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PREZ. MUBARAKAS
REAGANO SVEČIAS

MURAVJOVAS
VAKAR IR ŠIANDIEN

Siekia palestiniečiams apsisprendimo teises

Washingtonas. — Pirmą kartą,, bil. dol. Iš tos bendros sumos
tapęs Egipto prezidentu, Wa-1 pusė skiriama Izraeliui ir Egipshingtoną vizituoja buvęs vice-' tui. Finansiniams metams, kurie
prezidentas Hosni Mubarakas. Jis \ prasidėjo spalio 1 d., Izraeliui
du kart tarėsi su prezidentu Rea-\ numatyta ta pati suma, kaip perganu, derėjosi su sekretoriais Hai-į nai — 1.4 bil. dol. karinės pagu ir Weinbergeriu. Trečiadienį ; ramos ir 785 mil. dol. ekonomijis sukėlė nerimą Izraelyje ir Ame- i nės paramos. Visa ekonominė
rikos žydų tarpe, pasakydamas,! parama yra dovana, o iš karikad Vidurinių Rytų taikos rak- j nės paramos galima negrąžinti
tas yra palestiniečių problema, j 500 mil. dol'Jiems negalima
atsakyti apsi- į Suma skirta Egiptui yra 900
! sprendimo teisės ir tautinio kūno į m i L dol. karinės, iš kurios 100
Į sukūrimo. Mubarakas nepaminė- į m į l . nereikės grąžinti ir 750 mil.
I jo derybų dėl palestiniečių teisių, j dol. ekonominės irgi negrąžina| neminėjo nei Camp David su- Į rn 0s . Sakoma, kad Egiptas spauĮ tarties, kurioje yra įrašytos dery- j džia JAV vyriausybę padidinti
bos dėl palestiniečių autonomi- j j a m teikiamą paramą, sulyginant
Prezidentas Ronald Reagan ir jo žmona Nancy Reagan sutinka Baltuosiuose Rūmuose Egipto prezidentą Hosni
jos. Šis praleidimas įvairiai ko- j j ą s u Izraelio gaunama suma.
Mubarak ir jo žmoną Suzahne Mubarak.
mentuojamas Izraelio spaudoje.
Egiptas siekia ir greitesnio ginkLyginant Mubarako pareiški lų pristatymo ir daugiau laisvės
mą su prezidento Sadato kalbo-1 nusprendžiant, kaip panaudoti
mis, pripažįstama, kad dabartį-! JAV ekonominę paramą.
nis prezidentas daugiau linkęs ge
Valstybės departamentas parinti santykius su arabų valsty- į s kelbė, kad ateityje vyriausias
.
bėmis, kurios Egiptą nubaudė už į j ^ y delegatas derybose dėl pa
—Libija paskelbė, jog du JAV taiką su Izraeliu. Sadatas nerei- lestiniečių autonomijos bus Rikaro lėktuvai skraidė aplink ir kalaudavo palestiniečiams „tei chard Fairbanks. Komentatoriai
trukdė Libijos keleiviniam lėktu ses apsispręsti". Vis daugiau iz teigia, kad jis neturi patyrimo
Tau statomos taikos priežiūros kareivines
vui netoli Graikijos, virš Vidur raelitų bijo, kad Mubarakas, at Viduriniųjų Rytų problemose.
Wa$hingtonas. — Egipto pre- Į rikiečiai pėstininkai ir malūnžemio jūros. Amerikiečiai sekė siėmęs Sinajaus paskutinę dalį,
zidentui Mubarakui lankantis; sparnių įgulos. Kareivinės turės
Libijos lėktuvą septynias mylias oradės gerinti santykius su kito
"VVashingtone ir kalbant apie tai-i karininkų klubą, sporto salę, knyir labai išgąsdino keleivius, skel mis arabų šalimis ir dar daugiau Demokratine sąjunga
ką Viduriniuose Rytuose, Newį gyną ir parduotuve. Buvo plabia Libijos radijas.
ims reikalauti palestiniečių tei
Tegucigalpa. — Trečiadienį
Yorke lankosi šešių asmenų dėle- nuotas plaukymo Jb>seinas, ta— Viceprezidentas Bush, aukš sių
trvs Centro Amerikos valstybės:
gacija iš Izraelio. Tai „Sustab čiau jo atsisakyta, nes netoliese
ti karininkai ir gynybos sekreto
Mubarakas
pasakė,
kad
raktasj
Hondūras,
Costa Rica ir Salvadykime pasitraukimą iš Sina matosi Akabos įlanka su gražiu
rius "VVeinbergeris pasitiko italų į taiką ir pastovumą yra pales- jj doras paskelbė politinę sąjungą
jaus" grupė, vadovaujama Izra pajūriu.
tororistų 42 dienas kalintą gene tiniečių problemos išsprendimas.
Centro Amerikos Demokrati
elio parlamento nario, rabino
—Centro
Palestiniečių vadas Arafatas, rolą Dozier.
Teisingas
šios
problemos
spren
Chaim Druckman, kuris yra ir kuris šiuo metu lankosi Vengrijo
nę Bendruomenę. JAV vyriausy
— Trečiadienį spaudos kores dimas turi pagrinde turėti abipu
religinių reikalų viceministeris. je, neseniai pareiškė amerikiebės pritarimu, dalyvaujant VeDelegacijos trijų savaičių vizitą ( čiams žurnalistams, kad, jo nuo- pondentai buvo išprašyti iš Bal sį pripažinimą. Abi pusės turi ne necuelos ir Kolumbijos užsienio
Amerikoje globoja organizacija j mone, Izraelis planuoja pulti Li- tųjų Rūmų prezidento kabineto, pažeidžiamą teisę egzistuoti ir reikalų ministeriams, ši bend
„Americans for Safe Izrael".
\ baną. Izraeliui svarbu išaiškin- kai prez. Reagano ir Egipto prez. veikti, laisvos nuo dominavimo ruomenė planuoja stiprinti de
Mubarako fotografavimo sesiios ir baimės.
mokratiją šioje pasaulio dalyje.
Rabinas Druckman pareiškė I £ kaip i tokį puolimą atsaky- metu buvo pradėta klausti poli
Washingtone
pripažįstama, Ši sąjunga sukėlė protestus Pana
spaudos konferencijoje, kad vie- ** Egiptas. Jei jis griežčiau už tinius klausimus.
kad Egipto delegacija kalba ir moje, Gvatemaloje ir Nikaragvo
nas milijonas izraelitų pasirašė protestuotų, Izraelis atsisakytų
— Jaunas kubietis, kuris pri apie Amerikos paramą Egiptui.
peticiją, raginančią
vyriausybę pasitraukti iš Sinajaus. Jei Egip vertė Air Florida keleivinį lėktu Atstovų Rūmai yra patvirtinę už je. Kritikai sako, kad sąjungos
nepasitraukti iš Sinajaus. Petici tas Libano puolimą praleistų ty vą skristi į Kubą, buvo Sergio sienio paramos įstatymą 222-IS4 tikslas — sustiprinti Salvadoro
joje sakoma, kad laikai pasikei lomis, Jo pozicija arabų valsty Ortega Rojas. Jis 1980 m. buvo balsais. Suma paramai yra o- režimą ir paremti kovo 28 d. Sal
vadoro demokratinius rinkimus.
tė nuo 1979 metų, kada buvo bių tarpe vėl pablogėtų, pasakė išleistas iš Kubos psichiatrinės
Išnyko užsienio valiutos atsargos
Arafatas.
ligoninės ir išsiųstas į Floridą
Planuoja išmesti
Beirutas. — Užsienio spaudos: kitas Persu jūros naftos šalis. Naf- pasirašyta Camp David sutartis.
Brežnevas prieme
Trečiadienį Izraelio gynybos kaip „pabėgėlis". Floridoje jis bu
Pasikeitė
ir
Izraelio
nuotaikos,
agentūros dažnai rašo apie ilgas j tos ministeris Charasi neseniai
ministeris Ariel Sharon paskelb- vo gydomas ir pernai birželio
Izraelį is J. T .
socialdemokratus
eiles prie Lenkijos maisto parduo- pripažino radijo pasikalbėjime, padidėjo grėsmė ir Sinajus turė
bė,
kad
nuo
liepos
28
dienos,
mėn. išleistas.
.
New Yorkas. - Jungtinių Tautuvių, tačiau tos eilės esančios'kad Iranas prarado savo tradici- tų likti Izraelio rankosekada buvo susitarta dėl Libano
dar ilgesnės ajatolos Khomeinio nes naftos rinkas, tačiau ieško
lankosi Socialistų Internacionalo į * Generaline Asamblėja svarsto
Nežiūrint tų pastangų, Sinaju karo paliaubų, palestiniečiai par
veikėjai, kuriuos
priimdamas : rezoliuciją, Kun išmestų Izraeli
valdomam Irane. Miestų gyven-j naujų ir bando atgaivinti senas. je jau daug apleistų žydų sody
tizanai sulaužė paliaubas 60 kar
Lenkija
paliete
Kremliuje kalbą pasakė preziden-jis šios organizacijos.
tojai jau daug mėnesių nematė Iranas parduoda kiek galima dau bų. Pietuose Neviot, Dizahav ir tų. Libano palestinie;iai daugiau
re
atšaukti 1949 m. nukiaušinių. Vyriausybė įvedė mais giau naftos, tai šią žiemą daug Sharm ei Sheik vietovėse jau iš 30 kartų bandė pasiekti Izraelio
tas Brežnevas. Jis kalbėjo apieįreikalauja
JAV sankcijos
to kuponus, tačiau nei juodosios iraniečių šąla butuose. Bandoma ardyti plastmasiniai šiltadaržiai, sieną, tačiau juos sulaikė ar Jung
branduolinius ginklus ir pasiūlė! tarimą N r. 273. Tas nutarimas
Varšuva.
—
Lenkijos
karinė
dviem trečdaliais sumažinti JAV j buvo - priimti Izraeli l Jungtirinkos pirkliai nei miestų par kuo greičiau patenkinti Amerikos visur pilna vėjo nešiojamų šiukš-, t i n i u ' T a u t ų taikos priežiūros da
duotuvės normavimo nesilaiko. bendrovių ieškinius. Buvo pada lių. Buvusias arbūzų plantacijas Į H n i a i a r krikščionių milicijos jė- vyriausybė pripažino, kad Ame ir Sovietų Sąjungos vidurinio nes Tautas. Praktiškai, asamblė*
rikos ekonominės sankcijos skau
neturi galios išmesti narį, taMėsos galima gauti, jei kas nori ryta gestu Amerikos bendrovėms, griaužia beduinų ožkos ir avys,
gos.
Dar
20
kartų
ginkluotos
paj
džiai palietė L a * * » krizį, h m ] ^ į ^ raketĮį arsenalą Europo-| g ^
kad
jos
grįžtų
pataisyti
sabotažo
ją pirkti 25 dol. už kilogramą
e
Kar u
rašo Sinajuje apsilankęs .,New lestiniečių grupės bandė įsibrau- j
* , Brežnevas kritikavo,
t u į ž e i d ė l e n kų tautą. „Mes ne-|J d alwauti asamblėjos DOKiekvienas gyventojas gauna po ar karo veiksmų sugadintus naftos
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800 gramų mėsos į savaitę ir gali įrengimus.
vidShipler. PrieNaama įlankos į fiau ^ p l a n u s s u t r u k d ė Izra- i ra<«os netikėtos s~a
pirkti po vieną vištą kas 10 die
Iranui daug kainuoja su Iraku
:
Sėlio karinės jėgos ar Jordano ka- kė
ks 'į skaudžią
I I r „;
vietą",
p J e S ! * • * • * M * « ? «*j°
M^**?*™***šaltiniai tvir
0
Diplomatiniai
nų.
vedamas karas. Ginklai, amunici darbai. Čia žemkasės mašinos ir
riuomenė, pasakė ministeris.
spaudos ryšininkas Jerzy Urban, elgesio pablogėjo ir situacija Eu- tina, kad JAV ambasadorė KirkPrieš 5 mėnesius Iranas Šveica ja, mašinų dalys gaunamos tik traktoriai skuba iki kovo 17 už
Amerika savo žemės ūkio gami ropoję jau nuo II-jo Pasaulinio ka patrick
įspėjo
Generalinės
rijos aukso rinkoje pardavė 25 to tarptautinėje juodojoje rinkoje už baigti patalpas tarptautinei ka
ro nebuvo tokia bloga, kaip da
nius
naudoja
kaip
ginklą,
siekda
Pasitikėjimo
valdžia
Asamblėjos pirmininką Ismat Kitnas aukso, o prieš kelias savaites labai aukštas kainas. Irakas ne riuomenei, kuri atvyks prižiūrė-1
bar, pasakė Brežnevas.
ma
diktuoti
suvereninei
valsty
seniai
skelbė,
kad
Iranas
dideles
Socialistų
Internacionalo
na-i
tani iš Irako, kad jei rezoliucija
pardavė 25 tonas. Kaip tik tuo
ti sienos tarp Izraelio ir Egipto, j
klausimas
Bonoje
bei
jos
vidaus
politiką,
pasakė
rys, vokiečių parlamento atsto- bus priimta, JAV vyriausybė gametu aukso kaina buvo nukritu ginklų siuntas gavo iš Izraelio. Darbininkų grupėie yra 35 ame- į
—Vakarų Vokietijon jis.
vas Schriener pasakė korespon-įH rimtai svarstyti sustabdyti sasi. Paryžiuje kairiųjų liaudies ko Nežiūrint ginklavimosi sunkumų, rikiečiai, 50 izraelitų, 149 Tailan- j Bona.
votojų vadas Massoud Rajavi Iranas atsiėmė šiek tiek Irako oku dijos darbininkai, keli australai.' kancleris paskelbė naują progra
Lenkijos PAP agentūra paskel dentams sužinojęs iš svarbaus !vo finansinę paramą Jungtinėms
pareigūno Vadimo'Tautoms. JAV teikia Jungtinėms
paskelbė, kad Iranas spausdina puotų žemių. Tai gruodžio pra olandai, anglai, zelandiečiai, i š ' mą kovai prieš nedarbą. Šian bė, kad iš pareigų buvo atleisti Kremliaus
savo bamknotus, nepadengdamas džioje pripažino ir pats Irako pre viso 250 vyrų. Statomoje stovyk- j dien vokiečių parlamentas turi 760 valdžios pareigūnų, jų tarpe į z a g i a dino, kad Sovietų Sąjunga Tautoms 25 nuoš. visų lėšų ir
jų aukso atsargomis. Jis gavęs ži zidentas Husseinas. Irano kariniai loję kovo 17 apsigyvens 808 ame- I jq priimti ar atmesti. Kancleris 6 gubernatoriai, 14 viceguberna-:-]Sgas u S t abdė naujų raketų dislo- apie 1 bil.dol. įvairioms progra
nią iš centrinio 'Irano banko, pranešimai jau nuo lapkričio
Schmidtas pabrėžė, kad šios prog- torių, 160 miestų merų ir kitų kavimą Europos fronte.
moms.
kad į apyvartą buvo paleista nau mėnesio giriasi apie dideles perga
ramos priėmimas ar atmetimas vietinių pareigūnų.
Akcijos prieš Izraelį griebėsi
Socialistų Internacionalo nusiPrancūzai pirks
jų banlknotų 160 mil. rialų (aoie les. Irakas ėmė į frontą siųsti sa
bus pasitikėjimo jo vyriausybe
ginklavimo taryboje, su kuria su Sirija, protestuodama dėl Gola2 bil. dol.) vertės. Pernai lapkričio vo pagalbinius Liaudies armijos
išreiškimas. Nuo balsavimo pri syti prezidento paleisti parlamen sitiko Brežnevas, yra vokiečių, no aukštumu prijungimo prie Iz
dujas iš Alžiro
10 d. Iranas turėjo valiutos at dalinius, kurie pakeičia kovų nu
klausys "vyriausybės ateitis.
tą per 21 dieną. Parlamentas ta- prancūzų ir kitų Europos šalių raelio.
sargų tik 1.2 bil. dol. Irane už vargintą reguliarią kariuomenę.
Paryžius* — Prancūzija susi
Socialdemokratų partijos vadas *;ąii galėtų išsirinkti naują kanc socialdemokratų. Tarybai vado
Nežiūrint laimėjimų fronte, Ira tarė su Alžiru dėl natūralių du parlamente Herbert Wehner pa
drausta prekiauti auksu.
KALENDORIUS
vauja suomis Kalevi Sorsa.
lerį.
šacho laikais Iranas neturėjo nas pergyvena labai sunkią žie jų pirkimo. Derybos vyko daug reiškė pasitikėjimą, kad parla
„ T a s s V agentūra, aprašyda
Vakario 5 d.: Avitas, Agota,
Kanclerio programa numato
mėnesių. Alžiras prašė už savo mentas patvirtins programą, ta
užsienio valiutos problemų, nes mą ir ateitis dar lieka neaiški.
ma
Brežnevo
kalbą,
sako,
kad
Gaudvinas, Birutė.
dujas
daug brangiau, tačiau čiau kiti politikai bijo, kad bal lengvatas biznio bendrovėms, ku jis nurodęs, jog Amerikos laiky
kasdien parduodavo po 6 mil. sta
Vasario 6 d.: Teofilius, Dara
— Pietų Korėjoje įvyks jung prancūzai sutiko mokėti aukštes savimas parodys vyriausybės silp rios investuos į naujas įmones, sena neatsakinga, ieškanti nuo ta, Alkis, Živilė.
tinių naftos. Pernai naftos ga
myba buvo nusmukusi iki 600,000 tiniai P. Korėjos ir JAV kariniai nes kainas, nes Alžiras pažadėjo numą, įstatymą patvirtinti rei parūpins darbų naujiems darbi-' tykių, žaidžianti 'su žmonijos liki
Saulė teka 7:00, leidžkiasi 5:10.
perkant kia 249 balsų Koalicija parla-Įninkams. Vyriausybė paskelbė.
statinių per dieną. Didesnę naftos pratimai, kurie užtruks 10 savai išleisti savo pajamas
mu.
dalį Iranas bando parduoti, kita čių. Dalyvaus 100,000 korėjiečių daugiau Prancūzijos mašinų ir mente turi 269 vietas: 216 so-|jog sausio mėn. bedarbių nuoORAS
— Komunistiniai teroristai nu
dalis reikalinga vidaus reikalams. ir 57,500 amerikiečių kareivių iš gaminių. Manoma, kad Prancūzi cialdemokratų ir 53-laisvuosius' šimtis pakilo iki 8.2. Tai didžiauDebesuota, temperatūra dieną
Naftos prekybą apsunkina tai, visų ginklo rūšių. Manevrai pra- jos pavyzdžiu paseks ir Italija, ku domokratus. Jei valdžia balsavi-į šias bedarbių skaičius per 27 me- šovė penkis žmones Gvatemalo 20 L, naktį 10 >1.
je, sužeidė 15 kareivių.
ri irgi derisi su Alžiru.
mą pralaimės, kancleris gali pra- i tus.
kad Iranas užsiprašė brangiau užl sidės vasario 13 d.

