog ta
DR. A. B. GLEVECKAS
teisėju Paul J. Komives, JAV se
Jau
sutarta
minėti
Lietuvos
angliškai. Aukas neš vytės, pasi
rius eilę metų ragina Lietuvių riamės jų piliečiais esą. Gyrė se
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
natoriaus Carl Levin atstove
puošusios tautiniais rūbais. Cho nepriklausomybės šventę su mal
Bendruomenės
veikėjai). Sen. nas JAV lietuvių organizacijas ir
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
Ruth Brodes, Michigano viceguOfisai:
ristai ir mišiose dalyvaujančios da ir budėjimo valandėle prie
Specialybė Akiu ligos
Riegle prie mikrofono pasišaukė naujai įsteigtąsias. Skatino ypač
bematorium James H . Brickley,
111
NO.
WABASH AVE.
kryžiaus
Kultūros
židinio
aikštė
3907
West
103rd
Street
moterys taip pat bus su tautiniais
ir savo Detroito raštinės sekreto puoselėti savą kalbą jaunojoj kar
Lietuvos generaliniu garbės kon
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos
pagal
susitarime
je.
Uoli
vytė
Marija
Skabeikienė
drabužiais. Vietinė televizijos sto
rę Violetą Abariūtę, kad jo tik ką toj, nes, netekę kalbos, nustosime
Valandos pagal susitarimą.
programą. sulu Vytautu Čekanausku, kun. tartą žodį paaiškintų lietuviškai ir meilės. Pusvalandį užtruku
tis filmuos pamaldas. Taip pat parengė budėjimo
Ofiso tel. — PR 8-2220
V. Kriščiūnevičium, Algirdu Am
jos rūpesčiu vasario 14 ir 16 die Marija aktyviai dalyvauja ir vy
ir kad perskaitytų jo paties laiš sią kalbą baigė partizanų poezi
DR. FRANK PLECKAS
brose ir gerokai pavėluotai atvy
DR. JANINA JAKSEVlClUS
nomis televizijos 10-tas kanalas čių žygiuose užtariant Lietuvos
ką, dr. A. Barauskui, paruoštą, jos žodžiais. Reikia pripažinti,
(Kalba lietuviškai)
JOKSA
Lietuvos kusiu JAV senatorium Donald kai nebuvo numatęs asmeniškai kad gen. kons. V. Čekanausko
anksti rytmetį transliuos lietu- tikinčiuosius: platina
0PT0METRISTAS
VAIKŲ LIGOS
W . Riegle. Juozo Kinčiaus veda
Tikrina
akis. Pritaiko akinius ir
višką programą, ir liaudies dai Katalikų Bažnyčios Kroniką ir re
dalyvauti.
kalba buvo nuosaiki, šilta, be jo
2656 West 63rd Street
mi, ateitininkai, skautai ir jūrų
"Contact lertses"
nas dainuos "Dainos" choras. daguoja Lietuvos Reikalų komi
D a r žodžiu sveikino progra- kio vieną grupę prieš kitą kirši
Valandos pagal susitarimą
2 6 1 8 W. 71st St. - Tel. 737-5149
šauliai įnešė 9 organizacijų vė
Floridos naujasis gubernatorius teto biuletenį "Lithuanian Life
mon neįtraukti minėtas teisėjas nančio elemento. Jis irgi apdova
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs.
PO
7-6000,
Rez.
GA
3-7278
liavas.
Pavardėmis
išsaukti
Det
praeitais metais buvo paskelbęs Line".
P. J. Komives, Michigano respub notas A. Jonynienės šiaudimrkų
roito apylinkėse gyvenantys ir
DR. A. JENKINS
vasario 16 Lietuvos nepriklau
DR. LEONAS SEIBUTIS
Viską susumuojant galima pa minėjime dalyvaują Lietuvos ka likonų tautybių tarybos atstovė paveikslu.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
somybės diena; šįmet laukia sakyti, kad Maspetho vyčiai gili
ir, pati save prie mikrofono "pa
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
I
salės
priekį
iškviesti
bene
19
riuomenės kūrėjai — savanoriai
3844 West 63rd Street
ma tokios pat gubernatoriaus nasi į savo kilmę, vertina lietu
PR0STAT0 CHIRURGIJA
sikvietusi", ukrainiečių atstovė. Aušros ir Žiburio lituanistinių
bei Klaipėdos krašto sukilimo da
Valandos pagal susitarimą
proklamacijos.
2656 W. 63rd Street
viškas kultūrines vertybes ir gi lyviai (deja, stovėdamas visų Ypač gausu buvo kviestų kitų mokyklų rrtokinių, dalyvavusių
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
6132
S.
Kedzie
Ave
Chicago
tautybių
atstovų:
latvių
(Sirašinių konkurse. Jie buvo apdoBe to, Viktorijos Jakobsonienės na persekiojamuosius Lietuvoje. pavardžių negalėjau užsirašyti, o
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
WA 5-2670 arba 489-4441
Jie
stengiasi
vykdyti
savo
organi
iniciatyva vasario 16 d. Lietuvos
sąrašo spaudai niekas nesuteikė,
DR. K. A. JUČAS
mmmmammmammmmmmmmmmmm
vėliavos iškeltos 5-kiuose St. Pe- zacijos uždavinius visapusiškai. tad negaliu jų suminėti). Kristi
DR. J. J. SIMONAITIS
ODOS LIGOS
tersbu-go priemiesčiuose prie šių Jų veikla yra tautinė, kultūrinė na Daugvydienė su jaunutėm
THc ką išėjo iš spaudos žymiausio angly XIX šmt. '
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Tel. - G R 6-0617
vietų: 8 vai. Pinellas Park prie ir religinė. Jei ją nustelbti pradė padėjėjom Vida Gogelytė bei Li
Valandos pagal susitarimą
rašytojo
R.
L
S*
e
v
en
šono
tų
pasivaišinimai,
šokiai
ir
išvy
bibliotekos — kalbės J. Nacevi6958 S. Talman Ave.
ana Palaikyte visiems jiems pri
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Lietuvos nepriklausomybės minė- drovė.
' Lietuvon laisvės pagerbimu, kurį
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KOVA SU MARU
Okupuotoje Lietuvoje išėjo gana
įdomus J. Mikelinsko romanas "Už
horizonto laisvė". Romanas įdomus
ta prasme, kad jame vaizduojama
vokiečių okupacijos metų darbo tar
nyba, kurioje buvo ir jaunų lietuvių.
Šiandien sunku pasakyti, kiek tame
vadinamame Arbeitdienste tarna
vo lietuviukų, žinoma, kad jų yra
Vakaruose ir kitur, tačiau įdomu,
kad okup. Lietuvoj buvo galima to
kią temą pasirinkti. Ir žinomą auto
rius jau buvo už tą romaną puo
lamas, kadangi nors ir nėra toje
vokiečių tarnyboje labai malonu, bet
tam tikra prasme vadai vokiečiai tu
ri žmoniškumo, nors vieni jų y r a ge
resni, kiti blogesni. Pagrindinė bė
da, kad vokiečiai labai drausmingi
ir, vykdydami bausmę, praranda
žmoniškumą.
Romaną nupeikė kritikai A. Bučys ir vėliau R. Kašauskas. Esą auto
rius nemokėjo pavaizduoti to
gyvenimo, kad jis "prasilenkė su
istorine ir menine tiesa". Esą Mike
linskas galėjo pasimokyti rašyti iš
prancūzų rašytojo Camus veikalo
"Maras", kuris yra antifašistinis.
Užsiminus šį romaną, tenka pa
stebėti, kad šis romanas vaizduoja
marą viename mieste, kuris uždaro
mas ir niekas iš jo neišleidžiamas ir
ta prasme tas miestas yra tiesiog ne
paprastai panašus į Sov. Rusiją.
Camus pavaizdavo marą mieste, o
tą romaną skaitant, prieš akis atsis
toja raudonasis maras.

pasakius, žmonės ir gėrė". Juk tai ne
kieno Itito, kaip Sov. Rusijos vaiz
das.

Iš šio maro apsėsto miesto, kaip ir
Sov. Rusijos, visi bet kokia kaina
norėjo ištrūkti, tačiau buvo nepap
• tlt
iii
rastai sunku, nė kiek ne lengviau,
kaip iš raudonojo maro apsėstų vals
tybių, esančių už geležinės už
dangos.
Štai vienas norinčių ištrūkti as
....
menų kreipias į aukštesnį parei
gūną tardamas: "Aš kreipiuosi į jus,
kadangi sužinojau, jog jūsų balsas
buvo itin reikšmingas, priimant
nutarimus. Aš tada pagalvojau, kad
jūs bent vienu atveju galėtumėte ati
taisyti blogį, kuriame padėjote atsi
rasti, bet jums tai nerūpi. Nė apie
vieną žmogų jūs nepagalvojate.
Neatsižvelgiate į tuos, kurie išskir
ti". .
Tačiau nenorima išleisti, mieste
siaučia žiurkės, mieste aiškinama,
kad individas turi paklusti vi
suomenei ir, kai bandoma priminti,
kad visuomenė susideda iš indi
vidų, tada vėl aiškinama viskas ki
taip, kad tik niekas nebūtų išleistas
iš to maro miesto.
Kadangi negalima iš miesto lega
liai išvažiuoti, tai bandoma išvykti
nelegaliu keliu, bandoma įvairiais
būdais ir dažniausia nesėkmingai.
Kai kam iš Sov. Rusijos pavyksta iš
trūkti, tačiau labai mažam skaičiui.
Iš maro apsėsto Camus miesto ne
pavyksta niekam ištrukti, tačiau tas
Camus beveik prieš keturiasde žmonių veržimasis į laisvę labai
šimt metų rašė apie miestą, apėmusį būdingas šiandieniniame sovie
marą, bet tikrumoje tai y r a ro- tiniame pasauly.
manas apie totalistinio režimo
Romano autorius knygą baigia
valstybę. Ir visa tai tinka dabar- gana optimistiškai, kad maras baig
tiniam komunistiniam režimui. sis, reikia tikėtis baigsis ir rau
4
Autorius rašo: "Miesto vartų užda donojo, kaip ir kiekvieno totalis
rymas turėjo daug pasekmių, tačiau tinio režimo, diktatūra. Tačiau
bene reikšmingiausia iš tiesų buvo autorius įspėja, kad maro bacila ne
tai, kad žmonės, visai nepasiruošę, miršta, k a d ji gali vėl kur nors įsi
staigiai buvo išskirti." Taip šiame, galėti. Visas pasaulis tiki, kad dings
maro apimtame mieste visi pasijuto ir raudonasis maras, nes jokia dik
..atskirti ir stengiasi ištrukti, viskas tatūra niekada neišsilaikė.
kaip dabar, kada daugelis eina į
JAV ambasadas, rašo laiškus, ieško
įvairių būdų, kaip iš raudonojo ma
Gana keista, kad pavergtos Lietu
ro apsėsto miesto išbėgti Camus ra
vos kritikai Mikelinskui suniekinti
šo: "Po kurio laiko, kai paaiškėjo,
pasikvietė į talką prancūzą Albert
kad niekam nepavyks išvažiuoti iš
Camus lyg kokį enkavedistą. Ta
mūsų miesto, kažkam kilo mintis
čiau šiuo atveju Camus mažiausiai
pasiteirauti, ar negalėtų kartais
tinka, nes šiap ar taip jo romanas
grįžti tie, kurie išvažiavo prieš epi
"Maras" yra prieš totalizmą, prieš
demiją. Kelias dienas svarsčiusi šį
priespaudą ir uždarumą, prieš per
klausimą prefektūra atsakė tei
sekiojimą ir naikinimą
giamai. Tik patikslino, k a d parVengrijos revoliucijos metu Ca
vykėliai jokiu būdu negalės sumanę
mus
pabrėžė, kad egzistuoja "Sve
r r vėl išvažiuoti — valia grįžti, bet ne
timi
tankai, policija, tremiami ir
valia išvažiuoti. Tada dar atsirado
kalinami
rašytojai, melas laikraš
šeimų, kurios atmetė šalin atsar
čiuose,
konclageriai,
cenzūra, įsta
gumą dėl to karšto noro pasimatyti
su giminėmis ir pasiūlė jiems pasi tymus leidžiantys nusikaltėliai". Ir
naudoti proga. Bet labai greit maro autorius savo kaltinimą paryškina
kaliniai suprato, kad teks kentėti iš- šiais žodžiais; "tai kruvinas ir mono
toniškas kruvinos religijos ritua
siskyrimą".
las".
Žodžiu, maro užgulto miesto
Žinoma, tai nepatiko ir rusams
gyventojai suprato, kad galima at kritikams, kurie, rašydami apie
vykti, bet sunku išvykti. Ir argi taip prancūzų literatūrą, skundžiasi, kad
nėra dabar už geležinės uždangos, ir Camus, "galėjęs ir net gi turėjęs būti
pasak autoriaus daugumai išsisky dideliu pažangiu rašytoju, tapo
rimas galėjo baigtis tik drauge su vienu iš tų aukų, kurias šių dienų
epidemija, tariant šiuolaikiniu žo žmonijos kultūra deda po kojų
dynu tada, kai išeis raudonais ma- pūvančiam, bet atkakliai tebesilai
ras.
kančiam kapitalizmui".
Toliau rašoma, kad maro mieste
Nepatiko komunistiniams kriti
visko pritrūko. Esą buvo taip: "Pra kams Mikelinsko romanas, bet jį
bangos prekių parduotuvės diena iš plakti Camus romanu "Marui", at
mm dienos užsidarinėjo kitų krautuvių
rodo, nesuipratimas, nes "Maras"
vitrinose, pirkėjams bestovint eilu yra ne k a s kitas, kaip žiaurų, totatėje prie durų, pasirodydavo užrašai listinį kraštą vaizduojąs kūrinys.
"Nėra". Taigi panašiai kaip dabar Kaip Camus romano herojai kovojo
Sovietų Rusijoje. Prekių nėra, bet su maru, taip šiandien visas pasau
alkoholinių gėrimų, panašiai, kaip ir lis tebekovoja su raudonuoju maru,
Sov. Rusijoj, maro apsėstame mies ir kaip Camus romano miestas išėjo
te buvo ir todėl visi gėrė: "Pagaliau ir laimėtoju, taip išeis laimėtoju ir di
kavinės didelių atsargų mieste, kur džiojo miesto — viso pasaulio žmo
vyko ir kitų alkoholinių gėrimų pre nės.
kyba, užima pirmą vietą, taip pat ga
Al. B.
lėjo patenkinti savo klientus. Tiesą
•

