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Siūlo garantuoti
afganų neutralumų

Šveicarai katalikai

apie ok. Lietuvą

Planai išspręsti Afganistano krizę

Bernas. — Šveicarų institutas
“Gaubė in der 2. Welt” —Tikė
jimas Antrajame pasaulyje, —
atskira brošiūra išleido j vokie
čiu kalbą išverstą Lietuvos Kata
liku Bažnyčios Kronikos straipsni
apie Lietuvos ir Sovietu Sąjun
gos kataliku gyvenimą, išrinkus
Šventuoju Tėvu Joną Pauliu II-ajį. Sis straipsnis, kuris buvo pa
skelbtas Lietuvos katalikų Bažny
čios Kronikos 36-ame numeryje,
dabar, šveicarų instituto rūpesšiu, vokiečių kalba yra išleistas
antrašte: “So leben
Litauens
Katholiken”, — Taip gyvena Lie
tuvos katalikai. Straipsnyje yra
plačiai apžvelgiamos Lietuvos ir
Sovietu Sąjungos kataliku prob
lemos ir viltys, prasidedant nau
jojo Popiežiauk pontifikatui. Jo
no Pauliaus II-ojo rūpestingumas,
užuojauta ir tėviškos paguodos
žodžiai, pažymima straipsnyje,
sukėlė lietuviuose daug džiaugs
mo ir giedrios vilties nuotaiką.
Mes juntame, kad Šventasis Tė
vas pradėjo kalbėti persekioja
mos mūsų Bažnyčios lūpomis ir
kad mum padės visomis įmano
momis priemonėmis. Iš pirmųjų

jo pontifikato žodžių galima
Washingtonas. — Kaip jau bu suiminėja šijitų vadus, kurie bu
spręsti, kad jis supranta mūsų
vo
rašyta, Jugoslavijos preziden vę sukilimo vadai sostinėje. Kaip
veiklos sąlygas, mūsų išgyvena
tas
Tito
praėjusią savaitę pasiun žinoma, šijitų sektos vadas yra
mą širdies skausmą, šveicarų Ins
tė
laiškus
prezidentui Carteriui, Irano ajatola Khomeinis, kuris
tituto išleistoje brošiūroje skai
Brežnevui, Castro ir kt., ragin šaukė visus sektos narius į kovą
tytojai yra trumpai supažindina
damas siekti įtempimų atoslū su religijos priešais.
mi su lietuviu tautos kilme ir jos is
Pakistane su spaudos atstovais
gio, taikingai išspręsti Afganista
torija, taip pat su bendra dabar
susitiko
iš Afganistano pabėgęs
no
krizę.
Prezidentas
Carteris
tine Lietuvos padėtimi. Nurodo
kariuomenės
majoras, baigęs ka
jau
pasiuntė
Titui
ilgą
atsaky

mi Lietuvos Kataliku Bažnyčios
ro
mokyklą
Sovietų
Sąjungoje.
mą. Valstybės
departamento
Kronikos užsibrėžti uždaviniai,
Jis
patvirtino,
kad
iš
buvusios
Af
aukšto pareigūno, kurio pavardė
Kronikos reikšmė dabartinėje lie
mažai
neskelbiama, pareiškimu, prezi ganistano kariuomenės
tuviu tautos kovoje už religi
kas
liko.
Afganai
turi
dvi
ar
tris
dentas
siūlo
Sovietų
Sąjungai
nę laisvę įr pagrindines tautos
helikopterių įgulas. Visi lėktuvai
greit
išvežti
kariuomenę
iš
Afga

ir žmogaus teises. Brošiūra yra
nistano, tada Amerika mielai pri ir helikopteriai valdomi rusų la
iliustruota Aušros Vartų Dievo
paprastai,
sijungtų prie Afganistano kai kūnų, nors igudon,
Motinos paveikslu, šventos Onos
įjungiamas vienas ar du afganai.
mynų
ir
garantuotų
Afganistąr
ir šv. Kazimiero bažnyčių Vil
ne tikrą neutralumą ir nesikištų Jau nuo 1962 metų Sovietų Są
niuje ir vyskupo Julijono Stepo
jungoje buvo apmokomi afganai
į jo vidaus reikalus.
navičiaus nuotraukomis. Brošiū
Kaip žinoma, Europos Rinkos karininkai, po 150 per metus.
ra yra išsiuntinėta visom vokiš
valstybės pasiūlė šitokias tarptau Didelė jų dalis grįždavo komu
kai kalbančiom parapijom Švei
nistai. Šie karininkai ir sudarė pa
carijoje ir yra platinama taip Respublikonas Ronaldas Reagan su žmona Nancy. Jis įtikinančiai laimėjo New Hampshire pirminius rinkimus, tines garantijas, kurias prižiūrė
grindą
1978 m. perversmui, ka
tų Jungtinės Tautos. Brežnevas
pat Vakaru Vokietijoje bei Aust nugalėdamas visus kitus kandidatus. Jo viltys gauti respublikonų partijos nominaciją sustiprėjo.
da
valdžią
paėmė Nur Taraki.
savo paskutinėje kalboje irgi kal
rijoje. Institutas “Glaube m der
Afganistano rytuose sukilėliai
bėjo apie kariuomenės atitrauki
2. Welt” Šveicarijoje leidžia savo
mą, jei būtų sustabdytas užsienie dvi dienas puolė sovietų kariuo
mėnesinį biuletenį,
kuriame
čių kišimasis į Afganistano rei menės stovyklą, naktį susprog
daug vietos yra skiriama infor
dino keliolika helikopterių ir nu
kalus.
šovė 150 rusų kareivių. Po to so
macijom apie religinę padėtį Lie
Sovietų ,,Literatumaja Gazievietų
aviacija kelias dienas bom
— Popiežius Jonas Paulius
tuvoje.
ta” išspausdino komunistų par bardavo du afganų kaimus, kur
n-sis sekmadienio generalinėje
tijos centro komiteto patarėjo už žuvo 80 žmonių. Po šio susikir
audiencijoje pareiškė, kad žmo
Reaganas griežtai pakeitė taktiką
sienio politikos reikalais Leonido
timo daug afganų kareivių pri
nijai gresia didelis pavojus. Jis
Zemijatino straipsnį, kuriame jis
Manchester. — New Hamp apie 10 nuoš.
sijungė
prie sukilėlių.
atšaukė visas audiencijas ir pa
Respublikonų partijoje
New' sitraukė savaitei gavėniško su sumini būdus Afganistano krizei
shire pirminiai rinkimai davė preišspręsti. Autorius rašo, kad pre
tidentui
Carteriui
laimėjimą Hampshire stipriausiu pasirodė sitelkimo.
zidentas
Carteris lengvai gailėtų
Planas perkelti
prieš senatorių Kennedį, nors pre Ronald Reagan, gavęs 50 nuoš.
— Egipto užsienio reikalų mi
išspręsti
Afganistano
krizę
ir
at

zidentas kampanijoje nedalyva Jo stipriausias konkurentas Bush nisteris Boutros Ghali baigė pa
raketas į erdvę
vo, palikdamas susitikimus su gavo 23 nuoš., šen. Baker — 13 sitarimus su Prancūzijos vyriau statyti taiką. Jis turįs užbaigti lin
dimą
į
Afganistano
teritoriją,
tu

Washingtonas. — žurnalas
balsuotojais viceprezidentui Mon- nuoš. Visiškai nusmuko John Co- sybe.
Patyrę teisininkai, žmogaus teisiy gynėjai
rėtų
sustabdyti
ginklų
tiekimą,
“
Aviation
Week and Space Tech
nnaJ
’
l
y
ir
šen.
Robert
Dole,
gavę
dale ir savo žmonai Rosalynn
— Atlanto vandenyne vyksta
likviduoti
užsieniuose
esančias
ka
nology
”
rašo
apie gynybos de
Teheranas. — Jungtiniu Tau Žmogaus Teisių teismui Strasbur- Carter.
Neoficialiais
duome mažiau balsų net ir už kongres- karo laivų manevrai, kuriuose
rines
“
samdytinių
”
bazes.
Tada,
partamento planą perkelti dalį
tu komisija Teherane pasikalbėjo ge. Katailikas Pettiti yra Pax Ro nimis, prezidentas gavo 51 nuoš. maną Philip Grane.
dalyvauja JAV, Britanijos, Ka
Ronald Reagan padarė griežtą nados, Belgijos, Olandijos ir V. baigus visas kišimosi į Afganista strateginių raketų į erdvę. Pa
per vertėjus su šimtais iraniečiu maną pirmininkas, jis buvo pa balsų, o šen. Kennedy — 38
no reikalus formas, nebūtų jokio gal tą planą “Minuteman” tarpinvalidų, kurie nukentėjo šacho garsėjusiu Pytu Europos disiden nuoš. Kennedy pareiškė, kad šie valymą savo rinkimų komitete. Vokietijos karo laivai.
pagrindo afganų vadams prašy kontinentinės raketos, ištikus
John
režimo laikais nuo jo saugumo tu čeko Vaclav Havel ir sovietu bailsavimai tik sustiprino jo pasi Jis pašalino pirmininką
— Irano ajatola Kbomeini
policijos kankinimu. Irano vy Anatoli Sčaranskio teisinis pata ryžimą siekti nominacijos. Jam Sears, politinį patarėją Charles paskyrė revoliucinės tarybos ti mūsų pagalbos, rašo Zemija- krizei, būtų “paparkuotos” erd
vėje, o krizei praėjus, vėl su
riausybė paskelbė, kad užsienio rėjas. Jis jau buvo pirmininku ko daug svarbiau esą nugalėti pre Black ir spaudos ryšininką J-im narį ajatolą Behestj Aukščiau tinas.
Prezidento Carterio laiške pre grąžintos į žemę. Karo atveju
korespondentai, išvaryti iš kraš misijos, kuri tyrinėjo kaltinimus zidentą didžiosiose valstijose: Illi Lake. Reagano komitetas patarė siojo Teismo pirmininku, o jo
to sausio 14 d., galės vėl su Irano saugumo policijai Savak. Jis nois, New Yorke ir Pennsylvani- jam laikytis nuosaikiai, apeliuo artimą rėmėją Moussavi Arde- zidentui Titui sakoma, kad pats tos raketos būtų nepasiekiamos
grįžti, jei juos rekomenduos Ira yra senas dabartinio Irano prezi joje. Ateinančią savaitę nomina ti į „vidurinius“ respublikonus, bili vyriausiu valstybės proku Carteris ir visa vyriausybė sie “pirmojo puolimo” metu ir iš
kianti pilno, visapusiško santy liktų duoti atkirtį užpuolėjut
no diplomatinės pasiuntinybės ju dento Bani Sadro bičiulis.
cijos kova persikels į Massachu mažiau važinėti, mažiau susitiki roru.
kių
atoslūgio, kuriam didelį smū
šalyse. Neskelbiama, kodėl nutar s Adib Daoudy, 56 m., Sirijos setts, kur senatorius Kennedy yra nėti su balsuotojais ir vengti de
— Jugoslavijos prezidento
Nuramino Etiopiją
batų su kita's kandidatais. Šis pa- Tito sveikata silpnėja, plaučių gį sudavusi sovietų invazija Af
ta vėl įsileisti reporterius, tačiau prezidento Hafez Assado teisinis favoritas.
ganistane.
New Hampshire rinkimai svar- įtarimas Reaganui pakenkęs ir atei- uždegimas palietė širdį.
Washingtonas. — Valstybės
manoma, jog siekiama išgarsin patarėjas užsienio politikos klau
ti tarptautinės komisijos susitiki simuose, laikomas nepartiniu, būs tuo, kad jie yra pirmieji, tyje jis pakeis taktiką, išeis su
departamentas
pripažino, kad
Pranešimai
iš
Kabulo
skelbia,
— Turkijoje lankėsi vyriau
mus su „islamo revoliucijos in Daoudy yra viešai pasmerkęs Laimėjus šioje valstijoje, papras dešiniuoju partijos sparnu, nesi sias NATO kariuomenės vadas kad ten milicija ir kariuomenė Etiopija įspėjo JAV . vyriausy
vaikys liberalų balsų ir, kiek ga gen. Bemard Rogers, vedęs de
validais".
bę neginkluoti kaimyninės So
amerikiečiu įkaitu kalinimą, ku tai, geriau sekasi rinkti aukas.
lankys
balsuotojus, rybas au Turkijos štabo virši
malijos, kuri už karinę ir ekono
Tarptautinė komisija buvo su ris kenkiąs Iranui ir islamui. Bai Be to, tradicijų mėgėjai nurodo, lėdamas,
skleisdamas
savo
konservatyvias
Rodezi
ja
renka
minę paramą pažadėjo Ameri
kad
per
paskutinius
28
metus
ninku
gen.
Kenan
Evren.
daryta 'JT sekretoriaus Waldhei- gęs Damasko universitetą, jis ga
pažiūras.
niekas
nelaimėjo
Baltųjų
Rūmų,
kai
paskolinti Berberos uostą.
— Paryžiuje apie 30 jaunuo
mo po ilgų svarstymų, pasitari vo teisiu doktoratą Sorbonos uni
savo parlamentą
Etiopija
mano, kad Somalija,
pirma
nelaimėjęs
rinkimų
New
lių puolė sovietų lėktuvų “Aemu. Abi suinteresuotos valstybės: versitete.
Salisburis. — Rodezijos guber gavusi ginklų, vėl pradės kovas
Hampshire.
roflot” įstaigą, kilo sprogimai ir
Iranas ir Amerika patvirtino ko
Paskutinis komisijos narys Hecšie
balsavimai
paliko
šešėlyje
natorius
Soames labai sustiprino Ogadeno dykumoje. Tada Etio
gaisras,
padaręs
daug
nuosto

misijos narius, kuriu visu bend tor Wilfres Jayawadene, 63 m.,
karinę
apsaugą
visoje Rodezijo- pija bus priversta duoti Somakitą
vaJstiją
—
Minnesotą,
kur
lių. Įstaigos vedėjas Juri Soloras bruožas — patyrimas teisiu yra Šri Lankos prezidento brolis,
je.
Rinkimai
vyksta
visuose mies Bjai smūgį, nevengiant ir Ber
tą
pačią
dieną
vyko
partijų
susi

monov pasiskundė, kad policija
moksle, diplomatijoje ir rūpestis žinomas žmogaus teisiu gynėjas,
Kairas. —Izraelio ambasado
tuose. gubernatoriaus įstaiga pri beros uosto. Kadangi Etiopijoje
rinkimai, rinkę delegatus į kon
žmogaus teisėmis.
pirmininkavęs UNESCO žmo
rius Eg:pte antradienį įteikė sa neparūpina geresnės apsaugos.
pažįsta, kad pasitaiko baugini yra sovietų ir Kubos kareivių,
venciją. Čia prezidentas Carteris
Jauni
užpuolikai
išbėgiojo.
Vienas komisijos pirmininku gaus teisiu tarptautinei konferen
vo kredencialus prezidentui Salaimėjo apie 73 nuoš. demokra— Ejocon naftos bendrovė mų balsuoti už vieną ar kitą kan toks konfliktas galėtų įtraukti į
Andrės Aguilar Mawdseley, 55 cijai Tailandijoje. Jis yra religin
, ,
vi
datųi. šia proga įvyko dideles dė
kovas ir didžiąsias galybes —
didatą.
tų balsų, o šen Kennedy — tik,
./
.. <
,
.,
metu, pastaruoju metu Venecue- gas budistas, priklauso garbingai
7
monstracųos Sirijoje, kur vidu- paskelbė gazolino kainų pakėli
Sukilėlių
patriotinio
fronto
va

