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rinimo — palikti savo vietoje ne
mažiau 3 — 4 tautos narius.
Kokia gi yra dabar tautinė są
monė Lietuvoje? Tenka konsta
tuoti liūdną faktą, kad pas dau
gelį lietuvių tautinė sąmonė yra
labai silpna arba jos visiškai nė
ra. Tiesa, mūsuose netrūksta žo
džių, kuriais pareiškiame savo lie
tuviškumą, netrūksta nusistaty
mo prieš rūsy okupaciją, bet dau
gelio gyvenimas ir darbai su to
mis tautiškumo deklaracijomis
visai nesiderina.
Užmirštama
paprasčiausia tiesa, kad be darbo
ir pasiaukojimo nepasiekiamas
joks kilnus tikslas, kad niekas sa
vaime nepasidaro. Užmirštama
pareiga, o tenkinamasi malonu
mais. Dedamasi dideliu patriotu, Rytų Vokietijoje lankėsi Irano valdžios delegacija. Nuo traukoje vokiečių komunistų partijos vadas Erich Honesveikina delegacijos vadą, Irano vicepremjerą Abdul lah Jafar Ali Jasebi. Spėjama, kad Iranas prašo ginklų ir
opozicionieriumi, o privačiamej cker
kitos paramos.
gyvenime paprasčiausiai plaukia
ma pasroviui. Lengva pašūkauti,
pakalbėti apie lietuviškumą, nie
ko nedarant ir tikintis, ikad tai
ko reikalauja gyvenamasis mo
mentas, už mane padarys kiti.
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KUBA SKATINA
REVOLIUCINES KOVAS
Castro 'eksportuoja" komunistinę sistemą

Atlanta. — Ted Tumer, buvo siunčiami į Nikaragvą per
"Cable News Network" direkto- Costa Ricą, kurios lakūnai dalyrius, lankėsi Kuboje, kur jį labai vaudavo ginkly transporte.
gražiai priėmė Fidel Castro. JieToliau valstybės departamento
du važiavo medžioti, žuvauti, raporte sakoma, kad Hondūre,
lankė sporto rungtynes ir kalbėjo- kuris iki šiol buvo tik Kubos ginksi apie abiejų šaliy: Amerikos ir ly paskirstymo ir tiekimo bazė,
Kubos santykius. Castro negalįs dabar kubiečiai agentai jau veisuprasti, kodėl Amerika taiko Ku- kia, organizuodami ginkluotus
bai ekonomines sankcijas. "Kodėl būrius, kurie ateityje sudarys suAmerika bizniauja su Soviety Są- j kilėlių pagrindą. Kuba siuntė
1971 m. 1000-čiui gyventojy
junga, kuri irgi yra komunistinė ginklus ir amuniciją į Jamaiką,
teko
valstybė, o atsisako prekiauti su kur Kubos ambasadoje buvo diKuba?" Tumeris jam paaiškinęs, deli ginklų sandėliai. Tas paaišLietuva Latvija Estija
kad Castro dažnai blogai apie kėjo, kai Jamaika nutraukė su
gimimy 17,6
14,7
16,0
Ameriką kalba ir pataręs truputį Kuba diplomatinius ryšius. Domirimų 8,5
11,0
10,9
sumažinti tas kalbas.
minikony respublikoje
Kubos
natūralaus
Kiek platesnį paaiškinimą Fi- agentai kursto radikalus ruoštis
prieauglio 9,1
3,7
5,1
delis Castro galėty rasti valstybės ginkluotai kovai. Kolumbijoje
(A. Stanaitis ir P. Adlys, Lietu
departamento paskelbtam gruo- Kuba remia M — 19 teroristų
vos TSR gyventojai, Vilnius
džio 14 d. 37 puslapių raporte, gupę, kuri pagarsėjo pagrobda1973).
Čia apžvelgiami Kubos ryšiai su ma 1980 m. vasario mėn. DomiNetekome savo valstybės. Tai
komunistinėm organizacijom at- nikony ambasadą. Daug Kolumdar nėra baisiausia tautos ne
skirose Centrinės Amerikos ir Ka- bijos teroristų atlieka apmokymą
laimė. Yra tautu, kurios šimtus ir
ribų jūros valstybėse. Kubos vals- Kuboje ir grįžę vadovauja sukitūkstančius metų neturėjo savo
tybinės saugumo ir žvalgybos įs- lėlių gaujoms. Jų tikslas įsteigti
valstybės ir išliko gyvos. Ne sve
taigos koordinavo, planavo, rėmė j Kolumbijoje pagrindinę "liaudies
Randame įvairių
pasiteisini-j
timieji galy gale tautą išžudo, o mų dėl vaiky vengimo: sveikatos)
— Šiandien Vatikane praside ginklais, treniravo revoliucionie
armiją' paruoštą ir apginkluotą
pati tauta nusižudo. Masinio tau- stoka, mažas uždarbis (o išgėri
da jėzuity vienuolynų vadovu su rius daugelyje šaliy.
Kubos.
važiavimas. Sakoma, kad popie
ty išnaikinimo atvejy istorija ma mui ir prabangos dalykams pini
Nikaragvoje Kubos pareigū
Nepavyko bandymas pasalinti demokratiją
žius Jonas Paulius II-sis n u t a r ė nas Armando Estrada jau 1977 ir
žai žino, tautos dažniausiai pa gų turima) ir panašiai. O iš tik
Madridas.
—
Ispanijoje
praėju-,
tuoj
pradėjo
posėdžiauti
su
aukšpabarti jėzuitus, kad jie per daug 1978 metais dažnai keliavo po
čios nusižudo, kai netenka tauti ryjy yra tai paprastas nenoras)
Gen. Jaruzelskis
nės sąmonės, kai jos nariy dau apsunkinti sau gyvenimą, neno sią savaitę prasidėjo seniai lau taisiais karininkais. D a r nėra politikuoja, tampa nepaklusnūs.
atskirus rajonus, bandė sujungti
važiuos į Maskvę
— JAV vidaus reikalų sekre tris sukilėlių grupes į vieną sandiguma tampa abejinga savo atei ras aukotis. Bet žmogus, kuris nie kiamas teismas, kuriame, sako aišku, ar todėl, kad kai kurie ka
čiai ir išlikimui
kam nenori aukotis, nėra vertas; stebėtojai, bus sprendžiama ir rininkai atsisaką paremti sukili torius James W a t t s atidengė, jog nisty frontą. Jas sujungus, buvo
Varšuva- — Šią savaitę Len
uždrausti įsteigta slapta oro linija iš Kubos kijos komunisty partijos centro
Ispanijos demokratijos likimas. mą, ar todėl, kad pats karalius jis prašo Kongreso
Tautinė sąmonė nėra vien filo žmogaus vardo.
sofinis mąstymas, bet gyvas ir
Ne tik tarp ateisty, bet ir tarp Teismas yra karinis, bylos klau stojo griežtai už demokratinę sis valstybiniuose parkuose ir gamtos į Panamą ir iš ten, per Costa Ri- J komitetas susirinks svarstyti pakonkretus reikalas. Jei aš esu tikinčiyjy tenka susidurti su skep sosi 17 generolų komisija- Kalti- temą, po 18 valandy posėdžių draustiniuose ieškoti naftos, m i - cą, i Nikaragvą, kuri gaudavo dėties. Kovo mėn. pradžioje į
lietuvis-ė, tautiškai susipratęs, tai ticizmu dėl tautos ateities ir jos! namyjy suole sėdi 32 karininkai karalius, kaip vyriausias ginkluo neraly ar piauti medžius. D r a u  Kubos ginkly. Prasidėjus lemia Maskvą su oficialiu vizitu važiuos
tė jėgy vadas, įsakė Pirmajai šar dimas galioty iki šio šimtmečio moms kovoms su Nikaragvos vy lenky vyriausybės delegacija su
turiu gyventi taip, kad mano tau išlikimo. Net iš dvasiško luomo| ir vienas civilis.
riausybe, Kubos kariniai patarė generolu Jaruzelskiu. Ketvirtadie
Valstybės prokuroras jau parei- vuočių divizijai neišeiti iš kareivi pabaigos.
tos egzistencija būtų užtikrinta asmens teko išgirst? nuomonę
—
V
a
k
Vokietijos
socialdenių,
įsakė
neįleisti
generolo
Arjai iš specialiųjų operacijų įstai nį posėdžiaus Lenkijos seimas. Šie
ateičiai. Vadinasi, jei aš sukūriau kam ty vaiky, jeigu jau ir taip| kalavo kaltinamyjy vadams 30
mėty kalėjimo už karinio sukili mado į karaliaus rūmus, kur vy mokraty partijos apygardiniai su gos vadovavo sandinisty bū visi įvykiai gali atnešti pasikeitišeimą, tai mano pareiga prisidė pakanka kandidatų į pragarą
(Bus daugiau")
m o organizavimą. Pasaulyje pla ko pasitarimai. Parlamento rū važiavimai keliose vietose pasi riams ir nuolat palaikė radijo ry my Lenkijos vyriausybėje. Jung
ti prie tautos egzistencijos užtik
čiai nuaidėjo žygis parlamente, mus užėmęs pulk. Tejero, nesu sakė prieš N a t o santarvės naujy šį su Havana. Sandinistams lai tinėje Lenkijos darbininky parti
kur pernai vasario 23 d. įsibrovė laukęs Madrido gatvėse šarvuo- raketų atvežimą. V a k a r y Berly mėjus, jiems iki šios dienos pade joje, kaip oficialiai vadinasi ko
ginkluoti Civilinės Gvardijos ka čiy, nutarė parlamentą apleisti ir n o socialdemokratai tačiau a t  da kubiečiai patarėjai, kuriy vie munistai, vis stiprėja kairysis
sparnas, vadinami "stalinistai".
riai, vadovaujami pulkininko An- ramiai pasidavė policijai.Karalius metė kairiojo sparno siūlymą ir nu metu buvo apie 5,000.
Jie
reikalauja išmesti iš vadovy
tonio Tejero Molina. Jis sustabdė buvo paskelbtas demokratijos gel- pasisakė už naujas raketas.
Salvadore Kuba padeda revo
—Senatorius
Edvvard
Kennebėtoiu,
tačiau
teisme
vienas
iš
bės
partijos nuosaikiuosius: Ka} parlamento posėdžius, izoliavo
liucionieriams ne tik ginklais, bet
dy
šventė
50
mėty
gimtadienį.
Barcinkowskį,
Kubiaką,
narius ir paskelbė, jog atėjo lai- sukilimo vadų gali atidengti, kad
ir karinės strategijos planais. Ku- nią,
Suruoštas
priėmimas
buvo
pa
karalius
iš
anksto
žinojo,
kas
ruo
I kas kariuomenei sutvarkyti Ispa
ba padėjo Salvadoro sukilėlių' V/erblaną, Rakovvskį.
naudotas rinkiminei kampanijai
šiama,
ir
ikariniam
perversmui
nijos
netvarką,
teroro
veiksmus.
frontui gauti ginkly iš Vietnamo,
Kauno arkivyskupijos ir Vilka-1 kupijos kurija paveda klebonam
Lenkijos valdžia paskelbė būir lėšy rinkimui.
pritarė.
Čia
nemažai
esąs
įveltas
Parlamento
užpuolimo
metu
koEtiopijos ir iš Ryty Europos, per simyjy darbininkų profesinių są
viskio vyskupijos kurija sausio 18 Į ir administratoriam, laisvai pa— Muenchene, V a k Vokietijo Nikaragvą.
