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Amerikos rūpesčiai
dėl Centro Amerikos

DAR VIENAS PAVOJUS
pavojus yra didžiausias, nes jis
Prieš karą Lietuvoje mirtingu mūsų tauta guldo į karstą, iš ku
mas, ypač vaiku, buvo didelis. rio nėra Jokio prisikėlimo". (J.
Bet dėl to buvo kalta ne tiek "bur Girnius, Pranas Dovydaitis, JAV
žuazinė" vyriausybė, o medicinos 1975 m., p. 496).
mokslas. Tiesa, medicinos pagal
Gyventojų prieauglio mažėji
ba dar nebuvo paikankama ir
mas Lietuvoje pasiekė tokių tem
medicinos patarnavimai privačiai
pų, kad net partija ir vyriausybė
apmokami, todėl sunkiau priei
susirūpino: esamas prieauglis ne
nami, kaip dabar. Pinigo perdaug
patenkinąs materialinių bei eko
nebuvo, o kaimiečiui ir darbinin
nominių krašto poreikių, nes ne
kui jo labai trūko. Bet ar trūko
užtikrina reikalingos kraštui dar
pinigo ir ar dėl įto mirė, pvz. prof.
bo jėgos. Ir oficiali spauda rašo,
P. Dovydaičiui 3 vaikai iš 7 gi
jog reikalai blogi. "Turėtume la
musiu? Taip atsitiko n e vien
biau skatinti gimimus ir visoke
jam, bet ir daugeliui kitu, kurie
riopai remti šeimas, norinčias tu
gyveno pasiturinčiai, bet negalė
rėti daugiau vaikų" ("Mokslas ir
jo savo vaikų išgelbėti nuo mir
gyvenimas", 1976, nr. 4.). Jeigu
ties. Priežastis didelio vaiky mir
jau mūsų spauda taip rašo, matyt,
tingumo buvo beveik tuolaikinis
reikalas yra rimtas, liečiąs visą
medicinos mokslas, kiuris dabar
Tarybų Sąjungą, nes kas sielosis
yra labiau ištobulėjęs, negu prieš
vien dėl Tarybų Lietuvos gyven
karą.
tojų nepakankamo
prieauglio.
Gyventoju prieauglis sprendžia
Jei partija ir vyriausybė kelia šį
visu tautų gyvybės ir mirties klau
klausimą, tai ne dėl to, kad jai
simą. Šia mirtimi (valingo gimirūpėtų tautiniai lietuvių reikalai
lės mažinimo) žūna mūsų aki
Maskva nėra suinteresuota tuo.
vaizdoje civilizuotos tautos. Apie
kad lietuvių tauta eina prie išmi
tautą, kurią ši blogybė yra ap
rimo; priešingai, ji padarytų vis
ėmusi, galima sakyti Evangelijos
ką, kad lietuviai greičiau išnyk
žodžiais, kad kirvis jau pridėtas
tų nuo "tarybinės*" žemės pavir
prie jos šaknų. Tautos, kurių at
šiaus.
skiros šeimos turi po 4 a r dau
Pagal oficialią
spaudą prie
giau vaikų, auga, o tos, kur po 3
žastis vaikų vengimo esą socia
ar mažiau — išmiršta. Minėtas
linės ir ekonominės sąlygos, ma
prof. P. Dovydaitis, mūsų tautos
terialiniai faktoriai nulemia vai
veikėjas ir kankinys, prieš II pa
kų šeimose mažėjimą.
saulinį karą rašė: "Iš visų pavo
(Bus daugiau)
jų, kurie gresia mūsų kraštui, šis

•

Ar Nikaragva taps koiminizmo baze?