Sovietų Sąjungą ir JAV.
los naftos bendrovės teisinis pata britų bendruomenės kraštų „Ka
dienį penkias minutes buvo su mą 4 centais už galioną.
das Mugabe pareiškė spaudai,
Valstybės departamentas pri— Taivano keleivinis lėktu
rėjas, yra baigęs Kanadoje teisių ralienės Tarybai“.
stabdytas visas judėjimas. SudaT
Gyvi Europos
kad jis priims piliečių nutarimą, pažino, kad buvo bandoma įti
mokslus ir gavęs doktoratą iš po
Visi komisijos nariai laikomi
ne policija turėjo daug darbo su vas, besileisdamas Filipinuose,
nežiūrint koks jis būtų. Jis pripa kinti Etiopijos vyriausybę, kad
litiniu mokslų Venecuelos univer patyrusiais, objektyviais žmonė
valdyti demonstruojančius stu sprogo ir užsidegė. Žuvo 85 as
žino turįs vilčių laimėti daugiau Amerika neturi prieš ją jokių
menys. Lėktuve buvo 16 japo
sitete. Jis buvo civilinių teisių mis, tarptautinės teisės ir diplo
Londonas. — Europoje vyk dentus, kurie bandė žygiuoti į
sia atstovų. Jei truks daugumos planų ir Somalija negaus tokių
nų ir 5 amerikiečiai.
profesorius, diktatoriaus Jiminez matijos protokolo žinovais.
Egipto
ambasadą.
Pačiame
Egip

sta didelis diplomatinis aktyvu
parlamente, jis sudarys koaliciją ginklų, kurie galėtų būti Etiopi
laikais jis buvo kalinamas, o dik
— Romoje prie transporto su kita sukilėlių, Nkomo vado
mas. Londone lankėsi V. Vo te didesnių demonstracijų nebu
jai pavojingi.
tatorių nuvertus, 1958 m. tapo
ministerijos rūmų šeši plėšikai vaujama, grupe.
kietijos kancleris Schmidt, jam vo.
Venecuelos teisingumo ministe
Panašios kredencialų įteikimo pagrobė iš banko autobuso
išvykus į Boną išskubėjo britų
Rinkimuose,
kurie
baigsis
— Indonezijos prezidentas
riu.
ceremonijos
įvyko ir Izraelyje, 840.000 dol., skirtų įstaigos tar
užsienio reikalų ministeris lor
penktadienio vakare, bus išrink Subarto paskelbė, kad greit bus
Komisijos kopirmininkas Mo
das Carringtonas. Britanijos kurio prezidentas Navon pasakė nautojų algoms.
ta 80 juodųjų parlamento narių, atgaivinti diplomatiniai ryšiai
hammed Bedjaoui, 50 metu, Al
Tokijo. — Japonijoje vyko gynybos
ministeris
Frances ambasadoriui Murtadai, jog jis
— Keturios Salvadoro socia anksčiau išrinkti 20 baltųjų. Bi su komunistine Kinija, nutrauk
žiro
ambasadorius Jungtinėse didelės demonstracijos Yokosu- Pym lankėsi Vakarų Berlyne, turės progą pamatyti šimtus tūks listinės partijos pasirašė mani joma, kad laimėjus komunistinių
ti 1967 m.
Tautose. Jis teisiu diktoratą gavo ka uoste. Socialistų partijai or kur pažymėjo, jog Britanijai tančių arabų, kurie Izraelyje festą, reikalaudamos pakeisti pažiūrų Mugabei, baltieji pradės
Prancūzijos Grenoble universite ganizuojant, tūkstančiai žmonių toliau labai rūpi V. Berlyno ne džiaugiasi savo laisvėmis ir pro vyriausybę ir pravesti reformas. išvažiuoti iš Rodezijos. Kiti ma
KALENDORIUS
ga kelti savo kultūrinį ir ekono
te. Alžiro išsilaisvinimo kovų me protestavo prieš japonų karo liečiamumas.
Grupė ragino Ameriką neduoti no, kad kaimyninė Pietų Afrika
tu jis buvo sukilėliu teisinis pata laivų
Vasario 28 d.: Rufinas, Anto
dalyvavimą
bendruose
Bonoje lankėsi Ispanijos prem minį lygį.
Salvadorui paramos, nes ji tik nepakęs komunistinės valdžios
rėjas, o laimėjus nepriklausomy laivyno manevruose su Ameri jeras —Adolfo Suarez. beveik
Paskirtas Kinijos
sustiprins dabartinį režimą.
Rodezijoje ir bandys ją nuversti nija, Vilgamdas, Alna.
bę buvo teisingumo ministeris, kos, Australijos, Kanados, Nau susitikęs aerodrome su išvyks
Vasario 29 d.: Arnoldas.
ginklo jėga.
štabo viršininkas
ambasadorius Prancūzijoje ir nuo josios Zelandijos —karo laivais. tančiu Italijos užsienio reikalų
Saulė teka 6:29, leidžiasi 5:38.
Gubernatorius Soames paskel
Anksčiau gen. Yang buvo Kun1965 m. yra Jungtinių Tautų tarp Japonija nusiuntė į manevrus ministeriu Attillo Ruffini, kuris
Pekinas. — Kinijos kariuome mingo apygardos, kuri turi sie bė, kad po rinkimų, pirmadienį,
ORAS
tautinio teisių komiteto narys.
du naikintuvus ir aštuonis karo iš Bonos išskrido į Kopenhagą. nės štabo viršininku paskirtas ną su Vietnamu, karinis virši išvažiuos pirmieji britų bendruo
Manevruose iš viso Ateinančią savaitę Vokietijos generolas Yang Dezhi, parink ninkas. Pareigų pakeitimai įvy menės kraštų daliniai. Taiką ir
Louis Edmond Pettiti, 64 m., lėktuvus.
Debesuota, su pragiedruliais,
tapo Prancūzijos advokatu turė dalyvauja 41 karo laivas ir 200 Hans Dietrich Genscher iš tas paties vicepremjero Dengo, ko septyniose kinų karinėse rinkimus prižiūri 1,200 vyrų ka temperatūra dieną 30 L, naktį
damas 19 m. Priklauso Europos lėktuvų.
vyksta į Saudi Arabiją.
kuris iki šiol ėjo tas pareigas. apygardose iš 11 apygardų.
riuomenė.
15 i.
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gi lauks laimingųjų.
Loterijos stalui skautai atneša
po tris fantus į artimiausią suei im
gą. Visuomenė maloniai kviečia
ma paremti skautišką jaunimą
praturtinant loteriją dovanomis.
Jas galima paduoti vadovams ar
ba tėvų komiteto narei R Mingėlienei prie Dievo Apvaizdos baž
nyčios, o B. Barauskienei prie šv.
Antano parapijos.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. vasario mėn. 28 d.

Redaguoja Emilija Pakalnlildenė. Rankraščius siųsti adresu
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, DL 80632

MASPETHO VYČIŲ VEIKLA

tų pareigos, kėlimo į laipsnius
procedūra ir kita vadovams rei
kalinga informacija. Panašius vy
čių veiklos nuostatus turi apy
gardos ir kai kurios kuopos. Dabar
Iš JAV LB įgaliotinio Alg. Gurecko apsilankymo Detroite. Matyti Jonas Ur
ir 110 kuopa turės savo nuosta bonas, JAV LB centro valdybos vicepirm., Alg. Gureckas, inž. Alg. Rugie
tus organizacinei veiklai paleng nius, LB JAV c. v. vicepirm.
vinti.
Vytis kun. Stasys Rail&

Maspetho vyčiai uoliai dalyvau
ja savo kuopos susirinkimuose.
70 — 80 jų suvažiuoja kiekvie
ną pirmą mėnesio trečiadienį į
Atsimainymo
parapijos
salę.
Jiems patinka susirinkimų eiga ir
darbotvarkė. Pirmininkas Jonas
Adomėnas praveda valdybos po
sėdžius, komitetų pasitarimus ir
ILLINOIS — INDIANOS
kuopos susirinkimus. Valdyba ir
APYGARDOS VALDYBA
•
kuopos nariai dažnai svarsto, kaip
Dabartines
Illinois — Indianos
pravesti susirinkimus, kad jie bū
apygardos
valdyba
yra tokia: dva
tų visiems naudingi ir prasminsios vadas — kun. Antanas Za
gi.
karauskas, pirmininkas — Algir
Maspetho vyčiai surengia nuo das Brazis, valdybos pirminintaikingus pobūvius, su vaišėmis kad Pranas Zapolis, vicepirminin
ir šokius. Juose dalyvauja ne tik kai — Faustas Strolia, Vincentas
vyčiai su savo šeimomis, bet ir Samoška ir Bernice Pupnik, sek
svečiai, kurie neretai vėliau tam retoriai — Irena Sankutė ir Zo
pa vyčiais. Kūčių pobūvis būna fija Nieminsiki, iždininkė — Emi
ypatingai prasmingas ir visų mė lija Petraitienė, iždo globėjai —
giamas. Praeitais metais per Kū Povilas Binkis ir Haris Petraitis,
čias buvo programa, parengta tvarkos prižiūrėtojai — Jeroni
jaunių vyčių globėjos ir atlikta mas Jankus, Eduardas Krivickas
pačių jaunųjų
vyčių. Buvo ir Antanas Sereika.
laužomos plotmelės, ir buvo gie
Atskiroms veiklos sritims va
damos lietuviškos kalėdinės gies
dovaus šie asmenys: Rūta Kaz
mės. Parapijos klebonas ir alauskienė rūpinsis Lietuvos rei
pygardos dvasios vadas kun.
kalais ir rašys korespondencijas
Pranas Bulovas pasakė kalbą, o
anglų kalba, Monika Kasper rū
kuopos dvasios vadas kun. Stasys
pinsis lietuviškos kultūros palai
Raila palaimino valgius. Buvo ir
kymu, Estelle Rogers bus choro
prieškalėdinis pobūvis, kurio me
pirmininkė ir apygardos ryšinin
tu atvyko Kalėdų senelis su do
kė su kitomis organizacijomis, Pra
vanomis.
nas Zapolis vadovaus Jaunųjų
Laiminga 110 kuopa, kad cen vyčių
tautinių šokių grupei,
tro valdybos pirmininko Pilypo Rūta ir Albertas Dagiai tvarkys rei
Skabeikio asmenyje turi gerą mu kalus pakėlimo į laipsnius, Eleo
zikos vadovą,. Jis suorganizavo nora Laurin telks pinigus stipen
daininirikų grupę, kurie dainuoja dijų fondui, Vincas Samoška rr
įvairiomis progomis. Dabar nu Sabina Klatt rūpinsis apygardos
tarta organizuoti pilną vyčių cho- dalyvavimu veikloje už organiza
rą. Pilypas Skabeikis turi dar ne cijos ribų, Emilija Pakalniškienė
išspausdintas lietuviškas Mišias, rašys korespondencijas lietuvių
kurias choras galėtų išmokti ir kalba. Geraldine Mockuvienė
giedoti. Choro veikla galėtų bū redaguos apygardos biuletenį ir
ti plati. Tik nėra lengva surinkti jį išsiuntinės, Valerija ir Juozapas
choristus su tinkamais balsais, Stanaičiai pasirūpins biuletenio
kurie galėtų dalyvauti repetici spausdinimu, Irena Sankutė bus
jose, ir surasti repeticijoms vietą. apygardos atstovė prie “Vyčio”.
Tikime, kad didelis noras nuga
Daugiau negu pusė čia sumi
lės sunkumus.
nėtų asmenų priklauso
112
Vyresniųjų vyčių
tautinių kuopai. Aštuoni yra iš 36 kuopos,
šokių grupė taip pat yra numato trys iš sekretorių.
ma suorganizuoti.
fT..

110 vyčių kuopos dalyvavimas
bendroje lietuvių veikloje yra žy
miai pagyvėjęs. Kuopos pirminin
kas ar jo parinktas valdybos narys
atstovauja kuopai apylinkės lietu
viškoje veikloje. Kuopa padengia
atsiradusias išlaidas, surištas su
tuo atstovavimu. Šia prasme kuo
pa jau gražiai pasižymėjo arti
moje praeityje, o ateityje dar la
biau atstovaus vyčius visame dide
liame visuomeninės lietuvių veik
los rate.

TUNTŲ SUEIGA

ŠVENTĖ CHICAGOJE

Šį sekmadienį, kovo 2 d., Chica
goje bus Šv. Kazimiero minėji
mas, kurį organizuoja vyčių senjo
rų kuopa. Mišios bus 10 vai. Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje, Brigh
ton Parke. Po Mišių pusryčiai Vyšių salėje, 2455 W. 47th Street
Vyčiams rinktis reikia į Nekalto
Prasidėjimo parapijos salę pen
kiolika minučių po devynių, kad
būtų laiko susitvarkyti eisenai
į bažnyčią.
(T.).
Kuopos pirmininkas Jonas Ado
menas, sekretorius A Dauzikas,
kun. K. Pugevičius ir Marija ir
— Geriau nuo darbo sudilti,
Pilypas Skabeikiai ruošia vyčių
veiklos nuostatus. Juose bus ap negu be darbo surūdyti.
Cumberland
tartos valdybos narių ir komite

Detroto tautinių šoklų grupė* ‘Šilainės“ šokėjai.

ILGESINGI DUETAI
Užgavėnių baliuje

Užgavėnių balius — tai jau
tradicinis Detroito ateitininkų
sendraugių renginys. Kasmet jis
darosi populiaresnis todėl, kad
šalia muzikos šokiams ir gero bu
feto, rengėjai pasistengia duoti ir
ką nors gražesnio, kas atminty
ilgai pasilieka.
Šiemetinis ateitininkų sendrau
gių Užgavėnių balius įvyko vasa
rio 16 Kultūros centre. Kad prog
ramą atliks Nerija Linkevičiūtė
ir Bernardas Prapucflenis, žino
jome iš gausios reklamos. Tik ne
žinojome, kokias dainas ir kaip
jie uždainuos, nes platus ir gilus
jų repertuaras, nuo lietuviškų
liaudies dainų, iki retų, kultūrin
gų svetimųjų kompozitorių kūri
nių.
Malonią staigmeną šiame kon
certe sudarė ne pats repertuaras,
o jo atlikimo forma. Sendraugių
pirm. Alfonsui Juškai sveikinimo
žodžius ištarus, Daliai Navasaitienei dailiai, aiškiai programos
pirmąją dalį paskelbus, į sceną,
prie pianino, atėjo tik. akompa
niatorius Vidas Neverauskas. Dai
nininkai scenoj nepasirodė ir ne
pasirodys iki programos pabaigos.
Prožektorių šviesos ovalas juos at
vedė į scenos papėdę, prie trijų
raudonų aksomų dengtų laiptų.
Neriją — nuo kaklo iki kojų kul
nelių, baltą, it nuotaką. Bernar
dą — tamsia, 'bene juoda vaka
rine eilute apsirengusį. Giedrės
Gudauskienės .^vajonės“, pradė
tos prie tų minkštų, tamsiai rau
donų laiptų, ten tik kelioliką se
kundžių pasiliko. Tai už rankų
tverdamiesi, tai pasileisdami, at
sitolindami nuo vienas kito ir vėl
suartėdami, jiedu slinko į salės
vidurį (visuose baliuose Kultū
ros centre publika sodinama į abu
salės šonus, o pflatus parketo lau
kas centre paliekamas šokiams).'
“Svajonės’’ baigėsi prie scenos.
Dainuodami
Stasio
Šimkaus
„Plaukia sau laivelis“, jie išliko
dešinėje laiptų pusėje. G. Gu
dauskienės „Tu mylėk“ vėl nu
skambėjo parketu slidinėjant. Offenbacho „Hoffmano pasakų“
barkarolę pradėjo
ant
scenos
briaunos susėdę (ak, štai kur jie

Nuotr. J. Urbono

du vis ‘dėlto sceną pasiekė), o
baigė salės vidury. A. Raudoni
kio „Lauksiu tavęs ateinant“ su
kosi lėtame anglų valso šokyje
salės vidury.
Antrasis išėjimas, pranešėjos
pavadintas antrąja programos da
limi, buvo vienintelė Juozo Nau
jalio daina „Meilė tėvynės ne
mari“, atlikta sustojus scenos pa
pėdėj,' publikos dėmesį žadinant
tik galvos judesiais, žvilgsniais,
šypsenom.