dieną išsiuntinėjo visiems klebo- j sirinkus bet kurį birželio mėnesio respondenty tarpe buvo televizi vienintelis teisiamas civilis, nau
jungų planą. Pabrėžiamas glau
je,
apie 1,000 žmonių protestavo
josios
fašistu
partijos
veikėjas
n a m s ir administratoriams raštą, | sekmadienį, atlaikyti sumą, pasa- jos kameros, kurios užpuolimą
dus sąjungy ir vyriausybės ben
Gvatemalos
keturių
komunistiprieš Amerikos kišimąsi į Salva
dradarbiavimas. Buvę "Solidaru
kuriuo kviečia iškilmingai pami kyti pamokslą ir pamaldy metu tuoj perdavė visai Ispanijai. Va- Juan Garcia Carres. Jo teismo sa
niy
grupiy
vadai
1980
m.
lapkri
doro vidaus reikalus.
nėti 50-ties metų sukaktį nuo di pagiedoti nors vieną Maironio su lencijos provincijoje karinės apy lėje dar nesimatė, nes jis gavęs
čio mėn. buvo atvežti į Havaną. mo" vadai nebus leidžiami va
— Prancūzijos užsienio reikaly
širdies
ataką.
gardos
viršininkas
gen.
Jaime
Mi
džiojo lietuviu tautos atgimimo kurtą giesmę.
tarėsi su Fidel Castro ir nustatė I dovauti sąjungoms, tačiau pripaIspanijoje dar stiprios dešinių- ministeris C. Cheysson lanko
dainiaus prelato Jono Mačiulio
Kaip jau skelbiama, Chicagoje las del Bosch tuoj paskelbė kari
susijungimo planą. P o to Kuba j žįstama darbininkų streikavimo
— Maironio mirties. Kurijos raš Maironio sukakties minėjimas nę padėtį. Jis parlamento užėmi jy jėgos, ypač kariuomenėje. Ko si Irake.
sutiko padidinti karinę paramą j teisė. Griežtai atmetamas bet kumano, kad
sunkios
mcn*<»w«ioi i»«"»~,
*— ->—. — Afganistano 29 piliečiai, ginklais ir patarėjais. Kuboje ka-1 ris "politikavimas".
te taip sakoma:
numatytas Poezijos dieny, kurias mą sužinojo n e iš televizijos, bet j mentatoriai
Šių mėty birželio 28 dieną su rengia Jaunimo centras, proga- turėjo žiniy iš anksčiau. D a b a r I vbausmės kaltinamiesiems gali pri-' kurie buvo sulaikyti San F r a n - rini paruošimą atlieka Gvatema
Daug rūpesčių valdžiai kelia
i. Gvatema ūkininkų atsisakymas parduoti
eina 50 metų n u o prelato Jono Maironio, lietuviy tautos poeto, generolas sėdi kaltinamųjy suo- Į esn' prie naujo sukilimo. Jei baus- i cisco mieste ir kuriems grėsė dele šalia generolo Alfonso Arma-1 mes būty labai lengvos, ispanai j ponavimas, gavo teisę pasilikti' Jos
" * Į į » y » jau
J «turi
• * • n e tik leng
los sukilėliai
Mačiulio
—Maironio mirties, j sukaktis bus m i n i m a gegužės
valstybei maisto produktus. ŪkiAmerikoje.
~
"
"
'
suprastų,
kad
"varnas
varnui
""""
*"
da Comyn, kuris planavęs pasis
vuosius
ginklus,
bet
i
r
50
mili
Prelatas Jonas Mačiulis — Mairo 28 d.
laikraštis
|
n inkai skundžiasi, kad už gautus
—Naftos prekybos
kelbti Ispanijos premjeru. Iki akies nekerta", kad karinis teis
planuoia
j
metrų
patrankas,
sunkiuosius
kulį
negali nusinis didysis mūšy tautos atgimimo
p į n į g u s }je niek0
mas atleidžia savo kolegoms. skelbia, kad Britaniia rinės jū-|kosvaidžius, minosvaidžius.
sukilimo
gen.
Armada
buvo
ka
|
.
p i r k t i V i s d a ž n i a u s p a u ddoje
o
dainius — poetas, teologijos dak
girBiologu protestas
riuomenės štabo viršininko pa Gali būti, kad teisiamieji gene vėl sumažinti savo Šiaurinės
taras, Petrapilio dvasinės akade
Costa Ricoje teroro veiksmai I disi balsų, kad valdžia turi įvesti
rolai ims kaltinti vienas kitą, gel ros naftos kainas.
Londonas. — G r u p ė Europos vaduotojas.
mijos ir Kauno Vytauto Didžiojo
nebuvo
žinomi iki pemai kovo j privalomą maisto pristatymą, tu—
Graikijos
premjeras
P
a
p
a
n
Teisme gali paaiškėti, kokį bėdami savo kailį. Teismas vi dreau vasario 27 aplankys Kipro mėn., kada buvo padėta bomba, r j versti ūkininkus atiduoti maisuniversiteto profesorius, ilgametis mokslininkų, iš viso 176 biolo
soje Ispanijoje sekamas su dideliu
Kauno Metropolijos Kunigų Se gai iš 13 šaliy, jy tarpe 13 Nobe vaidmenį šiame sukilimo bandy
kuriuo keliavo : t o gaminius, ypač javus.
salą ir tarsis su Kipro prezidentu automobilyje,
susidomėjimu.
lio
premijos
laureaty,
pasiuntė
teme turėjo karalius Juan Carlos.
minarijos rektorius, Kauno Met
Amerikos ambasados marinai sar-1
G e n j a r u z e ] s k i s paskutinį karSpyros Kyprianou.
legramą
soviety
Moksly
AkadeUžėmus parlamento rūmus, jis
ropolinės Kapitulos prelatas, gimė!
gybiniai.
Buvo
apšaudyta
Cos
tą buvo Sovietų Sąjungoje rugsė
— Vatikano biblioteka planuo
| n i T B B * i i i t t l n i M i n T Į " 8 6 2 ; ^ o s : ^ o y y b e i , Į | H 11 l i Į j
Meksikos planas
ta
Ricos
policijos
mašina.
Seimo
jo mėn., kada jis dalyvavo Var
ja pastatyti labai stipry, požemi
komisija, įsteigta 1980 birželio šuvos sąjungos kariuomenės m a 
metais lapkričio 2 dieną Betyga- kad išvažiavimo vizos negauna j
nį
pastatą,
kuriame
b
u
s
laikomi
Apgavo laikraštį
Centrinei Amerikai
los parapijoje, Raseiniy rajone. David Goldfarb, 62 mėty am
„,
. , istoriniai rankraščiai ir kitos ver- mėn., nustatė, kad Kubos ginklai nevruose. Su Brežnevu Jaruzels
XT.,
žiaus
soviety
genetikos
specialis
,
,
,
Managin.
—
Nikaragvos
sostiL,
» . L I•
New
Yorkas.
—
"
T
h
e
New
Prelato Jono Mačiulio — Mairo
kis matėsi rugpiūčio mėn., kai jis
laikraščio loirfeiac *,A,„ - I
I *
/- tingos knvgos. cStatyba kainuos
tas.
Soviety
įstaigos
tvirtina,
kad
York T i m e s " laikraščio leidėjas, n e e vyko generolo Augusto Ce-; , c -, , ' , T a
- • y i
nio nuopelnai ir pati jo asmeny
lankėsi Kryme kaip Lenkijos prem
J
Vyskupai
ragina
_^•- 1-6 mil. dol. I.es as parūpino Vakbė mūsų tautai ir Bažnyčiai yra Goldfarbas žino valstybinių pa A. Rosentahl viešai atsigroži i o„_ c J jeras
kartu su tuometiniu parti
K
Sandino
mirties metinių
m i - : , , , . ,-.
,
.
pemai atsiprašė
gruodžio:; sar
nėjimas.
Iškilmėse
svarbiausias
labai dideli. Jo išauklėti kunigų slapčių, todėl jis neišleidžiamas i skaitytojų, nes viešai
jos vadu Kania.
neremti Salvadoro
— 'j svečias buvo
— -Meksikos
.
. . . i Vokietuos vyskupai.
mėn. buvo spausdinamas straipsprezidenkadrai dar ir šiandien prisimena Izraelį.
— Nikaragvos sostinės aero
VVashingtonas. — įvairių reli
nis apie padėtį Kambodijoje. Pa- tas Jose Lopez Portillo. Savo kalir su pagarba mini buvusį rekto
KALENDORIUS
ginių
denominacijų veikėjai pasi
drome
sprogo
b
o
m
b
a
,
paslėpta
iš
rių. Jo sukurti eilėraščiai, virtę
—Vietname lankosi JAV gy aiškėjo. kad straipsnio autorius boję jis siūlė Meksikos tarpininVasario 23 d.: Polikarpas, Roliaudies dainomis, ir šiandien nybos sekretoriaus asistentas R. Christopher Jonės Kambodijoje kavimą ieškant taikos Salvado- Nevv Orleans atsiųstame lagami rašė atvirą laišką Kongresui, ra
yra populiarūs liaudyje, o sukur Armitage su 5 asmeny delegaci visai nebuvo. Jis straipsniui me- į re ir Nikaragvoje. Jis siūlė savo ne. Žuvo keturi aerodromo dar gindami baigti visą karinę para- į m a n a , Gantautas, Siga.
Vasario 24 d.: Peleny diena.
mą Salvadorui, kur laužomos
džiagą surinkęs iš kity žumaly. i planą, kuris išspręstų Centro bininkai.
tos giesmės, kaip "Marija, Mari ja.
— Japonija šią savaitę paskelbs! kai ką "pasiskolino" iš knygy Amerikos sunkumus, pagerintų
— Egiptas po vienerių m ė t y žmonių teisės. Laišką pasirašė Liucijus, Primdtyva, Virgaudas,
ja", "Apsaugok Aukščiausias" ir
kitos, yra giedamos mūšy bažny ekonomines sankcijas I^enkijai ir j apie Kambodiją. Autorius prisipa Kubos ryšius su Amerika, kurios pertraukos vėl ateaivino diplo *Nacionalinės Bažnyčių Tarybos Ziedūna.
Saulė teka 6:37, leidžiasi 5:32.
boję sandinistų
žino, kad t u o metu, kada jis sakė kišimasis į kaimyninių šalių rei-; matinius
čiose ir šalia jy. Negalima tylo Soviety Sąjungairvšius su Čvaaddua.s Ortega prezidentas. Amerikos rabinų kon
ferencijos
centro
vadovas,
šešių
kalus
būtų
milžiniška
istorinė
s
ved
ra
pasiūlė
taikos
planą,
si
buvęs
Kambodijoje,
jis
gyveno
mis praeiti pro šio didelio mūšy
aa
— Pagarsėjęs Lenkuos filmų ga
ORAS
j nepuolimo paktą su kaimyninė- protestanty Bažnyčių galvos, 11
tautos ir Bažnyčios sūnaus sukak mintojas Andrzei Waida, kuris Ispanijos kurorte ir "naudojo sa- klaida.
Debesuota, su pragiedruliais,
Meksikos Prezidentas ragino m ; s valstybėmis ir pažadėjo N i - metodistų vvskupų, penki katatis, jy neprisiminę ir jo nepager- buvo dingęs po karinės padėties! vo fantaziją". Apgavystę pastebę Baigdama kreipimąsi, Kauno Į įvedimo Lenkijoje, atvyko iš Var-; bėjo ir savo įtarimus paskelbė Nikaragvos vadus vengti diktatu- į karagvoje pravesti demokratinius likų vyskupai, keli seminarijų rek- temperatūra dieną 50 L, naktį 3 5
laipsniai.
ros, leisti pliuralizmą. Savo kai-1 rinkimus iki 1985 m e t u .
toriai ir vienuolynų vyresnieji.
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vys-1 §UVos į Paryžių.
" T h e Village Voice" laikraštis.