•

Spaudoje ir g y v e n i m e

PUTINO S O D Y B A PILOTIŠKĖSE
Pilotiškėse, rašytojo V. Mykolai- dabar tikra klampynė: nei važiuo
• čio-Putino tėviškėįe, į r e n g t a s ti, nei bristi... Bet ir sodyba pana
memorialinis
muziejus,
tačiau šiai atrodo: ūkinio pastato stogas
&,' sodybos aplinka taip ir tebėra nesu kur lopytas, kur nelopytas, kieme
tvarkyta. Apie tai „Literatūros ir mėtosi vaikiško vežimėlio griau
meno" Nr. 5 rašoma: „Nors nuo čiai, .puikuojasi' didžiulė mėšlo krū
plento iki sodybos tėra pora kilo va. Tvoros aplink sodybą niekas
metrų, nesenai nutiestas žvyrkelis. taip ir neprisiruošė aptverti, o ir
.

Žvilgsnis [ būsimąjį pasaulį.
Nepaisant laukiamo didelio per
ateinančius du dešimtmečius pa
saulio gyventojų prieauglio nuo
smukio, Jungt. Tautų organiza
cijos apskaičiavimais 2000 metais
gyventojų skaičius pasieks 5,8
bilijonus (1975 m. jis siekė 4 bil.).
Kaip J T gyventojų judėjimo įstai
ga tvirtina, net ir atsargiausi ap
skaičiavimai rodo, kad per atei
nančius 20 metų pasaulis bus visai
kitoks, negu mes esame pratę jį
matyti.
Gyventojų daugėjimas
1950 m. tik keturios valstybės —
Kinija, Indija, Sovietų Sąjunga ir
JAV — turėjo daugiau kaip po 100
milijonų gyventojų. Visa rodo, kad
apie 2000 m. Kinijos ir Indijos
gyventojų skaičius prašoks vieną
bilijoną, o vienuolika kitų vals
tybių (įskaitant Pakistaną, Ben
galiją ir Meksiką) peržengs 100
milijonų. 27 kitos valstybės turės
po 50 milijonų. JT gyventojų judė
jimo įstaiga pažymi faktą, kad,
didėjant žmonių skaičiui, mažėja jų
vaisingumas. Pradedant šeštuoju
dešimtmečiu 48 besivystančiose
tautose jis nukrito 15%. Praeitam
dešimtmetyje pasaulis išgyveno
trečią vaisingumo kitimo bangą.
Pirmoji įvyko XIX šimt. Vakarų
Europoje ir Šiaurės Amerikoje, ant
roji pasireiškė Rytų Europoje ir
Japonijoje po II-jo pasaul. karo, kai
gyventojų prieauglis pradėjo smar
kiai mažėti, ypač Pabaltijo šalyse.
Ar ši trečioji banga bus labai
reikšminga? Ar pasaulio gyventojų
vaisingumas vis mažės? Ar vai
singumas vėl kada pakils? Tuos
klausimus dabar nagrinėja demo
grafai, bet kol kas nepateikia
atsakymų. Netgi dabartinio vai
singumo kritimo priežastys —
šeimų planavimo veiksmingumas,
padidėjęs raštingumas, pagerėjusi
moterų teisinė būklė, vėlesnio
amžiaus santuokos, tarptautinis
darbininkų migravimas — turėjo
įtakos, bet vis dar tebėra neišaiš
kinta. Jeigu gyventojų preiauglio
mažėjimu džiaugiasi neišsivysčiu
sios, vargingos tautos ar didelės ir
gausios tautos nelabai dėlto sie
lojasi, tai visai kitas reikalas mūsų,
latvių ir estų gyventojų prieauglio
didelis sumažėjimas, mus grasinąs
paskandinti
„broliškos" tautos
jūroje.

P. GAUCYS
pokarinio laikotarpio faktą: toly
džio kylantį žmonių amžiaus ilgė
jimą. 1970 m. gale besivystančiose
tautose vidutinis amžiaus ilgis
padidėjo nuo 42 iki 54 metų, o išsi
vysčiusiose tautose nuo 65 iki 71 m.
Prieš 10 metų kūdikių mir
tingumas besivystančiose tautose
siekė 180 ir skurdžiausiose tautose
200 vienam tūkstančiui gimusių, o
išsivysčiusiose tautose tik 57. Dėl
aplamai pagerėjusių
gyvenimo
sąlygų anksčiau sumažėjęs vidu
tinis mirtingumas dabar vėl ima
didėti kai kuriose trečiojo pasaulio
dalyse. Prieš daugelį metų laikyta
galutinai nugalėta maliarijos liga
vėl pradeda atkusti ir sudaro rimtą
sveikatos problemą Afrikos ir Azi
jos gyventojams. Dėl maliarijos
sugrįžimo kaltinami labai pagau
sėję moskitai, kurie dabar prisitai
kė prie anksčiau veiksmingai juos
naikinusių nuodų, o taip pat įvai
rūs maliarijos parazitai, kurių ne
paveikia vaistai. Nuo maliarijos
miršta daugiausia jauni vaikai.
JT gyventojų judėjimo įstaiga
pažymi kitą svar-bų veiksnį, turin
tį tiesioginį ryšį su mirtingumu ar
sveikata — maistą. Nelaimei, ir
naujausioji technologija kol kas
neįstengia jo reikiamu kiekiu paga
minti. Viltys dedamos į ateityje
išrasimas naujas, veiksmingesnes
trąšas, galinčias išauginti gauses
nius derlius. Bet nežinia, kada tai
galės įvykti.
Miestų plėtimasis
Per ateinančius du dešimtmečius
visose pasaulio dalyse miestų
augimo tempai plėsis iki šiol nema
tytais dydžiais. Apie 2000 m.
Tokyo-Jokohama, kurie jau 1970 m.
turėjo 15 milijonų
gyventojų,
pasieks 26. Egipto Kairas 1970 m.

turėjo 5,6 mil., o tada turės 16,5 mil.
Nigerijos Lagos — 1970 m. 1,4 mil.,
o tada 8,4 mil., Mexikos miestas
1970 — 8,5 mil., o tada 31,6 mil. Jau
ir dabar rūpinamasi, kaip sustab
dyti į miestus besikeliančias mases
ir kaip, pagerinus sąlygas, mig
rantus sugrąžinti į ištuštėjusias
sritis.
Labai didelį rūpestį turtingom ir
skurdžioms tautoms sudaro jauni
mas nuo 15 m., aukštyn. Kai
kuriose šalyse jų priskaitoma
beveik pusė visų gyventojų. Už
dešimties metų jie bus jau suaugę,
kiti netgi tėvai. Šitai grupei reikia
ypatingų patarnavimų: švietimo ir
profesinio paruošimo bei darbo
parūpinimo. Kitą ne mažiau svar
bią grupę, vienodai paliečiančią
turtingas ir skurdžias tautas,
sudaro senimas. Ji rimtai nebuvo
iškilusi iki septinto dešimtmečio
pradžios.
Prailginus
žmogaus
gyvenimo amžių, sulaukusių pen
sijos amžiaus 1970 m. buvo pri
skaitoma 8,4% visų gyventojų.
Numatoma, kad 2000 m. jie
sudarys 9,3%. 1970 m. jų buvo 304
milijonai, o 2000 m. jų bus 581 mil.
Pažymėtina, kad senimo grupėje
didėja moterų skaičius, o jos linku
sios ilgiau gyventi už vyrus. Dabar
tiniu metu Vakaruose pradedama
vis labiau ginčyti reikalą privers
tinai stumti į pensiją sulaukusius
60 ar 65 amžiaus.
JT žiniomis žymiai padidėjo skai
čius valstybių, kurios savo gyven
tojų prieauglį laiko per aukštu.
1974 m. tokių buvo 47, o. 1976 m. 54.
Visos kartu jos sudaro 82% visų
besivystančio pasaulio gyventojų.
Daugelis jų įvairiais būdais prisi
deda prie mažesnių šeimų pla
navimo. Šiaip ar taip, kol didesnėje
pasaulio dalyje viešpataus skur
das, gyventojų prieauglis ne mažės,
bet didės.

George Bush, vienas iš respublikonų par
tijos kandidatų j JAV-bių prezidento
postą, kalba rinkiminės kompanijos
metu.

STATO NAUJĄ J Ė G A I N Ę
Rygos laikraštis "Ciną" š.m. sau
sio 1 dienos numeryje paskelbė ,
kad prie Daugpilio pradėta statyti
Dauguvos ketvirtoji hidroelektrinė
jėgainė. Kaip visuomet, statybos
pirmininkas yra rusas Nikolaj
Čerepov. Jis paskelbė ir apytikrius
darbų duomenis, kuriuos reikės pa
daryti. Būsią reikalinga iškasti ke
turi milijonai kubinių metrų žemės
ir vandens baseino užtvarai supilti
2,3 milijonus kubinių metrų žemės.
Į statybą teksią įdėti 52,000 kub.
metrų akmenų, 286.000 kub. metrų
betono ir 12.000 tonų plieno. Šių
metų darbams skirtas tik vienas
milijonus rublių. Šią jėgainę nu
matyta pastatyta per šešis metus.