Vasario 17 d. įvyko Gabijos ir
Baltijos tuntų Lietuvos nepri
klausomybės šventės paminėji
mui tuntų sueiga. Prieš sueigą
skautai organizuotai dalyvavo
mišiose, kur klebonas Kriščiūnevičius ypatingą dėmesį kreipė į
jaunimą, kviesdamas visą lietu
višką jaunimą dalyvauti ir gavė
nios pamaldose, meldžiantis" už
Lietuvos laisvę.
;
-.1 Tuntų sueigoje patyrusios skau
tės įžodį davė Ūdija GilvydytėApie Vasario 16-tos reikšmę dar
bartiniam jaunimui kalbėti pa
kviesta ps. Violeta Abariūtė. Se
kusiame “lauže” nuotaikingai pa
dainavo skautai ir sueigos svečiai,
be to, pasidžiaugta skautiškais pa
sirodymais. Po sueigos tuntininkai ps. D. Gilvydienė ir ps. J.
Jurgutis pasitarė su tėveliais apie
vasaros stovyklos vietą bei laiką.
Yra daug jaunimo, norinčio sto
vykflauti Dainavoje, bet tuntai yra pakviesti stovyklauti ir Wasagoje, Rako bei Romuvos stovyk
lavietėse. Tuntų štabam palikta
padaryti galutinį sprendimą.
D.J.
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Man pasakojo, kad į Adrianos
Jocytės koncertą, kuriame man
dalyvauti neteko; prieš trejus me
tus susirinkusi didelė detroitiečių
minia. Tai kaip gi neateiti ir ne
pamatyti — neišgirsti 39 Adria
nos sesučių ir brolių?
Alfonsas Nakas

tautybės tie spalvingi tautiniai
rūbai ir kokia šventė subūrė lie
tuvius. Buvo tokįų, kurie studi
juodami su lietuviais, . buvo
pakankamai susipažinę ir linkėjo
Lietuvai vėl atgauti laisvę. Ki
tiems rūpėjo: kaip kilo mintis įruošti tautybių kambarius, kiek
jie kainavo,, kur. kitur panašūs

LIETUVIAI NUOŠIRDŽIAUSI
IR VAISINGIAUSI

(Noksta į 4 psL)

Vasario 16 d. nuo vidurdienio
pradėjo rinktis lietuviai į savo
kambarį Wayne valst. universite
te. Pastatas,, kuriame randasi tau
tybių kambariai — Ethnic Heritage Centras, pilnas iš 40-Iies Amerrkos universitetų suvažiavusių
į debatus, išsipuošusių studentų.
Praeidami, .visi teiravosi, kokios

Trečiajam išėjime atliktas G.
Gudauskienės ciklas „Metų lai
kai“, B. Gorbulskio „Su meile ty
lia“ ir „Gimtinės aidai“. Vėl šen
ir ten pasivaikščiojimai, apsikanimai, lėto šokio judesiai, niekui
DR. K. D. BALUKAS
nepamirštant
ir
nenuskriauAkušerija ir moterų ligos
džiant pagrindinio elemento —
Ginekologinė Chirurgija
balso, dainos. Publikos entuziaz
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tet. LU 5-6446
mui
nebuvo galol Plojimų ir
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 ■
šauksmų audrai nesiliaujant, biPriima ligonius pagal susitarimą
sui jie davė net tris dalykus: G.
Gudauskienės „Ar ateisi“ bei „Pri
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2231
siminki“ ir Broniaus Budriūno
DR. PETER T. BRAZIS
harmonizuotą „E rytų šalelės“.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Keturiasdešimt aštuonių minu
2434 West 71st Street '
čių ilgesingų duetų pynė baigėsi, Lietuvių spaudos minėjime kalba Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
kaip visada, kurtuazinėm įrengė
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
JAV LB pirm. inž. Vyt. Katkus.
jų būtybėm: gėlėmis (Nerijai —
Nuotr. J. Urbono
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
puokštė smulkučių, baltų žiede
DR. EDMUND E. CIARA
P. AMERIKOS JAUNIMĄ
lių, su vienintele raudona rože
OPTOMETRISTAS
vidury), bučiniais, padėkos žo
PASITIKIME SU MEILE
2709
West 51st Street
džiais, kurių jau niekas nebesi
Jeigu vėl reikia priminti, kas ir
Tel. - GR 6-2400
klauso.
kada, tai štai dar keli būtiniausi Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4ir
Nieko nesakiau apie solistų bai reklaminiai žodžiai: Uragvajaus 7-9: antrad. irpenkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.
sus, nes ką gi aš apie juos pa “Atžalynas” ir Argentinos “Žibu Ofs. tei. 735-4477; Rez. 246-2839
sakyčiau? Kad gražūs? Tiek tai tės” Detroite, Kultūros centre,
DR. E. DECKYS
galiu. Balsai tikrai gražūs, švel koncertuos šeštadieni, kovo 1.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
nūs, o Kur reikia ir labai galin Kokteiliai prasidės 7 vai., o prog
Specialybė — Nervų ir
gi. Bet jau gana man, kad ne rama — lygiai 8 vai. Tą patį va
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
pasakyčiau ko nors, kas nebepa- karą 7 vai. Kultūros centro pa
6449 So. Pulaski Road
taikytų į koją...
rodų saliukėje bus atidaryta Zi
Valandos pagal susitarimą
Paskui jau pasinėrėm į tipišką tos Sodeikienės dailės darbų pa
Užgavėnių balių. Su blynais, deš goda.
DR. A. B. GLEVECKAS
rom, cepelinais. Ir šokdami, dūkGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nors Pietų Amerikos šalys ir
dami iki vidurnakčio, iki antros
Tel. - BE 3-5893
valandos po jo. Čia dar reikia pa nėra nuo mūsų taip toli kaip Aus
Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
minėti, kad apgailėję nebeprisi- tralija, bet dėl tenykščių lietu
išsibarstymo,
nutautimo,
Valandos pagal susitarimą
šaukiamus Vytauto
Petrausko vių
„Atžalyną'* ir Rimo Kaspučio „Ro dėl labai nepalankių ekonomi
Ofiso tėl. - PR 8-2220
mantiką“,
ateitininkai atrado nių sąlygų jiems pajudėti į Š.
naują šokių orkestrą, ant kurio Amerikos kontinentą yra beveik DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKS A
būgno užrašyta .Aukštakalnis“. svajonei prilygstąs nuotykis. Tik
VAIKŲ LIGOS
paskutiniu metu, Lietuvių .bend
.t šio
Pasikalbėjau su kapelos vadovu,
2656 West 63rd Street
ruomenei
užmezgus
B;
kontaktus,
ar ne trečios kairios lietuviu, dar
; - Vaftndos pagal susitarimą
lietuviškai viską suprantančiu, tik ten atlikus IU PLJ kongresą,
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
nebe viską pasakančiu. Tai jis — šioks toks ryšys tarp jų ir mūsų
atsirado.
Keturių
dešimčių
(tiks

DR. A. JENKINS
Aukštakalnis, turįs dar ir kitokią,
liai
—
39)
žmonių
ekskursija
pas
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
suamerikonintą pavardę ir jau
3844
West
63rd Street
mus
su
lietuviška
daina
ir
tauti

mano pamirštą vaidą. Mums jo
Valandos pagal susitarimą
niu
šokiu,
jų
gastrolės
po
keletą
muzika, bent pačioj pradžioj, dar
nelabai patiko. Iki vidurnakčio JAV bei Kanados miestų, yra tie
6132 S. Kedzie Avė Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441
ir mes prie muzikantų, ir jie prie siai vienkartinis reiškinys, pir
mas
per
kelis
dešimtmečius
ir
mūsų pripratom.
Aukštakalnis
DR. K. A. JUČAS
sakė, kad jam Čia labai patinka, kaži kada vėl sulauksimas. Nea
ODOS LIGOS
kad publika kultūringa ir gyva, teiti pažiūrėti jų atliekamų tau
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
kad jis čia visada grosiąs mieliau tinių šokių bei paklausyti jų lie
tuviškų
dainų,
būtų
viena
iš
pa

siai, jei tik kviesime.
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
Alfonsas Nakas čių didžiausių, neatleistinų nuo
dėmių.
DR. FERD. VYT. KAUNAS
KAZIUKO MUGĖJ
BENDROJI MEDICINA
Ką gi daugiau bepasakyti? Gal
Kaziuko mugėj visuomet didelį trk priminti, jog Kultūros centro
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
pasisekimą turi dovanų dalini salė talpina per tūkstantinę žmo Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt.
mas. Sį kartą, kovo 9 d., “laimės nių, kad nereikia jokių išanksti
šulinio” pirmoji premija bus a- nių rezervacijų, kad po koncerto
DR. IRENA KYRAS
pie šimto dolerių vertės dovana nebus šokių, o jų vieton bus su
DANTŲ GYDYTOJA
iš “Aldonos” drabužių krautu teikta galimybė su tais 39 jaunuo
2659 W 59 St.. Chicago
vės Rochesteryje ir savininkės A. liais — pietų amerikiečiais susi
476 2112
Rauckienės. Didžiulis tortas dova tikti, pasikalbėti, pakelti jų lie
Vai pagal susitarimą Pirm . antr.. treč
ketv 10 iki 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai.
notas Pr. Balandienės ir galioni- tuvišką ūpą ir patiems jų lietu
nė banką iš D. ir L. Petronių ir višku užsidegimu pasidžiaugti.

. Advokatų Draugija

VALDEMARAS BYLATEIS
IK

VINCAS BKIZGYS
Teisių daktarai
2448 W. 6»th Street, Chicago, HL

Visi teL 778-8000
’ *

Valandos pagal' susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IRCHIRURGAS

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 val.Jr 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. REliance 5-1811

DR. WftLTER J. KIRSTU K
'-i-

tūfetuvis gydytojas-•
3925 West 59th Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street

Vai,: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos

2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai : pirmad.. antrad.. ketvirtad. irpenktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus

Telef. - 282-4422

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
,
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“Contact lenses'.',

2618 W 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA

2656 W. 63rd Street
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. - GR 6-0617
6958 S. Talman Avė.
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS'
2454 West 71st Street
Vai: pirm , antrad . ketv ir pen ktad 2-5
6-7 — iš anksto susitarus '

Ofs tel 586 3166: namu 381 3772

DR. PETRAS 2L10BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai: pirm , antr ketv ir penkt
2-7) šeštadieniais paRal susitarimą
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Pasiteisinimai, kaltinimai ir

UŽUOJAUTOS BALSAS
Gavėnios metu tenka kiek pakal
bėti ir apie užuojautas, kad nuolat
tarp asmenų, draugijų ir organi
zacijų, sričių ir valstybių ifikyla įvai
rių prieėingumų iššaukiančių puo
limus, kaltinimus ir gynimąsi,
Šmeižtus ir pasiteisinimus. Vieni įtai
daugiau kreipia dėmesio, kiti ma
žiau ir tokiuose ginčuose ir
nesusitarimuoee, jei nėra teritorinių
Uit
reikalavimų, susitarimas pasiekia
Uit
HM
mas dažniau. Vokietija sunaikino
»•
•«»
milijonus žydų, bet Šiandien jau su
MM
U>t
Izraeliu palaiko ryšius, nes užaugo
nauja generacija, o už visą istoriją,
už savo protėvius sunku beatsakyti.
Antra, Vokietija nelabai ir liūdi dėl
tų kaltinimų, nes būdama didelė
valstybė, Šiandien jau gali kovoti ir
ginklu, ne tik vien propagandiniu žo
džiu.
MM
u»Kitas reikalas lietuviams. Mes,
būdami maži, daugiau kreipiame
dėmesio į mums daromus priekaiš
|«O
tus, stengiamės juos atremti ir tei
t ■
sintis, nors kartais ir nebūtų didelio
reikalo. Jeigu mes negalime atsaky
CHO'1 ti už mūsų kunigaikščių žygius, tai
juo labiau neglime atsakyti už paski
-» *
rų asmenų veiksmus, ypač kiek tai
liečia žydus. Niekas nekaltina visos
žydų tautos už žiaurius žydų enka
vedistų veiksmus Lietuvoj, kaip nie
kas negali kaltinti visos lietuvių tau
tos už paskirų asmenų darbus.Bet
- viena yra aišku, kad lietuviai žy
dams parodė ir dabar parodo daug
» užuojautos ir tai atsispindi mūsų
literatūroj.
S" r t ir

lietuvių tautosakoj yra nemaža
įvairių pasakojimų ir juokų, liečian. čių žydus, bet jie yra ne piktybiniai,
- sukelią šypseną, bet ne panieką,
daugiau liudijantys lietuvių ne pik
tus santykius su žydais. Taip buvo
seniau, bet ir dabar rašytojai palie
čia žydų temas ir tai jau yra ne ko
vos ar pajuokos, bet užuojautos
kūryba, užuojautos žydams balsas.
Ir svarbiausia, kad tas balsas gal ne
pasiekia žydų. Jie tikriausiai neži- į aęękad lietuvių literatūroj yra tokių
romanų, novelių ir poezijos, ku
riuose žydai užtariami, kuriuose
jiems reiškiama užuojauta. Jeigu tos
knygos, novelės ir eilėraščiai būtų
parašyti angliškai, galėtų kaikas
teigti, kad lietuviai rašytojai nori at_ pirkti kai kurių lietuvių nusikalti
mus- ir parodyti pasauliui, kokia
lietuvių tauta gailestinga. Bet čia ra
šoma tik lietuviams ir pasilieka
lietuvių literatūroje, išskyrus vieną
kitą knygą, išvestą angliškai.
Tiesa, tokios užuojautos kūrinių
- - lietuviams yra paskelbę ir žydų au< .toriai. Vienas jų tai Efrasimo
- Sevelos “Truth is for Strangere”, ku
riame randame lietuviams labai šil
tos užuojautos, nors tam tikra pras— me yra kai kur ir neteisingų
lietuviams priekaištų. Bet šiaip jau,
— šalia įvairių sukrečiančių faktų, ne
maža skirta lietuviams užuojautos ir
• net panegirikos.
Galimas daiktas, kad žydų lite
ratūroje taip pat yra mums ski
riamos užuojautos, bet lietuviams ji
nežinoma, dėl kalbos skirtumų. To
kia užuojauta tarnauja neapykan. tos mažinimui ir gėrio skleidimui.