Washingtonas. — Prezidentas Daug sandinistų jėgoms kovose
Reaganas greit turi pasakyti svar- prieš diktatorių Somozą padėjubią kalbą apie padėtį Centrinėje j šios Panama, Čosta Rica ir VeneAmerikoje. Sekretorius Haigas pa cuela šiuo metu nusivylė sandi
reiškė televizijoje
sekmadienį, nistų žygiais ir jų vadų pareiški
kad prezidentas palies šios Ameri mais. Kai kurie diplomatai sako,
kai svarbios srities ekonomines, kad ne tiek Nikaragvos politinės
socialines ir saugumo problemas. programos, kiek jų vadų "retori
Amerikos spauda ir televizija ka" kenkia Nikaragvos prestižui
skiria didelį dėmesį Salvadoro ko kaimyninėse šalyse.
Venecueloje turėjo įvykti So
voms ir nagrinėja klausimą, ką
Amerika turėtų daryti. Salvadore cialistų Internacionalo suvažiavi
lankėsi kelios Kongreso delegaci mas. Venecuelos socialistai, de
jos, norėdamos iš arčiau pamaty mokratinės akcijos partija, parei
ti, kas, iš tiesų, vyksta Salvadore. kalavo, kad į suvažiavimą nebū
JAV vyriausybė, norėdama padi tų įleisti sandinistų atstovai, ku
dinti Salvadorui ekonominę ir ka rie, paprastai, internacionaluose
rinę paramą, pranešė Kongresui, dalyvauja stebėtojais. Internacio
kad pernai ten nuo smurto veiks nalo pirmininkas, buvęs vokiečių
mų žuvo "tik" 6,000 žmonių, pa kancleris Willy Brandt su šiuo
lyginus su 9,000 žuvusių 1980 Venecuelos reikalavimu nesutiko
metais. Į tai atsiliepė Jungtinių ir visą suvažiavimą atšaukė. Šį
Tautų Žmogaus teisių komisija, sekmadienį į Nikaragvą turi va
Popiežius Jonas Paulius II-sis baigė vizitą Nigerijoje, išvyko j kaimyninį Beniną, kur užtruko penkias valandas,
sakydama, kad pernai per 11 mė žiuoti Meksikos prezidentas Poro vėliau išskrido į Gaboną,
nesių Salvadore žuvo 11,000. Dau tillo. Jis irgi nepritaria Amerikos
giausia smurto veiksmų kilo iš de- politikai Nikaragvos atžvilgiu
šiniųjų grupių ir iš vyriausybės, Meksika, Prancūzija, Vakarų Vo
kietija teikia Nikaragvai ekono
pridėjo JT komisija.
minę paramą, o Prancūzija net
Centrinės Amerikos neramu pažadėjo 16 mil. dol. vertės gink
mai, komunizmo įsigalėjimas ta
— Pakistane iš pareigų pasi me rajone kelia JAV vyriausybei lų. Prancūzai aiškina, kad jų gink
traukė užsienio reikalų ministe- didelį rūpestį. Šalia Kubos, Nika lų: dviejų helikopterių, dviejų ra
ris Agha Shahi. Skelbiama, kad ragvos, į komunizmo glėbį gali ketinių greitlaivių, 45 sunkveži
Karo metu vadovavo "Raudonajam orkestrui"
jis pasitraukė dėl silpnos sveika- patekti Gvatemala, Hondūras ir mių, 7,000 raketų pardavimas su
Tel Avivas. — 2ydu Telegra-] čių karių Į J iijlit Šis "orkestras" j tos- Jį pakeis Pakistano ambasa- Panama, su savo strateginiai mažins Nikaragvos priklausomu
mų Agentūra paskelbė, kad Jeru- į veikė daugiausia Prancūzijoje, doriu s Prancūzijoje, buvęs gene- svarbiu kanalu. Pro šias Centri mą nuo sovietų bloko ginklų rin
kos.
zalėje mirė 77 metų amžiaus Leo- •' Vokietijoje, Belgijoje ir Olan- rolas Ali Khan.
nės Amerikos šalis eina i\merikai
Antradienį prezidentas Reaga
pold (Leib) Trepper, pagarsėjęs į dijoje. Agentų buvo apie 300, iš — Viceprezidentas Bush darbo svarbi nafta iš Venecuelos, iš
nas
priėmė naują Nikaragvos amII-jo Pasaulinio karo šnipas. Jis j kurių tik 77 liko gyvi. Baigiantis! unijų suvažiavime atkakliai gynė
Meksikos. Pesimistai nurodo, b a s a d o r i Ų F r a n c i s c o F i a l I o s N a _
gimė Lenkijoje, greit liko našiai-į karui Trepperis buvo išduotas ir | prezidento Reagano ekonominę
kad ir pačioje svarbiausioje Ame
tis ir jaunystėje įsijungė į darbi- Į pagautas, grupė išardyta, tačiau \ politiką. AFL— CIO preziden- rikos kaimynėje — Meksikoje lie varro. Raštu įteiktame pareiški
ninkų unijų veiklą, vadovavo so- j jam pavyko pabėgti iš Gestapo Į tas Kirkland ją pavadino "Jones- pos 4 d., po ilgo laikotarpio į pre me Reaganas pasakė, kad "šian
cialistinių sionistų Hashomer! kalėjimo. Jis slapstėsi Prancūzi- tora economics", pagal pagarsė zidento vietą kandidatą išstatė ir dien mes matome, kaip Nikarag
va kišasi į kaimyninio Salvado
Hatzair organizacijai, Lenkijos | joje, kol buvo sąjungininkų išva jusios sektos, kuri išsižudė, sto komunistų partija.
ro reikalus, matome, kaip sun
vyklą džiunglėse.
valdžiai persekiojant, Trepper duotas.
Daug neaiškumų kyla Ameri- kiai uždirbti šalies pinigai eina
emigravo į Palestiną, būdamas
Po karo Trepperis grįžo į So- { — Sirijos prezidentas Assadas
kos
politikoje Nikaragvos atžvil- i į kariuomenės didinimą, matome,
Sudaryta trijų ajatolų taryba
20 metų amžiaus. Čia jis įsijungė vietų Sąjungą, tačiau čia nuotai- r Lrt>ijos diktatorius Khaddafis
Teheranas. — Iš Irano paskli riausios dvasiškių tarybos suda į Palestinos komunistų partiją i r j k o s buvo pasikeitusios, jis buvo ' susitarė greit susitikti ir aptarti giu. Po 1979 m. liepos mėnesio; kaip piliečių teisės, o taip pat parrevoliucijos Nikaragvą
valdo į tiju ir darbininkų unijų teisės yra
do žinia, kurią oficialūs valdžios rymo. Sekmadienį Kvomo mieste buvo britų valdžios kalintas ir iš- s u j m t as ir kalėjo iki Stalino mir- padėtį Viduriniuose Rytuose.
"sandinistai".
Sekretorius
Haigas
j vis daugiau varžomos,
Netoli Kanados jūroje pa
sluoksniai paneigia, kad ajatola buvo susitikę žymieji ajatolos, ku tremtas.
ties. Jo šeima manė. kad jo iau
neseniai pasakė, kad Nikaragva; Prezidentas pareiškė ambasaKhomeinis, musulmonų šijitų sek rie sudarė vyriausią šijitų vado
Iš Palestinos Trepper nuvyko į nėra gyvo. Paleistas iš sovietų ka- skendo sovietų prekinis laivas tapo subversijos ir ginkluoto kiši-' doriui, jog Amerika viliasi, kad
tos imamas ir dvasinis Irano va vybę. Toje taryboje yra ajatola Sovietų Sąjungą ir čia baigė kari-', Įėjimo 1953 metais, šnipų vadas "Mechanik Tarasov". Danijos lai
das, sunkiai serga. Šeštadienį bu Hossein Ali Montazari, ajatola nę šnipų mokyklą. Ją pabaigęs | sugrįžo į Lenkiją, tačiau čia tuo vas siūlė paimti skęstančio laivo mosi Centrinėje Amerikoje bazė.j drąsių piliečių aukos revoliucijos
vo paskelbta, kad jis atšaukė vi Marashi Najafi ir ajatola Moha- T r e p p e r i s buvo išsiųstas į Pran metu buvo prasidėjęs komunistų jūreivius, tačiau kapitonas atsisa Tai paneigė Nikaragvos chuntos kovose neatneš šaliai naujos diksus įsipareigojimus, susitikimus mmed Rėza Golpaygani. Komen- Į c ū z i ] -^ k u r -]am b u v o p a v e sta su- valdžios antisemitizmas. Jis ilgai kė, sakydamas, kad jau atplaukia narys Ramirez Mercado. Jis pasiū- tatūrossu valdžios pareigūnais iki kovo tatoriai tuoj pastebėjo, kad svar organizuoti šnipų tinklą Vakarų bandė gauti leidimą emigruoti, kitas rusų laivas. Tik 7 pavyko iš lė, kad jungtiniai Nikaragvos ir g Nikaragvos grįžo amerikieSalvadoro kariuomenių patruliai gj u devynių asmenų grupė, vado4 d. Užsienio korespondentai, ku biausias dvasinis vadas Irane ilgą Europoje.
tačiau lenkai jį išleido tik 1974 gelbėti, kiti 33 nuskendo.
— Į Salvadorą atvyko JAV ka prižiūrėtų pasienį. Tuomet jie įsi- j Vaujama buvusio valstybės prokurie bandė sužinoti tiesą apie pa laiką buvo Kvomo didysis ajato
metais, kada jis atvažiavo į Izra
Trepperiui
pavyko
įsteigti
komandos tikintų, kad jokie ginklai neina j r o r o R a m s e y Clark. Jis paneigė,
sklidusius gandus, buvo nuramin la Kazem Shariatmadari. Sako
elį ir susijungė <u seniai nematy riuomenės Pietinės
agentų
organizaciją,
kurioje
daly
vadas
gen.
VVallace
Nutting,
ku per tą sieną. Net ir Vakarų Euro- j J ^ J s a n dinistai susijungė su ko
ti, kad žinios apie ajatolos ligą yra ma, kad jis nepritaria fundamen
ta šeimavavo
daugiausia
žydai,
bet
buvo
rio
štabas
—
Panamoie.
Jis
svars
pos sąjungininkų tarpe n e s u t a " Į munistais, paneigė, kad Nikamelagingos. Jo štabas paskelbė, talistų valdžiai ir jau ne kartą yra
Žydų
agentūra
rašo,
kad
Trepir kitų. Vokietijos nacių kontržval
tys su Salvadoro karininkais, riama, kas yra sandinistai. Ar jie: ^ g ^ siunčia daug ginklų terokad jo sveikata labai gera.
susikirtęs su Khomeiniu.
gyboje Trepperio šnipų tinklas i perio gnipe buv.i pirma pranesu- kaip sustiprinti kariuomenę.
komunistai, ar — socialistai? ristams į Salvadorą. Clark pareiš
Nežiūrint to, Paryžiuje persų
Iraniečių žiniomis, trys ajatolos
buvo vadinamas "Raudonuoju įsi sovietų vald/iai, kad Hitleris
— Vaiijos princas Charlis ir
kė, jog Nikaragvos gyventojai įsi
išeivių sluoksniai gavę tikrų ži apsunkins ryšius su civilių val
orkestru". Vokiečių žiniomis, ši i ^anuoja pulti Sovietų Sąjungą. princesė Diana išvyko į Bahamas
tikinę, kad Amerika ruošiasi juos
nių, jog 82 metų amžiaus Kho džia. Ajatoloms teks glaudžiai
Tuo metu Stalinas ši ims prana 10 dienų poilsio.
Indija
perka
organizacija
kainavo
Reicho
ka
pulti. Jo nuomone, dabartinė
meinis guli lovoje, Visa jo šeima bendradarbiauti su Irano prezi
šystėms netikėjo ir bandė užmegz
— Sen. Harrison VVilliams
JAV
politika tik stumia Nikarag
buvo sušaukta į Teheraną. Iš dentu Khamenei ir su parlamen riuomenei apie 200,000 vokie- ti su Hitleriu draugystę.
prancūzu lėktuvus
teismo
nubaustas
3
metų
kalėji
vą
į
komunizmą.
"švelnios egzilės" Kvomo mieste to pirmininku Hashemi RafsanParyžius. — Indija ir Prancū
mo ir 50,000 dol. bauda už kyšių
buvo atvežtas ir ajatolos vaikai jani.
Nigerijos
lenkai
zija
pasirašė sutartį dėl karinių
Aplanke
Walesa
ėmimą garsioje "Abscam" bylo
tis Hossein Khomeini, kuris buvo
Mirage
lėktuvų pirkimo. Prancū
Maltos prezidente
je. Senatorius sprendimą apeliuoizoliuotas nuo "blogų draugų".
sutiko popiežių
Turkai reikalauja
zų šaltiniai teigia, kad Indija
Varšuva. — Gdansko kunigas
Valleta — Maltos parlamen
Sakoma, kad jaunasis ajatolos
ja.
Henryk
Jankouski
aplankė
in
gaus
40 Prancūzijoje statytų lėk tas išrinko valstybės prezidentu
daugiau
ginklu
Lagos.
—
Popiežius
Jonas
I
vaikaitis buvo susirišęs su "liau
— Gvatemaloje kairieji sukilėtuvų, o kitus 60 statys Indijoje, pirmą moterį Agatha Barbarą,
Paulius
II-sis
Nigerijoje
susitiko!
»muotą
"Solidarumo^vadą
Wa^
dies mujahedinų" grupe, kuri ko
n u § Q v ė d u k a r e i v i u s , u žėmė
Ankara. — Turkijoje lankėsi
pagal Prancūzijos planus ir pri 59 metų amžiaus. Maltos prezi
d v i radi
voja prieš mulų valdžią.
' ~ L 2 ? ^ F
J ° s t o t i s i r ™de*™° v i e '
senato ginkluotų jėgų komiteto su ten gyvenančiais lenkais. Apie'! W^a lV
žiūrint prancūzams technikams. dento pareigos yra ribotos, ji daug
es
Nors Irano radijas neskelbė, pirmininkas sen. John Tower. 160 lenkų, jų tarpe ir Lenkijos
™k afd eskimą
Walesa
p a - ; n o m i e s t e l i o va idžios rūmus. Konei
is y r a
slap n
>
. ^ . ^
. ' ! i munistai bando sutrukdyti kovo Iš viso Indija įsigis 150 lėktuvų. galių neturės, valdžia koncent
Khomeinio liga privedė prie vy Turkijos vyriausybės nariai ir ka ambasados Nigerijoj nariai, daug. j?« ,
profesionalų: gydytojų, inžinierių, į atsišaukimus, raginančius pradėti, ? d p l a n u o j a m u s prezidento rin- Indija nusiderėjusi lėktuvų kainą ruota premjero rankose. Preziden
rinės tarybos pirm. gen. Evren, profesorių. Grupėje daug kas . ; pasyvią rezistenciją. Jokių pareisir už 40 mokės 400 mil. dol.
ne
k;mus
tė buvo ir pirmoji Maltos moteris,
įrodinėjo senatoriui, kad Turkijai
Vokiečiai suėmė
imu
1
8 Į , >
išrinkta į parlamentą. Ji iš profe
!
šiojo
"Solidarumo"
ženklus.
Len-1
į
^
L
?
*
?
?
£
g
"
?
reikia didesnės Amerikos para
Mubarakas Omane
buvo nežinia kieno padirbti, pa
sijos
yra mokytoja, buvusi švieti
kijos
ambasadorius
Witold
Juturky teroriste
mos. Numatyta ateinančiais me
aplankyti suimtus, tampa gan
sakė
Walesa.
rasz nejaukiai jautėsi, kai popie
Kairas. — Egipto prezidentas mo ministerė.
Bona. —Vakarų Vokietijos po tais Turkijai duoti 465 mil. dol., žius ėmė kalbėti apie Lenkijos
Kun. Jankowski pasakė, kad donešiais", išneša visokius raš
licija Hamburge suėmė 29 metų tačiau turkai prašo daugiau. Po ateitį, apie jos galingus kaimynus, Walesa žvalus, sveikas, užsiaugi tus, kalinių pareiškimus. Laik Mubarak išvyko į Omaną. Tai
KAJJENDORTOS
turką Omer Ay, kuris, Turkijos Egipto ir Izraelio Turkija yra tre apie lenkų kovas praeityje ir da nęs barzdą, kurią žadėio nusis raštis rašo, kad nuo gruodžio 13 jo pirma kelionė į arabų kraštus
po to, kai jis tapo prezidentu. Po
Vasario 18 d.: Simeonas, Ber
policijos žiniomis, buvo Italijoje čia daugiausiai karinės paramos bar. Jis pakartojo seną lenkų šū kusti, kai bus laisvas. Nustatyta suimtųjų stovyklas aplankė 76
Egipto sutarties su Izraeliu pasi nadeta, Lengvinas, Gendrė.
gaunanti
valstybė.
dvasiškiai,
įskaitant
arkivyskupą
io
dukters
krikšto
diena,
—
kovo
kalinamo Mehmet Ali Aca bend
kį "už jūsų ir mūsų laisvę". Sūkis
Vasario 19 d.: Konradas, Beli7 Krikštvnos bus Gdanske, Sv Glempą. Jie atnešė apie 2,000 rašymo tik trys arabų valstybės
rininkas. Suimtasis ieškomas tur
buvo vartojamas Napoleono karų Brigitos
nenutraukė
su
Egiptu
diplomati
bažnyčioje. Walesa sutš- maisto siuntinių ir laikė 237 Mi
na, Šarūnas, Nida.
— Irano radijas paskelbė, kad
kų policijos už kitus nusikaltimus,
laikais.
nių santykiu: Somalija, Sudanas
kės,
kad
dukrelė
būtų
pakrikštyta
i
šias.
Tačiau
kai
kurie
kunigai
dasusišaudyme
su
revoliucijos
gvar
Saulė teka 6:44. leidžiasi 5 2 6 .
tačiau yra įrodymų, kad jis daly
Popiežius su Nigerijos lenkais Marijos — Viktorijos vardu, pa- rė provokacinius pareiškimus ir ir Omanas. Manoma, kad Muba
vavo bandyme nužudyti popiežių dija žuvo vyriausybės priešų,
ORAS
rakas svarstys su sultonu Quabus
Į politinius gestusvadas giedojo giesmes, jų tarpe oku sakė kunigas.
pemai gegužės 13 d. Turkija rei "liaudies mujahidynų"
Debesuota, gali lyti, temperatūLenkijos komunistų laikraštis
VaWžia paskelbė, kad Wroclo- bin Said, kaip jtikinti kitas ara
kalauja, kad V. Vokietija suimtą Mussa Keyyabani. Tos organiza pantų uždraustus žodžius: "Prie
bų valstybes atnaujinti su Egiptu ratūra dieną 40 1., naiktį 20 1.
Ay perduotų Turkijos teisingumo cijos steigėjas ir politinis vadas Tavo altoriaus, Dieve, mes mel "Tribuna Ludi." paskelbė, kad j we žuvo 21 metų vyras, kurio ran- ryšius.
džiamės, sugrąžink tautai laisvę". daug kunigų, kuriems leidžiama Į koše sprogo kažkokia bomba.
Rajavi gyvena Paryžiuje.
organams.
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
BANKETAS
Vasario 7-tą Martiniąue sa sekretoriaus Aleksandro Haig
lėje Chicagoje Illinois - In sveikinimas, atsiųstas Lietu
diana apygardos vyčiai su vos atstovui Bačkiui Vasario
ruošė "Lietuvos Atsiminimų" 16-tos proga. J a m e pabrė
banketą Lietuvos nepriklau žiama, kad JAV politika Lie
somybei paminėti. Buvo malo tuvos reikalu nesikeis, kad
nus žiemos vakaras, žmonės JAV nepripažins Lietuvos in
rinkosi su pakilia nuotaika, o korporavimo į Sovietų sąjun
vytės segė jiems prie krūtinės gą.
Lietuvos trispalves. Prisirinko
Meninėje programoje solis
arti pusketvirto šimto.
tas Algirdas Brazis dainavo
Pianinu skambinant maršą, komp. A. Vanagaičio sukurtas
dvylika žymių asmenų su pa dainas — "Litas" ir "Dui-dullyda ėjo per salę prie garbės dūdelė". Dainą apie litą žmo
stalo. Apygardos pirmininkas nės girdėjo pirmą kartą, joje
Vincas Samoška pradėjo ban buvo daug jumoro, o stiprus ir
ketą ir pakvietė Mariją Rudie gražus solisto balsas atsimušė
nę vadovauti programai. Po j veidrodžius ir grįžo atgal. Pri
nia Rudienė savo pareigas minė Lietuvos miškų aidus.
pradėjo žodžiais: "Mylėk tėvy Antrąją meninės programos
nę ne žodžiais, bet darbais". dalį atliko Vyčių choras kartu
Sveikino susirinkusius, pasi su svečiais. Muz. Faustas
džiaugė kad vyčiai prisimena Strolia grojo akordeonu, o cho
Lietuvą ir pamini jos nepri ristai vaikščiojo tarp stalų dai
klausomybės paskelbimą, ra nuodami ir ragindami svečius
gino ir toliau darbuotis lais įsijungti į bendrą dainą.
vinant senuolių gimtąjį kraštą
Buvo pagerbtas komp. A.
ir nepasiduoti svetimoms įta Vanagaitis ir jo įsteigta "Mar
koms.
gučio" radijo valanda. Vytis
Buvo giedami Amerikos ir dr. Leonas Kriaučeliūnas įtei
Lietuvos himnai. Giedojimui kė atžymėjimą "Margučio"
vadovavo solistas Algirdas tarybos pirmininkui inž. Val
Brazis, akompanavo Aldona dui Adamkui ir ta proga pa
Brazienė. Vysk. Vincentas sakė kalbą. Inž. Valdas Adam
Brizgys sukalbėjo invokaciją. kus
padėkojo
"Margučio"
Joje priminė kenčiančią Lietu bendradarbių vardu ir pareiš
vą. Prisiminė ir vyčių darbu.3 kė, kad dabartinė laisvės kova
vaduojant ją iš komunizmo Lietuvoje ir išeivijoje suteikia
vergijos.
prasmingumą Lietuvos nepri
Prasidėjo vaišės. Martini klausomybės paskelbimui ir
ąue salė yra graži. Veidrodžiai kad gyvenimas be laisvės yra
Prisiminė
ir milžiniški kristaliniai siety l y g u s mirčiai.
nai. Sidabriniai padėklai ir komp. A. Vanagaitį, kurio dar
mandagūs patarnautojai. Ir bą Lietuvai šiandien tęsia
skanūs valgiai. Žmonės vai "Margutis". Dėkoja vyčiams
šinosi tylios muzikos garsams už pagerbimą. Garbės atžy
sklindant, šnekėjosi, prisimi mėjimą tuojau perdavė Petru.
nė savo namiškius Lietuvoje. Petručiui, kuris jau 22 m t t u s
Buvo išvardinti garbės sve sumaniai vadovauja "Margu
čiai: Vincas Samoška, kun. Jo čio" radijo valandai. Nebuvo
nas Savukynas, solistas Algir pamiršti ir kiti buvusieji ir
das Brazis, senatorius Pranas esantieji "Margučio" radijo
Savickas, Lietuvos generalinė valandos darbuotojai: Emilija
konsule Juzė Daužvardienė, ir Romas Sakadolskiai, Aud
vyskupas Vincentas Brizgys, rius Regis, Vladas Vijeikis,
Marija Rudienė, inž. Valdas Vaclovas Kleiza ir ponia
Adamkus, dr. Leonas Kriau Paukštienė. Visiems buvo
čeliūnas, P e t r a s P e t r u t i s padėkota plojimu.
Ramūnė Tričytė ir Paulius Bin
Rengimo komiteto pirminin
kis. Turiningą sveikinimo kal kas Algirdas Brazis dėkojo
bą pasakė Lietuvos generalinė programos vedėjai Marijai Ru
konsule Juzė Daužvardienė. dienei už gražų banketo pra
Paulius Binkis perskaitė Lie vėdini ą. Dėkojo lietuviškoms
tuvos vyčių organizacijos cent radijo valandoms ir lietuviš
ro valdybos pirmininkės Lore kiems laikraščiams už banke
tos
Stukienės
sveikinimą. to garsinimą. Dėkojo visiems,
Amerikos Lietuvių Tarybos prie šio banketo pasisekimo
vardu sveikino Ramūnė Tričy prisidėjusiems, o svečiams už
tė. Senatorius Pranas Savic atsilankymą, ir pasakė: "Iki
kas savo sveikinimo kalboje pasimatymo sekančiais me
ragino remti politines institu tais."
cijas, kurios kovoja už Lietu
Vakarienei pasibaigus kun.
vos laisvę. Marija Rudienė
Jonas Savukynas sukalbėjo
sveikino Balfc vardu, nes ji yra
maldą, o orkestras "Aidai"
tos organizacijos pirmininkė.
pradėjo groti šokiams.
Buvo perskaitytas valstybės
E. Pakalniškienė

V Y Č I U CHORO
POKYLIS
Sausio 23 d., Lietuvos vy6ų
salėn Chicagoje susirinko gau
sus būrys svečių. Jie tikrai
neapsivylė, nes salė buvo sko
ningai išpuošta, o stalai ap
krauti šaltais užkandžiais.Svečių tarpe buvo mūsų operos
solistas Algirdas Brazis su po
nia, du žymūs pareigūnai —
senatorius Pranas Savickas ir
aldermana8 Pranas Brady —
ir kiti.
Vakaro programą visus pa
sveikindama pradėjo choro
valdybos pirmininkė Sabina
Klatt. Tada Vyčių choras,
vadovaujamas muziko Fausto

igos Lietuvos vyčių choras, v a d o v a u j a m a s
vakare.

Chicago ir Cook County
Kanadoje ( U S. A. dcl.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje . . .
Savaitinis (SeStad. pried.)