Amžiaus ilgėjimas
JT gyventojų judėjimo įstaiga
iškelia aikštėn kitą pažymėtiną
klėtelėje numatytos ekspozicijos
neįrengė. Tik rašytojo tėviškėje
gyvenančio jo brolio Antano Myko
laičio šypsena tokia pat jauki ir
maloni, kaip ir ką tik atidarius
memorialinį muziejų. Ačiū jam, kad
jis saugo Mykolaičičių trobos šilu
mą, tik ar šio senyvo žmogaus
jėgoms prižiūrėti sodybą?" — rašo
korespondentas.

Modelis Šeremetjevo II aerodromo prie Maskvos, kurį Vakarų Vokietijos trumparegiai pramonininkai pažadėjo arti
miausiu laiku pastatyti Sovietų Sąjungai, kad galimo karo atveju rusai galėtų sėkmingiau bombarduoti Vokietiją...

PALIKAU MIELĄ
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai
FELIKSAS P E M P Ė
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Kai su jais išsikalbėjau kokiu reikalu aš į
Berlyną atvykau, jie man patarė nueiti į Volksdeutsche Mittelstelle sandėlį, esantį Margaretenstr., netoli nuo to viešbučio, kuriame gyve
nome. Nuėjęs į to sandėlio raštinę ir kaip
mokėdamas pripasakojęs, dėl ko į čia atvykau
darbo ieškoti, buvau priimtas ir paskirtas to
sandėlio eiliniu darbininku. Sandėlis buvo
įrengtas III-jų aukštų dideliame mūro name, ku
ris buvo kada kokio turtuolio gyvenamas na
mas. Viduje to namo — didelė salė. Aplinkui sa
lę viršuje balkonas su nfeniško stiliaus
tvorelėmis. Iš balkono buvo įėjimai į H-ro aukš
to kambarius, kuriuose buvo sandėlio viršinin
ko kabinetas, raštinė, o likusieji kambariai bu
vo sandėlio turtui sukrauti. I-me aukšte aplink
salę irgi buvo daug kambarių, kurie dabar bu
vo sandėlio turtu užkrauti ir viename iš jų —
darbininkams valgykla įrengta. Maistą — pie
tus darbininkams atveždavo iš kitos stovyklos.
Už maistą iš darbininkų išskaitydavo iš gauna
mo atlyginimo už darbą.
Tuo laiku tame sandėlyje dirbo beveik vieni

lietuviai, vadinami "umsiedleriais", pvz. Juo
zas Žarauskas, buvęs Marijampolės policijos
viršininkas, Moigis, buv. Panevėžio miesto no
taras, Petruškevičius, Tamošiūnas, Jurčikonis,
Bonikaitis ir daug kitų. Vokiečiai buvo tik va
dovai ir šoferiai.
Ten darbas buvo nesunkus: daugiausia
kariški rūbai ir avalynė, kuri iš dirbtuvių buvo
atsiunčiama ir čia tam tikrais kiekiais supakuo
jama ir siunčiama į paskyrimo vietas. Buvo ir
civilių rūbų bei namų apyvokos reikmenų, par
gabentų iš okupuotos Lenkijos fabrikų, pavyz
džiui, civiliams kostiumų, šilkinių moteriškų
kojinių, rankšluosčių, paklodžių, užvalkalų ir
t.t. Civiliams rūbai bei kiti reikmenys buvo iš
siunčiami toms įstaigoms, kurios rūpinosi nuo
bombardavimų nukentėjusiais.
Visi darbininkai gyvenome prie sandėlio kie
me, esančiame nedideliame namelyje. Prie san
dėlio iš kiemo pusės buvo cementinė aikštelė,
kurioje įsitaisėme teniso žaidimui aikštę ir lais
valaikiu žaisdavome tenisą.
Pagaliau gavau butą Berlyne iš vieno kam
bario ir virtuvės, III-čiame namo aukšte. Tuo
met atsigabenau ir savo šeimą į Berlyną, nes
Braunschvveigo Pašto v-ba vis ragino, kad ma
no šeima tuojau iš to buto išsikraustytų. Bet ne
ilgai mano šeimai teko Berlyne gyventi, nes
prasidėjo nuolatiniai Berlyno bombardavimai.
Valdžia išleido įsakymą, kad šeimos, kurių žmo
nos dirba tik namie su mažais vaikais, turi tuo
jau Berlyną apleisti ir vykti gyventi toli už
miesto. Dėlto ir mano šeima turėjo palikti Ber

lyne turėtą butą ir kraustytis gyventi į paskirtą
naują gyvenvietę Friedersdorf bažnytkaimį,
prie Benau gelež. stoties, Sorau apskrity.
Berlyno bombardavimai buvo baisūs. Du
kartus bombos pataikė j tuos pastatus, ku
riuose buvau pasislėpęs. Pirmą kartą, vakare
važiuojant iš darbo namo pas savo šeimą, buvo
duotas pavojaus aliarmas, kad atskrenda ang
lai su amerikiečiais bombarduoti Berlyno.
Tramvajus, kuriame važiavau, tuo sustojo. Visi
keleiviai iš jo išlipo ir subėgo į artimiausią
slėptuvę. Išbėgau ir aš drauge ir įsiskverbiau į
slėptuvę, įruoštą teismo rūmų rūsyje. Namas
buvo gana didelis ir po juo buvo įruoštos ke
lios slėptuvės. Prasidėjus bombardavimui, tik
staiga, kad trenks bomba į to mano vieną galą,
kad pusė to namo subyrėjo į gabalus, užversdama visus pasislėpusius toje namo pusėje. Vi
sose to rūsio slėptuvėse elektros lempos tuo už
geso. Toje rūsio pusėje, kur ir aš buvau
pasislėpęs, žmonės šiurpiais balsais suklykė,
kažkokiais sieros dūmais pasmirdo, ir atrodė,
kad viskas jau baigta.
Bet po keliolikos sekundžių vėl pamažu šioje
rūsio slėptuvėje pasislėpusieji pradėjo pamažu
atsigauti, šnekėtis. Tuo paaiškėjo, kad šioje slėtuvėje niekas nuo tos bombos nenukentėjo. Bet
gretimose to namo rūsio slėptuvėse visus griu
vėsiais užvertė. Kiek nuo tos bombos buvo nu
kentėjusių, patirti neteko.

.(Bus daugiau).

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. vasario mėn. 21 d. gas dr. Alfredas Stanevičius, dau- • moko inž. Vilius Kliauga. Oktetą
giausiai šiai grupei vadovavęs iri sudaro jaunos ir balsingos m e r
jon įdėjęs visą savo širdį. Per de gaitės, kurios nuolatos pasirodo
šimtį metų "Ąžuolynas" inten įvairiomis progomis ir gieda lie
šyviai dirbo, išsiaugino prityru tuvių parapijos bažnyčioje. Turi
sius šokėjus ir tapo puikia repre paruošusios repertuarą net Vetuzentacine grupe, kuri nuolatos pa riomis kalbomis.
(Atkelta iš 2 peL)
Detroite "Ąžuolyno" ir "Žibur
sirodo ne tik įvairiose Urugvajaus
buvo kantriai publikai tikras de
vietovėse, bet taip pat Argenti čių" koncertas įvyks kovo 1 d. 8
sertas.
noje ir Brazilijoje, kurioje per TV val.vakare Dievo Apvaizdos lietu
Minėjimas baigtas visų gieda
kultūrinio kanalo stotį buvo ro vių parapijos Kultūros centre, o
m u (ansamblio scenoje ir publi
domi daugelyje miestų. "Ažuo- sekmadienį, kovo mėn. 2 d. "2ikos) Lietuvos himnu.
lynui" tautinius rūbus pagamino Į butės" giedos 10:40 vai. Šv. MiNuošaly palikęs visokius m a 
specialistas Vytautas Dorelis. Jų j šiose.
žus nesklandumus, vis dėlto tu
LB Detroito apylinkė deda pa
turi net kelias pamainas. "Pašau
riu padaryti vieną pastabą. Detstangas,
kad "Žibučių" ir "Ąžuo
lio Lietuvyje" kun. J. Giedrys, S.
roitui teko didelė garbė, kai 1979
Detroite būtų
J., rašo: "Nelengvas kelias į vir lyno" viešnagė
metais trejų metų kadencijai iš
šūnes. Studijuoti, dirbti, moky maloni ir koncertas sėkmingas,
mūsų tarpo buvo išrinktas JAV
tis Šokių — nėra taip paprasta. tačiau jis gali būti toks tik tada,
LB krašto valdybos pirmininku
Tokiems puikiems rūbams įsigy jei Detroito ir apylinkių visuo
Vytautas Kutkus. Minėjime jis
ti be jokios paramos iš kitur, kai menė skaitlingai atsilankys. Kvie
dalyvavo. Negaliu suprasti, ko
mūsų darbininiko algos vos už čiami visi, o ypač jaunimas, kad
dėl jis nebuvo pakviestas į prezi
tenka prasimaitinti, reikėjo tiesiog susipažintų su bendraminčiais is
diumą? Ak, žinau, ką Dloco vei
didvyriško ryžto ir
pastangų. kitų kraštų. Su savo tautos bro
kėjai man atsakys: turime ne
"Ąžuolynui" priklauso 24 šokė liais ir sesėmis yra labai lengva
garbės, o darbo prezidiumą (to
jai. Jie gyvuoja, nes myli lietuviš rasti bendrą kalbą, jei jos jieškai,
kių prezidiumŲ sudaryme ir čia
kus tautinius šokius, myli lietu nes iš tikrųjų yra daug daugiau
rašančiajam tekę dalyvauti). Bet
višką meną ir kultūrą, myli savo dalykų, kur mus jungia, o neski
"darbo" V. Kutkui buvo lengvai
protėvių šalį, nors n e visi moka ria ir tie skirtumai dažnai įsivaiz
galima suteikti — leisti pasveikin
jos kalbą ir gal per mažai žino duoti, n e tikri.
ti JAV LB vardu. Čia ne apie vie
Liūdo. Rugienienė
apie jos garbingą praeitį. Tuos
ną LB apylinkę eina reikalas, o
trūkumus galima pašalinti, jeigu
D £ M ES I O
apie instituciją, už kurią balsavo
Vasario 16-sios minėjime Detroite kal visi iš širdies remsime".
beveik dešimt tūkstančių žmo ba Michigaho valstijos gubernato
"Žibutės" Argentinoje susior
nių. Jei būtų gyva Elzbieta Pau- rius James Brickly. Salia matyti Lie ganizavo 1975 — 76 metais, ren
JUNK CARS ~ W I N T E D
razienė, žinau, tokio akibrokšto tuvos konsulas Los Angeles inž. Vyt. giant trečiąjį PLJ kongresą Pietų
RUNNING
OR N O T
nebūtų atsitikę. Kalbos apie vie Čekanauskas.
Amerikoje Tai dainos meno an
Nuotr.
J.
Urbono
nybę bereikšmės, kai neišnau
Free Fast Towing
samblis, kuriam vadovauja solis
dojamos progos vienybei pade
tas ir muzikas, medicinos dakta
TEL — 582-8130
monstruoti. O čia būta auksinės tiškų šaltinių, bet kuris kartu ras Jonas Simanauskas. Muzikos
progos. Dejai
yra ir individualus. Nors ir sim
Antra vertus, tiek Dloco pirm. bolius ir galima atpažinti, jie tė
dr. A, Barauskas, tiek jo pasirink ra tik pasigardžiavimas, egzoti
tas programos vedėjas dr. A, Vai- ka, kurios nereikia pilnai išana
tiekaitis minėjimą
organizavo lizuoti ikad jos meną įvertintum".
sklandžiai ir nelemtas užtęsimas O Zitos tapybą jis taip apibūdi
buvo tik aplinkybių padiktuotas. na: 'Tapyboje Sodeikienė ima
Ypač už daugelį dalykų girtinas kasdieninius objektus ir transfor
dr. A. Barauskas. Kiek man žino muoja juos į pusiau pažįstamus,
ma, jis sukvietė gausius garbės sve pusiau suprantamus
objektus.
čius, mezgė pokalbius ir rašė raš Šitai suteikia jai abstraktinę for
Gyveno Chicago, Illinois, North side apyL
tus medios visiems kanalams (jo mą su realistiniu pagrindu".
Mirė vasario 19 d., 1960 m., sulaukęs 90 m. amžiaus.
dėka apie mus prabilo abu Det
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje.
LB Detroito apylinkė Zitą SoPasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnėnai: Dan Siksnus ir Mike
roito dienraščiai, radijas, filma deikienę pasikvietė jau praeitą
Siksnus
ir dukterėčia Isabelle Kuch, ir kiti giminės,
draugai ir
vo 4-toji TV stotis, į pirmuosius pavasarį ir ji šiai parodai yra pa
pažįstami.
puslapius straipsnius apie Lietu ruošusi visą eilę naujų darbų,
Priklausė Window Cleaners Union Local 34.
vą bei nuotraukas dėjo priemies kuriuos tikrai bus įdomu pama
Kūnas bus, pašarvotas ketvirtadienį, 2 vai. popiet
Phillips čių laikraščiai). ]o kontaktų dė tyti. Paroda įvyks kovo 1 ir 2 die
Labanauskas koplyčioje, 3307 S. Lituanica Avenue.
ka tiek daug dėmesio iš ameri nomis Dievo Apvaizdos lietuvių
Laidotuves įvyks penktadienį, vasario 22 d. IŠ koplyčios 9:15
vai. ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.
kiečių pusės gavome pirmą kar parapijos Kultūros centre. Atida
tą per daugelį metų, jei ne pir rymas bus 7 vai. vak. Zitą SodeiNuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
mą iš viso.
kienę pristatys mūsų pačių dai
Prieš minėjimą ir pertraukos lininkė Danguolė Jurgutienė. ViNuliūdę: Sūnėnai ir dukterėčia,
metu buvo renkamos aukos Ame ) si kviečiami prieš Iconcertą ap
Laidotuvių direktorius Tomas J. Labanauskas. — Tel. YA 7-3401.
rikos Lietuvių Tarybai. Apie su lankyti parodą, atdara bus ir po
rinktą sumą buvau prašytas ne koncerto, taip pat ir sekančią
skelbti, nes aukų telkimas būsiąs dieną, nes kaip nesinori gerą knytęsiamas visą mėnesį ir rezulta-.
. ,
..
„1,^1 v I za greitai perskaityti, taip nesi
tik nati Dloco vadovvbe pasKelb-j 8 4 p .
' *~
. . . . . . __
Švėkšniškių draugijos narei
tas pa a LUOCU >*
j
t~
j n o r i ^ ^ Į { j o m i ą fa turiningą
antl
^
' parodą paskubomis prabėgti.
ZITOS SODEIKIENfcS

