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Unija reikalauja

Vilniaus universiteto
400 metų renginiai

paleisti kalinius
Lenkijoje ramu, žmonės laukia, kas bus

Briuselis.
- .Nato valstybių rumui” Tautinė Meno galerija
Šis reportažinis
pasakojimas
ministeriu konferencija, kaip pa organizavo paveikslų varžytines,
būtų nepalyginamai pilnesnis,
skelbta iš Briuselio, vieningai su pelnas skiriamas unijoms. Skyrius
SU RAUDONU ŽENKLIUKU
jei peržvelgtume sovietinę spau
tarė dėl politinio ir ekonominio ėmė organizuoti net tokios gru
Žalia spalva reiškia laisvą pra dą, kur vienaip ar kitaip buvo
atkirčio Sovietų Sąjungai, jei ji pės, kaip valstybinės žinių agen
ėjimą. Bet Vilniaus universitete minimas mūsų universiteto jubi
užimtų Lenkiją. JAV gynybos se tūros “Interpress” tarnautojai ir
jubiliejaus šventės metu buvo liejus. Dar ryškesnį turėtume
kretorius Harold Brown pasakė, lenkai, kurie tarnauja užsienio am
kitaip: laisvą kelią reiškia ne ža vaizdą, jei paanalizuotume minė
kad invazija į Lenkiją išvystytų basadose. Streiku pagrasino net
lia, o raudona spalva. Mat, tokios jimuose pasakytas kalbas. Tam
didžiulį Vakarų ginklavimąsi jė futbolininkai, kai vyriausybė ban
spalvos buvo ženkliukai, išduoti tikrų minčių sukelia ir kai kugų stiprinimą.
dė neišleisti valstybinės futbolo
svečiams — užsieniečiams, leidę I rios nuotraukos, išspausdintos so
Tęsdama spaudimą vyriausy rinktinės į Maltą, lošti Pasauli
deug kur įeiti, kur negalėjo įženg vietinėje spaudoje... Bet, mūsų
bei ir partijai, naujoji lenkų profe nės taurės pirmenybėse.
ti paties universiteto profesoriai, manymu, tai jau šiek tiek kita
Šposininkas, dirbąs Varšuvos
sinių
sąjungų federacija “Solida
docentai, svečių palydovai, ne-' tema, reikalinga atskiro straipsrūmas
”
pasmerkė represijas kitaip dienraščio spaustuvėj, praleido ke
kalbant jau apie menkesnę pub- i nio.
galvojantiems lenkams ir parei lias klaidas. Laikraštyje garsina
liką.
Liko už šio pasakojimo ribų už
kalavo paleisti iš kalėjimų ketu mas sovietų filmas: ‘Garbė drą
Filplogijos kiemelyje šventės sienio svečių dalyvavimo klausi Irako— Irano karas sunaikino Irane daug pastatų, apie milijonas iraniečių turės praleisti žiemą nuotraukoje maris asmenis, suimtus “už siste sai” buvo paskelbtas, kaip “Garbė
proga buvo atidarytas naujas fres mas. Taip pat nėra paliestas ap* tomose palapinėse. Si stovykla yra Khuzestano provincijoje,
mos šmeižimą”. Suimtieji: Leszek Kuronui”, žinomam KOR komi
komis išpuoštas knygynėlis. I jį į dovanojimų, ypač moksliniais Į ■
Moczulski, nedidelės “Nepriklau teto vadui. Laikraštyje pasirodė
buvo atgabenti ne tik jubiliejaus'.garbės laipsniais “problema”... Kai į
somos Lenkijos Konfederacijos” skelbimas apie pigius Afganistano
proga išėję leidiniai (labai ma-j kurie jubiliejiniai renginiai taip į
vadas, suimtas rugsėjo 23 d., kai ožkų kailinius, tačiau telefono nu
žų tiražų, galėję patenkinti tik pat beveik nepaliesti. Mat, čia į
jis pasikalbėjime su vokiečių “Der meris buvo Sovietų Sąjungos am
nedidelę dalį norėjusių juos įsi- daugiau rūpėta atkreipti dėmesį į
i Spiegei” žurnalu pareiškė kovo- i basados.
gyti), bet ir ankstyvesni, spaus-' tai, kas ypatingai sovietinėje spau j
jąs už komunizmo nuvertimą
dinti užsienyje (M. K. Čiurlio-j doje buvo nutylėta, sumenkinta!
— Vakar prezidento Reagano' Lenkijoje; kiti trys: Wojciech
Protestas Maskvoje
nis”, “Lietuvos dailė", “Vilniaus i arba perdaug tendencingai apra
štabas paskelbė aštuonis asmenis, Ziembinski, Tadeusz Stanski ir
architektūra” ir kiti). Aišku, jei į Šyta
Maskva. — Gruodžio 10 d.
Rusams teko išklausyti daug priekaištų
kurie bus vyriausybės kabinete. Zygmund Golawski, nacionalisknygynėlį būtų leidžiama užeiti
Baigdami reportažinį pasakoji
Maskvos
milicija uždarė Puškino
Jų tarpe yra Casper Weinberger ^ai, suimti už demonstracijos lap
visiems, tai per valandą nebūtų mą, norime pasakyti dar keletą
Madridas. — Europos Saugumo . ne tik 15 Nato šalių kritikavo
aikštę,
nes
buvo laukiama disiden
kričio 11 d. organizavimą, mi
likę nė. vieno minėto leidinio. Juk minčių.
ir Kooperavimo konferencija bai- < Maskvą, bet prisidėjo neutralioji ir šen Schwelker.
tinių
demonstracijų.
Apie 100 jau
nint 62 metų sukaktį nuo LenIrano
žinių
agentūra
‘
Pars
’
minėti dalykai daugelio seniai ieš
Sunku, bet vis dėlto galima gia nagrinėti žmogaus teisių pa-, Švedija, mažytis Lichtenšteinas ir
priėję prie aikštės, typaskelbė, kad vyriausybė atmeta1 ^Jos respublikos įsteigimo. Ziem- nų vyrų,
nusiėmė kepures Drotestuokomi. Žmonės pasiilgę geresnių įsivaizduoti, koks šaunus, turinin į žeidimus. JAV delegacijos narys j kiti. Kalbant apie invaziją Afga Amerikos siūlomas salveas ikai- bmskl lau P6™31 buv0 baustas tn j *’ai nus.e. f epu es, pro
leidinių. O jei šiandien pasiro gas būtų buvęs mūsų Alma Mater Spencer Oliver pasakė tuo klau- į nistane, net ir satelitinės Lenkija nmeriKos siūlomas sąiygas ptai .
__ ... bausme kuri vė-, ami Pnes žmogaus teisių laužy
jų menesių
dytų Valančiaus ar Kudirkos raš jubiliejus, jeigu jį būtų buvę ga- simu paskutinę kalbą praėjusį j bei Rumunija atsargiai leido su- tams paleisti. Iranas neisiąs į JAV
mą. Rusų saugumiečiai du jauliau buvo atšaukta.
tai šimtatūkstantiniu tiražu, ne- Įima švęsti laisvoje Lietuvoje!...
penktadienį.
,
: prasti, kad jos nepritaria sovietų teismus ginčytis, ar šacho pa
“Solidarumo” reikalavime pa- nuolius suėmė. Susirinkimas prie
grobti turtai priklauso “liaudžiai”
ilgai gulėtų knygynų lentynose... ' Koks turiningas būtų buvęs
į brėžiama, kad unijos negrasina Puškino paminklo tapo Maskvos
Į knygynėli si kartą galėjo uzei tas jubtliejus jetgu jjo ruošimą mininkv Max Kampelman pa- i Baigiantis žmogaus teisių deba ar šacho giminėms.
streiku, o tik reikalauja plėsti de tradicija.
— Maskvos radijas kaltina Va mokratinį procesą. Unijos neno
h? reiškė korespondentams, kad Va tams, gan karštai gynėsi sovietų
Irakas padovanojo
Prie knygynėlio durų budintis tų įsijungę po platų pasaulį iš- karų valstybės pasiekė savo užsi atstovas Juri Rybakov, sakyda- karų propagandą, kuri sukėlusi ka
rinčios susikirsti su vyriausybe, •
atverdavo duris tik asmeniui, jei1 sklaidytos mūsų intelektualinės mojimus. O jie buvo: išsamiai pa- ' mas, kad Amerika ir Britanija ro psichozę. Dėl to kaltos vyriau
Jordanui 36 tankus
tačiau norėtų tęsti diskusijas ir
ant jo švarko atlapo raudonavo jėgos’...
žiūrėti, kaip Helsinkio paktą pa- į naudoja šią konferenciją šaltojo sybės, kurios siunčia į Europą derybas. Lenkijai netinka laiky
Amanas. —Irako vyriausybė pa
ženkliukas...
Šios pastarosios mintys, kelian sirašiusios šalys laikėsi savo pa- į karo atgaivinimui, detantės pa lėktuvus, kiršina lenkus, kišasi į ti žmones kalėjimuose, jei jie ki
dovanojo
Jordanui 36 Amerikos
Toks parėdymas sudarė kai ka čios apgailestavimą, kad taip ne žadų gerbti žmogaus teises. So- naikinimui, kampanijos prieš so jų reikalus. Radijas pabrėžė, kad taip galvoja, sakoma unijos pagamybos
tankus
M — 60, kurie
da juokingų ir net nemalonių buvo, kartu turi stiprinti pasiry vietų Sąjungos delegacija atsidū cializmą išvystymui. Kodėl jūs visų komunistų pareiga ginti i rei’ki^e
buvo
pagrobti
Irano
teritorijoje.
situacijų. Teko stebėti tokią sce žimą, kad taip būtų!
rė labai nepatogioje padėtyje. De nesvarstote didžiųjų žmogaus tei komunizmą, kur jam gresia pa
Korespondentai iš Lenkijos pra Jordano karalius ir karininkai ap
(Pabaiga)
ną: svečias su raudonu ženkliu
batuose prieš konferencija sovie- šių persekiojimų, kaip masinio vojus.
neša, kad ten žmonės rūpinasi žiūrėjo dovanas. Irakas, ginkluo
ku įeina į knygynėlį, o jo palydo
Vakar busimasis preziden- ! buitiniais reikalais. Miestuose elek tas rusų ginklais, tokių tankų
į tų kalbėtojai bandė suskaldyti; nedarbo savo šalyse, kodėl nepa
vas, daugiausia universiteto dės'■ Vakarų dalyvius, tačiau jiems tas pasakojate kaip jūs persekio- tas Reaganas tarėsi Washingto- tros jėgainės pradėjo pristigti ang neturi, Jordanas ginkluotas senes
tytojas, paliekamas už durų... Tur Nikaragvos vyskupai visiŠkai nepavyko. Nepasisekė ir jate mažumas ar
užsienie- ne su juodųjų vadais.
lių, srovė reguliariai nutrūksta. nio modelio JAV tankais. Vienas
būt,
niekas
nenorėtų
svečio
aki..„Ui:
čius
darbininkus,
pas
jus
kyla
nusutrumpinti žmogaus teisėms skir
— Amerikos, Kanados, Vak. Vo Prie krautuvių ilgėja šeimininkių Jordano šarvuočių pulkininkas
vaizdoje patekti J tokią keblią pa*
J**
aidžią,
to laiko. Per keturias savaites 30 -ikalstamumas, žmonės bijo New kietijos, Britanijos ir Olandijos eilės, tačiau lenkai ramiai net su pareiškė, kad dabar bus galima
dėtį? Ar visi svečiai patikėjo, kad i Managva. — Nikaragvos civili- valstybių, iš 35 Helsinkio paktą Yorko Centriniame parke vaikš karo laivai nebus sugrąžinti į humoru, aptaria sunkumus. Vie sudaryti dar vieną Jordano šar
palvdovas liko prie durų “pasi- nio karo metu katalikų Bažnv- pasirašiusių, prikaišiojo Mask čioti. Štai kur laužomos teisės, uostus Kalėdų proga ir jūreiviai na šeimininkė, nutrūkus elektros vuočių pulką. Jordanas Ameriko
rūkyti”.
• čia artimai veikė su sukilėliais vai ir kitoms komunistinėms ša pasakė susijaudinęs Rybakovas, neturės atostogų, paskelbė Nato srovei, pasakė korespondentui, je yra tokių tankų užsakęs, ta
štai ką reiškia “instrukcija iš į prieš diktatorių Somozą. Įsteigus lims, kad jos laužo Helsinkio su patardamas Vakarų kritikam centras.
kad normaliomis sąlygomis ji rū čiau juos gaus tik už metų.
viršaus”, kurią reikia
griežtai naują respubliką, vyriausybėje dir sitarimus. Konferencija tapo fo žvelgti į savo daržą.
— Madrido konferencijoje Pran pintųsi, kad šaldytuve gali su
Grįžo Brežnevas
ba keli katalikų kunigai: užsie rumu, kuris galėjo neskubėdamas
vykdyti!
Max Kampelman pasidžiaugė, cūzija pasiūlė pradėti Rytų — gesti maistas, tačiau to rūpesčio
Kvailo biurokratizmo pavyz nio reikalų ministeris kun. Migu pažvelgti, kas dedasi už Gele kad Vakarų kraštai šį kartą bu- Vakarų derybas dėl ginklų suma nėra, nes šaldytuvas tuščias.
Maskva. — Baigęs savo oficia
džių būtų galima pateikti ne ei d’Escoto, kultūros ministeris žinės uždangos.
vo vieningi ir nebijojo pasakyti žinimo Europoje.
Unijos randa vis didesnį pritari lų vizitą Indijoje, į Maskvą su
mažai ir iš kitų sričių. Pavyz Ernesto Cardenal ir socialinės ge
— Žemėn sugrįžo po 13 dienų mą inteligentijos tarpe. Valsty grįžo Leonidas Brežnevas. Pasku
Vakarų valstybės, pasakė Kam sovietams tiesos.
džiui, keistai atrodė "vyriausy rovės — kun. Edgat Parales. Daug. pelmanas, ne tik buvo visiškai
-----------' erdvėje trys rusų kosmonautai: binė opera surengė koncertą, tinėje savo kalboje jis ragino pa
binis priėmimas”, kai dalis svečių, kitų dvasiškių eina valstybėje vieningas, bet ir buvo geriau pa
V"
__ I
•
Kizim, Makarov ir Strelkov
kurio pajamos skiriamos “Solida skelbti Indijos vandenyną ir ypač
Korespondentas
apie
gyvenantys “Draugystės” viešbu svarbias pareigas.
Persų įlanką taikos zona, kritikuo
siruošusios. Kada panašioje kon •
Paskutiniu metų Bažnyčios ferencijoje Belgrade JAV delega
tyje (čia vyko priėmimas) turė
damas
Ameriką jėgų šioje pa
Rygos nuotaikas
jo vykti į Vingio parką. Šitokia santykiai su sandinistų valdžia cija užsiminė tik apie 6 atskiras
saulio dalyje stiprinimą. Kalbos,
Maskva. — “The New York Ti
akivaizdi “diferencija” garbės pradėjo blogėti. Komunistai vy bylas, rodančias, kaip Rytuose lau
kad Sovietų Sąjunga grasina
.
.
.
.
..
,
i
ura
mes
’ korespondentas Maskvoje
riausybėje ėmė trukdyti Bažny
nedaro.
naftos keliam ir Persų įlankos
zomos žmogaus teises, tai si kar-1 n ... . , .
,
.
-i
j i
1.
. . R. W. Apple, Jr. pirmą kartą šu
čios darbą. Bandoma varžyti vai tą Amerikos
valstybėm esančios “grynas prasi
delegacija suminer
7 r
manė nuvažiuoti į Rygą. Jis rašo,
kų katekizaciją. Pakeistas religi
manymas”. Brežnevas nė vienu
55 asmenis Sovietų Sąjungoje
Europos komunistai nis kai kurių tautinių švenčių jonubaustus
kad vos įžengus į traukinį, jau
žodžiu
neužsiminė apie padėtį
už tai, kad arba pri
tėsi skirtumas, palyginus su Ru
charakteris, toliau gilinama “kla
Lenkijoje.
žiūrėjo, kaip vyriausybė laikosi
prieš invaziją
sijos traukiniais. Nors teoretiš
šių....
kova”.
.
,
Helsinkio susitarimų, arba gynė
Paryžius. Sovietų invazija LenNikara?-oS septyn.ų vyskupų
tei^s Lietuvoje> ukrai. kai Maskva irgi yra Europos mies
—Popiežius Jonas Paulius II-sis
tas, jis tokio įspūdžio nesudaro,
kijoje suduotų nepaprastą smūgį konferencija paskelbė griežtą pa
paskyrė
Amerikai naują apašta
noje ar Krime. Kiti nukentėjo dėl
tačiau Ryga — aiškiai yra Europa.
Prancūzijos komunistų partijai, reiškimą, kuriame smerkiamos re
liškąjį
nuncijų
italų arkivysku
įsitikinimų, dėl savo tikėjimo, jų
Skirtumas matosi gatvėse, resto
pripažįsta prancūzų komunistų voliucijos vadų pastangos suko
pą Pio Laghi, anksčiau buvusį
tarpe: baptistai, katalikai, žydai.
ranuose, viešbutyje. Kada Mask
vadai. Partijos laikraštis tvirtina, munistinti kraštą, varžyti tikėji
nuncijum Argentinoje.
Dar kiti buvo persekiojami dėl no
voje negausi pirkti telefonų abo
kad jokios invazijos nebus ir kri mą. Viešose mokyklose jau uždraus
— Įteikiant Nobelio premijas
ro keliauti į užsienį, susijungti su
nentinės knygos, Rygoje jų pil
tikuoja Vakarų
“buržuazinę” tos tikybos pamokos.
Stokholme
ir Oslo mieste, Nobe
giminėmis Vakaruose.
na. čia mažiau politinių plaka
spaudą, kad ji sukėlė invazijos is
Vyskupai nuo sausio 1 d. uždra
lio
laureatas
Andrejus Sacharo
Britanijos delegacija tvirtino, tų, žmonės mandagesni, mažiau
teriką.
dė visiems kunigams dirbti poli
vas atsiuntė laišką, kuriame svei
Italijos komunistai įspėjo Mas tinį darbą, tarnauti vyriausybėje kad Sovietų Sąjungoje per pasku bijo susitikti su užsieniečiais.
kino Taikos premiją laimėjusį ar
Korespondentas, pasikalbėjęs su
kvą kisti Lenkijai pačiai spręsti ar jos įstaigose, šis draudimas su tinius dvejis metus 300 žmonių
gentinietį Adolfo Perez Esąuivel.
savo krizę. Partijos vadas Ber- kėlė kairiųjų kunigų protestus, tapo politiniais kaliniais. Ameri latviais ap'e įvykius Lenkijoje, pa
linguer įspėjo sovietų komunis kaltinimus vyskupams. Dauge kos delegacija minėjo 1,000 at tyrė, kad latviai seka, kas ten vyks
KALENDORIUS
tų tarptautinių ryšių
komiteto lis paskelbė, kad jie vyskupų ne vejų, kuriuose žmogaus teisės bu ta, tačiau neturi apie lenkus geros
Gruodžio 12 d.: Aleksandras,
vicepirmininką Vladimą Zagladi klausys. Vyskupai atkirto, kad vo daužomos Čekoslovakijoje. Vie nuomonės. Lenkai esą romanti
nas
delegatas
kritikavo
užsienio
Marija S., Gilmintas, Vainė.
kai, nepraktiški, mėgstą pramogas,
ną, kad italų partija labai nu nepaklusnieji bus suspenduoti iŠ
radijo transliacijų trukdymą So tačiau nelinkę kietai dirbti. Da
Gruodžio 13 d.: Orestas, Liuci
kentėtų dėl invazijos Lenkijoje. kunigo pareigų.
vietų
Sąjungoje.
Toks
trukdy