Fausto Strolios dainuoja s a v o metiniame

metams
$45.00
$45.00
$45.00
$43.00
$3000

/a metų
$27.00
$27.00
$27 00
$25.00
$19.00

3 mėn.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

N u o t r . G. J a n u l o s

do" administratorius J. Pleinys susitarė visas koncertui
ruošti detales. "Aidas" at
vyksta kovo mėn. 14 d., sek
madienį. Koncerto pradžia 4
vai. p.p. Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centro patal
pose. Bilietų kaina tik 5 dol.
Stalų užsisakyti nereikia; sa
lės sutvarkymas bus koncer
nį, kovo 20 d. parapijos patal tui. Tačiau, kas norės po kon
SKAUTŲ V E I K L O J E
pose vyks Vilniaus krašto cent c e r t o
pasisvečiuoti
su
ro
v-bos
posėdis.
Iškilminga s u e i g a
draugais, t a m bus pasiruošta.
M a i r o n i o m i n ė j i m a s D e t  Koncerte matysime n e vien lie
Detroito "Gabijos" ir "Bal
r o i t e įvyks gegužės 16 d., sek tuvius. Radijo stotis, sužino
tijos" tuntų bendras iškilmin
madienį su pamaldomis Šv. jusi apie "Aidas" koncertą,
gas Vasario 16 minėjimas —
Antano bažnyčioje ir aka paprašė angliško teksto, kuri
sueiga įvyks sekmadienį, va
demija. Maironio minėjimu rū skaitys per kitas programas.
sario 21 d. tuoj po šv. Mišių (12
pinasi Detroito lietuvių kultū
Radijo klubo valdyba tikisi,
vai.) Dievo apvaizdos parapi
ros klubas, kuriam vadovauja kad kovo 14-tos dienos popietė
jos salėje. Tėvai ir svečiai
agr. A n t a n a s Musteikis. Aka atpalaiduos visus Detroito
maloniai kviečiami dalyvauti
demijos meninei programai apylinkėje gyvenančius lietu
Šioje skautų iškilmingoje su
yra pakviestas moterų vokali vius nuo kasdieninės rutinos.
eigoje. Po sueigos, visi tėvai
nis ansamblis.
Bus gera proga geras viene
kviečiami pasilikti vadovų,-vių
t a s pamatyti, pasiklausyti,
D
e
t
r
o
i
t
G
r
a
n
d
O
p
e
r
a
ir tėvų pasitarime jų vaikus lie
čiančiais svarbiais klau a s s o c i a t i o n praneša, k a d į pasidžiaugti ir pasididžiuoti.
J a u pats laikas radijo klu
Metropolitan operos pavasari
simais.
nio sezono pastatymus, kurie bui pagalvoti pradėti globoti
įvyks gegužės 24, 25, 26, 27, 28 savą chorą, oktetą ar kvar
Registracija
ir 29 dienomis Masonic Tem tetą. Jeigu niekas nepaprašys
įdomiai i š k y l a i
ple, D e t r o i t e , j a u l a i k a s klubo globos namuose, ar ne
Kovo 3 d., trečiadienį, Det užsisakyti bilietus paštu, nes vertėtų ją pažadėti - pasiūlyti
roito skautai,-tės vyks žiūrėti pirmenybių tanetų užsakymas "Aidui". Hamiltonas juk ne
įdomaus "Ice Capades" spek galimas tik iki kovo 1 d. taip toli...
taklio. Gali vykti ir visi jų S u p r a n t a m a , k a d
bilietų
R. Ražauskienė
draugai, tėvai, Šeimų nariai. pirmenybė yra duodama tik
Gautas specialus pusės kainos n a r i a m s ,
užsimokėjusiems
UŽGAVĖNIŲ BALIUS
papiginimas. Nedelsiant regis nario mokestį, a r b a aukoju
truotis pas draugininkus,-kes. siems operai didesnes pinigų
Tradicinis Detroito Užgavė
sumas. Tačiau kovo mėn. yra nių vakaras šiais metais bus
Kaziuko m u g ė
skirtas visiems, norintiems ne tik blynų, bet ir kaukių
Detroito lietuviškoji skautija gauti bilietus užsakant paštu balius. Rengėjai kviečia visus
uoliai ruošiasi sparčiai artė šiuo adresu: Detroit Grand atvykti pasipuošus egzotiniais
jančiai Kaziuko mugei. Iš ma Opera Association, Masonic drabužiais. Ir tie, kurie mieliau
savo
kasdienines
tytų darbų galima daryti išva Temple, 500 Temple Ave., dėvės
Detroit,
Mich.
48201.
Žinotina,
kaukes,
mielai
vakare
laukia
dą, kad šįmetinė mugė bus
įdomi ir turės turtingą mugi- kad pavieniai bilietai bus mi.
Užgavėnių kaukių balius
nukų pasirinkimą bei įvairias parduodami tik gegužės mėn.
Aišku,
k
a
d
tie
bilietai
bus
tik
vyks
šį šeštadienį, kovo 20 d.
mugiškas pramogas. Visi ruoš
atlikę
neišparduoti
bilietai.
Kultūros centre. V a k a r a s
kimės mugėje dalyvauti.
Užsakant bilietus paštu reikia prasidės 7 v.v. susipažinimo
prašyti „1982 Ticket Order valanda prie baro, o 8 vai. bus
TRUMPAI
programa, kurią atliks Dievo
į „,.
Lietuvos
k u n i g a i k š t i e  Form".
Apvaizdos parapijos choras,
S. Sližys
n ė s Birutės draugija prie Šv.
vadovaujamas Rimo Kaspu
Antano bažnyčios ruošia lo
ATVYKSTA "AIDAS"
čio. Po to šokiai, grojant
teriją sukelti lėšoms Lietuvos
"Amerikos Lietuvių Balso" „Romantikos" orkestrui, o
pasiuntinybės
Washingtone
rūmų remontui. Visi prašomi radijo klubo įstatai įpareigoja vakarui įsibėgėjus, bus ger
klubą globoti ir remti lietuviš iausių kaukių premijavimas.
įsigyti bilietus.
Pilnus stalus rezervuoti, žin
D e t r o i t o Lietuvių kultū ko meno vienetus, jaunimo or
r o s k l u b a s su Vilniaus krašto ganizacijas. Įstatatai paruošti oma, jau per vėlu, tačiau dar
Michigano yra pakankamai
pavienių
sąjungos centro v-ba Algirdo ir užregistruoti
valstijos
sostinėje
Lansinge,
vietų
—
jų
užteks
visiems.
Budreckio redaguotos knygos
adv.
Alex
Condrad
ir
Helen
Balių
rengia
Detroito
atei
"Rytų Lietuva" sutiktuves ruo
šia sekmadienį, kovo 21 d. Šv. Rauby, 1945 metais. Su mažu tininkai.
K.
Antano parapijos salėje, 1750 papildymu jie galioja iki šios
dienos.
ALB
radijo
klubo
is
25-ta gatvė ir W. Vernor kam
VYRESNIŲJŲ
pas, Detroite. T a pačia proga torija gerokai sena. ALB ra
dijo
klubo
vardu
buvo
įsteig
S
U
RAŠINĖJIMAS
Šv. Antano bažnyčioje 10:30
tas
choras,
oktetas,
kvartetas
vai. r. bus aukojamos šv. Mi
Prieš kelias savaites Detroi
šios už žuvusius kovose dėl Vil ir dramos sambūris.
Šiandien ALB radijo klubas te pradėtas LB-ės Socialinių
niaus krašto. Per pamaldas
bažnytinis choras atliks Vil neturi s a v o globoje jokio meno reikalų skyriaus vyresnio am
niaus krašto kompozitoriaus vieneto, tenka dairytis aplin žiaus lietuvių surašinėjimas ju
sukurtas religines giesmes. kui. Taikinys buvo Hamiltono da pirmyn.
Strolios, padainavo: "Susikal Knygą
Šiam darbui Detroite vado
aptars
S t e p o n a s mergaičių choras "Aidas", su
bėjo",
"Neužmiršk",
"Per Varanka iš Toronto. Šeštadie- sol. R. Strimaičiu. Chorui vauja energinga visuomeni
Klausučių ulytėlę", "Nuausim
vadovauja muz. J. Govėdas. ninke Danutė Jankienė, talki
juostą", "Loja šunes" ir "Žie
Kodėl "Aidas"? — Būtų gali n a m a
Lietuvos
Dukterų
ma bėga". Pianinu palydėjo gers ir papuošė ją gražiomis ma prirašyti labai daug, bet gi draugijos Detroito skyriaus.
pats choro dirigentas F. Stro gėlėmis. Padėkojo ir ilgame- visi skaitėme laikraščiuose jų Buvo paskleista per porą šim
lia. Choras skambėjo darniai, čiui coro vadovui muz. F. Stro- gastroles po visą laisvąjį pa tų anketų. Jeigu kas norėtų jų
programa buvo trumpa, tad vi liai, įteikdama jam dovanėlę. saulį. " A i d a s " dainavo ir gie gauti, prašomi kreiptis pas
si buvo patenkinti.
Vyko įvairūs šokiai, grojant dojo lietuviškai net popiežiui. Danutę Jankienę tel. 626-8230,
"Aido"
orkestrui. Buvo ir gėlių Ne tik dainavo, giedojo, bet ir Lietuvos Dukterų draugijos na
Po programos buvo vaišės ir
susipažinimas su svečiais. valsas, o pabaigai dovanų pa lankė valstybių vadus, pri res ir žemiau suminėtus as
Buvusi choro valdybos pri- skirstymas. Daugiausia bilie m i n d a m a s jiem savo tėvų gim menys: Stelą Hotrą, Valentiną
mininkė Esteile Rogers supa tų išplatino jaunosios choris tojo krašto žiaurią okupaciją.
Bulotienę, Stefaniją Kauneliežindino su žymiaisiais va tės, seserys
Bilitavičiūtės.
"Lietuvių Dienų" žurnale nę, Oną Valatkienę Stasę
karo dalyviais — senatorių Loterijai vadovavo vicepir (1980 m. gegužės mėn.) yra pla Vyčienę, Mariją Žilinskienę,
Savicku ir aldermanu Brady, mininkas Stasys Stasiūnas.
čiai aprašytos "Aido" gastro Emiliją Kutkienę, Dalią Augūšiltai apie juos atsiliepdama.
Nuotaika buvo labai gera, o lės. Žurnalo viršelį puošia da nienę, Nijolę Ward, Helen TuDabartinė choro pirmininkė dalyvių tarpe buvo matyti ne bartinio vadovo muz. Jono cker, Antaniną Stonienę, Jevą
Govėdo nuotrauka. ALB radijo B a l s i e n ę . J u r g į R i b m s k ą ir
S. Klatt padėkojo ilgametei bu mažai ir jaunų veidų.
klubo
p-kas K. Gogelis ir "Ai V m c ą T a m o š i ū n ą .
A.P.B.
vusiai choro pirmininkei E. Ro-

l

* Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12.-00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, Šeštadieniais 8:30 —
12:00.

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turinį neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

Šiuo metu surašinėjami 60ties ir daugiau metų amžiaus
sulaukę lietuviai,-ės. Norime
priminti, kad surašinėjimo an
ketose neklausiam nei pavar
dės nei adreso, bet klausimai
grupuojami taip, kad būtų gali
m a sužinoti vyresnio amžiaus
lietuvių rūpesčius bei nuomo
nes apie galimus pensininkų
namus, kuriuose būtų skyrius
ir nuolatinės priežiūros rei
kalingiems žmonėms. Sura
šinėjimas vyks iki kovo mėne
sio pabaigos.
Jonas

K U N . DR. K. T R I M A K O
PASKAITA
Sekmadienį, vasario 27 d.
Detroito ateitininkai ruošia
viešą paskaitą visuomenei. J ą
skaitys psichologas kun.
Kęstutis Trimakas iš Chicagos. Tema — „Psichologinė
suaugusiųjų odisėja pro iliu
zijas ir dūžius". Paskaita vyks
Dievo Apvaizdos parapijos
svetainėje 12 vai., po lietuviškų
Mišių. Rengėjai kviečia visus
atsilankyti į šią aktualią
KAK
Urbonas paskaitą.

DR. K. 6. BALUKAS

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarime

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

DR. P. KISIELIUS

DR IRENA KURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71 st Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ K VAIKŲ LIGOS-'SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Va!.- Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

D r . Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9S01

T e l . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4, šeštad. 10-3 vai.
O f s . tel. 735-4477; Rez. 246-0067

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus hgo<
2454 VVest 71 st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirm , antr ketv. ir penkt
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus
Ofs. 742-C255 Namų 584*5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS —
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin, III. 60120
Valandos pagal susitarimą
Tel. 372-5222, 236-6575

DR. A. B. 6LEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ROMAS PETKUS

Tel. — BE 3-5893
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIU LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 N O . VVABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

O f s . PO 7-6000, Rez. G A 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
įstaigos ir buto tel. 652-1381

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

DR. FER0. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus trec ir šešt

DR. V. TUMAS0NIS

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

CHIRURGAS
2454 VVest 71 s t Street
Vai pirm , antr., ketv ir penkt. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus
Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr , ketv. ir penkt.
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak
Treč ir šešt uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63td Street
Vai : pirm., antr ketv ir penkt.
2-7; šeštadieniais paga! susitarimą

DR. IRENA KYRAS

DR. K. M. 2YMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

DANTŲ GYDYTOJA
2659 W. 59 St., Chicago
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2
Valandos pagal susitarimą — Pirm.
antr . treč., ketv. ir šeštad

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr , trec'.,
ketv 10 v ryto iki 6 v. vakaro.
Tel. — 778-3400

Pabudęs milžinas —

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
AKTO SIGNATARAI
INDIJA BIJO SAVĘS

Azijoje Indija po Kinijos uži
ma didžiausią plotą žemės ir
turi gyventojų persvarą. ligai
buvo Anglijos dominija, pas
kiau tapusi nepriklausoma
valstybe, ji kaip tas tik pabu
dęs milžinas dairosi aplinkui,
niurzgia prieš kiekvieną, kurį
laiko priešu ar net draugu,
galinčiu tapti priešu. Skurdas
ir kastų tradicijos dar nėra
pasibaigusios. Dar yra ir da
bar parijų ("suteptųjų"), kurie
niekinami viešai ir jų skurdo
sumažinimu valstybė mažai
tesirūpina. Nors dabartinė val
džia, vadovaujant Indirai Gan
di ar pirmiau Nehru, yra
sukirpta socializmo pagrin
dais, bet ten nėra nei tikro
socializmo, nei juo labiau tikro
kapitalizmo. Valdžios rankos
siekia žmogaus laisvę varžyti,
bet ir iniciatyvos nemažina,
jeigu kas jos turi ir ją rodo.
Kelerius metus Indijos vy
riausybė buvo išsprūdusi iš
Gandi rankų. Bet dar buvo blo
giau, nes nebuvo tokio autori
teto, kuris galėtų valdyti ma
ses. Nebuvo nė tokios stiprios
vyriausybės, kuri galėtų pa
veikti nenorinčius dirbti arba
dirbantiems nenorinčius mo
kėti. Dėlto skurdas dar labiau
pakilo, nepatenkintųjų atsira
do dar daugiau. Ir pati tauta,
nors Indijos tauta dar nega
lima laikyti, grįžo prie seno
sios valdžios — prie Indiros
Gandi. Jos partija vėl buvo
didele persvara išrinkta vado
vauti parlamentui, o ji — suda
ryti vyriausybę ir vesti senąją
niurzgėjimo užsienio politiką.
Nors Indijos valstybė visuo
met skelbėsi taikos mylėtoja,bet ji pirmoji užėmė Garcijos salas, ji pirmoji skelbė karą
dėl Kašmiro. Turėjo kelis susi
kirtimus su Pakistanu, kuris
tik po antrojo karo atsiskyrė
nuo Indijos, ir dėl Bengalijos,
kuri norėjo išsilaisvinti iš
Pakistano valdžios. Pagaliau
atominė bomba ir jos slaptas
išbandymas sudarė ne už tai
ką kovojančios, bet nuolat ka
riaujančios Azijos valstybės
vardą. Ir tai yra priežastis, kad
ji nesutinka su Vakarais, bet
nėra palankūs ir Sovietai.