CLASSIFIED

DETROITO ŽINIOS

MIKE N A U S f i D A

A. t A, Adelei Stubitei-Kopūsiieitei

M E S O DARBŲ PARODA
Detroito visuomenei Zita So
deikienė tur būt gerriausiai pa
žįstama iš neseniai išleistos kny
gos "Lietuvių šeimos tradicijos",
kurioje galima rasti jos įdomias,
ypač kruopščiai atliktas iliustraci
jas ir nesibaigiančią simboliką.
Kuo ilgiau žiūri į jos piešinius,
tuo daugiau simbolikos juose ran
di, darosi lyg ir neįmanoma viską įžvelgti ir įsisąmoninti. Det- II
roite Zitos Sodeikienės meno dar
bų paroda rengiama pirmąjį kartą, nors kelias individulias paro-t
das ji yra turėjusi Los Angeles,
Chicagoje, Akademinio Skautų
sąjūdžio "Pavasario savaitėje"
Dainavoje taip pat buvo išsta Dail. Zita Sodeikienė prie savo kū
tyti jos darbai. Ji yra dalyvavusi rinių.
visoje eilėje grupinių parodų iri P. AMERIKOS LIETUVIŲ
nekartą laimėjusi pirmąją vietą;
JAUNIMO KONCERTAS
tiek lietuvių dailininkų tarpe,
tiek amerikiečių; iliustravo jau
Nors kaip rudens lapai išsibarsne vieną lietuvišką knygą ir da tėme po platųjį pasaulį ir dali
lį World Book Encyclopedia met nai prisitaikėme prie gyvenamų
raščio "Childcraft". Jos kūrinių jų vietų savo išvaizda ir gyve
turi įsigiję Balzeko lietuvių kul nimo būdu, gal net ir savo vaikų
tūros muziejus, Čiurlionio meno lietuviškai kalbėti neišmokėme,
galerija ir Vincent Price Collec- tačiau daugelyje mūsų yra stipri
tautinė dvasia ir pasiliko bran
tion.
Zita, kaip dailininkė, yra drąsi, gios kultūrinės vertybės. Tad ne
išradinga, susidomėjusi moderniu nuostabu,kai mūsų jaunimas mie
pasauliu ir moderniu žmogumi, lai šoka tautinius šokius ir mo
savo idėjas išreiškia siurrealisti kosi lietuviškas dainas. Jei mes
nėmis kompozicijomis, kurios kar Siaurės Amerikoje didžiuojamės |
tais būna ir satyrinės. Jos paveiks įvairiais meno ansambliais, tai
lai verčia susimąstyti, ne tik aki Pietų Amerika taip pat turi kuo
mi grožėtis. John Fonvalter apie pasidžiaugti ir pasididžiuoti, ypač
Zitą rašo: "Paišyboje atsispindi vienetais kaip "Ąžuolynas" ir "Ži
daugiasluoksnis dailininkės cha butės".
rakteris: dviejų, trijų
plotmių
"Ąžuolynas" Montevideo mies
prasme, kartais neapčiuopiama ir te susiorganizavo po 1968 metų
simbolizmo kiekis, kuriame vyrau-1 tautinių šokių šventės. 5iuo meja universalumas, paimtas iš egip- i tu vadovas yra jaunas ir energin-

mirus, vyrui JONUI ir dukteriai BIRUTEI su ŠEIMA
reiškiame užuojautą,
švėkšniškiu draugijos valdyba
ir nariai

A. t A, ALDONAI M1GHELEVICIENE1 mirus,
mielus BRONIŲ, ASTRĄ ir ALD0NYTĘ ir visus gi
mines didžio skausmo valandoje nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu rungiamės liūdesyje.
Eleonora, Vladas ir Audrone
Garbeniai

R E A L

E S T A T E

tragiškai žuvus, gili užuojauta visai MKUTAIČITJ
šeimai.

Raimundas, Klaudijos,
Viktorija ir Pranas
Adomaičiai

HTT.1.P WANTUD — VYRAI

M I S C E L L A N E O U S
llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KOGI L A U K T I
Puikiausio muro 22-jų metų bungalow. 2 miegami. Pušų sausas beismentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite
užimti.
Marąuette
Parke. —
$52.500.
Puikus mūrinis.
Apie $10.000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas
Marąuette Parke.
Kaina $67,500.

VILIMAS
M O V I NG

Movė Up with Adams
Elevator!

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

$1,000.00 BONUS

A.

Tel. 376-1882 arba 376-5996
IltlIltlIlilIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIlllllIIHUIIIlllli
iiiitiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHi

M. A.

ŠIMKUS

•

Rather than pay an agency to reeruit
you, w e will give you the money. Present this ad at your interview and, if
hired, you will get a bonus of $500.00
after 6 months employment and an additional $500.00 after one year with us.

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PTJBUC
TOOL & DIE MAKER
4250 So. Maplewood, teL 254-7450
Adams reauires sldlled įouraeymen
Taip pat daromi
VERTIMAI.
Tool and Die Makers for the manu*
Platus sklypas.
Geroje vietoje m
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
facture of progressive, pierce, form
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
and blank dies.
įeito *ci6 falfl TVICA t
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
ar angliškai ir paduoti savo telefoną uimiHHiHiiiiiiinimuummimuiuuiHii
Our business U growing and i» rebei pavardę, kada jums patogu namus
cession-proof, msuring your continued
apžiūrėti.
employment. We offer top wages and

Svarus 2jq aukštų mūras. Apie
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46.900.

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitus kraštus

Valdis Real Estate
2625 West 7 i st Street

iiiimiuiiiiiiiiiiiimniumiuiniiiiiuiiiiiii
MOrinis.

tas.

FRANK

Gerai užlaiky

J0Y FREBMAN at
(312) 675-0753
ADAMS ELEVATOR
EQUIPMENT C0.

ZAPOLIS

Telef. GA 4-8654
32081 2 W. 95th Street

Marąuette Parko rajone.

5640 Howard Street
Skokie, IUinois

Resotranas su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiit

*

An Eąuai Opportunity E m p l o y v M/T

TELEVIZIJOS

Insurance — Income Tax
N'otary Public

Tel. 839-1784 arba 839-5568
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuuillllll
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...

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

2951 W. 63rdSt., 436-7878

MIGLINAS

IEŠKOME DARBSfciŲ
PASIRYŽUSIU ASMENŲ

TV

2346 W. 69th St., tel. 776-1486
llllllllllllllllllllllllllllllllliuiliuilillllllll
,»»*»•

BUTŲ

e

If ąualified, apply in person or phone

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pa mus.

Lemonte.

2-jų butų mūrinis.

•

Chicago, I1L 60632, tel. 927-5880

Tel. 737-7200 ar 737-8534

4 butai

.:

fringe benefits not available m a job
shop.

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.

•«

VALO M E

NUOMAVIMAS

KILIMUS IB BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — TeL B E 7-5168

N a m ų pirkimas — P a r d a v i m a s
Draudimai — Valdymas

INCOME TAX

tarp 18—? amflaas, kurie norėtų
kurti nuosavą bendrovę — prekybą.
Nuo Midagano iki rytinių JAV. Daug
"benefits". Reikia tiktai nebijoti
plačiai žiūrėti į ateitį. Skambinkite
po 5-tos vai. vak.

517—784-4241
HELP

N o t a r i a t a s — Vertimai

M OVI

BELL REALTY

—

MOTERYS

NORTHBROOK, IU*

An

Bqual

Opp'ty

Kiuployer

M/F

Reikalinga moteris prižiūrėti seną
asmenį. Lengva namų ruoša. Westchesteryje. Kambarys, maistas ir
geras atlyginimas. Skambint po 7
vai. vakaro telef 562-5583.