(Tęsinys)
] & u cerkvės. Kad unitai neatlikinėBet Nikalojui I rūpėjo ne fi- j tu savo tikybinių pareigu katali
losofija ar religija, o karo tarny- j kų bažnyčiose, juos griežtai pri
ba. Buvo imperialistas. Jo idea- j žiūrėjo policija ir kiti valdžios
lai — galinga, tvirtai valdoma | organai. Kunigams užgynė krikšRusija, vienas monarchas, viena j tyti mišrios santuokos vaikus,
jo valia, išreikšta ukazuose, ir įklausyti išpažinčių ir teikti sak
vienas stačiatikių tikėjimas. Ka ramentus svetimu parapijų žmo
taliku Bažnyčiai jo valdymo me nėms ir apskritai nepažįstamiems.
tai buvo begalo sunkūs.
Turto atėmimas grėsė tam, kas
Kartūs buvo nepavykusio 1831 drįstų iš stačiatikiu pereiti į ka
m. sukilimo vaisiai. Žemaičių talikus. Buvo uždrausta sakyti
dvasiškija sukilime dalyvavo ak pamokslus, nedavus jų peržiūrė
tyviai ir uoliai. Vyskupas Juoza ti atitinkamai cenzūrai. Arba tu
pas Amulfas Giedraitis išleido rėjo skaityti juos iš valdžios pa
atsišaukimą į kunigus, raginda tvirtintų pamokslu vadovėlių.
mas stoti į sukilėlių eiles. Kuni Knygą bažnyčioj atsivertęs poli
gai paklausė, ėjo kaip kapelionai. cininkas ir žandaras galėjo sekti,
Vilniaus vyskupijoje stovėjo dau ar laikosi įsakymo kunigas- Ne
giau rusu kariuomenės ir dvasi valia buvo krikštyti vaikų, jei ne
ninkai negalėjo laisvai stoti su žinoma, kokio tikėjimo jų tėvai.
kilėlių pusėn. Tačiau Vilniuje jie Šiais įsakymais norėjo suvaržyti
aiškiai pritarė sukilimui. Todėl katalikų tikėjimo plitimą ir prisukilimą numalšinusi, rusų vai- Į spausti unitus, kurie drįstų savo
džia represijas nukreipė prieš Ka-1 tikėjimo reikalus aprūpinti Kata
talikų Bžnyčią. Persekioti pradėjo liku Bažnyčioje.
ten, kur ji buvo silpnesnė — Bal
Visos vienuolynų vedamos mo
tarusijoje. Uždarė daug vienuoly kyklos buvo uždarytos. Jų vietoj
nų :esą jie įkurti tarp stačiatikių atidaryta viena kita valdžios gim
ir juos piktiną... Etnografinėje į nazija, kur viskas buvo dėsLietuvoje kolkas dar buvo palik- tomą rusiškai. Vien religiją galė
ti Atėmė žemes iš vienuolynų, jo dar dėstyti "gimtąja įkalba" —
iš vyskupijų, seminarijų, kapitu lenkiškai. Suvaržė naujų bažny
lų. Skaudesnis buvo veikimo lais čių statymą ir senųjų taisymą
vės atėmimas.
Kad nebūtu nustelbta stačiatikių
1839 m. valdžiai pavyko pa cerkvė, atstatant naują bažnyčią
lenkti 'kai kuriuos unitų vysku reikėjo gauti jų archijerėjų sutiki
pus ir daug žemesnių dvasinin mą.
kų ir buvo panaikinta unija i—
(Bus daugiau)
prievarta prijungti prie stačiati-

IRANUI TROKŠTA
MAISTO IR KURO

Ar Lzrae litai

atiduos Sinajui?
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

PADIDINKIME GRETAS
SVARBIEMS UŽMOJAMS

DRAUGO prenumerata mokama U anksto
metams
Chicago ir Cook County $45.00
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00
Užsienyje
$45.00
Kitur — Amerikoje . . . $43.00
Savaitinis (Šeštad. pried.) $30.00
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/i metų
$27.00
$27.00
$27.00
$25.00
$19.00