Neteikia mums paguodos ir pa
stiprinimo mūsų tikrieji broliai
bei sąjungininkai latviai ir estai.
Lyg būty likimo skirta baltams iš
nykti Pabaltijy. Rūsy mažas prie
augis, bet jy dar užteks Pabalti
jui užpildyti, jei patys pabalti
jiečiai paruoš čia ištuštėjusius
plotus. Kad Latvijoje ir Estijoje
yra blogai, parodo šie duomenys.

Ispanijoj vyksta
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niais nuo 8:30 iki 12:00.
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Ar pacientas turi vitaminų tinius - krakmolinius valgius pradės tinkamai maitintis.
prisiunčiamos gavus prašymą.
12:00.
paskyrė visą lapą su žemė stiprią katalikų Bažnyčios įta
trūkumo apraiškas? 2. Ar rei (angliavandenius - carbohyGeriau menkesnius baldus
Gyvenimo standartas
kia v i t a m i n u s
n a u d o t i drates). Jis padeda išlaikyti turėkime, mažesnės markės lapiu ir žurnalisto Ingmaro ką.
žemesnis
negu Estijoje ir
Lindmarkero
raštą
„Mūsų
apsisaugojimui nuo ligų? 3. Ar sveiką nervinę sistemą, rau automobiliu važinėkime, pi
Knyga, kurios neverta iHiiimiinmmiiiHHiHiiiinmi!iiiiiHi»r
Latvijoje
ir
ji nevilioja rusų,
nepažįstamieji kaimynai". Jį
vitaminai piktnaudojami.
skaityti
du kartu, nėra verta
menis ir širdį. Keliaujant jūra gesniu paltu dėvėkime, bet už
netrūksta ir darbo jėgos. Todėl
VLADAS ŠLAITAS
Vitaminų trūkumą sudėtin - padeda nugalėti jūros ligą. t a i žymiai geriau maitinki- skyrė Pabaltijo šalims.
būti skaitoma nė karto.
ten
daug
mažiau
rusų.
Opozici
I
Sąryšyje
su
įvykiais
Lenkijo
gais laboratoriniais tyrimais Mažina dantų skausmą po jų mės. Netingėkime patys pap
K. J. Weber
labai sunku nustatyti. Nors ištraukimo. P a d e d a gyti odos rastą maistą gamintis. O visi je apžvelgta „lenkų ligos" ją Lietuvoje veda katalikų
kai kurių vitaminų (folic acid, ligai Herpes zoster (dėl virusi ir visos pradėkime tikrai krikš plėtimasis ir pabaltiečių troški Bažnyčia. „Lenkų liga" yra
DR. JONAS MA2EIKA
Suskirstyta: Rudenio saulės rau
B-12, A, C ir thiamine) kiekiai nio nervų šaknelių uždegimo čioniškai - lietuviškai gyventi: mas laisvės ir jų dabartinis aplankiusi Kauną ne tik pasta
ruoju
laiku,
pasipriešinimas
donas
ratas, Lietuviški debesys.
pavergimas.
Paminėta,
kad
DANTŲ GYDYTOJAS
nesunkiai nustatomi, kai tuo atsiradusią).
imkime talkinti talkos rei nepavykęs gruodžio pirmos yra pasireiškęs daug kartų.
Vandens
žolė. Esu pozityvus ir
4600 VV. 103 St. Oak Lawn
tarpu kitų vitaminų (riboflakalingam mūsiškiui. Parapi dienos streiko bandymas. Gele Kaune gruodžio pirmos dienos
praktiškas
svajotojas. 110 puri.
Vitamino B-I trūkumas pasi
Tel. 423-8380.
vin, niacin, D,E ir K) kiekį pa
Kieti viršeliai. Išleido ATEITIS
jos, organizacijos turi kreip žinis režimas, kuris laiko atsišaukimas buvęs paskleis
V a l a n d o s p a g a l susitarimą.
jėgia nustatyti tik vitaminų reiškia odos išbėrimu, proto ti savo veiklą žmoniškesne
1978 Aplankas Vilijos Eivattės.
apglėbęs šias žemes jau ketu tas ir net sueigose aptartas, bet
pasilpimu - atminties suma
laboratorijos.
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina
Ofs. tel. LU S-0348; Rez. PR 9-5533
linkme: reikia suorganizuoti ris dešimtmečius, nėra palygi Vilniuje jis likęs nežinomas.
žėjimu,
naktiniais
kojų
mėš
su
persiuntimu $5.73.
Todėl gydytojas yra privers
seniūnijas, kad nė vienas pa namas su daug švelnesnėmis
DR. FRANCIS MAŽEIKA
T.
TJl.
gyv. prideda 5% valstijos
lungiais,
nemiga,
plaukų
slin
tas pacientų vitaminų trū
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galbos reikalingas mūsiškis sąlygomis, kokios iki šiol buvo
mokesčių.
Užsakymus siųsti —
kimu,
virškinimo
sutrikimais
kumus diagnozuoti iš tokių
4255 VV. 63rd St.
nebūtų pamirštas. Tik taip el Lenkijoje. Jei į Pabaltijį
DRAUGO
adresu.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4,
trūkumų
p a s i r e i š k i m o . (gastritas, skrandžio žaizdos, giantis ims šviesėti pensinin
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įvairių
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tai
ir
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6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.
Pvz.vitaminų trūkumo kliniš- tulžies pūslės negerovės ir ko gyvenimas.
vaizdas
gaunasi
įvairus:
jei
virškinimo
nereguliarumas),
o
ki reiškiniai gali būti: jautie
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
atvyksti iš rytų pusės, tai
DR. K. 8 . BALUKAS
nos mėsos raudonumo liežu taip pat ir nevalga.
Ligos sukelia
DR. P. KISIELIUS
nuojauta, kad grįžti tartum
Akušerija ir moterų ligos
Latvių "Mokytojų laikraš
vis,
odos
uždegimai
vitaminų stoką
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Ginekologinė
Chirurgija
namo,
bet
jei
atvyksi
iš
Švedi
tis"
Rygoje
papasakoja
kaip
Odos išbėrimas esti si
(dermatosis) ir kūno dalių ypa
1443 So. 50th Ave., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
jos pusės, tai nuojauta, kad reikia auginti jaunus raudon
metriškas
a n t abiejų rankų,
tingi pakitimai.
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
Yra
ligų,
kuriomis
negaluo
atvykai į Sov. Sąjungą — iš armiečius. "Įsisavinant žinoji
išskyrus treč. šešt. 12 ilėl 4 vai. popiet
Ypač svarbu vitaminų trū atsiranda veido spuogai, eg jantį ištinka kai kurių vitami
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
šviesos patekai į niūrų pilku mą apie ginklų mokslą, bū
zema
(šiurkšti,
sausa,
pleisPriima
ligonius
pagal
susitarimą
kumą susekti pas pensinin
nų trūkumas. Pvz.: skrandžio mą. 2urnaUsta8 yra daug kartų simieji kariai turi gerai
DR. IRENA KURAS
kus, nes jų sveikata ir taip jau kanuota, paraudusi, sutinusi gleivinės suplonėjimas (gasGYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
buvęs
Pabaltijo
valstybėse
ir
Tel.
ofiso
HE
4-5849,
rez.
388-2233
susipažinti su automatų san
esti nepergeriau8ia. Jiems ne mažomis pūslelėmis padengta tric atrophy). Išsivysto tada
KŪDIKIŲ
IR
VAIKŲ LIGOS
aprašo pastebėtas per šiuos dara, turi išmokti metodus ir
DR. PETER T. BRAZIS
tekus dantų, temstant akims, oda). Dėl vitamino B-I stokos piktybinė mažakraujystė (perSPECIALISTĖ
dešimtmečius permainas ir taisykles, kad galėtų šaudyti iš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MEDICAL BUILDING
menkstant kišenei ir visuo plaukai pasidaro sausi, žili, nicious anemia). J i gydoma vi
pasikalbėjimus su vietos jo į nejudamus taikinius. Rei
2434 VVest 71st Street
3200 VV. 81 st Street
trapūs,
nežvilgą.
Pasilpsta
meniniam gyvenimui - visos
tamino B-12 injekcijomis, ma gyventojais. Su turistais, su kia mokėti keturis paruošia
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
Vai. Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. PP
raumenys,
atsiranda
skaus
šios ir dar kitos negerovės nei
žiausiai vieną injekciją kartą sventimšaliai8 gyventojai yra muosius mankštinimus, šau
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
giamai veikia pensininkų mi mai blauzdose.
per mėnesį. Čia pensininkai atsargūs ir todėl tikro paver dant iš mažo kalibro šautuvo,
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
tybą. Blogstant mitybai, ne
Su maistu g a u n a m a s pakan dažnai apsileidžia. Kelis mė
gimo turistai dažnai visai kad po to galėtų taikliai šau
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND L CIARA
trukus atsiranda kai kurių kamas kiekis vitamino B-I. nesius taip pasigydę, jie Kau
nemato. Labai bešališkai I. dyti su kovos šoviniais iš au
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vitaminų trūkumas.
OPTOMETRISTAS
Štai t a s maistas: mielės, pilnų nasi gydęsi, kol suserga neLindmarker apžvelgia Pabal tomato. Pratybas reikia or
Specialybė vidaus ligos
2709 VVest 51st Street
Štai pavyzdys. D a u g i a u grūdų maistas (ne balta d
2454 VVest 71st Street
atitaisoma
tos
l i g o s tijo valstybių istoriją iki ganizuoti mokyklose taip, kad
Tel.
—
GR
6-2400
(71-mos
ir Camr'-cll Ave. kampas)
kaip 70 metų vyrą ištiko na, ne pyragas), mėsa, riešu komplikacija.
Alkoholizmas i š s i l a i s v i n i m o ,
a p r a š o didesnį pratybų laiką galėtų Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ir
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt.
thiamino trūkumas tada, kai tai, ankštiniai javai ir bulves. gali sukelti smegenų nykimą nepriklausomybės laikotarpį ir
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus
panaudoti treniruotei. Tenka 7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.
jo žmona nutarė valgyti pa Praktiškiausias vitamino t I dėl vitamino B-I trūkumo. Net dabartinę okupaciją. Aktyvus
įsidėmėti, kad mankštos prog
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 742-0255 Namų 584-5527
gyvenusiems valgius teikian šaltinis yra juoda pilnų grūdų koktu rašyti apie alkoholizmo pasipriešinimas po II pas. karo
ramoje
numatytas
šaudymas
DR.
L
DECKYS
čioje valgykloje. Vyras likęs duona. Neturint dantų, tokią žalas. Čia ir iškyla būtinas rei perėjo į pasyvų pasiprieši
DR. ALGIS PAULIUS
tik iš mažo kalibro šautuvo.
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ORTOPEDINĖS LIGOS namuose vienas, pirmą kartą duoną reikia garuose keliolika kalas tvarkytis su savomis nimą ir nuo 60-ųjų metų prasi
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
Griežtesnis reikalavimas mo
CHIRURGIJA
savo gyvenime pradėjo p a t s minučių palaikyti - t a d a ji da asmenybėmis
ir
nusiteiki dėjo disidentų sąjūdis ne vien kiniams rikiuotėje ir regla
EMOCINĖS LIGOS
1185 Dundee Ave.
gamintis maistą. T a jo valgių rosi minkšta, lipni, n e trapi. mais.
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Elgin, 111. 60120
Pabaltijyje, bet ir visoj Sov. mento žinojime. Tiems, kurie
6449 So. Pulaski Road
gamyba buvo menka ir jį iš Tokią tada gali valgyti net ir
Valandos pagal susitarimą
Sąjungoj,
kurį
vyriausybė rytoj užsivilks kareivio unifor
Valandos pagal susitarimą
Yra tokia kepenų liga —
tiko nervų nusilpimas (peri- bedančiai. Žinoma, bus blogai
ypatingais būdais stengiasi mą, jau šiandien reikia prisi
Tel. 372-5222, 2 3 6 - 6 5 7 5
feral neuropathy) dėl vitami tekiam pensininkui, kuris, sukietėjimas — cirozė, kuria panaikinti.
DR. A. B. 6LEVECKAS
laikyti
prie
kariškos
laiky
DR. ROMAS PETKUS
no B-I (thiamine) trūkumo. žmonai mirus, nemokės n ė susirgus žmogus ima stokoti
senos
ir
tvarkos.
Jie
turi
žinoti
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Toliau Lindmarker apžvel
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Gydant vitaminu B-I, jis greit vandens užsivirinti. Taip, to vitaminų A,D ir K. Kartais pa
Tel. — BE 3-S893
rikiuotės
tvarką,
prisilaikyti
Ofisai:
g
i
a
kiekvienos
Pabaltijo
kių dargi netrūksta mūsų tar čios žarnų sienelės nepralei
pasitaisė.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
kariško
mandagumo,
mokėti
111
NO.
VVABASH AVE.
valstybės
dabartinę
padėtį
3907 VVest 103rd Street
Vitaminas B-I (thiamine) pe! Ką jau čia daugiau kalbėti džia į kraują vitaminų. Tokia
sveikinti.
Žymiai
papildytas
Valandos
pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
tirpsta vandenyje, kaip ir visi apie tinkamą tokių pensinin liga yra Gluten Enteropatby. atskirai. Estija yra turtingiau programos skyrius civilinei ap
Tada žmogus ima stokoti visų sia respublika su aukščiausiu
kiti B - grupės (B - complex) vi kų mitybą.
DR. L. D. PETREIKIS
Ofiso tel. — 582-0221
saugai. Ten daug dėmesio skir
Už tai n u o mažens reikia vandenyje ir riebaluose tirps gyvenimo standartu visoje ta praktikai.
taminai. Jų perteklius kūne es
DANTŲ GYDYTOJA
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
8104 S. Roberts Road
ti tuojau prašalinamas su šla įpratinti vaikus valgyti nau tančių vitaminų. Tokiam rei Sov. Sąjungoje, rašo žurnalis
JOK5A
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
pimu
ir
o r g a n i z m e dingą maistą. Jei net nuo ge kia vengti gluteno turinčio tas. Ir į Taliną kasdien atvyks
Kariško apmokymo vado
VAIKŲ LIGOS
Tel. 563-0700
t
a
10,000-20,000
rusų
ko
nors
maisto
(kviečių
miltų
gami
nesandėliuojamas. Už tai jo ro maisto vaikas suserga — jo
6441 S. Pulaski Rd.
vams tenka susirūpinti, kad or
Valandos pagal susitarimą
pirktis.
Estija
ir
Latvija
yra
Valandos pagal susitarimą
ganizuotų apmokymą ir auk
reikia su maistu paimti kiek nepakelia, yra alergiškas, ta nių).
labiausiai
industrializuotos lėjimą atsakantį naujam 1981
vieną dieną. Jis matuojamas da tokio maisto vaikas tegul
DR. FRANK PLECKAS
I š v a d a . Stiprinkime savas
Ofs. P O 7-6000, Rez. G A 3-7278
miligrimais. Visi B. grupės nesipratina valgyti. Į gerą asmenybes, nes tik nuo tokios šalys Sov. Sąjungoje, todėl metų patvirtintam nuostatų
(Kalba lietuviškai)
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
vitaminai stipriau veikia kar maistą, kad vaiko ir nemėgs stiprybės priklauso kiekvieno rusai čia importuoja darbo reikalavimui.
jėgą, bet daug jų pasilieka
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
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tu būdami, negu pavieniai. tamą, reikia vaiką įpratinti.
žmogaus
elgsena.
Šian gyventi Estijoje. Pačių estų
"Contact lenses"
3844
VVest
63rd
Street
KariSko apmokymo vadovų
Svarbu, kad jų kiekiai būtų
Sveikata savaime neatsi dieninis daugelio žmonių pasi2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Valandos
pagal
susitarimą
Estijoje
yra
tik
65
proc.
Dalį
metodinėse sąjungose ir ko
vienodi; pvz.: po 50 mg. B-I, B- randa. Reikia nuolat nuo ma metim8 - nusikaltimas bei ne
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč
žaliavų
Estija
gauna
iš
kitų
misijose
reikia visapusiškai ir
2 ir B-6. Pripažinta, kad B-I žens rengtis geros sveikatos tinkam mityba, nors ir turint
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441
vitamino suaugusiam žmogui turėjimui ir jos išlaikymui, nes pakankamai maisto, yra jų as respublikų, bet tai tik trečioji pagrindinai apsvarstyti šias
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. JUČAS
reikia dienoje nuo i.2 iki 1.4 kitaip vėliau skųsimės m e n k a menybės pasilpimo pasekmė. dalis to, ką Sov. Sąjunga išve pamokas. Tenka žiūrėti, kad jų
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
ža
iš
Estijos.
analizė
nebūtų
formali,
k
a
d
bū
O
D
O
S
LIGOS
PROSTATO
CHIRURGIJA .
mg. Nėštumo ir krūtimi kūdi sveikata. Ypač tokia menkys- Pradėkime darbą nuo svar
2656 VV. 63rd Street
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Latvija yra turtinga ežerais, tų rimtas pasikeitimas min
biausios veiklos — nuo žmo
Valandos pagal susitarimą
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
upėmis, daug spygliuotų miš timis apie pamokų metodikos
gaus nusiteikimų sužmogini
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
kų, tyrų ir viržynų. Toks yra pagrindinius klausimus. Vie
{staigos ir buto tel. 652-1381
mo. Tik t a d a sėkmė lydės
Latvijon g a m t o s a p r a š a s nas iš visų efektingiausių bū
Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
kiekvieną. Daugiau apie tai —
žurnalisto, kuris senosios kar dų, kaip pakelti kariško apmo
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DR. V. TUMASONIS
kitą kartą.
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vadovų
metodinį
tos švedams primena tą gražią k y m o
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Pasiskaityti.
Geriatrics, kaimyninę šalį, kurį dabar meistriškumą ir pagerinti pa
OF FAMILY PRACTICE
2454 VVest 71st Street
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
February 1982.
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5
daugumai švedų uždrausta mokų kvalifikaciją, yra meto Kasdien
10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
aplankyti. Latvijos pramonės diški instruktyvūs užsiėmi
Tel. REliance 5-1811
dirbiniai vilioja net tolimus mai. Tautos Švietimo skyriai,
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-377,2
Prie dangaus vartų stovi rytiečius. Pirmieji tranzis metodiškieji kabinetai, meto
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. PETRAS 2LI0BA
autobuso šoferis ir klebonas. toriai buvo gaminami Latvi diškosios sąjungos ir komi
Lietuvis gydytojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street
Šventas Petras pirma įleidžia joje ir jų pareikalavimas buvo sijos turi visuomet skirti dėme
6745 VVest 63rd Street
Vai : pirm., antr., ketv ir penkt
Vai: pirm., ant- ketv. ir penkt.
šoferį, o vėliau kleboną, už ką didelis. Rusai užplūsta Latviją sį darbui ir kariško apmokymo
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak.
2-7, šeštadieniai pagal susitarimą
pastarasis atrodo nusivylęs. dar labiau, negu Estiją. Lat vadovams, turi padėti jų peda
Treč. ir šešt uždaryta
„Bet tai visai logiška", aiški vių Latvijoje yra dabar tik 50 goginio meistriškumo srityje.
DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. IRENA KYRAS
na šv. Petras klebonui. „Kada proc. Šiam rusų skaičiui nei Elementarinis kariškas apmo
DR. S. T. CHIRBAN
tu iŠ sakyklos sakei maldinin Estijoje, nei Latvijoje nėra kymas yra valastybei svarbi
D A N T Ų GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJAI
apgyvendintieji iniciatyva.
2659 VV. 59 St., Chicago
kams pamokslus, visi snaudė, priskaityti
2654 VVest 63rd Street
Tel. 476-2112
Vai pagal susitarimą: antr, treč
bet kada t a s šoferis vairuo rusų garnizonuose.
Taip bolševikai ruošiasi "tai
Valandos pagal susitarimą — Pirm.
ketv 10 v. ryto iki 6 v vakaro
davo
autobusą,
visi
keleiviai
Lietuvoje aplinkybės yra kai".
Petrui NarbučHui 'Sodybos" ambuhtonįoje matuojamas
antr., treč , ketv ir šeštad
Tel. — 778-3400
melsdavosi".
Ptipriai skirtingos. Ji vis
kraujospūdis.
Nvat M. Nagio
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Ginklavimosi srityje

DAINAVOS

PRALENKT SOVIETUS
Po II pasaulinio karo, o
ypač po JAV-bėms nesėkmin
gai pasibaigusio Vietnamo ka
ro Amerikoje nebuvo noro rei
kiamai apsiginkluoti. Buvo
panaikinta privaloma karinė
prievolė, įvesta samdyta ka
riuomenė. J o s skaičius nukri
to iš 4 ligi nepilnų 2 milijonų.
Nesant p a k a n k a m a i vyriškos
lyties savanorių, į kariuo
menę pradėtos imti ir mote
rys. Kalbama, kad gerokai nu
krito karių
m o r a l ė , jų
išsilavinimo lygis. Ėmė trūkti
techninių specialistų, ypač lėk
tuvų vairuotojų, karinių laivų
vadovų ir technikų. Buvo pa
leista į a t s a r g ą nemaža ka
rinių laivų, nuo ko gerokai
nusilpo karinis laivynas. Atsi
rado ir kitų negerovių.
Tačiau nereikia manyti, kad
JAV-bės nusiginklavo. Vals
tybės iždas ir toliau skyrė
ginklavimosi reikalams ne
mažas sumas. Krašto gynyba
buvo remiama daugiausia ra
ketiniais bei branduoliniais
ginklais ir karinėmis bazėmis
įvairiose
pasaulio
dalyse,
JAV-bių kariuomenės pajėgų
laikymu užsienyje. 1981 m. pa
baigoje, kaip paskelbė Ameri
kos spauda, užsienyje buvo
laikoma 502,600 JAV-bių ka
rių, iš šio skaičiaus: Vak. Vo
kietijoje — 244,300, D. Bri
tanijoje — 24,3000, Italijoje —
11,900, Ispanijoje — 9,000,
Graikijoje, Turkijoje, Islandi
joje, Olandijoje, Belgijoje, Por
tugalijoje ir kt. šalyse po kele
tą tūkstančių. Iš viso Europoje
buvo 331,700 karių. Į šį skai
čių, rodos, įeina ir Amerikos
VI l a i v y n a s Viduržemio jūro
je su 22,300 karių.
Japonijoje buvo laikoma
46,000, P . Korėjoje — 38,800,
Filipinuose — 13,400, Australi
joje 600, Guame — 9,100 ka
rių. Iš viso Tolimuose Rytuose
buvo 124,000 Amerikos karių.
Čia taip pat y r a Amerikos VII
karo laivynas su 15,500 karių.