Apie Indiją negalima kalbė
ti kaip apie vieną ištisą tautą,
bet kaip apie daugelį tautų
mišinį, gyvenantį tam tikram
geografiniam Indijos pusia
salio plote. Nors dabar vals
tybė turi daugiau kaip 300 milijonų gyventojų, bet tie
gyventojai susideda iš įvairių
senovėje atkilusių etninių gru
pių, kurios darė vienos kitoms
įtakos tiek kalbiniu, tiek reli
giniu, tiek kultūros požiūriu.
Dar labiau ten nepritampa eu
ropiečiai ar amerikiečiai, nes jie $
mėgina ateiti su savo kultūra
ir civilizacija, kurios Indijos
gyventojai nepripažįsta ir ku
rios dargi nekenčia.
Gilioje istorijoje Indiją val
dė persai, graikai, asirai. Jie
paliko savo įtakos ir savos kul
tūros dalį. Bet indai turėjo ir
savo imperiją, kurios net ke
lios dinastijos griuvo ir vėl kū
rėsi. Jos, net sugriuvusios, taip
pat turėjo įtakos, paliko savo
žymių, ypač budizmas, bramanizmas, mobametonizmas ir
hinduizmas. Ir tai ne tik kaip
religinės sistemos, bet ir kaip
savitos kultūros kūrėjos.
Tos kultūros turi daugiau

Kantrybė nebūtų gera, jei
tada, kada gali tapti laisvuo
ju, pasilieki vergu.
Su. Bernardas
Gelbstinčios
rankos yra
šventesnės kaip besimeldžian
čios lupos.
Ingersoil

įtakos Indijos gyventojams,
negu socializmas, kaip poli
tinė ar ekonominė sistema, ar
ba kapitalizmas, kaip savita
vakarų Europos ir Amerikos
politinė sistema Sakoma kad
sovietiniai rusai ateina į Indi
ją nusižeminę ir paprasti su sa
vo karine pagalba. Amerikie
čiai ir jų sąjungininkai
europiečiai mėgina eiti su sa
vo daug pranašesne kultūra ir
ekonomine pagalba, kurią jie
teikia kaip išmaldą. Tai pa
žemina tą niurzgiantį ir tik ką
pabudusį milžiną, nes jis dar
nepakankamai išmiegojęs.
Amerikai yra didelis rūpes
tis Indijos ateitis. Nuo to pri
klauso Indijos vandenyno val
dymas, didelė Azijos valstybė
ir visokių galimumų augti ir
stiprėti turintis kraštas. Indi
ros Gandi vyriausybė sukinė
jasi tarp Sovietų Rusijos ir
Amerikos, norėdama gauti iš
jų pagalbos, bet nenorėdama
nieko pažadėti kuriai nors
valstybei stipresniu susitari
mu.

Ar Indija būtų ištikimas
sąjungininkas bet kokiam
susitarime, klausia ir tie poli
tiniai komentatoriai, kurie ją
gerai pažįsta iš vidaus. Grei
čiau, kad ji būtų tik laikinis
sąjungininkas ir naudotųsi
abiem šio meto didžiosiomis
galybėmis, nes abi yra jai sve
timos savo kultūra ir idėjomis.
Ar gali Indija pasukti ko
munizmo keliu, mėgindama
įgyvendinti socializmą prak
tiškame politiniame ir eko
nominiame gyvenime, tai vėl
komentatoriai abejoja, nes In
dija turi gilias tradicijas, skir
tingą dvasios gyvenimą ir po
žiūrį į gyvenimą šiapus ir
anapus. Į komunizmą galėtų ji
pakrypti tik tada, kai koks
netikėtas smūgis ją ištiktų vi
sai nelauktai — staigus karas
su kuriuo kaimynu, staigus ko
munizmo perversmas, kaip
Afganistane, o pagalbon "bū
tų pakviesta" Sovietų Sąjunga
ar komunistinė Kinija.
Bet tokie galimumai sunku pri
leisti didelėj valstybėj, kokia
yra Indija. Nesvarbu, kad ji tu
ri daug skurdžių ir apie dvi
dešimt procentų beraščių. Jų
bent daugumas jau supranta,
kas yra laisvė, kas yra gyveni
mas nepriklausomoje valsty
bėje, kas yra sava kalba, kuria
galima laisvai kalbėti, ir sava
religija, kuri vienodai ver
tinama su kitomis didžiosio
mis religinėmis sistemomis.
Jei praktikoje yra neaiškumų,
netikslumų, susikirtimų dėl
kultūros, religijos ir politikos,
tai tie skirtumai dar nenulem
tų visos Indijos gyventojų pasi
sakyti už nepažįstamą, nors ir
labai viliojantį, komunizmą.
Taip bent sprendžia amerikie
čių komentatoriai, kai Indiją
lygina su Artimaisiais Rytais
ar arabų tautomis.

Pavergtoje mūsų tėvynėje
v a s a r i o 16 d. L i e t u v o s
nepriklausomybės
šventė
tegali būti prisiminta tik slap
tai, nes rusų okupantų labai
sekama, kad neįvyktų žmonių
susibūrimai ir tos jų panaikin
tos šventės kokiu nors būdu
paminėjimas ar kur nors
viešesnėje vietoje mūsų trispal
vės iškabinimas. Už tokius šir
džiai brangius patriotinius
veiksmus per visą okupacijos
laikotarpį daug lietuvių buvo
kalintų, žiauriai tardytų,
kankintų, ištremtų į Sibiro
plotus ir net gyvybės neteku
sių.
Kasmet visame laisvame
nuo rusų bolševikų priespau
dos pasaulyje, kur tik yra
susispietusių lietuvių, tą dieną
švenčiame. Didesnėse lietuvių
kolonijose rengiami laisvi ir
vieši minėjimai. Dažnai ta
proga prisimename didžiųjų
Lietuvos kunigaikščių Min
daugo ir Vytauto Didžiojo Lie
tuvą, kai buvo valdomi žemės
plotai tarp Baltijos ir Juodo
sios jūrų, Maskvos sustiprė
jimą ir jos į Lietuvą įsiverži
mus, Lietuvos padalinimus ir
pavergimą.
I-mo pas. karo metu,
Lietuvai esant vokiečių okupa
cijoje, 1917 m. rugsėjo 18-23
Vilniaus konferencijoje buvo
išrinkta Lietuvos Taryba iš 20
narių, kurie 1918 m. vasario 16
d., šeštadienį savo posėdyje
Lietuvių komiteto nukentėju
siems nuo karo šelpti namuo
se, Vilniuje, Didžiojoje gatvėje
2 nr., pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktą.
Tame nutarime aiškiai
pasakyta, kad Lietuvos Tary
ba „skelbia atstatanti nepri
klausomą
demokratiniais
pagrindais
sutvarkytą
Lietuvos valstybę su sostine
Vilniuje ir tą valstybę atski
rianti nuo visų valstybinių
ryšių, kurie yra buvę su kito
mis valstybėmis".
Ž v i l g t e r ė k i m e į prieš
šešiasdešimt ketverius metus
Lietuvos
nepriklausomybės
aktą pasirašiusiųjų vyrų praei
tą turiningo gyvenimo kelią.
Visi jie tikėjo Lietuvos prisikė
limu ir savo vienokia ar kito
kia veikla to siekė: ar tai rašyd a m i , r e d a g u o d a m i ir
platindami lietuvišką spaudą,
steigdami lietuviškas draugi
jas ir jose dalyvaudami, ar tai
gindami lietuvių kalbos teises
ir kovodami dėl lietuviškų
pamaldų sulenkintose bažny
čiose, rūpindamiesi nuo karo
nukentėjusių lietuvių šalpa ir
t.t.

L. KERULIS

redaktorius, vadovėlių ir kny
gų autorius, mokslininkas.
1944.VI nuo rusų okupacijos
pasitraukė į Vakarus. Profeso
riavo Pabaltijos tremtinių
univ.Pinneberge prie Hambur
go, Vokietijoje. 1949 m. atvyko
į JAV. Mirė Los Angeles m.,
1962.VIII.24.

Kalbant
apie kiekvieną
signatarą atskirai nebus karto
jami visi jų nuopelnai, bet tik
trumpai paminėti jų kai kurie
biografiniai
bruožai
iki
nepriklausomybės
akto
pasirašymo ir jų tolimesnis
likimas. Sąrašas spausdina
Kazimieras Bizauskas, g.
mas alfabetine eile, kaip buvo
pasirašytas
nepriklauso 1892.11.15 Vildūnų k., Joniš
kėlio vis., Biržų aps. 1913 m.
mybės paskelbimo aktas.
baigė Kauno gimn., 1913-1915
Jonas Basanavičius, g.
m. studijavo Maskvos univ.
1851.XI.23 Ožkabalių k.,
teisių fak.
Pasirašydamas
Bartininkų vis., Vilkaviškio
Lietuvos neprik. aktą buvo 26
aps. 1873 m. baigė Marijampo
m. amž. gimn. mkt. Panevė
lės gimn., 1874-1879 m. studi
žyje. Diplomatas, vienas iš
javo Maskvos univ. medic. fak.
moksleivių ateitininkų steigė
ir gavo gydytojo diplomą.
jų. Lietuvos min. VI kab.
Kartu studijavo ir Lietuvos
1920.VI.19—1921.1.18
švie
istoriją ir archeologiją, rinko
timo ministras; XX-XXI kab.
lietuvių tautosaką. 1879.XII.22
1939.III.28—1940.VL17 minist
išvyko į Bulgariją. Ten buvo
ro pirm. pavad. Diplomatinėje
gydytoju ir vienos ligoninės
tarnyboje buvo Lietuvos atsto
vedėju. Užsienyje išgyvenęs 25
vu prie Šv. Sosto, Vatikane;
m., 1905.VTII.1 atvažiavo į Vil
Jungt. Amerikos Valstybėse;
nių. Redagavo pirmuosius
Rygoje, Latvijoje; Londone,
„Aušros" NN. Lietuvių mokslo
Anglijoje. 1940.VI.15 Lietuvą
draugijos steigėjas ir vedėjas.
rašams okupavus, 1940.XI.20
Pasirašydamas
Lietuvos
savo ūkyje Žimojuose, Ukmer
nepriklausomybės aktą buvo
gės aps., bolševikų suimtas,
66 m. amž. Po to, visą laiką
kalintas Kauno sunk. darb.
gyveno Vilniuje, ten liko
kai., 1941.VI.23 su kitais
lenkams Vilnių užėmus ir daly
kaliniais išvežtas Minsko link
vavo lietuvių kovoje dėl savo
ir prie Smurgainių dingo, grei
teisių. Mirė 1927.11.16 Vilniu
čiausia ten ir nužudytas.
je.
Pranas
Dovydaitis,
g.
Saliamonas Banaitis, g. 1886.Xn.2 Runkių k., Višakio1866.VII.15 Vaitiekupių k., Rūdos par., Marijampolės aps.
Sintautų vis., Šakių aps. Mokė Mokėsi
Veiverių mokyt,
si Marijampolės gimn. ir semin., 1908-1913 m. studijavo
Petrapilio buhalterijos ir ir baigė Maskvos univ. teisių
komercijos kursuose. 1905 m. fak., taip pat studijavo isto
įsteigė spaustuvę Kaune, rijos-filologijos ir gamtos m.
spausdino liet. laikr., žurnalus fak. Pasirašant Lietuvos
ir knygas. I-mo pas. karo metu, neprikl. aktą buvo 31 m. amž.
vokiečių okup. metu Kaune „Saulės" draug. Kaune lietu
įsteigė 12 liet. pradž. mok. ir vių gimn. direkt. Lietuvos
buvo jų inspekt. Lietuvos ministrų III kab. 1919.111.12 —
nepriklausomybės aktą pasi 1919.IV.12 ministras pirm. Po
rašė būdamas 51 m. amž. to atsidėjo tik pedagoginiam ir
Nepriklausomybės pradžioje moksliniam darbui. Profe
1919 m. buvo Šakių aps. virš. š o r i u s ,
mokslininkas,
Paskutiniaisiais savo gyveni enciklopedistas,
ateitininkų
mo metais buvo Kauno užmies kūrėjas. 1941.VI.14 rusų bolše
čio autobusų stot. virš. Mirė vikų su šeima išv. į Sibirą, nuo
1933.V.4 Kaune.
šeimos atskirtas nutremtas į
Sverdlovsko srit. kone. stov.
Mykolas Biržiška,
g. Dirbo miško kirtimo darbus,
1882.VHI.12/24 Viekšniuose, kai nusilpo — lengvesnius. Ten
Mažeikių aps., 1901-1907 m. Sov. teismo nuteistas sušau
studijavo ir baigė Maskvos dyti. Mirė 1942.XI.4 Sverd
univ. teisių fak., taip pat lovsko kai.
lankydamas istorijos filolo
gijos fak. istorijos, literatūros ir
Steponas Kairys, g. 1878.Xkalbotyros paskaitas. Lietu 11.20 Užunvėžių k., Kurklių
vos nepriklausomybės aktą vis., Ukmergės aps. Mokėsi
pasirašant buvo 35 m. amž. ir Palangos progimn. ir Šiaulių
Vilniaus liet. gimn. dir. Vėliau, gimn., 1908 m. Petrapilyje
II L i e t u v o s m i n . kab. baigė technologijos institutą
1918.XII.26—1919.111.12 švie inžinieriaus technologo laips
timo ministras. Visuomenės niu. 1912-1916 m. dirbo Vil
veikėjas, univ. prof, rektorius, niaus savivaldybės kanali
garbės dr., laikraštininkas, zacijos skyriuje. Pasirašant

Kun. Virgilijus Jaugelis atnašauja šv. Mišias mirties pa
tale. Jis buvo ilgai okupanto persekiojamas, kankinamas,
bet slaptai įšventintas kunigu. Mirė nuo vėžio 1980 m. vasa
rio 17 d.
Lietuvos neprikl. aktą buvo 39
m. amž. ir dirbo vien liet. poli
tinį darbą. Lietuvos ministrų
IV kab. 1919.IV.12 - 1919.X.7
tiekimo ir maitinimo ministas.
Profesorius, politikas, publi
cistas, knygų autorius, garbės
dr. Nuo rusų okupacijos 1944
m. pasitraukė į Vokietiją, atvy
ko į JAV. Buvo VLIKo pir
masis pirm., dirbo VLIKo
Vykd. taryboje Vokietijoje. Mi
rė 1964.XII.16 New Yorke.
Petras Klimas, g. 1891.11.23
Kušliškių k., Kalvarijos vis.,
Marijampolės pas. Mokėsi
Marijampolės gimn., 1910 m.
įstojo į Maskvos univ. teisių
fak., kurį baigė 1914 m. Lietu
vos neprikl. auktą pasirašė
būdamas 27 m. amž. „Lietu
vos Aido" redakt. Lietuvos
ministrų VI kab. 192l.XII.20 1922.1.1 užsienio reikalų minis
terijos valdytojas. Istorikas,
knygų autorius, redaktorius,
diplomatas. 1923 m. nepapras
tas pasiuntinys ir įgal. minist
ras Italijai, 1925-1940 m.
Prancūzijai, kartu atsto
vaudamas Belgijai, Ispanijai,
Portugalijai ir Liuksembur
gui. Rusams Lietuvą okupa
vus ir nutarus inkorporuoti į
Sov. Rusiją, 1940.VIII.4 įteikė
protesto notas Prancūzijos ir
Portugalijos
vyriausybėms.
Vokiečių gestapo 1943.IX.18
areštuotas Prancūzijoje, 9
mėn. kalintas įvairiuose kalėji
muose, 1944 m. atvežtas į
Lietuvą. 1946 m. bolševikų
nuteistas, išvežtas į Vorkutą,
vėliau į Celiabinską. Po 9 met.
grąžintas, mirė 1969.1.16
Kaune.