3 mėn,
$19.00

$19.00
sąjungos pozicijas LB padali
1982 m. sportinės plotmės
$19.00
nių sąrangoje ir visų kitų vi
darbo apimtis turi ypatingą
$18.00
suomeninių sambūrių bendro
paskirtį dėl besiartinančių
veikimo bare. Atsiradę nesu
PLD, kurių programoje įvyks
D a b a r t i n ė A u s t r a l i j o s lietuvių krepšinio rink k a s — vadovas, A. Wissek, S.Ragauskas, A. Mil
tarimai
su buv. ŠALFAS s-gos
P.L. sporto žaidynės. Jos
t i n ė . I eilėje iš k.: E. K a r d a s , E. R a g a u s k a s , D. v y d a s , P. Urnevičiu8, B. Stawix P . Šutas, ir tre
c.v. per ilgai užsitęsė, tuo
pareikalaus apgalvoto spren
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
Š u t a s , R. L e k n i u s , M. Wallis. II eil.: E . T a p a r a u s - neris S. Šutas.
apsunkindami abipusį suar
dimo visai organizacinei ruo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
tėjimą, kuris mūsų gyvenimui
nesaugo. Juos gražina tik is anksto
šos darbų eigai.
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8:30
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prikimšto
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į
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Naujausios ŠALFAS s-gos c.
turini neatsako. Skelbimų kainos
—
4:00,
šeštadieniais
8:30
—
šiai
tarp
naujosios
c.v.
ir
PLBlaimėjimo pagrindinis šulas praėjusį savaitgalį negalėjo rinktinę ir dalyvaus pasaulio
v. pirmininkas Valdas Adam
prisiunčiamos gavus prašymą.
12:00.
nės siekiant abipusės sampra buvo Arvydas Sabonis. Vieno žaisti prieš Chicagos DePaul u- pirmenybėse.
kus, neseniai duotame "Drau
tos apie sportinį judėjimą ir jo čikagiškio, t a s rungtynes ma tą. L. Rautinš yra Syracuse ko
— T i n k l i n i o pirmos lygos
go" sporto apžvalgos skyr.
paskirtį,
atrodo,
turėtų
būti
tei
čiusio
žodžiais,
jis
j
a
u
buvo
pa
mandos žaidimo vadovas, g e pirmenybėse Vilniaus "Kuro
pasikalbėjime, šiuos 1982 m.
giamai išspręsti.
jėgus žaisti Amerikos uni- riausias pasuotojas, antras Aparatūra" įveikia Tbilisį 15- P R A N E Š I M A I
apibūdino reikšmingai. Ką tik
įvyks pasitarimas II-jų Pasau
Kadangi tik vieneri metai ir versitetuose. Kauno "Žalgirio" taškų rinkėjas (17,5 vidurkis) ir 5, 15-10, 10-15, 15-11, Lenin
pradėti PLD organizaciniai
lio Lietuvių sporto žaidynių
beliko iki 1983 m. didžiulės ir visos Lietuvos krepšinio vii antras prie lentų. Jis vienodai grado "Dinamo" 3-0 ir Baku 3planai, sudarant visų kultūri
1. Vid. Vak. sporto apygar reikalu. Jį kviečia tų žaidynių
PLD šventės, tai visi sporto tys i r žvilgsniai nukrypo į Ar gerai žaidžia1 puolime ir gyni 0. Lentelėje užtikrintai stovi dos suvažiavimas įvyks ne org. k-to pirmininkas Vladas
nių sričių atitinkamus komite
klubai visų sporto šakų komi vydą. Ir kaip nenukryps? Jo me. Be abejonės, Syracuse ko pirmoje vietoje.
tus, kurie jau sparčiai imasi
vasario 20 d., kaip buvo pra Adamkus. Pasitarime kviečia
tetai ir gausi aktyviųjų spor-' ūgis buvo 213 cm; <7 pėdų), mandai jo labai trūko, ypač
Moterų grupėje Kauno "Poli nešta, bet vasario 27 d. 3:00 mi dalyvauti visi sporto dar
realių darbų ir ieško tin
tininkų šeima b e atskirų nuro amžius — 16 metų ir dar ža prieš stiprią De Paul koman technikai" sekasi blogiau. Po vai. p.p. Jaunimo centre. Suva buotojai ir sportui pritarian
kamesnių būdų atsakingiems
dymų ir paraginimų privalo dėjo augti...
dą.
pergalės prieš Mogiliovą 3-2, ji žiavimo darbotvarkėje bus tieji.
uždaviniams pravesti.
stropiai ruoštis Šiam dideliam
Kai Arvydas, (ginies 1964 m.
Kaip iš spaudos ir televizijos pralaimi Novosibirskui ir Ba apygardos k-to veiklos pra
Praėję metai ŠALFAS s-gos egzaminui. Kiek teko nugirsti gruodžio mėn.), buvo antrame žinome, De Paul t a s rungtynes ku po 3-0 ir stovi penktoje v i e nešimas, naujo kalendoriaus
gyvavimo slinkty praėjo, kaip iš vadovaujančių sluoksnių, skyriuje, jis staiga paūgėjo vi laimėjo 92-87, bet labai sun toje.
nustatymas, apygardos va
ir dauguma kitų, be ryškesnių
sustiprintas sąjungos darbas sa galva aukščiau už kitus. kiai. 30 sek. prieš galą, De Paul
— R a n k i n i o Europos tau dovo rinkimai ir t.t.
Ohso tel 349-0887
švystelėjimų, nors pradžioje nu pasireikš kursų ruošimu kad Krepšinio treneriai tuoj at vedė 86-85, ir pergalė dar buvo rės varžybose šiemet dalyvaus
DR. T. KAZLAUSKAS
Visų klubų atstovai turėtų
matyti sporto kursai ir sąjun rui ir sportinės propagandos kreipė dėmesį ir pakvietė jį į neaiški.
ir Vilniaus "Eglė", baigusi p e dalyvauti.
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ
gos biuletenis, atrodė, kiek plėtimu visoje mūsų išei Kauno "Žalgirio" krepšinio
9917 VVest 143 Streeet
2. Tuoj po apygardos su
praskaidrins veiklos apimtį. vijoje.
mokyklą. Čia jis g a u n a moks
Orland Park, 111. 60462
važiavimo, apie 5:00 vai. p.p.,
Valandos pagal susitarimą
Nauji pasikeitimai — rin
Taigi, jaunimo organizaci lą, išlaikymą ir daug krep
kimai c.v-bos ir kitų parei jos., lituanistinės mokyklos, jų šinio. Tokiose sąlygose atro
Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. K. 6. BALUKAS
gūnų, ką jau žinome iš spau mokytojai, mokinių tėvai, LB dė, kad jis auga d a r greičiau.
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
dos, dalinai
a p i b ū d i n o padaliniai ir ypač ten esan 1977 metais jis buvo 183 cm ūGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
išrinktųjų kvalifikacijas, ku tieji sporto vadovai vieni ki gio, 1979 — 198 cm, o 1980 m.
1443 So. 50th Ave., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
rios, bent iki dabar yra itin ge tiems turi talkinti ir prisidėti pavasarį j a u 207 cm.
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
Medical Building). Tel. LU 5-6446
šskvrus
trec.
Sešt. 12 iki 4 va! popiet
ros. Keletas naujų ir jaunų prie geresnio sportininkų pa
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
J i s yra jau Europos meis
akademinio laipsnio vyrų, kar ruošimo.
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
teris jaunučių klasėje su Sov.
DR. IRENA KURAS
tu su vyresniųjų ilgamete varTik padidintos gretos ir pla Sąjungos rinktine; turi aukso
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
žybine ir administracine patir ningas darbas laiduoja atei medalį moksleivių spartaki
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. PETER T. BRAZIS
timi, turėtų laiduoti teisingą ir nančių 1983 m. PLD milžiniš adoje, atstovauja Lietuvos ir
SPECIALISTĖ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MEDICAL BUILDING
....
tvirtą lietuviškos sportinės ką lietuvių išeivijos kultūrinės Sov. Sąjungos jaunių rink
2434 VVest 71st Street
3200 W. 81st Street
l i n k m ė s kelią, s t i p r i n a n t apimties misiją.
tines. Nuo šio sezono pradžios
Vai.: Kasdien nuc 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
jau yra pagrindinis Kauno
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
"Žalgirio" centras ir neseniai
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
KREPŠINIS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Vėliau Lietuva turėjo dar ne gastroliavo Puerto Ricco su
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
vieną aukštesnį nei Lubinas Sov. sąjungos vyrų rinktine.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ARVYDAS S A B O N I S krepšininką. Deja , jų visų Ten jo pirmas pasirodymas
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
2709 VVest 51st Street
LIETUVOS KREPŠINIO
ūgis nebuvo pakankamas ko
patenkino trenerius ir, atrodo,
2454 VVest 71st Street
Tel. — GR 6-2400
(71-mos ir Campbell Ave. kampas*
VILTIS
voti su Sov. Sąjungos geriau kad jis tikrai atstovaus Sov.
Va!, pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
Vai : pirm., antr. ketv. ir penkt
Daugelis atsimename tuos siomis komandomis, jau ne ^ąjungos rinktinę pasaulio pir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.
3 iki 7 v. p.p Tik nusitarus
laikus, kai Pranas Lubinas kalbant apie Europos taurės menybėse Kolumbijoje šių me
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 742-0255 Namų 584-5527
žaidė už Lietuvos rinktinę ir varžybas.
tų rugpiūčio mėn. Ir jam tik 17
Leonas Rautinšas
DR. E. DECKYS
laimėjo Europos meisterio ti
DR. AL6IS PAULIUS
Bet štai. pereitą pavasarį, metų. Tokio amžiaus buvo
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ORTOPEDINĖS LIGOS tulą. Jis ūgiu buvo pats aukš kai moksieivių spartakiadoje Leonas R a u t i n š a s , kuris žaidė
SPECIALYBĖ - NERVU IR
CHIRURGIJA
čiausias, toks aukštas, kad lat- Lietuvos moksleivių rinktinė už Kanados rinktinę, o Mo
reitų metų pirmenybes trečioje
EMOCINĖS LIGOS
NESUTARIMAI
1185 Dundee Ave.
viai
net
o f i c i a l i a i nugalėjo Maskvą ir pasipuošė destas P a u l a u s k a s buvo pa
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Elgin, III. 60120
vietoje. Jos pirmasis priešinin
AUSTRALIJOJE
Valandos pagal sus;tarima
6449 So. Pulaski Road
užprotestavo.,. J o ūgis buvo aukso medaliais,
pergalės kviestas į Sov. sąjungos rink
kas bus Rumunijos „Bakan"
Valandos pagal susitarimą
201 cm.
džiaugsmo garsai sujudinc tinę 18 m.
Per Australijos lietuvių spor komanda vasario 14 d.
T e l . 372-5222. 236-6575
Vienintelė baimė Lietuvoje: to šventę Geelonge vyko klubų
— F u t b o l o sezonas dar tolo
DR. A. B. 6LEVECKAS
DR. ROMAS PETKUS
ar jo j a u n a s ir bręstantis-or vadovų pasitarimai su gan aš kai, bet Vilniaus "Žalgiris", ly
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJĄ
ganizmas išlaikys tokį apkro triomis diskusijomis. Kaip jau dimas trijų trenerių, jau išvy
Tel. — BE 3-5893
Ofisai:
SPECIALYBĖ — AKiy L I G O S '
vimą. Tą gerai žino treneriai; žinome, išvykos į JAV 1983 m. ko į Adlerį prie Juodosios
111 NO. VVABASH AVE.
3907 VVest 103rd Street
dirba sii juo atsargiai ir nuo pasaulio lietuvių sporto šventę Jūros, kur šiuo metu snsirenka
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
latinėje bei moderniškoje me vadovas A. Laukaitis jau yra ir daugiau klubų. Po poros sa
DR. L. D. PETREIKIS
dicinos priežiūroje. Todėl tiki susitaręs su "Palangos" kelio vaičių lengvų treniruočių "Žal
O f i s o t e l . — 582-0221
DANTŲ GYDYTOJA
na a s i ,
kad
jo
f i z i n i s nių biuru. Prieš "Palangos" ke giris" grįš į Vilnių ir pradės
DR. JANINA JAKŠEVICIUS
8104 S. Roberts Road
vystymasis ir subrendimas lionių biurą ir šį A. Laukaičio draugiškas pasiruošimo rung
J O K ŠA
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
bus normalus ir kad Kauno susitarimą, smarkiai protes tynes, o po jų tuoj ir taurės var
VAIKU LIGOS
Tei. 563-0700
6441 S. Pulaski Rd.
"Žalgiris" bei visas Lietuvos tuoja Adelaidės L.S.K. "Vy žybos.
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
krepšinis pagaliau susilauks tis" ir net Adelaidės Lietuvių
— Krepšinio jaunių rink
DR. FRANK PLECKAS
gero ūgio ir aukštos klasės B-nė, nes "Palangos" savinin tinių sąjunginės varžybos pra
Ofs. P O 7-6000, Rez. G A 3-7278
'Kalba lietuviškai)
centro puolėjo.
kas R. Cibas yra ir Aeroflot sidėjo Kaune. Lietuvos jaunių
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
atstovas.
ir mergaičių rinktinės laimėjo
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pirmąjį
ratą
ir
kvalifikavosi
fi
"Contact lenses"
Pusiau
oficialiai
Geelonge
GERIAUSI EUROPOJE
3844 VVest 63rd Street
2618
VV.
71st St. — Tel. 737-5149
su tarta, kad Melbourno ir nalinei grupei. Mergaitės, po
Valandos pagal susitarimą
V aj pagai susitarimą Uždaryta treč
geros
kovos,
įveikė
Kazachiją
Italijos sporto laikraštis pra Adelaidės klubai keliaus tuo
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
vedė geriausio 1981 metų Eu pačiu lėktuvu, bet per skirtin 67-62 ir Kirkiziją 87-64. O jau
VVA 5-2670 arba 489-4441
DR. LEONAS SEIBUTIS
ropos krepšininko
rinkimus. gus kelionių biurus. Kiekvienu niai nugalėjo Kazachiją tik
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
DR.
K.
A.
JUČAS
Daly v avo 57 žurnalistai, iš 15 atveju, kaip A. Laukaitis nese paskutinėse sekundėse dviem
PROSTATO
CHIRURGIJA
O D O S LIGOS
2656 VV. 63rd Street
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
kraštų. Geriausiu
Europos niai rašo, šie maži nesutari baudos metimais 79-78, po to
Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
Valandos pagal susitarimą
krepšininku išrinktas jugos mai bus sutvarkyti ir Australi lengvai susitvarkė su Kirkizi
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
ją
122-80.
jos
lietuvių
dalyvavimas
1983
lavas Dragan Kičanovič, ga
Jstaigos ir buto tel. 652-1381
Aukščiausios lygos pir
vęs visus balsus. Antras liko m. Chicagoje yra užtikrintas.
Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
menybėse 8 pirmosios koman
A. Myškin iŠ Sov. Sąjungos, o
DR. V. TUMAS0NIS
Gydytojas ir Chirurgas
dos pradėjo varžybas Rygoje.
trečis Vaidis Valter iš Rygos
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
"Kaip žinome, jų tarpe yra
OF FAMILY PRACTICE
2454 VVest 71st Street
VEF. Paskutinėse Europos pir I S LIETUVOS
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Kauno "Žalgiris" ir Vilniaus
Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt 2-5
menybėse V. Valter, žaidęs PADANGĖS
Kasdien
10-12
ir
4-7
išskyrus
tre£\
ir
Sešt
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
"Statyba".Pirmose rungtynė
Sov. Sąjungos rinktinėje, buvo
— Lengv. a t l e t i k o s tarp se "Statyba" pralaimėjo Ry
išrinktas geriausiu tų pirme
Tel. REliance 5-1811
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
nybių žaidėju. Apie jį plačiau tautinėse taurės varžybose gos VEF su garsiuoju V. ValDR. WALTER J. KIRSTUK
DR. PETRAS 2LI0BA
Kaune, Margarita Butkienė teriu 107-84, nors pirmą kėlinį
sekantį kartą.
Lietuvis gydytojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street
nušoko j tolį 6,77 m., kas pri dar turėjo savo naudai 55-51.
6745 VVest 63rd Street
Vai. pirm., antr , ketv. ir penkt
Vai: pirm , antr ketv. ir penkt.
lygo pasaulio rekordui (salės). Pirmosios keturios pateks į
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
- ^>eja, šis rekordas laikėsi tik pusfinalius. Kauno "Žalgiris"
LEONAS RAUTINS
Treč ir sešt uždaryta
su
jaunuoju
centru
A.
Saboniu
vieną savaitę. Sekančiose pa
SPAUDOJE
DR. K. M. 2YMANTAS
našiose varžybose Vilniuje jį dabar stovi 4-je vietoje ir tikisi
DR. IRENA KYRAS
DR. S. T. CHIRBAN
Chicagos "Sun-Times" įdėjo pagerino S. Vaniušina, nušo kvalifikuotas pusfinaliams.
DANTŲ GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJAI
Leono Rautinš nuotrauką ir il kusi 6,83 m.
2659 VV. 59 St., C h i c a g o
2654 VVest 63rd Street
— Biathlono Sov. sąjungos
T e l . 476-2112
Vai. pagal susitarimą: a n t r , trec\,
gesnį aprašymą. Pažymėjo,
Išmintingojo liežuvis yra
Valandos
pagal
susitarimą
—
Pirm.
ketv 10 v. ryto iki 6 v. vakaro.
kad šis puikus 6'8" ūgio krep pirmenybėse Algis šalna lai- skydas, ne kardas,
antr., trec\, ketv. ir šeitad
Tel. — 778-3400
Vokiečių priežodis
šininkas. Žaidžiąs už Syracuse mėjo 10 km nuotolį. Tuoj buA r v y d a s Sabonis — a u k š č i a u s i a s Lietuvos k r e p š i n i n k a s
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KURIE MIRĖ
MYLĖDAMI
E s a m e Vasario 16-sios ne
priklausomybės atkūrimo iš
vakarėse. Tai pats didžiau
sias įvykis mūsų tautos šio
šimtmečio pradžios istorijoje.
Su p a g a r b a prisiminsime tuos,
kurie ryžosi tarti tautos lais
vės žodį, nepaisydami, kad
okupacijos sąlygose jie patys
gali laisvę prarasti. Kai kurie
iš jų vėliau mirė kankiniais,
kaip prof. Pr. Dovydaitis, K.
Bizauskas, VI. Mironas. Apie
prof. P r a n ą Dovydaitį turime
išsamią knygą, labai rūpes
tingai parašytą dr. J . Gir
niaus. Reikėtų taip p a t įam
žinti
atminimą
signataro
Kazimiero Bizausko, visuo
menininko, mokytojo, vals
tybininko, krikščionių demo
kratų sąjūdžio veikėjo, plačiai
dirbusio diplomatiniuose postuose, autoriaus "Literatūros
teorijos",
knygų
mylėtojų
draugijos steigėjo, nužudyto
Červenėje.
Taip pat ir kun. Vladas Mi
ronas, kitas bolševikų kan
kinys, komunistų nužudytas
Vladimiro kalėjime, mums
b r a n g u s kaip nepriklausomy
bės akto signataras. Aukštąjį
išsilavinimą gavęs teologijos
akademijoje Petrapily, uolaus
pasišventimo veikėjas Vil
niaus krašte, artimas prez.
A n t a n o Smetonos bendradar
bis, vienas iš Vilties steigėjų,
didelis lietuvybės ugdytojas
Vilnijoje. J o rūpesčiu dar vo
kiečių okupacijos metu pirmo
jo pasaulinio karo laikotarpy
Vilnijoje buvo įsteigta apie 90
lietuviškų mokyklų. J i s buvo
vienas iš Vilniaus seimo (1917
m.) organizatorių, vyriausias
Lietuvos kariuomenės kape
lionas, kurį laiką ministeris
pirmininkas. Jis buvo dau
giau tautininkų žmogus ir jo
idėjos draugai galėtų jo atmi
nimą pagerbti atskira mono
grafija.

Visi šie nepriklausomybės
akto signatarai, okupantų bol
ševikų kankiniai, mirė Lietu
vą mylėdami. Daugelis ir kitų
signatarų kaip buvęs pre
zidentas A. Stulginskis, buvo
okupantų kankiniai, nors ir
mirę ne kalėjime, savo tėvy
nėje. Ir visi signatarai, k a d ir
nebuvę raudonųjų budelių au
komis, gyveno ir mirė Lietuvą
mylėdami. J ų atminimas turė
tų būti labiau gyvas mums ir
turi būti ryškiau perduotas
ateinančioms kartoms. Tikrai
būtų gražu, kad jie visi būtų
pagerbti specialiu leidinėliu,
išryškinant aplinkybes, ku
riose jie nepabūgo padaryti
Lietuvos laisvės deklaraciją.
Jų ryžtas turi būti akivaiz
džiai išryškintas tiems, kurie
dabar ir ateityje aukosis mū
sų trispalvę nešti į laisvės
vieškelius.

dėl to okupantai bolševikai
juos išvežė mirčiai Azijos Si
biro sniegynuose. Daugelio jų
išgyvenimai
a p r a š y t i B.
Armonienė8, E. Jociūtės, St.
Rūkienės, Tautvaišienės, J .
Kreivėno ir kitų atsiminimų
knygose bei Lietuviai Sibire
leidiny. Tačiau mums bran
gus kiekvienas mūsų tautos
kankinys, kuris buvo okupan
to sunaikintas dėl to, k a d my
lėjo Lietuvą. Reikia jų atmini
mą
išsaugoti ir perduoti
ateinančioms kartoms ir mū
sų istorijai.