Snow Pknving

SNIEG4

WANTED

EXPEK'D
CLERR-TYPIST
To Work In Our Deerf leid Office
J4.50 per hour to start. Eicellent
working conditions and benefits.
Please Call — 480-9898
VVALLACE SECTJRITY AGEVCY
3710 Commerclal Avenue

NG

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
J. B A C E V I C I U 5s
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
16529 S. Kedzie Av. — 778-2233 pilna apdraudą.
i IHlllllllIlIllIlIlIlIlllllIllUlIllIUlIBilIlIllIll
Tel. — WA 5-8063

NUVALOME

Biznio įstaigom, Rezidencijom.
TEL. 458-9584
We'll heip you make the nght movė.
PACKAGE EXPRESS AGEN'CY
MARIJA
NORETKIENft

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR

REIKALINGA MOTERIS
valyti butą, kas antrą savaitę.
Gage Parke. Skambint 925-6846

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

PARDUOTI,

<

I-abai pageidaujamos geros rūšies
prekes. Maistas iš Europos sandelių.
n u o m o t i a r a p d r a u s t i s a v o nuosa 2608 W. 89 St., Chicago, DL 60628
TEL. — WA 5-2787
v y b ę C h i c a g o j e ar bet k u r Ameri
k o j e , p r a š o m e skambinti a r užeiti
i m ū s ų įstaigą. M e s v i s u o m e t pasi uiiiiiiiiiiiiiumiimiiiiiminiMiiiuimnii
{vairiu prekių pasirinkimas ne
r u o š ę j u m s patarnauti.
brangiai
iš
mūsa
sandelio.
COSMOS PARCELS EXPR£SS
M e s p r i k l a u s o m e MLS ir turime
komputerį.
2501 W. 69 St., Chicago, 111. 60629
Virš 500-tai n a m ų

pasirinkimui

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pulaski Road
owned and

I HOUR

Vytautas Valantinas
Miiimiiiifiiiiiimiiiiiiimuiiiiiiiiiiiuiii!]

IK

MOTERYS

PORTER WANTED
Man or Woman
12midnightto8AJl
LA R E D O

LANES

3900 W. Cobimbus

Avenue

Tei. — LU ^ 2 8 2 8
A s k for JOE, a f t e r 7 A.M.
t m •••••••••••••••••••••••ititiiiititiaii

PIONEER MOVERS

operated.

3043 W . Motrtrose Averme
F a s t local moving
2 4 hour service
7 days a week
Licensed a o d Insured

T0WING

TEL. 583-8154
imimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmmiiimiiii!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIUIIIIII

START
582-8130

RN or LPN
Full or Part Time
Ali Shifts
C0NC0RD EXTENDED CARE
9401 S. Ridgeland Ave.
TeL — 599-6700

PLU M BlNG
Licensed,

Bonded. Insared

Nauji dartai ir pataisymai. Virtuvės
! ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
| plytelės. Glass Wocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. { automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną.

VEITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

S E R A P I N A S — 686-2960
tlllllllllllllllIlllllIUIIIUUlUUUUUlUIIUMI
Vizitinių kortelių naudojlmaa
gražus p a p r o t y s Biznieriai j a s
čiai naudoja. B e t tinka ir v i s ų
mų a t s t o v a m s turėti g r a i i a a
tines k o r t e l e s .

VYRAI

MiiiiiiiHHiiiuiiiiiiiiiiituiiimnniniiiiiiK

A N D

QūICK
TEI

925-2737

i

Tel. — 767-0600
independently

Telef. -

D Ė M E S I O !

A. t A. ALGIMANTUI MIKUTAIČIUI

GUIDE

yra
pla
luo
vizi

K r e i p k i t ė s j " D r a u g o " adminis
traciją visais panašiais reikalais.
Būsite p a t e n k i n t i mūsų patarnavi
mu

Perskaitę

"Draugą" duokit*

IŠNUOMOJAMA — FOR

BEST

ISNTJOM. 5 kambarių butas 2-me
a u k š t e ir vienas kamb. 1-me aukš
te, n u o k o v o 1 d. S k a m b . visą dieną
— Telef. 476-3560.
ISNUOM.

butas s u

baldais

beis-

beisemente. Marąuette Parke. Tuojau
galima užimti. Telef. 737-8647.

jį kitiems pasiskaityti
Apsimoka skelbtis dieo. DRAUGE.
nes

Biznieriams apsimoka skelbtis
dienraštyje "Drauge".

tjvių

jis

plačiausiai

skaitomas

dienraštis, gi skelnimų

nos VTS ristems prieinamos.

liskai

•

MOŠŲ KOLONUOSE

tuvių choras ir solistai iš Los An noje, kai susirinko riek daug liegeles. Prie vargonų bus muzikė tuvių iš Phoenixo ir Sun City ir
praleidom malonią dieną lietuvių
Ona Metrikienė iš Los Angeles
Po pietų, kurie bus po Mišių, i dvasioj su muzika ir valgiais.
įvyks patriotinė programa ukrai Jaučiuosi jauna ir šiandien!"
Lietuviškus valgius gamino
niečių salėje. Po oficialaus minė
jimo bus meninė dalis. Programo Agnietė ir Antanas Ignotai, kurie
j e bus vyrų duetas ir lietuvių dažnai pasižymi savo skaniais val
choras. Duetą sudarys Ant. Po- giais lietuvių parengimuose. Tarp
likaitis ir Em Jarašūnas, abu iš svečių, kurie dalyvavo, buvo Po
Los Angeles. Jiems akompanuos vilas Šaltimieras su žmona Juli
Ona Metrikienė.
ja, kurie gyvena Leisure World
Stasys Pieia

sekretorė, paminėjo Lietuvos isto
riją ir brangią lietuvių kalbą, pa
citavo buvusio Jungtinių Ameri
VASARIO 16-JI
kos Valstijų prezidento Gerald
Racine Amerikos Lietuvių Fordo pareiškimą kongrese 1970
tarybos skyriaus rengiamas Va- metais. Jis tuomet pareiškė apie
. „_ , .
. \z
. , meiais. j iš IU
sano 16-tosios minėjimas rvyks| c ^ • *.
i_
J- •
• «, ^ %
/ «rt Sovietų uzgrobimą Lietuvos: "This
sekmadienį vasari© 24 d., 9:301 was an act of inf amy which mušt
vai. pamaldos šv. Kazimiero never be acceded to by the Litparapijos bažnyčioje. Sv. Mi huanians themselves or by any
šias atnašaus klebonas kun. freedom loving people on earth!"
PAGERBĖ PIONIERĘ
Po programos buvo pietūs, ku
Juozas Kupris, giedos parapi
jos choras, vedamas Juozo riuos paruošė A. Ignatonienė, ir
"Ilgiausių... sveikiausių metų
Grimskio. 4 vai. iškilmingas baigėsi šokiais, baigiant entu ir Happy Birthday" buvo sugie
minėjimas parapijos svetainėje. ziastingu klumpakoju.
dota Antonetai Bell - BaltrūnieTarpe svečių,, kurie dalyvavo nei sulaukusiai 86 m., Amerikos
Kalbės visuomenininkas Vladas
Šoliūnas, meninę dalį atliks či- klubo tautos šventės iškilmėse, — Lietuvių klubo (Lithuaniankagietė solistė Birutė Kemėžai- buvo Aleksandras Jurgutis su sa American Club) puotoje vasario
t ė ir Racine Moterų kvartetas. vo žmona iš Montrealio, Kana 2 d. Šeimininkė buvo Estelle SatPo to bendros vaišės. Visi kvie dos. Jurgutis yra pusbrolis žy kaitė - Racine.
maus a. a. L. Simučio, buvusio
čiami.
Beveik šimtas draugų ir sve
Lietuvos nepriklausomybės "Draugo" redaktoriaus.
čių susirinko pagerbti Bell - Balšventė bus minima radijo stoty
Lietuvos nepriklausomybės pa trūnienės, 'kuri su savo vyru Ju
je WRJN (1400 AM), po 1 vai. minėjimas vasario 24 d. prasi lium atvyko į Phc>enix prieš 40
žinių, vasario 24 d.
dės su iškilmingomis lietuviško metų. Jie turėjo nuosavą ūkį, ku
Artos sk.
mis Mišiomis Sacred Heart kop rį pardavė. Jos vyras Juiius, da
lyčioje, Phoenbce, atnašaujant bar 90 metų amžiaus, yra pensi
Phoenix, Ariz,
kun. Antanui Valiuškai, Phoenixo ninkų namuose Phoenixe.
Su šypsena A. Bell-Baltrūnielietuvių misijos vedėjui. Pamoks
LIETUVA, TĖVYNĖ MŪSŲ,
lą pasakys kun. J. Kubilius, Mont nę padėkojo visiems už jos pager
TEBŪNA LAISVA!
realio 'Aušros Vartų patrapijos bimą, tardama: "Labai linksma
Lietuvos trispalvė vėliava šalia klebonas. Mišių metu giedos lie šiandien mano gimtadienio dieAmerikos žvaigždėtosios plevė
savo Arizonos saulėtoj padangėj.
Jas iškėlė ant aukšto stulpo lau
ke prie salės, kur sekmadienį, va
A. + A. DR. Z E N O N U I M I N G I N U I
sario 10 d. Phoenbco apylinkės
lietuviai paminėjo Lietuvos ne
mirus,
priklausomybės sukaktį. Lydint
sopranui Kristinai Milleriutei Jo žmonai LIDIJAI, sūnui JONUI ir GIMINĖMS
Lindąuist, netoli 200 stovinčių
apie vėliavų stulpą jausmingai
nuoširdžią užuojautą reiškia:
sugiedojo Lietuvos ir Amerikos
J. ir E. Pajuodžiai
B. ir J. Bartkai
himnus. Programos šūkis, kurį
L Sakalienė
paruošė Phoenix lietuvių —
T. Dambrauskas
amerikiečių klubas (Lithuanian
J. ir Ks. Stasiūnaičiai
A. Girksas
— American Club) buvo toks:
M. šlegaitienė
1. ir Z. Grigaičiai
Lietuva, Tėvynė mūsų, tebūna
J. ir V. skėriai
laisva!" Buvo jaučiamas patrio
B, ir 0. Gudoniai
Z. ir 0. Tamašauskai
tinis vieningumas visų Phoenixo
P.
ir
B.
Guzikauskai
V. ir L Tamošaičiai
lietuvių programoje, kurioje da
A.
ir
L
Kaliai
lyvavo Vincas Ruseckas iš Sun
B. Ir £. Užemiai
City, Lietuvių ^Bendruomenės
J, ir V. Kiburai
A. ir B. Vance
Phoenixo apylinkės-pirmininkas,
J. ir 0. žemaičiai
V. ir E. Mazuraičiai
ir Stasys Pudinas Phoenbco Lie
L ir P. žėruoliai
J. Miceika
tuvių - Amerikiečiu klubo pirmi
ninkas. Jis pakvietė visus daly
vauti Bendruomenės ruošiamam
Lietuvos nepriklausomybės minė
jime sekmadieni, vasario 24 d.
Phoenixo ukrainiečių salėje.
Bogotoj, Kolumbijoj, 1979 m. gruodžio mėn. 24 d.
Klubo salėje stalai buvo deko
mirė
ruoti Lietuvos vėliavomis ir ant
sienos kabojo paveikslas su Lietu
vos vytimi, kurį nupiešė Pranas
Sarakauskas. Moterys buvo apsi
rengusios tautiniais kostiumais ir
daugelis ju dėvėjo gintarinius
karolius. Stalas prieš estradą bu
vo apkrautas parodai Lietuvos
Gimė 1902 m liepos mėn. 10 d. Šiauliuose.
brangenybių, kaip rūtų šakelės,
gintaro dirbiniai, kolekcija (B.
Po gedulingų pamaldų, gausiai artimųjų palydėtas,
Tūbelio šeimos) Lietuvos litų nuo
palaidotas Bogotos kapinėse.
1918 iki 1940 metų, Vlado Vijeikio knyga "Lietuva — Tėvų Že
Skaudžiam liūdesy liko:
mė", lėlės ir kaimiškos klumpės.
žmona Irena Žilinskaitė, sūnus Kazys, marti
Taip pat ant stalo buvo puslapis
Bita Trejūtė ir ju vaikai Johaną ir Aleksandras
dienraščio The
Scrantonian
Bogotoje; sūnus Petras, marti Ariana Trejūtė
1979 m. gruodžio 30, kuriame su
ir ją vaikai Ričardas ir Andrea Miami, Floridoj
tinkamu aprašymu ir paveikslais
ir visur daug giminių, draugų ir pažįstamų.
rodoma, kaip Lietuvos vyčių 74
kuopos nariai atšventė kūčias Šv.
Juozapo par. salėje, Scrantone.
Kristina Milleriutė - Lindąuist,
kuri buvo žinoma Chicagoje kaip
Mylimam sūnui, broliui, vaikaičiui ir buvusiam mū
talentinga solistė, pradėjo salėje
programą sudainuodama "Kur
sų mokiniui
bakūžė samanota" ir "Pamylė
jau vakar". Programą pravedė
vicepirmininkas Antanas Ignotas
tragiškai žuvus, jo tėvelius MEČISLOVĄ ir JANINĄ,
ir pirmininkas St. Pudinas.
buvusią ilgametę mūsų mokyklos Tėvų komiteto narę,
Savo kalboje A. Ignotas, iš
buvusius mūsų mokinius brolį MINDAUGĄ, sesutes VI
Lietuvos pabėgęs po antrojo karo,
LIJĄ, SIGUTE, AUŠRINE ir SENELIUS nuoširdžiai
išreiškė visų norą, kad Lietuva
užjaučiame
ir kartu liūdime.
prisikeltų laisva iš rusų nagų,
Brighton Parko lituanistin?** Mokyklos
ir pagyrė lietuvius, kurie Ameri
koje pastatė mokyklas, bažnyčias,
Mokytojai, Tėvų Komitetas ir Mokiniai
įsteigė lietuvių laikraščius, tarda
mas: "Nebuvo lengva pradžioje
lietuviams Amerikoje be anglų
kalbos. Buvo jiems sunku gauri
darbo, bet visvien lietuvis už
Netekus mylimo sūnaus, brolio ir anūko
darbštumą ir teisingumą turėjo
gerą vardą Amerikoje. Kompani
jos lietuvi greičiau priimdavo į
jo liūdinčius tėvus JANINJį ir MEČĮ, brolį MINDAU
darbą. Taigi ir mes, naujieji imi
GĄ, sesutes VILIJĄ, SIGUTC ir AUŠRINE, senelius
grantai, atvykome į Ameriką
p. 0N$ ir JONĄ ARLAUSKUS ir artimuosius nuošir
tais pačiais keliais, kuriuos mums
praskynė senieji lietuviai, taigi,
džiai užjaučiame ir liūdime kartu.
mes turėtume būti jiems dėkin
Saule, Donatas, Vytautas
gi"Audronė ir Daiva Šatai
Anglų kalba Sally Pudinas,
Lietuviy — Amerikiečių klubo