yra ne vienas atlikęs. To niekas ne
gali užginčyti. Nusikaltusiems izo
liuoti ir bausti visame pasaulyje sta
tomi kalėjimai. Taigi, jie skirti ne
šventiesiems, nore Sov. Rusijoj daž
nai yra kitaip, bet čia mes kalbame
apie normalius kraštus.
Sov. Rusija paskelbė knygą, ku
rioje cituoja žydų pasisakymus apie
Izraelį. Tie žydai buvo išleisti į Izrae
lį, bet grįžo atgal į Sov. Rusiją ir su
grįžę duoda įvairius pareiškimus.
“Tiesos” sausio mėnesio 5 ir 6 d. lai
bose pilna įvairių žydų pasisakymų.
Jakovas Suchmanas teigia: “Aš
pamačiau siaubingą žmonių iš
naudojimą”. Borisas Gravsteinas
Rinkiminės kompanijos metu. Kalba (antroji iš kairės) Rosalina Carter,
teigia: “Izraelis — rasistinė vals
JAV prezidento Jimmy Carterio žmona.
tybė, ir jame tarybiniams žydams
nėra ko veikti. Jie nori panaudoti
mus kaip juodadarbius ir patrankų
mėsą”. Ir toliau rašoma, kad Izra
eliu atvykėliai iš Sov. Rusijos lai
Žvilgsnis į šių laikų totališką režimų ir senųjų laikų autoritetinę valdžių
komi antrarūšiais žmonėmis. Klara
Krais rašo, kad “Mūsų vaikus nuo
Jau visi turėtume būti pastebėję,
RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ kalbant apie sovietinę ekspansiją
dija šovinizmo ir rasizmo nuodais.
kad
žmogus
puikiai
mato,
ką
nori
— jėga veržimąsi į kitos suvere
Izraelyje jie buvo reikalingi tik tam,
matyti,
ir
visiškai
nemato
to,
kas
kad kariautų”. Izaokas Kaplanas
Šių laikų naujieji carai nebepasi- ninės valstybės teritoriją, ten jėga
jam
nepatinka.
Tas
ypač
ryšku
įvedant savo sistemą ir ją prijun
liudija:” “Mes skurdome, pardavinė
tenkina paklusnumu. Jie veržiasi į
sekant
politinių
idėjų pasekėjus,
giant prie savo žemės — toji
jome asmeninius daiktus. Su aša
žmogaus sielą, kovoja su jo Dievo
nes
tos
pačios
kalbos
pasiklausę
ją
ekspansija yra minima kaip prasi
romis prisimindavome, kaip gerai
paveikslu, jie yra jo vaikų auklė
visiškai
skirtingai
girdės
draugas
dėjusi su Čekoslovakijos užėmimu,
ramiai gyvenome Tarybų Sąjungo
jime, jo švenčių paraduose, jo drau
ir priešas.
visiškai neminint įvykių Pabaltijo
je. Izraelyje mes tapome vergais.
gų pasirinkime, jo knygų skai
Viena
iš
aštriausių
kritikų
šio
valstybėse ir Vengrijoje. SuorkestMus niekino už tai, kad mes iš TSRS,
tyme, jo moralės supratime, jo
krašto intelektualinaim elitui yra
ruota spauda irgi vieningai laikosi
kad nežinome vietinės kalbos, nesieilėse ir jo muzikoje. Grožio, gėrio ir
tas
keistas
atsisakymas
matyti
tos aiškiai iš aukščiau nurodytos
meldžiame sinagogoje. Marija, ma
laisvės ilgesys yra sutapatinama
skirtumą tarp totalinio ir autorite
linijos, sustiprindama įspūdį, kad,
no žmona, nepergyveno viso to ir
su kova prieš valdžią. tinio
valdtmo būdo. Aukštose moks
nežiūrint gražių politinių žodžių
nusižudė”.
Gal
negyvenus
totalitarinėje
lo institucijose tiesiog neįmanoma
privačiose mūsų tautos šventėse,
Ir “Tiesa” rašo toliau: “Pasakoja
sistemoje nelabai ir aišku, apie ką
suprasti
tą
aklą
žvilgsnį
į
mums
krašto valdžia
yra praktikoje
ma apie inžinierių Vaksmaną, atvy
mes kalbame, bet į akis puola
taip
suprantamus
dalykus,
nes
ramiai
nurašiusi
mūsų tautas į
kusį į Izraelį su žmona ir vaiku ir
idealoginiais motyvais paremtas
pergyvenom
ir
vieną
ir
kitą.
Buvo
rusų
įtakos
sferą,
kaip
dabar bando
pasikorusį ant aukšto. Kiti nusivylę
nusistatymas negirdėti balso tų,
Europoje valdovų laikai, kai šūkis
brėžti
liniją
po
Afganistano,
nura
nuodijosi dujomis, šoko pro langą”.
kurie ant savo kailio tą skirtumą
„kieno valdžia, to ir religija“ iš
šydama
ir
tą
nelaimingą
tautą.
Ir toliau vis liudijama, kaip tie, ku
yra pakėlę. Todėl, kai spaudoje pil
tiesų buvo dienos realybė. Bet net ir
Atrodo, tuo keliu einama vien dėl
rie norėjo palikti Izraelį, buvo perse
na priešpuolių prieš Čilę, visai
tada, jei nenorėjai būti kankiniu ar
to,
kad vis negalima atsisakyti to
kiojami ir užmušami.
nebeužsimenamas Rusijos teroras,
šventuoju
ir nestojai su karalium ar
socialistinio
sapno, kurį nuo Leni
Lietuviui, perskaičius šiuos visus
nes tas kraštas yra socialistinis.
kunigaikščiu į atvirą kovą, galėjai
no
laikų
sapnuoja
visi politiniai
liudijimus, gali kilti klausimas kuo
Tą bruožą vėl skaudžiai tenka pa
tęsti
savo
kasdienybę
nepersekio

teoretikai.
tikėti. Žydai žydus vadina žmog
stebėti po Afganistano įvykių, kai
jamas ir netremiamas į darbo sto
Skaudus momentas mums ir
žudžiais. Bet lietuviai puikiai žino,
vyklas. Savo šeimos ratelyje; savo
kad yra visokių žydų, o taip pat gali
darbe ir savo religijos praktikoje
būti ir visokių Izraelio pareigūnų, ta
galėjai išlikti asmeniškai nepa
čiau visa Izraelio tauta dėl to neliestas, jeigu tik laikai uždarą
8merktina.
bumą.

SOCIALISTU SAPNAS

Nuo anų žydų tautą ištikusių bai
siųjų metų jau praėjo trečdalis šimt
mečio. Dauguma jau visa baigia už
miršti, bet lietuvis kūrėjas be
niekinimo, be užpuldinėjimo ir
pasiteisinimų, savo poezijoj ir pro
zoj reiškia žydams užuojautą. Ir to
kių yra ne vienas. Barono“Trečioji
moteris”, R. Spalio “Mergaitė iš ge
to”, o dabar neseniai išėjusioje J.
Jankaus knygoje yra šimtopuslapių
istoriją apie dviejų žydukų ir juos
globojusių lietuvių likimą. Tokios,
užuojautą sukeliančios istorijos kaip
tik mažina neapykantą tų žmonių,
kurie kada nore nukentėjo nuo žydų
Ne tik beletristikoje, bet ir poezijo
je tokios užuojautos žydams ran
dame. A. Mackaus eilėraštis Jurekas tiesiog graudulį kelianti poema,
kurią žydai turėtų išsiversti, kaip ir
anas kitas knygas. Neseniai, išėjo
Jurgio Blekaičio eilėraščių rinkinys
“Rudens ritmu”. Ir čia taip pat yra
puikus, ilgas eilėraštis “Vilniaus
vaizdai sniege”, kuris taip pat suke
lia ten minimam Jocheliui ir ki
tiems užuojautą. Tokie lietuvių
kūrėjų kūriniai, turėtų priversti
Kiekvienoje tautoje visko pasi pagalvoti net ir tuos žydų rašytojus,
taiko, visokių žmonių yra ir visokių pagal kurių skriptus buvo sukurtas
nepozityvių ir kenksmingų darbų kad ir Holocoust filmas. v
ąį g

tinęs valstybes, kaip Lenkiją, Čekoslo
vakiją Vengriją ir k.
Kai 1940 metais Sovietų Sąjunga oku
pavo Lietuvą ji sunaikino ją kaip ne
priklausomą valstybę ir faktiškai pa
vertė Rusijos provincija, nors ji tebėra
vadinama respublika ir turi savo va
dinamą užsienio reikalų ministeriją. To
dėl neaišku, kaip ši “ministerija” atsto
vaują
Lietuvai
“tarptautiniuose
ryšiuose”, jeigu patikėti Grigučio tei
gimu. Juk sovietinė Lietuva neturi savo
diplomatinių atstovų — pasiuntinybių
ar ambasadų — užsieny, nedalyvauja
tarptautinėse konferencijose ir nėra
Jungtinių Tautų narys. Jei lietuviai kur
dalyvauja, tai kaip Sovietų delegacijos
nariai.
Netir tokioj padėty Lietuvai esant, jos
tariamas “užsienio reikalų ministro
pavaduotojas” Grigutis teigia, kad
“mums nuo to nei šilta, nei šalta”. Taip,
žinoma, gali kalbėti tiktai tikras Mask
vos statytinis.
A. Plukas

f
šv. Tėvas Jonas Paulius specialioje audiencijoje priėmė Vakarų Vokietijos
krikščionių demokratų partijos vadovą W. Straussą, kuris ateinančiuose rinkimuose
tikisi laimėti kanclerio vietą.

PALIKAU MIELĄ
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MASKVOS STATYTINIO LIETUVOJE KALBA
Matyt, ryšium su Vasario 16-sios
minėjimu laisvajame pasauly Sovietų
statytiniame okupuotoj Lietuvoj parūpo
suklaidinti užsienio lietuvius apie da
bartinę Lietuvos padėtį. Vasario 14 die
ną per Vilniaus radiją prabilo net okup
uotos Lietuvos vadinamas “užsienio
reikalų ministro pavaduotojas” Juozas
f J Grigutis. Priminęs, kad “Tarybų Lie
tuva šiais metais švenčia savo ketvirtą
dešimtmetį” ir paminėjęs pasiekimus
ekonominėj, okslo ir kultūros srityse, ku
rie, anot jo, “Vakaruose kai kam nelabai
patinka”, Grigutis taip kalbėjo:
“Kai kurios Nato šalys dar iki šių die
nų nenori pripažinti fakto, kad Lietuva
suko socializmo keliu, vykdo vadinamą
m nepripažinimo politiką. Mums nuo to
nei šilta, nei šalta. Formalus nepripa
žinimas neturi jokios įtakos Lietuvos už
sienio ryšiams, nei vidaus gyvenimui.
Tarptautiniuose ryšiuose respublikaiststovaųja Tarybų Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija”.

Pirmiausia reikia pažymėti, kad ne
Lietuva pasuko socializmo kebu, bet So
vietų Sąjunga Lietuvą okupavo, ją prie
varta prisijungė ir jai primetė savo
komunistinį režimą. Vakarų šalys kaip
tik ir nepripažįsta šio prievartinio Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą ir Lie
tuvą teisiškai tebelaiko okupuotu kraštu.
Tai aiškiai rodo faktas, kad pvz. Jungti
nės Amerikos Valstybės tebepripažįsta
Nepriklausomos Lietuvos pasiuntinybę
Washingtone ir tai šiemet, kaip ir kas
met, patvirtino Amerikos valstybės sek
retorius pasveikindamas laišku Nepri
klausomos Lietuvos atstovą Vasario
16-sios proga.
Jei Lietuva būtų pati laisvai pasukusi
vadinamu “Socializmo keliu” ir turėtų
savo laisvei išrinktą valdžią, Vakarų ša
lys greičiausia nevykdytų Grigučio vadi
namos nepripažinimo politikos. Tai ga
lima spėti iš faktų, kad Vakarų šalys
pripažįsta komunistines valstybes, kaip
Jugoslaviją, ar net tokias Sovietų sateli

Nuėjau pas gimines Rydelius, pas kuriuos tė
viškėn važiuodamas buvau nakvojęs, bet jų jau
neradau tik kambariai buvo atidari, tušti. Kie
me sutikta jų kaimynė man pasakė, kad jie visi
išvažiavo į Belbieriškį pasiimti mamytės ir iš
ten, sakė, bėgsią Vokietijon, nes ir vokiečiai iš
Kauno jau kraustosi, bėga.
Nuėjęs gelež. stotin radau begalę keleivių,
besiruošiančių išvažiuoti Vokietijon. Daugiau
sia buvo tai vokiečių pareigūnų šeimos su savo
turtu. Laimė, kad turėjau važiavimui bilietą
nusipirkęs į abu galu, tai nereikėjo stovėti eilėje
prie bilietų langelio, bet atėjęs tuojau sėdau į be
siruošiantį išvažiuoti traukinį.
Pagaliau visai pavakare traukinys iš Kauno
pajudėjo. Važiavo kažkodėl pamažu iki Vokie
tijos sienos. Važiuojant per Lietuvą du lėktuvai
visai žemai greta traukinio skraidė ir lyg patru
liavo, išlydėdami bėgančių vokiečių šeimas.
Visai sutemus pasiekėm Vokietiją. Trauki
nys nesustojo nei Kybartuose, nei Eitkūnuose:
važiavo toliau ir vis greičiau ir greičiau. Va
gono kupėj, kur buvau susiradęs sau prieglau

dą, važiavo ir keturi jauni lietuviai gydytojai,
kurie viens kitam rodė savo ką tik gautus moks
lo baigimo diplomus. Sakėsi jie važiuoja į Vie
ną, Austriją, studijų gilinti.
Sužinoję, kad ir aš esu lietuvis ir kad Vokie
tijoj gyvenu nuo 1941 m., pradėjo mane klau
sinėti apie dabartinį Vokietijoj gyvenimą.
Jiems papasakojau visa, koks gyvenimas da
bar, karo metu, Vokietijoj yra, papasakojau
apie anglu — amerikiečių bombardavimus ir Lt.
Tuomet jie vienas kitam išreiškė, kad jų pasi
rinkimas studijuoti ne kur nors Vokietijoj, bet
Austrijoj, jų manymu bus daug ramesnis ir na
šesnis.
Traukiniui Dancige sustojus išsiskyrėme. Jie
visi keturi išlipo laukti traukinio einančio Aust
rijos link.
Kitą dieną vakare jau buvau Friedersdorfe
pas savo šeimą. Liūdna buvo sugrįžus. Prieš
akis stovėjo, vaizdavosi pasilikusi verkianti ma
mytė. Vaizdavosi ir besiveržią Lietuvon bol
ševikai su savo azijatiškais veidais, su rusišku
žiaurumu ir neprisotinamais troškimais pa
glemžti ir valdyti visą laisvą pasaulį.
Atostogoms pasibaigus vėl sugrįžau į savo
darbovietę prie sunkaus fizinio darbo.
1945 m. pradžioj paprašiau, kad mane per
keltų į to sandėlio skyrių, esantį netoli nuo ma
no šeimos gyvenamos vietos, Sorau apskr. (tos
vietos pavadinimą jau pamiršau). Perkėlė. Nu
vykęs ten radau kelis lietuvius (Palaitį, Bergriną, Jungą, Moržrimą ir dar kelis) ir jugos
lavus bei ukrainiečius. Ir vos tik ten pradėjau
dirbti, pradėjo artėti vokiečių — rusų frontas.