LIETUVOS LIKIMAS IŠKELTAS
JAPONIJOJE
Pasikalbėjimas su A. Gurecku, PLB atstovu
(Pabaiga)
— Kiek j a p o n a m s ir
aplamai k i t ų Azijos šalių
žmonėms ž i n o m a s Lietuvos
ir kitų P a b a l t i j o k r a š t ų
likimas?
— Mums daugiausia teko
susitikti su asmenimis, kurie
domisi sovietų imperijos
problemomis, tad nenuostabu,
kad jie gana gerai žino Pabal
tijo kraštų padėtį. Kartu su dr.
Smorodskiu susitikom su
Hokkaido universiteto slavų
tyrimų centro direktorium

prof. Takayuki Ito. Jis buvo
lankęsis Vilniuje ir ten pralei
dęs porą savaičių, rinkdamas
Labai gerai, kad Leonardo . medžiagą savo darbui apie
Kerulio dėka buvo išleistas * aocialistinių partijų pažiūras
sąrašas išvežtųjų pirmos oku- tautinių klausimu caro imperipacijos metu. Tačiau tie iš joj. J a u minėtas Sovietų
vežimai tęsėsi ir tebesitęsia problemų tyrimo centro direk
antroj okupacijoj. Šioje srityje torius Šakuma taip pat yra
L. Kerulis jau dirba, bet jis rei buvęs Vilniuje, o užsienio
kalingas paramos ir talkos.
reikalų ministerijos sovietų
direktoriaus
Šaulių sąjunga
išeivijoje s k y r i a u s
pavaduotojas
Kusumoto
lankė
pasirūpino, kad būtų išleista
si
Taline.
Amnestijos
interna
knyga "Bolševikų nužudytieji
šauliai". Tai galėtų būti pa cionalo veikėjas Mas a g aki
s k a t a s ir kitoms grupėms pa gerai žino Petkų, Gajauską,
našiais leidiniais pasirūpinti. Skuodį ir apie juos yra rašęs
Mes turime tiek daug tokių japonų spaudoje.
puikių. Lietuvos mokytojų, ku
Sunku pasakyti kiek apie
rie tapo kankiniais dėl savo Pabaltijo kraštus žino eilinis
meilės Lietuvai išvežti ir nu japonas. Po visuomenės susi
žudyti Sibire. Išeivijoje mes tu rinkimo Sapporo mieste priėjo
rime d a u g mokytojų, kurie pa vyresnio amžiaus japonas ir
jėgūs valdyti plunksną, geri pasakė, kad jis nuo seno seka
organizatoriai. Reikėtų surink tarptautines žinias spaudoje ir
ti medžiagą ir išleisti knygą televizijoj. Apie Pabaltijo kraš
apie okupantų Sibire sunai tus japonų spaudoj pasitaiky
kintus mokytojus.
davę žinių, kol jie buvo nepri
klausomi, 1940 m., kai sovietai
pradėjo tų kraštų okupaciją,
Išeivijoje gražiai reiškiasi žinių apie juos būdavę kas
lietuviai gydytojai. J i e užima dien, o po to jis neprisimenąs,
vadovaujančias pozicijas mū kad apie juos būtų ką nors
sų patriotinėje veikloje, ypač spaudoje matęs.
finansų teikime kultūriniams
Tačiau, m a n būnant Tokijo,
ir visuomeniniams reikalams.
angliškai leidžiamame „The
Būtų jiems dar vienas svar
Japan Times" iš eilės per dvi
bus uždavinys — paruošti ir
dienas pasirodė žinios apie
išleisti monografiją apie bol
Estijoj ruoštą pusės valandos
ševikų ištremtus ir Azijoje
streiką.
nužudytus lietuvius gydyto
jus, vaistininkus, gailestingą
Iš klausimų ir pasisakymų
sias seseris bei kitą mediciniš visuomenės
susirinkimuose
ką personalą. Tam mūsų net tarp paprastų žvejų Nemugydytojai yra pajėgūs savo lė ro mieste m a n susidarė įspū
šomis, savo organizaciniais dis, kad jie žino, kur yra „Barto
sugebėjimais ir intelektuali sankoku: Litoania, Latobia,
niu stiprumu.
E s t o n i a " (trys Pabaltijo
valstybės: Lietuva, Latvija,
Didele Lietuvos meile pasi Estija) ir žino, kad jos nuo
žymėjo Lietuvos kariai. J ų Antrojo pasaulinio karo yra
ypatingai gausus skaičius y r a sovietų valdžioje. Lyginant su
okupantų tremtyje sunaikin eilinių amerikiečiu tai jau
tas. Daugelis jų draugų išeivi neblogai.
joje jau yra sulaukę brandaus
Simpoziumo dalyviai is Azi
amžiaus. Atėjo paskutinis lai jos — afganas, chmeras ir
kas, k a d a dar galima plačiau kinietis apie Pabaltijo kraštus
anų mūsų kankinių atminimą buvo tikrai gerai informuoti,
išsaugoti atskiru leidiniu. Tai
nebūtų lengva, bet reikalinga.

ypač afganas ir kinietis, kurie,
— įspūdžių labai daug.
atrodo, daug supranta iš savo Paminėsiu tik keletą. Visiems
mums dalyviams iš užsienio
tautų patirties su rusais.
padarė didelį įspūdį japonų
Simpoziumo dalyviams ir svetingumas ir vaišingumas.
a k a d e m i k a m s , parlamento Atvykus į Tokijo ir Sapporo
atstovams bei valdžios parei- mus pasitiko organizacinio
g ū n a m s , su kuriais teko komiteto atstovai ir nuo tada
susitikti, įteikdavau paskutinę mus visą laiką atidžiai, bet
„Violations" laidą, ir pluoštą neįkyriai globojo. Nors iš mūsų
parinktos
i n f o r m a c i n ė s tik trys visai nemokėjom
medžiagos apie Lietuvą. Visuo- japoniškai, simpoziume buvo
menės susirinkimuose prie pasamdytos profesinės vertėįėjimo palikta informacinė jos, t a i p kad naudodamiesi
medžiaga būdavo bematant ausinėmis galėjome sekti jo
išgraibstoma. Turėjau pasikal- eigą ir patys aktyviai daly
bėjimų apie Pabaltijo kraštus vauti. Po simpoziumo kelio
su spaudos ir televizijos nėse, priėmimuose ir pokal
korespondentais.
Simpo biuose kiekvienam iš mūsų
ziumas, spaudos konferenci b u v o p r i s k i r t i v e r t ė j a i .
jos, visuomenės susirinkimai Pagaliau organizacinio komi
buvo aprašyti spaudoje ir rodo teto generalinis sekretorius
mi per televiziją. Tik, žinoma, Naito mus pats nulydėjo į
nemokant japoniškai, nežinia, Tokijo ir per savo pažintis
kiek ten buvo skirta dėmesio sudarė mums galimybę susi
Lietuvai ir kitiems Pabaltijo tikti su įtakingais parlamento
kraštams.
atstovais ir būti priimtiems
užsienio reikalų ministerijoj.
Labai įdomi buvo kelionė į
— Ar j a p o n ų i r mūsų
pabaltiečių siekiuose n ė r a Hokkaido salos šiaurės rytų
k o b e n d r o , k a s m u s jung kampą, Nosappu iškyšulį, iš
kur galėjom stebėti keletą
tų?
sovietų okupuotų salų. Sovietų
— Pirmiausia turime bendrą išvaryti jų okupuotų salų
priešą. Sovietinė imperija išpli gyventojai neišsisklaidė po
tusi nuo Piliavos iki Beringo visą kraštą, bet įsikūrė
sąsiaurio. J i užgrobė Lietuvą, Hokkaido pakraštyje priešais
užgrobė ir japonų salas. Visos prarastas salas, kurias jie
sovietų pavergtos tautos ir tos mato iš savo namų langų. Tai
tautos, kurių žemių dalį jie yra paprasti žvejai, bet inteli
sau pasiglemžę, yra natūralūs gentiški, darbštūs ir tikrai
sąjungininkai. Taip pat mūsų mieli žmonės. Juos sutikome
natūralūs draugai yra prieš v i s u o m e n ė s
susirinkime
sovietų ir jų sąjungininkų Nemuro mieste. Sunkiu savo
agresiją kovojančios tautos. O darbu jie dabar gražiai įsikū
tai kaip tik ir yra tos tautos, rę, pasistatę mažus, bet pato
Kurioms buvo simpoziume gius ir jaukius namelius.
atstovaujama.
Tačiau savo prarastų salų jie
Sovietų okupuotų japonų neužmiršta ir negali suprasti,
pasaulis
nesirūpina
salų likimas visai panašus į kodėl
Mažosios Lietuvos sunaikini jiems padaryta skriauda.
Mums lengva juos suprasti,
mą. Tas pats senųjų gyventojų
nes
ir mus tas pats klausimas
išvarymas ar išžudymas,
R.
prijungimas
prie
Rusijos, vargina.
apgyvendinimas rusų kolonis
tais, vietovardžių pakeitimas
naujai išsigalvotais rusiškais,
NUTEISTAS RUSU
pagaliau krašto pavertimas
karine zona ir prigrūdimas P O V A N D E N I N I O LAIVO
daugybės kariuomenės. Rusai
KOMENDANTAS
abiejuose savo imperijos
Švedų laikraštis „Svenska
pakraščiuose panaudojo t a s
pačias priemones įsitvirtinti Dagbladet" guodžio 30 d.
naujai užgrobtose, jiems iki tol numeryje rašo, k a d rusų
niekad nepriklausiusiose žemė špionažo povandeninio laivo
se. Būtų gera paruošti infor komendantas P. Gušin nuteis
macinės medžiagos apie Mažą tas trejus metus kalėti darbo
dabar
ją Lietuvą ir ją paskleisti stovykloje ir yra
Japonijoj. Ten ji tikrai rastų drausmės stovykloje netoli
Rygos. Minėtas povandeninis
atgarsio.
laivas spalio 27 į 28 d. naktį
— Malonėkite p a p a s a k o t i užplaukė ant seklumos švedų
daugiau s a v o a s m e n i š k ų militarinėje zonoje prie Karlsįspūdžių.
kronos.
T.

Gražiai išeivijoje reiškiasi
lietuvių agronomų sąjunga,
jau pasirodžiusi su nevienu lei
diniu. O reikėtų dar bent vie
no - paruošti ir išleisti knygą
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
apie lietuvius agronomus, Že
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS
mės ūkio akademijos ir kitų ūRedagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė
kio, gal ir miškininkystės bei
Suminėję
šiuos brangius gyvulininkystės mokyklų dės
61
mūsų laisvės patriarchus, mes tytojų, žemės ir gyvxdininkyskartu prisimename, kad buvo tės ūkio darbuotojų, ūkininkų
Išsišakojus tautiniam medžiui, ir jaunosios atža
dešimtys, gal net šimtai tūks ir ūkio darbininkų naikinimą. los pasišauktos. Tada nebeliko slenksčio tarp I-os
tančių lietuvių, kurie gyveno ir Jų vardai ir jų auka neturėtų klasės varliūkčių ir VHI-tos vyrų. Jie visi vienos
mirė po nepriklausomybės lai išblėsti, dešimtmečių sūkuriuo šeimos vaikai. Kai šie varliūkščiai (1905) pirmieji
dotuvių Lietuvą mylėdami. se.
nesulaikomai leidosi j mitingą (žiūr. Tautinio pabu
Keletas leidinių labai vaiz
dimo keliu), tai mokytojas Razumeičikaa pastebėjo,
Taip pat mes dar neturime
džiai paliko faktus apie lietu
jog pirmiau jie buvo varliūkščiai, o dabar vyrai.
vių partizanų didįjį ryžtą ir monografijų apie Sibiro trem
Nors tarpe tautinių būrelių ir tekėjo upeliukas,
kruviną auką. Daugelis faktų, tyje sunaikintus ateitininkus, juos skirdamas į savaip žaliuojančias saleles, tačiau
ypač iš 1941 m. sukilimo yra skautus, neoiituanus. Atžymė- jungdavo bendra mokiniška psichologija, tai ir savi
metų srovės nešami užmirš- tini būtų ir policijos tarnauto tarpiniai skundai retas reiškinys. O iškilus visuo
tin, o tie žmonės gyveno ir mi jai bei daugelis kitų. Tos tiniam reikalui, per upeliukus persimetami lieptai,
rė Lietuvą mylėdami. Dar yra monografijos būtų svarbios ne bandras mokyklos suolas. Atsikratyti vienaip ar
gyvų jų kovos draugų, jų ar tik todėl, kad mes išsaugotu kitaip visus liečiančia ir spaudžiančia „geležine ran
me atminimą tų mūsiškių, ku
timųjų.
rie mirė okupanto ištrėmime ka" keturių tautybių delegacija nuėjo su reikala
vimais į gimnazijos ir tėvų atstovų susirinkimą. Iš
Dabarties laisvės kovotojų dėl to, kad Lietuvą mylėjo, bet
reikalavimo punktų matyti visoms tautybėms pripa
p a s t a n g a s ir auką g a n a pla šitokie leidiniai būtų okupan
žinimas priklausančių teisių (žiūr. Tautinio pabu
čiai atžymi Lietuvos Katalikų tui priminimas, kad jų Žvėriš
dimo vingiais).
Bažnyčios kronika, Aušra ir ki darbai pasiliks atžymėti
kiti pogrindžio leidiniai. Jų istorijoje. Tai būtų mūsų vie
Gimnazija kovojanti. Viską sudėjus krūvon,
opiniją
p a s i e k i a n t i s permetus žvilgsniu ir perbėgus mintimi, Marijampoatminimas išliks gyvas. Ta- šąją
tiau laikas susirūpinti ryš šauksmas, kuris galėtų pri lėa caro laikų gimnazija yra buvusi tipiška nacionakiau ateičiai perteikti atmini sidėti, kad apstabdytų nai line rusiška monarchine, „režiminė miestietiška —
mą tūkstančių kitų, ypač kinamus žmones, mylinčius miesčioniška", kaip ir visos ano meto Rusijos gimnatremtinių, kurie gyveno ir mi Lietuvą.
zijoe. O šiame krašte dar skyrėsi nuo kitų tik jai
rė Lietuvą mylėdami. Kaip tik
J. Pr. būdingomis savybėmis — lietuviškos gimnazijos

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA

Popiežius Jonas Paulius II vyskupiškų šventimų metu arkiv.
Jonui V. Balučiui uždeda rankas, prašydamas š v . Dvasios
pagalbos jam atlikti vyskupiškas pareigas.

LATVIJOJE KOMUNISTAI
VIS RUSIŠKESNI
Sov. Sąjungos . spaudoje
neseniai
buvo
paskelbti
duomenys apie Sov. Sąjungos
komunistų partiją. Iš jų gali
ma padaryti išvadą apie šios
partijos
išsišakojimą
Lat
vijoje. J i ten be pagrindo vadi
nama
Latvijos
komunistų
partija. Toks pavadinimas
tiktų, jeigu ši partija būtų
savarankiška pagal savo sudė
tį ir savo veiklą. Bet taip nėra.
Jos priklausymas yra nusta
tytas statutais ir jos veikla yra
Maskvos nutarimų pildymas.
Pagal d a b a r
paskelbtų
duomenų Sov. Sąjungoje —
Latvijoje ir už jos ribų — 1981
m. sausio 1 d. buvę 71911
latvių tautybės komunistų
partijos narių. Pagal 1979 m.
gyventojų susirašinėjimą viso
je Sov. Sąj. teritorijoje latvių
skaičius buvo 1,439,000, tad
kiekvienam dvidešimčiui lat
vių tautybės gyventojų tenka
vidutiniškai vienas komunis
tų partijos narys latvis. Latvi
jos teritorijoje, kur gyvena
1,344,000 latvių, tektų 67,205
partijos nariai. Bet pranešime
pasakyta, kad Latvijos organi
zacijoje buvę 161,264 nariai.
Taigi daugiau, negu 94.000

bruožu ir pridėtu lietuvišku vardu. Pasižymėjo
parinktais direktoriais ir mokytojais, aukštai iškeltu
mokslu, tvarka, drausme, išorinėmis išraiškomis,
pavidalais, mostais. Tuo ji čia privalėjo šviesti
pavyzdinės, parodomosios gimnazijos žvaigžde,
atstovauti aukštesniajam švietimui vakariniame
imperijos krašte, kad lengviau sektųsi įvykdyti jame
savo uždavinius.
Pradėjus giedrėti lietuvių tautinei sąmonei, arto
jų kraštui ėmus pavidalintis į tautą, bręsti Rusijos
ribose bendram sąjūdžiui prieš tautų priespaudą,
carinę santvarką, gimnazija ėmė virsti ir išvirto į
solidariai visų tautybių daugumos joje mokinių kovo
jančią. Lietuviai ypač turėjo dėl ko kovoti. Jie, vado
vaujami ryškiųjų lietuviškų asmenybių, apsišarvavę
mokslu, ne tik su arklu, knyga ir lyra, bet kovojo ir
kitokiais pasipriešinimais. Kova ėjo iki galo, abiem
kovojančiom šalim nenusileidžiant, su kai kuriais
atoslūgiais ir pakilimais
T A U T I N I O PABUDIMO
VINGIAIS
„Miegantiems pabudinti yra priemonių, bet nėra
— prikelti mirusiems".
Žinome, kad gimnazija iš lenkiškos miesto
mokyklos paveldėjo kone visus lenkus mokytojus ir
vienerius metus lenkų dėstomąją kalbą, lenkiškus
vadovėlius, lenkiškai kalbančius mokinius, lenkų
kultūros pradus ir patriotizmą. Nors po metų lenky
bė pradėta keisti rusybe, bet to pradžios laikotarpio
lietuviai mokiniai buvo daugiau linkę į lenkiškumą
negu į rusiškumą. Kai kurie net yra reikalavę grąžinti dėstomąją lenkų kalbą ir lenkiškus vadovėlius. O
lenkų kalbą mokėti buvo svarbu ypač lietuviams
katalikams, nes jie kone visi būdavo skiriami stoti j
kunigų seminariją būti kunigais. Tai katalikiškoji
lenkybė katalikams vaikams ir jų tėvams atrodė

(58,3%) buvę kitų tuatybių,
labiausiai rusai. Taigi ir pagal
savo tautinę sudėtį partija
negali pasivadinti Latvijos
komunistų partija.
Sausio mėn. partija Latvi
joje sušaukė savo kongresą.
Kongrese dalyvavo 684 delega
tai, kurie parinkti principu
vienas delegatas iš 250 parti
jos narių. Komisija paskelbė,
kad tarp delegatų 384, t.y.
56.2% buvę latviai ir 218, t.y.
31.8% rusai, o likę iŠ kitų tauty
bių, taigi kongrese latvių
delegatų buvę žymiai daugiau,
negu turėtų būti: vieton 384
turėjo būti 285. Atrodo. Mask
va norėtų pasakyti, kad dele
gatai reprezentuoja tautą, bet
ne partijos narius. Tai y r a poli
tinė kosmetika, kuri negali
paneigti tiesos, kad komunis
tų partija Latvijoje yra okupa
cijos režimo ginklas.