ja,
Kastytis, Dulūnė.
bartiniai
įvykiai
kilę
iš
tautinės
Labai griežtai prieš Lenkijos žy
mas
panašus
į
veidrodžio
sudau
savigarbos, kai lenkas tapo po
Saulė teka 7:07, leidžiasi 4:20.
— Pennsylvanijos
Edisono
gį pasisakė Ispanijos partijos va
das Santiago Carrillo. pareiškęs, elektros bendrovė paskelbė, kad žymą. kad nereikėtų žiūrėti į sa piežiumi, kai Amerikos valdžios Salvadoro valdančioji chunta lankėsi Hondūre Nuotraukoje Hondūro prezi
ORAS
viršūnėse atsistojo lenkai: Muskie dentas gen. Poticarpo Paz Garcia (kairėje) sveikina Salvadoro svečią Jose
kad invazija Lenkijoje būtų dar Trijų mylių jėgainėje pastebėta vo veidą, pasakė kalbėtojas.
Saulėta, temperatūra dieną 40
Sovietų nesmagią savijautą ir Brzezinski, kalbėjo Rygos gy Napoleon Duarte. kuris numatomas Salvadoro prezidentu. Abi šalys pasirašė
didesnė kvailystė, kaip Afganis nauja radiacija, kuri gali būti pa
taikos
ir
draugiškumo
sutartį,
kuri
užbaigia
senus
kivirčus.
L,
naktį 25 1.
konferencijoje
didino
ir
tai,
kad
ventojai straipsnio autoriui.
tano puolimas.
vojinga.

J. Kalnaitia

MADRIDE BAIGĖSI
HELSINKIO PERŽIŪRA
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JIE MUS REPREZENTUOS
Mūsų mergaičių tinklinio ir
jaunių krepšinio rinktinės bei
viena jauna lauko tenisininkė
Kalėdų šventes praleis Austra
lijoje, Adelaidės mieste, kur
dalyvaus Lietuvių Dienose ir
jubiliejinėje sporto šventėje.
Jau pristatėme 4 mūsų
tinklinio reprezentantes, šian
dien susipažinkime su:
Aldona Pleiryte. Aldona
yra tinklinio rinktinės pažiba,
iškiliausia žaidėja labiausiai
tituluota. Vėliausi jos titulai
yra: nesenai išrinkta j Ilino
jaus
valstijos
„All
Star“
rinktinę, o pavasari Junior
Olympic varžybose buvo
pripažinta geriausia žaidėja.
Gavusi stipendiją Loyolos
universitete, ji jau spėjo uni
versiteto komandą iškelti į 3-ją
vietą Ilinojaus valstijoje, o
prieš tai buvo Maria aukštesn. mokyklos pažiba. Lietu
vių tarpe ji pradžioje žaidė už
Žarą, o vėliau perėjo į Nerį.
Nenuostabu, kad Neris šiuo
metu yra geriausia lietuvių
komanda, užtikrintai laimėju
si ir pabaltiečių varžybas
Toronte.
Aldona mėgsta futbolą ir su
Chicagos Lituanica šių metų
pirmenybes bengė trečioje vie
toje. Pridėję slidinėjimą, iš
Aldonos turėsime visapusišką
sportininkę ir gerą lietuvaitę,
kuri, be abejo, atitinkamai
mus
reprezentuos
Austra
lijoje.

KREPŠINIS
LITUANICA
PASVEIKINA
NERĮ 64-54
Neris- nedalyvavo pabal
tiečių pirmenybėse Toronte ir
gal, bent tuo metu, kiek ir
nustelbė Lituanicos pergalę.
Juk ne vienas sakė: „Nebuvo
mūsų meisterio Neries“.
Tačiau likimas lėmė, kad
prasidėjusioje
Marąuette
Parko lygoje pirmose rung
tynėse Lituanica sutiko Nerį.
Na, ir pasveikino, net 64-54.
Pirmame kėlinyje kova lygi,
abi komandos puikiai mėto,
gynimu
nesirūpina.
Ypač
Neries zoninis dengimas skys
tas ir nejudrus, laimei, puoli
me Šimkus ir Stankūnas
užbaigia kėlinį 26-23. Antra
me Lituanicos tikslus ir meto
dinis žaidimas prieš Zonę vis
dažniau randa tuščią Barį,
Ambutą ir Riškų. Vidury kėli
nio pasekmė 40-40, bet čia ir
buvo paskutinis Neries
pasispardymas.
Bzdelik
puikiai veda lituanicą, skirsto
kamuolius,
renka
taškus.
Lituanica užvaldo lentas ir

Donatas
Siliūnas,
Chicagos Lituanicos krepši
ninkas 6’-l” ūgio, 19 metų
amžiaus. Žaidė už St. Ignatius mokyklos komandą gynė
ju, pasižymėjo agresyvumu,
greičiu ir padarė 10 taškų
vidurkį per rungtynes. Nuo
mažų dienų atstovauja Litua
nicą ir dabar jau yra pirmos
komandos narys. Šiuo metu
studijuoja Northwestem uni
versitete biologiją. Yra pasi
ryžęs baigti modecinos moks
lus.
Donato nuomone, jaunių
krepšinio rinktinė turi daugelį
panašaus stiliaus žaidėjų ir
neturės vargo su komandiniu
žaidimu, o tuo pačiu ir gera
reprezentacija.
Vytautas
Liškūnas
užaugo Neries klube, kurio
spalvas gina jau nuo 12 metų
amžiaus. Nežiūrint, kad dar
tik 18 metų amžiaus, bet jau
žaidžia pirmoje komandoje,
kuri yra dabartinis mūsų
meisteris. 6’-4” ūgio, jis turi
visas kraštinio puolėjo savy
bes: stiprų sudėjimą kovai prie
lentų, veržlumą ir metimą iš
vidutinės distancijos.
Baigęs St. Ritos mokyklą,
kur žaidė pirmoje komandoje,
pradėjo inžinerijos studijas
Circle universitete. Tikisi iš
šios išvykos parsivešti daug
malonių įspūdžių, iš arčiau
pažiūrėti Australijos lietuvių
jaunimą bei tolimą nežinomą
kraštą'.

atsiplėšia 54-49. Neries visos
aikštės spaudimas nepadeda,
tuoj už baudą išeina Stan
kūnas, o po jo ir Bukas. Litua
nica užtikrintai ir pelnytai
laimi 65-54. Be minėtų prie
Lituanicos
pergalės
dar
stipriai prisidėjo Neimantas,
Abramavičius, Kinčinas ir
Genčius.

KITUR
New Yorke garsus ir aukš
tai
vertinamas
St.
John
universitetas pralaimi prieš
Princeton 46-47. O mums įdo
miausia, kad pergalės svar
biausias veiksnys buvo mūsiš
kis Ričardas Šimkus iš New
Yorko Atletų klubo. Jo gyni
mas, kamuolių ėmimas ir
pagaliau
puikus
metimas
persvėrė pasekmę Princeton
naudai ir nulėmė pergalę.
Tačiau Leonas Ratinš iš
Toronto Aušros tos laimės
neturėjo. Jis žaidžia už Syracuse u-tą, kuris šiuo metu 18je vietoje Amerikoje. Tačiau jo
gero pasirodymo neužteko, ir
Syracuse krenta prieš stiprų
Maryland u-tą 74-69.

nas Geneva, Ohio.
tam reikalui buvo išleidęs visą
Sausio mėn. 31 d. Concord pusšimtį.
vietovėje varžybos jauniams ir
Lituanicos klubas, būdamas
mergaitėms — iki 10 metų, iki vienintelis toje srytyje ir galė
14 metų ir iki 18 metų.
damas pasimokyti tik iš savo
Vasario 2 d. toje pačioje klaidų, reikia tikėtis, dar tobu
vietovėje šuolių varžybos: iki lės ir pasieks gražių pergalių.
14 m. amžiaus mažasis tramp- ■Gi rėmėjai, šį kartą gausiai
lynas, o nuo 14 m. didysis 20 atsilankę,
rems Lituanicos
metrų tramplynas.
futbolininkus ir ateityje.
Taip pat jau nustatytos
Jonas Juška
datos ir vietovės pabaltiečių
IS LIETUVOS
varžyboms. Smulkesnė infor
PADANGĖS
macija bus paskelbta vėliau, o
— Prasidėjo geriausio 1980
suinteresuoti gali jau dabar
metų
Lietuvos sportininko ir
kreiptis pas Vytenį Čiurlionį,
19755 Upper Terrace, Euclid, sportininkės rinkimai, prave
Ohio, -44117, telef. 216-481- dami sporto laikraščio Spor
tas. Anketoje reikia duoti 10
Aldona Pleirytė — pasižymėjusi 1525.
geriausių
sportininkų pavar
sportininkė.
džių
iš
eilės,
pirmasis gaus 10
TRISDEŠIMTMEČIO
taškų,
antrasis
9 ir t.t. Surin
UŽBAIGTUVĖS
kęs daugiausiai taškų, bus
Lapkričio mėn. paskutinį paskelbtas
geriausiu
1980
šeštadienį daugiau kaip du metų Lietuvos sportininku.
šimtai šauniai pasipuošusių
Kaip žinome, 1980 m. sąry
viešnių ir svečių pripildė šyje su olimpiada Maskvoje
Hickory Hills Country Club buvo ypatingai sėkmingi lietudidžiąją salę linksmai užbaig vos sportui. Mūsų spėjimu,
ti Chicagos Lituanicos futbolo kuris tarp kitko buvo sėkmin
klubo veiklos trisdešimtuosius gas paskutiniais dvejais me
metus. Lituanicos pirm. inž. tais,
turėtų
laimėti Lina
Gediminas Bielskus trumpu Kačiušytė, laimėjusi aukso
žodžiu pasveikino susirinku medalį Maskvoje, turinti 200
sius ir, padėkojęs už atsilanky m krūtine pasaulio rekordą ir
mą, pakvietė vaišintis koktei šiaip pasiekusi eilę tarptauti
liais ir susidaryti gerą nių pergalių. Jos konkurentas
nuotaiką.
Baliaus
eigai gal bus plaukikas R. Žulpa,
vadovauti pakvietė Joną krepšininkė A. Rupšienė —
Žukauską, kuriam teko riesu- sąjungos rinktinės kapitonė,
Vytautas Liškūnas — daug ža
dėtinga, bet atsakinga parei gal lengvatletas R. Valiulis.
dantis krepšininkas.
ga — nuspręsti, kuria kalba
Geriausią Lietuvos koman
tai atlikti. Būdamas „gentle- dą rinks sporto žurnalistų
BANGOS ŽINIOS
menas“, pirmenybę suteikė šio federacija.
Los Angeles Banga Santa baliaus mažumai. Vakarienės
— Lietuvos krepšinio federa
Monica pirmenybėse pakilo į metu ir šokiams grojo Neocija,
norėdama pagerinti bau
trečią vietą. Lapkr. 12 d. Lithuania orkestras.
dų mėtymą ir treniruotes,
Banga turėjo kietas rung
Žymenys ir laimėjimai
pravedė įdomų konkursą
tynes prieš „Freeman Towers“
Lietuvos moksleiviams. Kiek
komandą. Per pirmąjį kėlinį
Pasistiprinus vakariene, J.
vienas
gavo mesti 50 baudų,
pravedė
klubo
Banga atsiplėžė 15 taškų skir Žukauskas
sumetęs mažiausiai 45, gavo
tume, bet antrame turėjo var veikloje
nusipelniusiems
dar papildomų metimų iki
go išlaikyti persvarą ir per asmenims atžymėjimų įteiki
pirmo nepataikymo. Laimė
galę 37-30. Daugiausiai taškų mą. Žymenis, skoningai paga
toju tapo R. Būgys iš Kauno
surinko Ošlapas — 13. Janu- mintas plokštes, skyrė tam
Jablonskio Vid. mokyklos. Jis,
kaitis — 10, Dallow — 8, reikalui sudaryta komisija.
.Šepikas, Uldukis ir Valeika po Juos gavo: Balčiūnas Pranas, įmetęs 46 baudas, dar įmetė 24
iš eilės, tuo būdu iš viso 70.
2.
Brondonesio Don, Jenigas
Antroje vietoje Ūko V. Vaitke
Po šios pergalės padidėjo ir Henry, sr., Juška Jonas,
vičius su 67. Iš mergaičių
žiūrovų skaičius. Tačiau ir jų Kaunas Jonas, Lukauskas
laimėjo N. Rotskytė, surin
pagalba nepadėjo prieš Corliss Feliksas, Bficeika Vytas, dr.
kusi 56 baudas.
Realty, kurias pralaimėta 62- Ringus Julius, Viktorą Anta
— Badmingtono pirmeny
44. Nežiūrint pralaimėjimo, nas ir Žukauskas Jonas. Ver
bės baigėsi Šiauliuose. Moterų
Banga sužaidė neblogai, ypač tingiausio klubo komandos
Jonas Šepikas, pademonstra žaidėjo statulą gavo pirmo klasėje pirmą vietą laimėjo
vęs puikų kamuolio valdymą sios komandos vartininkas vilnietė V. Cechanavičiūtė,
ir surinkęs 13 taškų. Valeika Zenonas Balčiūnas. Jis. tarė ir antroje liko kaunietė G. Baltripridėjo 11, Ošlapas — 8, padėkos žodį, lengvu humoru maitė. Vyrų klasėje meisteriu
Dallow — 6 ir Janukaitis, Juo padailintą, primindamas, kad tapo buvusio žymaus krep
zas Šepikas ir Spreinaitis po 2. žymenis reikėtų net bučiuoti, šininko ir sąjungos krepšinio
Tikimės, kad- Banga nepa nes jie sunkiai gaunami. Tai rinktinės kapitono K. Petke
siduos ir greit užims pirmą yra tiesa, nes Lituanicos vičiaus sūnus Arūnas. Jis
vietą.
žymenys
veltui
nemėtomi. iškovojo dar vieną aukso me
J. Bužėnaitė Kad susidarytų pilnesnis vaiz dalį mišriame dvejete, žais
das, kodėl Lituanicos futbolo damas su G. Baltrimaite. Ant
klubas gerai organizuotas ir rą vietą vyrų grupėje laimėjo
SLIDINĖJIMAS
kaip toks pasiekia gerų rezul taip pat kaunietis K. Baltakis,
Belaukiant sniego ir besi tatų, atžymėtųjų asmenų skai o trečią — klaipėdietis S.
ruošiant trumpam slidinėjimo čius turėtų būti bent dvigubai Jasaitis.
Komandines varžybas
sezonui, sąjungos slidinėjimo didesnis. Reikia tikėtis, kad
vadovas Vytenis Čiurlionis ir jiems kitų trisdešimt metų laimėjo Kauno Politechnika, o
antrą — Klaipėdos Granitas.
Clevelando Žaibas jau sudarė laukti nebeteks...
— Rankinis aukštumoje.
programą, į kurią kviečiami
Baliui baigiantis, buvo
visi lietuviai slidininkai.
paskelbti ir dovanų laimė Moterų pirmenybėse Vilniaus
Gruodžio mėn. 28 d. Village tojai. Po 50 dol. gavo A. Urba, Eglė laimi prieš Minsko Zil 17slidinėjimo vietovėje bus A. Pačkauskas ir Mr. Hunter. 16, o su Kauno Žalgiriu baigia
pravestos
10
km.
Cross- Ged. Bielskus buvo laimin 15-15. Tuo tarpu žalgirietės
country varžybos, o jauniams 5 giausias — jam teko 200 dol. ištempia prieš Minsko Ekono
km.
Jis savo laimikį, nespėjęs nė mistą 22-20 ir Maskvos Lučą
1981 m. sausio 17 d. C<?n- paliesti, dovanojo klubui, nors 17-16. Vyrų grupėje Kauno
cord, Ohio, vyks jungtinės
alpinistinės ir cross-country
varžybos. Sausio 18 d. biathlo-
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Krepšinyje silpniau.
Kauno Žalgirio S. Jovaiša
Paraše Dr. JtBoaae Vaišnora
neformoje, Civilis neranda
Apie istorinius lietuvių kovos
savęs ir pralaimėjimas prieš
metus.
Kijevą 75-76 Žalgirį nustumia
Į anglų kalbą išvertė
į 10-tą vietą!
Juozas BalevU9ns ’
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Advokatų Draugija
VALDEMARAS BTLAHB