Racine, Wisw

KAZYS

KUMPIS

1 1 A. Algimantui Mikutaičiui

A. t A. ALGIMANTO MIKUTAIČIO,

netoli Phoenixo. Buvęs WGN DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. vasario mėn. 21 o.
radijo ir televizijos pranešėjas Sa
lineir - Šaltimieras neseniai buvo į
paskirtas vedėju (chairman) ko- Į
Tauriam lietuviui,
miteto Senior Citizens of the I
State of Arizona.

A. + A.

Seimininkė Estelle Satkaitė - į
Racine yra žinoma Chicagoje,!
kur ji turėjo Racine Music Center
(6948 S. Talman) daugelį metų
Stasys Pieža

A. f A.

DR. ZENONUI MINGINUI minis,
jo žmonai LIDIJAI ir sūnui JONUI bei GIMINĖMS,
nuoširdžią užuojautą reiškia:
P. ir P. Balčiūnai
I. ir M. Beleckai
H. ir A, Dūdos
B. Dabkiene
S. ir F. Dimgailas
V. ir D. Garbonkai
Kun. I. Gedvilą

S. ir D. Ingauniai
A.S. ir A. Kalvaičiai
V. Kaliasa
P. ir J. Maldeikiai
E. Mažeikiene
A. ir C. Makarai
A. ir P. Pietiniai
K. Pumputis
St. Rūkienė
J. ir J. Siručiai

(iš Montanos)

L Gudeliene

EUDEIKIS
JOSEPH NAGRECKY
Gyveno 7252 S. Campbell Avenua, Chicago, Illinois.
Mirt vasario 19 d., 1980 m., 12:30 vai. popiet, sulaukęs 86 m.
GimS Lietuvoje, Molūnų kaime. Amerikoje išgyveno 70 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers sūnus Walter Budgin su
žmona Lorraine, jų sūnus Richard su žmona Mary, krikšto sūnus
Daniel A. Gestai* su žmona Patricia ir jų sūnūs Daniel G. ir
Lawrence J. ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
Priklausė Lietuvių Ex-Mainerių draugiškam klubui, Upytės klu
bui, Našlių ir Našliukių ir Pavienių klubui.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 5 vaL popiet Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th Street.
Laidotuves įvyks šeštadienį, vasario 23 d Iš koplyčios 10 vai.
ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: GIMINES.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. — Tel. 737-1213.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
A. A.

MICHAEL JONIKAS
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parke.
Mirė vasario 19 d , 1980 m, sulaukęs 101 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kražių parapijoje. Amerikoje išgyveno 80 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Stanley ir Bruno, marti
Margaret, anūkai: Manjorie Page su vyru Gregory, Joan Morinec
su vyru Charles, Joseph, Marian ir Charlotte Jonikai, Sylvia Stephan su vyru Paul ir Elaine Butkus su vyru John; proanūkai:
Michael ir Shawn Stephan, Charles ir Michael Morinec, Andrew ir
Adšan Butkai, pusbrolis Joseph Zvirbilis, dukterėčios Isabelka 2emantas su vyru Paul, Ann Sobyro, Sophie Drysch su vyru Ed, if
Rose Jonikas, marti Albina Jonikienė ir kiti giminės, draugai ir
pažįstami.
Velionis buvo vyras a. a. Barboros ir a. a. Onos ir tėvas
a. a. Michael.
Priklausė Sv. Vardo draugijai.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 4 vai. popiet Petkaus
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 23 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, marti, anūkai ir proanūkaL
Laidotuvių direktorius Donald A Petkus. — Tel. 476-2345.

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS.
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Mielai mamytei

A. t A. MARIJAI KNYSTAUTIENEI mirus,
dukroms ALDONAI, GRAŽINAI ir sūmii VALDUI su
ŠEIMOMIS reiškiame gilią užuojautą.
Prane Ačtene
Rita ir Eduardas Slapšiai
Brone ir Algirdas Pužauskai
Regina ir Antanas Lingiai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACK AWICZ] ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. VTrginia 7-6672
2424 W. 6<?th STREET
Tel. REpuhlic 7-1213
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

i

JURGIS F. RUDMIN

Sutvirtinimo sūnui

3319 SO. LITLAMCA AVE.

1 1 A. ALGIUI MIKUTAIČIUI
pačioje gražiausioje jaunystėje tragiškai žuvus,
tėvams MEČISLOVUI ir JANINAI MIKUTAIČIAMS,
SESUTĖMS, BROLIUI ir seneliams ARLAUSKAMS
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Jonas Jovarauskas ir Šeima

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So <Ort> Ave.. (T( FRO. I I I .

Tel. OLympic 2-1003

-

PATVIRTINO VADĄ

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m . vasario mėn. 21 d.

Chicagos miesto taryba p a 
CHICACOS I tvirtino
Richardo Brzeczeko pa
skyrimą miesto policijos vadu.
ŽINIOS

X Rasos Gustaitytės straips
nį apie Floridą išspausdino "Saturday Review" žurnalas vasa
rio 16-sios numery.

ŠALČIAUSIA DIENA

AFRIKIEČIŲ MENAS

•

Loyolos universiteto biblio
Sekmadieni, vasario 17 d.
O'Hare aerodrome 3:30 vai r . tekos patalpose, 6525 N. Sheritemperatūra buvo nukritusi iki dan, Chicagos šiaurėje, vyksta
5 laipsnių žemiau nulio. Tai bu afrikietiškų skulptūrų, tekstilės,
vo šalčiausia diena šią žiemą brangenybių, krepšių ir kitų me
no darbų paroda.
Chieagoje.
VAIKŲ TAPYBA
SUDEGA VIEŠBUTIS

X J A V lietuvių Jaunimo są
jungos tarybos kandidatai iki
šiol y r a : Lidija Dudėnaitė, Ra
sa Kaminskaitė, Audra Kubiliūtė, R a s a Nakutytė, Vitas Plioplys, Danutė Račiūnaitė i r Ra
mutis Račiūnas. Norį kandida
tuoti kreipiasi pas Praną Pranckevičių tel. 652-6215.