Viskas čia žemėje tik sap
nas, o tikrovė — n e čia.
Amžinojo užmigimo — tai
pabudimo v a l a n d a .
M.
Pečkauskaitė

geresnė ir, jeigu būtinai reikia, priimtinesnė už
pravoslaviškąją rusybę: su rusybe n u m a t ė ateinantį,
ir jau patirtą, pavojų katalikybei. Kadangi katali
kybė buvo t a p a t i n a m a su lenkybe, — k a s katalikas,
tai ir lenkas ir atžagariai, — pirmasis lietuvių tauti
nio susipratimo žingsnis — atskirti ir išaiškinti tų
dviejų supainiotų sąvokų užgožtą lietuvybę. Pradžio
je šis lietuvių siekis sutapo su rusų tolygiu siekiu.
Kada, kaip, kokiais reiškiniais pasirodė žybčio
jimas lietuviškų kibirkštėlių, tikslios datos čia nus
tatyti ir visų pirmųjų lietuvių parodyti nepasiseks. Ir
tautinis susipratimas čia pasireiškęs pirmaisiais
atskirais asmenimis, iki bendrojo sąjūdžio, vargu
pralenkęs kitų Lietuvos kraštų susipratusių atskirų
asmenų.
Dr. J. Totoraitis knygelėje „Lietuvos atgijimas"
mini dar lenkiškoje mokykloje keletą mokinių,
nesidavusių sulenkinti pavardžių. Tai Pruselaitis,
tapęs garsiu lenkų rašytoju. O J o n a s Užupis, baig
damas 1870 m. jau rusiškąją bandė rašyti lietu
viškai eiles. Vyresnysis Pr. Būčys, vyr. Pr. Augustaitis, jaun. Pr. Būčys ir mokykloje, ir gimnazijoje, ir
kunigų seminarijoje apgynę savo pavardes. Vėliau
tokių pradėjo rastis vis daugiau.
Tarpe vieno kito žinomo ir nežinomo nuo lenky
bės bepradedančių skirtis, atsiskyrusių ir kitus
beskiriančių ryškiausias ir drąsiausias P. Knaučiū
nas, pradėjęs dar lenkiškoje mokykloje mokytis apie
1864 m. ir baigęs jau rusiškąją 1871 m.
Rusiškoje gimnazijoje lietuvybei padėjo skirtis ir
gimti siekę to atskyrimo gimnazijos įsteigėjų lietu
vių kalbos įvedimas, pirmojo jos mokytojo Ulinskio
tos kalbos aukštas vertinimas ir meilė, o kitų lenkų
mokytojų su Plevinskiu priešakyje jos niekinimas.
(Bus daugiau)

kuris paprašė prijungti Jo drau- j . - - - . . . - - - . . . - . . . . . . . . . —•
gą JAV kongresmaną John M. | H1LLTOP PLUMBING & SEWERAGE '.
COMPANY
Ashbrook iš* Ohio. Abu kongres10% Senior Citizen's Discount on all
manai labai jautrūs pavergtu repairs with ad.
License BC 11875
i tautu reikalams ir plačiai pa
FOh
BENĮ
IŠNUOMOJAMA
5200 S Kedzie — Phone 434-5337
reiškia ju interesu propagavime ir
| gynyboje.
ISNUOM. apstatytas 4 kamb. butas
Brighton
Parke vienam ar dviem su
Meninę programą atliks sol.
We Will "Discount M Any Price On augusiems. Skambint p o 12 vai. die
Aldona 'Švedienė ir jaujiirnas —
TV, Audio, Video & Camera Equipną tel. 247-3838.
Kristina ir Hona Kuprevičiūtės cnent. Call:
bei Algis Miškinis.

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. vasario mėn. 5 d.

CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAS ŽMOGAUS
TEISIŲ KLAUSIMU
j

rNTERNATIONAL AUDIOTRONK
24 hours per day for free catalog
(CA) 1 - (800) 8*2-4982
1 - (800) 358-9092
Ext 107

ISNUOM. 5 kamb. butas suaugusiems.
Šiluma ir karštas vanduo. 250 dol. į
mėn. skambint po 5 vai. vakaro —
telef, 778-7261

R E A L

E S T A T E

2-jų butų liuksusinis
namas
Statybininkas - savininkas parauoda
2-jų metų senumo liuksusinį namą. 2
butai po 6 kamb. (po 3 mieg.). {reng
tas rūsys. Atskiri gazu šildymai ir oro
vėsinimai. Iš lauko visi aluminijaus
papuošimai. Pageidaujant galima per
imti morgičių. Apyl. 61-os ir Tripp.

Ses. Ann Gillen pranešimo
Skanoint (angliškai) telef.
į žmogaus teisių klausimu klausė
M I S C E LLA NEO US
si nemažas būrys lietuvių ir ki luiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiuiimniii
7 6 7 - 6 3 59
tataučiu. Pranešimas buvo išsa
mus, prelegentė gerai informuo S O P H I E B A R Č U S
FLORIDOJ, ST. PETERSBURG REACH
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
labai gražioje vietoje parduodamas
ta, jautri pavergtiesiems. Su pra
Clevelando filharmonijos orkestro dirigentas su poetu Stasiu Santvarų aptaria Aaron Coplando "Lincolno Portre nešimais aplankė gimnazijų mo Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
mūrinis namas su 2 miegamais ir 2
ir kitus kraštus
to'" pastatymą per generalinę repeticiją. Koncertas buvo sausio 24 d. Nuolatinės Pagalbos parapijos, rūpesčiu.
tualetais. Viskas arti. 2 maš. garažas.
dieniais
nuo
8:30
iki
9:30
vai.
ryto.
kinius, susitiko su įvairiomis ki
MliDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Nuotr. VL Bacevičiaus
Teirautis teL 813—360-3261
Stotis WOPA 1490 AM
tomis grupėmis, o penktadie
Cbicago, 111. 60632, tel. 927-5980
Transliojama i š nuosavos studijos j .,_
nį kalbėjo City Club. Pranešimą,
Marquette
Pke.. vedėja Aldona Daukus. į
įvykusį sausio 27 d. Dievo Mo
i smuiKininką.
ŠIMAITIS REALTY
HiiuiiitiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiMiimiiitiiii
Pakili koncerto nuotaika, pui tinos parapijos mažojoj salėj, ren-1
7159 So. Maplewood Ave„
Rezidencinių ir pajaminių
kūs atTlfcėfai ir pati koncerto idė- gė Ohio Helsinki Accords Coun- į
M. A. Š I M K U S
Cbicago, EL 60629
namų pardavimas
| :a šią šalta sekmadienio popie cil, kartu su American Jewish I
'\!"OAli: "AX SKRV1CK
Income Tax, Insurance, Notavy Public
Tel. — 778-1543
SOTAia t'l'BUC
tę pavertė šilta, jaukia ir iškilia Cornrni.tee ir Community Rela- .
2951 West 63rd S t — Tel. 436-7878
.isniiSihiiuuuiiiaiiuuiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
U."J«*
S.
:Maplewo(Kt. tel. 254-7450
tions
Roarcl.
Gailė
Klimaitė
pa•
meno šventą kokiu mūsų lietu•un> pm .i;ti-ouii V E UTIM AI.
padangeje jau ne tkip daž ruošė ir išleido pirmą numerį |
:')nuirrmnmrTnni iiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiit
•.lAll.sIt." likvittiiiiai. pildom)
nai teturime. Auditorija atsisto- biuletenio ,.Freedom Reach",skir- j
KELIONE
1
SEPTINTĄ
l'li..!
T
t
B
f
i
S
PRAŠYMAI
ir
BUTC NUOMAVIMAS
:
<itoiue blankai.
jusi audringais plojimais palydė to sovietu lageriuose, kalėjimuo
STOTĮ
Draudimas — Valdymas
leMirrKTniurrrnlitiiuuiiiiimiiiuiiiuiiii,
j ja dirigentą, solistus, skaitytoją į se ir psichitarinėse ligoninėse įka
lintiems ginti. Biuletenis išleis
į ir orKestrą.
Nijolė Jankutė
!tii!!iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiin!iiiui Namg pirkimas — Pardavimą*
tas
rimtai
ir
tvarkingai
—
tai
NEPAMIRISTAMA
taurų laisvę, už žmoniškumą; te- į Koncertui buvo ilgai ir rūpestin- dar vienas įnašas į bendras pa- Iliustravo Nijolė Vedegytė-Palu- įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
INCOME T A X
is mūsų sandėiio
vynės meilė, kūrėjo didybė ir stip- \ ga į ruc Štasi: taikli, rimta ir kulbinskienė, išleido Akademinės
SEKMADIENIO
POPIETĖ
stangas.
Ses.
Ann
Giilen
CleveCt)S>IOS F A R C E L S E X P K E S S
rybė.
turinga reklama parapijos leidiN o ta rialas — Vertimai
lande globojo Raimundas ir Gra Skautijos leidykla. 152 pusi. 2501 W. 69tb S T , Chicago. iL 60629
Lietuviškųjų parapijų uždavi
Koncertas buvo didingas: gau- > rthiese. spaudoje, per radiją, su
Spaudė M. Morkūno spaustuvė.
nys yra daug sunkesnis, daug di- si auditorija (apie 600), C leve- 'Į traukė didelę klausytoju" masę. žina Kudukiai.
BELL REALTORS
Kaina su persiuntimu $3.85. Už
SIUNTINIAI { LIETUVA
SERGA
dėsnis ir komplikuotesnis, negu, i lando Filharmonijos orkestras su j Išleistas iliustruotas 20 psl. kon-j
sakymus siųsti DRAUGO adre
4.
B A C E V I Č I U S
Tel. — 925-273?
sakysim, teritoriniu amerikiečių Į 65 muzikantais (orkestras įsikū- į certo leidinys su kompozitorių ir j T o n a s Milas po akiu operaci su.
Vytautas Valantmas 6329 S. Kedzie Ave. — 778-223S
parapijų. MŪSŲ lietuviškųjų pa-j r ęs 1937 metais) ir iškiliu diri- j atlikėjų biografijomis lietuviu ir j ,QS L a k e County ligoninėje jau su
gyventojai dar primoka 18 iillllilllllllllllllllililllllliuuiuilllllllitllll
rapijų vadovai savo pastoracinę j g e ntu William B- Slocum, pia- j anglų kalbomis. Koncertas prade- I g r j ž o j n a m u s . Sveiksta dr. P i g - | et Illinois
valstijos mokesčio.
veiklą yra priversti išplėsti žy- \ nistas virtuozas Romas Rudins- j tas minutės tikslumu, vieton pa- j n o ] £ < t priežiūroje
«llllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUMIUIIIIIltUIUlUIM
i • • • - » • • m •••••-*>-•-• * - • - • • •
mjai toliau už grynai parapijinių, 'ky, poetas laureatas Stasys Sant-j dėkos kalbų — gėlės ir po kon-Į
J
uždavinių ribų. Lietuvos laisvė, > varas ir Varšuvos simfoninio or-1 certo suruoštos vaišes — viskas!-—_—— ,
_
HELP WANTED — MOTERYS
nas
KlLLML'i Ui BALDUS
tautos
- lituanistinis Į kestro pirmasis smuikininkas Mi- į susijungė į ilgai, neužmirštamą,
Plauname ir vaškuojame
RE1KAUNGA PRITYRUSI MOTERIS
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
švietimas, papročiai, tradicijos ir '. c hael Komei. Pianistas Antanas kultūrinį renginį.
visų rūšių grindis.
prižiūrėti vyresnio amž. ligonj vieną
2557 W.69th Street Tel 776-4363
bendrieji dvasiniai ir kultūriniai Smetona, turėjęs skambinti Rachdieną savaitėj. Benvyne.
BUBNYS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
gyvenimo poreikiai guli ant lie maninovo kūrinį, prieš pat kon
Skambint 788-6208
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Tel — RE 7-5168
tuviškųjų parapijų vadovu pe certą susižeidė ranką. Todėl jis
J.&J.PHARMACY
• • • • • • < •• • • • * • • * * * i
CLEVELANDE
čių. Todėl Amerikos lietuvių pa koncertuos toje pat salėje šešta
WOODWORKL\G
Vaistai, vttamfnal. Importuoti kvepalai, gydomos žoles frtt
rapijos istorijos bėgy yra buvtt- dienį, kovo 13 d., 7 vai. vak.
illllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll
Nepriklausomybės šventės mi
Važiuojamos kėdes, remental Ir kt, pirkti ar nuomoti;
sios, o dar ir dabar kai kur te
Pirmos dalies pabaigai orkest- nėjimas Clevelande, ruošiamas
WOOD YOU DESIGN IT?
Nemokama] supakuojame dovanas.
bėra ne tik religiniai, bet ir kul ras atliko Juliaus Gaidelio Alleg- Amerikos Lietuvių Tarybos, vyks
"Where your ideas take shape In
S p n i v o i o s ir paprastos. Radijai,
peal •wood."
tūriniai centrai. Tokiu vienu pui ro scherzando (3-ją dalį iš sim- sekmadienį, vasario 14 d. Tą dieDecorator shelving, Book shelves.
Stereo ir O r o Vėsintuvai.
Pristatymas
nemokamai
Bar Backs, Custom Video, Stereo &
kiu centru džiaugiasi ir Cleve- fonijos Xr. R).
! ną Mišios bus
atnašaujamos
Pardavimas ir T a i s y m a s .
Curio Cabinets. Kitchen Cabinet
ANGELĄ
ir
VYTENIS
DIRKIAI
savininkai
lando lietuviai Dievo Motinos
Doors & Refinishing
Auditorijai buvo didelė ir ma-; abiejuose lietuvių bažnyčiose, orM I G L I N A S TV
Call
Cbristine
Days or Eves. — TeL
Nuolatinės Pagalbos parapija nuo j i o n j staigmena, kai dirigentas W. J ganizacijoms dalyvaujant su vė
(312) 423-7324
2346
W.
69
SU
teL
776-1486
to laiko, kai jos klebonu tapo Slocum, prabilęs apie didžiąją \ liavomis.
iuiummiiiiiiituiiiMiiiiiiiiiiiiiiumiuiit
kun. Gediminas Kijauskas, S.J. žmogaus turimą dovaną—laisvę
Iškilmingas minėjimas prasi(1974.VIII.24).
apie šių dienų pasaulyje vykstan-į dės 4 vai. p.p. Dievo Motinos
(lllllllllillflIlIlMUIlMHIIIIIIIUIIIIIIUItlIlI
MISCELLANEOUS
Simfoninio koncerto rengimo ; čius teisės ir teisingumo žiaurius: Nuolatine Pagalbos parapiios saP \ V IMI B I IM G
• • e LSIv,
mintis pasiūlyta pianisto Antano laužymus, kur i vyksta ir šių die- •e. Kalbėtojai —kun. dr. J u
ALUMINUM SIDING
i
Ltcensed, Bonded, Insured
Smetor. >s. Ir koncertui parinkti, nų Lenkijoj, pristatė jauną smui-'zas Pranskis, Altos informacinio
Nauji darbai ir pataisymai. VirtuF*»t
Thompson Builders
kompe: "oriai ir ių kūriniai turi kininką, Michael Komei, Varšo-Į skyriai i v.-dėias, JAV kongr s m a - '
;•§? ir v r i i o s kaoinetai. Kerar os ir
aiškią vedarr.43ą mintį: kova už vos simfoninio odoestro pirmąjį' nas L- y McDono i
Georgia,
%?
oui
.ow
un.
t!* esi **¥ te
CARPENTER CONTRACTOR
' K t. plyt* i . Giass blocks. į-.nkos
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TELEVIZIJOS

RVJSBOC"'
S.4VINGS

TO * I T VOUR

vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.