DR. L. D. PETREIKIS

IB

VINCAS
2458 W. 69th SL. Chicago,

DANTŲ GYDYTOJA - 8104 S. Roberts Road —
1 mylia j vakarus nuo Harlem Av
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

IU.

VW M. T78-80M
Valaadoe

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tet. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

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

v®#1 finindnę,
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Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt: nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
.. . .
Vai.; pirm., antr ,'ketv ir penkt. 1:00 ■ 6:00 uždaryta
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. - QR 6-2400

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocines ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Peter Kazanauskas, Pra*.
aOUMi Ros.
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SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

Akademinio Sporto klubo Lituanicos vyrų komandos sąstatas, laimėjęs Pabaltiečių pirmeny
bes Toronte. Su ilgamečiu klubo pirmininku ir treneriu Rimantu Dirvoniu stovi Gediminas
Juodvalkis, Jurgis Riškus, Valentinas Genčius, Algis Neimantas, klūpo Vytautas Ambutas
ir Alvydas Baris.

JUBILEE YEAR 0^1980

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai : pirmad . antrad . ketvirtad. ir penktad.
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA

VAIKŲ LIGOS

1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.
Tel. 372-5222. 236-657?"

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE
Chicago. III. 50502
_____ Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(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. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

Gydytojas ir Chirurgas

J

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt

Tai.: 847-7747
Tfcur.^B Mt. *-l

3200 W 8 Ist Street

DR. A. B. GLEVECKAS

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

•*

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

Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

S

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING-

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Vai pagal susitarimą, pirmad ir ketv 1-4 ir Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
7-9: antrad. irpenkt. 10-4:šeštad 10-3vai

DR. K. A. JUČAS

Mutual Federal
Savings and Loan

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
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Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street

DR. PETER T. BRAZIS

6132 S Kedzie Ave Chicaeo
WA 5-2670 arba 489 4441
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DR. WĄLTER J. KIRŠTUK ~

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

*

Tel. REliance 5-1811

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

valandos pagal susitarimą
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f Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. K. G. BALUKAS

6441 S. Pulaski Rd.

PASSBOOK
SAVINGS

J

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
26Š9 W. 59 SL. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm, antr., treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 7Ist Street
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
6 7 — iš anksto susitarus

I*.

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai.: pirm , antr ketv ir penkt
2-7) šeštadieniais pagal susitanma

1

Split by PDF Splitter

Ukrainiečiai atkakliai

SIEKIA LAISVĖS
Lietuvos išlaisvinimo pa
stangose mums yra būtinas
reikalas palaikyti glaudų ryšį
su kitomis pavegtomis tau
tomis: gilinti pažintis su jų
vadovaujančiais
veikėjais,
dalintis
informacijomis
ir
skelbti, kas dedasi vienų ir ki
tų kraštuose.
Bebūnant Madride teko la
biau suartėti su gana gausiai
ten atvykusiais ukrainiečiais.
Jie ten ne vien turėjo priėmi
mą diplomatinėms atstovy
bėms, laikraštininkams, bet
suruošė ir savo leidinių bei ki
tų eksponatų parodą. Iš jų pa
vyko gauti reikšmingos me
džiagos.
Ypatingą dėmesį atkreipia
brolių ukrainiečių leidinys:
“The Persecution of the Ukrainian Helsinki Group”. Čia jie
pateikia nuotraukas, trumpus
aprašus apie maždaug 40
ukrainiečių kovotojų, kad būtų
įgyvendinti Helsinkio susi
tarime priimti laisvės prin
cipai. Aprašoma, ką tie pasi
ryžėliai yra iškentėję nuo
okupantų, koks jų likimas.
Graudu skaityti, kad iš
dešnjities
ukrainiečių
Hel
sinkio grupės steigėjų šeši bu▼o areštuoti ir nubausti auk
ščiausia bausme. Jų vardai:
Oieksander
Berdnyk,
Lev
Lukyanenko,
Myroslav
Marynovych ~ Mykolą Matusevych, Mykolą Rudenko ir
Aleksa Tychy. Oksana Meshko buvo 1980 m. birž. 12d. areš
tuota ir uždaryta į psichiat
rinę t ligoninę
“stebėjimui”.
Gen. Petro Hrygorenko ir dr.
Nina Strokata buvo ištremti, ir
tik vienas Ivan Kandyba dar
“laisvas”, ir tai laikomas KGB
priežiūroje.
Nors tie areštai ir teismai la
bai trukdė Helsinkio grupės
veikimą, tačiau atsirado 27
nauji žmonės, kurie ryžosi
aukotis ir tęsti tą kovą dėl žmo
gaus laisvės. Iš jų keturi buvo
ištremti iš Sovietų Sąjungos:
Svyatoslav Karavansky, Volodymyr Malynkovich, Nadiya
Svitlychna ir Petro Vins. Du
naujieji nariai yra NKVD prie
žiūroje: Stefaniya Shabatura
ir Ivan Sokulsky. Nepakelia
mi persekiojimai privedė Mychailą Melny prie savižudy
bės. Visi kiti buvo areštuoti ir
kietai nubausti.
Nežiūrint tokios priespau
dos ir persekiojimų, ukrainie
čių Helsinkio grupė įstengė pa
skelbti
gausiai dokumentų
apie priespaudą, rusifikaciją,
^valdžios piktnaudojimą Ukrai
noje. Jie paskelbė apie žiau
rias kratas, savavališkus areš
tus, mušimus, psichologines
tortūras, politinių kalinių šei
mų persekiojimą, religinę prie
spaudą, Ukrainos kultūrinių
dokumentų ir paminklų nai
kinimą, tradicijų ir kalbos šali
nimą.
Ukrainiečių Helsinkio grupė
paskelbė 18 memorandumų,
kurių 12 pasiekė vakarus, ir čia
buvo išgarsinti. Vakaruose bu
vo gauti ukrainiečių Helsinkio
grupės penki informaciniai
biuleteniai, keletas pranešimų
apie žmogaus teisių laužymą,
prašymas, siųstas į Ukrainos
ministeriu tarybai, siekiant
oficialaus Helsinkio grupės
pripažinimo, atsišaukimas. į
Belgrado konferenciją, ginant
Levą Lukyanenko, laiškai apie
žmogaus teisių pažeidimus. Sa
lia to atskiri nariai dar krei
pėsi į įvairių Helsinkio susi
tarimus
pasirašiusių
vyriausybių įstaigas, į Jungt.
Tautų žmogaus teisių komi
siją, į Amnesty International.
Ukrainos Helsinkio grupė
pasisakė už žmogaus teises,
demokratinius principus, taulų teises į laisvę. Jie reikalauja
- tikrovėje, ne popieriuje, pagrin
dinių žmogaus teisių į gyvybę,
laisvę ir saugumą, jie reikalau
ja teisingumo ir lygios įsta
tymų globos visiems, jie rei
kalauja minties, sąžinės ir

tikėjimo laisvės, taip pat —
laisvės reikšti savo nuomonę,
laisvę kilnotis iš vietos į vietą
ir laisvę pasirinkti gyvenvietę,
siekia laisvės burtis į drau
gijas ir pilnos laisvės dalyvau
ti vyriausybės vedamame kul
tūriniame gyvenime.
*
Ukrainiečiai atkreipia dė
mesį į faktą, kad tarp politinių
kalinių, ukrainiečių yra net
40%, kai tuo tarpu pačioj So
vietų Sąjungoje ukrainiečių gy
ventojų procentas nepalygi
namai mažesnis.
Ukrainiečių Helsinkio gru
pė, nors su dideliais truk
dymais veikianti Ukrainoje,
reikalauja, kad pagal Sovietų
Ukrainos konstituciją kraštui
būtų suteiktas suverenumas
(konstitucijos 68 paragrafas),
su teise atsiskirti (par. 69). Uk
raina yra Jungtinių Tautų na
rys, taigi turi suverenumo pri
pažinimą, ką išeinant iš
Helsinkio susitarimo, turi pri
pažinti ir Sovietų Sąjungą, ne
kliudydama
laisvos * apsis
prendimo teisės, Helsinkio
susitarimuose įrašytos.
Ukrainos Helsinkio grupė
reikalauja, kad Ukrainos ats
tovai galėtų dalyvauti tarp
tautinėse -konferencijose, kad
ukrainiečiams būtų pripažinta
teisė kontroliuoti savo krašto
užsienio santykius, savo kari
nes jėgas, kad Ukrainoje ofi
ciali kalba būtų ukrainiečių,
kad ukrainiečių mažumos ki
tose Sovietų Respublikose tu
rėtų teisę laikyti savas mokyk
las,
kaip dabar įvairiose
tokiose respublikose tokią tei
sę turi rusų mažuma.
Šie Ukrainos Helsinkio gru
pės reikalavimai gana drąsūs
ir toli siekiantieji. Okupantas į
juos atsakė padidinta prie
spauda. 1961 metais Lev
Lukyanenko ir šeši kiti sąjū
džio nariai buvo pasmerkti
mirti ar ilgiems metams kalėti
už bandymą sukurti ukrainie
čių darbininkų ir valstiečių
uniją, už skatinimą visuome
nę diskutuoti konstitucinę tei
sę atsiskirti nuo SSSR. Vėliau
Lukyanenko mirties bausmė
buvo pakeista į 15 metų kalėji
mo.

♦
Ukrainiečių atspara prieš
okupantą auga. 1967 metais
minint Taraso Ševčenkos, di
džiojo ukrainiečių kūrėjo, mir
ties metines, kilo NKVD prie
spaudos
sukeltos
riaušės.
Sekančią dieną 64 Kijevo gy
ventojai pasiuntė vyriausybei
protesto raštą. 1968 metais net
139 Kijevo gyventojai pasi
rašė protestą prieš neteisėtus
areštus ir suvaržymus ukrai
niečių kalbai ir kultūrai. Tais
pačiais metais pasirodė “Laiš-

NESULAIKOMAI SMUNKA SSSR GYVENIMO LYGIS
šviesesnio rytojaus

Pastarųjų savaičių įvykiai
Lenkijoje, nesibaigiančios ko
vos su Afganistano laisvės
kovotojais ir ūkiška krizė kraš
to viduje nei pavergtoms tau
toms, nei „laisviems“ rusams
nežada šviesių Kalėdų, nei
Naujųjų Metų, nei po jų sekan
čių šaltų žiemos mėnesių. Tai
ne koks nors antivovietinio
propagandisto teigimas. Ne!
Tai rimto žurnalisto, grįžusio
iš Maskvos Olimpiados įspū
džiai, tilpę londoniškiame Sun
day Times savaitraštyje ir per
spausdinti Readers
Digest
mėnraštyje spalio mėnesį. Šio
straipsnio mintys suglaustai
atpasakojamos.