Tėvynės meilės dorybė yra
religiniai — moralinis klausi
mas. Jis sudaro religijos dalį.
tos meilės reikalauja ir prigim
ties ir Dievo įstatymas. Pro ją
tad praeiti tylomis būtų mažių
mažiausia apsileidimo nuodė
mė.
Kun. M.

Krupavičius

Vladas Mironas,
g.
1880.VI.22 Kuodiškių vnk.,
Panemunio vis., Rokiškio aps.
Kunigas. Mokėsi Vilniaus
kunigų seminarijoje, 1904 m.
baigė Petrapilio dvasinę
akademiją. Būdamas 37 m.
amž. ir Daugų klebonu
pasirašė Lietuvos neprikl.
aktą. Visuomenės veikėjas,
politikas, Lietuvos kariuo
menės vyriausias kapelionas,
Lietuvos ministrų XVIII-XIX
kab. 1938.111.24 - 1939.111.27
ministras pirm. ir nuo 1938.XII.5 žemės ūkio ministras.
1940.VI.15 Sov. Rusijai Lietu
vą okupavus bolševikų suim
tas, kalintas Alytaus ir Kauno
sunk. darb. k a l ė j i m e .
1941.VI.23 išėjo į laisvę kilus
vokiečių-rusų karui. Antrą
kartą rusams Lietuvą okupa
vus, 1945-1947 m. buvo klebo
nu Vilniuje. 1947 m. vėl
areštuotas, išvežtas į Sibirą,
mirė 1954 m. Vladimiro kalė
jime.

Stanislovas Narutavičius, g.
1862.Ix.2 Brevikių dv., Alsė
džių vis., Telšių aps. Mokėsi
Liepojos gimn., baigė Petrapi
lio univ. teisių fak. Advokatas,
visuomenės veikėjas. 19151918 m. vokiečių okupacijos
Donatas Malinauskas, g. metu gynė apylinkės ūkinin
1869.II.23/III.7 Krėslaukyje, kus prieš vokiečius okupantus.
Latgaloje, Latvijoje. Mokėsi Lietuvos neprikl. paskelbimo
Vilniuje, Minske, Galicijoje. aktą pasirašydamas buvo 55
1980 m. įstojo į žemės ūkio m. amž. Nepriklausomybės
akademiją Taboro m., Čekijoje metu gyveno savo ūkyje, daly
ir ją baigė agronomu. Grįžo į vavo ūkin. organizacijose bei
savo dvarus Trakų aps. ir daž savivaldybės veikloje. Mirė
nai gyveno Vilniuje. Ten gynė 1932.XII.31 Kaune.
lietuvių teises
bažnyčioje,
(Bus daugiau)

Nors negrįžtamai ir laikinai viso pašalinti 20 ar
24 mokiniai, bet po streiko tais pačiais metais negrį
žo apie 50 mokinių — daugiausia rusų. Vieni išsikėlė į
kitas gimnazijas, kiti grįžo ateinančiais' mokslo
metais. Lietuvių visai negrįžo (dėl ligos) Jonas Blažys
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
ir įtartasis Emeljenovui išduodąs paslaptis. O F. Trei
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS
gys ir M. Krikščiūnas gavo leidimą tų pačių metų
pabaigoje (pavėluotoje) laikyti egzaminus pašaliečio
Redagavo J. Augustaitytė -Vaičiūnienė
teisėmis. Aštuntoje klasėje iš 24 mokinių buvo Ūkusių
Santykiai su Amerika po
10.1906 m. gimnaziją baigė 4 lietuviai (su tais laikan
71
prez. R. Reagano ir Indiros
čiais
„pašaliečiais").
Streikininkai dar kreipėsi į 11 Dono pulko, stovė
Gandi susitikimo pagerėjo
„Vienybėje Lietuvninkų" to streiko atgarsys
bent ta prasme, kad jau ma jusio Marijampolėje, kareivius, prašydami pagal
žiau yra niurzgėjimo dėl pa bos, bet jos negavo. Streikas pats pradėjo silpnėti. Vis toks: „1906 m. sausio mėn. Kalvarijos kalėjime sėdėjo
galbos jos kaimynams, kaip daugiau atsirado tėvų, kurie norėjo siųsti ir siuntė 113 politinių kalinių, tarp jų 3-ys gimnazistai iš
Pakistanui, dėl būsimos pa vaikus į gimnaziją. Kiti ėjo patys. Negalėdami įeiti Senapilės. Kur dar 24 yra areštuotų?"
„Naujoji Gadynė" 1906 m. rugp. 23 d. (rūgs. 5 )
galbos pačiai Indijai ir dėl poli per vartus, veržėsi ir lipo per šalutines tvoras. Vis
tikos Sovietų Sąjungos atžvil dėlto direktoriaus sode buvusi padėta naminio darbo praneša, kad tarp kitų suimtųjų yra „Mateušas Šal
giu. Jei Indija ir nebus bomba. Ją nesprogusią atnešė direktoriaus šuo į jo čius, gimnazijos mokinys iš Gudiškio kaimo,
Kleboniškio valsč., suimtas liepos 15 d. Atlieka
ištikimas sąjungininkas, tai butą.
Mokiniai išgirdo, kad suimtieji mokiniai su ki bausmę Senapilėje" Tai tas pats, kuris 1905 m. šnekė
bus bent ne priešas didžiuosiuo
se Azijos plotuose, kuriuos sie tais politiniais kaliniais paskelbė bado streiką. Jiems jo mitinge.
pritarė ir kriminalistai. Po keletos bado streiko dienų
kia ir Amerikos interesai.
0 — 1906 m. gruodžio 20 d. (sausio2) „Suvalkai.
.
P. S. mokiniai, pagirdyti vynu ir pamokyti, kaip ir ką Politikos nusikaltėlių bylos. Gruodžio 7,8,9 d. Varšu
pradėti valgyti, paleisti.
vos Rūmų teismas (Sudebnaja Palata) teisė Suval
Pamokos buvo prasidėjusios su keliolika moki kuose politikos bylas".

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA

nių, vis po vieną kitą prisidedant. Bet netrukus jos
sustabdytos, ir gimnazija uždaryta. Gimnazijos vado
vybė dar tarėsi su tėvų ir mokinių atstovais, sušauku
si juos į gimnazijos salę.
Po ilgesnių tarimųsi ir vyriausios švietimo vado
vybės valia mokslas prasidėjęs po Velykų atostogų,
sugaišęs apie 3 mėnesius. 0 kursui išeiti buvo dirba
ma per vasaros atostogų didesnę dalį. Kitų teigimu,
mokslas prasidėjęs tuojau po susirinkimo, mokiniam
grįžus gimnazijon. Bet kam tada būtų reikėję pailgin
ti mokslo metus.

steigė ir dalyvavo liet. organi
zacijose. Pasirašydamas lietuvos neprikl. aktą buvo 49 m.
amž. Dirbo Lietuvos diploma
tinėje tarnyboje Čekoslovaki
joje, Estijoje ir užsienio reika
lų m i n i s t e r i j o s
centre.
1941.VI.14 iš savo Alvito dv.,
Vilkaviškio aps. su žmona
išvežtas į Sibirą, abu mirė
Altajaus krašte.

„Gruodžio mėn. 7 d. 6-ta byla — Senapilės gimna
zijos mokinio Cypino (ruso)"... To paties, kuris vado
vavo streikuojančių mokinių delegacijai ir išdėstė
reikalavimus. Jis čia kaltinamas ir daugiau už ką. Iki
teismo buvęs paleistas už 200 rbl. užstatą. I teismą
neatvykęs. Nuteista, be jo, 6 mėn. tvirtovės.
Gruodžio mėn. 8 d. pirmoji byla Garliaviškio
Paršaičio. Už 2-jų šimtų rublių laidą paleistas iki
bylos, nes šiai negavęs kaltinamojo akto ir kitų popie
rių.

Gruodžio 9 d. 2-ji byla Marijampolės gimn. 4-tos kl.
mok. Bukavecko už mėtymą V.l d. atsišaukimų
Marijampolės miesto sode. Nebaustas tik atiduotas
tėvo priežiūrai, nes paliudyta, kad jis nemetęs
atsišaukimų, o tik rastą paėmęs pasiskaityti.
P o streiko
Po streiko gimnazijai sumažėjus, ypač vyresniai
siais mokiniais, mokslas grįžo į įprastines vėžes ir,
atrodė, viskas nurimo. Tačiau iš tikrųjų mokiniai
nepaliovė domėjęsi įsisiūbavusiu gyvenimu, plačiais
jo įvykiais, užkabinusiais Lietuvos likimą, jos ateitįJų savitarpiniuose būreliuose (vadovas Mačys) vis
labiau pradėjo reikštis ir pasaulėžiūriniai skirtumai.
Tariau jų visų pagrindinė idėja — nusikratymas
rusiškumo, tautinis sąmonėjimas ir to pasėka
sapnuose, svajonėse ir vaizduos — kėlusi Lietuva.
Svajonėms ir sapnams į tikrovę lydėti pasirodė
(1907) geografų spausdinamas slaptas laikraštėlis
„Moksleivių draugas". Jį leido vyresniųjų klasių
mokinių būrelis. Iš jų žinomesni — P. Klimas (VIII
kl.) bene buvęs įkvėpėjas ir siela, V. Bukaveckas (VII
kl.), Papečkys, Civinskas, Naujokas, J. Valaitis...
Buvęs prisidėjęs J. Pridotkas. pasižymėjęs kovin
gumu maištuose, ir kiti vyresniųjų klasių mokiniai.
Laikraštėlis maždaug to paties turinio, kaip ir būre
lių susirinkimų programos, lyg jų, būrelių, organas,
dar su pranešimais iš gimnazijos ir mokinių g y v e
nimo. Aštrių, ryškių prieš valdžią iškyšulių jame
nebūta. Jo redakcija tūnojo Penčylos namuose,
kieme, pastoginiame P. Klimo kambarėly. 1908 m.
pagal „Vilties" 42 nr. pranešimą jo buvo išėję tada 11
numerių. (P. Klimas ir šiaip buvo įtariamas: jam ei
nant Varšavine, žandarai girdėdavo balsiai skaitantį
lietuvišką laikraštį.)
(Bus daugiau)

D R A U G A S , ketvirtadienis, 1982 m. v a s a r i o m ė n . 18 d. augę.
— negerti tik šiandien, šias 2 4 holikai, y r a m a n pasisakę, kad
T a d prieinamas sprendimas, valandas, n e s pirmas stikliukas "Alkoholies A n o n y m o u s " filoso
fija yra p r i e i n a m a k i e k v i e n a m ir
kad chroniškas nuo alkoholizmo nuves į pasigėrimą.
k
neapsaugojamas vaikystėje Uurės
Šiandien m a n yra garlbė būti a d pasaulis b ū t ų ramesnis, jei
panašias pasekmes. T a i p pat yra blaivių alkoholikų tarpe. Ar tai g u d a u g i a u ž m o n i ų ja p a s i n a u d o 
galimybė, kad girtavimas vaikys būtų šlavikas, ar daktaras alko tu.
tėje gali palenkti individą ieškoti holikas, ar mergina, motina ar
" A l c o h o l i c s A n o n y m o u s " turi
alkoholio, jau būnant suaugusiu.
bobutė alkoholikė, mes visi bro žymiai d i d e s n į pasisekimą, paly
Šiandien matome tik pradžią liai ir seserys 'blaivybėje stengia ginus s u kitais a l k o h o l i z m o gydy
šitokių mokslinių tyrinėjimų. Yra mės padėti kitam alkoholikui.
m o metodais.
patartina
tėvams
neduoti
vai
Deimantė
D a u g žmonių, kurie n e alko
JURGIS J A N U S A r n S
k a m s gerti alkoholio ir vengti
PLB valdybos vicepirmininkas vimai. Kas tinka Australijai, n e - "gurkšniukų" vyno ar kitų svai
ir Kultūriniu reikalų komisijos visuomet tinka P. Amerikai. K u o g i n a m ų gėrimų prie v a l g o m o sta
3422 WEST MARQUETTE KD.
pirmininkas Vaclovas Kleiza at domisi Europa, n e visuomet d o  lo. Paskutiniai tyrinėjimai rodo,
CHICAGO, ILLINOIS CM29
Lietuviai esame visi —
sako į klausimus apie komisijos misi Australija. Bendrai paėmus, kad kai kurie vailkai turi proble
PHONE: 312 S2S-S8S7
U.&A.
Lietuvių Fonde ar esi?
daugiausia pageidauja tokių ry mą su alkoholiu jau niuo 4-to
veiklą.
*
šių,
kurie
labiausiai
pritrauktų
—Jums tenka rūpintis kultū
skyriaus. Šitie vaikai dažniausiai
riniu ryšių palaikymu su kitu jaunimą, jam parodytų m ū s ų k u l  t a m p a narkotikų naudotojai.
kontinentu lietuviais. Kaip seka tūrinį, m e n i n į bei mokslinį p a 
Alkoholizmui
priežasčių yra
jėgumą ir sužadintų didesnį p a 
si šia misiją atlikti?
tiek,
kiek
yra
alkoholikų.
Kai
sididžiavimą būti ir išlikti l i e t u 
—Buvusi PLB valdyba stip viu. T o d ė l norima ir atitinkama ž m o g u s dažnai geria a l k o h o l i jo
1982 sausio mėn. įnašai.
riai išvystė kultūrinius
ryšius m e m e n i n i a m e lygyje paruoštų silpnybės ir trūkumai
išryškėja
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, po: įamžintojas, pad. —
tarp paskiru kraštu. Čia ypač stiprių, lietuviškų programų. L a  iki 'kraštutinumo. Bet jeigu al
padidino,
įm. — įmokėjo, suma po pavardės į n a š ų iš viso.
daug darbo ir energijos įdėjo b u  biausiai apleista m e n o sritis v i  koholikas nustoja gerti, nejaugi
vęs pirm. B. N a i n y s ir vicepirm. suose kontinentuose y r a teatras. per 15 ar 2 0 , ar net daugiau blai
2x $10.00 Erciuvienė, mirusi Lietuvoje, a t m . įn.: Landsbergis Algi
R. Kasparas. Dabartinė PLB v a l  Kiek gyviau ir pastoviau jis reiš vybės metų jis negali sutvarkyti
mantas ir Teresė $10.00, Mockūnas J a d v y g a $110.00.
dyba tą darbą tęsia. Pradžioje kiasi tik Australijoje. Populiariau s a v o moralės, nuodėmės ir sus
$20.00 Malinauskas Jonas $160.00.
jis vyko per PLB kultūrinės tal si ir plačiausiai kultivuojami yra tiprinti savo charakterį? Alkoho
$25.00 Jančauskas Povilas ir Stasė $225.00, Šnipas V i n c a s ,
kos komisiją, kuriai vadovavo dr. tautiniai šokiai. T a č i a u visur jie l i z m a s nėra moralės, silpno cha
atm. įn.: Simokaitis Gintas ir Reda $25.00.
L. Kriaučeliūnas. Dabar šis už laukia ir lietuvio m e n i n i n k o ir rakterio ar tik nuodėmės klausi
$30.00 Gaižutis J o n a s (miręs) ir Elena pad. Juras D. $230.00.
davinys tenka m a n o vadovauja lietuvio žmogaus.
$50.00 Danta Gytis, M.D., Australia $300.00, X $400.00.
mas. Alkoholizmas yra progresuo
mai PLB kultūrinių reikalu komi
100.00
Bagdonavičius Jonas, atm. įn. pad. Kačinskas Vincent
janti liga, kaip rašyta, b e t ji yra
—Kokie motyvai l ė m ė šių m e 
$500.00, Banėnas Antanas, Inž. atm. įn. pad. B a n ė n a s
sijai, kurion įeina R. Kasparas,
trejopa liga: fizinė, protinė ir dva
tų pirmąjį bandymą — i š P i e t ų
Amelija
$1,100.00, Kuzmickas V a c l o v a s ir Valerija
R Kemežaitė ir D . Valentinaitė.
s i n ė ir turi hūti gydoma kartu vi
Amerikos atsikviesti d u m e n i n i n 
$100.00,
Ramanauskas
Augustas ir Elena, pad. Iva
Šiuo metu komisijos darbams u o 
sose šakose.
kus vokalistus?
nauskas
Nijolė
$355.00,
Pupelis
Adolfas (miręs) ir Pupeliai talkina M. Plečkys ir J. Šla
Gydytojai
turi
labai
ribotą
gy
lienė
Jadvyga
$1,600.00,
Sinius
Narcizas, nužudytas
— Kultūriniai ryšiai nėra v i e 
jus. M Ū S Ų tikslas yra ne tik p a 
d
y
m
ą
.
Jie
žino,
kaip
gydyti
alko
Lietuvoje,
ir
Veronika,
Sibiro
kankinė, atm. įn.:
tiems darbus vykdyti, bet kartu nos krypties gatvė ar v i e n o kraš h o l i z m ą institucijose ar su rami
dukterys
Vanda,
Marytė
ir
Sofija,
įm. Gasperienė
ir skatinti kitus į siu ryšiu plė to monopolis. 'Klaidingai kartais n a n č i a i s vaistais. Psichologai kali
Vanda $100.00, Strazdas V y t a u t a s ir Lidija $100.00,
timą jungtis. T e n k a pasidžiaug galvojama, kad tik JAV ar K a n a  padėti atskleisti ypatingas psichi
Stulpinas A n t a n a s ir Apolonija, atm. įn. įm. Krasaus
ti, kad abiem
atvejais matome dos menininkai ar kultūrininikai n e s problemas, bet jie ž i n o , kad
kas Mečys $100.00.
gražius rezultatus. Paskutinių tre gali megzti ryšius su kitais kraš nepertraukiami pasitarimai ir to
$105.00 Valteris Vincas, Kapitonas, a t m . į n . įm. Ardys Juozas
12 asmenų $105.00.
jų metų laiku PLB valdybos bei tais. T ą mitą sugriovė U r u g v a  l i a u vykstanti priežiūra yra būti
jaus
Ąžuolynas
ir
Argentinos
Ži
$140.00
Monkus
Jonas, atm. įn.: Monkienė Ada $140.00.
jos padaliniu iniciatyva atlikti
n a , kad alkoholikas galėtų išlai
butės.
Jautėme,
kad
IT
vėl
pri
$200.00
Baranauskas
Juozas ir Zofija, atm. įn.: Baras S t a s y s
šie darbai: G. Čapkauskienės k o n 
kyti blaivybę.
$200.00,
Klova
Birutė $400.00, Lukas J o n a s ir Regina
brendo
laikas
kitų
kraštų
m
e
n
i