tada, kai paliečiamas žmogaus
teisių klausimas, nes į tą patį
maišą sumetamį ir maži retkartiniai sutoritetinių valdžių nukry
pimai ir totalistų visiškai sistematingas tautos išnaikinimo
tikslas. Ieškoma tauraus ir tyro
valdovo svetur, kai namie nuo tele
vizijos ekrano nenueina grubūs ir
nemoralūs kongresmanai, parsi
davimai už pinigą ar dar blogiau —
už nemoralius pasismaguriavimus
senatvės šešėliui jau bežvelgiant
per petį. Anuose kraštuose, kuriuos
taip smarkiai puolame, kaip Aziją
ir Lotynus, protekcijos ir privilegi
jos buvo šimtmečių tradicija, bet
kaip paaiškinti tai čia? Todėl išne
šant sprendimą apie tolimų kraštų
elgesį su savo piliečiais gal vertėtų
vartoti kiek jautresnes svarstykles,
Po Afganistano tradedijos stai
giai pakitusi krašto valdžios linija
beveik atrodo kaip iš ilgo miego
pabudusio
milžino
nustebimas
pasikeitusiu pasauliu. O tas pasau
lis visada buvo ties mūsų vartais,
Be abejo, politinė realybė verčia
žiūrėti savo krašto ateities ir ekono
minių interesų, bet jau sykį daro
mos sąjungos prieš grėsmę, gal,
nors ir labai pavėluotai,
turėtų
daugiau prasmės jungtis su demokratinais kraštais, su kraštais,
kurių galvosena yra artimesnė
mūsų požiūriui į žmogų. Šio krašto
intelektualų socialistinis sapnas,
nepakęsdamas šacho turtų, pagrei
tino Khomeinio atsisėdimą į sostą,
o kaip baisu net ir pagalvoti apie
Kambodiją ir Vietnamą.
Modemiškas žmogus. atsidūrė
šitoje padėtyje daugiausia dėl savo
pažiūros į autoritetą. Tą nesunku
pastebėti žiūrint į tėvų ir vaikų
santykius, mokyklų reformas, teis
mų sistemą. Besikeičiant pažiūrai į
dievybės ir valdžios rolę, kuri ne
taip seniai buvo be pasipriešinimo
priimama kaip vienas ir tas pats
dalykas, buvo prieita ir prie neiš
vengiamo klausimo, kiek vienas
žmogus turi teisę įsakinėti kitam ir
tvarkyti jo gyvenimą. Nuo val
džios, kaip Dievo duotos, supra
timo buvo pereita į kontrakto sąvo
ką, kas buvo neišvengiama norint
gyventi visuomeninėje sistemoje.
Pasaulis skilo pusiau, kai kuriems
kraštams pasiliekant religinio vado
autoritetą, o kai kuriems išskiriant
šias dvi sferas ir bandant tvarky
tis naujuoju demokratiniu prin
cipu. Mūsų dabartinėje gyvenamo
je vietovėje šis nuosprendis jau
seniai padarytas, ir jaučiantis
vakarietiškos galvosenos vadovu
gal reiktų plėsti savo idėjas pir
miausia
auginant
demokratinį
principą tuose kraštuose, kurie
stengiasi būti demokratiški, o ne
ieškoti įtakos sferų senosios galvo
senos kraštuose. Visai supran
tama, kad laikinės politinės sąjun
gos yra reikalingos praktiškais
motyvais (Kinija), bet paskutiniu
metu ryškus senųjų draugų aplei
dimas irgi labai nemaloniai krenta
į akis. Tokios politinės klaidos
pasėkas aiškiai pamatėme, kai teko
ieškoti draugų paskelbus grūdų
pardavimo ir Maskvos olimpijados
boikotą.
—

Vėl buvo sandėlis su visais darbininkais ke
liamas į kitą vietą, į Geschwendą, Tueringijoj.
Prieš išvažiavimą ten paprašiau sandėlio vir
šininką, kad leistų man pas savo šeimą nuvyk
ti ir ją drauge pasiimti važiuojant į Geschwendą. J is man atsakė, kad jau visi Friedersdorfo
gyventojai yra iš ten evakuoti ir ten mano šei
mos jau nėra. Patikėjau jo žodžiais.
Visi išvykom važiuodami arkliais į Ge8chwendą. Ir mums tik pravažavius pro Dresdeną ir apsistojus netoli jo esančiame kaime
nakvynei, įvyko to miesto didysis bombardavi
mas. Po to įvykio visą laiką buvau labai susirū
pinęs savo šeimos likimu: ar kartais nepateko ji
į tą bombardavimą, važiuodama pabėgėlių trau
kiniu. Mat, buvau susitaręs su žmona, kad,
frontui priartėjus ir manęs nesulaukus, važiuo
tų pas savo seserį Banienę į Wolfenbuettel prie
Braunschweigo. Būdamas kelionėje ir laiškus
rašiau jai į Wolfenbuettelį.
Atvykę į Geschwendą, sandėlį įkūrėme
Porceliano lėkščių fabrike. Fabrikas dėl karo pa
dėties buvo uždarytas ir neveikė. Fabriko patal
pose buvo prikrauta daugybė įvairių modelių
lėkštėms, lėkštelėms, įvairiems puodeliams ir
kitiems namų apyvokos reikmenims gaminti.
Tad visų pirma turėjome nemažai darbo, kol ii
kelių kambarių tuos modelius pašalinome.

.(Bus daugiau)

Split by PDF Splitter

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. vasario mėn. 28 d.

turas valstybinės dramos
rius Vytautas Valiukas.

akto

Rengėjos, Lietuviu Motery fe
deracijos Phuladelphijos klubas,
maloniai kviečia visus minėjime
gausiai dalyvauti. Atsilankiusieji
bus pavaišinti kavute.
Sn.
IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

Apie >10,000 pa
išinų. Moderniai patobulintas namas
Marąuette Parke. Kaina $67,500.

T0 WI RG

QŪICK STAKT
TEL — 582-8130

.-r

(Atkelta ii 2 pvL)
kambariai randasi ir ar būtų ga
limybės ir kituose universitetuo
se juos įruošti. Politika besido
mintieji klausinėjo apie Lietuvos
santvarką, ar okupantai kišasi į
švietimo, tikėjimo reikalus.
'Universiteto profesoriai pagei
davo, kad kasmet lietuviai Vasa
rio 16-tąją švęstų savam kamba
ryje ir apie tai būtų iš anksto
pranešta.
i Be profesorių ir studentų atsi
lankė Tarptautinio Instituto dijektorės pavaduotoja Joyce Lew,
ėstų atstovas su ponia, rusų ats
tovė ir kiti. Dalyvavo dvi to uni
versiteto ailumnės, viena Žiburio
lituanistinės mokyklos ir viena
Aušros mokyklos makimdtės. Da
lyvavo Detroito Lietuvių organiza
djų pirm. dr. Algis Barauskas ir
lietuvių Kultūros klubo pirm.
Antanas Musteikis su ponia.
Eidamas koridoriumi vienas universiteto profesorius aiškino:
“lietuviai nuoširdžiausia ir vaiSngiausia tautybė”, o jo studen
tai pridėjo: “O jų kambarys gra
žiausias ir didingiausias”.
Kad lietuviai gali nuoširdžiai
sutikti svečius ir juos pavaišinti
nuopelnas mūsų gerųjų šeiminin
Jąų. Tai nuolatinės: šaulės Elžbie
ta-'Jodinskienė, Antanina Jonyraenė, Regina Juškaitė, Jadvyga
Maršaūkcvičienė, Adelė Poderienė, Apolonija Skorupskienė, Ona
šiadeikienė. Vincas Tamošiūnas
vaišino šampanu, o Algirdas Vai
tiekaitis savo gamybas “eleksy

nių šokių grupė Audinys, vado
vaujama Rusnės Baltrušaity
tės, dalyvaus bibliotekos vado
vybė ir kviečiami atvykti .visi lie
tuviai su savo svečiais. Bus ir vai
šės. Automobilius galima bus pa
sistatyti bibliotekos automobilių
aikštėj.
Daugelis dar prisimena 1968
m parodą toj pačioj salėj, kai 24
ekspozicijų spintos nesutalpino
visų ir dalis eksponatų buvo iš
dėstyta kitose patalpose. Apkar
pius biudžetą, biblioteka dabar
turi tik 8 spintas, todėl ekspona
tų bus žymiai mažiau, bus dides
nė atranka, bet paroda bus įdo
mi.
Parodų vadovė Dorothy Manty moka taip eksponatus išdės
tyti, kad kiekvienas atkreiptų lan
kytojų dėmesį ir kad bendras vaiz
das būtų, tarytum, dailininko pa
veikslas.
Šiuo metu viri turime gražių
medžio drožinių, gintaro papuo
šalų, paveikslų, audinių, kerami
kos. Paskolinkime parodai. Pa
skambinkit Stefanijai Kaunelielienei (tek 554-4190), Antanui
Musteikiui arba Vincui Tamošiū
nui.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kitus kraštus

MI8CELLANEOUS

IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllHlllltliniimui

M. A.

. vestuott ateičiai, ir kaina nuderėta.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
bei pavardę, kad* jums patogu namus

apžiūrėti.

10% —« 20% — so% pigiau mokėsit
ui apdraod* nuo ugnies ir automo
bilio p* mus.

FRANK

utimi

1980

1
1
1
1

15000
200.00
265.00
300.00

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniuMiM

iiiiiituuiiiiiiiiiiiiinnuintiitnniiiuiiiiiii
4 butai. Mūrinis. Lemonte.
2-jų butų mūrinis.
tas.

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

Gerai užlaiky

Marąuette Parko rajone.

Reeotranas su namu ir visais įren-

MIGLINAS

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax
Notary Public

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii

29S1 W. 63rd St., 436-7878
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$X»7JH
neužmirškime Lietuvių Fondo, Jranumaiytą sumą: “Lithuanian Foundataz erampt, minėta Corporation, 2422

TeL 889-1784 arba 839-5568
iiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiHimimiiiiiumiiiiiii
•uiiiiiiiniiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2.

Vasario 13 d. gubernatoriui Ron. Reaganui lankantis Detroite, specialioje
audiencijoje buvo priimti tautybių atstovai, įsijungę į Reagano rinkiminę
kampaniją. Nuotraukoje — Jonas Urbonas, JAV LB Krašto valdybos vyk
domasis viceprim.. kuris yra Michigano valstijoje lietuvių už Reaganą komjteto pirm., su gubernatorium Ronald Reagan. Ta proga R. Reagaa bo
su pavergtos Lietuvos retitalats -

Pajamų

>1366,126-87

Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis protokolais,
lietuviškiems reikalams (švietimui, kultūrai, premijoms,

Exhibits

CBAFTSMAN '•

Fabrication

BUTŲ

NUOMAVIMAS

WANTED LATRE AND MIKL
OPKRATORS

Mininrum of 5 years ezperience.
Mušt be able to read blue print,
aet-up. H&ve own tools.
Fboae — 677-9566

MACHINIST
DISPLAYS S KXHIB1T8
Are you a take charge indivldual?
De you enjoy challenglng wor4tT’
If so, thla job ls for you.
Job involves: welding, bending form
ina of llght gage metai, simple U<htIng. fabrlcatlon, bending plaatic aheet
& šame anlmation wark.

CALL MtRF AT: 243-1230

LAREDO LANES

TeL 376-1882 arba 876-5096

Namų pirkimae — Pardavimas

i

PORTER WANTED

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

8980 W. Cokunbus Avenue
TeL — LU 2-2828
Ask for JOE, after 7 AM.

Draudimai — Valdymas

IEŠKOME DMBŠ4IV

INCOME TAX

VALOME

Notariatas — Vertimai

KILMCS nt BAIDOS
Pisimame ir vaškuojame
visų rūšių grindis.

BELL REALTY
<1.

B A C E V I C I D S_

BUBNYS — Tel. KE 7-5168

PACKAGE EXPRESS AGENCY
MARUI NOREIKIENg

517—784-4241

SIUNTINIAI

į

LIETUVA

Labai pageidaujamos geros rūšies
prekės. Maistas ii Europos sandėlių.
200S W. SS SU, Chicago, HL S0S2S
TEL. — WA &-27S7
W6'll help you mokė ttie right movė.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI,

P&SIRYfllSiy ASMENŲ
tarp 1>—? amfians, kurie norėtų
kurti nuosavą bendrovę — prekybą.
Nuo Micfaigano iki rytinių JAV. Daug
“benefits”. Reikia tiktai nebijoti
plačiai žiūrėti į ateitį. Skambinkite
po 5-tos vaL vak.

6529 S.'Kedrie Av. — 778-2283

M O VI N G

COLD

H E A D I N G

Ezperienced header and roller eet
up. Openings on day and njght
shifts. Top pay, free insurance,
pension plan, Christmas bonus and
other ezcellent benefits.
CALL TOM DTE — 489-6250

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
pilna apdrauda.

HELP WANTED — MOTERYS
nuomoti ar apdrausti savo nuosa
TeL — WA 5-8068
vybę Cbloagoje ar bet Icur Ameri
SEAMSTRESS
koje, prašome skambinti ar užeiti
i mūsų įstaigą. Mes visuomet pasi- iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHimmiiiitnumni FulI or pert tlme. WUling to learn
{ralrtų prekių pastrinklmaa ne to eut and make ahirts.
rooėę jums patarnauti.
brangiai

V.

Mm priklausome MIS ir turime
komputerį.

Viri 506-tai namų pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pulaski Road
Tel. -767-0600
indf&odsnTfy owntd tnO

aaaaaaaaaa6aeoaaoaaaaaaa«aaaaaaa>an«aa»

iš

mūsų

sandėlio.

COSMOS PARCELS EXPRESS
2581
88 SL, Chicago, DL 8062$

SECRETARY
Telef. - 825-2737
Vytautas Valantinas Large insurance agency needs
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiuiuiiiiiiiuuui perienced help. Rogėm park location. Ligfat typing and bookkeep'iiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiiiiiuiuiniuuiiiiiii ing. Salary open, Call Eric Somers
M-F 10 to 5 pjn.
466-4400.

PLUMBING
Uceneed, Bandėti, Iasared

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt
plytelės. Giass Mocks. Sinkos vamz
UllllllllilIlIHIlllIlUlUlllinHinilHIIHIIMD džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
JURGIS JANKUS
dę ir telefoną.
ĮSIGYKITE

ALBERTO CUSTOM TAUZA
4528 N. MUvnmkee, Chicago
Phone — 685-5587

SIUNTINIAI Į LIETUVA

VYRAI IR MOTERYS

DABAR

Anapus Rytojaus

SERAPINAS — 636-2960

ISSSSBS BBSBBBIBBiaiISSBSBSSBSBSSSISSISSl

RN or LPN
Full or Part Time
AQ Shiftg

JUNK

CARS WANTED

BUNNING OR NOT

Free Fait

Towing

ORD EKTENDED CARE

8401 S. Rldplaid Avė.
TeL — 588-8700

TEL — 582-8130
SKELBKITtS •‘DRAUOT’.

iHHiiiiiiiiiiuiiiiiiHimiiiiiinniniiiiiiiiiii
Skaityk Ir kitam pasffllyk

HELP W A N T E D — MAL
Ką tik išėjo ii spaudos XIV
amt austrų poeto SCHONDO- I 'iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiHHiiiiiiHmi
HHiiiiHimiiiiHiiiiiimimiiniinmiimiMiimitniiittiititt
CHO viri jinė poema

Lietuvos karaliaus
krikštas,

s

OWNER - OPERATORS

B D.O.T. ąualified with tandem axle tractor ior piggy

kur aprašytas ano meto stebuk |
las Prūsuose. Vertė A. Tyruolis.
stipendijoms ir moksliniams veikalams) paskintus
>S43,gl9JS iliustravo D. Stončiūtė, išleido |
Visi statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet M. Morkūnas, 32 paL, kaina
galėtų skirti lietuvybei dangau kaip IM “
11.50. Gaunama “Drauge“.
3.

PLASTICS

Man or Woman
12 midnight to 8 A.M.

Lietuvių Fondas 1962—1960JL16

Pagrindinio kapitalo bruto

2006 N. Major — Phone 622-2040
JOHN RUFFIN

A. VILIMAS
M O V 1 N G

MMiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniimmiiiuiiiinnt

1.

TV

2348 W. G9tb St., teL 778-1486
llllillillllllllllllllliuillllliiuiliuillllllllll

>1,700.00, JAV LB Cicero apyl. $1,40000, Ragelis, Antanas
Romanas
$300.00, Rukšėnas, Mykolas >100.00, Smilgevičius. Jonas, mž.,
296 pusi. Išleido ATEITIS 1978.
atm. įn. 100.00, Urbelis, August, atm.. įn. $100.00, Valinskas,
Spaudė “DRAUGO" spaustuvė. Ap
Domininkas B. >100.00.
lankas autoriaus. Kaina au persiun
Vailionienė, Marijona - TomkevičiOtė, atm. įn. >150.00.
timu >7.73.
MankeliOnas, Vytautas >200.00, Cotambia, S. A
Dl. gyv. prideda 5% valstijos
Aglinskas, Vytautas, agr., atm. įn. >46500.
mokesčių.
Jasulaitis, Juozas >300.00. Australia.