Ižtremtas iš SSSR
Žurnalistas George Feifer
1971 m. buvo išvarytas iš Sov.
S-gos už per daug draugiškus
santykius su žydų tautybės
SSSR piliečiais. Po kratos

kas Dniepropetrovsko kūry
bingajam jaunimui”, su 300
parašų, kritikuojant rusifika
ciją. Revoliucijos 51-mos me
tinės buvo atžymėtos protesto
mirtimi — V. Makukh Kijeve
save mirtin paaukojo. Kai 1970
m. buvo laidojama menininkė
Alla Horska, mirusi įtartinom
aplinkybėm, jos laidotuvės vir
to masine protesto demons
tracija. Masinis protestas iški
lo ir 1970 m., antru kartu
teisiant Valentiną Morozą.
Nuo 1970 m. pasirodė pogrin
džio
laikraštis
“Ukrainos
šauklys”. Jame buvo skel
biami pranešimai apie oku
pantų jėgos piktnaudojimą,
apie areštus, protestus. To
šauklio išėjo 8 numeriai, kol
1974 m. jis buvo okupantų išar
dytas. Liūdna, kad pvz. 1972
m. balandžio mėnesį okupan
tas net daugiau kaip šimtą jau
nų intelektualų ukrainiečių už
darė į kalėjimus, kai kuriuos
jau nebe pirmą kartą.
Ir dabar ukrainiečiai išleido
lyg ir savo kovotojų enciklo
pediją. Minėtame 66 psl. lei
diny smulkiai duodami ap
rašymai okupantų kalinamų
— kaip jie veikė, kokio išsilavi
nimo buvo pasiekę, kada ir
kaip juos nuteisė. Čia mes ran
dame
laikraštininkus, filo
logus, mokytojus, inžinierius,
rašytojus, advokatus,
isto
rikus ir daug kitų. Šalia to, uk
rainiečiai pateikia daug sva
rių informacijų kitame
iliustruotame savo leidiny “Soviet Persecution of Religion in
Ukraine”.Mes turime domėtis
savo pavergtų brolių kančia,
stebėti jų laisvės kovų eigą ir
jungtis į bendras pastangas
išsivaduoti iš Maskvos prie
spaudos ir jungo.
j pr.

V.CSELIENĖ

— Kęstuti! — vos girdimai ištaria ir pasi
vydama paliečia jo rankovę. Jis sustoja ir lė
tai pasisuka į jos pusę. Veidas tiek išbalęs,
jog Kristinai suspaudžia širdį iš gailesčio ir
rūpesčio.
— Ar tu sergi? — taria ji nenoromis.
Tačiau jo nekantrus rankos judesys sulaiko
ją. — Kęstuti! — vėl taria nedrąsiai. — Aš
tavęs laukiau. Mudu turime būtinai pasikal
bėti. Būtinai! — pabrėžia žiūrėdama vėl
tiesiai į Kęstučio akis, kurios, tarsi padidėju
sios ir patamsėjusios išbalusiame veide,
žiūri keistai, lyg ne į ją, bet pro ją kažkur į
tolį... Bet tik po labai trumpo stabtelėjimo,
jis taria visai ramiai:
— žinau. Aš dėl to ir atvažiavau.
Kristina, vis dar stebėdamosi jo keistu
abejingumu ir šaltumu, žiūrėjo į jį nepažin
dama šitame gražių bruožų, bet svetimu
žvilgsniu veide savo mylimo, gero, tokio
mielo, visuomet nuolaidaus draugo. Visą

neįžiūri net jaunieji KP nariai

nupirkti kelnes, taip kalbėjo:
„Po dešimtmečio, žvelgdami
atgalios į šių dienų mūsų ūkiš
ką būklę, sakysime, kad mes
tada gyvenome ūkinio atkū
rimo dienas. Žinau, kad mūsų
ūkiškoji gyvenimo santvarka
privalės sugriūti“, — sampro
tavo prekybininkas.
Autorius taip pat pasakoja jo
girdėtas istorijas iš Uzbekijos,
netoli Samarkando: „1979 m.
žiemą tos srities gyventojams
buvo atvežta sunkvežimis kau
lų, kurių ir geras šuva neėstų.
Bet, po kelių minučių prie tos
.mėsos parduotuvės“ jau stovė
jo ilgos pirkėjų eilės“, — rašo
ma straipsnyje.

BR. AUŠROTAS
juokiasi iš komunizmo! Štai
aerouoste iš jo buvo atimti visi
pavyzdys. Dalyvavau vienoje
užrašai bei jo paruoštoji A. SolX-8ios klasės mokinių pamoko
ženitsino biografija. Tiesa,
visa, kas iš jo buvo atimta, iš nimo sunkumus ir kaip juos je. Jos metu vienas mokytojas
nugalėti.
anksto tokį atvejį numačius
aiškino tiems jaunuoliams
buvo jau nukopijuota ir auto
Visi šie žmonės savo sielų apie vieną Maksim Gorkij,
rių pasiekė laisvame pasau gilumoje, priklausė Vakarų žinomo revoliucinio rašytojo
kuris
mane
lyje.
inteligentijai. Prieš daugelį palyginimą,
Jau 1959 m. jis pirmą kartą metų jie galvojo sudarą tik (Aleksą) visada giliai jaudin
M. Gorkij žodžiais
pasiekė Maskvą, kaip vienas iš menkutę SSSR sistema nepa davo.
Amerikos tautinės parodos tenkintųjų dalelę. Dabar apie tariant, žmonės gyvendami
vadovų. Po trejetos metų, 1962 „problemas“ jie vengė kalbėti, socialistinėje bendruomenėje
jis, kaip stipendininkas, patardami: „Pasižiūrėki gat tapsią tokie, kad jų visų širdys
pasikeitimų programos stu vėje, kaip šiandien elgiasi dir- bus lyg permatomos! Na, ir
bantieji. Pamėgink atspėti, žinai, kai mokytojas baigė
dentas, studijavo Maskvos
šį
palyginimą,
valstybiniame
universitete. kodėl jie kasdien vis labiau su pasakoti
primindamas rašytojo gilų
Baigęs studijas jis keliolika rūgsta...“
Lenkijoje...
«
kartų lankėsi Sov. S-je. Po šių
Taigi, Maskvos gatvėse, tikėjimą ateitimi, jaunuoliai
Komunistinė vergija baigia
visų kelionių jis parašė septy krautuvėse, autobusuose ir pradėjo juoktis, lyg būtų iš
nias knygas ir eilę straipsnių kitose viešo santykiavimo klausę kokį anekdotą“, — sunaikinti ne tik SSSR, bet dar
kiek daugiau laisvių turinčią,
apie SSSR tikrovę.
vietose nebuvo nieko naujo. skundėsi Aleksas.
Jis toliau aiškino,
kad jų okupuotą, Lenkiją. Neseniai
Prieš šių metų olimpinius
Pasikalbėjimai tarp parda
žaidimus SSSR, jis paprašė
vėjų ir pirkėjų Sov. S-je nieka „sunku suvokti ligi kokio laips iš ten gautame laiške taip rašo
įvažiavimo vizos. Žurnalistas
da nebūdavo iš mandagiųjų; nio dabar yra išaugę vagystės, ma: „Mūsų valstybės piliečiai
netikėjo, kad tokia jam būtų
tačiau, mano stebėjimo dieno kyšininkavimas, sukčiavi kasdien klausia: ką valgysime
suteikta, nes išvykstant iš mis, tie žodžių apsimainymai mas. Prielaida, jog visi vagia šiandien ir rytoj. Septynerių
SSSR, aerouoste, jį lydėjęs
skambėjo priešiškumu, lyg tos .blogai padėtus daiktus“, metų nederlius, baisi sausra
kagėbistas pro dantis iškošė:
pardavėjos būtų atsakingos už baigia sunaikinti tautinį mora arba neapsakomi lietūs — pot
Jūs daugiau niekada nemin
prekių
trūkumą.
Autorius linį jausmą, kai žmonės jau vyniai, šiais metais tris kartus
pastebi, kad jam pirmą kartą neatskiria, kas yra blogai ir kas ir visos kitos priežastys prive
džiosite SSSR žemės!“ Tačiau,
Georgo didžiam nustebimui ne
viename restorane teko matyti gerai", — apgailestavo Alek dė prie katastrofos!
„Trūksta pagrindinių maisto
buvo ribos, kai SSSR konsu
muštynes
tarp
įkaušusių, sas.
„Mūsų
draugai
jau
nustojo
produktų:
margarino, kruopų,
latas, po 9-rių ten nebuvimo
prasidėjusių dėl niekų. „Kodėl
makaronų.
Neapsakomai
tikėti,
kad
kada
nors
kas
nors
metų, jam suteikė į SSSR
taip galėjo atsitikti? — G. F.
sunku
su
mėsa
ir jos produkklausęs savo pažįstamų. — dar galėtų pagerėti, jau nekalįvažiavimo leidimą.
Nagi, nepasitenkinimas ir visa bant apie teisingumą ir tiesą. tais... Žmonės valandų valankuo nusivylimas jau liejasis Taigi, marksizmas-leninizmas das praleidžia eilėse, kad ką
per taurės kraštus“, — jam bankrutavo“, — kalbėjo komu nors nusipirktų, ir lyg bitės
Sugrįžimas
nistas Aleksas.
skraido nuo šviesos ligi tam
atsakę prieteliai.
Autorius rašo, vaizdavęsis,
sos... Gi cukraus kortelės jau
kad „Šeremetovo aerouoste jį
galioja
4-ri metai...
N epasitenkinimas
sutiks prieš daugelį metų išly
Tyčiojasi iš
„Paštai dabar užversti
Anksčiau tik inteligentija siuntiniais, nes pinigai neturi
dėjęs
kagėbistas“.
Tačiau
komunizmo...
nekentė diktatūros. Tačiau vertės, ar produktai baisiai
pasienio pasų tikrinimo būde
Žurnalistas teigia, kad jo
dabar ir eiliniai darbininkai
lėje sėdėjęs tipelis jį atidžiai
♦
studentavimo dienų Mask jau neslepia savo pykčio ir brangūs ir t.t.“.
stebėjo bent 5 min. ir po to
Štai kodėl streikuoja Lenki
leido išeiti į laukiamąjį. Šiam voje, buvęs kolchozo auklė nepasitenkinimo. To priežas jos darbininkija! Gi už teisėtus
tinis, geras pažįstamas Alek tis: nepajėgumas užsitikrinti
patikrinimui pasibaigus, jis
sas - buvo ir liko įsitikinęs pakenčiamo pragyvenimo ly reikalavimus grasina okupa
neturėjęs jokių kitokių prob
komunistas. Aleksas tikėjo, gio. Visi sutiktieji skundėsi cija. Tai tokios komunistinės
lemų, išskyrus tas nuolatines
kad tik socializmas galįs pagy visa ko trūkumu! Jie netupėjo laisvės.
su Inturisto pareigūnais.
dyti
esamas visuomenines vilties pagerinti savo būvio,
Tiesa, dar ir Inturisto viešbu
Žmogaus gabumų matas yra
negeroves ir sukurti tobulesnę nusikratyti ubagystės,
dar
čio patarnautojos mėgino jam
ne tai, ką jis padaro ver
žmonių bendruomenę.
prieš numirštant...
parodyti „savo valdžią“.
čiamas aplinkybių, bet ką jis
Kai tik autorius susirišo su
Vienos firmos parduotuvių
Tačiau, po kelių tinkamų joms
Aleksu, dabar jau pagarsėju direktorius, norėjęs iš turisto padaro prieš jas.
pasakytų anekdotų, jos prap
O. S. Marden
siu SSSR žurnalistu, tai ir
liupo juokais, lyg niekada savo
Aleksas džiaugęsis, po tiek
gyvenime
nebūtų
juokęsi.
metų, galįs susitikti Georgą,
„Atrodė, kad tikroji rusiškoji
atvykusį iš kito pasaulio. Na,
prigimtis dar nepasikeitė: po
ir
kas buvo nuostabiausia, kad
oficialiu kiautu tebėra gyva
Aleksas savo buvusiam prietesenoji .rusiškoji dūšia“ “, —
liui nepapasakojo nei vieno
samprotauja turistas.
įdomaus anekdoto, kaip būda
vo pratęs daryti anais „plates
Susitikimai
nių laisvių laikais“. Ir jam jų
netrūkdavę...
Šio
Netenka aiškinti, kad po tiek niekada
prabėgusio
laiko
daugelis pasimatymo dienomis Alek
žurnalisto prietelių buvo išvy sas buvo labiausiai susirūpi
kę į užsienį, t.y. į Izraelį. Gi su nęs, kad „liaudis nustojusi
tais, su kuriais susitiko buvo tikėti rytojumi, Rusijos atei
pastebėtas žymus pasikeiti timi ir visišku moralės sužlu
mas: anksčiau tie asmenys gimu“. _
ieškodavo asmeniškų malo
Aleksas taip samprotavo:
numų, per daug nekreipdami „Matai,
anksčiau
žmonės
dėmesio į juos supančią aplin kovojo prieš komunizmą, prieš
ką. Šiuo metu jie visi daugiau jo skelbiamus idealus. Bet
kalbėjo apie kasdieninio gyve- dabar yra daug blogiau: jie
Sunkūs alyvos išgavimo iš jūros dugno darbai šiaurės jūroje

laiką jos širdis plakė taip, jog ji jautė, kaip
kilnojosi plonas jos suknelės šilkas ir dre
bėjo dirbtinių perlų grandinė. Ji vos bega
lėjo pastovėti. Jos baimė, rūpestis,.nusivyli
mas beveik fiziniai žeidė ją. Pagaliau
Kęstutis pastebi nepaprastą Kristinos išbalimą ir susijaudinimą.
— Kristina, —
taria jis. (Ne „Kristute“, kaip jis visuomet ją
vadindavo). „Kristina“ — Tuo vienu vardu
jau atstumdamas ją nuo savęs. — Eik ir pa
lauk manęs koridoriuj. Aš gausiu tavo paltą.
Mes išeisim. Čia mes niekur nerasim vietos
ramiai pasikalbėti. Mano automobilis netoli.
• O, kiek kartų jie taip darydavo! Vidury
programos išsprukdavo. Kaip saldu būdavo
sėdėti susiglaudus jo šauniam automobily,
kalbėtis, bučiuotis ir glamonėtis... Šį kartą
Kristina nebegalvojo apie tai.
Kai ji lipo laiptais aukštyn, iš salės ver
žėsi jau Amerikos himno paskutiniai ga
lingi akordai. Ji ėjo giliai nuleidusi galvą, ir
prieš jos akis vis dar degė jai „nepažįs
tamo“ Kęstučio žvilgsnis. Visą laiką, kai
Kristina galvojo apie susitikimą su Kęstu
čiu, jai atrodė, jog užteks pažvelgti jam į
akis, užteks prisiglausti, ištarti jo vardą ir
viskas, kas ją baugino, kas kėlė siaubą ir
nusiminimą, bus užmiršta. Juodu kartu iš
spręs viską: kažkaip paaiškės, kodėl jis
vengė jos visą šį mėnesį, paaiškės, kodėl

neatsakė į jos laiškus, neskambino jai. Jis dėl
viso to pasiteisins, ir juodu kartu išspręs
viską, nutars ką daryti. Ji vaizdavosi save
jo glėby, tyliai verkiančią, o jį raminantį,
švelnų, tokį, kokį ji pažino visą laiką. Bet
dabar, laukdama jo ateinant, ji jautė, jog
kažkaip viskas pasikeitė, ir tas jaunas
vyras, su kuriuo ji ką tik kalbėjo, nėbėra jau
jos Kęstutis. Svetimas, šaltas... Nesu
prantamas! Ir ji bijojo jo.
Bet štai jau jis čia. Rūpestingai padeda
jai apsirengti, bet jo rankos nepaliečia, kaip
kadais, glamonėjančiai jos pečių, ir, vos
beuždėjęs paltą, jis atsitraukia nuo jos. Net
nepadeda jai nulipti, nepaima už rankos,
kai ji truutį paslįsta ant šlapio šaligatvio.