X Rašyt. Vincas Ramonas
buvo pats pirmasis, kuris užsi
sakė prof. Juozo Brazaičio raš
tus, po t o pradėjo plaukti už
Iš 43 pasaulio kraštų atga
sakymai iš visos Amerikos ir
Liepsnos
sunaikino
trijų
Kanados. Pirmasis r a š t ų tomas
Lietuvių Tautinių šokių šventės komitetas rengia žiemos festivali vasario 24 d. Rudžių ūkyje. Žiemos festivalio aukštų Cryle viešbutį, 5450 So. benta 180 vaikų tapybos pavyz
'rtiir mnffi ~ TTcmi 1ZL džių į parodą Mokslo ir pramo-'
baigiamas spausdinti "Draugo"
X Chicagos skyriaus JAV rengimo komisija. Iš kairės (sėdi): J. Jakaitienė, J. Gražys, N. Mackevičienė, komisijos pirmininkė D. DundziJie- j ,I"TTT
nė,
V.
Talandytė,
D.
Kurauskienė,
R.
Gierštikaitė
ir
G.
Talandienė;
(stovi):
N.
Vengrienė,
A.
Vaičiulienė,
A.
RaĮ
_
"
^
°
f
^
'
_ _ „ ^
. . J į r ^ į j F T nės muziejuje, Chieagoje. iP»-spaustuvėje. I š viso numatyta Lietuvių Jaunimo sąjungos ta
sino 7 5 p e r v a r g ę ugniagesiai,
Nuotr.
Lino
Meilaus
maoauskienė,
V.
Mefluvienė,
J.
Zigaitienė
ir
A.
Dapkus.
rodą organizavo Izraelio gen.
išleisti keturis Brazaičio raštų rybos rinkimai įvyks Jaunimo
kurie buvo pasilikę tarnyboje j
konsulas,
Žydų kongresas ir pats
tomus.
centre vas. 23 d. 12:30—2 v. p.
nuo p a t ugniagesių streiko pra-1
muziejus. Piešinių tema: "Jeruy
p. i r 6 v. v. Vas. 24 d. 11—
džioe.
x Pietų Amerikos jaunimui
žalė pasaulio vaikų tapyboje"!
12:30 v. r . ir 2:30 v. p. p . Bal
lankantis Chieagoje, "Aušros
7 1 % PRIEŠ STREIKĄ
suoja visas lietuviškas jauni
Vartų" tunto, Kernavės, Neri
mi darbininkų kraštai kenčia dol. Manoma, k a d suma pakils.
LIETUVIAI, PADĖKITE
Dienraštis "Chicago Tribūne"
mas 16—30 m. amžiaus.
jos ir Lituanikos tuntų skautaiGINTI AMERIKOS LAISVE vergiją, jis nei gražioje Prago Minėjimas baigtas visų sugiedo pravedė apklausinėjimus ir pa
ės ruošia susipažinimo sueigą
ję, nei Budapešte nematė be ta giesme: "Kaip grįžtančius tyrė, kad 7 1 % gyventojų, unijų
X Vytautas Kutkus, J A V LB
su P. Amerikos lietuvišku jau Krašto valdybos pirmininkas, Cicero L B apylinkės ruoštas sišypsančių žmonių, nes visi vel namo paukščius."
L . Galinis joms, y r a priešingi ugniagesių
nimu.
Susipažinimo
sueiga mums atsiuntė malonų laišką,
Vasario l&^sios minėjimas
k a vergiją. Lietuviai turi pa URUGVAJAUS ĄŽUOLYNO streikui.
įvyks sekmadienį, vasario 24 d., padėkojo už gerą informaciją
Tradicinis, bene trisdešimtą dėti šviesti amerikiečius, paro
TAUTINIAI ŠOKIAI
nuo 12:1:30 vai. p. p. Jaunimo ir pridėjo auką. Dėkojame.
MEKE GAISRE
kartą ruoštas, Cicero LB apy dyti koks yra komunizmas, pri
U A. VALSTYBĖSE
centro žemutinėje salėje. Pro
linkės Vasario 16-sios minėji- pažino, kad amerikiečiai blogi
"Pasigėrėtinas spektaklis —
Pirma mirtina gaisro auka
gramoje — susipažinimas, lau
— Tomas M. Bagdas, d r .
x Rockfordo, BX, V. šaulių Imas praėjusį sekmadienį buvo mokiniai i r tik dabar pradeda lietuviški šokiai". Taip rašo
želis, pabendravimas. Visi Chi būrio valdyba p e r pirmininką pradėtas pamaldomis Šv. Anta pažinti, k a s y r a komunizmas. Urugvajaus dienraštis "EI Dia". vo Denna VVilliams, 37 m. J i P r a n o i r Janės Bagdų sūnus,
cagos skautai ir skautės ragina Aug. Pocių parėmė mūsų dien- no parap. bažnyčioje, kurias a t  Kongr. Hyde pažadėjo remti į Ir toliau tęsia: "18 de May o žuvo degant namui 11625 So. vasario 17 d. gavo magistro
Lafayette, Chieagoje. Gaisras
mi dalyvauti i r broliams-sesėms I raštį 10 dol. auka. Ačiū.
laikė ir šventei pritaikytą pa rezoliuciją kongrese, prašančią salė žiūrovų atmintyje išliks
prasidėjo iš sofos rūsyje. At laipsnį iš cheminės inžinerijos.
iš tolimos Argentinos, Urugva-'
_.. _
v.„
mokslą pasakė kun. B. Rutkaus ketvirčio milijono dolerių Lietu kaip labai retai pasitaikanti
rodo, kad velionė užtroško. At Tomas Bagdas studijavo Rider
x J u M a Bur ea
jaus parodvti nuoširdų lietuvis-1
8 * * * » 8 * e . kas, primindamas mūsų parei vos pasiuntinybės išlaikymui. tarptautinio lygio choreografi
vykę ugniagesiai rado ją nebe kolegijoje, New Jersey, dirbda
ką svetingumą. Dalyvaujame prie prenumeratos mokesčio gas tėvynei Sv. Mišių metu (Kongr. nežinojo, kad t a m rei nė liaudies šokių programa, ma
m a s Shering vaistų kompanijo
gyvą.
pridėjo 10 dolerių auką. Labai giedojo parapijos choras, vad. kalui sumos jau yra, tačiau dėl tyta mūsų sostinėje p e r visą
uniformuoti.
je.
123
M
I
L
D
O
L
MAŽIAU
muz. A. Skridulio, ir sol. Da- diplomatinio tęstinumo, rezoliu eilę metų (net turint galvoje
ačiū.
— "The Detroit News" dien
X Kun. Kazimieras Pūgevix Juozas Abramavičius, Mur- nutė Stankaitytė. Organizaci- cijai tebereikia paramos). Kvie pagrindines užsienio t r u p e s ) .
Nuosavybių
savininkai
Chi
raštis vasario 10 d. laidoje pa
čius, Lietuvių informacijos tar- rysville, Pa., atsiuntė Garbės jos dalyvavo su vėliavomis.
t ė turėti vilties laisvei laimėti. Tai mums parodė Urugvajaus eagoje ir 60-je kitų Cook apskr. lankiai aprašė Lietuvos nepri
nybos vadovas, xs Šveicarijos at-: p r e m i m e r a t o s m o k e s t į . Maloniai į Nepaisant, kad tai buvo šįmet
Visi kalbėtojai, ypač kongres- Lietuvių kultūros draugija s u distriktų šiemet sumokės 123 klausomybės minėjimą, pacituo
siuntė sveikinimą, pasidziaug-' d ė k o j a m e
Į j a u antras minėjimas, salė buvo
savo jaunais, ne profesiniais šo- mil. dol. mokesčių mažiau, nes d a m a s gen. konsulo V. Čeka
manas, buvo šiltai sutikti.
damas, kad ten galėjo susitikti j
sausakimša žmonių, apsčiai buVasario 16-sios aktą perskai-j kėjais. Jie ir patį vakarą tinka sumažinami mokesčiai i r jų įne nausko ir dr. Algio Barausko
ir prielankumo Lietuvos reikax Fabijonas Kaminskas, Euc- VQ ^ ^ a d e n ^ j o j a u n i m o . Mi
te Daiva Markelytė. Gėlytėmis | mai pavadino "Lietuviška nak- šamas pratęsiamas.
kalbų mintis, o taip pat iškel
lui rasti Vatikano delegatūroje, I M, Ohio, parėmė rnusų spaudos n ė j i m ą p r a d ė ; j o trumpu žodžiu
timi". Jį globojo Švietimo ir
papuošti
kūrėjai
savanoriai
Bidamas lietuvių viltis, k a d j ų
o taip pat pristatyti lietuvių rei- j darbus 10 dolerių auka. Esame a p y l p i r m K o g t a s A r a j J > p a _
REMIA UGNIAGESniS
kultūros ministeris".
kulčius,
KLikna,
Rūbas
i
r
Stanokupuota
tėvynė Lietuva vėl at
kalus žmogaus teisių komisijos' dėkingi.
kviesdamas programai vadovau
Chicagos
darbininkų
taryba
Toks
Urugvajaus
dienraščio
gaus laisvę i š sovietinės vergi
genberga8.
svarstymuose
Įneštos
po triukšmingo ly2 vaL užtru
x Lake Worth Lietuvių kki- ti Aldoną Zailskaite.
kritiko
atsiliepimas
kelia
pasi
jos.
Pagrindinę paskaitą skaitė
kusio posėdžio nusprendė remti
X Ūdija Minginienė, neseniai I 1 * 85 ^o^i*
^ v o susirinkime vėliavos, sugiedoti J A V ir Lie
tikėjimą,
kad
į
Chicagą
atvyks
poetė Marija Saulaitytė Stanku
streikuojančius ugniagesius i r
KANADOJE
Hot Springs, Ark., mirusio dr. Į n u t a r ė paremti Uetuviškus rei- tuvos himnai. Invokacijos vie
vienė, Ulinois universiteto pro- tąs ir šį savaitgalį duodąs sa neperžengti jų piketų.
kalus i r
toje
kun.
B
.
Rutkauskas
p
a
vo programą Urugvajaus Ąžuo
Mingino žmona, velionio š e i m o s !
P ^ y r ė "Draugui" 30
— Toronto "Gintaro" 25-čio
skaitė mums reikšmingų psal-1 fesorė. Būdama jau š i o krašto lyno ansamblis, kuri sudaro 28
vardu maloniai padėkojo už gra- i d o l e r i ^ k u r l u o s P** k l u b o P i r "
LAIDOJO
GYVUS
koncertas įvyks gegužės 24 d.
mių ištraukų. Al Zailskaite sa- j augintinė, kalbėtoja pasidžiau- jauni vyrai ir mergaitės, žiū
žų jų šeimos Tėvo prisiminimą '• m ^ i n k ą Vincą Dovydaitį mums
ė
Dabar Chieagoje vykstančia Anapilio salėje. Jame dalyvaus
vo žodį taip p a t pailiustravo, S laime, kad j i esanti lietuvė rovų neapvils, o kaip tik paro
"Draugo" skiltyse i r a t s i u n t ė ' ; a t s i u n t ė - Už malonią paramą
me John Gracy teisme kur jis Montrealio "Gintaras" su pilnu
ir kad išmokusi mylėti Ameripsalmėmis.
dys
naują,
įdomią
ir
pietietišku
auką. Minginų šeimą ir anksčiau j e s a m e dėkingi,
Šventėje dalyvavo būrys k ^- C » m ū s l J n e i laisvė, nei kū- temperamentu atliekamą pro kaltinamas nužudęs 33 jaunuo liaudies instrumentų orkestru.
dažnai paremdavo lietuvišką! x ^ B r l g h t o n P a r k e ^ r f .
lius, paaiškėjo, kad jis kai ku Ansamblio 25-čio proga ruošia
miestelio politikų, lietuvių drau- ryba nevaržoma, čia n e t ketu- gramą.
spaudą.
riuos laidojo dar gyvus, nors ne mas gausiai iliustruotas leidi
klausomybės šventės minėjime, gų, su kuriais supažindino Alek- riuose universitetuose dėstoma
Ąžuolynas yra įsikūręs 1968 tekusius sąmonės jam žudant. nys, kurį redaguoja V. Matulai
X Balys Bugenis, Detroit, pa vasario 24 d., t o s pačios apy sas Jankūnas i r kurie pasakė lietuvių kalba. Mums čia atsi m. ir jau pasirodęs ne tik Uru
tis.
dėkojo už kalendorių i r aukojo linkės lietuvaitės Birutė Nau- po trumpą žodelį. Cicero mies veria galimumai pažinti visą pa gvajuje, bet ir Argentinoje, Bra
SENI ASINIAI
reckaitė salėje solo giedos him to patikėtinis Mike Longo kvie saulį, būti pažangiems, kad pa
— Pietų Amerikos Betuvių
10 dolerių. Labai ačiū.
Senus akinius pradėjo rink
zilijoje, įvairių kraštų televizinus ir dalyvaus programoj, o tė kovoti už laisvę, jis visuomet dėtume Lietuvai ir lietuviams.