B viso 26 nariai
w M
KBSyONHDl
lyktoe |

ZAPOLIS

Telef. GA 4-8654
3286y, V. 95th Street

2625 West 7lst Street

Seniausia Lietuvių Radio programa

6
mus /^umuui nuumii

M A K E &

AND MOLD REPAIRMAN '
£hcperienced on die caat moida
by manufacturer.

“t “•; rr* ; - ' ■

Valdis Real Estete

K. DONELAIČIO MINĖJIMAS

Didžiojo lietuvių literatūros Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN,
klasiko Kristijono Donelaičio 200- 1360 .banga, veikia sekmadieniais nuo
-tų metų nuo jo mirties jubilie 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
jaus minėjimas Philadelphijoje dama vėliausių, pasaulinių žinių sanyra rengiamas kovo 9 dieną Šv. traųką ir komentarai, muzika, dainos
ir Magdutės pasaka. Šią programą
Andriejaus parapijos salėje 12
veda Steponas ir Valentina Minkai.
vai., tuoj po lietuviškų mišių.
Biznio reikalais kreiptis į Battie FloProgramoje paskaitą apie K Do rists — gėlių bei dovanų krautuvę,
nelaitį skaitys Mažosios Lietuvos 502 E. Broadway. So. Boston, Mass.
sūnus, visuomenininkas dr. Jonas 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
gaunamas dienraštis “Draugas” ir ra
Stikliorius. K Donelaičio kūrybą site didelj pasirinkimą lietuviškų knydeklamuos svečias iš New Ha- KDParodai centrinėj bibliotekoj ven, Conn., nepriklausomos Liegauti patalpas ir laiką nėra leng
va, bet lietuviai gauna jau tre
čią kartą, nes bibliotekas vadovy
2422 WEST MASQUEITE BD.
CHICAGO, ILLINOIS 60629
bė vertina lietuvių meną ir jų kul
PHONE: 312 925-6897
tūrinį įnašą į Detroito gyvenimą.
UJA
Be to, su parodų ruošėjais iki
šio laiko santykiai buvo labai
nuoširdūs ir draugiški. Paroda tę
ru”.
sis nuo kovo 12 d. iki balandžio
' Atsilankę lietuviai pageidavo, 30 dienos.
sausio mėn. įnašai.
kad būtų išleisti atvirukai ir lei
S. Kaunelienė
dinys apie tą kambarį. Tai jau
Santrumpa: atm. įn. — atminimo įnašas, Suma, paraiyta po pavarŽIBURIO MOKYKLOS
senai numatyta, bet reikia lėšų,
dės,
reiikia įnašų ii viso.
* BALIUS
kai tik jų .gausim numatom ir at
2 x >10.00
JAV LB Waukegano apyL (J. Triukienei mirus) $3,120.00,
virukus ir leidinį išleisti ir lietu
Detroito apylinkės LB Žiburio
Visakaitis, Ignas >10.00 W. Germany
viškus baldus padaryti.
lituanistinės mokyklos 30-ties me 1
17.04
Bagdonas, Jonas, atm. įn. >192.04.
tų
sukaktuvinis balius įvyks š.m.
1
20.00
Lietuvos Agr. Sibiro Tremt. Pagerbti F-das >5,840.00.
LIETUVIŲ MENO IR
4
25.00
balandžio
19
dieną
Dievo
Ap

Gudynas, Pranas, kpt. atm. įn. $225.00 Kojelytė, Daina
TAUTODAILĖS PARODA
E., >270, Leugoud, Edward $4.049-26, Ramanauskas, Vaclovas
vaizdas Kultūros centro salėje
ęENTRINĖJ BIBLIOTEKOJ
>175.00.
7:00 vai. vakare. Programą išpil
1
50.00
Vaičjurgis, Arvydas, J., atm. įn. >640.00.
Kovo 12 d. 7 vai. vakaro bus dys damininkė Vanda Statkie
60.00
1
Matonis, Jonas, atm. įn. $295.00.
atidaryta paroda Centrinės bib nė, palydima Ąžuolo Stelmoko or
75.00
1
Pažiūra, Vladas ir Alfonsą $600.00.
liotekos Adam Strofom salėj (tre- kestro iš Chicagos. Visi kviečia
1
80.00
Vailokaitis, Pranas, atm. įn.. >100.00.
čiam aukšte), 5201 Woodward mi dalyvauti.
10
100.00
D. B. >200.00, Jakštys, Jonas ir Ona >100.00, Jonušas, Vac
lovas, atm. įn., $100.00,-AustraBa, Kindurys, Alfonsas ir Ona
prie Kirfoy. Tą vakarą šoks tauti
“Žiburio” Tėvų komitetas

--------

ŠIMKUS
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RADIO PROGRAMA

-

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBUG

Tel. 737-7200 ar 737-8534

“Draugo” Š. m. vasario 21 lai
Srnrn Ptowing
doje, reportaže apie Vasario 16-to
sios minėjimą, vieną sakinį šitaip SNIEGĄ NUVALOME
pradėjau: “Šen. Riegle prie mik
Biznio įstaigom, Rezidencijom.
rofono .pasišaukė ir savo Detroito
TEL. 456-0584
raštinės sekretorę Violetą Abariūte,(...)”
Esu prašomas patikslinti, kad 4niiiiiitntiuuHftimiiiuuiMinninuiinii
V. Abariūtė yra ne sekretorė, PIONEER MOVERS
3043 W. Montrose Avenue
o JAV senatoriaus Riegle Detroito
įstaigos asistentė
(.angliškai — Greitai pericraustome mieste ir apy
Staff Assistant), turinti daug pla linkėse. 24 valandų patarnavimas.
7 dienas savaitėj.
tesnes ir reikšmingesnes pareigas
Turime
leidimus.
—
Apsidraudę.
negu sekretorė. Klaidą tikslinda
mas kartu panelę V. Abariūtę ir
TEL 583-8154
atsiprašau.
.
••
iimuiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimi
Alfonsas Nakas

Philadelphia, Pa.

•

M O L D

- -

LUce a challense? Need v&rlety in
your work? We work wlth plexlglaa*. Kydei & aBS aheet. Cuttln*,
bendlng & formine for dlsplay atrue2Jų aukštų mūras. Apie 4250 So. Msplevrood, teL 254-7450 tureo. If you enjoy creanvlty and
&re « bard worker.
>7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
Taip pat daromi VERTIMAI.
tas $46,900.
GIMINŲ Iškvietimai, pildomi
r.AT.Į. MIKE AT
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
Geroje vietoje takitokie blankai.
248-1220

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, OL 00032, teL >27-5080

PATIKSLINIMAS

MOŠŲ KOLONUOSE

HELP WANTUD — VTBAJ

------------------------

KOGI LAUKTI

D B M E 8 I O 1

HOUR

D t M E S IO

Mažoje lietuvių šeimoje priimsime
ligonį reikalingą pilnos priežiūros.
Atskiras kambarys, maistas ir nuošir
mūro 22-jų metų buadžiausia priežiūra. Marąuette Parke.
g*low. 2 miegami. PuSų sausas beisSkambint visą dieną tei. 47»486R

Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. orb Šildymas ir vėsinimas.
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
Bte užimti. Marąuette Parke. —
>52,500.

AND

DETROITO ŽINIOS

K E A L ĮSTATE

ISNUOM. 5 kambarių butas 2-me
aukšte ir vienas kamb. 1-me suki
te, nuo kovo 1 d. Skamb. visą dieną
— Telef. 476-3560.

24

Urugvajaus lietuvių tautinių šokių grupės “Ąžuolyno” dalis i-nkta kelionės ii Chicagos { kitas lietuvių kolonijas.
-Pirmoji vieta — Detroitas, paskui Toronto, Kanadoje, Cievedandas, St. Petersburg
Nuotr. V. Kučo

CLASSIF1ED GUIDE

back operatiotL Pick up and delivery vrithin 400 mile

radius. Chicago-based. Excellent pay package.

TEL -812—228-7828
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MOŠŲ KOLONIJOSE

KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.
.

VASARIO 16 MLNgJIMAS

ka. Bet turėjo padainuoti dar ir
priedo.
Po to — sugiedamas Lietuvos
himnas ir minėjimas, užtrukęs
tik truputį daugiau kaip dvi va
landas, baigiamas. Jis buvo gerai
paruoštas.
šį minėjimą rengė KLB Toron
to apyl. v-ba, programai vadova
vo Aušra Karkienė. Prie įėjimo
buvo Kalinamos labai estetiškai
paruoštos minėjimo programos,
kurių autore — dail: Aida Vek

Rodcford, TU.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Šioj lietuvių kolonijoj šešias
Šaltą, bet saulėtą vasario 17
dešimt antroji Lietuvos nepriklau
d. Rockfordo negausi lietuvių
somybės paskelbimo sukaktis iš
kolonija atšventė Vasario 16
kilmingai paminėta net trijų dieminėjimą. Iškilmės pradėtos Šv.
•Yių laikotarpyje.
Petro ir Pauliaus lietuvių baž
Vasario 15 d., 8 vai. vaL, Prisi
nyčioje. Šv. Mišias ir turinin
kėlimo salėje KLB krašto v-ba su
gą dienai pritaikytą pamokslą
ruošė priėmimą kitataučiams sve
pasakė iš Chicagos atvykęs kun.
čiams su menine programa, kuRaudeliūnas. Prie pamaldų iš
jrią atliko atskirai moterų ir kar
kilmingumo daug prisidėjo iš
tu su vyrais daininis vienetas — i terytePranys Alšėnas Chicagos gausūs uniformuoti su
-(anksčiau vadinęsis “Volunge”),
savo vėliavomis Vyt. D. rink
'vadovaujamas ir diriguojamas
tinės šauliai. Vytautėnai jau ei
muz. D. Skrinskaitės — Visttcon- Hamilton, Ont.
lę metų gražiai talkininkauja
tienės, kuris, akompanuojant Sil
ten esamam šaulių 5-tam būriui
SKAUTŲ VEIKLA.
vijai Freimanienei, atliko pasigė
vadovaujamam A. Pociaus, ir
rėtinai puikią liaudies dainų pro
Vasario 16-tos iškilminga
bendrai geriems lietuviškiems
gramą.
“Širvintos” ir “Nemuno” tuntų
Priėmime dalyvavo keliasde sueiga įvyko vasario 10 d. Or užmojams.
Puošniame lietuvių klube 2
šimt kitataučių — kanadiečių ganizuotai su vėliavomis daly
vai.
p. p. prasidėjo akademija
svečių, kitų valstybių konsulų vavo šv. Mišiose ir po pamaldų
Altos
skyriaus pirmininkas S.
bei org-jų atstovų. Jų tarpe — ir iškilmingoje tuntų sueigoje, šios
Lietuvos gen. konsulas dr. J. sueigos metu įžodį davė jaun. Surantas, pasveikinęs susirin
Žmuidzinas su žmona.
skautai-ės S. Gudelytė, E. Kve- kusius, pakvietė programai va
Vasario 16 d. prie Toronto daraitė, A. Meškauskaitė, P. dovauti talentingą kalbėtoją ir
miesto rotušės (Nathan Phillips Babeckas, V. Ramaset, A. Ru darbštų visuomenininką K. Rut
sąuare) šventės proga buvo iš daitis, ir skauto — R. Bagdo kauską. Vėliavas įnešus, Ameri
kelta Lietpvos trispalvė. Prie vė nas, A Kvedaras, P. Otto, D. kos ir Lietuvos himnus sugie
liavos iškėlimo ceremonijų daly Ramaset. Į paskil. laipsnį buvo dojo Rita Makauskaitė-Vant.
vavo miesto tarybos atstovas To pakelta prit. sk. L Stankutė. Invokaciją sukalbėti pakviestas
ny Ruprecht
Dalyvaujant gražiam skaičiui naujasis lietuvių parapijos kle
Tą pat idieną, 2:30 vai. p. p., tėvelių, buvo atlikta trumpa bonas kun. Wm. Collins. Teko
iš kabelinės televizijos stoties patriotinė programėlė. Skautai patirti, kad naujasis klebonas,
“Maclean — Hunter Cable TV” j
preu j Tadarauskui už kilęs iš airių, yra labai palan
buvo transliuojama speciali Va atnašautas šv. Mišias skautų kus lietuviams, gerai supran
sario 16 programa, kurioje On- intencija.
tantis mūsų tautos kančias ir
tario premjeras, William G. Da— Kaziuko mugė kovo 2 d., stropiai studijuojąs lietuvių kal
vis, tarė įžanginį žodį. Pažymė tuoj po visų 'trijų pamaldų.
bą.
tina, kad šventės proga šis prem Kviečiame visus ir iki pasima
Pagrindinę kalbą pasakė vie
jeras prisiuntė sveikinimo raštus tymo mugėje.
tinis dr. Plioplys. Rezoliucijas,
Lietuvos gen. konsului dr. Žmui— Susimąstymo diena įvyko primenančias Lietuvos nelaimę,
dzinui ir “Tėviškės Žiburiams .
vasario 25 d., kartu su latvių anglų kalba perskaitė Valė
Vasario 1 d., sekmadienį, vi skautėmis.
R.
Sparkytė. Jos bus pasiųstos
sose trijose lietuvių šventovėse
įvairiems vyriausybės pareigū
buvo- atlaikytos ta intencija pa —“Nukankintieji kovoja drau
maldos, kuriose org-jos dalyvavo ge su mumis... Jie stiprina mū nams.
Meninę visus sužavėjusią dalį
su vėliavomis. “Tėvynės prisimi sų gretas... Tebus pašlovinti ne
atliko
Vyt. D. šaulių rinktinės
nimų” radijo pusvalandis, vado
nusilenkę prieš netiesą”.
jaunieji tautinių šokių “Vyčio”
vaujamas J. R. Simanavičiaus, 1:
Arkiv. M. Reinys,' šokejaL Grupei priklauso 28, iš
30 vai. p p transliavo specialią
Vladimiro kalėjime • kurių 25 dalyvavo šiame minėnppėjimo programą.
*iškilmingas aktas ir. meninė
programa įvyko Anapilio didžiu
lėj salėj, kuri buvo pilniausiai už
pildyta.
Vasario 16 minėjime, kita
ALGIUI MIKUTAIČIUI
taučių svečių priėmime (IL 15)
iy iškilmingam akte (II. 17) kal
tragiškai žuvus, MIKUTAIČIŲ ŠEIMAI ir p. AR
bėjusieji valdžios, savivaldybės ir
LAUSKAMS reiškiame gilią užuojautą.
org-jų atstovai be išimties pasisa
kė esą “hardliners”, atseit, kie
J. Fetting
V. Stanislovaitis
tos linijos šalininkai — prieš vis
ką grobiančius sovietus.
L Kavalas
V. Vaitkus
Minėjimas pradėtas Kanados
S. Naujokas
J. Zubrickas
himnu “O Canada”, kurį sugie
J. šėma
dojo, choras “Aras”. Atidaromąjį
žodį tarė KLB Toronto apylinkės
pirm. Ramūnė Jonaitienė. Invokaciją sukalbėjo kun. A. Žilinskas.
Po to tas pats vyrų choras “Aras ’,
akompanuojant muz. St Gailes
čiui ir diriguojant V. Venkaižmonai SOFIJAI, svainei IBISRI VEBTUENEI ii
čiui, padainavo muz. Naujalio
svainiui ROMANUI VADOPALUI reiškiame nuošir
Lietuva brangi, pagal Maironio,
žodžius ir muz. Navicko “Leis- į
džią užuojautą ir kartu liūdime.

t

jime, atlikdami matytų ir ne
matytų visą grandinę gerai iš
balansuotų šokių. Šokiams va
dovavo Valė Sparkytė. Progra
mai išsisėmus, visi dalyviai pa
kviesti turtingoms vaišėms, at
sidėkojant čikagiškiams už vieš
nagę. Ryte taipgi visi buvo pa
vaišinti kavute ir užkandžiais.
Pranešta, kad Altos veiklai
paremti suaukota daugiau kaip
1,300 dol. Padėkota išvykos or
ganizatorei Cecevičienei ir vi

siems čikagiškiams už gausų
atsilankymą.
Jaunieji šokėjai 6 vai. vak.
automobiliais, o visi kiti auto
busu gerai nusiteikę grįžo na
mo į Chicagą. Visų vardu nuo
širdžiai dėkojam broliams rockfordiškiams už pakvietimą da
lyvauti tautos šventėje, malonų
priėmimą ir vaišes. Ypatinga
padėka nepavargstantiems dar
buotojams K. Rutkauskui, S.
Surantui, A. Pociui, P. Šernui,
V. Keršiui ir visiems kitiems,
kurių dėl laiko stokos nesuspėta
pasižymėti.
J. Yla
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A. f A. DR. ZENONUI MINGINUI
mirus,
jo žmonai LYLIJAI

gilią užuojautą.
Stefanija ir Aleksandras
T raškai

A f A.