certai Australijoje,
Urugvajaus
$400.00,
Petruševičius
Konstantinas ir Pranciška, atm.
G a l viena ypatinga alkoholiko
Ąžuolyno ir Argentinos Žibučių ninkams pasirodyti. Šį kartą a p 
įn.:
Baras
S
t
a
s
y
s
$200.00.
—tai yra "nemorali
gastrolės JAV ir Kanadoje, C l e - sistojome prie Argentinos lietu asmenybė
$436.45 Šimkus S t a s y s $3,228.27, V. Vokietija.
velando studenčių vokalinio a n  vių solistų Zuzanos Valadkaitės baimė". Prie alkoholiko galima
$1,000.00 Gaižutis Jonas, Lietuvos kariuomenės karininkas, atm.
samblio Nerijos išvyka į P. A m e  ir Antano Slančiausko. Zuzaną prieiti ne su sprendimiu, kad jis
įn.: Gaižutienė Elena $1,000.00.
nuodėmingas,
riką, N . Linkevičiūtės, B. Pra prisimename iš pirmojo Pasaulio yra be moralės,
puolenio, A . Tamošaitienės it A. Lietuvių Jaunimo kongreso C h i - ar silpnas, bet su viltimi įskiepyti 24
Iš viso 24 nariai
$3,501.45
Veselkienės kelionė į Kolumbiją cagoje. Antanas dar niekad n e  j a m tikėjimo ir pasitikėjimo pa
girdėtas
Šiame
krašte.
D
a
l
i
n
a
i
Patiksimam:
981
lapkričio
mėn.
Įamžinant
Ponelio Prano #4762
dėti atmesti pagrindinį baimės
ir Venezuelą, rašytojo A. Lanssprendimą
lėmė
ir
finansinės
a
p

atminimą
minėtinas
ir
Lake
Worth
Lietuvių
Klubas
kaipo aukotojas.
e l e m e n t ą . Beveik kiekvienas al
bergio rečitaliai Londone, M u e n Lietuvių
Fondas
įžengė
į
trečią
milijoną
ir
pagrindinis
kapitalas
linkybės.
Dabartinė
e
k
o
n
o
m
i
n
ė
koholikas, šiandien blaivas, pa
chene ir V a s a r i o
g
mnazI]
1982.1.31
pasiekė
$2,152,945.35.
Gautomis
palūkanomis
parėmė
meną,
!'
° " I padėtis ir gausus lietuviškos v i - siekė ir išlaiko blaivybę, kad kas
je, Rasos Šoliūnaitės ' kelionė
pas
lietuvišką
švietimą,
kultūrą
ir
jaunimą
$891,585.77.
Kolumbijos, Argentinos ir U r u g  suomenes įsipareigojimas sunkiai n o r s atstatė jo pasitikėjimą žmo
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1982.1.31
vajaus jaunimą mokyti lietuvių sudaro sąlygas paremti didesnio g u m i ir dėl to nuvedė jį prie die palikimais gauta $535,210.48.
kalbos, dainų ir tautinių šokių. meninio vieneto kelionei i š ki viško tikėjimo, kuris pagaliau yra
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
Dabar Zuzanos Valadkaitės ir A n  tur. Todėl nusprendėme ribotis vienintelis jo saugumas. Nesvar Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:
tano Slančiausko koncertai JAV- mažesnio pobūdžio išvykomis. O bu, kiek mėnesių ar m e t ų alkoho
„LTTHUANIAN F O U N D A T I O N , A NON-FOR-PROFIT,
-se. Australiją aplankė visa eilė juk būtų įdomu išgirsti Sao P a u  likas yra blaivus —jeigu jis pra
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION,
mūsų solistų, sportininkai, tauti lo Volungių jaunimo chorą, n o  d ė s gerti, jo kūno ir dvasios būk
2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629"
nių šokių grupė Grandis, vado rėtume pamatyti ansamblius iš lė bus apsprendžiama to m o m e n 
. Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
vauja.na I. Smieliauskienės. Pri Australijos ar susipažinti su švei to, kuriuo užbaigė, o ne t o , kuriuo m a s lietuvybės išlaikymas.
vačios iniciatyvos nepamiršta ir carų grupe, kuri m ū s ų tautinius pradėjo. Alkoholiko blaivybė yra
Europa, kur koncertavo G. Cap- šokius šoka jau 20 m e t ų ir re atidėtas nuosprendis vienai dienai
kauskienė, L. Stepaitienė, E. B l a n - prezentuoja Lietuvą totje keturių
dytė ir kiti m ū s ų menininkai. kantonų šalyje. Gal ateityje ir
Šie reiškiniai rodo, jog teisingai tas bus įmanoma.
suprantame kultūrinių ryšių svar
Kviečiame lietuvišką visuome
bą ir juos puoselėjame organi
stato
nę šių solistų koncertuose d a l y 
zuotai ir pavieniai.
r o m a n t i n ę trijų v e i k s m ų o p e r ą
vauti, kad ir jie pajustų bent da
nuoširdumo,
— Ar pateisina tokių ryšių p a  lelę t o lietuviško
kuris
mus
visus
gaivina
ir išlai
laikymo ir u g d y m o tikslas įdėtas
ko gyvais savo tautos kamienui.
išlaidas?
T a i p nuoširdų ir atvirą pokalbį
— Pagrindinis tikslas išplau
kia iŠ mūsų visos išeivijos tiks baigė kultūrinių reikalų komisijos
lo — galimai ilgiau išlikti gy pirmininkas Vaclovas Kleiza. D ė 
vais savai tautai ir sau patiems. kojame ir linkime sėkmės.

LAUKIA LIETUVIO MENININKO IR LIETUVIO
ŽMOGAUS

Pokalbis su PLB Kultūrinių reikalų komisijos pirm.
V. Kleiza

nniiu 7F\mm reiui

LIETUVIŲ

OPERA

DER FREISCHUTZ

CLASSIFIED ADS
t&N LOMOJ AMA

Mūsų sąlygose visi pozityvūs
darbai pateisina išlaidas. Prie tų
pozityvių darbų priskaitau ir kul
tūriniu ryšių palaikymą tarp pa
skirų kraštų. Aišku, galima kar
tais sutikti dėl pasirinktų darbų
pirmumo, bet neturiu jokios abe
jonės dėl jų svarbumo. Mes ne
visuomet suprantame, ką reiškia
m e n i n i n k o ar lietuvio
apsilan
kymas kitame krašte. Tenai lie
tuvio su lietuviu kontaktas yra
nepaprastai svarbus ir turi gyvy
binės reikšmės.
—Jūs lankėtės kituose konti
nentuose, susipažinote su lietu
vių gyvenimu. Ko jie daugiausia
stokoja ir ko pageidauja?
— K a i p įvairi ir skirtinga m ū 
sų išeivija kiekviename krašte.
taip skirtingi ir įvarus pageida-

ALKOHOLIZMO LIGA
Pati būdama
alkoholikė ir
šiandien narė "Alcoholics A n o 
nymous", sunkiai priimu jūsų pa
sakymą, kad "Alkoholizmas, kaip
bendrai sprendžiama, kyla iš m o 
ralinio trūkumo,
n u o d ė m ė s ir
charakterio silpnumo". Šiandien
aš negaliu taip trumpai žiūrėti
į šį klausimą. Kiekvienas ž m o g u s
ant šios žemės turi moralinių trū
kumų, daro n u o d ė m e s 'beveik kas
dieną ir turi charakterio silpny
bių.
Dr. Guy L. Osborne ir dr. Arthur C. Butler, psichologijos pro
fesoriai, C a r s o n - N e w m a n kolegijo
je, Jefferson City, T e n n . , tyrinė
dami biologinius veiksnius, kurie
liečia išsivystimą, rašo, kad su
augę geria alkoholį todėl, kad
jiems patinka arba jų gyvenime
tai priimtina. Vaikai pradeda
gerti nenorėdami
atsilikti n u o
draugų arba pamėgdžioja tėvus.
Vaikų biologinė sudėtis ir nepa
kankamai išsivysčiusi būsena pa
daro juos greičiau sužeidžiamus
nuo alkoholio pasekmių.
Jauni
vaikai turi didesnį jautrumą alkoholio apsinuodijimui, n e g u su-

Marijos m o k y k l o s auditorijoje
67th & California A v e .

Spektakliai
k o v o m ė n . 6 d., 8 vai. v a k .
k o v o m ė n . 7 d., 3 vai. p o p i e t
k o v o m ė n . 13 d., 8 vai. v a k .

R E A L

BENĮ

ISNUOM. apstatytas 4 kamb. butas
Brighton Parke vienam ar dviem su
augusiems. Skambint po 12 vai. die
ną tel. 247-3838.

ŠIMAITIS REALTY

Skambint GR 6-4973

M I S C E L L A N

E O U S

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

Rezidencinių ir pajaminių
namų pardavimas
Income Ta*, Insurance, Notary PubUc
2951 West 63rd S t — TeL 436-7878
nrnmunnnnnnimiitntmttninuitmitt
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SbUZlNSKAS, 4058 Archer Avenuc,
Cbicago, UI. 60632, tel. 927-5880

Bilietai gaunami
V a z n e l i ų prekyboje — Gifts I n t e r n a t i o n a l
2501 W. 71st St., C h i c a g o IL 6 0 6 2 9 , 471-1424
Paštu bilietai
u ž s a k o m i tuo p a č i u a d r e s u s i u n č i a n t čekį
Lithuanian O p e r a C o . Inc. pavadinimu.

Valdymas
Pardavimą*

INCOME TAX
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M. A. i I M K U S

Notariatas —

Veriamai

1NCOME - A X SERVICE
NOTART PUBLIC
4259 S. Maplevood, tel. 254-7450

BELL REALTORS

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
P I U E T Y B f i S PRAtTMAI ir
kitokie bli

6 5 2 9 S . Kedzie A v e . — 7 7 * 4 2 1 !

J.
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{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS E X P E E S 6
2501 VV. 60th S t . Chicago. IL 60629

SIUNTINIAI 1 UETUVft

Į S I G Y K I T E

Šv. Pranciškaus Dvasios

925-2737
Vytautas Valantinas
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VALOME
KILIMUS IB BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūiių grindis.
BUBNYS

Tel — RE 7-5168
• - • - • - • - • • • - • - • - • •-•••-•-• M * « « • • • <

PACKAGE EAPRES9 AGENCY
MARIJA >ORF,IKTE>£

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Labai pageidaujamos geros rOšie*
prekes. Maistas iš Europos saadSlių.
2608 W. 6»th St., CUoago. 111. SOSaS

Tel. S25-2787

Spinduliavimas
Paruošė
T. Viktoras Gidžiūnas, O.FJVt
Trylika skyrių: Tėvų Namuose. Pa
šaukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis
ir Apaštalas. Regula ir jos patvirtini
mas. Tolimesnis gyvenimas ir darbai.
Sv. Klaros pašaukimas. Atgaila, kū
rinių meilė ir misijos. Ordino sutvar
kymas ir misijos. Pasauliniai Mažes
nieji Broliai.. Kalėdos, prakarteiė, to
bulybė ir malda. 2aizdos, mirtis ir ka
nonizacija, šv. Pranciškaus Dvasios
spinduliavimas Lietuvoje ir Išeivijoje
ir t.t.
Išleido Pranciškonai 1981 Brooklyne, N.Y.
Kaina su persiuntimu $6.00
Užsakymus siųsti:
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS

D A B A I

o I I 11 E I I I I I I I I I I i I I I I I I t I I I I t I I t; I I I I I I I I I i I I I I I I I f

TeL —

. • •

B A C E V I Č I U S

lUIlIlIUIIIIIIIIIilI

•iiiiimmiinnmunifiiiumuuiiiiimiiiii.