Dabar jau lyja ir oras prisigėręs šaltos,
nejaukios drėgmės. Kol jie nueina iki auto
mobilio, Kristina pajunta tą šaltą drėgmę
apsupant jos kūną lyg šlapia skraiste. O gal
jos vidinis drebulys ir siaubas dar pagilina
šaltį. Atrodo, lyg ji skęstų šaltoj drėgmėj,
kaip giliam šuliny.
— Ar tu gavai mano laišką? — klausia
Kristina pirmiausia ir jaučia, jog jos dantys
beveik kalena ir jai sunku beištarti žodžius.
— Taip, — atsako jis ir tyli. Pakui staiga
užveda mašiną. — Pavažiuosim truputį.
Įjungsiu šilumą, pasiutusiai šalta.
Važiuoja kurį laiką tylėdami. „Kodėl jis

tyli? Kodėl nieko nesako?“, — galvoja Kris
tina, įsispaudusi į automobilio kampą, steng
damosi užimti kiek galima mažiau vietos, iš
nykti...
Pradeda veikti šiluma. Lygus mašinos
važiavimas ją šiek tiek nuramina. Apšilusi,
ji pradeda jausti, kaip ta vidinė įtampa
pamažu atsileidžia ir ji jau nebedreba. Tam
soj ji mato neaiškiai taip mielą Kęstučio pro
filį ir staiga jaučiasi drąsesnė. Gerai, jeigu
jis nekalba — ji turės kalbėti...

Bet Kęstutis netikėtai meta klausimą lyg
akmenį, be pasigsdlėjimo ir žiauriai:
— Ar tu esi tikra, jog esi nėščia? Ar buvai
pas daktarą?
Kristinai nutirpsta rankos, ir ji negali iš
tarti žodžio. J i mato, jog jie jau yra išvažiavę į
greikelį. Staiga automobilis pašoksta, lyg
paliestas smūgio arklys, ir jie lekia labai grei
tai. Gerai, jog šituo laiku greitkelis beveik
tuščias. Bet tas žiauriai mestas klausimas ir
tas per greitas, pilnas susikaupusio pykčio
važiavimas pasako Kristinai daugiau negu
žodžiai — ji žino — iš Kęstučio ji nieko negali
laukti... Bet ji dar bando.
— Ne, — taria ji. — Pas daktarą aš ne
buvau, bet aš esu tikra. — Kęstuti, — priduria
su švelniu bejėgiškumu. — Tai įvyko, ir mes
turime išspręsti šiandien, ką mes darysime.

(Bus daugiau)
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Kun. A. Petrauskas, buvęs gim
nazijos mokytojas,
žurnalistas
gerai orientuojasi pasaulinėje po
litikoje. Savo pamoksluose drą
siai -'kelia komunizmo pavoĮjų. Pa
KKAL S S T A T E
miscellan eu
d*XP H ANTED — MOTERYS
žymėtina, kad jis, kaip vėlyvo
pašaukimo kunigas, yra nepapAtdara apžiūrėjimui sekmadienį
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiuii 1
SECRETARY
nuo 1 Ud 4 vaL popiet
ratų gabumų. Jis yra baigęs Ro
M. A. ŠIMKUS
moje kunigu seminariją per pusę
Mušt type 60 WPM. Speedwriting
3541 WEST 7 IST STREET
LKOOSAB TAX SERVICE
or shorthand. Good Salary.
laiko ir išlaikęs visus egzaminus
NOTARY PUBLIC
Naujesnė 5 kambarių mūro reziden
Apply in Person. Ask for Jenet.
„cum Įaudė“. Jo paskaita buvo cija. {rengtas rūsys.
• Se. Maplou uod, M. 2*4-7456
MIDWEST CAN COMPANY
išklausyta su dideliu dėmesiu.
Taip pat daromi VERTIMAI.
9301 King St, Franklln Perk, ŪL
Pamatykite sekmadienį.
GIMINIŲ BkvlaUmai. pildomi
Meninę programą atliko Iza
PIUETYBfiS PRAŠYMAI tr
kitokie blankai.
BUDRAITIS REALTY
belė Žmuidzinienė, jautriai pa
uiiiimfnnnnniiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
RECEPTIONIST
Tel. — 767-0600
deklamavusi savanorio elegiją, o
Jadvygos Reginienės vadovauja
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiuiiiuiuiiiHn Srnall downtown business is looking
for a receptionist to answer all telema tautiniu šokių grupė grakš Mūrinis 4 butai. Visi užimti. Namas
phones and do light typing and fiiing.
'geras.
Kabinetinės
virtuvės.
Brangios
čiai pašoko.
Hours 8:30 to 5. Mon. through Friday.
Naujas gazo pečius. Mūro ga
Ucensed, Bonded, Ineored
Minėjimo metu buvo pagerbti I vonios.
ražas. Prie 66-os arti Kedzie.
Nauji darbai ir pataisymai. Vir Salary depending on ezperience.
savanoriai: P. Druseikis, E. Pet
tuvės
ir vonios kabinetai. Kerami
Prie 71-os ir Saeramento. 5 kambarių
kevičius ir Z. Arlauskas.
See KATHY BALIONAS
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.

DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 12 d.
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P LU M B I N G

J. Jurkus.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Dainavos nuvežto j Clevelandą “Čičinsko” spektaklio žiūrovai.

SOPHIE BARČUS

mūrinis. Namas kaip naujas.

Mūrinis 1% aukšto. Du liuksus butai
— 5 ir 3 kamb. Geras. Nebrangus.

Sinkos vamzdšiai išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavardę ir telefoną.

BROKERIS P. 2UMBAKIS
Telef. — 778-6916

SERAPINAS — 636-3960
iiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiitiuuiuuuuuuuuiiii

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA
och ster n y
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
LIETUVOS KARIUOMENES
penktadienio perduodama nuo A vai.
ŠIMAITIS REALTY
KALĖDINIS VAIZDELIS
žais
LSK
62
M- ATKŪRIMO MINĖJIMAS p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
Pirmas rungtynes
Inauranse — Ineome Tax
5v. Jurgio parapijos, Clevelan- Žaibo moterų tinklinio komanda
•totj. šeštadieniais ir sekmadieniais
Notary PubUc
Kaip
kasmet,
Lietuvos
kariuo

nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
de, klebono kun. Balio Ivanausko prieš Clevelando State universi
menės atkūrimo ir jos kovų už
3951 WEST SSrd STREET
- išleistuvių - pagerbtuviu banke- teto komandą. Po to seks LSK
Telef. 434-2413
Tai. 436-7878 ar 839-5568
Lietuvos
laisvę
paminėjimą
orga

1480 AM
V-tas- jvyks parapijos salėje š.m. Žaibo jaunių ir vyrų krepšinio
nizavo vietos ramovėnų valdy
7159
S.
MAPLEWOOD
AVĖ.
- gruodžio 21 d. sekmadienį.
rungtynės prieš Clevelando uk
luiiHiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiui
CHICAGO, ILL. 60630
Banketo pakvietimai, 12.50 rainiečių sporto klubą “Lwiv”. ba, kuriai eilę metų energingai

CLEVELANDO ŽINIOS

dol., gaunami parapijos raštinėj,
Clevelandiečius kviečiame gau
^sekmadieniais po pamaldų para siai atsilankyti,, pamatyti geras
pijos salėje ar pas Parapijos Tary rungtynes ir paremti mūsų
bos narius. Banketą rengia Para sporto reprezentantus.
pijos Taryba.
A.G.
KALĖDINIS VAIZDELIS

Visi lietuviai, dideli ir maži,
kviečiami i Clevelando Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos ren
giamą Kalėdų eglutę, kuri {vyks
sekmadienį, gruodžio 21 d., 11:30
v.r. DMNP parapijos didžiojoje
salėje. Mokiniai suvaidins moky
tojos Danutės Grigaliūnienės su
kurtą vaizdelį “Gailutės Kalėdos”.
Kalėdų Senelis apdovanos vaiku
čius, o mokyklos tėvu komitetas
visus pavaišins
Tėveliai prašomi savo vaikų 1
dovanėles atnešti į salę prieš 10,
val. pamaldas. Tinkamiausia do
vana — lietuviška knyga.

R

*

'

. .

vadovauja Aleksandras Beresne
vičius.

Minėjimas įvyko š.m. lapkričio
16 d. Sv. Mišias už žuvusius Lie
tuvos laisvės kovotojus, savano
rius, partizanus atnašavo ir pras
Worcester, Mass.
mingą pamokslą pasakė 'klebo
nas kun. Justinas Vaškys. Pamal
NAUJA PILIEČIŲ KLUBO
dų metu giedojo L. B-nės vyrų
VALDYBA
choras, vadovaujant J. Adomai
Lietuvių piliečių klubo valdy čiui. Vargonais grojo muz. R
bon 1981 metams buvo nomi Obalis. Organizacijos dalyvavo
nuotas tik vienas asmuo iš su vėliavomis.
buvusių 1980 metų klubo valdy
Tuojau po pamaldų minėjimas
bos pareigūnų, nes niekas dau
buvo
tęsiamas parapijos salėje.
giau nesutiko kandidatuoti.

Lietuvių piliečių klubo valdy
bą 1981 metams sudaro: Edvar
das Tamulevičius — pirm,, Al
bertas Vieraitis
pirm. padėjėjas, Algirdas Zenkus — sekr.,
Jack Kasperas'—ižd., John Yurkinas — finansų sekr., Juozas
Matulevičius — II finansų eskr.,
Algirdas
Krasinskas ir Witold
IŠLEISTUVES Į AUSTRALIJĄ
Ivaška
—
revizoriai, Vemon
Šį sekmadienį, gruodžio 14 d.,
Badgis
—
karinis
seržantas.
nuo 4 vai. po pietų, Naujosios
parapijos (D.M.N.P.) viršutinė
je salėje įvyks į Australiją vyk
stančių Clevelando sportininkų
—
reprezentantų išleistuvių
rungtynės.

Pagrindinę 'kalbą pasakė k.un.
Antanas Petrauskas, vaizdžiai nu
pasakojęs pirmųjų savanorių kūrė
jų stojimą į Lietuvos kariuomenę,
to meto lietuvių nuotaikas ir jų
pasišventimą. Iš savo paties at
siminimų prelegentas detaliai nu
pasakojo Vilkaviškio apylinkės
jam pažįstamų vyrų, kurių dau
gelis negrįžę iš kovų, didvyriš
kus žygius.

Namų pirkimas — Pardavimas
INSTANT MONEY
Coins and Stamps Bougbt and Sold
* Make money on your srnall coins.
* Also find rare coins and stamps.
P A U L ’ S — For personai Attention
1636 W. Belmont — Tel. 348-8636

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
BACEVIČIUS

J.

6636 S. Bedate Av------ 778-3338

The Stevens
Bldg.
17 N. State St.
A Shopping Center
in one
Convenient Building.

ENJOY YOUR
CHAINS!
Repair that
broken one for
only $6 or $7...

17 N. State St.
Room 902
346-0458

•Texas

IMAGE Body Wrap

836.00

Pačiai' »7mtuke over
Electrolysis Face Conaultation
• .Complimentary Mini Make Over

IMAGE Cosmetkjue
Clevelande buvo atidaryta dail. R. ZotovienSs paveikslų paroda. Dalis da
17 X. State St. — Sulte 1S14
lyvių atidarymo iškilmių metu. I eil. sėdi: V. Butkienė, R. Zotovienė, dr. Chicago, IL UO602, TeL *12—2SS-ltO2
V. Bieliauskas, dr. R. Kulienė, kun. Kuzminskas ir kiti.
IIIIIIIIIIIIIIIU
Nuotr. VI. Bacevičiaus

Johanu W. Goethe

KAYMOND WLRTELKA

felix

LIETUVIŠKA VAISTINĖ

2557 W.69th Street Tel. 776-4363

LITHL'ANLAN CHAMBER OF COMMERCE
OF

HONORaRY DIRECTORS

Kaugonis

dr Kazys sidlauskas
frank zogas

ILLINOIS

“Serving the Comnunity ilnce 1933”

620 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL 00029

NAMŲ APŠILDYMAS
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakaičiu alyvinius
pečius į gazinius.

ALBIN BANYS, TeL 447-8806

iiiiiiiiiiiiiiMiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiininiiia

A. VILIMAS
M OV I N G

ŠEKSPYRO SONETAI

į lietuvių kalbą pirmą kartą iš
vertė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Sv
Šekspyro atvaizdu, autografu, iė
samia įžangine studija ir sonetų
paaiškinimais 176 paL, kietais dro
bės viršeliais.

Gaunama DRAUGE, 4545 West
63rd St., Chicago, IL. 60629. Už
sakant pridėti $1.02 už persiunti
mą. Elinojaus gyventojai moka 5
proc. mokesčių.

VALO M E
Komes IB BALDUS
Plauname ir vaškuojame

viaų rūšių grindie.
BUBNYS — TeL BE 7-5168

LIETUVOS ISTORIJOS
VAIZDINE SANTRAUKA

PACKAGE EXPRESS AGENCY
MARUA NOREIKIENfi

Sudarė

Labai pageldaojaznos geros raštęa\
prekės. Maistas 15 Europos sandėliu.
2608 W. 68th St., Chicago, IL SO628
TEL. — WA 5-2787

Valius l. dundzila

SIUNTINIAI į LIETUVA

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiuih.

M OV I N G

Kaina su persiuntimu $1.60

B I AL
W»stal. vftamkiel Importuoti kvepalai, gydomos io**# Irti
Važiuojamos k*d*«. ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti;
Nemokamai supakuojame dovana#.

Pristatymas nemokamai
ANGELA ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

Galiu padėti įsigyti naują automobilį
(visų firmų) tiesiog perkant iš Detroi
to. Sutaupysit nuo $700.00 ir dau
giau, negu kad pirktumėt pas Chica
gos dylerius.

VACYS
•M. 312-436-9667

arba po 7 v. v. 769-6259

J. & J. PHARMACY
ESTATE

P.S. Jei

neatsiliepia vienu laiku —

skambinkite vėliau.

FLORIDA

Rezidencinė: tr Komercine. Nuotsvytos
Apertmentei • Kondonennenei • Nuomavimai

RCA T ta Angelė E. Karaienė
BKALTOR eee BKOKSB ... NOTAKT
pęTA
’TT 17,1 G** Krd-’ Fet***»Br8 S^ch. FL 88700
1 Al L Tetafooe# (813) 300-2440. Vakare (818) 847-3418

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiinjiiiiin

DAUGYBE LIETUVOS
MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros. MIC.

“MARINIS GARBINIMAS
LIETUVOJE”
Knyga yra tik teologinė, ji dei jao
mių vietovių aprašymo ir dėl jos
gausios istorinės medžiagos tinka pa
iškaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie
jovėrais. Knyga didelio formato, 441
psL — kaina $3.00. Galima ją įsigyti
“Drauge”.

Išleido 1979 m. "Dirvos” B-vės
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai.
šis leidinėlis pritaikytas mūsų
mažiesiems, pagal amerikiečių lei ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiin
dyklų metodus.
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir

Phone 778-2233

Legal Advnora

—<11111111

ĮSIGYKITE DABAR

Apdraustai perkrauitymas
Įvairių atstumų

NAUJI AUTOMOBILIAI

ROMAI

VILUAM J KAREIVA
EtTER F VILKELIS
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Telef. — 915-3737
Vytautas Valantinas
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiuiuuuuui

pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Tstof. — WA 5 - 8063

TELEVIZIJOS

Kas nelaukia milijono skaity
tojų, neturėtų rašyti nė eilutės.