ALDONAI SAULEI MICHELEVIČIENEI minis,
jos vyrui BRONIUI, dukrai ASTRAI su šeima ir
MOTINAI reiškiame gilią užuojautą jų skausmo
valandoje.

Brangiam dėdei
Af A

Jadvyga ir Feliksas Puiriai

RUFINUI VIRKAU
staiga mirus, žmonai Vandai, sūnui Vy
tautui ir dukteriai Henrietai Vepštienei su
šeimomis, taip pat seserims Lilian Žilis ir
Česei Sodaitienei, kartu liūdėdani, reiš
kiame gilią ir nuoširdžią užuojautą.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

A. t A. Algimantui Antanui Mikutaičiui
tragiškai žuvus. Jo tėvus JANINĄ ir MEČĮ MKUTAIČIUS su šeima ir senelius ONĄ ir JONĄ AR
LAUSKUS, bei kitus gimines giliai užjaučiame ir
kartu liūdime.
Petrė ir Vincas Dubauskai
Aldona ir Vitas Katinai

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

MARCELE RIMŠA

dzinas.
Toliau — ir vėl meninė pro
grama. šiuo kartu pasirodė To
ronto Jaunimo ansamblis Ginta
ras — vyresnioji grupė. Ji ugnin
gai pašoko Pasisveikinimo šoki,
o vėliau, pagal muziką N, Vait
kevičiaus, o žodžius P. Gaulės,
sudainuojama “Aš saugosiu mei
lę” ir pagal muziką A Beržinsko,
žodžius V. Barausko — Sakyk,
paukšteli”. Vėl šokėjai sušoko
vestuvių polką ir žiogelį.
šokėjų vadovė Rita Karasiejie
nė, dainininkių vadovė — Gied
re Patulionienė, muzikantai —
Chuck Goudie, Algis Kamin&as,
Ričardas Punkrys, Vidmantas šilinskas ir Žibutė Šilinskaitė.
Seka Vn KLB krašto v-bos
pirm. J. R. Simanavičiaus žodis,
išklausomi sveikinimai, pristato
mi svečiai, priimama rezoliucija
Kanados valdžiai.
Po to — ir vėl vyrų choras
“Aras”. Jis padainuoja Kazio Vik
toro Banaičio Žygį į Vilnių, par
tizanų dainą pražydo jazminai ir
liaudies dainų pynę, paruoštą
Broniaus Jonušo — Pasilik svei-

b

Buvo globojama ir gyveno pas brolio Jono
Rimšos dukterį
Mariją ir jos vyrą Stasį Kasias, WiUow Springs, Illinois.
Vasario 21 d., 1980 m. po gedulingų pamaldų Sv. Patricijos
bažnyčioje Hickory Hills, ūl., buvo palaidota šeimos sklype Sv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

t

jo žmonai VANDAI, dukrai HENRIETAI VEPŠTI
su vyru, sūnui VYTAUTUI su žmona, vaikaičiams
— INDREI ir LINUI, taip pat visiems artimiesiems
gilią užuojautą reiškia

Marija Krasauskaitė
Marcelė Mickienė
Vanda Sruogienė

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Draugus ir pažįstamus prašome pasimelsti už velionės sielą.
Širdingai dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse, aukoju
siems šv. Mišioms ir karsto nešėjoms

TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345

Marija ir Stasys Kasias

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Af A RUFAS VIRKAU
Gyveno Chicago, Illinoia, Marąuette Parko apylinkėje.

Mirt vasario 26 d., 1980 m.,
amžiaus.
Gimė Latvijoje.

A. t A. RUFINUI VIRKAU minis,

H ---

Amerikoje išgyveno 30 metų.

A. t A. Dr. ANTANUI RUK5AI mirus,

Irena ir Gedas Bliūdžiai Pat ir Povilas Vadopalai
Aldona Ir Bruno Morkiai
* su šeimomis
Lydija Vadopallenė

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
Gimė

10 vai. ryto,

sulaukęs

80 m.

Amerikoje išgyveno 30 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vanda, sūnus Vytautas,
marti Irena, duktė Henrieta ir žentas Vytautas VepStai, anūkai Linas
ir Indrė, sesuo Lilian Žilis su vyru Frank. sesuo Cesė Sodaitienė,
sūnėnas Jurgis Sugintas su žmona Meri, ir jų duktė Nora. Lietuvoje
brolis Danielius su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 2 vai. popiet Petkaus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 29 d. B koplyčios 10 vai.
ryto bus išlydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

Vietoje gėlių aukoti Lietuvos Dukterų draugijai.
Nuoširdžiai kviečiame visus: giminia, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 6«th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Pilos Hills, 111.

Tel. VIrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

Nuliūdę: žmona, sOnoą duktė, marti, žentas ir anfikaL
Lald. direkt Donald

A Petkus. — Tel. 476-2345.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

Giliausią užuojautą

reiškiame

SOFIJAI VEDEI KIE N EI,
netekusios brangios sesutės A. f A. BIRUTES
DAMBRAVIENES.
Bronė Bairionienė
Ulė ir Ignas Juzėnai

A. t A. LEONUI JANULEVIČIUI mirus,
jo žmonai JANINAI, dukroms VIDAI ir jos vyrui

BRONIUI JUODELIAMS ir RIMAI reiškiame nuo

3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

širdžią užuojautą.
VASAITIS - BUTKUS
Kaukoriy Ir Krutuliu šeimos

1

I
I

4330-34 So. California Avenue
(
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

JURGIS. MERI ir NORA SUGINTAI

Mirt vasario 18 d., 1980 m., sulaukusi gilios senatvės.
Levoniškiuose, Panevėžio apskrityje, Lietuvoje.

I
|

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID I

Af A

kit į tėvynę”.
Tada pagrindinę paskaitą skai
tė inž. Vytautas Kamantas, PLB
pirmininkas. Po jo — kalbėjo Lie
tuvos gen. konsulas dr. j. Žmui-

ir sūnui JONUI reiškiame

1446 So. 50th Avė.. CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003
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X Marijos aukšt. mokyklos
baigiamosios klasės geriausios
mokinės, gavusios 93 procentus
ar daugiau mokslo pažymių, yra
Sios: J. Blokeli, M. Bujnowski,
L. A. Coniglio, Saphia Daukutė,
Th. Ertman, A. Fegan, R- Menehan, B. Holpuch,
Raminta
Jautokaitė, M. Kastelic, T. Krafuisin, J. Krupinski, Regina Krutulytė,
Diana Maskaliūnaitė,
Vida Mikalūnaitė, L Mascarelle,
R. A. Paika, Ginta Remeikytė,
G Shulicke, Ramunė Tričytė, L.
Wallace ir C. Zmuda.
X Triton College, Downers
Grove, DL, moksleivių meno pa
rodą vyksta nuo kovo 4 iki 27
d. pirmadieniais ir penktjujieniais nuo 10 vai. r. iki 4 vai.
p. p., antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 6 iki 8:30 vai. vak.
šeštadieniais uždaryta. Parodo
je dalyvauja ir du lietuviai —
Stephen Skirius ir Christine Ski
rius.
X Marijos aukšt. mokyklos
Motinų klubo susirinkimas bus I
kovo 9 d., sekmadienį 2:30 vai.
p. p. mokyklos kavinėje. Jerry
Lynch, Jer-Michael’s gėlių par
duotuvės atstovas, papasakos,
kaip išlaikyti gėles ir augalus
sveikus.
Viešniomis rūpinsis
Frances Chemak ir Jean Kies,
informaciją teikia Lou Doherty.
Po susirinkimo bus atgaiva.

X Partizano Daumanto atei
tininkų
kuopos ^tsirinkimas
įvyks kovo 9 d. At...ininkų na
muose 2 v. p. p. Tuo pačiu me
tu ateitininkų tėvai galės pasi
klausyti dr. A. Norvilos paskai
tos apie dvikalbiškumą.

Dainuoja: so

listai — Gina čapkansldenė, M. MoroMenė, C Kogut, S. Baras, A Brazis,
A. Grigas, P. Godas, J. Savrlmas, L.
Štokas ir Operos choras. Balete da
lyvauja 40 Šokėjų. Choreografija yra
V. Kuosaitės ir i. Puodžiūno.
< llt

BOletal gaunami VazneUų prekybo
St. Chicago. m.
80829. TaL: 471-1424. Bilietų kainos:
parteryje — $17.50, $15.50, $12.50,
$9.50: balkone — $15.50, $11,50 ir
$7.50.
Paltu bilietus galima užsisa
kyti pasinaudojant ir 5ia atkarpa:

je, 2501 W. 71 st

Z"'
* ;
-

*

Pralau
"

-

k—............

Pralau

prisiųsti ...................... bil. po
dol. .................. spekt

prisiųsti ------- ----- bil. po

AUSTRALIJOJE

— PreL Petras Celiešius, iki
šiol buvęs vysk. A. Dekanin se
kretorius ir dirbęs lietuvių ir
vokiečių sielovadoje, išėjo į pen
siją ir įsikūrė gyventi Los An
geles, savo seniau įsigytuose na
muose. Jo adresas: 2976 Sunnynook Dr., Los Angeles, Calif.
90039.

— A. a. Kazimieras Danišku
vičius buvo rastas negyvas sa
vo namuose Carlingforde va
sario 1 d. Velionis buvo gimęs
1908 m Alvito valsčiuje. Nepri*.
klausomos Lietuvos laikais dir
bo paštininko darbą. Nuo 194&
m. gyveno Sydnėjuje, kur gy
vai reiškėsi lietuviškoje veikloj
je, dalyvaudamas įvairiose or
ganizacijose, chore. Paliko žmo
na Izabelė, dukra ir sūnus su
šeimomis.

x Svečiai iš Vokietijos. Ko
vo 16 d., 3 vai. popiet Jaunimo
centre koncertuos fleitistas Pe
tras Odinis ir pianistė Raminta
Lampsatytė. Bilietai Vazneiių
prekyboje. Visi kviečiami, (pr.)
x Jei SKILANDŽIŲ tau tik
reik, tuoj pas Petrą ir užeik’
— INTERNATIONAL MEAT
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena,
dešros ir t. t. Užsakymus siun
čiame paštu bet kur Amerikoje.
2913 West 63rd St., Chicago, H
60629. Tel. (812) 436-4337. (sk.)

X Akiniai siuntimui j Lietu
vą. Kreipkitės j V. K&rosaitę.
-ap* Vardas ir Pavardė ..................................... Optical Studio, 7051 S. Waahtenaw Ave., Chicago, DI. 60629.
Adresas ............ ................................................
X NAMAMS PIRKTI PATel. 778-6766.
(sk.)
_________ dol...................... spekt.

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir priei
Čekius pralome iiralyti: Lithuanian
namais nuošimčiais.
Opera Co^ Ine. ir siųsti tiesiog su
Mutual
Federal Savings. 2212
JBao užsakymu Vazneiių krautuvės ad
resu (ik)
'Vest Cermak Road Tclef
VI 7-7747
(sk.)
(J».).

J

— Richardas J. Krickus, Ma
ry Washington College profe
sorius Virginijoje, “Commonweel” laikraštyje vasario 15 d
laidoje išspausdino ilgą studi
OKUP. LIETUVOJE
jinį straipsnį apie padėtį oku
— Kalbininkui Kajfmierm
puotoje Lietuvoje, pavadinda
mas jį “Įkaitai savo tėvynėje” Būgai atminti netoli jo tėviš
(Hostages in their Homeland). kės, važiuojant iš Dusetų mies
Jis savo studijoje cituoja Alek telio Užpalių link, prie Vozgėlių kaimo pastatytas skulptūri
ir kt. Bet labiausiai lietuvius sandrą Ginzburgą, kuris pami
nis stulpas su rodykle jo tėviš
jaudina Baltarusijos lietuvių li nėjo kun. Karolį Garucką, pri
kės — Pažiegės link. Skulptūrą
kimas. kurie kenčia dar neregė mena sąžinės belaisvius Vikto
rą Petkų, Balį Gajauską, Hel pagamino Vytautas Ulevičius.
tą priespaudą.
K. Būgos šimtmečio gimimo su
Lietuvos pogrindžio spauda sinkio susitarimų grupės narius
kakties
proga.
-T
spausdinama primityviom prie ir jų persekiojimą bei suėmimus
—
Meškeriotojų
bei
žvejų
monėm, ir jos egzempliorių ne Taip pat priekaištauja Vakarų
sąskrydis ruošiamas liepos 8 d.
daug. Tačiau kai patenka į va pasauliui, ypač Amerikos kata
karus, čia ji ištisai perduoda likams, kurie nerodo jautrumo
ma per Laisvės radiją, Vatika savo įkalintiems ir kenčiantiems
no ar Amerikos Balso progra broliams. Pamini taip pat ir Va.
mas. Tokiu būdu tūkstančiai tikano vadinamą Rytų politiką,
lietuvių Lietuvoje sužino, kas kuria norima gelbėti tai, kas
dar galima išgelbėti, bet nepapas juos nyksta.
PAVOJINGOS SLOGOS
1
rodoma
tikros užuojautos ir ken
Meninėje dalyje pasirodė so
Per pirmas dvi vasario mėnelistė Margarita Momkienė. An čiančių supratimo. Straipsnis
vertas
didelio
dėmesio,
ypač
1
šio
savaites nuo slogų (influtroji solistė Genovaitė Mažei
kad
čia
panaudojama
“
Kroni