Tuo tarpu, kai Amerika su
mažino savo apsiginklavimą,
Sovietų Sąjunga smarkiais
šuoliais ginklavosi. J i nuolat
laiko kariuomenėje nemažiau
kaip 4 milijonus vyrų. Gimna
zijos vyresniųjų klasių moki
niai intensyviai ruošiami kari
nei t a r n y b a i specialių pamokų
metu, kurias praveda atsar
gos karininkai. Pastaruoju
metu ir okup. Lietuvoje prak
tikuojamas būdas visus gim
nazijas baigusius jaunuolius
perimti karinėms žinyboms,
kad jos iš jų tarpo pirmoje ei
lėje sau išsirinktų gabiausius
mokinius karininkų paruoši
mo mokykloms. Paimtas į ka
riuomenę
toks jau gerokai
kariškai apmokytas jaunuolis
per pusmetį virsta karininku.
Kiekvieneriais metais jis šau
kiamas kariniam apmokymui,
greitai pakeliamas į kapitono
laipsnį. Taigi nenuostabu, kad
šiuo metu raudonoji armija
atsargoje turi 4 milijonus kari
ninkų ir 25 milijonus atsargos
karių. Tuo tarpu JAV-bės,
neturėdamos karinės prievo
lės, teturinčios porą milijonų
atsarginių karių.
Sovietų karinė pramonė pir
moje eilėje aprūpinama ge
riausiomis
žaliavomis ir ge
riausiais darbininkais. Nuo to,
žinoma, labai nukenčia buiti
nių reikmenų gamyba, bet to
nepaisoma. Karo įmonių dar
bininkai g a u n a aukštesnius
atlyginimus ir yra daug ge
riau aprūpinami maistu, dra
bužiais, butais. Viskas, ką
kraštas turi geriausia, atiduodama
kariniams
rei
kalams. Taigi
nenuostabu,
kad Sovietų Sąjunga, pasi
gaminusi didžiausių tankų,
lėktuvų, patrankų, karinių lai
vų, raketų ir kitų ginklų, savo
ginkluote iškilo kaip didžiau
sia pasaulio karinė galybė ir
tuo pačiu pralenkė JAV-bes
bei jos sąjungininkus.

Nuo kojų ligi dantų apsi
ginklavęs milžinas, save vadi
nąs "laisvę mylinčia šalimi",
ėmė grūmoti visam laisvajam
pasauliui. Laisviesiems Vaka
rų Europos kraštams patylo
mis pradėjo, piršti finlandizaciją. Lygiagrečiai ėmė vis
labiau spausti pavergtas tau
tas d a r daugiau kaip ligi šiol
laužyti 1975 m. Helsinkio pak
to nuostatus, paminti žmo
gaus teises. Žiauriausiomis
priemonėmis buvo užpereitais
ir pereitais metais likviduotas
disidentinis judėjimas Rusijo
je, jeigu ne visiškai likviduo
ta, tai bent smarkiai pritildy
ta pogrindžio veikla Lietuvoje.

Jei JAV-bių prezidentai —
H. Fordas, J. Carteris — viso
mis išgalėmis puoselėjo detentę su Sovietų Sąjunga, rėmė ją
materiališkai ir techniškai, ti
kėdamiesi iš Sovietų tam tik
ro "palankumo", tai atėjęs į
valdžią prezidentas Ronaldas
Reaganas pasuko priešinga
kryptimi. Jis ir jo svarbiausi
ministeriai — valstybės sekre
torius A. Haigas ir gynybos
r e i k a l a m s sekretorius A.
Vanderbergeri8 gerai suprato,
kad Sovietai pradės skaitytis
tiktai su stipriu partneriu ir
kad Maskvos valdovai su
pranta tiktai ginklų kalbą.

STOVYKLOS
IR
GALIMYBĖS

LIETUVIAI NESUSTOS
PROTESTUOTI

Pokalbis su stovyklos Direktorių tarybos pirmininku
dr. Romualdu Kriaučiūnu
Pernai liepos 18 d., atsistaty
dinus tuometiniam Direktorių
tarybos pirmininkui kun.
Viktorui Dabušiui, jo pareigas
p e r ė m ė dr.
Romualdas
Kriaučiūnas. Po trijų mėnesių,
spalio 18 d., jis buvo išrinktas
tarybos pirmininku trejiems
metams. Praslinkus keletui
mėnesių, kreipiamės į pirmi
ninką, norėdami d a u g i a u
išgirsti apie
Dainavos
stovyklos rūpesčius, darbus,
ateitį.
— Sveikiname naujose parei
gose. Įdomu, kaip visa tai taip
staiga įvyko? Rodos, nė tary
boje tuo metu nebuvote.
— J a u kurį laiką buvau
kalbinamas dr. Adolfo Damušio, tarybos vicepirmininko ir
Amerikos Lietuvių
Romos
Katalikų federacijos atstovo
taryboje, kad grįžčiau tarybon. Joje buvau trejus metus
prieš septynerius metus. Man
sutikus, buvau
pasiūlytas
ALRKF-os tvirtinimui, kuris
buvo atliktas apie birželio
pradžią pernai metais.
Trumpai tariant, įėjau vietoj
a t s i s t a t y d i n u s i o dr. A .
Damušio. Cia galėjo viskas ir
pasibaigti. Tačiau kun. V.
Dabušis irgi rūpinosi sto
vyklos tęstinumu bei naujų
asmenų įtraukimu į vadova
vimo postus. J a m pakalbinus,
sutikau jo, kaip t a r y b o s
pirmininko, pareigas laikinai
perimti iki rėmėjų suvažia
vimo spalio mėnesį. J o
rekomendaciją
patvirtino
Direktorių taryba liepos 18
dienos posėdyje. Trejų metų
terminas buvo pradėtas jau
naujos
direktorių
tarybos,
pririnktos spalio 18 dienos
rėmėjų suvažiavime.

Todėl labai gerai preziden
tas R. Reaganas padarė, nesileisdamas su Sovietais į dery
bas, kurios j a m buvo siūlomos
nuo pirmosios prezidentavimo
dienos. Pagrindinis dabar
tinis Amerikos lozungas yra
pirma gerai apsiginkluoti, pas
kui jau kalbėtis su Sovietais.
Jau 1982 metų karinis biu
džetas buvo padidintas iš 171
bilijono į 200 bilijonų. Pre
zidentas taip pat pareikalavo
1983 m. karinį biudžetą pakel
ti ligi 216 bilijonų dolerių, tai
yra apie 10 procentų daugiau.
— Ką turite minty, sakyda
Dėlto turėjo smarkiai nuken
tėti kai kurios kitos biudžeto mas pririnktos?
išlaidų pozicijos, jų tarpe
— Dainavos direktorių tary
socialinės išlaidos sumažintos bą sudaro trylika direktorių:
26 bilijonus dolerių.
septyni jų yra skiriami pagal
Nežiūrint fakto, kad atei statutą pramatytų organizaci
nančių metų biudžeto defici jų, o likusieji šeši yra išrenka
tas sieks apie 100 bilijonų do mi iš pačių rėmėjų tarpo. Iš
lerių,
karinės
i š l a i d o s septynių skiriamųjų tik aš esu
nebūsiančios mažinamos. Be naujas. Iš pririnktųjų perrink
to, prez. Reaganas ir jo vy ti Linas Mikulionis, Leonas
riausybė yra numačiusi pra Petronis, Jonas Urbonas ir
vesti milžinišką 5 metų (1984 - Bronius Polikaitis. Naujai
1988) karinio apsiginklavimo išrinkti yra Birutė Bublienė ir
planą, kurio sumos būsian Kęstutis Smalinskas. Įdomu ir
čios didžiausios visoje Pen smagu, kad daugiausia balsų
tagono ne karo meto istorijo gavo Birutė Bublienė, kuri
je. Planas
sieksiąs 1500 kaip tik yra dabartinė Jaunų
bilijonų dolerių ir, jeigu jis bus jų Ateitininkų sąjungos pirmi
įvykdytas, JAV-bės vėl taps ninkė. Paminėtina ir Janina
didžiausia pasaulio karine U d r i e n ė , k u r i
taryboje
galybe, kuria buvo ligi Viet
namo karo pabaigos.
R. Reagano naujasis gyny
bos planas nėra dar atskleis
tas, tačiau kai kurie jo aspek
tai
žinomi.
Būsianti
sustiprinta branduolinių bei
raketinių ginklų gamyba, bus
statomi nauji karo laivai, mo
derniausių tipų lėktuvai. Vien
tiktai atominių ginklų mo
dernizavimui būsią skiriama
180 bil. dolerių, taigi beveik
tiek pat, kiek ligi šiol buvo iš
viso skiriama karinei gyny
bai.
Be to visko, nebūsianti pa
miršta ir jau įprastinių (konvencionalinių) ginklų gamy
ba, nes yra gerai žinoma, kad
Sovietų Sąjunga Afganistaną
užėmė ir yra pasiruošusi Len
kiją užimti ne raketiniais, bet
įprastiniais ginklais.
Taigi reikia prezidento R.
Reagano ginklavimosi prog
ramai pritarti, nors dėl jos nu
kentėtų ir visa eilė kitų svar
bių krašto bei žmonių reikalų.
Sovietų Sąjunga, patyrusi apie
Amerikos ruošimąsi apsigink
luoti, pati suskato dar labiau
ginkluotis. Maskvos karinis
potencialas būsiąs dar labiau
didinamas gyventojų buitinių
reikmenų sąskaiton.
b. kv.

DARBAI

pavaduoja Simą Laniauską,
Ateitininkų federacijos atsto
vą. Su gilia pagarba noriu čia
paminėti Simą
Laniauską,
kuris, kad ir sunkiai negaluo
damas, Dainavos sidabrinės
sukakties proga surinko arti
tūkstančio dolerių aukų.
— Paprastai tarybos tik daro
sprendimus, kuriuos jau kiti
turi vykdyti. Kas Dainavos
darbus dirba?
— v Tiesa, t a r y b a daro
sprendimus, bet Dainavos
atveju sprendėjai neretai lieka
ir darbų vykdytojais. Per daug
metų yra susidaręs rėmėjų ir
talkininkų kadras, kuris ir
dabar tebėra aktyvus, bet su
laiku reikės ir naujų jėgų.
Daug paslaugos gauname iš
apylinkėje gyvenančių lietu
vių, kurie Dainavą prižiūri, ją
gražina, remontuoja, atnauji
na. Dainava pasiges amžiny
bėn iškeliavusio
Juozo
Rutkausko, kuris prieš savo
netikėtą mirtį buvo stovyklos
ūkvedys.
Dabar pagrindinis dėmesys
yra naujos valdybos sudary
mas. Daugumas jau yra sutikę
valdybon įeiti arba joje likti.
Vis dar reikia tinkamo asmens
stovyklos
administratoriaus
pareigoms. Buvusi administra
torė Jadvyga Damušienė iš
pareigų
atsistatydino
nuo
liepos 1 dienos pernai. Nuo
tada jau yra buvę keli labai
laikini administratoriai. Šiuo
metu tas pareigas aš einu.
Sudarius ir patvirtinus valdy
bą, kiekvienas jos narys
pradės telkti darbininkų rate
lius. Pavyzdžiui, iždininkas
sudarys ratelį, kuris rūpinsis
stovyklos lėšų, finansinių vajų
bei kitais piniginiais reikalais.
Valdybos sekretorius sutelks
visuomeninių ryšių grupę, kuri
jam talkins spaudos, radijo,
konkursų, dovanėlių krautu
vėlės ar panašiuose reikaluo
se. Stovyklos ūkvedžiui teks
telkti darbininkus remonto ir
patalpų pagerinimo
reika
lams. Taip pat pramatyti dar
bo rateliai rajono pagražini
mo, sveikatos, a p s a u g o s ,
tvarkos reikalams. Valdyba
sudarys trejų metų darbų ir
projektų planą, kuris, tarybai
patvirtinus, bus nuosekliai
vykdomas.

gauti, bet vis a t s i r a n d a
savanorių, kurie sutinka prisi
dėti vieno ar kito projekto
atbaigimui, nors be ilgalaikio
įsipareigojimo. Daug stovyklos
darbo nėra fizinio, yra daug
visokio popierizmo, rašymo,
planavimo, kontaktavimo,
koordinavimo. Bet ir tas fizi
nis darbas ne visada toks
atstumiantis. Yra mokslinin
kų nustatyta, kad protinį dar
bą dirbantieji ypač ieško progų
savo laisvalaikius nukreipti į
fizinius
užsiėmimus. Būtų
smagu, kad kai kurie „baltkalnieriai" savo fizines jėgas kaip
tik ir nukreiptų į stovyklos dar
bus.
Kaip ten bebūtų, reikia
susigyventi su faktu, kad kai
kurie darbai nesibaigia ir
neduoda jokio pasitenkinimo
jo dirbėjui. Patalpų valymas,
grindų vaškavimas, langų
plovimas, šiukšlių vežimas —
tai gal dalis tų nepatrauklių
darbų. Tokiems d a r b a m s ,
reikalui esant, reikia samdyti
darbininkus.
Kai kurie prieteliai jau yra
paminėję, kad jie mieliau
sutiks p a t y s po šimtinę
paaukoti ir pas kitus aukų
parinkti, negu rankoves atsi
raitė grindis plauti. Mano
manymu, tai labai kūrybingas
kompromisas. Laikui einant,
tiek D a i n a v a i , t i e k j a
besinaudojančioms
grupėms
reikės nutarti, kiek reikiamų
patarnavimų bei pagerinimų
patys atliksime ir kiek jų reiks
už pinigus nusipirkti. Būtų
smagu, kad Dainava prasi
verstų iš nuomos už stovyk
lavietę, bet iš tikro tik aukos
jos biudžetą išbalansuoja.
— Koks
yra
biudžetas ar metinė

Dainavos
sąmata?

— Bet iš kur tų darbininkų
gausite? Lietuviškame
'gyve
nime jau sunku ką prisikal
binti ir į valdybas įeiti, jau
nekalbant apie juodą darbą.

— Metinė sąmata yra kiek
mažesnė, negu mokslus baigu
sios viduriniosios kartos lietu
vių šeimos, kur abu tėvai dir
ba. Doleriais išvertus, apie
35,000 dol. Apie 65% pajamų
gaunama už stovyklavimą.
Likusieji 35% ateina iš aukų,
įvažiavimo, svetainės ir kito
kių pajamų. Išlaidos susidaro
iš daugumai suprantamų, kas
dien susiduriamų reikalų: valy
mo ir švaros palaikymo,
remontų,
transportacijos,
šildymo dujų, elektros, naujo
inventoriaus, įvairių mokes
čių. Čia, aišku, neįskaičiuo
jami tūkstančiai dolerių, kurie
„sutaupyti" atliekant darbus
talkos būdu.