**fCt>'M

SERAPINAS — 636-2960
tntar«*t Ra«a»
Pa»S on Savinfs
Intarad Compoundad
Daily and Paid Ouartariy

HHHHIIllftHHmifH«lllll

ESCE

MOVI NG
:

Mutual Federal
Savinas and Loan j ?
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres.
Tel.: 847-7747

I

PAIEŠKOJIMAS
Ieškomi STANLEY BAKUTIS, jo žmor*a Irma, duktė Sandra, sūnus Bobby.
Anksčiau gyvenę Chicagoje, South
>ide Prašomi atsiliepti arba turintieji
Snių pranešti —
BU1 Jonės, tel. 312—587-1456

aouftSi Nor.TVia.rrl.V4 Thur.S-t M t . V I .

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

KELLY Plumbing Co.
TEL. 737-6661
3354 W. 63rd S t , Chicago, DL 6062S

NUO
175.

Visa Maater Chargrc Accopted

MARIJA AUKŠTAITfi

I SE IV Ė S KELIU

I

y Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu- j
> vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. '.
j Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. I

I

l

protėviai gardžiavosi paslaptingu,
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku
Marteli Cognac skoniu nuo 1715 m..
O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina,
jūs žinote, kad tai yra labai gera.
Sveiks.
JŪSŲ

5 Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23
\
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — W A 5-8063
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllll

A. V I L I M A S
M O V I NG

EKikalbiskumas:
palaima ar prakeikimas?
ALGIS NORVILAS
Dvikalbiškumas: Turtina ar
žaloja. Dviejų kalbų pasisavini
mas. Lietuvių kalbos nevartoji
mo problema.
Išleido Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, 1981.

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

Kaina su persiuntimu $2.75

10% — 20% — 30% pigia M mokėsit
u i apdruudą n u o ugiiies ir automo
bilio pas tnoa.

luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimntiiiiiiiimiimiiim
Atsitraukę nuo s&vo kasdie
ninių rūpesčių ir vargų, tikrai
rasite atgaivos įdomioj knygoj.

Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu.
Tel. 376- 1882 arba 376-5996
lUlIllIlIlUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll nmiiiiiimiiinmimiiiuuuiiiimiiiiiiiiit

1

L.ICENSE BC 10235

Tel. 748-7305
iiiiiinninniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiini

•

Clevelando skautų Pilėnų tunto Tėvų komitetas svarsto užgavenių blynų baliaus rengimą vasario 20 d. Lietuvių
namuose. Iš kairės: B. Taraškienė, P. Stungys. M. Puško nenė, dr. G. Matiene — pirm., J. Biliūnas ir B. Maineliene.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Ulllllimillll

Alii.r.inum Siding and Trim
Roofing and Room Additiona
15% Discount Witn A d
Fully Guaranteed and Insured
Quality Crafts.mansh.lĮ>

imported by The J<M. Gomeou Co., N.Y., N.Y. c 1981 80 proo*

FRANK

ZAPOLIS

3208 Į/2 West 95th Street
Telef. GA 4-865*

MEILE TRIKAMPY
llllllllliUIIIIIIIIIIUlilIlIlIlIllIUItlHIIIIItlH

NAMŲ APSITVARKYME

*

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamoinant po 6-os vai. vakaro.

ne tik užmiršit nuobodžią aplin
ką, bet nejučiomis persikelsit į
romano veikėjų audringą jaus
mingumą, pilną džiaugsmų ir
liūdesių, gyvenimą, kuris, kaip
Tel. 476-3950
nuotykingas filmas, pagaus jus
iiiMiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuii nuo pirmo puslapio ir laikys
jtamoje iki paskutinio
Remldte tuos biznierius, ka
ri* skelbiam dien "Drauge"

mm'%

Skaitydami Rene* Baaoe

Knygos kaina tik 3 doL Gali
nama "Drauge".

Siūlymų terminas — 1982 m. Į DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. vasario mėn. 5 d.
Kalno viršūnė retai matosi, ta
BR. JONUŠO STIPENDIJA
birželio 15 diena.
čiau mums laimė nusišypsojo.
Muziko Broniaus Jonušo naš
Pavažiavus aukščiau, prie parko
Stipendijai kandidatui parink
tarnautojų stoties, buvom virš lė Emilija Jonušienė mirusio vy ti bus sudaryta teisėjų komisija.
žemutiniu debesų ir matėm sau ro atminimui įsteigė kasmetinę
Kandidatus siūlyti šiuo ad
lės nušviestą kalno viršūnę. Nuo Broniaus JoniTŠo stipendiją li resu:
čia Aras nutarė į stovyklavietę tuanistikai studijuoti. Stipendi
Mrs. Emilija Jonušienė,
grįžti pėsčias. Prie jo prisidėjo ir ja duodama jaunuoliui,-ei, no9927 E. DeronsMne Dr.
Aldas. Pasitikrinus su tarnautoju rinčiam šalia savo pagrindinės
ar vaikams saugu bus eiti nusta- studijų šakos pasirinkti ir lituaOmaha, NE. 68114.
tytu takeliu (kelio 2-3 mylios nistiką. Iš kandidato pageidaukalno šlaitu per miškus), juos J jama, kad jis ar ji būtų aktyvūs
PRANUI
JAKUBAICIUI
išleidome. Prie palapinės atsibas-1 lietuviškų jaunimo organizacijų
Į juostas reikia žiūrėti kaip
tė už poros valandų, atsinešda- nariai ir pasireikštų veikla lietu
į tam tikrą, išbaigtą kūrinį. Jos
taip netikėtai mirus,
mi sniego gniūščių. Man sako, viškoj dirvoj.
žavi savo paprastumu ir tobulu
Į kad gerai jog čia meškų nėra,
sti
ndi:|os d y d i s 1 0 0 0 doleriu.
skausmo prislėgtoms žmonai Elenutei,
c
mu. Nežabota kūrybinė lietuvių
j nes uz mylios galėjo užuosti ruoj šiamą vakarienę.
Kandidatus stipendijai su sa- liaudies fantaziją leido sukurti
dukrai Marijai, ponams Katrytei ir Anta
v
Sekančią dieną bandėm iš ar-1 o rekomendacijom gali pasiū- begales kompozicijų bei motyvų
nui Rūkams ir kitiems giminėms nuošir
čiau pamatyti garsųjį St. Helens j lyti kiekviena lietuviškoji orga- variantų. Čia randame ir pačius
ugniakalnj. Nors artimiausi keliai nizacija iš bet kurio kontinen- į primityviausius ir gana sudėtindžia užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.
uždaryti, radome kalnelį, nuo ku to, įvairūs sambūriai ir vienetai, i gus raštus.
Pakabiname kelrodį j savo namus.
rio viršūnės matėsi ugniakalnis.
Nuotr. R. Kriaučiūno
VERUTĖ, STASYS IR
ALGIMANTAS
Tą dieną ten nieko ypatingo ne
MYKOLAIČIAI
vyko, tačiau pakeliui matytas
vaizdas buvo šiurpus. Viskas bal
tai pelenais nuklota, upeliai —
A. f A. V Y T A U T A S M A K S V Y T I S
kaip pieno sriuba. Prie krautu
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje.
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
vėlių sukasta pelenų, kaip žiemą
Po ilgos ir sunkios ligos mirė sausio 31 d., 1982 m., sulaukęs
Sekančią
dieną
aplankėm I mas jam aiškina, kad čia ne ma- sniego.
Brangiai draugei
59 m. amžiaus.
Grįžus į parką, vaikai išėio
Whitehorse, tik šį kartą jau kaip! šinos šonai, o nudažytas kartoGimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 metus.
A. 4- A. Lionei Prapuolenytei-Garbenienei
seni gvventojai. Pasisekė ir pieno I n a s . Sargas jau rimtai pyksta, tai oasivaikščioti nustatytu takeliu
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje motina Ona 3 seserys
palikusiai mus, giliai liūdime. Liūdime kartu su
gauti, tačiau truputį kitokio. Nau-Uisi šokam aiškinti, kad tai ap- į iki ledyno. (Tik daug veuau su1
Danutė
su šeima, Izabelė ir Stase, brolis Feliksas su šeima ir ki
ju procesu, pienas gali mėnesį į sauga nuo Alaskos žvyro. Po kar-1 žmoiom;Jcad jie. ledyną J ^ ^
skausme likusiu vyru VLADU, dukra AUDRONE,
ti gimines.
J
būti kambario temperatūroj irį tonu yra tikri mašinos šonai. Pa-' dar
~ aukščiau į kalną kopė ir net I
seserimi TERESE KARVETJENE ir jos ŠEIMA ir
Priklausė Lietuvių Bendruomenei.
nesugesti. Skonis — kaip gerai I sisiūlom ir kartoną nulupti, pa- pasiekė pirmą kalnų kopikų sto-i
visa plačia PRAPUOLENIŲ ŠEIMA šia ir anapus
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 4 vai. popiet Bieliūno ko
suvirinto, truputį prisvilusio pie- į rodyti, tačiau ir be to vargo tį. Kartais ko tėvai nežino, jų I
vandenyo.
plyčioje, 4348 So. California Avenue.
no.
i nius praleido.
I sveikatai nekenkia).
JADVYGA, GINTĖ ir ADOLFAS
DAMUŠIAI
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 6 dieną. Iš koplyčios 9 vai.
i
Kelionė toliau smagiai sekasi. [ Juokdamiesi važiuojam toliau I Šis parkas labai . prižiūrimas,
. .
ryto bus atlydėtas į Švenčiausios Mergelės Nekalto Prasidėjimo pa
Jau iš anksto žinom, kur koks | ir vakare apsistojam prie Puget j negalima augmenijos skinta nu
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio
kelio paviršius. Pastebėjom ir tas Sound. Pasišoviau Ramųjų van kritusių šakų miške rinkti. Sten- j
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
dvi vietas, kur kelias buvo su-1 denyną išbandyti. Romas netiki, giamasi išlaikyti visiškai natūra-1
Laidotuvėmis rūpinasi Kazys Kazinskas su šeima.
kad' eisiu, nes vakaras vėsus, ta- i lų mišką. Ir tikrai, įėjus į mišką,
griuvęs, jau sutaisytas.
Mylimai Motinai okupuotoje Lietuvoje mirus,
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
Liepos 20 d., pernakvoję prie j čiau vanduo buvo šiltas ir dar jaučiasi šimtmečiais netrukdoma
dukroms su šeimomis
lyvauti šiose laidotuvėse.
Muncho ežero, privažiavom Wat- bangos nešė į krantą. Vienas ma- gamtos eiga. Puiki vieta poezi
Laidotuvių direkt. — Petras Bieliūnas — Tel. LA 3-3572.
Vandai Gasperienei, Marijai Noreikienei
son Lake, kur užkabinom Lansin- į lonumas. Tuo tarpu Romas, ma jai rašyti.
go miesto ženklą. Ženklą pagami nęs belaukdamas, sušalo nors ir
ir Zotijai Ldbienei
Pirštai privalo daryti tai, ką i
no Aras ir Aldas ir rastos len buvo šiltai apsivilkęs.
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Vakare sukūrėm laužą ir iš diktuoja galva, o ne priešingai.
tos, kurią lauže padegino, paskui
kilmingai „vanuškos" „šarvus"
Šumanas
su peiliuku išbrėžė raides.
Bronė ir Albertas Buikai
Pranė ir Jidrus Pakalkai
Vakare jau vėl arti Davvson sudeginom ir džiaugėmės kad šo
Leokadija
ir
Stasys
Pačkauskai
Stefa ir Donatas Sukeltai
Creek. Baigiasi kelionė per Alas nai neaprūdiję.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii ;
Liepos 23 d., trečiadienį, nuve
kos vieškelį. Prie laužo apkalbė
miela bendradarbe Elenute Sirutiene, jos
jome kelionės pasisekimus ir vien žėm „vanušką" į garažą bend
seseris Albiną Stašaitiene, Gene Palaikiene,
balsiai nutarėm, kad su uodais ram patižrinimui ir ratų išlygi
NAUJAS
LAIKAS
nimui.
Mechanikas
labai
stebėjo
mums gerai sekėsi —beveik jų
brolį Henrike bei JŲ šeimas didelio liūde
si, kaip gerai viskas išsilaikė.
Seniausia Lietuvių Radic programa j
nematėm.
Sekantį rytą saulutė linksmai Sakė, kad iš visų automobilių, Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN. į
sio valandoj< nuosirdžiai užjaučiu.
1360 banga, veikta sekmadieniais nuo j
kuriuos
jam
teko
po
Alaskos
mus šildė, o iš aplinkos dvelkė
DANA STANKAITYTĖ
8:00 iki 8:30 valandos ryto.
labai stiprus gėlių kvapas, kaip maršruto taisyti, mūsų buvo ge
Pradedant vasario 7 d., sekmadieny,
medus. Nuo Davvson Creek pa riausiam stovy. Mes jam dar gi turėsime programą du kartu sekma- j
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
sukome į pietvakarius, taikyda riamės, kad per kelionę ne tik dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir į
mi į Prince George miestą. Ap- stiklo neišdaužė žvyras, bet ir nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą į
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
Mnkui pievos geltonuoja, krup- į nei vienos padangos nenuleido. pa&ą stotį WLYN 1360 banga AM į
iiku kvepia. Vakare, pasiekę tiks- į Apsiskalbę bei maisto atsargas Bus perduodama vėliausių, pasaulinių j
TRYS MODERNIŠKOS K O P L Y Č I O S
ią, apsistojam komercinėje sto-' papildę, vakare palapinę statom Sinių santrauka ir komentarai, muzi- Į
ELEONORAI GARBENIENEI
ka, dainos ir Magdutžs pasaka. Sią |
vyklavietėie ir tą vakarą važiuo- j jau prie Rainier kalno. Šis kal- programą veda Steponas ir Valentina
4330-34 So. California Avenue
iškeliavus
amžinybės
keliu,
mūsų
jaunystės
draugą
jam į restoraną bifštekso pakram- j nas, aukščiausias Washington Minkai. Biznio reikalais kreiptis į Bal- \
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
VLADĄ, dukrą AUDRONĘ, judviejų dideliame skaus
tyti. Susipažinome su restorano j valstijoj, mus ankstyvesnėj kelio- tie Florists-gėlių bei dovanų krautuvę,;
me užjaučiame ir esame su Jumis.
4605-07 South Hermitage Avenue
graiku savininku, kuris susidomė- i nėj sužavėjo. Kalno viršūnė am- 502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
02127.
elefonaTs
268-0489.
Ten
pat]
jo mūsų pavarde. Aiškinam, kad j žinai sniegu ir ledynais nudengTelefonas — YArds 7-1741-2
LIETUVOS KARO MOKYKLOS
esam lietuviai, todėl kai kurios į ta, debesų apsupta. Čia suvažiuo- gaunamas dienraštis "Draugas"' ir ra-!
XV-ji LAIDA
taipgi didelį pasirinkimą lietuvis- i
pavardės panašiai skamba; aiš-1 ja iš viso pasaulio kalnų kopi- site
kų knygų.
kai, bandyti pasiekti viršūnę. iiiiiiiiititiiiiiiituiiiiiautiifiiimtimiitiii
kinam kur Lietuva.
Liepos 22 d., rytą, praeidamas!
mus užkalbino vienas stovyklau- j
tojas. Sužinojome, kad jis buvo
vienas iš Alaskos vieškelio inži
A. | A. ELEONORAI GARBENIENEI,
nierių. Mums papasakojo, kaip se
Salomėjai Kielienei - Pranckūnienei
kėsi per karą kelią projektuoti ir
mirus,
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E
mirus, veliones vyrui Antanui Pranskūnui,
statyti. Sako, suprojektavom tiesų
kelią, tačiau atvažiavęs genero
sūnui Marijui Kielai su šeima ir visiems arti
jos vyrui Vladui, dukrai Audronei, Pra
TĖVAS IR SŪNUS
las mus išbarė ir liepė kuo dau
miesiems
nuoširdžia
užuojautą
reiškia
giau vingių pridėti. „Taigi, suvinpuolenių ir Karvelių šeimoms reiškiame
2533 VVest 71 St., C h i c i g o
PANEVĖŽIEČIŲ
KLUBAS
giavom kelią, kad net penkių ge
1410 So. 30th A v., C i c e r o
gilią užuojautą ir kartu liūdime.
nerolų Širdelėms pakako". Da
Tel. 47t>-2345
bar jau pensininkas, važiuoja su
AIKŠTĖ AUTOMOBI1 IAMS STATYTI
žmona aukso ieškoti. Parodė po
SOFIJA IR NORMAN BURSTEIN
rą aukso gabaliukų papuošalų.
Jo žmonos žiedas padarytas, kad
A. f ELEONORAI GARBENIENEI
atrodytų kaip auksui plauti lo
mirus,
vys — iš šonų lygus, o vidury
pilna aukso gabaliukų. Papasakojo
Skausmo valandoje aktyviam mūsų nariui VLADUI
A. f A.
ir įdomių nuotykių apie aukso
GARBENIUI, dukrelei AUDRONEI ir GIMINĖMS
Eleonorai Prapuolenytei - Garbenienei
ieškojimą.
giliausią užuojautą reiškia
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
Šios dienos kelias veda mus per
mirus,
MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ
Rocky kalnyną. Kelias geras, va
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai
NAMŲ SAVININKŲ
ORGANIZACIJA
žiuojam kalnų skardžiais ir labai
jos vyrui VLADUI, dukrai AUDRONEI bei jų AR
karšta. Vaizdai panoramiški (jei
TIMIESIEMS reiškia užuojautą
kam patinka į prarajas žiūrėti).
ANGELĖ KATELIENĖ
JURGIS F. RUDMM
Stebimės, kad tarp kalnų taip
•^BMBHM^MKM^M^MBBaHBBMBMMMMBMBBIIMMIMIIIIIIIIIIIiUlllllll'ilItlIlIlIlIlIlIlIlIlIinhiilIlBIlIlMII ^
ONA IR KOSTAS ŽOLYNAI
TeL YArds 7-1138-3i
3310 SO. LmiANICA AVENUE
karšta. Mėnesį vis vakarais vil
kėdami žieminius švarkus, atSTEPONAS C. LACK (LACIUVVICZ) ir SOMOS
pratome nuo vasaros saulutės.
2424 W. 69th STREET
Tei. REpubtte 7-1213
Stasys Yla
Pavakary vėl privažiuojam <F
11028 Southwest Highway, Palos Hills, Illinois
T«L 974-441*
\
Ameriką. Ties pasieniu, sargas
"Biografinė apybraiža, pirmoji tokioa apimties... Autorius
skaitytojams paiįstamaa, nes jis savo raitais pririša skaitytoją \
mus klausinėja iš kur, ką vežam,
PETRAS BIELIŪNAS
The struggle for religioua freedom in Lithuania, 1939 -1978
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis...
•
kiek ilgai buvom Kanadoj. Atsa
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE
TeL LAfayette V3572
bv
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark j
kom, kad su užsukimu į Alaską,
Jurgiu Matulaičiu ir ji įrakina {vykiais, pokalbiais, dienraščių ir \
MICHAEL BOURDEAUX> MA., B.D.
'pie mėnuo laiko. Žmogus neno
POVILAS i. RIDIKAS
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais'
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
ri tikėti i- toliau kamantinėja,
*354
SO.
HALSTED
STREET
Tei. YArds 7-1011
— Valdemaras Cukurss.
ahipping and handling $8 95.
kaip su tokia sugriuvusia masi
Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi.. 1977 m
Užsakymus siųsti:
VASAITIS - BUTKUS
na tokį kelią važiavom. Mums
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti:
1444 SO. SOtfa A VE., CICERO, ILL.
Tai. OLytnpie 2-1803
neaišku, ko jis kabinasi — juk
DRAUGAS, 454S W. 63rd St., Chicago, TL 60629
DRAUGAS, 4546 W. SSrd S*.,
m.
mašina geram stovy. Jis pyktelė-