encis)
mirė 25% daugiau žmo
kienė dėl ligos
nedalyvavo.
kų
”
ir
“
Samizdato
”
medžiaga,
nių Illinois valstijoje, negu buvo
Momkienė padainavo 3 dainas,
akompanavo Vida Kazlauskaitė. kuri daugeliui amerikiečių visiš vidurkis per paskutinius penkę^
kai nežinoma
rius metus. Apie tai skelbią
Po to Rūta Pakštaitė paskai
Illinois Sveikatos departarneų?
tė 3 eilėraščius: Mykolaičio-Pu
tas.
tino Tėvų šalis, B. Brazdžionio
Protėvių žemė ir dar vieną.
PCGA
Savo kūrybos eilėraščius skai
Chicagą pirmadienį vasario
tė Apolinaras Bagdonas: Dvi
25
d., nusiaubė sniego pūga. Iš
dešimt, Partizano motina ir Par
krito
3.9 inčio sniego, o vieto
tizano malda. Uždarydamas K.
mis — net iki 6 inčių. Tuo pa
Juškaitis visiems nuoširdžiai dė
čiu
metu pūtė 49 mylių per va
kojo. Minėjimas baigtas Lie
landą
vėjas. Kai kurie lėktu
tuvos himnu.
A. P. B.
vai negalėjo nutūpti Chicagos
O’Hare
aerodrome, nusileido
LŠST CENTRO VALDYBOS
Milwaukėje
ir autobusais kelei
POSĖDIS
viai buvo atvežti į Chicagą.
Sausio 12 d. Vyt. Didž. šau
UŽDARO GELEŽINKELĮ
lių rinktinės namuose, Chicago
Federalinis teismas įsakė uir.
je įvyko centro valdybos posė
daryt apie pusę subankrutavu
dis, kuriame dalyvavo 10 valdy
sio Chicago, Milwaukee, St
bos narių.
Paul
and Pacific geležinkelio. Iš
Dėl Holocoust filmo ir tuo pa Clevelande, Vasario 16-ją minint,
čiu vardu išleistos knygos iš prieš pamaldas įvyko vėliavų pakeiti 9,500 to geležinkelio mylių už
puolio prieš lietuvių tautą, nu mas. Simbolinę aukuro ugnį uždegė daroma 4,600 mylių, tačiau tai
tarta paruošti ir anglų kalba komp. A. Mikulskis, šalia jo O. Jo- nepaliečia dviejų to geležinkelio
kubaitienė ir B. Natkevičiūtė.
linijų, aptarnaujančių Chicagą
išleisti stambesnį veikalą ir at
Nuotr. J. Garios
ir nepaliečia Amtrak traukinių,
sikirsti jos autoriams, duodant
einančių į Milwaukę.
daug dokumentuotos medžiagos Jasaičiui, Kaziui Tautkui
ir
VALSTIJOS RŪMAI
ir nuotraukų apie žydų padary Apolinarui Skopui.
tus didelius nusikaltimus lietu
Sudaryti planai pastatyti įs
Pirmininkas K. Milkovaitis
vių tautai, ši knyga jau yra pranešė, kad nuo 1980 metų pūdingus Illinois valstijos rū
kruopščiai renkama. Jos redak pradžios Kario žurnalas padidė mus miesto centre — La Šalie,
torius ir autorius bus paskelb ja net keturiais puslapiais. Du Randolph, Clark ir Lake gatvė
tas vėliau. LŠST centro val puslapius skiria “Tremties tri se. Jie kainuos 89.8 mil. dole
dyba pilnai rems jos išleidimą mitui”. Kario redaktoriui tek rių. Apie tai paskelbė guberna
ir platinimą.
davo nusiskųsti, kad dėl medžia torius Thompson. Rūmai bus
Į anglų kalba yra išverstas gos ir nuotraukų pertekliaus į 17 aukštų, pastatyti iš granito
Jurgio Gliaudos istorinis roma “Tremties trimitą” nebelikdavo ir stiklo. Būsią baigti 2000 mėr
nas Agonija. Ja jau būtų ga vietos viską laiku patalpinti. Da tais. Statomi toj vietoj, kur
lima atiduoti leidyklai, bet susi lį medžiagos tekdavo nustumti į buvo Sherman viešbutis. Rūmų
duriama su problema, kurią ga vėlesnius numerius ir tuo nu planai daryti 6 metus. Rūmuo
lėtume mes šauliai sutvarkyti. kentėdavo žinios, nes jos būna se dirbs 4,200 žmonių.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VASARIO 16-TOJI IR

REZISTENCINE SPAUDA

pačiam minėjimui vadovauti pa
kvietė Joną Jasaitį, LB tarybos
narį

Vasario 17 d. Marųuette Par
Maldą iš pogrindžio atėjusios
ko LB apylinkės valdyba suren
knygos, Lietuvos kovų dainos,
X Švč. M. M. Gimimo parap. gė kultūringą paminėjimą su paskaitė Rūta Pakštaitė.
Šv. Kazimiero seserų rėmėjos turininga Jono Dainausko pa
Tada buvo iškviesti 7 sava
priims
bendrai šv. Komuniją skaita.
noriai, dalyvavę 1918-23 m. lais
per 8 vai. šv. Mišias sekmadie
Tuoj po sumos marketparkie- vės kovose. Jie buvo pagerbti,
nį kovo 2 d. Paskui bus pus čiai susirinko gana gausiai į pa prisegant kiekvienam po baltą
ryčiai visoms narėms parap. sa rapijos salę, kur apylinkės val gėlę. Gėles segė mūsų jauniau
lėje.
dybos nariai priiminėjo solida sios kartos atstovai: Polikaity-

minės, draugai ir pažįstami kvie
x Pranas Visockis, Madison,
čiami už Velionę pasimelsti.
Wis.,
išreiškė
pasitenkinimą
(pr.) Liet. knygos klubo išleidžiamo
- X Sv. Juozapo garbei šv. Mi mis knygomis, už jas atsiskaitė
šių ir maldų novena prasidės Į ir dar pridėjo 10 dolerių auką
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. mūsų knygos leidimo darbams
(7 vai. rytais), Marijonų koply stiprinti. Dėkojame.
čioje, prie “Draugo”. Norintieji
x Julius Strodomskis, Dehli,
“šioje novenoje dalyvauti ir įsi
Kanadoje, parėmė mūši} spau
jungti su savomis intencijomis,
dos darbus 10 dolerių auka. Ma
kviečiami nedelsiant kreiptis:
loniai dėkojame.
Marian Fathers, 6S36 So. Kilx Abiturientų tėvų dėmesiui.
bourn Ave., Chicago, HL 60629.1
(pr.) Lietuvių Moterų Federacijos
Chicagos klubas ir šiais metais
,,
X Užsieninio vyno ir sūrio
rengia abiturientų, t y., jaunuo
ragavimo vakaronė šį penkta
lių baigiančių šį pavasarį aukš
dienį 7 v. v. Jaunimo centro
tesniąsias
mokyklas
(high
kavinėje. Pelnas Jaunimo cent
schools) pagerbimą — pobūvį.
rui. Visi kviečiami dalyvauti.
Jų tėvų komitetui išrinkti su
(pr.) sirinkimas įvyks kovo 2 d., sek
X Lietuvių Operos statomų veika madienį, 1 vai. popiet Jaunimo
lų Candaos Buranos ir Pajacų operos centro kavinėje (dar tebevyks
spektakliai įvyksta bai. 19 d., 8 vai.
tant Kaziuko mugei). Federa
vak., bai. 20 d., 3 vai. popiet ir bai.
cijos valdyba kviečia tėvus gau
28 d., 8 vai. vak., Marijos mokyklos
siai
dalyvauti.
(pr.)
salėje Dirigentas — A Vssaitls, režisorius — D. Hlcka.

J. A. VALSTYBĖSE

X Valerija Valeikienė ir Vla
dė
Damašienė,
nuoširdžios
“Draugo” skaitytojos, žiemos
poilsiui išr. yko į Pietų Amerikos
Akos suruoštame Vasario 18 minėjime Cicero, III., lietuv iai su feoogr. H. Hyde. Jo dešinėje Petrauskienė, Kimsalas. Šia proga atsiuntė “Drau barkas ir kt. Kairėje Juškevičienė, Repšienė, dr. Atkočiūnas, Sliterytė, Kačinskienė, Subonienė ir kt.
gui’’ sveikinimus ir auką. Malo
Nuotr. C. Genučio
niai dėkojame.

X Šv. Kryžiaus ligoninės trys
gydytojai yra kandidatai į Ame
rikos chirurgų kolegiją. Tarp
jų dr. A. Gleveckas. Komisijai
pirmininkauja dr. Jonas
P.
Waitkus, bendrosios chirurgijos
specialistas ir chorurgų Chica
gos skyriaus pirmininkas.
Į
komisiją jis yra dar pasikvietęs
dr.
Feliksą Winskuną ir dr.
. X Adolfas Andrulis, Port Walterį Eisin, kurie taip pat
Orange, Fl., prie prenumeratos dirba Šv. Kryžiaus ligoninėje.
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
ką. Labai ačiū.
X Dr. Jonas Jusionis, Santa
Monica,
Calif., yra nuolatinis
x Už a. a. Dr. Marijos Mise“
Draugo
”
rėmėjas. Ir dabar,
vlčiūtės - Vakselienės sielą jos
mirties 10 metų sukakties pro atnaujindamas prenumeratą, at
ga bus kovo 2 d., sekmadienį siuntė 25 dolerių. Nuoširdžiai
11 vai. ryte Marijonų koplyčioje dėkojame ir skelbiame Garbės
(6336 So. Kilboum Ave.). Gi prenumeratorium.
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X Kr. Donelaičio lituanistinių
mokyklų laikraštėlio “Pirmieji
žingsniai” išėjo antras numeris,
datuotas vasario 16 d., pasipuo
šęs Vasario 16-ją primenančiu
paveikslu, kurį piešė Gina Kiliutė. Laikraštėlį spaudai pa
ruošė mok. D. Bindokienė. Tu
rinyje apstu pačių mokinių pieš
tų paveikslų ir rašinių. Yra taip
pat ir nuotraukų iš mokyklos
gyvenimo.

Lietuvos tė ir Bindokas.
Savanorių vardu padėkos žo
dį pasakė Balzaras.
Šis minėjimas turėjo dvejopą
Tada pirmininkaujantis Jo
prasmę: prisiminti Vasario 16
nas Jasaitis, trumpai supažin
d. aktą ir mūsų rezistencinę po
dino su prelegentu Jonu Daigrindžio spaudą.
nausku ir pakvietė skaityti pa
Minėjimą pradėjo apylinkės skaitą apie pogrindžio spaudą.
valdybos pirm. Kostas Juškai
Pirmiausia prelegentas prisi
tis savo įžanginiu žodžiu. Po to
minė tą mums svarbų Vasario
16 aktą, kuris buvo pasirašy
tas Vilniuje vasario 16 d. 12:30
X L. Kikilas, Kenosha, Wis.,
vaL dieną. Jį pasirašė 20 Lietu
atnaujino prenumeratą, padė
vos tarybos narių. Ir jau iš
kojo už kalendorių ir atsiuntė
karto tas aktas susidūrė su Lie
10 doL auką. Labai ačiū.
tuvos valstybės priešais, ir oku
x Kazimieras Sapetka, Wa- pacinė vokiečių valdžia jį kon
terbury, Conn., parėmė mūsų fiskavo. Tik slapta tegalėjo pa
spaudos darbus, atsiųsdamas tekti į vakarų valstybių spaudą.
Garbės prenumeratos mokestį
Lietuviams pogrindžio spau
Nuoširdžiai dėkojame.
da yra buvusi savas dalykas vi
X Aukų po 7 doL atsiuntė: sais laikais. Bet ypač ji sukles
tėjo 1941—1944 metų laikotar
Barbara Dabkienė, Hot
pyje. Tuo metu ėjo keletas po
Springs,
Kazys Šimėnas, Dorchester, grindžio laikraščių, spausdintų
spaustuvėse.
Alf. Mazlaveckas, Toronto,
Po antrosios bolševikų oku
J. Žiūraitis, OakviUe.
pacijos
Stalino siautėjimo lai
Visiems esame labai dėkingi
kais, labai mažais kiekiais buvo
X “Carminos Buranos” ir leidžiami tik mūsų partizanų
“Pajacų” operos pastatymo iš kovos štabų atsišaukimai ar nu
laidas savo aukomis * sumažino tarimai. Spausdinimo priemonės
šie mecenatai: Regina ir Pau labai paprastos, pasitaikydavo
lius Usvaltai su 175 doL, Vanda net ranka rašytų. Toliau sekė
ir Zenonas Petkai su 155 dol., apie 20 metų tylos laikotarpio.
Jurgita ir Juozas Sabai su 151 Ir tik 1972 metais pasirodė pir
dol., Eugenija ir Bronius Blins- masis pogrindžio leidinys Liet.
trubai su 150 dol., dr. Janina Kat. Bažnyčios kronika, kuri
Jakševičienė su 150 dol., Sofija tebeina net ligi šiol. Paskutinis
ir Adolfas Jelioniai su 150 dol., numeris 1979 metų antrojo pus
Amalija ir Mykolas Jagučiai su mečio yra 39-tasis. 1980 m. dar
150 dol., Aldona ir Antanas mūsų nepasiekė nė vienas nu
Jamdoliai su 100 dol., Eleonora meris. Dabartiniu metu eina
ir Vladas Veižos su 100 dol. Vi Lietuvoje apie 10 pogrindžio lei
siems šiems mecenatams už šią dinių, kurių žymiausieji yra jau
labai reikalingą paramą šiam minėtoji L.K.B. kronika, Aušra,
kultūriniam
darbui
Lietuvių Aušrelė, Alma mater, Varpas,
Opera nuoširdžiai dėkoja, (pr.) Dievas ir Tėvynė, Perspektyvos

rumo mokesčius
laisvinimo aukas.

ir

Būtinai reikalinga, kad susida
rytu mažiausiai 400 prenumera
torių, iš anksto sumokėdami $12
knygos kainą. Normali knygos
kaina bus $15. Iš anksto už
sisakiusiems kainuos pigiau ir
kartu taps knygos rėmėjais,
šiuo reikalu bus kreiptasi į vi
sas šaulių kuopas, raginant šią
knygą iš anksto užsisakyti.
Šių metų kultūrinę šaulių sto
vyklą rengia Clevelando šauliai.
Jie jau iš anksto pasisiūlė šią
stovyklą surengti ir centro val
dyba mielai su tuo sutiko, šiais
metais Chicaga bus gerokai ap
krauta įvairiais parengimais,
todėl būtų sunku tinkamą laiką
besurasti panašiam parengimui.
Dėkojame Žalgirio šaulių kuo
pai už šio darbo pasiėmimą.
Ir šiais metais nutarta skelb
ti konkursinį šaulius liečiantį,
straipsnį. Tema, laikas ir ko
Gediminas DamaSius ir Edvardas Skališius po pokalbi© apie Lietuvą so misijos sąstatas bus paskelbtas
Waukegan, III., dienraščio “The New-Sun” reporteriu, šią nuotrauką, kiek vėliau, šiuo reikalu palikta rū
(fideaoto formato įsidėjo minėtas dienraštis.
pintis valdybos nariams: Jonui

»

CHICAGOS
ŽINIOS
:

smarkiai
pavėluotos.
Dabar
“Tremties trimitui” pridėjus pa
pildomus du puslapius, šis rei
kalas bent dalinai pasitaisęs.
Centro valdyba paskyrė “Ka
riui” 500 dol.
Sesei Stefanijai Kaunelienei.
"Tremties trimito” redaktorei,
už pasiaukojimą spaudos dar
bui, paskirta $150. Tautos fon
dui valdyba skiria $100 auką.
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės švietimo valdyba irgi gavo
$100 auką. Viso aukų paskirs
tyta 850 dol.
Paliestas ir LŠST centro valsdybos pastatyto paminklo Ro
mui Kalantai klausimas.
Pa
minklas pastatytas, bet nesu
rinkta numatyta kvota iš visuo
menės. bei organizacijų. Nutar
ta dar kartą kreiptis į lietuvių
visuomenę ir prašyti nors dali
nai sumažinti šauliams susida
riusias išlaidas. Tuo reikalu jau
buvo spaudoje rašyta.
Ap. Skopęs
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MAŽIAU NUSIKALTIMŲ Didžiųjų nusikaltimų šių me
tų pradžioje sumažėjo 19.2%
Chicagos Lawn policijos distrikte.

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue
Tel. — 776-8700
Chicago, Illinois 60629
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. .
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Advokatas
GINTARAS P. &EPENAS
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
Seitad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. 3.
ir pagal susitarimą.
Tel. 776-5162 arba 776-5168
2649 W. 68 Street
Chicago, III. 60629
itmiiimitiiiiniiiiiiimiiiiMMmNinMinHi

f