— Darbininkų, tiesa, sunku

(Bus daugiau)
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Lietuvos atstovo dr. S. A. Bačkio
žodis į Lietuvą
Lietuvos pasiuntinybės ir
savo vardu nuoširdžiai jus
sveikinu Vasario 16 dieną.
Kiekvienas žmogus, kiekvie
na tauta trokšta laisvės, kovo
ja dėl jos ir nori savarankiškai
tvarkytis, pasirinkti valdymosi lytį laisvai tokią, kokios
nori.
Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo paskelbimas 1918
m. Vasario 16 dieną Vilniuje
buvo didingas laisvės ir
nepriklausomybės
troškimo
aktas. Jo signatarai ir visa
lietuvių tauta su dideliu ryžtu
ir patvarumu siekė Lietuvos
nepriklausomybę įgyvendinti.
Per visų pasišventimą, aukas
ir savanorių, karių kovas — tai
buvo
realizuota.
Lietuvos
valstybė buvo
atkurta,
pripažinta
nepriklausoma
valstybe ir priimta į Tautų
Sąjungą.
Šis pripažinimas
tebegalioja ir dabar. Lietuvos
vardas, palyginus su 1918
metais, yra plačiau žinomas ir
minimas visame pasaulyje,
dažnai ir tarptautiniuose foru
muose, kaip J T organizacijos
institucijų
posėdžiuose
ar
Helsinkio baigiamojo akto per
žvalgos konferencijose. Tai yra
dėl to, kad didžiosios Vakarų
valstybės — JAV, Didžioji
Britanija, Prancūzija, Vakarų
Vokietija, taip pat Vatikanas
ir eilė kitų valstybių nepripa
žįsta prievartinio Lietuvos ir
jos kaimynių Latvijos ir Esti
jos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą. Šiuo požiūriu svarbų vaid
menį turi mūsų krašte vedama
ryžtinga kova dėl pagrindinių
žmogaus teisių ir laisvių bei
gaunamos Vakaruose žinios iš
Lietuvoje leidžiamos pogrin
džio spaudos.
Lietuvių ištikimybė Lietu
vos nepriklausomybei
yra
visur tvirta ir gražiai reiškiasi.
Vakaruose gyveną lietuviai
ypač jautriai pergyvena Vil
niaus lietuvių patriotiškojo
jaunimo mintis, paskelbtas
1981 metais Vasario 16 dienos
proga Lietuvos pogrindžio
leidinyje, „Aušros" 26 nume
ryje, būtent: „Mūsų Tėvynės
Lietuvos valstybinė nepriklau
somybė gyva mūsų širdyse!
Lietuvos laisvės idėja dega
mūsų protai! Mes, besibai
giančio XX-jo kosmoso ir
atomo amžiaus vaikai, gimė
me vergijoje... Minėdami šią
didžią datą, lenkiame galvas
tiems, kurie padėjo pagrindus
Nepriklausomybei, žuvo už
Tėvynės laisvę... Rusiškieji
okupantai sutrypė valstybės
suverenumą,
bet
nepajėgs
išrauti iš mūsų sielos laisvės

LIETUVIŠKOS KULTŪRINĖS
VEIKLOS PĖDSAKAIS
„Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus
Ir dirvos neapleisk".
V. Kudirka
Ne visi tautinio pabudimo žingsniai išskirti ir
išskirtini iš kultūros sąvokos rato. Bet ir ne visi to
atbudimo šuoliai rišasi su kultūros vardu. Iš tų šuolių
patys aukščiausi ir plačiausi — šuoliai į nepriklauso
mybę. Todėl čia atsirado lietuviškosios kultūrinės
veiklos, su tautinio atbudimo kai kuriais palydovais
skyrelis, primenąs tos veiklos aplinkybes ir pobūdį.
Nors mokiniai maitinęsi lenkiškos kultūros
užnašomis, suspausti mokslų rusiškos kultūros
uždarose sienose, bet lygiagrečiai su tautiniu
susipratimu atskiri iš jų pradėjo galvoti ir apie lietu
viškąją kultūrą, jos grūdų sėjimą ir auginimą, — glū
dėjusios kaimuose, giliai įleidusios šaknis į dirvože
mį, plasnojusios lietuviška dvasia ir jos apraiškomis.
Suprantama, kad negalėjo sėti pilnomis saujomis,
auginti po atviro dangaus saulės šiluma ir lietuvį,o tik
žiemos šalčiuose, — po Lietuvą žiema: nei žodžio, nei
rašto, — mažyčiuose šiltadaržiuose, pridengtuose del
nais ir šildomais savimi.
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Kitą kartą jis mus įvedė į Lietuvos kunigaikščių
laikus, parodė jų išmintį ir genijų. Ir mes kartu su jais
jautėmės lyg sąmokslininkai, savi, turį daug bendru
mo, šventumo, į ką neturi teisės kištis kiti prašalai
čiai—mes didžiavomės prieš juos ir išaugome patys
savo akyse. Galėjome gerai nemokėti gramatikos ir
sintaksės, bet mokėjome jaustis, būti ir bręsti lietu
viais. Kriaučiūnas ir pats nesitikėjo kalbos išmokyti
per tiek laiko.
Jis, būdamas rusiškos mokyklos mokytojas,
buvęs baustas, stengdavosi būti atsargus. Tačiau, kai
kraujas prabildavo, jis neišsilaikydavo ir leisdavosi į
tautos laisvės dausas ir mus vesdavosi kartu. Ir mes
eidavome. Mes rinkdavome jo žodžius, ir jie likosi
visam gyvenimui. Lietuviai jausdavosi lyg įvesti į
didžiąsias paslaptis, o visi kiti likdavosi maži vaikai,
kuriems netinka kištis į vyrų reikalus. Todėl nenuos
Pirmoji lietuviškosios dvasios išraiškos kultūra,
tabu, kad mes. ketvirtos penktos klasės gimnazistai, ne vien tik susikalbėjimo priemonė, buvo savoji
jau tada svajojome apie rusų okupacijos nusimetimą. kalba. Reikėjo nuo jos nutraukti užtiestą ir tiesiamą
Šioj gimnazijoj man teko išbūti iki šeštos klasės, „uždangą juodą", rodyti jos vertę, kurti „vietą Europoj
bet jau ir to pakako likti sau žmogumi, sąmoningu atras". Kriaučiūnui (prisidedant ir kitiems) nuolat
lietuviu. Aukštesnėse klasėse be abejonės į lietuvybę skatinant, spaudžiant, įtaigojant „Aušrai",padedant
įaugimas turėjo būti stipresnis. Už tai ir suprantama, ir „Varpui", taikant naują rašybą, ravint kalbines
kodėl Marijampolės gimnazija davė tiek daug piktžoles, mokinių pirmasis kultūrinis darbas —
susipratusių lietuvių studentų, vėliau — inteligenti- savosios kalbos, speigus iškentusios šarmotosios
jos .
bruknelės puoselėjimas, kultūrinimas.

•

jausmo, nepriklausomos Lietu
vos atkūrimo troškimo. Mūsų
idealas yra visos Lietuvių
tautos idealas".
Lenkijos įvykiai ir Vakarų
valstybių reakcija
dėl jų
primins ir mūsų likimą. Kaip
žinome, JAV ir kitos Vakarų
valstybės
insistuoja
energingai, kad Sovietų Sąjun
ga ir Lenkija laikytųsi Helsin
kio aktu duotų pasižadėjimų ir
suprastų, jog prievarta, jėga ir
represijomis
n e g a l ė s jos
užgniaužti žmonių
laisvės
troškimo. Tikėkimės, kad ta
Vakarų valstybių laikysena,
labai
remiama
pasaulinės
viešosios
opinijos,
privers
Maskvą susimąstyti.
Vakarų pasauliui šiandieną
žinoma, kad lietuviai nesiliau
ja protestuoti prieš priemones,
kuriomis Lietuvos okupantas
siekia
panaikinti
Lietuvių
tautos kultūrinius savitumus,
tradicijas ir kiekvieną tautinio
g y v a s t i n g u m o ženklą bei
prievarta rusų kalbą įvesti
Š.m. liepos 28 d. sukaks 60
metų, kai JAV
oficialiai
pripažino Lietuvą, Latviją ir
Estiją. Ir po šiai dienai JAV
vyriausybė, kongresas ir tauta
rodo mums didelį palankumą
mūsų veikloje dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės atsta
tymo. Visi lietuviai esame už
t a i l a b a i d ė k i n g i JAV
vyriausybei ir tautai.
Malonu m a n pacituoti JAV
valstybės sekretoriaus Alexander M. Haig, Jr., žodžius iš jo
atsiųsto man š.m. vasario 1 d.
laiško ryšium su Vasario
šešioliktąja.
Jis rašo: „Lietuvos respubli
kos įkūrimas 1918 m. vasario
16 d. įkūnijo ir įprasmino
Lietuvos įsipareigojimą lais
vei
ir l a i s v a m
tautos
a p s i s p r e n d i m u i . Lietuviai,
kaip ir amerikiečiai, ir šian
dieną tebėra pasišventę šiems
pagrindiniams
principams.
Jungtinės Valstybės negali
leisti, kad Lietuvos valsty
binio integralumo pažeidimas
būtų užmirštas. Todėl mūsų
politika nepripažinti prievar
tinės Lietuvos inkorporacijos į
Sovietų Sąjungą lieka tvirta ir
ji nesikeis.
Amerikiečių
tauta,
kaip
lygiai jūs ir jūsų tautiečiai,
nepalaužiamai tiki galutiniu
laisvės triumfu".

Sveika, patriotinė, vieninga
išeivija tai būtina sąlyga vesti
sėkmingai politinei kovai už
Lietuvos teises ir reikalus.
K u n . M. K r u p a v i č i u s