SU PALAPINE į ALASKA (9)

A. t A. MARIJAI ALIUONIENEI mirus,

RADIJO PROGRAMA j

EUDEIKIS

A,fA.

JURGIS MATULAITIS

LA N D OF

CROSSES

Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.

ięs rodo kad šonai sukiužę. Ro \ u

j>

i

PETKUS

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. vasario mėn. 5 d.

IŠARTI IR TOLI

X "Lietuvos bažnyčių" knygų
autoriui pastaruoju metu nuo
traukų ir kitos naudingos me
džiagos atsiuntė: kun. Vadovas
Katarskis, E . Karosienė, kun.
Ladislovas Budreckas. dr. Stasė
Didžiulienė, Emilija Piavičiūtė,
kun. Antanas Grigaitis, L. Kan
tas, kun. J. Gutauskas, brolis P.
Kleinotas. Gautoji medžiaga bus
panaudota veikalo tomus ruo
šiant.

i. L VALSTYBĖSE

— Kun. Kazimieras PugeviSus, Religinės šalpos vedėjas,
per Gavėnią praves Australijos
lietuviams rekolekcijas Ten iš
bus apie šešias savaites.
— Muz. Petras Armonas, da
bar gyvenas St. Fetersburge ir
vadovaująs chorui, atšventė sa
vo 75-rių metų amžiaus sukak
tį. Kukliomis vaišėmis jis bu
vo pagerbtas Lietuvių klube.
Pagerbimą pradėjo choro pirmi
ninkas J. Pupininkas, vadovavo
Angelė Kamiene. Sukaktuvinin
kui buvo sugiedota Ilgiausių
metų.
— St. Petersburg, Fla., l i e 
tuvių klubo išrinkta nauja val
dyba perėmė vadovavimą ir pa
siskirstė pareigomis. Dabar pir
mininkas yra A. Armalis, vicepirm. K. Vaičaitis, sekr. A. Krulikienė, finansų sekr. I. Račinskienė, iždin. J. Kirtiklis, direk-;
toriai — E. Bazėnas, A Budri
kis. A. Grabauskas, P. Juška,
R. Kriaučiūnaitė, P. Mičiulis i r
J. Pupelienė. Revizijos komisi
ją sudaro L. Kačinskas, M. Silkaitis ir J. Žvynys.