TeL 346-4305

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Direktoriai: R. Sarapas (ad
Užsakymus siųsti DRAUGO
Įj!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||i^
vokatas) , Charles Tagman, Mar
adresu.
tin Bakit, Jonas Vidūnas, V. SeiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiTniiiiiiinHiiiminMiuiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pavičius, C. Stenley ir J. Gla- S INLODUIt d fcCZAS
P'ruden:
viekas.
S JUOZAS ba<. tvietus
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
— 1980 gruodžio 8 d., 8 vaL i = kaccutrve Va Frettdciu
NAMŲ APSITVARKYME
Stsrao ir Oro Vėsintuvai.
D MACKE
vakare įvyko eilinis klubo susi- ! = CHARLES
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
Im Vive Frciident
Pardavimas ir Taisymas.
Linksmų Kalėdų Švenčių
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
JOHN C EVANS. JR
rinkimas, kur buvo susipažini
-’nd Vki Preudent
MIGLINAS TV
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jsms
mas su naujais valdybos parei
JULIUS R KUZAS
ir
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
♦rd Vi<« Prrudeni
2346 W. 89 St.. UL 779-1488
gūnais.
A. Bušmanas
das, skambinant po 6-tos v. vakaro
ADOLFU BALIUNAS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiimii’
Laimingų Naujųjų Metų
Trestu rer
TEL. — 476-8950
Kai
žmogus* save kaltina,
BRUNO GKAIONT
Secretary
paprastai visi tuo patiki, bet kai
Linki
ui apdraudė noo ncnles lr aotomoDIRECTORS
10% —
— 30« ptfiaa mokflsM
jis save giria, niekas nenori tikė
STANLEY BALZEKAS SR
blllo paa mos.
BRUNO KLEMKA
LIETUVIŲ
PREKYBOS
ti.
CASJMIRC OKSAS
FRANK ZAPOLIS
M. dr Montagne
VINttNT SAMASKA
VYTO SNUKIS
ANTHONYC STAKENAS
JOS t FU F STANAITIS

Chicago, DL

COSMOS PARCELS EXPRESS
2501 W. 6B St, Chicago, UL 60629

niiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiii

M^MCVPBE, XAIL WRAP
LASHES, ARCH
BOt)Y WRAP WAXING

▼

(12th Floor)

XX amžiaus madona (paveikslas)
apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų meno festi
D E M E S I O
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
National Award Amerikos dailinin
Tei.
876-1883
arba
376-59B6
llllllllllllllllllllllllllllillllliuilllllllilillll
kų profesinėje sąjungoje New Yor
Intymiąsias meilės paslaptis u iiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiuiiuuiiiiiuiuiHi ke. Tai puošni dail. POVILO PUZIgilią gyvenimo išmintį vaizdinga,
NO monografija, kuri yra didelio
atskleidžia klasiškas, pasaulinio
formato ir talpina 28 spalvotas re
garso kūrinys
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus
SIUNTItUAI Į LIETUVA
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova
ir kitus kraštus
na ir tinka bent kuriomis progo
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, mis įteikti bet kam: svetimtaučiui
ar lietuviui.
Chicago, UL 00632, taL 927-5060

Kaina $3.00. Pensam. “DRAUGE*

SCULPTURED NAILS................
PEDICCRE....................................... 800

;- Kun. Romanas Klumbis,
pavaduojąs po širdies atakos
sergantį kapelioną Lamar,
Texas Schoenstatto vokiečių
seselių motiniškame name,
Marijos šventovėje, turėjo pasi
kalbėjimą su Joe MichaefFeist,
South Texas Catholic (Corpus
Christi dijecezijos savaitraš
čio) redaktoriumi ir su sesele
Jannie Barrera, dijecezijos tele
vizijos religinės valandos va
dove.
Pasikalbėjimas įvyko lapkri
čio 5 d. kapelianijoje, kur tas
pasikalbėjimas buvo filmuoja
mas ir rekorduojamas. Tilpo
ilgokas straipsnis su kun. R.
Klumbio nuotrauka. Straips
nis užvardintas „More than
survivor the priest is winner“ ir
patalpintas
lapkr.
7
d.
Pasikalbėjimą televizija perda
vė lapkr. 9 d. Kun. R. Klumbis
nupasakojo savo ir lietuvių
kančias abejose okupacijose,
apie žydų gelbėjimą, apie
dabartinę religinę padėtį ir apie
Lietuvių katalikų kroniką.

,

BUTŲ NUOMAVIMAS

HILTON
JEWELERS INC.

APIE LIETUVIŲ
KANČIAS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiinnii
t; įvairių prekių pasirinkimas ne
brangiai lė mūsų sandėlio.

100 N. Dearborn Street

jį kitiems pasiskaityti.

RYTŲ LIETUVA
Istorinių bei etnografinių stadijų
rinkinys
STUDIA LITUANICA IV
Suredagavo
ALGIRDAS M. BUDRECKIS

Išleido Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga 1980. Spausdino M. Morkūno
spaustuvė. Didelio formato, 628 pusL
Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
$1825 Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.,
Chicago, IL 60629
'tuiiMmiiimitiiiiiiiitiiiitiimiiiiiMiMiim

Algirdas J. Greimas

VIZITINIU KORTELIŲ

APIE DIEVUS IR
ŽMONES

REIKALU

(Uakvvią Mttalogljoe atodljoa)

Vizitinių kortelių naudojimas
(ražus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias
nnes korteles.

yra
Išleido Algimanto Mackaus
pla fcaypj leidimo fondas- Spaudė
luo
vizi M. Morkūno spaustuvė. 360 pal.,
kietais viršeliais. Kaina su per

"Draugo” adminis
panašiais reikalais.

DRAUGAS,
4546 W. BSrd 8trw

m.

9

t

S208y, West 954h Street
Telef. — GA 4-8B54

Kreipkitės j
traciją visais

Perskaitę “Draugą“, duokite

iiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniimiiffmiiiiii

siuntimu $10.85.
Ušsakymua siųsti DRAUGO
adresu.
Illinois gyventojai dar prideda 60 et.
valstijos mokesčio.
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IŠŽUDYTOS TAUTOS DALIES ŠAUKSMAS
Dvi minėtinos sukaktys
Rašo: ALGIS A. REGIS

Šiemet sukako 62ji
metai, senuosius prūsus ir lietuvius —
kai lapkričio mėn. 30 dieną, 1918 tariamai krikščionybės vardu —
metais, Mažosios Lietuvos taryba kad neturėjo laiko paruošti nei
Tilžėje, atstovaudama to krašto pirmajam katekizmui šių žmo
žmonių apsisprendimą, paskelbė nių kalba. Šitokių neišpasakytai
Mažosios Lietuvos susijungimą su klaikių įvykių padariniai pasuko
Didžiąja i vieną bendrą valstybę iki tol laimingą letuvių genčų
ir kad ji pašvenčia savo visas pa gyvenimą į kraujo, vargų ir nesi
jėgas šio siekimo vykdymui.
baigiančios priespaudos nedalią,
Prisimintina, kad Mažosios Lie nulėmusią visą lietuvių tautos is
tuvos gyventoj v apsisprendimo toriją pasibaisėtiniems pražūties
deklaracija įvyko Pirmajam pa posmerkiams. Mažoji Lietuva vi
sauliniam karui vos baigiantis, sa tai patyrė savo likimo tragidar ketvertą metų prieš Klaipė kos pilnumoje. Apnikę vokiški
dos atvadavimą ir kad ji įvyko kolonistai per šimtmečius ardė
savaimingai, be pagalbos iš Di ir griovė lietuviško gyvenimo at
džiosios Lietuvos-Būdinga dar ir ramas iki pat Hitlerio genocido
tai, kad šitoks krašto apsispren laikų. Skaudžiam likimui tarsi
dimas buvo stiprus ne vien lietu dar ir to nebūtų buvę gana. Pats
viškam gyvenimui vadovaujan žiauriausias tautos kataklizmas įčiuose žmonėse, bet platus ir gy vykdytas Sovietams tariamai “iš
vas krašto daugumą apimančiuo vadavus“ šį gntaro kraštą, kai
prūsų ir lietuvių kraujo palikuo
_ se sluoksniuose.
nys buvo išžudyti, išmarinti, deTilžėje paskelbtas Mažosios
.portuoti, gi paskutinieji pasmerk
Lietuvos tautinės tarybos aktas
tos tautos likučiai išgabenti į
mažlietuviams buvo tolygus Va
Vokietiją be galimybės palaikyti
sario 16-tosios nepriklausomybės
ryšį su gyvąja tauta ir amžiais
paskelbimui Vilniuje. Atėjo lai
brandintu
lietuvišku gyvenimu.
kas, kad abi tautos dalys, žiau
rių istorinių aplinkybių išskirtos Niekas nėra girdėjęs, kad laisvės
šimtmečiams, pagaliau ryžosi nu i ir demokratijos vardu karą lai
traukti svetimųjų priespaudos me!usl0! didžiosios valstybes bugrandis ir pradėti nauja gyveni-l1? Protestavusios arba parodziumo gadynę bendroje tautinėje s,os ken* kiek demesl° sltokiam
e valstybėje. Prūsų Lietuvos tauti baisiam barbarizmui, įvykdytam
nės tarybos akto tekstas buvo krikščioniškosios civilizacijos žy
dėjimo gadynėje.
trumpas ir įtikinantis:

rėš Convention centre išstatyti • DRAUGAS, penktadienis, 1980 m. gruodžio mėn. 12 d.
0
dvylika eglučių papuoštų 12-kos
tautų tradiciniais ornamentais. pe, pvz. Baltimorės — Washing ir Kalvelio nuotrauka, įdėta mies
Kalėdinės eglutės bus išstatytos tono aerodromuose tarp išsta to valdžios iniciatyva, šiuo metu
nuo gruodžio 19 d. iki sausio 2 d. tytų spalvotų nuotraukų, rekla Kalveliui vadovauja Daina Bul
Kiekvienai tautybei taip pat bus muojančių Baltimorės miestą,yra vytė ir Rytis Grybauskas.
skirta viena diena pasirodyti su
menine programa. Lietuvių die
na įvyks gruodžio 26 d., o progra
mą atliks tautinių šokių grupė
Kalvelis. Programos pradžia 6:30
vai. v. Už gražiausiai papuoštą
Spalio 25 d., 1980 m. Mūsų Brangiam KĘSTUČIUI
eglutę bus skiriamos piniginės
staiga
'atsiskyrus su šios žemės vargais, dėkojame:
premijos: 100, 75 ir 50 dol., kurias
Kun. A. Markui už maldas kapinėse, bažnyčiose šv- Mi
skiria teisėjų komisija, sudaryta
šias. Draugams, giminėms už nuoširdžias užuojautas,
iš Baltimorės muziejų kuratorių:
prasmingas maldas. Grabnešiams ir laidotuvių direkto
taip pat viena 100 dol. premija
riui Evans.
bus skiriama lankytojų balsavi
mu. Lietuviškoji eglutė bus puo
Ar netiesa, kad Tu dar neišėjai,
šiama Elenos Okienės, pasižymė
Kad Tave tebeturiu,
jusios nepaprasto grožio šiaudi
Pfailadelphijoje lapkričio 16 d. Lietuvos kariuomenės atkūrimo sukakties mi
Kad tebesi čia
nėjime buvo pagerbtas Nepriklausomybės kovų savanoris - kūrėjas, Vyčio nukų išdirbiniais, talkinant Ge
RAFAEJL ALBERTI
kryžiaus kavalierius, karo invalidas Bronius Tvarkūnas, sulaukęs 80 metų novaitei Radžiuvienei ir Marijai
Liūdinti PAUKŠČIŲ ŠEIMA —
amžiaus.
Jj daugelis atsimena iš Kauno Karo muziejaus vakarinių apeigų, Noreikienei.
kurias, jam vadovaujant, atlikdavo laisvės kovų invalidai. Nuotraukoje Phi
MAMA, VYTAUTAS, GRAŽINA
Praėjusioje korespondencijoje.
ladelphijos ramovėnų pirmininkas Jonas Stelmokas, Bronius Tvarkūnas ir
Baltimorės
gėles įteikusi Marija Raugienė.
Nuotr. Aušros Bagdonavičiūtės teko paminėti, kad
Kalvelis pakeitęs savo vadovą bu
vo linkęs pakeisti ir savo vardą.
LIETUVIŠKOJI EGLUTĖ
Philadelphia, Pa,
BALTIMORĖJE
Visgi nutarta vardo nekeisti ir pa i
RADIJO REIKALAI
Amerikiečių Garden Spring silikti prie senojo. Kalvelio grupė
iniciatyvos yra daug kur šokusi ir žinoma ne
Lapkričio 9 d. Lietuvių na Valley Club ėmėsi
muose įvyko Philadelphijos ir Kalėdų švenčių metu Baltimo- tik lietuvių bei svetimtaučių tar

MGSŲ KOLONIJOSE

P A D Ė K A

f

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Piet. New Jersey LB iniciatyva
sušauktas organizacijų pirmininkų bei jų atstovų pasitarimas,
kurio tikslas buvo išdiskutuoti
pašlijusią Bendruomenės balso
radijo valandėlės finansinę pa
dėtį ir paieškoti priemonių jai
pagerinti.
Reikalą vispusiškai
apsvarsčius, buvo sudarytas fi
nansinės talkos komitetas.
Dar kartą norima priminti,
kad per B-nės balso radijo va
landėlės programas
(WTEL,
AM, banga 860) kas antrą šeš
tadienį informacinės žinios apie
_
. . ..
gyvenimą tei
,_._ __ .______
kiamos ir anglų kalba, ši pro
gramos dalis girdima nuo 2:45
iki 3:00 vai. p. p. Ja rūpinasi
Juozas Janulaitis, talkinant Juo
zui Drumstai.

Bet dar skaudžiau, kai mūsų
“Atsižvelgiant į tai, kad vis
pačių
politiniai veiksniai nėra
kas, kas yra, turi teisę gyventi,ir
parodę
deramo uolumo iškelti
į tai, kad mes lietuvai šonai,
Prūsų Lietuvoj gyvenantieji, su- aikštėn šios daug kovojusios ir
darome šito krašto gyventojų kentėjusios tautos dalies tragiško i
dauguomenę, reikalaujame mes, likimo ar užėmę reikiamas poliremdamiesi ant Vilsono tautų tinęs pozicijas dėl dekolonizuoto
paties apsisprendimo teisės, pri ir vėl, dabar jau rusų, naujai užglaudimą Mažosios Lietuvos prie kolonizuoto krašto ateities. Emi
Didžiosios Lietuvos. Visi savo pa gracinių veiksnių intelektualinis
rašu šitą pareiškimą priimantie- rambumas ir valstybinio nusivo-ji pasižada visas savo jėgas už j kimo stoka sukūrė didelį pasimeTRUMPAI
įvykdinimą minėtojo siekio pa timą lietuviškoje visuomenėje
švęsti.” Tilžėje, lapkričio 30 d., Mažosios Lietuvos Iikiminių įvy
— Gruodžio 7 d. tuojau po
ktų raidoje. Girdime gausių pa
; 1918 m.
;
lietuviškų pamaldų Šv. Andrie
Šį aktą, Prūsų Lietuvos tauti reiškimų apie Lietuvos valstybi jaus parapijos salėje Phil. ir
nės tarybos vardu pasirašo: J. Va nį laisvinimą, tuo tarpu kai jau Piet. New Jersey LB apylinkių
nagaitis, Viktoras Gailius, Marty noji karta, pamažu perimanti lie iniciatyva buvo visų. organizaci
nas Jankus, Mikelis Deveikis, Mi tuviško gyvenimo vadovaujantį jų bei sambūrių atstovų pasita
kas Banaitis, A. Smalakys, Kristu vaidmenį, palikta visiškai neįsi- rimas Vasario 16 minėjimo rei
pas Paura, Mikelis Lymantas, D. sąmonijusi ir neparuošta Lietu kalu.
Kalniškys, F. Zūbaitis, Kristupas vos valstybinių sienų problemose.
— Parengimų kalendorių ve
Kiupelis, Jagomastas, Jurgis Lė- Netgi nemaža senesniosios kar
. bertas, Jurgis Amašius, Z. Deivi- tos dalis palikta nesusivokime, da Philadelphijos LB-nės valdy
- kas, Jonas Užpurvis, Jurgis Grcc tarsi Mažoji Lietuva — apsiribo bos vicepirmininkė kultūriniams
navas, Mikelis Mačiulis, E. Ben- tų vien Klaipėdos kraštu, tuo reikalams — G. Mačiūnienė. Vi
dikas, M. Reidys, V. Didžys, J. tarpu kai istoriniai to krašto lie sos organizacijos prašomos iš
Juška, M. Klečkus ir Jurgis Mar- tuviškos veiklos centrai —Tilžė, anksto pranešti (tel. 324-2947)
gys_ Pastebėtina, kad net nacio Gumbinė, Labguva, Tolminkie apie planuojamus renginius.
nalsocialistinė Vokietija pripaži mis, Karaliaučius — kur pasiro
— Gruodžio 21 d., 5 vai. vak.
no šios deklaracijos didelę vertę dė pirmoji lietuviška knyga, kur Šv. Andriejaus parapijos salėje
ir keletas šių drąsių lietuvių pat- gimė lietuviška grožinė literatū vyresnės skautės ruošia tradici
rijotų vėliau buvo mirtinai nu ra, kur buvo spausdinama plati nes Kūčias. Šiuo renginiu susi
kankinti nacių kacetuose. Šie did ir įvairi tautinio atgimimo spau domėjimas didelis ir kartais pri
vyriai yra lietuvių tautos kanki- da, kur ilgus šimtmečius vystė trūksta vietų. Rengėjos prašo
. niat, paaukoję savo gyvybę už šį si platus ir sąmoningas kultūri bilietus po 7 dol. įsigyti iš anks
didingą pasišventimą Mažosios ir nis, religinis ir politinis gyveni to ' pas M. Sušinskienę (WA
mas, šiandien mūsų lietuviško
Didžiosios Lietuvos laisvei
7-2467) ir (New Jersey) pas A.
Tilžės deklaracija todėl yra di- gyvenimo vairuotojų pa-likta už
Mačiūnienę (699—428-8737).
džiai reikšmingas istorinis įvykis marštin. Yra nusikaltimas prieš
B. Vaškaitis
ir neleistina, kad jis pasiliktų ne istoriją ir tautinę sąžinę, kai kele
gyva data prabėgančio laiko kro- to šimtų tūkstančių senųjų prūsų
Tilžės deklaracija todėl šian
nologijose. Tai akyvaizdus testa ir lietuvių kilmės žmonių visiš
dien
iškyla prieš akis ir prieš
kas
išnaikinimas
Mažojoje
Lietu