Nors vietoj išraunamų svetimybių ir dar nesuras
tų tikrųjų žodžių ji, kalba, be taisyklingų, priėmė (neil
gam) ne pagal jos reikalavimus sukurtų naujadarų, —
ypatų, paveizdų, purvabridžių, abelnų, mokslainių, —
apturėjimų, retežių, — bet pats supratimas ir
siekimas ją apvalyti jau buvo pasukimas teisingu
kalbos kultūros keliu.
Kartu su kalba ir jos vartojimu įėjo į pavienius ir
būrelius daina, tautinės dvasios reiškėją, atitin
kamos verstinės žodinės kūrybos gabalėlių ir savųjų
poetų, rašytojų mintys ir žodžiai — iš pačiu anksty
viausių laikų, vėlesnių nuo „Prabrėžk Aušrele"... iki
„Lietuva Tėvyne mūsų"... „Apsaugok, Aukščiausias
tą mylimą šalį"... Prikeltoji kalba buvo ir pirmasis
stipriausias ryšys, vienybės motina (Daukša) su lietu
viškąja aplinka, asmenimis, kurie žengė, nors dar
supančioti, tautinės kultūros keliais. O marijampo
liečiams ypač tie žengėjai įtikėtini, artimi, tos pačios
gimnazijos buvę mokiniai.
Įsisteigusi (1901) Marijampolėje slapta jaunimo
„Artojų" vardu draugija rengdavo kaimuose pas
ūkininkus,
bažnytkaimiuose, miesteliuose, dr.
Griniaus tėviškėje Saliamos Būdoje, Baltrušiuose,
pas Lozoraitį, Pilviškių apylinkėse, Jurkšų kaime,
Sasnavoje, Igliaukoje, suėjimus, suvažiavimus. Prisi
dengę atlaidų, giminių, pažįstamų, draugų pasisve
čiavimais, šeimyninėmis paprotinėmis švenčių puoto
mis, gegužinėmis, pasilinksminimais, net išgėrimais,
atlikdavo lietuvišką programą, suruošdavo vaidi
nimą.
Programose dalyvaudavo ir vyresniųjų klasių
mokinių (P. Grigaitis, M. Krikščiūnas, V. Tercijonas,
(Pr. Dailidė...): deklamuodavo, sakydavo monologus,
vaidindavo... Kiti šiaip juose stengdavosi pabuvoti.
(Bus daugiau)
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Meroke galvą užvertęs stebi
d i d i n g u s vaizdus. U o l ų viršūnėse
betirpstantis sniegas virsta baltais
putojančiais kriokliais ir kriokleliais, kurie s u s a m a n o m i s ir žole
M I S C E L L A N E O l S
krenta į fiordus. Iš ryto m ė l y n a 
m e vandenyje, tarsi veidrodyje,
atsispindi slėniai, ūkininkų spal
v i n g i m e d i n i a i n a m a i . Kai kur ga
ir kitus kraštus
n o s i gelsvi ,maži norvegų ark
liai s u juodomis d ė m ė m i s a n t kar
MLDZiNSKAS, 4059 Archer Aven-e,
č i ų ir kojų. Prie s o d y b ų v a i s m e 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980
d ž i ų sodai. Šalia v a i s m e d ž i ų žydi
i e v o s , alyvos, geltonuoja purienos,
uiillillillltuilliuillllllllllllllllllliciaiiiil
o visur sužaliavusių berželių kva
M. A. Š I M K U S
pas.
O jau čia beržai dideli su
INCOME TAX SERVICK
r a u d o n a i s k a m i e n a i s . Koks dide
NOTARY PUBLIC
l i s skirtumas tarp š i o ir Arktikos
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
n e ū ž a u g o s berželio. Visur sodriai
Ruonis ant ledo lyties.
Taip pat daromi VERTIMAI.
ž a l i o s pievos. Jau ištiestos ant
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
s t u l p ų vielos, ant kurių išdžiūvu
A I tokie blankai.
si ž o l ė virs auksinės spalvos šie
— gali visur. Visi apie juos kalba uolomis, sniegu ir žemėmis užver •HurnrrrnnmniiniiiiiiuiiiiiiiiiifniiiHii
nu.
ir visur jie matomi. Ypatingai jų tę slėnius, trobesius ir gyventojus. Ulllllimilitmiimi!i!!!imi!!l!!!!!imiil!!ll
daug parduodama suvenyrų par O kartais uolos nusirita į fiordų įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
Fiorduose a r i a m o s žemės labai
iš mūsų sandėlio
duotuvėse. T i e norvegų pasakų ežerus, sukeldamos
potvynius.
m a ž a i . Ū k i n i n k a s , išvalęs dirvą
COSMOS PABCELS E X P R E S S
didvyriai — tai nykštukai su vie Slėnių gyventojams fiorduose vi
n u o a k m e n ų , turi m a ž ą lopelį že
2501
W. 69th St . Chicago. 1L 60629
na akimi ir ilga barzda. Pagal suomet reikia budėti.
mės, kur išsiaugina javų ir daržo
padavimus troliai ir gnomai gy
Kuo toliau į pietus, vidurnak
vių. Be to, ū k i n i n k a s laiko bandą
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
vena miškeliuose, kalvose, spra čio saulės efektingumas mažėja.
galvijų. Aukštai kalnuose yra pa
TeL — 925-2737
gose. Jie ypač pavojingi mergai Kai priplaukėme Bergeną, van
g a l b i n ė s ganyklos. Vasarą karvės,
Vytautas Valanti nas
tėms Kai troliai įsimyli mergai d e n i n i a m s strazdams beskraidant,
a v y s ir ožkos yra išvedamos ir pa
tes, jas nutempia į fiordų uolas. Norvegijos tautiniam paukščiui, į iiiiHitnuminiHiiiiiiuiinmiuimitsiHiHi
l i e k a m o s kalnuose
iki rudens.
Žvejams ir jūrininkams troliai pa ugnies diskas nusileido u ž tolimų
V a s a r ą galvijus prižiūri š e i m i n i n 
vojingi ypač audros metu. Jei kalnų keterų. Nušvito, liepsnojo
kė, kuri, g y v e n d a m a klėtelėje, —
audros metu žvejys pamato tro ir sudegė. Virš parausvintos beKILIMUS IR B A L D U S
"seter", melžia galvijus,
muša
lių, tai jau yra dingęs jūrų gelmė krantės jūros it mižiniška palapi
Plauname ir vaškuojame
sviestą ir spaudžia sūrius- M a t nor
visų rūšių grindis.
se.
Geiranger fiordai.
nė
išsiskėtoijo
naktis.
v e g a i yra dideli ožkos pieno ir sū
BUBNYS
(Pabaiga)
rio mėgėjai. Kas antrą dieną šei
Fiordai yra nepaprastai žuvin
m i n i n k a s ar kiti š e i m o s nariai ko gi. Fiordų slėniuose matosi žvejų
pia į kalnus su lauktuvėmis. Iš gyvenvietės. N a m e l i a i maži, ne
Visokiu būna prabudimu. Graklėtelių į slėnius grįžta su pienu, dideli kiemeliai, o ant tvorų džiūs
čiausiai
prabunda vaikai: praveria
sviestu ir sūriais. Kartais iš laivo ta tinklai.
akis,
ir
l ū p o s jau šypsosi, ieško
m a t y t i tarp k a l n y pasislėpusios
Negali atsigėrėti vėsiomis, il
VALERIJONAS JAKAS
klėtelės, kurios iš toli atrodo lyg gomis dienomis, trumpomis švie d a m o s dėl ko pasijuokti. Todėl
ir visi n a m a i nušvinta n e saulei
, čiai surenka viską maistui. T a r p praeitų m e t ų kregdžių lizdai.
(Tęsinys)
siomis naktimis.
patekėjus, o vaikams sukilus. S u  PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
į žolėmis apaugusių akmenų yra
T o k s fiordų ūkininkų izoliuotas
Jau debesuotumas mažėja. Jau 1
augusiųjų
prabudimas sudėtingas:
Greit
teks
apleisti
fiordus.
Ste
begalės smulkių moliuskų.
AŠTUNTOJI LAIDA
g y v e n i m a s prisideda prie senų
matosi vienas iš 'gražiausių vasa
biu keleivinius laivus, kurie būrių kartais v o s vieną akį praveri, ir
tradicijų ir gyvo folkloro išlaiky
ros vaizdu — vidurnakčio saulė.
Suredagavo
žuvėdrų palydimi, palaiko susisie jau rieda ašara, o kitas nuo savo
m o , h čia, ir kitur fiorduose yra
Artėjame prie Šiaurės Iškyšulio.
Juozanina
Baožvardienė
Šį kartą turėjau daugiau laiko n a u d o j a m a " l a n d s m a l " kalba, o kimą tarp fiordų gyventojų, nes dantų griežimo prabunda. Aldo
Jau n u o seny laikų, daugelio arčiau susipažinti su Geiranger
Geiranger fiordai yra išsišakoję na šį kartą prabudo ne verkdama
Šiom dienom Draugo spaustuve
a u miestuose ir rytuose "rickmal",
kelionėmis besiįdomaujančiu tiks fiordais. Jei užklausi norvegus, j
išleido
aštuntą laidą šios populia
ir
n
e
kalendama
dantimis.
Pra
apie
120
m
y
l
i
ų
į
krašto
gilumą.
kuri t - | d
d a n Ų kalbos įtakos
rios virimo knygos. J. Daužvardielas yra kartą gyvenime pamatyti kurie fiordai savo gamtovaizdžiu I
budo
ir
tiek.
Ir
rytas
buvo
gražus:
Laive
be
keleivių
g
a
b
e
n
a
m
i
tu
b a n d y m a s paS a v o laiku b u v 0
nė vėl patikslino ir pagražino šią
Šiaurės Iškyšulį
(North Cape) , yra gražiausi, 9 is 10 pasisakys uz j
autobusai,
automobiliai. pro l a n g ą matėsi balti debesiu. l a n d s m a l i i t e r a t ū r i n e kal- ristų
!aidą naujais paruošimais.
Ūkininkai v e ž a ožkas ir vištas kai, kaip nuotakos mezginiai, iš
Norvegijos vakariniame pakrašty- Geiranger. Sustojame Merok vaT
Tai geriausia dovana naujoms
je. Šiaurės Iškyšulys geografiškai11 sarvietėje. Pirmiausia važiuojame Į D a pardavimui. Susisiekimas laivais džiaugsmo besivolioję padangėje. žmonoms ar marčioms.
Daugelis
yra pačioje šiaurėje, kaip Euro autobusu į Dalsnibba kalno vir- į
Antanas Rūkas apdovanojo kitataučius supažindin
Kaip kiekvienoje tautoje, taip fiorduose palaikomas ir žiemą,
pos viršugalvis.
(š Sužalotieji) dami juos su lietuvišku maistu ir
šūnę. Fiordų kalnų skardžių ke- \ ir pas norvegus yra mitologijos, nes čia atkeliauja G o l f o srovė ir
fririmu. si knyga yra sukėlusi la
liais tik patyrę vairuotojai gaji \ legendų, folkloro. T a s viskas at- fiordai neužšąla. Geiranger fior
Atplaukiame
į Honningsvag •
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
P A C K A G E EXPRESS AGENCY
:
važinėti. Jie siauri, vingiuoti, pi'l- keliavo iš amžių g l ū d u m o s , dau- dai jau yra už Arktikos rato.
MARIJA NORJED£IEXfi
tataučių darbo vietose ir organiza
žvejų kaimelį, o iš čia per tund-;
na labai aštrių posūkių, kol už- giausiai iš vikingu laikų. N o r i n t
cijose.
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rą autobusu pasiekėm tą stačio-1
važiavome ant pačios viršūnės, pamatyti norvegų tautinius šoFiordų g y v e n i m o idilei graso
Labai pageidaujamos geros rūšies
mis sienomis į vandenį nusilei
kaip "bažnyčios bokšto". Ž i n o - , kius reikia vykti į kurią nors salę, kartais pasitaiką staigūs uolų nu- prekes. Maistas iŠ Europos sandelių. Užsakymus siųsti:
džiančią uolą- Šiaurės Iškyšulys <
2608 W. 6Sth St., Chicago. TU. 60829
DRAUGAS. Knygų Skyrius
ma, verta, nes panorama įspūdin- ] o susipažinti su ypatingais pasa slinkimai, kurie jau n e kartą yra
Tel. 825-2787
daug Įspūdingesnis iš tolo. Pa4545 W. 68rd Street
ga,
kų didvyriais troliais ir gnomais
itebė,' m sovietinius laivus, plau-į
Chicago, Illinois 60629
kiančius iš Murmansko į Atlantą. Į
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Kaina su persiuntime . 55
Sustojame
Kir^ennes,
Hamm- Į
erfest, T r o n h e i m ir kituose mies
Illinois gyventojai pridė ;te dar
2o sentų mokesčiams.
teliuose. D a u g u m a s šių miestelių
MATILDA
MĖLIENS
buvo sunaikinti per Antrąjį pa
Suėmimas
ir gyvenimas
bolševikų
rojuje
saulini karą. bet dabar atstatyti.
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i
Tarp u o l ų nauji, ryškiomis spal-1
vomis dažyti namukai. Languose!
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
|
Matilda Strimaitytė-Mėlienė
kambarinės gėlės, megztos už-;
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
uoiaidos. Kai kur matosi iš savo;
5
buvo s u i m t a ir i š v e ž t a 1941
Pardavimas ir Teisymas.
stovyklų besilanką lapiai. Žino-1
E
m. birželio 14 d. P o 1 5 metų
ma, jie skiriasi savo apsirengimu. į
2346 W . 69 S t . , tel. 7 7 6 - 1 4 8 6
Kartais net siūlo turistams pirk- j
I
baisaus i š g y v e n i m o jai p a ti įvairių kailių ir dovanų. Tarpj
5
v y k o grįžti į L i e t u v ą ir pasustojimų keleiviai, vidurnakčio)
saulei šviečiant, gali grožėtis: žu- j
=
siekti v a k a r u s .
vėdros skraido virš galvų, iš tam
Licensed, Bonded, Insured
saus v a n d e n s kyla visokio pavida- i
lo uolos — apvaliomis, kartais j
i
K n y g ą išleido V y t a u t o D i d ž i o j o Saulių Rinktinė Chi| Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
pailgomis, aštriomis briaunomis, o j
= cagoje 1 9 8 1 m. A t s p a u s t a " D r a u g o " s p a u s t u v ė j e .
5 lės. Karšto vandens tankai. Flood conkartais sniegu padengtomis vir
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
jš
K a i n a s u persiuntimu $6.95
H
šūnėmis. Čia vasarą gyvenimas
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
t r u m p a m sužydi, bet žiemą gy
s
Užsakymus siusti:
1 lietuviškai.
ventojus prislegia
sielvartinga
SERAPINAS
636-2960
1
DRAUGAS,
J,5į5 W. 6Srd Street,
§
gamtos tamsuma ir arktinės nak
|
Chicago, IL 60629
S
tys.
r
Illinois g y v . d a r prideda 3 6 et. v a l s t i j o s mokesčio.
=
Pajūryje įdomiausia atoslūgio
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metu. Atsitraukus vandeniui, kai
ŠERĖNAS perkrausto baldus '
kur pajūryje išnyra smėlėtas dug
kitus daiktus. Ir iš toli miesto u .
nas- D u g n e palieka jūros žvaigž
% , dimai ir pilna apdrauda.
džių ir įvairių gyvūnėlių. PaukšPriimame MASTER CHARGF. ir VISA

CLASSIFIED ADS
I E Š K O

PENSININKAS (sibirietis) ieško buto
nuomoti iš 3 kamb., be baldų, Marąuette Parko rajone. Pasiūlas siusti
šiuo adresu: John Papartis; P.O. BOK
1433, Homewood, DL 00430.

" siUMTiMiArTuiruvį"

VALOME**

B E AL E S T A T E

ŠIMAITIS REALTY
Rezidencinių ir pajaminių
namų pardavimas
Income Tax, Insurance, Notary Public
2951 West 63rd St. — Tet 436-7878
nmiirrrrrrmTirnnii'itiiiifkiiiiiiifiiiiiiiiii
BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimas

Arktika, fiordai. Šiaurės iškyšulys

Valdymas
Pardavimą?

INCOME

TAX

Notariatas —

Vertimai

BELL REALTORS
J.

B A C E V I Č I U S

6539 S. Kedzie A v e . — 778-2238

Popular Lithuanian
R E C I PE S

KRYŽELIAI

—

Narna pirkimas —

Tel — RE 7-5168

VIDURNAKČIO SAULĖS įSPODŽIAI

N U O M O T I

m•M i ^ — — < — — ^ — — w — — — — ^ —

ftiimiuiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiuiiiM*

MISCELLANEOUS
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LIETUVOS ISTORIJOS
VAIZDINE SANTRAUKA
Sudarė
VILIUS L. DUNDZELA
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai.
Šis leidinėlis pritaikytas mūsų
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus^
Kaina su persiuntimu $1.60

Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu.
l!lil!llllll!i23SI33;!!2IlIlllimillIlllll!lllim
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Šv. Pranciškaus Dvasios
Spinduliavimas
Paruošė
T. Viktoras Gidžiūnas, O.FJH.

• 16 L I • i S TV

Trylika skyrių: Tėvų Namuose. Pa
šaukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis
ir Apaštalas. Regula ir jos patvirtini
mas. Tolimesnis gyvenimas ir darbai
Šv. Klaros pašaukimas. Atgaila, kū
rinių meilė ir misijos. Ordino sutvar
kymas ir misijos. Pasauliniai Mažes
nieji Broliai.. Kalėdos, prakartėlė, to
bulybė ir malda. Žaizdos, mirtis ir ka
nonizacija, šv. Pranciškaus Dvasios
spinduliavimas Lietuvoje ir Išeivijoje
ir t.t.
|

iiiciiimimiiiiimiuummiiiiiiiuiinuiiu

Kaina su persiuntimu $6.00

ARKTIKOJE

TELEVIZMG3

Master Plumbing

Išleido Pranciškonai 1981 Brooklyne, N.Y.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 35
et. valstijos mokesčio.
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T H E FORTY YEARS
0F DARKNESS

M OV I N G

Jr

Vidurnakčio saule virš šiaurės Iškyšulio.

KURIAM GALUI MOKĖTI
DAUGIAU ?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
NUO $300 IKI Sl.OOO

Chrysler LeBaron MedalHon
2-dr Coupe

BA12EXAS MOTOR SALES
CHRYSLER •

CVCPERIAL

PLYMOLTH • K CARS
"U WILL L K E US"

4030 Archer —VI 7-1515

MiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiimmMMMiiiiHmiiiimiiiMHiHiiiinmi^

|
=
3
H
E
1
%
|
s
=
|
§
r

N A U J I E N A !

s i u n t i m u $16.50.
Spaudė M. M o r k ū n o s p a u s t u v ė
siitsti:

DRAUGAS,

Chicago,

m.

tftf

W. 6Srd

60629

Illinois gyventojai dar prideda $1.05 valstijos mokesčio.

Minkštais viršeliais. Kaina $2£5
10% — 20#> — ;$«>% p! 'lau mokėsit
už apdraudę nu« ugnies
automotiilk> pas mus.

S
g
S
S
S
s
|

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
atžymėjimą už savo darbus.
šioje knygoje ji aprašo apie
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gjntarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNELIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
ir kitur.)
Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana
kiekvienai progai.

E

Pubiished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York,
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su
persiuntimu $28.10.
lUinois gyventojai dar prideda $1.62 vaistijos
mokesčio.
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St,

Telef. — WA 5-8063

The Golden Gem oi the Ages
By PATTY C. RICE, Ph.D.

|

Tik ką i š ė j o iš s p a u d o ? I s p a n ų A m e r i k o s n a u j o s i o s
poezijos antologija A T O G R Ą Ž Ų S A U L Ė . Tai pirmoji t o k i o
dydžio svetimų poetų a n t o l o g i j a l i e t u v i ų k a l b a . Ji a p i m a
visas 19 ispaniškai kalbanči'•••? š a l i s , p r a d e d a n t A r g e n t i n a
ir baigiant venecueia. J o j e y r a 9 0 p o e t ų d a u g i a u k a i p 3 0 0
eilėraščių.
Ją sudarė P o v i l a s G A U Č Y S , r e d e g a v o S t a s y
G O Š T A U T A S . Išleido " R Ū T A " . 5 9 1 ps . 1 9 8 1 . K a i n a s u per-

Užsakymus

A MB £

f

FMII
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^ .

1,5+5 West 6Srd 8t% Chicago,

IL

60629

=±?

Si įdomi knyga gaunama:
DRAUGE, 4545 W. 68 SL,
Chicago, DL 60629
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A.

..i .

V I L I M A S
M O V I N G

Apdraustas t-rkrausiymas
Įvairių atstumų

UftMkyraus siųsti:
DRAUGAS,

ZAP0US

32081/2 W e s t 95th S t r u e t

=
=

Paraše Dr. J n o o u Vatfnor*
Apie istorinius lietuvių kovot
metus.
I anglų kalbą išvertė
Juozas Boleviana

Tel. 8 7 6 i

1 8 8 2 arba

876 5996

illlin!ll!i!?;flLllillll!llllUI<liillUIIIIIH

Apsimoka

skelbtis

dien.

DRAUGE,,

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos.
lllllllilIlIUIlHIIIIIIIIIIUIIIItlIlIlIlIHIlHIII

RemJdte t u o s
ne skelbiasi dien

U s i i e r t a a , ko
"Draugs".