jaunimo koncertas Toronte bus
jose, o dabar atvyksta į JAV,' ti Southwest Lions klubas, kad
Mūsų
kalbos
ir
mūsų
literatūros
Nelia
Paulauskaitė
solo
giedos
kovo 8, šeštadienį, Central Tech
kiek
galės
padės,
ypač,
k
a
d
su
X Lietuvių Moterų federaci
kur aplankys didesniuosius mie-1 galėtų nemokamai perduoti neniekas
nevertins,
jei
mes
patys
bažnyčioj.
auditorijoje. Programą atliks
lietuviais jo ryšiai labai artimi,
jos Chicagos klubo narių susi
stus, pradėdami nuo Chicagos. turtingiesiems,
reikalingiems
tautinių šokių grupė "Ąžuoly
rinkimas įvyks š. m. vasario 24
x Žiemos Sv. — iškyla į p. p . ! n e s d v i seserys ištekėjusios už nevertinsime. Ne tam Lietuva
Programa susideda iš penkių akinių. Akiniai priimami 11-je
buvo
laisva,
kad
mes
netikėtu
d., sekmadieni. 12 vai. Lietuvių • R u d ž , d v a r ą M o n e e m - v y k s lietuvių
dalių: žiemos šokių, pavasario vietų, jų tarpe ir Marąuette Na n a s " iš Urugvajaus ir dainos
me
prisikėlimo
stebuklu.
Mes
Tautiniuose namuose. Progra-! v a g a r i o 2 4 d š i o r e n g i n i o tiks-į John PeUegrini taip pat pa
šokių, vestuvinių šokių, darbo tional banke, 6316 S. VVestern, vienetas "2ibutės" iš Argenti
visi
atstovaujame
savo
tautai.
nos.
moję Aldonos Gnncevicienės l a g g u k e W l ė § ų į v y k s t a n č i a i y ^ s i d z i a u g ė savo ryšiais su lietuŠokių ir ceremoninių šokių miš Chieagoje.
Cituodama
emigrantinį
rašytoją
paskaita Kristijono Donelaičio; T a u t i n i ų g o k i ų š v f i n a n s u o t i J viais, nes du jo vaikai baigę Sv.
riomis poromis ar tik vyrų. An
URUGVAJUJ
APSKRITIES ISIVUDOS
200 metų mirties minėjimo pro- V i e n Q m m m a u k a 1 Q d o l ^ J . Antano
parapijos
mokyklą, Vladimirą Nabokovą, priminė, samblis yra gerai susišokęs, šo
kad
egzilė
nėra
prakeikimas,
Džiau esi
— Tautinių šokių ansamblis
ga i r emamieji reikalai. Narės m o 3 2 5 dol., ir studentams 5 dol. i
?
lietuvių veikla ir jų
ka be klaidų tautinius liaudies
Sudarytas Cook apskrities
kad
ji
atveria
mums
galimybes
'Ąžuolynas" sparčiai ruošiasi
ir svečiai kviečiami dalyvauti. , Pageidaujama atsivežti savas noru amerikiečiams parodyti,
kovoti už savo kraštą. Mes tu šokius su atitinkama išraiška Į biudžetas, siekiąs 2523 mil. mil. k e l i o n e i
r
'£ " sportui priemones, k. a. pačiu- kas yra komunizmas. "Lietu rime būti drąsūs, tikėti laisve, ir tinkama choreografija. Rei- dol., taigi 1 5 % didesnis negu į
i š - A™**"**. *°* $e
drauge su Argentinos
x Lietuvių Dailės Instituto *»*> slydęs, vaikams rogutes irviai, padėkite ginti
K w ;Amerikos
minėjimas, mūsų žodis, kia taip pat pažymėti iliustra- į praeitų metų. Be kitų dalykų, i vyksta
n , v „ ™ mūsų
SLA
kita
Pradžia n vai
laisve
John
narodoie *avo kūriniai, dalv
- ryto iki b r e ž ė k a d
Kosciolko pa^ mūsų kūryba, mūsų visa veikla vimą skaidrėmis, tautinių dra-! biudžetą padidina priimami 1 5 5 Sn e t u organizacijos dainų v i *
parodoje savo kuriniais daly-, s u t e m o s uei smulkesniu inforlietuviai Uudija Masį
"2ibutėmis" vasario mėfi.
vaus ne vien Chicagos. bet į r i
smukesnių mior . J c v o s
. t1iacrt . oa yra Lietuva. Sveikinkime vieni bužių turtingumą ir nuostabų į nauji kalėjimo tarnautojai
m a f i i n =:kaTr,hinti n 41h?Ti5u R a - <
apgaulingumą U" klasta8,
—
Povilas
Revinskas iš Ar
kitus laisvosios Lietuvos var- autentiškumą, užburiantį savo j
b
b
kitų tolimesnių valstybių beį, manaiuskienei
nacijų skamointi
p.
Aitiuuu
Ka,.,
/
T
?
.
.
_
_
_
,
.
telef. HE 4-S428.1 -y
išreiškė viltį, kad Lietuvos him . „ , . .
.
K T j ža^sniingumu ir spalvų deriniu, j jaunimą — Ąžuolyno tautinių gentinos buvo nuvykęs į Uni^
Australijos ir Hawajų dailinin Šventę _ iškylą ruošia VI T š . ; n a s skambės ne tik šioje salėje
i^iu_ v.T™. lll*lxi.~ +«s;^,. ;»! Drabužiai pagaminti specialių į šokių ansamblį ir Žibučių chorą, gvajų, viešėjo savo krikšto sfrkai: Ambrozaitienė. Ambrozaibet ir Lietuvos kaimuose, mies kalba buvo poetiška, tačiau ir audėjų lietuviškomis rankomis, Į kurie pirmą kartą visa savo įnaus Juliaus Vaitelio šeimoje.
tytė Balukienė, Dargis, Daug- Šv. pagelbinis komitetas, (pr.) teliuose, miestuose ir visoje lais profesoriškai konkreti. Susirin
kad jie būtų tikri, neiškreipti ir j siela atsiskleis Šiaurės Ameri- Į - Naują lietuvę gydytoją —
vila, Domšaitis, Gražutis. Ignas,
X Pasaulio lietuvių Jaunime voje šalyje. Richard Toman taip kusieji kalbėtoją labai šiltai su grynai tautiški.
i kos lietuviams. Juos priimsime Eleną Sapranavičifitę— jau tuIngelevičienė, Jameikienė, Kele- sąjungos valdyba \r Chicagos 1 pat pasidžiaugė lietuvių veikla, tiko.
Tokį Ąžuolyną matysime šį kaip brolius ir seseris į savo ri Urugvajaus lietuvių kolonija.
čius, Kubbos, Marčiulionė, Mar- Lietuvių Jaunimo s-gos skyrius Į k u r į atskleidžia, pasauliui, kas 1 Perskaityta sen. Charles Peršeštadienį
ir sekmadienį, vasario j tarpą ir su džiaugsmu sutinka- — Mirė: Luisą Puschiasis Pa
Kulionis. Marks. Mieliulis, Mo- ruošia susipažinimo vakarą — | y r a komunizmas. Pastarieji trys i c ? telegrama, kurioj jis išreiš23 ir 24 d.. Jaunimo centre. Ten- me kitose sąlygose gyvenantį plauskaitė, Petras LeškevičiuB,
zoliauskas. Murinas, Paukštienė, j šokius susipažindinti su Uru- yra kandidatai į valstijos
fc^Į^letnv^
s v a k t o n u s ir pa ka tik sveikinti P. Amerikos I lietuvišką' jaunimą.
Rk. Eugenija Budreckienė, Jonas
Petravičius. Sodeikienė, Saikaus-' gvajaus tautinių šokių grupe gresą.
žada visokeriopą paramą.
Šalkauskas, Uršulė Vaitelienė,
kas. Viesulas. Vizgirda. Zumba- "Ąžuolynu'' ir Argentinos voJAV kongr. Hernry Hyde sa
Meninę programos dalį atli
Juozas Zmitrikevičhis, Jonas
kienė. Paroda atidaroma penk- į kaliniu vienetu "Žibutės" — vo gražioj kalboj iškėlė komu ko sol. Danutė Stankaitytė, ku
Kamandulis, Marija Miliuvienė,
tad., vasario 22 d., 7 v. v. Ciur-1 penktadienį, vas. 22 d. Jaunimo nizmo pavojų, pastebėjo, kad ri, akompanuojant muz. Alvy
Albertas Lukinskas, Juozas Paš
lionio galerijoje. Jaunimo cent- j centro mažojoje salėje. Pradžia tragedija, kad kai kas nenori dui Vasaičiui, padainavo: Močiu
kevičius.
re. Chieagoje ir tesis iki kovo Į 7:30 v. v. Veiks baras, gros tikėti, koks komunizmas yra tės dvarely, Klovos, Vytautas,
2 d.
(pr.) Neo-Lituanų orkestras. Įėjimas i klastingas ir pavojingas, primi liaudies dainą, Peisažas, muz.
sx r-^j^i
c-« m ;„ ~ w ;- 2 dol. Visi y r a maloniai kvie- nė, kad visa, ką pranašavo Mar Jono gvedo, žodž. J . Knirnino,
Advokatas JONAS GIBAITIS
J
x rnit&Ja — suomio odos ir Į
ksas, įvyko atvirkščiai. Vadina- 2emė kryžių, muz. VI. Jakubė6247 So. Kedzie Avenue *
avies kailio išdirbinių krautu-1
' '
no, žodžiai P . Karužos. Po to
X NAMAMS PIRKTI PA
TeL - 776-8700
vėje,
metu vyksta
X Lietuvių filatelistų 'Lie padainavo ariją iš Banaičio ope
vyrų šiuo
ir moterų
žieminių didelis
rūbų SKOLOS duodamos mažai? mčChicago,
Illinois 60629
išpardavimas. Savaitės bėgyje r^siniais imokėjimais ir priei tuvos'' draugijos narių susirin ros Jūratė ir Kastytis ir dvi
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak.
kimas šaukiamas vasario 24 d„ arijas iš Karnavičiaus operos
kalbame lietuviškai. Valandos: namais nuošimčiais
šeštad. 9 vai. iki 1 v a i . d.pirmad. iki šeštad. 10 v. r. iki Mutual Federal Savings. 2212šį sekmadienį, 2 vai. po pietų. Gražinos. Solistė buvo labai šil
Jaunimo
centro
104
kambaryje.
tai sutikta ir priedo padainavo
5 v. v.; sekmad. 11 v. r. iki West Cermak Road — Telef
iiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiumni
Visi
nariai
kviečiami
gausiai
da
Saulelė raudona. Buvo įteikta
5 v. v. Adr.: 300 W. Grand VI 7-7747
(ak.)
lyvauti.
gėlių.
Ave., Chicago, DL, 4-tas aukš
Advokatas
X Jei SKTLANDMŲ tau tik
Minėjimas
buvo
gerai
paruoš
tas. TeL 329-0346.
(sk.)
X
Aukų
atsiuntė:
po
5
dol.
GIRTARAS P. 6EKHAS
reik, tuoj pas Petrą ir užeik1
— Marijona Naujalienė, Elena tas, pilna to žodžio prasme aka
Darbo
vai.: nuo 9 v. r.fld6 •. • .
rNTERNATIONAL
MEAT
X Albinas Kurkulis, akcijų
Kriščiūnienė, Albinas Ruigys; demiškas, tiek kalbėtojai, tiek
geštad.
nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
brokeris, dirbąs su Rodman & MAP.rTET. Medžioklinės dešre- po 1 dol. — J. Juozaitis, Jonas vadovai, tiek paskaitininke ir
ir pagal susitarimą.
Bradshaw, Ine, patarnauja ak-j les. kumpiai, aviena, veršiena, Jokubka. Visiems dėkojame.
menininkai galėjo drąsiai pasi
Tel.
776-5162
a r t a 776-516S
eijų bonų, fondų bei kitų verty-1 dešros ir t. t. Užsakymus shinrodyti bet kokiame centriniame
2649 W. 63 Street
bių pirkime ir pardavime. Susi iiame paštu bet kur Amerikoje.! x Petras Vacbergas, čikagiš- Vasario šešioliktosios minėjime.
Chicago,
HL 60629
domėję skambinkite 977-7916. 2913 West 63rd S t , Chicago, n j kis. aukojo 10 dolerių. Dėkoja- Pertraukos metu buvo nasivai- Marijos v'.VSf ~ o W * W n-trim Vasario IS-tają vaidina «-r*>ie Rka Nor
(ak.) j60629. Tel. (312) 43*4337. (sk.) j me.
Snta kava ir surinkta aukų 2161 mamaitė Lr anūtt *;r*Hja Vaicekauskaite
Nuotr. lino Meilau.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

IŠ ARTI
IR TOLI
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