mentas kiekvienam lietuviui ir
voje
neįeina
į
šiandieninius
tau

tautinę
sąžinę kaip išžudytos tau
ypačiai įpareigojantis veiksnius,
atstovaujančius negalinčią už sa tinės ir valstybinas veiklos rūpes tos dalies šauksmas; šauksmas į
ve kalbėti tautą, jog Mažoji Lie čius ir ateities planus, lyg šis kiekvieną sąmoningą lietuvį tesė
tuva su jos istoriniais lietuviškais lietuviškais vietovardžiais ir se ti 1918 metų lapkričio 30-tos die
centrais Tilže, Gumbine, Kara nolių kovų krauju nužymėtas nos testamentą — Lietuvos su
liaučiumi, Tolminkiemiu priva kraštas buvotų kažkur Azijos ar jungimą abiejuose Nemuno kran
lo pasilikti nedaloma atsista- Afrikos toliuose, bet ne Nemuno tuose. Šiam šauksmui neturime
tysiančios Lietuvos valstybės da ir Šešupės krantuose. Tai ryškiai teisės pasilikti kurčiais.
limi. Tokia buvo pareikšta to parodo mūsų veiksnių nusivokikrašto lietuvių gyventojų va mo stoką atsistatysiančios Lietu
— Serga nuo ramumos tie,
lia ir jos vykdymas įpareigoja vi vos reikalų atstovavime. To viso kurie pažįsta audrą.
sas gyvastingąsias tautos kartas pasekmėje vykdoma pražūtinga
Dorothy Parker
budėti ir ryžtingai šia kryptimi žala tautos ateičiai.
veikti.
šiais metais sukako kitas, mū į -ITllllllllllllllllllllllllllllIllltlllllllHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||
suose dar nepastebėtas ir neaptar g
tas klaikus ir lemtingas istorinis
įvykis. Tai 750 metų, kai kry
(Lithuanian Heritage - Jigsavr Puzzle)
žiuočių ordenas, po krikščiony
Sudedamas Lietuvos žemėlapis ii 551 gabaliukų galvosūkio
bės apaštalavimo priedanga, įsi
formoje. Išleido Baltic Aaaociate. Boston,
veržė į tūkstančiais metų apgy
Mokyklinio amžiaus, jaunimui padės išmokti Lietuvos Isto
ventų Lietuvių genčių erdvę Bal
riją, atrasti jos žymiausias vietoves, supažindins su jos garsiaisiais
tijos krantuose jų sunaikini
žmonėmis.
šis žaidimas tinka ne tik jaunimui, bet ir kiek
mui. Vakarų Europos remiami,
vienam suaugusiam tinkamai praleisti laiką. Kaina $12.95. Ekstra
su stipria ir nuolat papildoma
už persiuntimą, Illinois gyventojai prideda 78 et. valstijos mo
kariuomene ir administracija, ap
kesčio. Užsakymus siųsti:
rūpinti tų laikų geriausiais gink
DRAUGAS, 4548 W. Urd St, Chieago, IL 6062J
las, kryžiuočiai per ištsas kar =
S
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DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

P A D

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

A A.

MYKOLAS MIKĖNAS
Mano mylimas vyras mirė 1980 m. lapkričio 29 d. ir buvo pa
laidotas gruodžio 3 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chicagoje.
Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavi

Mažeika V Evans

mą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
Dėkoju kun. Trakiui už jo suraminančius žodžius ir pamokslą.
Nuoširdžiai dėkoju Gen. T. Daukanto Jūrų Saulių kuopos pirm.

E. Vengianskui ir nariams, atsilankiusiems koplyčioje bei dalyvavu
siems laidotuvėse.
Mano nuoširdi padėka draugams Friedai ir Erichui Holtzams ir

Laidotuvių Direktoriai

visiems, kurie atsilankė ir suteikė pagelbą sunkiose valandose mano

mylimojo a. a. Mykolo laidotuvėse.
Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių ir pareiškė man

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.

toje liūdesio valandoje užuojautą.
Dėkoja, visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai ne

Tel. 737-8600-01

turiu galimybės padėkoti.
Dėkoju grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. Gaidui už ma

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

Tel. 422-2000

lonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

k

2mc'na SUSANNA MIKĖNAS

Liūdinčiai mūsų draugijos narei
ONAI

PETKUS

RUŠĖNIENEI,

mylimai seseriai Lietuvoje mirus, nuoširdžię užuojautą reiškia

MARQUETTE FUNERAL HOME
.

TĖVAS IR SŪNUS
\

Lietuvos Duktery Draugija
2533 VVest 71 St., Chieago
1410 So. 50th Av., Cicero
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MIELI DRAUGO SKAITYTOJAI,

|

>

Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

= Artėja nauji 1981 metai. Ekonominė padėtis nėra gera, nes =
E kainos vis kyla, infliacija didėja. Lietuviškai spaudai išsi- =

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Oirektorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
= gyvena tik iš pensijos. Mes manome, kad tas prenumeratos =
= pakėlimas “Draugo” skaitytojų per daug neapsunkins.

2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 6«»th STREET

Tel. Virginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213

11028 Southwest Highvvay, Palos Hills, ILL.

Tel. 974-4410

Kun. Petras Cinikas, MIC

DRAUGO Administratorius

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

LIETUVIŠKAS GALVOSŪKIS

MARUS AŪKSTATTE

IŠEIVĖS

KELIU

J
$

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
Tel. YArds 7-1138-39

3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu- |

vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi.
Spausdino Litho-Art, Kanada. 1978 m. Išleido A. F.
Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23
*

Užsakymus siųsti:

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 5<Mh Avė.. CICERO. ILL.

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chieago, III. 60628

Tel. YArds 7-1911

,

Tel. OLympic 2-1003

-*>»«*
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Split by PDF Splitter
kis, VI. Bartuška, dr. Juozas
Girnius ir keletas kitų. Auto
rius jiems nuoširdžiai dėkoja ir
prašo visus, kurie bažnyčių nuo
traukų turėtų, rašyti adresu:
Br. Kviklys, 5747 So. Campbell
Avė., Chicago, UI. 60629.

a.vvuuy vu.

x Beverly Shores Lietuviu
klubo susirinkimas bus šį šešta
dienį, gruodžio 13 d. pas K. Po
cių. Pradžia 6:30 vaL vak.

X Juozas Jėgėša, Toronto, Ka
nada, atsiuntė 7 dol. “Draugui”
auką ir 3 dol. už kalėdines korte
X Sės. Janina Galubickytė su
les. Po 5 doL — W. J. Karei
vaikais (3-10 metų) daro pla
va, Pranas Grumuldis ir L Kau
katą šv. Mišioms šeštadienį,
linis. Nuoširdus ačiū.
gruodžio 13 d. po piet, šv. Raš
X Dr. Vytautas ir Nijolė Var
to seminare vaikų daržely, Jau
dinai, Norman, Oklahoma, vie
nimo centre.
toj šventinių sveikinimų drau
X Stasys Liepas, South Bos
gams bei pažįstamiems, atsiuntė
ton, Mass., buvęs Vilniaus ope
“Draugui” 30 dol. auką. Nuo
ros solistas, atsiuntė 20 doL au
širdus ačiū.
ką kartu su nuoširdžiais sveiki
x Vacys Skmderis, Chicago,
nimais ir linkėjimais visam
“Draugo” štabui.
Nuoširdus UL,. atsiuntė 15 dol auką ir
ačiū.
kartu palinkėjo “Draugui”, ben
dradarbiams ir visiems darbuo
X Knygos “Opposition to So- tojams linksmų švenčių. Dėko
viet Rule in Lithuania” supa jame už auką ir linkėjimus.
žindinimas su visuomene ruošia
X A. Ruzgas, St Petersburg
mas gruodžio 13 d., šeštadienį, Beach, Fla., atsiuntė 10 doL au
7 vai. vak. Jaunimo centro Čiur ką ir palinkėjo linksmų šv. Ka
lionio galerijos patalpose (ne lėdų ir laimingų Naujų Metų.
kavinėj, kaip buvo anksčiau ra Dėkojame.
šyta). Apie knygą kalbės inž.
X Jonas Jasinstcus, Ontario,
A. Gečys, prof. dr. B. Mačiuika,
Kanada, atsiuntė 10 doL už ka
o jos autorius dr. T. Remeikis
lėdines atvirutes ir 5 dol už ka
aptars disidentų veiklos reikšmę
lendorių. Po 10 doL — J. Vaš
Sovietų okupuotuose kraštuose.
kevičius, Ont, Kanada, Bruno
Po oficialios programos diskusi
Andriukaitis, Chicago, George
jos bus tęsiamos prie kavos ir
W. Radvenis, Los Angeles, J. B.
šampano. Supažindinimo orga
Lankutis, Lansdale, Pa., Stan N.
nizatoriai, JAV LB Visuomeni
Gaižutis, Reno, N. V., O. Trinių reikalų taryba ir Akademi
maitis, Elizabeth, N„ J., Frannis skautų sąjūdis visus kviečia
ces M. Siutas, Chicago, Alfon
atsilankyti.
sas Juška, Sterling Hts., Mich.,
X A. a. Celinai Mošiosldenei A. Staknienė, Jamaica, N. Y.,.
(miras, vietoj gėlių prie jos Juozas Kučiauskas, East St.
karsto; laidotuvių dalyviai su Louis, Antosia ir Casimir Va
aukojo: Šv. Mišioms 55 dol., laitis, Lisle, UL, C. Janušauskas,
Altai 10 dol, Auksinio Kranto Chicago, D. Brazdžionis, Los
Liet. Bendruomenei 110 dol., Angeles, Cal Visiems nuošir
Lietuvių Fondui 205 dol., Tautos dus ačiū.
Fondui 30 doL, ir lietuviams
x Uetavos Vyčių Chicagos
sportininkams 25 dol. Viso 435 senjorų kuopa per ižd. Vytau
doL Visos aukos persiųstos ad tą Vasiukevičių įteikė 25 dol.,
resatams.
(pr.). auką lietuviškos spaudos stipri

X Adv. Cbas. P. Kai atšaukia
pavardes, kurios buvo prieš ke
letą metų atspausdintos sąraše
“Lithuanians for a better Chi
cago”: Sofija Džiugienė, Vero
nika Janušaitienė, Emilija Pakštaitė, Theodora Kuzienė, Ed
vardas Šumanas, Jurgis Mažei
ka, Stasys Džiugas, Jurgis Ja
nulaitis, Veronika Mažeikienė,
Povilas Norvilas, Ona Norvilas,
Rožė Didžgalvis, Jonas Ston
kus, Aldona Daukus. Sutinka,
kad ateityje jų pavardės nebus
naudojamos aplinkraštyje..
(pr).

nimui.

Nuoširdus ačiū.

X Dailininko Pauliaus Au
giaus dvidešimties metų mirties
sukaktis buvo paminėta gruo
džio 6 d. Taigi gruodžio 12 d.
paminėjimo nebus, kaip “Drau
go” kalendoriuje yra paskelbta.

X Nuo slogos sldepinanosi rei
kalai, kultūrinė programa ir
grybų užkandis Sodybos pažmonyje šį sekmadienį nuo 2 vai
p. p. Visi laukiami.
X Jadvyga PupeBenė, St Pe
tersburg Beach, Fla., atsiuntė
10 dol auką. Po 4 dol. — Juo
zas Vitas, Ignas Stankus, Vita
lis Damijonaitis ir Jonas Ado
maitis. Stasys Būdas už kalen
dorių — 5 doL, o J. Petronis —
2 dol. ir už kalėdines atvirutes
3 dol. auką. Visiems širdingai
dėkojame.

X SoL A. Stempužienės-švedlenės ir komp. Jono švedo kon
certas bus gruodžio lą d., sek
madienį, 3 vai. popiet Jaunimo
centre. Koncertą rengia Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos lei
dykla. Bilietai gaunami Vazne
X I Iitu&ni, Ponchielli sukur
lių prekybos namuose ir pas pla
tos operos apie lietuvius, spek
tintojus.
(pr.)
taklių bilietai nuo gruodžio 13
X Avalon Galerijose dovanų d., šeštadienio, jau gaunami
pasirinkimas didelis — Impor Vaznelių prekyboje. Tai puiki
tuoto kristalo, aukso ir gintaro kalėdinė dovana visiems. Ope
papuošalų, Liadro, Dresden, ros mecenatai, kaip ir kasmet,
Hummel figūrėlių, Anri medžio bilietus gaus iš mūsų Operos
drožinių ir daug. daug kt. Taip valdybos. Operos spektaklių
pat ir paveikslų. Antradienmis datos yra kovo 14, 15, 22 ir 28
pensininkams
duodama 10% d., Chieagoje. Bilietų kainos:
nuolaida. Savininkai Dalė ir Ro 20, 17, 14 ir 12 dol. parteryje,
mas Daukšai kviečia atsilankyti ir 17, 13, ir 10 dol. balkone. Ne
— rasite dovanų Kalėdoms ir pamirškime
pažymėti datos.
kitoms progoms. Adr. 4243 Paštu bilietus galima užsakyti,
Archer Avė. (arti Sacramento išrašant atitinkamai sumai čekį,
Avė.), Chicago. Tel. 247-6969. šiuo pavadinimu: Iathoansan
Atdara šiokiadieniais nuo 10 v. Opera Co., Ine. ir užsakymus
r iki 9 vai. vak., o prieš pat Ka siųsti šiuo adresu: Gifts Inter
lėdas, gruodžio 22 ir 23 d. bus national, 2501 W. 71st SL, Chi
atdara iki vidurnakčio, Kūčių cago, DL 60629. TUL 471-1424.
dieną iki 5 vai vak.
(sk.)
(pr.).

Simo Kudirkos šuolio j laisvę dešimtmečio minėjimas Kultūros židiny, Brooklyne.
j imą suruošė LFB NY sambūris.