MŪSŲ KOLONIJOSE

Denvcr, Colo.
LIETUVOS LAISVINIMO
DISKUSIJOS COLORADO
RADIJO STOTYJE

ALB KVIEČIA HAMILTONO "AIDA"

ALFONSAS NAKAS
viu parapijų klebonai: kun. A.
Kadangi į antraštę daug netel-1 pozitorius, pianistas ir dirigentas,
Volungis ir kun. A. Miciūnas,
Denverio lietuviai buvo malo- pa, skubu paaiškinti, kad ALBamžium dar labai jaunas Jonas
ALRK moterų sąjungos
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS MIC;
centro vald. pirm. J. Mack, Lie- niai nustebinti, išgirdę žinomą tai Amerikos Lietuvių Balso radi Govėdas. Solo partijom anga
Lietuvos Nepriklausomybės at tuvių Karo veteranų komandie- advokatą Povilą Žumbakį, atsaki- jo klubas, kurio transliacijas gir žuotas Rimas Strimaitis. Gausiais
kūrimo 64 metų sukakties minė rius R. Simkonis su žmona; Lie- nėjantį į klausimus per KNUS dime kiekvieną sekmadienio rytą, koncertais "Aidas" aidi toliau,
jimas, rengtas Woroesterio iLetu- tuvių Piliečių klubo pirm. A Vie- radio stotį (AM — 71 — ban- o "Aidas" tai Hamiltono mergai gražiai atliekamomis dainomis
vių organizacijų tarybos, buvo raitis su žmona, mūsų valstijos; ga) vasario 14 dieną, 6 vai. 10 čių choras. Kada ir kur koncertas teikdamas džiaugsmo visiems, kas
pradėtas vasario 13 d. radijo ban senatorius J. D'Amico; prof- A į mm. vakare.
įvyks, pasakysiu rašinio gale.
tik randa progą jį išgirsti.
gomis per lietuvių valandą iš
Apie Amerikos Lietuvių Balso
Vasaitis su žmona; Lietuvių Labd.
Prie šio pasikalbėjimo parenVisų pirma — šiek tiek apie
stoties WICN, kuriai vadovauja
radijo
klubą (beje, prašyte prašo
draugijos pirm. K. Adomavičius girno ir pravedimo prisidėjo Bal
chorą ir jo koncerto rengėjusE. Meilus, jr.- Buvo perduota
si, kad pavadinime žodis "Ameri
su žmona; organizacijų tarybos ty - Amerikiečių Laisvės lyga iš
specialiai Vasario 16-tai skirta
pirm. P. Molis su žmona. Vėliau Los Angeles, Californija. Be šio Hamiltono mergaičių chorais kos" būtų pakeistas į "Detroito",
programa, kurioje kalbėjęs Dr.
išvardino ir organizacijų pirmi naujo veiksnio įtakos vargu ar buvo suroganizuotas 1970 metų ir trumpinama į "DLB"!) šia pro
Vinco Kudirkos Saulių kuopos
pradžioje, bet jo krikštynos įvyko ga nėra reikalo daug kalbėti, nes
ninkus.
Denverio apylinkės
gyventojai
pirm. A. Zenkus priminė, kad
1971 m. kovo 14 d., kai, vado detroitiečiams čia rašau, o detPirmasis kalbėjo gubemato- j būtų išgirdę apie Lietuvos sunkią vaujant Vaclovui
Lietuvos kelias į laisvę buvo sun
Verikaičiui, roitiečiai savo organizacijas pažįs
kus. Ta kova pareikalavo daug rius E. King. Ji s gerai susipaži- : sovietinę okupaciją ir jos vargus jau buvo išmokta daugybė gies ta. Tik verta kai ką pirštu priki
aukų ir kraujo. Kvietė visus da nęs su Lietuvos padėtimi, jos oku rusų priespaudoje.
mių bei dainų ir pasiruošta bet
Advokatas Žumbakis atsakinėjo kada, bet kur koncertuoti. Krikš šamai priminti. Net paraidžiui
lyvauti minėjime, kuris sustiprin pacija.
nežinodamas šio klubo veiklos sta
tų mūsų dvasią ir ryžtą kovoje
Miesto vicemeras D. Herliby į klausimus sumaniai ir įtikinan tynų metu chorui suteiktas trum tuto, drįstu teigti, kad jo pagrin
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Kal perskaitė merės S- Robinson iš čiai. Jis pabrėžė, kad JAV ir pas, sklandus, svajingas, pačių dinis tikslas — lietuvių kultūra
bėjo ir mūsų valstijos atstovas W. leistą proklamaciją, skelbiančią, daugelis kitų valstybių nepripa chorisčių pasirinktas vardas "Ai per lietuvišką žodį. Kultūrą turiu
Glodis. Jis kvietė kiekvieną pamąs kad nuo vasario 7-14 d. prie žįsta (de jure) Pabaltijo sovieti das".
galvoj plačiausia prasme, įskai
tyti Vasario 16-tos minėjimo pras miesto rotušes plevėsuos Lietuvos nės okupacijos. Todėl Pabaltijo
Išskyrus Čiurlionio ansamblį, tant ir lietuvišką politiką, o ka
mę. Priminė, kad lietuviai galime vėliava, o Vasario 16-toji —Lie- valstybių atstovybės daugelyje
vietu
turbūt joks kitas muzikinis viene dangi Lietuva pavergta, tai ir va
diena \
tebeveikia normaliai.
didžiuotis savo darbais, nes čia, tuvos nepriklausomybės
Buvo
P i e s t a dabartines Len- tas tiek daug per vieną dešimtme davimo politiką. £jo dešimtme
Worcestery, turime 2 parapijas, Worcesteryje. Perdavė merės ir 1 05
čiai. Keitėsi veikėjų vardai ir vei
2 klubus, Šv. Kazimiero pradžios savo sveikinimus, užtikrindamas,. "]' padėties įtaka Pabaltijui, o tį nekoncertavo, kaip "Aidas". dai. Keitėsi radijo stotys ir trans
kaip arti Vietinės publikos šiltai sutiktas,
mokyklą, organizacijas, ir t-t. Esa kad Lietuva nebus užmiršta jūsų ypatingai Lietuvai,
miausiai
Lenkijos
kaimynei.
Pe spaudoje pagirtas, iŠ Hamilto liacijų laikas. Lietuviškas žodis ir
me labai aktyvūs ir jam esanti ir jūsų vaikų, nes gilus tikėjimas
daina nesiliovė skambėję plačioje
didelė garbė būti lietuviu. Litua tai parodo, kurio liudininku buvau reita prie religijos persekiojimo no greit išsiveržė į kitus Kana Detroito apylinkėje. Ak, seniau,
nistinės mokyklos mokinės: K pats dalyvaudamas šį rytą jūsų okupuotoje Lietuvoje, pagvilden dos bei JAV miestus su gausiais kai dar buvom neturtingi ir ma
tas rusinimas mokyklose ir uni koncertais. "Aido" dainos nuai
Norkevičiūtį A . T e s c o r d r a D a S į P a m a l d o s e - B u v 0 i r d a u P a u !»!- versitetuose. Neapeita ir Vasario dėjo Toronte, Montrealyje, kana- žiau aukodavom, radijo progra
rilaitė ir G. Prapuolenytė pa- l f c ė t o i u > *** pagrindinis prof. A. 16-tosios reikšmė lietuviams, ne- diškiam Londone, Sudbury, Del- mose dominavo komerciniai skel
deklamavo no pilėrašti
I Vasaitis iš Putnamo, Conn. Prele. , ,_
hy lietuviškuose telkiniuose. O bimai. Dabar tokie skelbimai (ne
dek amavo po eileras i.
^
^ ^
j svarbu, kur jie bebūtų, jskaitant
Jungtinėse Valstijose jis aplankė kalbu apie lietuviškos veiklos įdo
Vasario U
įvyko pagnndi-, L j e t u y o s p r a e { t i e s i s t o r i j ą U ž b a i _ ; ir sovietų okupuotą Lietuvą.
mius, naudingus pranešimus)
nis minėjimas, pradėtas 10 vai. gė — lietuvių kalba, pabrėžda
Aptarus dar visą eilę
kitų Clevelandą, Detroitą, Chicagą,
baigia
išnykti. Užtat lėšų telki
ryto šv. Mišiomis Šv. Kazimiero mas ir konkrečiais pavyzdžiais klausimų, kalbėtojas užbaigai pa New Yorką, Hartfordą, Worchesmu
klubo
valdyba turi rūpintis
parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias i;urodydamas,kaip mes turime ir sirinko Lenkijoje naudojamą po terį, Philadelphiją. Gavęs Kana
kiekvieną
metų
dieną. Koks tai
už Lietuvą ir kenčiančius lietuvius privalome laisvėje gyvendami iš- sakį: Žiema — jūsų, o pavasaris dos valdžios paramą, 1974 m. va
sarą nuskrido į tolimąjį Winipe- darbas, geriausiai žino tik tie, ku
aukojo ir pamokslą pasakė kleb- laikyti lietuvybę ir darbu, auko-'
mūsų. .
gą ten dainuoti ir Kanados Lie rie jį dirba. Dirba ne tik mater
kun. A. Miciūnas, MTC. Giedo
mis
remti
Lietuvos
laisvės
atgavij
Į
kvietimą
skambinti
radio
sto
tuvių Dienoje, ir miesto šimtme ialiai neatlyginami, bet nere
jo parapijos choras.
čiai
apie
advokato
Žumbakio
pa
čio sukakties iškilmėse.
1 tai ir moraliai skriaudžiami, ne
11 vai. ryto iškilmingas šv. mą.
sikalbėjimą
pirmoji
atsiliepė
Copagrįstai kritikuojami, pašiepia
R. Jakubauskas perskaitė rezo
Mišias Aušros Vartų parapijos
Sakau — į tolimąjį Winnipegą. mi. Nuostabu, kad tokių idealistų
lorado
Lietuvių
Bendruomenės
bažnyčioje koncelebravo kleb. A. liucijas, kurios buvo vienbalsiai
pirmininkė Irena Urbonienė. Ji Tai buvo tik sparnų išbandymas. vis dėlto dar nepritrūkstame. Kal
Volungis, vyskupas B. Flanagan priimtos ir bus pasiųstos prezi
palietė keletą svarbių problemų Sekanti koncertų serija — jau Eu bant specifiniai apie ALB radijo
ir Šv. Kazimiero parapijos kleb. dentui R. Reagan, valstybės de
ropoje, 1974 m- vasaros gale, pra klubo vadovus, šalia 52 radijo
A. Miciūnas. Pamokslą pasakė partamento sekr. A Haig, Jung ryšium su sovietų okupacija Lie dedant Anglijos Londonu ir Mantransliacijų metuose, dar publi
vysk. B. Flanagan, gerai susipa tinių tautų ambasadoriui ir ki tuvoje, nušviesdama jas aiškiai chesteriu, paskui Vokietijos Ham
kai kasmet jie surengia ir po ke
žinęs su pavergtos Lietuvos žmo tiems valdžios pareigūnams bei ir nuosekliai.
burge, Miunchene, galiausiai Ro letą pobūvių salėse, įskaitant ir
nių kančiomis, jų kova už tautos konsulams.
Sekantis iš klausytojų iškėlė moje. Čia, po koncertų, ir audi
Meninę programą atliko Šv. Ka Lietuvos rusinimo problemą. Jo encija pas popiežių Paulių VL tokius kultūrinius renginius, kaip
ir tikėjimo laisvę. Giedojo Šv. Ka
štai artėjąs "Aido" koncertas. Vi
zimiero parapijos vyrų rhoras, va zimiero parapijos vyrų choras, va nuomone, tikrai yra skaudu, kad Bet pati tolimiausioji išvyka —
liuosi,
kad šios kelios abstrakčios
dovaujamas rnuz. Z. Snarskio. dovaujamas muz. Z. Snarskio, šalis, gyvavusi nuo dvylikto am į PietŲ Ameriką 1977 m. rugpiūužuominos
paskatins Detroito
Vargonais palydėjo O. Valinskie akompanuojant O. Valinskienei. žiaus, saugojusi Europos žemyną ty. Tuomet "Aidas" aplankė Ar
apylinkių bei Windsoro lietu
nė. Po Mišių sugiedota Marija, Choras dainavo labai gražiai nuo rusų ir azijatų invazijos be gentiną, Urugvajų, Braziliją, Ko
vius
koncerte dalyvauti.
Marija, JAV ir Lietuvos himnai. šventei pritaikintas dainas.
veik ištisus 500 metų, dabar yra lumbiją ir Venecuelą. Dainavo
Pamaldose su vėliavomis daly
Aukų rinkimu rūpinosi tary priversta kentėti sovietų prie lietuviams ir svetimtaučiams. Su
Kada ir kur Hamiltono mer
vavo Dr. Vinco Kudirkos šaulių
spaudą.
komplimentais
buvo
sutiktas
pro
bos iždininkas K. Podolskis. Jam
gaičių "Aido" koncertas įvyksta?
kuopa. „Nevėžio" ir „Neringos"
vincijų
gubernatorių,
miestų
me
talkino B. Naras ir J. Tamašaus
Ogi sekmadienį, š. m. kovo 14 d.,
Dar vienas klausytojas pateikė
tuntu skautai,-tės, Moterų sąjun
kas. Aukos aukotojų pageidavi programos vedėjai linių apie rų, aprašytas spaudos. Rinktinės 4:00 vai. p. p- Dievo Apvaizdos
gos 5-ta kuopa su centro vald.
mu skiriamos: Vlikui, Altui ir Denverio apylinkėse gyvenančius "Aido" repertuaro dainos yra įgro- parapijos kultūros centre. Įsidėmė
pirm. J. Mack, Moterų socialinis
Lietuvių Bendruomenei. Surinkta lietuvius. Ta proga buvo padėko tvs į tris patefono plokšteles.
kite datą ir laiką, nes daugiau ra
klubas, abiejų parapijų Lietuvos
daugiau 2000 dol. Didžiausią au ta radijo stočiai už tokios rūšies Metams bėgant, dauguma "Ai ginimų gali šiame dienraštyje ir
vyčiai ir kitos organizacijos. Baž
ką įteikė Lietuviu Labdaros drau programą. Priminta, kad ši pro do" chorisčių pasikeitė, nes tai nebebūti.
nyčia buvo pilna. Dalyvių tarpe
gija — 500 dol. Tarybos pirm. grama beveik supuola su Vasa jaunų, judriu, mokslus tebeeinan
matėsi dalis miesto valdžios pa
P. Molis padėkojo visiems prisi rio 16-tąja, Lietuvos Nepriklau čių mergužėlių dainos vienetas.
reigūnų ir lietuvių organizacijų
dėjusiems prie Vasario 16-tos mi somybės paskelbimo diena. Ši Po 1977 m. gastrolių P. Ameriko
Madrido dienraštis „ABC" įdė
pirmininkai.
nėjimo, o ypač aukotojams. Po ^ ^ 5 bus švenčiama Colorado je dėl įsipareigojimų Toronte jo tokį skelbimą: "Keičiu erdvų ir
Po Mišių, salėje po bažnyčia, minėjimo — vaišės. Paruošė Mai lietuvių Golden, Colorado (Ap- turėjo išeiti ir vadovas — diri- ištaigingą šeimyninį kapų rūsį
buvo kavutė, kurią paruošė Lie ronio Parko šeimininkė E. Goro- plevvood Country Club patalpose, gentas V. Verikaitis. Jo vietą už- San Martino kapinėse į gerą tetuvos vyčių 116 ta kuopa.
deckienė su savo personalu. Mal vasario 28 dieną, 2 vai. po pie ėmė lygiai kvalifikuotas vyras, kom leviziją**.
Maironio Parke vyko tolimes dą sukalbėjo kleb. kun. A, Mi
tų).
nis Vasario 16-tos minėjimas. ciūnas, MIC.
Bendrai vertinant, tokios radi
Džiugu, kad šiais metais atvy
I. Tamulevičienės, Lietuvos vy jo diskusijos supažindina ameri
ko mūsų valstijos gubernatorius
čių 116-tos kuopos pirmininkės kiečius su Europos neišspręstomis
E. King. Prieš minėjimą, lydi
Mielam dėdei
ir kultūrinių reikalų vedėjos D- problemomis, duoda jiems pro
mas valstijos atstovo W . Glodžio
March pastangomis, su kitų vy gos pareikšti savo nuomonę, o
ir Lietuvių Labd. draugijos pirm.
A. f A . A N T A N U I RIMKUI
čių pagalba, Worcester Center taip pat išgirsti kitų klausytojų
K- Adomavičiaus, atėjo į salę; su
galerijoje surengta lietuviškų me
visais sveikinosi,kalbėjo, fotogra no eksponatų paroda, kuri bus nuomones.
Lietuvoj mirus, Alvudo įsteigėją didž. gerb.
favosi.
Verta naudotis visomis priemo
iki vasario mėnesio pabaigos.
dr. Joną Adomavičių giliai užjaučiame.
Minėjimą pradėjo organizacijų
Dėkodami visiems už prisidėji nėmis ir progomis ir kelti Pabal
tarybos pirm. P. Molis, lietuvių
mą prie Vasario 16-tos minėji tijo ir Lietuvos laisvės reikalą,
ALVUDAS
ir anglų kalbomis pasveikinda
mo, didžiausią padėką turime iš kai tik susidaro tinkamos sąlygos.
mas susirinkusius. Šauliai įnešė
reikšti Dievui, suteikusiam tokį Ši diskusija buvo dar vienas nau
JAV ir Lietuvos vėliavas. Sugie
saulėtą, gražų ir nešaltą sekma jas žingsnis svarbia kryptimi.
doti JAV ir Lietuvos himnai. InInž. Bronius Masiokas
dienį.
vakaciją sukalbėjo Šv. Kazimiero
Aurora. Colorado
JM.
=^h
parapijos kleb. A. Miciūnas, MIC.
BRONIUS KVIKLYS
Tolimesnei programai vadovavo
R. Jakubauskas, Susikaupimo mi
LIETUVOS BAŽNYČIOS
nute pagerbti visi žuvusieji už
N
E
R
I
J
A
—
Plokštele
Lietuvos laisvę. Perskaitė pavar
i-mas tomas. Telšių Vyskupija
des savanorių kūrėjų: K. Prapuo
Išpildo Clevelando studenčių vokalinis vienetas. Kaip: Gulio, ryčio.
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iŠ LIETUVOS BA2NYCIŲ se
Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis. CM, ūžkit gauskit. Pūsk trimitą. Tik-tak.
lenis, K. Kriaučiūnas, K. šimurijos
leidžiamų
knygų.
Prie gintaro jūros. Paskutinį sekmadienį. Obelėlė ir upelis. Spaudos
lynas, J. Norkevičius ir J. šer
Leidnys
gerai paruostas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
baliaus valsas. Laukinė aguona. Kregždutės. Taip pat Barcarolle iŠ
mukšnis. Dalyvavo tik K. Pra
palikti
ateities
kartoms
galimai tikresni ir neiSkretptą mūsų bažnyčių
operos "Hofmano pasakų". Tango Nottumo-Haus-Otto Borgman. Alma
puolenis. Jam B. Miliauskaitė pri
ir
kitų
religinių
pastatų
vaizdą, kad ateities lietimų kartos matytų,
Ilanera-P.E. Guttierez ir kitos dainos.
kiek daug meniskų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
segė gėlytę.
Pirmoji Nerijos plokštelė pasirodė 1978 m., buvo greitai išparduo
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo
Programos vedėjas išvardino
ta. Antroji pasirodė 1981 m. Jos repertuaras naujas, jaunatviškais,
autorius knygos įvarhje.
garbės stalo svečius: Massachuįvairus ir dinamiškas.
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
seits valstijos gubernatorius E.
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
Vadovė ir dirigentė Rita Cyvaitė-Kliorienė. Akompaniatorė —
King (visų dalyvių buvo pasvei
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą
Kristina Kuprevičiutė,
kintas ovacijomis); vptoijos atsto
surinko DRAUGO spaustuvė. SpausdJno MORKŪNO spauituvė Išleido
Kaina su persiuntimu $8.95
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.30.
vas W. Glodis, jo žmona, miesto
valdžios atstovas, geras lietuvių
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, IfSlfS W. 6Srd St,
Ufaakyuaa siųsti:
bičiulis T Early su žmona; Mo
Chicago, IL 60629
DRAUGAS, ±5)5 Wesi 63rd St% Chicago, IL 606Ė9
toru sąjungos 5-tos kuopos vice
Illinois gyventojai dar prideda SI 20 valstijos mokesčio
pirmininkė; miesto vecernėras D .
Illinois gyventojai dar prideda 56 et. vastijos mokesčio.
Herlihy su žmona; abiejų lietu=——•'—— * >
„.• ^
1
•£•
." — j