— PhoembKO, Ariz., lietu\iai,
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą turės vasario
21 d. Iškilmingos ikoncelebruoX JAV LB Kultūros tarybos
tos šv. Mišios bus 11:15 vai. ry
rengiama kultūros darbuotojų
to Sacred Heart koplyčioje,
konferencija, kuri turėjo vykti
1110 N. 16 S t Pamokslą sa
kovo 13-14 dienomis Chicagoje,
kys svečias kunigas, o Mišių me
y r a nukelta į spalio mėnesį. JAV
tu giedos lietuvių choras, vado
liaukimės save žudę liUB Kultūros tarybos premijų
vaujamas Onos Metrikienės, so
nusiteikimais
—
600
guistais
lo — Vita Polikaitytė iš ŠLos
šventė vyks balandžio 18 d.
Angeles. Bendri pietūs bus 1 v.
Detroite. Šventės metu bus į A l v u d o **dii° P a k a i t a gį sekpo pietų Ukrainiečių salėje, 730
įteiktos 7 premijos. Premijų 1 1 " ^ ^ 9 ; 1 ^ v ^ ; ^ ^ ^
^
kuvienės
radijo
šeimos
valandos
W. Elm. P e r oficialią dalį, kuri
mecenatas yra Lietuvių Fondas.
metu.
bus 2 vaL p. p., kalbės Lietuvos
X Patikslinimas. "Draugo"
generalinis
garbės konsulas Vy
x Kazys Bagdonas, Spring į
sausio 20 d. laidoje Stasio Baro
tautas Čekanauskas, o po to
straipsnyje (3 psl.) "Kas yra ta Hill., Fla., pratęsdamas prenu-' Clevelando lietuviai pripildė salę per filharmonijos orkest ro koncertą. Čia ploja po komp. Juliaus Gaidelio simfoni
Nuotr. V. Bacevičiaus meninė dalis, kurią atliks sol.
IRA?" įsivėlė nemaloni korektū meratą, pridėjo auką ir palinkė jos. Koncertas buvo sausio 24 d. Dievo Motinos Nuola tinės Pagalbos parapijos salėje.
Vita Polikaitytė ir vietos solis
ros klaida: "Ar galima pinigus jo redakcijai geriausios sėkmės
tė Kristina Mileriūtė-Lmdąuist.
išimti nesulaukus 59 su puse lietuviškos spaudos darbuose.
— Lietuvos Nepriklausomy
metų amžiaus", turi būti: "Taip, Ačiū už auką ir linkėjimus.
bės
atkūrimo šventė New Yorko
tai galima visada padaryti, taX Keturių mūsų periodinių
lietuviams bus vasario 21 d. Kul
čiau IRS (Intemal Revenue Ser- į leidinių redakcijos nariai ar bentūros
2idinyje. Kalbės federa
vice) pritaikys skaudoką pabau- dradarbiai dalyvaus simpoziuVAKARONĖ
Į veiksmažodžių sistemą, Naujai- fesoriaus McLimoro prekybos
linio
kongreso
atstovė Geraldine
dą už pinigų išėmimą dar nesu- me apie mūsų spaudos trūkuAPIE LIETUVIŲ KALBĄ i šiais dešimtmečiais išversti hiti- vadovavimo (Management) auk
Ferraro ir Liūtas Grinius iš Walaukus 59 su puse metų am- i mus ir būdus jiems pašalinti šį
tų ir mikėnų rašto paminklai su- štesniųjų kursų studentams šią
Nei sniegas nei apledėję šalishingtono, D. C. Meninę progra
žiaus". Klaidingai buvo palikta I penktadienį, vasario 5 d, 8 vai.
I griovė tą ankstyvesnę hipotetinę savaitę JĮ profesoriaus McLi
! gatviai nesulaikė būrio klausymą atliks tautinių šokių grupė
ERA.
I vak. Jaunimo centro kavinėje.
j prokalbės rekonstrukciją — raš moro klasę kas savaitę atvažiuo
į tojų sausio 29 d. vakare. Kaip ,
"Tryptinis", kuriam vadovauja
x Lemonto apylinkės Vasario j Simpoziumą rengia šviesiečiai j tik tą vakarą Jaunimo centro į tą, kad šiose labai senose kalbo j a žymiųjų Amerikos kompanijų Jadvyga Matulaitienė, New Yor
AUSTRALIJOJE
vadovaujantys
se turima painią daiktavardžių prezidentai ir
16-tos minėjimas įvyks vasario j santaneciai.
j kavinėje Lietuvių Katalikų Moko
vyrų
choras
"Perkūnas"
ir
sistemą ir paprastą veiksmažo prekybininkai.
— A. a. Donatas Matulaitis
1* dieną Lemonto Maironio Ii- į
i kslo akademija ir Chicagos senApreiškimo parapijos choras,
•
džių
sistemą.
Rusas
kalbinin
mirė
pr. m. gruodžio 12 d., su
tuanistinės mokyklos patalpose.
; draugių ateitininkų skyrius kviekuriems vadovauja muz. Vikto
Į
pereitų
akademinių
metų
kas
Vladimir
Toporov
dabar
be
laukęs
tik 55 m. amžiaus.
Pagrindinę paskaitą skaitys ad
i tė visuomenę išgirsti dr. Janiras Ralys.
garbės
sąrašus
pakliuvo
šie
lie
veik
sutapatina
lietuvių
kalbą
— "Džiugo" skautų,-čių tun
vokatas Povilas Žumbakis. Me
| nos Rėklaitienės paskaitą ' 'Šiuotuviai
studentai
Cirkelyje:
Ar
su
indoeuropiečių
prokalbe
(pa
to
skautai stovyklavo Gihvellio
—
Vysk.
Thomas
J.
O'Brien,
ninę programą yra paruošę
Į laikinė lietuvių kalbos reikšmė
chitektūros
ir
meno
fakulteto
—
skaitininke
tačiau
pabrėžė,
kad
trečias
Phoenbto
vyskupas, parko stovyklavietėje, Viktori
"Spindulio" tautinių šokių gru
j kalbotyroje".
R
ū
t
a
Končiūtė.
Inžinerijos
fa
tai
dar
labai
trapi
hipotezė).
įšventintas
Romoje
pop.
Jono jos valstijoje. Nuolatinių sto
pė ir Lemonto Maironio mo- į
Paskaitininke žvelgė į lietuvių
kulteto
—
Michael
P.
Kazaitis.
Trečiajam
laikotarpyje
domivyklautojų buvo apie 70, savait
Pauliaus
H,
turėjo
iškUmingą
kyklos mokiniai, šv. Mišios bus j
kalbos vietą trijuose kalbotyros
Humanitarinių
ir
socialinių
mo
n~"'c
transformacinė
kalbotyra,
instaliaciją sausio 18 d. sporto galį skaičius pakilo ligi 95. Keli
12:45 vai. p. p. De Andreas se- j
laikotarpiuose. Pirmajame —
kslų
fakulteto
—
Vainis
Aleksa,
ypač
generatyvinės
gramatikos
salėje, Temple, Ariz. Ceremo skautai,-ės buvo atvykę iš Sydminarijoje.
diachroninės krypties (1814—
metodai, ir tas kiek nustūmė Linas J. Bartuška, Ramoną B. nijos buvo angliškai ir ispaniš nėjaus ir iš Adelaidės. Stovyk
1900) periode tyrimai akcentavo*..
. . ,,
.
,T
X Dr. J. Valaičio, A. Adome- į
Lauraitė ir Viktoras Plėnys.
kai, nes tų kalbų y r a daugiau lai vadovavo v. s. Danutė Cižau/."
. . * .
.,
, ; lietuvių kalba uznugann. N a u
no ir kun. J. Prunskio pareiški- j
James vardo Garbės studen sia, bet buvo atstovaujama ir skienė. Stovykla užbaigta sau
sanskritą,
lotynų
ir graikų
. . ,
7z ...
. - bas, nes šios
kalbos
turėjogalse
mus Vasario 16 proga perduos į
tai: Paulius Alekna, Gailė Alek lietuviams. Naujasis vyskupas sio 9 d. Vėliavos nuleidimo iš
niausius indoeuropiečių kalbų • jai kyia susidome;)imas istorines
amerikiečių WCEV radijo stotis į
saite. Linas J. Bartuška, Daba j ordinaras yra gerai susipažinęs kilmėse dalyvavo 109 unifor
raštus. Buvo bandoma atstatyti sintaksės sritimi — ypač žavi
Chicagoje, veikianti banga 1450 !
Bilaišytė, Pedro A. Cibavičius, s u etninėmis grupėmis ir palai muoti asmenys. Visi stovyindoeuropiečių prokalbę, ir do masi lietuvių kalbos laisva saki
AM, savo programoje vasario
Donna Domikaitytė, Vilius L. ko ryšius su jų vadovais ar ka- klautojai ir jų vadovai dirbo
mėtasi mūsų kalba, nes manyta, nio sutruktūra. Paskaitininke
6 d., 8:05 vai. vak. ir vasario
Dundzila, Alė B. Jonušas, Al J. pelionais.
sutartinai, sklandžiai, pavyzdin
7 d. 7:05 vai. vak. Tos radijo i X Viktorija Dirgėlaitė-šaulie- kad ji lyg užšaldyta ir geriau palietė visą eilę tyrinėjimų, ku Kiršininkas, Rūta
Končiūtė,
gai buvo tvarkomas ūkio sky— Inž. Anatolijus Garbauskas
stoties vadovė Lucyna Migala. I nė, nauja Lietuvių Fondo fede siai išlaikiusi prokalbės ypaty riuose svarbiai figūruoja lietu James Kvedaras, D a n F. Ma
nus.
vių kalba (čia yra ir jos pačios
bes.
j
jauskas. Thomas Matukas, Oli- gyv. 01d Bethpage, L. Y N. Y.,
ralinio kooperatyvo direktorių
— Gihvellio Parko stovykla
Antrajame ,— sinchroninės studija apie tai, kaip kalba apX Algis Byla grįžta pas lietu- | narė, buvo išrinkta į Povilo So
via D. Mieliulis, Edmondas Sa- dirbąs Cordkm Co., š. m. sausio vietės riršininkas pasidžiaugė,
vius pasidalinti savo išleistų i deikos vietą, nes jis tarnybos krypties periode ypač domėtasi sisaugoja nuo dviprasmiškumo liklis, Albertas Tuskenis, Indrė 28 d. išskrido tarnybos reikalais
į Europą — Šiaurinę Švediją, kad jo vedamoje stovyklavietė
plokštelių rinkinius. Bylos gru- ; reikalais išvyko į Ohio valstiją. lietuvių kalbos painia daiktavar tuo metu, kai ji keičiasi).
Žadeikytė ir Arvydas Žygas.
je Australijos lietuviai skautai
Paskaita iššaukė gyvas disku
Kiruno miestą.
pė "Piper Road Spring Band" j V. Šaulienė vienuolika metų dir džių sistema, ir stebėtasi, kodėl
stovyklavo
tvarkingai, pavyz
Snieguolė Zalatoriūtė
prisistato Playhouse svetainėje, į bo adv. Pauliaus žumbakio įstai ji turinti palyginant paprastą sijas. Dr. J. Rėklaitienė taikliai
—
JAV
lietuvių
Bendruome
dingai,
švariai
ir kad jie stovy
į klausimus atsakė, o galui pa
2515 West 69th St., vasario " gos vedėjos pareigose. Koopera
nė,
talkinant
Lietuvių
Fondui,
klavietę paliko gražesnę, kaip
skaitė ištrauką iš sanskrito kal
mėn. 6 d., 10 vai. vak. Auka: tyve ji y r a iždininko padėjėja.
šiais
mokslo
metais
tiesioginiai
buvo gavę.
J. K. š .
X Išvengimas paralyžiaus — bos. TARP STUDENTŲ
3 dol. Skambinkite 737-8762.
lituanistinių
mokyklų
paramai
— Zina ir Henrikas Zakaraus
CHICAGOS ŽINIOS
(pr.)
X Inž. Anatolijus Milūnas, gydytojo pranešimas, kultūrinė
Illinois universiteto studentai
paskyrė
26,326.94
dol.,
kuriuos
kai, New Castle lietuvių kolo
X l Vilnių išvykstam kovo 25 j Downers Grove, EI.. Antanas programa Sodybos pažmonyje šį
ruošia Lietuvos Nepriklausomy
BD3LIOTEKŲ VADOVĖ
JAV
LB
Švietimo
taryba
arti
nijos
darbuotojai, atšventė si
d. 15 dienų kelionei. Dar yra Šalkauskas. Omaha, Netor., B. sekmadienį nuo 2 vai. p. p. Už
bės šventės minėjimą vasario 16
miausiu
laiku
paskirstys
mo
dabrinę savo vedybinio gyveni
Amanda Rudd sausio 20 d.
vietų. Pilna kaina 1,345 dol. Dovilas, Meirose Park, 111., A. kandis. Visi laukiami.
dieną (Cirkelyje. Nuo £L-3 vai.
kykloms.
mo sukaktį.
paskirta
nauja
Chicagos
miesto
Kreiptis: Algis Grigas, Four- Maslauskas, Hartford, Conn.,
X Sol. Algis Grigas, Chicago, p. p. University Hali 1250, Vibibliotekų komisioniere. Ją vien
Way Travel 3455 W. 63rd St., M. Šmulkštys, Evanston, 111., Ju
111., išskrido į Kaliforniją, kur I liūs Dundzila rodys savo skaidbalsiai
išrinko bibliotekų taryba. ilIlIlIlillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIHIIIIIIillIlIllIlIlS
Chicago, UI. 60629. Telef. (312) zefą Prenskienė, Chicago, 11.1, at turi pasimatyti su vienos Holy- • res. Po to 3 vai. p. p. John Paul
471-2500.
(sk.). siuntė po 5 dol. aukų įvairiomis woodo bendrovės agentūros as- j II Newman Centre, 700 So. Mor- Jos žinioje b u s 1,523 tarnauto
jai centrinėje bibliotekoje ir pa
progomis. Ačiū.
menimis. Ta >proga aplankys ir j gan, vyks pamaldos už Sovietų
X A. a. kum dr. Felikso Gudaliniuose, kurių Chicaga turi 1
MATILDA MĖLIENS
§
x Lietuvių Operos statomos We- seserį, kuri gyvena Los Angeles \ okupuotus kraštus Rytų Eurorecko, penkerių metų mirties su
90.
; poje. Šv. Mišias atnašaus kun.
kaktį minint, bus atnašaujamos berio "Der Freischuetz — Taiklusis mieste.
1
Suėmimas ir gyvenimas bolševikų rojuje
=
Šaulys", opers spektakliai įvyksta šių
DALYS SCBĮ
Antanas Saulaitis, SJ, ir kun.
šv. Mišios vasario 7 d , 12 vai. metų kovo mėn. 6 d., 8 vai. vak., kovo
x Marijos aukšt. mokyklos A. Markus, švč. M. Marijos Gi
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, o po 7 d., 3 vai. popiet ir kovo 13 d., 8 vai.
Apie 650,000 svarų valstybi
pirmąjį pusmetį aukščiausiais mimo parapijos vikaras. Ren
Matilda Strimaitytė-Mėlienė
šv. Mišių iškilmingas paminėji vak., Marijos mokyklos salėje. Pirmą
niuose
sandėliuose
turimo
sūrių
pažymiais
baigė
šios
lietuvaitės:
gėjai kviečia visus dalyvauti.
mas Jaunimo centro mažoje sa jį ir trečiąjį spektaklį diriguoja Alvy
buvo suimta ir išvežta 1941
pertekliaus vasario mėnesį per
Rita Stukaitė, K. Szidagytė, N.
das
Vasaitis,
antrąjį
spektaklį
—
Arū
lėje. Narės, giminės ir jo ger
maisto krautuves, bažnyčias bus
Žadeikytė, ir Sh. Žilvitytė; su
m. birželio 14 d. Po 15 metų
bėjai kviečiami dalyvauti šv. Mi nas Kaminskas. Režisuoja Nicholas
Di Virjptlio. Scenos produkcija — Ka pagyrimu: M. Abromaitytė. GaiPraeitą šeštadienį, sausio 30 | išdalinta Chicagos neturtingie
šiose ir minėjime.
baisaus išgyvenimo jai pa
zio Oželio. Dainuoja: solistai — Da Į lė Antanaitytė, S. Fabijonaitė, d.. Jonas Žymantas,
Cirkelio siems. Bus išdalinama po 80,000
Lietuvos Dukterų Draugija na Stankaitytft, Audron* Simonaitytė- i K. Lukšaitė, L. Vaičiulytė. Prieš- studentas, plaukimo varžybose svarų per savaitę.
vyko grįžti į Lietuvą ir pa
(pr.). Ga'žjūnienė. Stefan VVicik, Jonas | paskutinėje klasėje aukščiau- Illinois universitete sumušė nau
Vaznelis, Algirdas Brazis, Bernardas
PASITRAUKIA MEEGAN
siekti vakarus.
X L. Fondo Kredito Fed. ko Prapuolenis, Julius Savrimas, Bronius į šias pažymiais: Alv. Eitutytė, ją rekordą. Jis nuplaukė 1000
Savo
apylinkei
d
a
u
g
pasitar
operatyvas dabar moka 1 4 ^ už Mačiukevičius ir Operos choras. Ope J. Sadauskaitė, su pagyrimu: jardų laisvu stiliumi per 9:45
90 dienų indėlius (5.000 dol. roje iiemet svarbią partiją atlieka D. Adomaitytė, D. Polikaitytė. min. Jis taip pat laimėjo pir navęs Joseph B. Meegan, suor =
Knygą išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė Chi- =
min.).
(sk.). akt. Jonas Kelecius. Baleto choreo Antrųjų metų aukščiausiais pa mą vietą 500 jardų nuotolyje ir ganizavęs Back of the Yards
grafė — Violeta Karosaite.
=
sąjūdį, pasiekęs 72 m. amžiaus, S cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje.
žymiais : L. Didžbalytė ir R. Va- 400 jardų estafetėje.
X Pirmą kartą JAV. Smuiki
pasitraukia į pensiją. Visuome
•
Bilietų kainos: parteryje — $25, $20. riakojytė; su pagyrimu — L.
=
Kaina su persiuntimu $6.95
=
ninkai Regina ir Atis Bankai, $15 ir $12, balkone — $20, $15 ir $10 į Iiutkutė.
Pirmųjų metų —
Fordo vykdomasis viceprezi ninėje ir politinėje veikloje jis
neperseniai atvykę iš Lietuvos
Užsakymus siųsti:
E
Bilietai gaunami Vaznelių prekybo- j a u k š č . p a ž y m i a i s : D. D i d ž b a l y t ė , dentas
Haroldas A. Polinger stipriai reiškėsi 43 m., artimai =
ir įsikūrę Kanadoje, atvyksta į je, 2501 W. 71 st St., Chicago, Illinois
bendradarbiavo
su
lietuviais,
lankysis
Ulinois
universitete
Chi
1
DRAUGAS,
tftf
W.
6Srd
Street,
f
K. Kazunaitė, V. Lazauskaitė.
Chicagą ir vasario 28 d., 3 vai. 60629. Telef: 471-1424.
daugiausia
veikdamas
Town
of
|
Chicago, IL 60629
=
E. Liutkutė, R. Ramanauskaitė, cagoje. Jis skaitys paskaitą
p. p. koncertuose Jaunimo cen
apie
vadovavimą
prekyboje
proLake
srityje.
=
Illinois
gyv.
dar
prideda
36
et.
valstijos
mokesčio.
=
Paštu bilietus galima užsisakyti pa A. Sabaitė, T. Sadauskaitė, I.
tre. Bilietai gaunami "Margu sinaudojant ir šia atkarpa:
Vaičiulytė; su pagyrimu: L.
flIlIlIlIlililIlIliUilIlIlIlIlIlIlIlIlIinilHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIHIIIIIIIIiT
čio" raštinėje ir Vaznelių preky
Karputė,
D.
Kilinskytė,
J.
Mai
Prašau
prisiųsti
bil. po
boje. Brighton parke kreiptis į
nelytė, L. Skrabutėnaitė ir A.
Simą Jokūbaitį. Tel. 376-3186.
spekt.
<kH. ......
Tiszkutė.
(pr.).
bil. po
dol.
JANINA NARONE
X Nina Zubinas, Chicago, m.,
spekt.
x Albinas Kurkulls, akcijų
John ir Veronika Pleskus, St_
Leidinyje rašoma apie lietuves studentes Šveicarijoje, Petrapilyje.
brokeris, dirbąs su Rodman A
Petersburg
Beach,
Fla.,
Bakšys,
Maskvoje,
Berlyne, Lenkijoje, Kijeve ir kitose vakarų Europos vals
Vardas ir Pavarde
Bradshaw, I n e , patarnauja ak
tybėse bei Lietuvos universitetuose. Taip pat yra atskiras skyrius
West Hartford, Conn., atsiuntė
apie Lietuves nusipelnusias moteris. Leidinyje daugel biografinių ži
cijų bonų, fondų bei kitų verty
po 10 dol. aukų už kalėdines
nių ir fotografijų. Knygos pratarmėje Juzė Oaužvardienė taip rašo:
Adresas
bių pirkime ir pardavime. Susi
korteles ir kalendorių. Labai
"Autorės J. Narūnės Pakštienės atliktas milžiniškas darbas yra svar
dėkojame.
,
domėję ikambinkite 917-1916.
bus ir naudingas istoriniu, enciklopediniu ir kultūriniu požiūriu".
(ak.).
x Petras žolynas, Chicago,
Telefi_as
Spaudė DRAUGO spaustuvė. Leidėja dr. Zuzana Salnienė (Shallna).
X Parduodamas 1918 m. Ze-j
111.,
aplankė
"Draugą",
pratęsė
Didelio formato. Kaina su persiuntimu $12.90.
Čekius prašome išrašyti: Lithuanian
phyr. Air conditioning, povver Opera Co., Inc. ir siųsti tiesiog su jo prenumeratą už 1982 metus ir
Užsakymus siųsti:
steering, povver brakes, 6 cilin- Šiuo užsakymu Vaznelių prekybos ad- įteikė 20 dol. auką. P. Žolyną
DRAUGAS, kHS W. 6Srd Street, Chicago, IL 60629
derių, de luxe. 23,000 mylių. Ge- j resu. Kviečiame visus ir iš visur at- j skelbiame garbės prenumerato- Į Vestuvės prie ligonio lovos Sv. Kryžiaus ligoninėje. Moterystės sakramenram stovy. Vacys — telefonas vykti į opcro< spektaklius.
j rium, o už paramą savo dienraš- į tą palaimina kun. J. Petrick, St. Simon par. klebonas. "Jaunasis" jau pa
Dlinois gyv. dar prideda 72 et. valstijos mokesčio.
436-9661.
(ak.).
(«k.)' čiui tariame ačiū.
siekęs 70 m. ir lyg tyčia prieš santuoką susirgęs.
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