X Bladas Daukantas, St. Pe
tersburg Beach, Fla., ir Linas
Stonys, Southfield, Mich., atsiun
tė po 12 dol. auką. Kun. A. A.
DĖMESYS
Martis, Belle, W. V., — 10 doL,
L. K SAVANORIAMS o Julius Susmaras, Chicago, UI.
KŪRĖJAMS IR TEATRUI
— 3 dol. už 'kalendorių ir 7 doL
auką spaudos paramai. Nuošir
LB Marąuette Parko apylin
džiai dėkojame.
kės valdyba gruodžio 1 d. posė
dy palietė du svarbius klausi
X Zenonas Obefenis, Clevemus — Lietuvių teatro Chiea
land, Ohio, atsiuntė už kalėdi
goje atgaivinimą ir Lietuvos
nes atvirutes 7 dol., Algirdas
kariuomenės savanorių - kūrėjų
Gruzdis, Agota Gurskis, Anta
pagerbimo akademiją.
nas Gustaitis ir Valė Lavinskas
Valdybos narė D. Augienė,
po 5 dol., E. Matulaitis — 4 dol.
grįžusi iš LB Kultūros tarybai
Visiems nuoširdus ačiū.
suvažiavimo Clevelande, padarė
X Dr. Viktoras Dubauskas, išsamų pranešimą. Pats suva
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga, žiavimas buvęs organizuotas la
atsiimtė 25 dol. auką. Mūsų mie bai gerai, nagrinėtos temos ak
lam rėmėjui tariame širdingą tualios, pranešimai ir paskaitos
ačiū.
lietė LB kultūrinę veiklą išeivijo
je.
Buvę ieškoma naujų veiklos
X Stasė Taucytė, Kazys Barmetodų.
Ilgiau sustota ir ries
tys, K. Kaulinis ir Juozas Sa
lietuviškose
kolonijose veikian
musis, atsiuntė po 3 dol. už kalė
dines korteles ir po 2 dol. už čiais teatrais.
LB Marąuette Parko valdyba
kalendorių. Dėkojame.
giliau žvilgtelėjo j galimybes at
X Už kalėdines korteles at gaivinti Chieagoje lietuvių teat
siuntė po 5 dol. — A. Laucius, rą. Chieagoje turime daug ak
Uršulė Rastenis, Stasys Stasiū torių, režisierių, scenos darbi
nas, Jurgis Kriaueeliūnas, Be ninkų, tačiau iki šiol Chicaga
nediktas Pliuškevičius, dr. K. negalėjo pasigirti savu teatru.
Pautienis, Marija Baziliauskas, Tai parodė ir paskutinysis Teat
Stasys Vanagūnas, Gedas Že ro festivalis, kuriame kitų kdlomaitis, Jonas Jankauskas,
J. nijų teatrai sušvito naujumu,
Bataitis, Juozas Vitkus, Juozas energingumu, didesniais užmo
Baškauskas, Antanina Juknevi jais ir sėkmingesne veikla.
čius, Adelė Jurevičius, J. StatPo platesnių diskusijų valdy
kevičius, Bronius Acahnas, V. ba nutarė patyrinėti visas galiF. Beliajus, R. Bagdonas, Julius j mybes ir Chieagoje atgaivinti
Telyčėnas,
Jadvyga Poškus, ! lietuvių teatrą pilna to žodžio
Vytautas Girnius, Dalia Slėnys, aprasme. LB rūpintųsi techniš
J. Rėklaitis, M. Viederis, Anna kais reikalais.
Ta kryptimi
Tamulionis, Apolinaras Treinys, jau pradėta judėti.
A. Jamdolis, A. Puškoriūtė, P.
Antras užmojis, tai ateinan
Mariukas, William Achenbach,
čių metų vasario 21 d. Lietuvių
R. Čepelė, Aldona Budzilas, My
tautiniuose namuose ruošiama
kolas Kiriejus, V. Dailitkienė ir
Lietuvos kariuomenės savano
Grasilia Meilus. Visiems dide
riams - kūrėjams pagerbti aka
lis ačiū.
demija. Paruošiamieji darbai
x Balys Vitkus sveikina gi vyksta sėkmingai. Bus gana
mines, bei pažįstamus su šv. originali ir įdomi meninė progra
Kalėdų šventėmis ir linki lai ma. Ją atliks lietuvių styginis
ansamblis, vadovaujamas muz.
mingų ateinančių metų.
Fausto Strolios drauge su so
x Jonas Sakas sveikina gimi liste Praurime Ragiene. Pagrin
ne sir pažįstamus su šv. Kalė dinis kalbėtojas - visuomeninin
dų šventėmis ir linki laimingų kas inž. Valdas Adamkus. Žodį
ateinančių metų.
tars jaunimo atstovas ir į pro
gramą jungiasi Kr. Donelaičio
X Kotryna ir Vytautas Mariaukšti lituanistinės mokyklos
jošiai linki savo prieteliams ma
mokiniai.
lonių šv. Kalėdų ir laimingų
Rengėjai prašo, kad visi veiks
Naujų Metų.
niai, visos lietuvių organizaci
X C. Masairis, Thomson, jos, visos generacijos būtų aka
Conn., nuoširdus “Draugo” rė demijoje atstovaujamos, suda
mėjas, apmokėdamas kitas sąs rant atskirus stalus ar atsiunkaitas, pridėjo 56 dol. auką su čiant atstovus.
prierašu: “Mūsų puikaus laik
Tikimasi, kad lietuvių visuo
raščio leidimo išlaidoms”. Nuo menė šiai akademijai parodys
širdus ačiū už didelę paramą.
reikiamą dėmesį.
Kvietimai

CHICAGOJE
IR APYLINKĖSE

£ S C APĖMĖ

Nuotraukų parodėlė. MinėNuotr. V. Maželio

gaunami “Paramos” prekybo
je arba pas valdybos narius.
Posėdžiui pirmininkavo pirmi
ninkė Birutė Vlndašienė, sekre
toriavo Aleksandra Likande
rienė.
Jurgis Janušaitis

CHICAGOS ŽINIOS
PERIMS VIEŠBUTĮ
Garsų Drake viešbutį Chiea
goje perima administruoti Hilton bendrovė. Ji viešbutį išnuo
moja 25 metams.
SIAURINT IŠLAIDAS

kytus žodžius ir apsidžiaugėme ašaros, nes duktė Jūratė, kaip
neseniai ją matydami stovinčią su obuolys, toli nuo obels nenųrie
Antanu Budriu prie altoriaus, kur jo, lietuviškame darbe Įkandfti
sumainė aukso žiedus. Vedybines seka tėvo pėdomis.
5?
apeigas atliko kun. Jonas BoreviPo to tautinių šokių grupė
čius, SJ, jaunuosius į vedybinį gy
šoko Vestuvių polką, kuri lyg su
venimą palydėdamas prasmingais
vėju ūžavo, ir, rodos, kad energin
žodžiais, iškeldamas jaunojo at
gasis jaunimas pradauš ąžuolines
žalyno įsipareigojimus Dievui ir
grindis. Įsijungus jauniesiems, da
tėvynei.
bar šokėjai šoko išmoningą Rez
Šventų Mišių metu jausmin- . ..
lėlę.
gai giedojo solistė Dalia Kuče
Jaunosios nuvainikavimą, ir jau
nienė, vargonais palydint muzi-l
, .
. T
v; . T • u
' najam 1 vynios eiles įstojant, tra
kui Aloyzui Jurgučiui. Tai buvo1 ,. .
-LJ.
,.
,. ..
diciniu spalvingumu vedė solistė
lyg mažas bažnytinis koncertas,
Dalia Kučėnienė, visiems dainuo
kuriame girdėjome “Veni creajant gražias liaudies dainas.
tus”, “Kaip grįžtančius namo
Laikrodis įkyriai tiksėjo, nesu
paukščius”, “Panis Angelicum”,
laikomai
pirmyn stūmė gražias
“Giesmė Šiluvos Marijai”, “Ale
valandas
ir
atėjo metas šokti sti
liuja”. Gražus spalvingas balsas,
muzikinis kūrinių atlikimas puo lingąją Sadutę ir pasakyti su
šė Mišių auką, apvainikavo baž diev.
Vytautas Kašnts
nytines iškilmes. Jaunąją lietu

ĮJb

Cook apskrities pareigūnams
įsakyta 1981 m. biudžetą suma
žinti 5%, nes pajamos yra ne
lauktai sumažėjusios.
višką šeimą palydėjo pamergės
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinjiiiiiiiiiiiiiiiii
ir pabroliai. Virginija Eigelienė,
ILLINOIS FILMŲ
Sol. Praurime Ragiene
Danutė Vaškelytė, Gina Rudaity
FESTIVALIS
tė, Aušra Jasaitytė, Audronė Kidainuoja
Penktas Illinois filmų festi
žytė, Gintaras Endrijonas, Anta
valis prasidėjo Biograph teatre,
nas Janušas, Juozas Bruknis, Al
2433 N. Lincoln Avė., Chieagoje.
girdas Jasaitis, Kęstutis Palukai
14 skirtingų lietuvių kompoaa
Rodomi filmai, sukurti Illinois
tis.
torių
dainos ir arijos-B su stygi
valstijoje.
Vestuvinė vakarienė vyko Jau nio kvinteto palyda, 2 su klarinimo centre, kurios programą pra neto partija papildoma ir 4 -su for
ISPROGDINO TAVERNĄ
tepijono palyda (Beržui, berželiui
Dinamito bomba penktadienį; vedė dr. Leonas Kriaueeliūnas. Iš Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės.
išsprogdino Chicagos šiaurėje mintį lenkė humoras, poezijos Sofijos malda. Skamba, . skamba
jugoslavo L Minovanovic taver posmais išsiliejo gražūs žodžiai. kanklės. Nedvelk vėjeli Yrą šalis.
.
ną.
Manoma, kad tai padarė Trumpa programa buvo nuotai Mylėk lietuvį ir kitos).
kinga,
širdinga,
gera.
Diriguoja:
Arūnas
Kaminskas.
serbai politiniais motyvais.
"*
t
Jaunuosius sveikino generalinė
Plokšteles kaina su persiunti
62.7 MIL. DOL. LABDARAI konsule . Daužvardienė.~Jos sva mu — $8.85. Illinois gyv. dar pri
Labdaros vajus Chieagoje rūs auksabumišld žodžiai buvo deda 48 ct. Dlinois vals. mokesčio.
šiemet atnešė 62,796,161 dol., apvainikuoti mintimis apie nauUžsakymus siųsti: DRAUGAS,
net 4.5 mil. dolerių daugiau kaip
4545 W. 63 St Chicago, DL 60629.
IŠEIKVOTOJAS
pernai, šios aukos bus padalin
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
Teisman patrauktas Evanstotos 300 šalpos įstaigų, Chiea
no gyventojas St. Griffeth, 28 iiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiMiiiiinniuiuui
goje ir 159 priemiesčiuose.
m., kaltinamas iš Dodge Chicago
Marija Aukštaitė
PRISIPAŽĮSTA KALTOS
Industrial Eąuipment firmos,
Dvi Christopher Griffin — kur jis buvo kredito vedėjas,
» • • * • 5* *vadinamojo “kredito kortelių išeikvojęs 1.3 mil. doL
Pasakojimai. 266 pusi. Išleido
apgavimo karaliaus” — nusikal-;
MHIUilIlIlIlIlIlIlIlIIHinHIlIlIlIlIlIlIilIlUK A Navikevičius 1980 m. SpSUBtimo bendrininkės apkaltintos
dino Litho-Art Ltd. Toronto.
ALBINA KASIUBIENĖ
vagyste ir priminaliniu suokal
Kaina
su persiuntimu $6.85."
biu, prisipažino esančios kaltos.
ŽIRGELIAI
Užsakymus
siųsti:
Tikimasi, kad jos liudys prieš
E ii ėraičiai
DRAUGAS, ±5+5 W. 63rdĮt.
Griffin teismo metu. Pats Grif
Chicago, IL 60629 ..
fin buvo suimtas balandžio mė
Leidinys didelio formato, 228
nesį liuksusiniame paežerės bu
pusi. Eilėraščiai mažiesiems ir itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiunii
te.
Arešto metu pas jį buvo
paaugusiems ir pagal tematiką
rasta per šimtas kredito korte
ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
suskirstyti į penkis skyrius —
r r tr
lių. Policija jį susekė, kad Har
Lietuva- Motinos diena. Pavasa
ris Trust and Savings banko
ris, Velykos, vasara, ruduo. Žie
■r' ’ CfV'Cr
pareigūnai pradėjo įtarti 21 m.
ma, Kalėdos. Visko po truputį.
Plungės miestas, Žydai, Tur
amžiaus jaunuolį, kuris prisista
Viršelis Viktoro Liaukaus. Išlei
gus,
šventadienis, Prelatas Po
tė kaip gydytojas ir norėjo iš
do “Laisvoji Lietuva”. Spausdi
vilas Pukys ir kiti aprašymai.
pildyti paskolos prašymą. Tas
no Morkūno spaustuvė. Cikago—
jaunuolis
buvo
Christopher
Spaudė Morkūno spaustuvė
1980. Kaina su persiuntimu —
Griffin.
$5.85. Dlinojaus gyv. dar pride 1980, 142 pusi. Kaina su per
COOK APSKR. LIGONINĖS
siuntimu $5.85.
da 30 ct valstijos mokesčio.
MOKYMO LYGIS KRITĘS
Užsakymus siųsti:
' ,>r
Užsakymus siųsti:
Lapkričio mėnesį aukštųjų
DRAUGAS, 45^5 W. 63rd St.y
medicinos kursų įvertinimo ko DRAUGAS*Jf5^5 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629
'•
mitetas paskelbė savo sprendi
Chicago, IL 60629
mą dėl Cook apskrities ligoninės I1IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIHIIUIM
Vidaus ligų mokymo programos
lygio.
Jvertinime pranešama,
kad programai suteiktas bando
LIETUVIU, JŪSŲ LAUKU IUrTOW> 8EACH, FLĄ.l
masis statusas (probation) už
tariamai nepakankamai gerą
mokymo lygį. Ligoninės admi
nistracija apeliuoja sprendimą.

YRA 6ALIS

I 6E I
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PLUNGE

TRŪKSTA PINIGŲ

Dalis Chicagos Mokslo ir pramonės muziejaus Kalėdinio festivalio rengimo
komiteto. B kairės: atstovaują lietuviams Vanda Radavich, Eleonora Zapolienė ir Evaldas Radavich. toliau Julius ir Helen Popely, atstovaują ven
grams. Kalėdinio festivalio lietuvių programa jvyko penktadienį, gruodžio 5,
730 vaL vak. Muziejuje taip pat išstatyta lietuviikais papuotalaia kalėdinė
eglutė

v

Riverw

Chicagos merė Jane Byme
nesutinka su Illinois gubernato
riaus teigimu, kad Regionalinei
transporto sistemai — RTA —
netrukus pritrūks pinigų. Ji pa
vadino gubernatoriaus aiškini
mus “bauginančiais žodžiais”.
Tuo tarpu gubernatorius Thom
pson bando Illinois seime sutelk
ti paramos savo siūlymui pakelti
mokesčius benzinui, cigaretėms
ir degtinei, k&d būtų galima pa
dengti via didėjančias RTA iš
laidas. Anot Thompson, jo pa
siūlymas buvo sutiktas “griaus
minga tyla”.

’

W A WAW

PORT ORANGE CITY, DAYTONA BEACH. FLA.
Nauja, gražiai planuojama gyvenvlett.
Ideali visais atžvilgiais vieta Uetuvlama gyventi.
Dd Atlanto vandenyno tik 5 mylios.
Planuojamas "Lithuanian VUlagaT.
(vairaus išplanavimo namai
AukAta namų kokybe, kainos prieinamos.
Užtikrintas Investavimas.
Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio sopamoje, aplinkoje- -j
Sprendimą darykite dabar!

Informacijas teOda ADOLFAS ANDRULIS,
7 TALO CIRCLE, PORT ORANGE, FLA S2SI8. TEL. P04—7«1->B28. ’
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