TV

2 3 4 6 W. 69 S t , teL 776-1486
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DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,
Cbicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 35
et. valstijos mokesčio.
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LIETUVIAI SIBIRE
•

Master Plumbing
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood control. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
lietuviškai.
SERAPINAS — 636-2960

M OVI NG

K n y g a — a l b u m a s s u daugybe
m ū s ų tremtinių ir k a l i n i ų atsi
minimų, laiškų, su gausiomis
n u o t r a u k o m i s i š S i b i r o , išėjo Ii
s p a u d o s . P a r u o š ė k u n . J. Prunskis, iliustravo dail. J. S t r u n g y s ,
apipavidalino dail. P . A l e k s a ir
dail. V. L u k a s . I š l e i d o A m e r i k o s
L i e t u v i ų Bib'«oteka. 2 1 6 psl.,
k a i n a $21.80, s u persiuntimuUžsakymus siųsti:

+5+5 W. €3rd
St
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir DRAUGAS,
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Chicago, IL 606Z9
dimai ir pilna apdratuda.
Illinois g y v . d a r p r i d e d a $1.40
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
T e i s t — WA 5-8088
valstijos mokesčio.
imiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii
10% — 90% — so% pigiau mokėsit
v i apdraudą nuo ugnie* Ir

ZAPOLIS

3208V 2 W e s t 9 5 t h Street
Telef. GA 4-8664
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LITHUANIAN PIONEER
PRIEST
0F NEW ENGUND
By
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WilHam W o l k o v i c h - V s l k a v i č t a s

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

T h e Life, S t r u g g l e s a n d Tragic
d e a t h of Rev. J o s e p h 2M>rls»
1860-1915.

Apdraustas peikraustymas
Įvairių atstumų

Published b y F r a n c i s c a n P r e s s .
Brooklyn, N e w Y o r k 1 9 8 0

T e t 376-

1882 a r b a

376-5996

imniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
niiiimiiiniiiifiiiiuiiiiiimiiiiiiiuiiiiiini
Apsimoka

skelbtis dien. DRAUGE..

nes Jis plačiausiai skaitomas lietuvių
K V I E Č I A M E V I S U S IR i Š V I S U R
ATVYKTI J SPEKTAKLIUS

—

N a m o pirkimas —

FRANK
Dainuoja D a n a S t a n k a i t y t ė
Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė
S t e f a n Wicik
Algirdas Brazis
Jonas Vaznelis
Bernardas Prapuolenis
Julius Savrimas
Bronius Mačiukevičius
Operos choras
Akt. J o n a s K e l e č i u s atlieka Zamielio partiją.

NUOMAVIMAS

Draudimas

blllo
Diriguoja A l v y d a s V a s a i t i s
(I ir III spektakliai)
Diriguoja A r ū n a s K a m i n s k a s
(II spektaklis)
Režisuoja N i c h o l a s D i V i r g i l i o
Scenos produkcija K a z y s O ž e l i s
Chormeisteriai A l f o n s a s G e č a s
Emilija Sakadolskienė
Choreografė V i o l e t a K a r o s a i t ė
Scenos menedžeris J o n a s P a r o n i s

E S T A T E

SAVININKAS PARDUODA Svarų permodeliuotą mflr. bungalow Burbanke.
Pageidaujant, paskola už mažą nuo
šimtį Kreiptis (angliškai) po 6 vai.
vakaro tel. 423-3857.

ISNUOM. 6 kambarių butas 70-os ir
Artesian apylinkėje.

TAIKLUSIS ŠAULYS

Čia norėčau pakartoti R. Kaspa
ro mintį, išreikštą
praėjusiame
PLB seime Toronte: „Šiandien
dar neturime pagrindo tikėti į
greitą Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, tad išeivija, turė
dama paskirtį ir norėdama ją at
likti, turi rūpintis savo išlikimu
arba bent savo egzistencijos pra
ilginimu. T a i yra — ji turi dalį
savo energijos ir finansinių ištek
lių skirti
sau — savo
mui!"

FOK

dienraštis, (i skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos

Kaina su persiuntimu
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,
Chicago,

$6-85.

h5k5 W. €Srd
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IU. 606*19
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Biznieriams a p s i m o k a skelbtis
"Drauge".

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. vasario mėn. 18 d.
Algirdo veržimasis į rytus per sa nuoširdžiai
padėkojo
susi
vo gausią šeimą tuo laiku buvo rinkusiems, ypač iš toliau atvy
Jurienė ir M. Jurys.
Nerasi tu niekur,
naudingas, nes priešingai, būtu kusiems, kaip autoriui dr. Algir
Pavalgius knygos autorius, kiek j Niekad nerasi,
atsiradusi kita jėga, kuri būtu lie dui Budreekiui su ponia, Naujo
pasilsėjęs,
įrašė visiems, kas no-! Ką tau savanoriai
tuvius atstūmusi nuo rytų apgy sios Anglijos rinktinės pirm. inž.
rėjo,
įsigytai
knygai autografą.
j Parnešė basi.
ventų viety. Knyga gražiai išleis Juozui Stašaičiui, Stasiui AugoJonas Graičiūnas
(škb)i
ta, įrišta į kietus viršelius .ilius niui, net iš Bostono, Mass., kun.
truota to laiko nuotraukomis.
Leonardui Andriekui, kun. dr. V.
Po to kalbėjo knygos autorius Gidžiūnui už knygos ver^iimą,
Algirdas Budreckis, kuris atsakė kun. J. Pakalniškiui, LB apygar
į kun. Gidžiūno padarytas kai ku dos pirm. Aleksandrai Vakseliui
Mirus mylimam vyrui ir tėvui
rias pastabas, padėkojo kalbėto už sveikinimus ir visus prašė ne
jui už realu knygos vertinimą. skubėti į namus, čia pasivaišinti
A. f A. ANTANUI ČIAPUI,
Sesė Vida Jankauskienė, pasipuo šaltais, šiltais valgiais, kuriuos
žmoną Emiliją, dukterį Birutę Vilutiene su
šusi tautiniais rūbais, meniškai paruošė ir kuopai dovanojo sesė
paskaitė iš monografijos trumpas Elena Mickeliūnienė. Prie stalu
šeima, sūnų Vytautą, Stasį Kiršiną ir kitus
patarnavo: ses. A Žukienė, P.Jurištraukas.
Pabaigai pakviestos kuopos pirm. Ikuvienė, E. Ramančionienė, Ž.
gimines užjaučia ir liūdi
ALT Lake Ccnmty Indiana
Simo Kudirkos šaulių kuopos New Yorke įsteigimo 10-€io sukaktis. Iš kairės (sėdi): kun. L. And riekus, kapel., Kęst
Miklas, pirm., dr. Algirdas Budreckis, monogr. autorius, Si mas Kudirka. Aleks. Vakselis, Jurgis Kiaunė; (stovi): J. I
Jurkuvėnas, K. Bačauskas, Pranė Jurkuvienė, Vladas Va sikauskas, kun. dr. Viktoras Gidžiūnas, Vida Jankauskie- į
nė, Paulius Jurkus, Juozas Stašaitis, Vacį. Butkys, Algir das Jankauskas ir Albinas Sakalas.

kauską ir Vladą Vasikauską, jiems \
medalius prisegė Naujosios Angli- \
jos šauliu rinktinės pirmininkas Į
j Lietuvos generalinis konsulas New š. inž. Juozas Stašaitis, jiems i
NewYork.N # Y.
Yorke, bet dėl anksčiau duotų pa asistavo kuopos pirm. Kęstutis į
sižadėjimu
negalėjo dalyvauti Jo Miklas.
^ SIMO KUDIRKOS SAULIŲ
Antroje dalyje buvo kuopos iš-1
vardu sveikino JAV Lietuviu Ben
KUOPA
druomenės New Yorko apygardos leistos knygos — monografijos:;
Kuopos veikla nesiriboja vien pirmininkas Aleksandras Vak " D . L. K. Algirdas", senosios Lie- j |
organizacijos rėmuose. Jos nariai selis, jis perdavė bendruomenės ir tuvos valstybininkas, jo veikia ir I
ir valdyba dalyvauja pavieniai savo asmeninius linkėjimus. Dar laikas, visuomene* pristatymas. I
•ar organizuotai ir kitu organiza- sveikino Naujosios Anglijos šau Knygą parašė istorikas dr. Algir-j
; aįu-renginiuose, pavieniai ar or liu rinktinės pirmininkas brl. Juo das Budreckis. Šiai prograrr ai pra
ganizuotai uniformuoti su kuopos zas Stašaitis iš Brockton, Mass.
vesti pakviestas tos knyg JS tech-!
vėliaya, kaip nepriklausomos Lie
Centro valdybai specialiai pri ninis redaktorius Paulius Jurkus- i j
tuvos Vasario 16 akto minėjime, stačius už nuopelnus Lietuviu Jis taręs trumpą įvadinį žodį, pa- j
kariuomenės, rugsėjo
8-tosios tautai, Šauliu sąjungai bei visuo- prašė apie knygą — monografi- į
Tautos šventės, kariuomenės a t - 1 ] p e n e i b u v Q a p d o v a n o t i a t s . k a p . ją pagrindiniu kalbėtoju kun. dr. |
kunmo, kapv lankymo drauge j p i r m a s ^
i n v §_ J u r g i s K i a u . Viktorą Gidžiūną. Jis kaip istori-į
su ramovėnais ir birutietėmis. nė ir rašytojas dail. redakt. Pau kas giliai įžvelgė knygos turinį, į ]
Jie rengia ir šaulių kuopos narius liūs Jurkus. Jiems žymenį Saulių apipavidalinimą, kalbą, knygą j Į
."kviečia dalyvauti. Jau tradicija žvaigždę prisegė Simas Kudirka, i įvertino, kad tai yra geras veika- | j
virto Klaipėdos krašto prie Lie Apdovanotus šaulius Žvaigždės las, kurį turėtų kiekvienas lietutuvos prijungimo minėjimo ren medaliu ordenu š. Algirdą Jan- • vis turėti savo knygų lentynoje. I j
ginys. Kalbėtojais kviečiami klai
pėdiečiai. Jau turėjo kalbėtojus:
Martyną Gelžinj, dr. Joną StikP A D Ė K A
lorių, o praeitais metais net iš
Montrealio, Kanados, Anysą Lymantą. Tam renginiui suruošti
A. f A. Henrikai Kirkylienei, .. *.. . * ..
kviečiamos į pagalbą draugiškos
mylimai seseriai ir tetai mirus, visiems mane ir mano
organizacijos: ramovėnai, birutiešeimą užjautusiems spaudoje, laiškais, žodžiu ir au
tės, Mažosios Lietuvos rezisten
cinis sąjūdis ir Mažosios Lietuvos
kojusiems nuoširdžiai dėkoju.
bičiuliu draugija.
MARIJA TYRULIENĖ
1981 metai kuopai buvo labai
reikšmingi. Lapkričio 21 d. Kul
tūros Židinio žemutinėje salėje
buvo atžymėta kuopos Įkūrimo
šimtmečio sukaktis. Sukakčiai
Brangiam broliui
*- įžyrr.e'tl kuopa išleido 42 pslr-alginį leidinėli su veiklos ap- I
A. + A. R ALIŠAUSKUI
'ašyrnais, pailiustruotą nuotrau-j
iškeliavus amžinybėn, kol. Dr. Izidoriy Alį
komis, sutalpinti organizacijų, j
šaulių daliniu 10-čio proga gauti
su šeima ir artimuosius nuoširdžiai užjau
iveikinimai. Išleista knyga — mo
čiame.
nografija: D. L. K. Algirdas, sė
STASYS JANKAUSKAS, VLADAS BLOŽĖ,
ji .įios Lietuvos valstybininkas,
VYTAUTAS MAURUTIS
jo veikla ir laikas, kietais virše
liais, 364 psl.. kurią parašė istori
kas Algirdas Budreckis. 1974 me
tais kuopa išleido Sibiro kalinės
parašytą knygą "Pėdos Mirties
Zonoje", net tris laidas, 3500 egz.
irfit mažai belikę.

Mylimam vyrui

MŪSŲ KOLONIJOSE

Toje knygoje autorė Elena Juciūtė vaizdžiai aprašė tremtinio
kalinio ir darbo stovyklos įnamio
per septynerius metus patirtus
' nužmoginimo pergyvenimus.
Dešimtmečio minėjimą atida,rė ir jį pravedė kuopos pirminin
kas šaulys Kęstutis Miklas. Pa
sveikinęs svečius, paprašė įnešti
tautos ir kuopos vėliavas, sugieoti Tautos himną. Pagerbti am
žinybėn iškeliavę kuopos nariai
pagal leidinėlį buvo devyni. Kuo
pos kapelionas kun. Leonardas Andriekus, OFM, sukalbėjo išmąsty
tais žodžiais turiningą invokaciJA. Toliau žodžiu sveikinti turėjo

Pagal savo išgales aukoti TAU
TOS FONDUI: savo uždaviniams vyk
dyti. LletuvoB Laisves Iždui — lais*alai Lietuvai padėti atsistatyti. 6 kal
bomis ELTOS informacijoms leisti, ra
dijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą
finansuoti ir politiniams kaliniams gel
bsti.
Nepamirškite tam tikrą procentą ir
javo testamente įrašyti: not-for-profit,
- tax otempt corporation — Lithuaiuan
National Foundation, P.O. BOK 21073,
Woodhaven, NY 11421.

VALERIJONUI PUODŽIŪNUI
mirus,
mūsų mielą Leokadiją Puodžiūniene

ILDEFONSAS
SADAUSKAS

%

Mirė 1981 m. vasario 8 d.
Čikagoje. Mirties metinių proga
su meile ir pagarba prisimena
me Velionį, prašydami Dievą su
teikti jam amžinosios tėviškės
buveinę Viešpaties amžinybėje.

ir jos gimines nuoširdžiai užjaučiame.
L. ir B. BARAUSKAI
STASĖ GRITĖNIENĖ
ONA JUNKERIENĖ
K. ir J. JUKNELIAI
D. ir J. MAUERSBERGER
OTTO MEJERIS
MAGDALENA
RUDAITIENĖ

J. ir O. RUGELIAI
A. ir Z. SINKEVIČIAI
KAZYS ULIS
FELICIJA URBELIENĖ
A. ir E. VAIČEKAUSKAI
JANINA VAINAUSKIENĖ
K. ir K. VALIAI
KĘSTUTIS VALAVIČIUS

Nuliūdime liko žmona Adeiė, dukra Ramoną, sūnūs Vytautas
ir Zigmas, broiiai ir seserys.
Velionis buvo gimęs 2idikų valsš., Mažeikių apskrityje, devy
nių vaikų šeimoje. Baigęs vidurinį mokslą, su kitais keturiais bro
liais Mažeikiuose 1932 m. įsteigė Brolių Sadauskų alaus daryklą.
Lietuvoje ir Amerikoje priklausė ir rėmė įvairias organizacijas.
Velionies atminimui šv. Mišios bu^o atnašaujamos preL J. Balkūno 1982 m. vasario 8 d. Guifport St. Petersburg, FL.
Ta proga velionio atminimui, sesuo Natalija Sadauskaitė Navickienė aukojo Tautos Fondui Kanadoje 200 aoi. Už auką nuo
širdžiai dėkojame.
TAUTOS FONDO
TORONTO APYLINKES ATST.

AGOTA NAUSĖDIENE
SUDAITĖ
Gyveno Villa Park, Illinois.
Mirė vasario 16 d., 19S2 m., 1 vai. popiet, sulaukus 85 m, amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Valerija, sūnus Benediktas,
marti Joana, anūkės Lisa ir Suzana Nausėdaites, sesuo Valerija Užandienė, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Steurle koplyčioje, 350 S. Ardmore, Villa
Park, Illinois. Lankymas penktadieni nuo 3 iki 9:30 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks šeštadienį vasario 20 dieną. Iš koplyčios 9:30
vai. ryto bus atlydėta į šv. Aleksandro parapijos bažnyčią, Villa Park,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, sunūs, marti k anūkes.
Laidotuvių direkt Steurle — Telefonas 832-4161.

EU D E i K I S
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 S o . C a l i i o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-044C ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

A. f A.
ADELEI JUCHNEVIČIENEI
mirus,
jos vyrui Vytautui Juchnevičiui, jos sū
nums, Aleksui, Vytautui ir ju šeimoms
reiškiame nuoširdžią užuojauta.
VERONIKA IR JONAS PAOVIAI

0RBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
Founded 1959

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL
Presents

BALTIC-AT-LEISURE TOURS
Coordinated by Jonas Adomėnas

PRAŠOME!

A. A.

A. JL

• CHOICE of 3 ITINERARIES

• First-Class Services, Hotels

• Reasonabte. All-tnclusive Costs

• Escorted from USA via Finnair

Tour I Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days
Tour II Vilnius — Moscow — Leningrad plūs Riga 15 Days
Tour III Vilnius — Moscow — Leningrad & Rome 15 Days
Features Include: Group or APEX airfares with departures starting April. three
mea's daily. comprehensive sightseeing. transfers, guides. theatre visits, air
transportation on tour, baggage handled, each group escorted by American
Lithuanian-speaking tour leader, visa handling. Deposit only $100 per person
From iust $1099 to $1769 per person m double occupancy.
For Free Brochure Folder, Contact:

Jonas Adomėnas
Orbrtair International, Ltd.
20 East 46th Street. New York, NY 10017
Tel.: NY (212) 986-1500; (800) 223-7953
f"4**

<*•

A. f A.
VALERIJONUI PUODŽIŪNUI
mirus, mūsų seserį Leokadiją, netekusią
mylimo vyro, širdingai užjaučiame ir
kartu liūdime.
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS
MELROSE PARKO SKYRIAUS NARĖS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos JUiiti
JURGIS F, RUDMIR
331* SO. LTTUAN1CA AVENUE

TeL YA«ta 7-113

STEPONAS C. LACK (LACKANICZ) Ir SOROS
2424 W. S9th STREET
TęL I t r p ^ i l k 7-1212
1*028 Southwest Highway, Palo* HiH*. mtoote
T«L 974-4419

PETRAS SJELIORAS
424S SO. CALTFORMIA AVENUE

Tel. LAf *y«tt*

$~un

POVILAS J, RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET

T«L YAnto 7-1*11

VASAITIS - BUTKUS
I44C SO. SOth AVE., CICERO, Q X

T«i. OLyMpte 2- M

I
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globoja Chicagos Vytauto Didž
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grupės narė ir priklausė Lietu Nebr., ses. B. Augustaitė, To— A. a. Vincas Ramanauskas,
čių reto įdomumo ir reto meniPARODA
tį sąjungos seimą kovo 27-28 čia gimęs ir augęs, po sunkios
vių
klubui
universitete.
Taip
j
ronto,
Kanada,
užsisakė
naujauX Antanas Dundzila kalbės
, nio lygio darbais. Paroda gale- dienomis šaulių namuose Chieasu
Laetuvių fondo įgytoji dail. i .. .
.
...
. .
, .
1
šį penktadienį, vasario 19 d. Jau pat ji priklauso lietuviams skau- J * leidimų.
L^
^
v ... , ,
. . . . . r i j oJ j e vyks rki vasario 021
d.; goje. Kaip jau žinoma, ne šau ligos mirė sausio 26 d. Johns
i
Prano
Domsaicio
darbų
rinktine
į
.
X
nimo centro kavinėje 8 vai. vak. tams ir Lietuvių sporto klu-j x j ^ A Broel-Plateris, Betšiokiadieniais
atdara nuo 7 iki liai, bet jų rinkta centro valdy Hopkins ligoninėje, Baltimorėje.
į
kolekcija
pirmą
kartą
visuome
Palaidotas sausio 29 d. LakeTema — "Amerikos įkaitas Lie
į hesda, Md., nuolatinis mūsų
ba k a i
nės
dėmesiui
išstatyta
M.
K.
dienį nuo 11 vai. ryto iki 9 v a l . i '
? gaidžiai, yra apsipešio-Į v į e w kapinėse. Liko žmona ir
tuvoje 1981 m. rudenį". Ren
X Stasys MetrBds, kilęs iš j dienraščio rėmėjas, pratęsdaję.
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bute. Liet. Istorijos draugijos lutį ir inž. Petrą Vileišį. Visų jų Ačiū už savos spaudos rėmimą. | Adolfą Valešką. Savo kalboje, t a didelės sumos labdarai ir tytas š. m. sausio 17 d. Šv. M. 1905 m. balandžio 22 d. Dvyli
kių km., Pakuonio valsč. 1925
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miasi Sovietų Sąjungos režimas
viškąjį
meną,
kaip
vienintelį
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ir ar yra pavojus jam sugriūti",
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Po savaitės viešnagės Chica Sibirą, Altajaus kraštą. Lietu
X V. Kazlauskas, Hamilton,
skaitys Liet. Istorijos draugijos
Ont., Kanada, pratęsdamas pre kį mūsuose į ekspresionizmo re jaunimo šokių grupė "Vytis", goje jaunoji Vižinų šeima išvy von grįžo 1956 m. Mirė po sun
narys Jonas Vasaitis.
numeratą, atsiuntė 15 dol. auką prezentantą su visais gilumi choras, knygynas. Be šaulių ne ko atgal į Babbit, Minnesota, kios ir ilgos ligos. Nuliūdime
dienraščio stiprinimui.
Labai niais lietuviškosios sielos bruo apsieina iškilmingi minėjimai, kur dr. Edmundas dirba kaip liko jos vyras Vincas MitruleX Frank Jucius, ilgametis Šv.
vičius, gyv. Waterbury, Conn.,
žais. A. Valeška dėkojo Lietu pamaldos, paradai. Sunku vis vidaus ligų specialistas.
ačiū.
Kryžiaus ligoninės pareigūnas,
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goninėje. Ligonis po operacijos
& Mrs.) Leskys, Canoga Park, fondui garbė, bet tuo pačiu ir dėti, t a r p savęs vadinasi broliais School of Medicine ir reziden brolis Antanas.
ciją atlikęs Loyola Medical Censėkmingai sveiksta ir tikisi dar
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Šaulių salėje kabo didžiulė
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12 dol. aukų įvairiomis progo tos nuosavybė.
Gražina Vindašiūtė - Vižinie- istorinį veikalą "Keturi frontai".
stiprėjęs.
mis. Labai ačiū.
Dar žodį tarė buvę3 Lietuvių auksiniais rėmais juoda lenta, nė baigė švč. Mergelės Marijos
Knygoje aprašomi dvyliktojo
fondo tarybos pirm. dr. Antanas kurioje įrašyti rinktinės miru Gimimo pradžios mokyklą, Maria
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rūšies Lietuvių fondo pastangos, i per 27 metus yra 153 asmenys, sitetą su B. S. diplomu ir išlaikė
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Advokatas
kaičio kuopos Kaukių Vakaro;
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taut. šokių grupę. Ji buvo ir ak
žaidimus, ratelius ir kitus links
rašyti mašinėle. Geros sąly
GINTARAS P. 6EKNAS
ir dail. Bronė Jameikienė, daug H- Kaunas, J. Jasaitis, J. Vai- tyvi skautė "Kernavės" ir jūrų
mumus. Kaukių Vakaras ruo
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gos. Skambinti 585-9500 ir pra
prisidėjusi prie Domšaičio atra- ( ^nas2649 W. 6Srd Street
skaučių
"Nerijos"
tuntuose.
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į
šaulių
salę,
krinta
į
Yra baigusi skaučių-vadovių
d., nuo 4-7 vai. vak. Marąuette
Chicago, ID. 60828
X Albinas Reskevičnis, Oma
Parodos katalogas išleistas ] akis ši didžioji juoda lenta, su- "Gintaro" mokyklą. Kurį laiką
x F.. Kazlauskas, Decatur,
Parko parapijos salėje. Kvie
TeL 776-5162
čiami prieš mokyklinio ir mo Georgia, R. Šarūnas, Yucaipa ha, Nebr., visuomenininkas, lie taipgi išskirtinio apipavidalini- stoję ieško artimųjų ir greičiau- dainavo "Dainavos" ansamblyje.
Kasdien 9—6 vai. vak.
kyklinio amžiaus vaikai, (pr.). Hartford, Conn,, JL Žilionis, tuviškų organizacijų darbuoto mo: 14 psl., su dail. Prano Dom- šiai pagalvoja, kad kurią dieną
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Vižinų
šeimai
linkime
Seštad. 9—12 vai.
Glenshaw, Pa., E. Ruzgas, Rich- jas, atsiuntė 12 dol. auką už ka šaičio nuotrauka, su aštuoniais Į ir jų vardai ten bus įrašyti. Ši
X "Dead Freddie" muzakinė ! mon Hills, DL, visi užsisakė nau- lėdines korteles. Nuoširdus ačiū. puslapiniais jo darbų pavyz-1 lenta, kainavusi penkis tūkstan- sėkmės ir laukiame sugrįžtant į
ir pagal susitarimą
B. A. V.
grupė išpildys savo kūrinius i jausiu leidinių už didesnes sudžiais ir su amerikiečių meno čius dolerių, padovanota Alf. Chicagą.
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x K. Daunys, Toronto, Ont., kritiko Harold Haydon taikliu, Paukštės ir niekad Lietuvos nePlayhouse svetainėje, 2515 W. ! mas.
į Kanada, mūsų bendradarbis ir Prano Domšaičio kūrybos apta- Į mačiusios Sophie Tamulevičiū69th St, penktadienį, vasario
Smuikininkai
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ir
Rei rėmėjas, pratęsdamas prenume- rimu.
19 d., 9:30 vai. vak. Grupę su
x
įtės-Ferro. Pažiūrėjus į garbinVILNIAUS UNIVERSITETAS
daro Juozas Mikužis, Algis ir gina Bankai. praėjusį sekma- Į ratą, pridėjo 2 5 dol. dienraščio Parodos atidarymo iškilmėse gos lietuvaitės Sophie ir mūsų
Vitas Pliopliai ir Vainis Aleksa. dienį atliko programą London, stiprinimui ir 5 dol. už kalendo
1579-1979
Įėjimas veltui.
(pr.). Ont., surengtame Vasario 16 d. rių. K. Daunį skelbiame garbės
Spaudai paruošė BRONIUS VAŠKELIS
X Argesrtintečiū solfertų Zuza minėjime. A. R. Bankai vasa prenumeratorium, o už auką la
Technikinė priežiūra — THOMAS REMEIKIS
nos Valadkaitės De Lopez iri rio 28 d. 3 vaL p. p. koncertuos bai ačiū.
"Margučio"
rengiamame
kon
Antano Slančaausko koncertas,
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1979 METŲ SUAVA2IAVIMO DARBAI
X Kun. A. Gokiikovskis, Clecerte
Jaunimo
centre.
Visi
kvie
(Simas Sužiedėlis, Vilniaus Universiteto Budingieji tarpsniai. Juozas
pirmą kartą Chicagoj , įvyks'
veland, Ohio, mūsų nuoširdus
čiami.
Bilietai
Vaznelių
preky
Jakfttas,
Jėzuitų Ordino Vaidmuo Įtvirtinant Katalikybę Lietuvoje.
vasario 21 d. 3 vai. p. p. Jauni
rėmėjas, atsiuntė 22 dol. auką
Stasys Goštautas, Ispanų Humanistas Petras Roizijus Vilniuje. . . Jonas
boje
ir
"Margučio"
raštinėje.
mo centro didžiojoj salėj. Ruo
ir pratęsė "Draugo" prenumera
Dainauskas, Vilniaus Akademija Educacinės komisijos veikloje. • . Vin
(pr.)- tą. Kun. A. Goldikovskj skel
šia LPB Kultūrinė komisija.
cas Maciūnas, Vilniaus Universitetas ir Lietuviškasis XLX amžiaus pra
X Korp! Neo-Lrttiuania Chi- biame garbės prenumeratorium,
Bilietus prašoma įsigyti Vaznedžios rąjudis. Ramūnas Konradas, Medicinos mokslai Vilniaus Univer
sitete XIX amžiaus pradžioje. Vincas Trumpa, Vimiaus Universitetas
lių prekyboj, o koncerto dieną, cagoj> Vasario 16 minėjimas o už paramą savo dienraščiui
ir Vilniaus Stanislovo Muravskio atsiminimuose. Domas Krivickas, Ke
įvyks
sekmadienį,
vasario
21
d.
labai
dėkojame.
(pr.).
prie įėjimo.
letas bruožiu iŠ Vilniaus Universiteto veiklos. Stasė Vasfcelier*, Vil
2:30 vai. p. p. Tautiniuose na
niaus Universiteto Biblioteka pokario metais.)
PIRKTI
PA
X NAMAMS
x V. Ardickas, Downers Gromuose, 6422 S. Kedzie Ave. Pro
Išleido The Institute of Lithuanian Studies, Ine. Chicago 1981.
SKOLOS duodamos maiais m*gramoje: akademija, meninė da ve, DL, prie prenumeratos mo
280
pusi.,
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu $11-25.
nesiniala įmokėjimais ir priei
lis ir pabendravimas prie kavu kesčio pridėjo ir 20 dol. auką.
namai! nuošimčiais. Kreipkitės
Užsakymus siiįsti: DRAUGAS, ą5h5 W. €Srd St,
tės. Paskaitą skaitys V. Plioplys. V. Ardicką skelbiame garbės Brighton Parko LB apylinkės Lietuvos Nepril •įjUsnnvb<H ^ukaktirs • m f i
1 Mutual Federal Savinas, 2212
Chicago, FU. 60629 •
Visi neolituanai, jų draugai ir prenumeratorium, o už vertiniBr-rii S*rriv,nskienė,
We*t O r m a k Road — Telef. svečiai su šeimomis maloniai Į mą lietuviško žodžio tariame mc gieda himnus 'Trys Žemaitės". IS kairės: nn — ™:jz.- A
Illinois
gyventojai
dar prideda 70 et. valstijos mokesčio.
Varaneckienė ir Aldona Underienė. Prie Piani
Vurttr.
P
M
*
k
*
m
^
(pr.). 'ačiū.
VI 7-7141
f * . ) kviečiami ir laukiama.
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. vasario mėn. 18 d.
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