Worcester, Mass.

»

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. vasario mėn. 23 d.

A. f A. VINCAS MARKEVIČIUS
LIETUVOS SAVANORIS - KCREJAS
Gyveno Chicago, Illinois, Town of Lake apylinkėje.
Mirė vasario 21 d., 1982 m., 1:25 vai. popiet, sulaukęs 88 m.
Gimė Lietuvoje, Trakų apskrityje, Geninės vienkiemyje. Ameri
koje išgyveno 32 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vytautas, marti Aldona, 5
anūkai, 4 proanūkai: sesuo Uršulė Laurinkevičienė su šeima Phiiadelphia, Pa.; Lietuvoje duktė Vanda Andruškevičienė, 2 anūkai, 1
proanūkas; Australijoje sūnus Algirdas, marti Liucija, 4 anūkai, kiti
gimines, draugai ir pažįstami.
Priklausė Liet Policijos klubui "Krivulę", Saulių s-gai, Pensi
ninkų klubui ir Dzūkų dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas antradienį, 5 vai. popiet Lack-Lackawicz
koplyčioje, 2424 West 69 Street. Laidotuvės įvyks ketvirtad., vasa
rio 25 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos
Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero liet. kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas, anūkai ir proanūkai
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

Mylimai motinai

A. f A. MARIJAI TAMOŠIENEI
mirų s,
MARYTĘ KUTCTKEVICIENĘ, jos BROLĮ, SESERIS
ir visą ŠELMA nuoširdžiai užjaučia
IRENA

IR KAZYS

MIECEVIČIAI

Mirus mielam vyrui, tėvui ir seneliui,

A. f A.
ANTANUI ČIAKUI,
žmoną EMILIJA, dukterį BIRUTĘ \TLUTIEXE su
ŠELMA, sūnų VYTAUTĄ, STASJ KIRŠINA ir kitus
GIMINES nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
ADA IR PETRAS
BINGELIAI
VIOLETA IR ANTANAS
KASELIONIAI

LAILX)TUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos foria!
JURGIS F, RUDMiK
$S1» SO. LITUAN1CA AVEJVUE

TeL YAUt 7-11JM*

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir ŠOKOS
2424 W. 69th STREET
T«L trp^lIU 7-12M
H028 Southwest Highway, P*lo« Hill*. uUnoia
TfcL I74-441*

PETRAS BtELŪMMŠ
4348 SO. CALIFORN1A A VEJOJE

TeL LAfayett. 2-2172

POVILAS J. RIDIKAS
2254 SO. HALSTED STREET

T«L YArtU 7-IflI

VASAiTIS. BUTKUS
1444 SO. SOtfa AVE-, CICERO. ILL.

T*

\
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DRAUGAS, antradienis, 1982 m. vasario mėn, 23 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X Aušros Varta parapija
(2327 West 23rd Place, Chica— A - a . Veronika Kundrišiflgo, UI. 60608), viena iš seniau
J. A. VALSTYBĖSE
naitė - Eitmanienė mirė Patersių ir buvusių didžiausių lietu— Kun. Antanas Sabaliaus sone, N. J., sulaukusi apie 94
, j viškų parapijų, šiemet švenčia
kas, salezietis, dabar gyvenąs metus amžiaus. Ji mirė ligoni
savo gyvavimo 75-rių metų su
Bostone, kovo 29 d. išvažiuoja nėje, bet anksčiau buvo uoli
kaktį. Sukakties minėjimas, da
kaip saleziečių atstovas į Izrae lietuvių bendruomenės narė, lan
lyvaujant kard. J. Cody. bus šį
lį. Ten bus atidengtas parnink- kydavo visus renginius, remda
rudenį spalio 10 d. Iš tos paralas pagerbti kun. B. Paukščiui vo visus tautinius ir religinius .
x "Draugo" premijuoto ro- j p i j o s y , ^ k i i e a ^ g žmonių, pa-1
už nacių okupacijos metu žydų darbus savo parapijoje. Liko
mano premijos įteikimo iškil-< s ižymėjusiu sporto, mokslo ir
gelbėjimą ir jiems pagalbos tei sūnus Algirdas su žmona Irena
mes bus Oevelande kovo 20 d., pastoracijos srityse. Tarp jų
kimą Lietuvoje.
ir du vaikaičiai — Rasa ir Li
Dievo Motinos parapijos s a l ė j e . , L ^ kunigai: Donaldas Petrai_New
York©
12-tojl
dailės
nas.
Palaidota Holy Sepulchre
Jau dabar ten eina pasiruoši- t i s , dabar Marijonų vienuolijos
paroda
jau
praėjo.
Joje
premi
kapinėse
po pamaldų lietuvių
mas, o Chicagoje baigiamas, vyriausiojo vadovo pavaduotojas laimėjo: pirmą — Anastazi par. bažnyčioje Patersone.
premijuotas romanas. Laureatė j ^ p Cibulskis, dabar Šv. Ka
ja ir Antanas Tamošaičiai, antrą
— Arūnas Ciuber" as vaidina
rašyt. Birutė Pūkelevičiūtė daly zimiero provincijos ekonomas,
—
Vytautas
Ignas,
trečią
—
vieną
iš pagrindinių vaidmenų
vaus iškilmėse ir tars žodį, taip Adorikas Akvviek, pranciškonas,
Vytautas
Kašubą,
ketvirtą
—
Vi
amerikiečių teatre "New Conpat iš Kalifornijos atvyks me Alf. Kulbis, Hillside, BĮ., klebo
da
Krištolaitytė.
servatory
Theatre". Teatras,
nas
ir
kt.
Buvusieji
parapiecenatai — dr. Ričardas ir Rai
—
Detroito
dienraštis
"The
remiamas
New
Yorko valstybės
čiai prašomi kreiptis į dabarti
monda Kontrimai.
Detroit
News"
vasario
15
d.
ra
meno reikalų tarybos, vaidino
nį kleboną kun. Antaną Kelpšą
šo, kad apylinkės lietuviai pa- Bronx, N. Y. vasario pabaigoje.
X lituanistikos katedros fi (tel. 312-^847-6746) ir užsire
nansų reikalais pasitarimas bu gistruoti dalyvauti deimantinėse Ses. Ambrose Tamošaitis (antroji iš kaires) buvo pagerbta už savo 50 metų darbą §v. Kryžiaus ligoninėje. Iš kai iarė nutarimą, kurį įteikė prez. Arūnas Čmberkis dalyvauja ir
res: ses. M. Dorothea, ligoninės administratore, ses. M. Ambrose, ses. M. Joanella, vyriausioji Šv. Kazimiero se
R. Reaganui ir Kongresui, kad lietuviškame gyvenime, daugiau
vo šeštadienį, vasario 12 dieną, iškilmėse.
serų vienuolijos vadove, ir dr. A. Bona, Jr., patikėtinių taryb° s narys.
Balzeko muziejaus patalpose
daugiau su Sovietų Sąjunga ne sia Kultūros Židinio renginiuose,
x Prof. B. Vitkus buvo šu
Chicagoje. Pasitarime dalyva
darytų jokių sutarčių, nes jie šv. Mišiose skaitydamas lietu
vo PLB valdybos pirm. Vytau-1 sirgęs, bet sveiksta namuose
visas sutartis sulaužė. Prime viškai ir pan.
nama rezoliucijoje ir Pabaltijo
tas Kamantas. Stanley Balze- j X šv. Kazimiero lietuvių ka
0 K W . LIETUVOJE
kas. specialiai iš Texas atvykęsj pinės praneša, kad vadinamas
tautų sutartis ir okupacija.
dr. Vytautas Vygantas ir kiti pavasarinis kapinių valymas,
— Rochesterio, N. Y., lietuvių
— Leonas Statulevičins, agro
ARGENTINOS SOLISTŲ
tos dainos, perduodamos su Pie- lių geradarė, solistė Margarita Šv. Jurgio parapija ateinančiais
asmenys, kurie rūpinasi finansų jei sąlygos leis, prasidės kitą
nomas,
mirė sausio 12 d. Buvo
I tų Amerikos solistų nuoširdu- Momkienė, o jai akompanuos mu metais švęs 75-rių metų sukaktį.
telkimu Lituanistikos katedrai. savaitę. Prašoma paminklų pa
KONCERTAS
į mu ir savu atspalviu, buvo klau- zikas Alvydas Vasaitis. Į šią šven A. Sabalis yra pakviestas pa gimęs 1921 m. Dusetų vis., SaPaaiškėjo, kad iki šiol per Pa puošimus, jei nori pasilikti kitai
Pasaulio Lietuvių Bendruome- ] sytojams labai prie širdies. Gau- tę atvyks kongregacijos provinci rengti šios parapijos sukaktuvi dūnų kaime. 1941 m. baigė Salų
saulio Lietuvių Bendruomenės žiemai, nuimti iki kovo 1 d. Ki
žemės ūkio mokyklą. Pokario
fundaciją iš pavienių asmenų tu atveju prašoma pranešti ka nės kultūrinių reikalų komisija j sais plojimais publika išprašė jole sesuo Aloyza Saulytė ir dar nį leidinį, iliustruotą ir su isto metais buvo vieno Marijampolės
kelios seselės. Rėmėjai tikisi, kad
rūpinasi plėsti kultūrinius ry- bisui duetų (ispaniškai).
jau yra gauta apie 30,000 dol. pinių administracijai.
rinėmis veiklos žiniomis. Šv. rajono kolchozo pirmininkas.
sius su visų kontinentų lietu- j Koncertas buvo gražus laimė- į šią gražią ir prasmingą gavė
aukų ir pasižadėjimų.
{Jurgio parapija y r a Rochestery
— Justino Marcinkevičiaus
Vienas iš jų užmojų bu-i jimas, publikos buvo gausiai, nios popietę susirinks nemažai
X Antanas Kripas, susirgęs viais.
vienintelė
tautinio
gyvenimo
nauja
knyga "Dienoraštis be
v
X DT. Jono Mažeikos, naujai širdii
, gydomas ypatingos prie- ° atkvietimas iš Argentinos į atsilankė ir vysk. V. Brizgys. svečiu ir rėmėjų. Bilietus į vaka tvirtovė, kurioje viskas jungia
dantų" išleista Vilniuje. 216 psl.
atidariusio dantų kabinetą Oak
Šv. Kryžiaus Ii-' solistų Zuzanos Valadkaitės de; Publika reiškė savo pasitenki- rienę galima gauti pas valdybos
ma
kartu
—
religinis
patarnavi
Atspausdintos mintys apie lite
Lawn, UI., buvo klaidingai pa žiūros skyriuje,
narius.
Į Lopez ir Antano Slančiausko. Jų į nimą.
goninėje.
mas
ir
tautinė
veikla.
ratūrą, gyvenimą, žmogų.
skelbtas telefonas. Tikras yra
į koncertų kelionė JAV-se plati. | Po koncerto dalyviai buvo paPo
to
M.
Reinienė
pranešė
apie
— Apie J. Gruodį, žinomą
— A. a. Elzė Rutkauskienė po
šis: 423-8380. adresas teisingas:
Dr. B. Paliokas, atsiradus , ^ p } a n į ę Washingtoną, dar savo kviesti pabendrauti su svečiais
kitus
užsimojimus.
Visi
susirinku
kompozitorių
(1884—1948) kny
ilgos
ligos
mirė
Ridgewood,
4600 West 103rd St., Oak Lawn, krešuliui kojoje, yra paguldytas k e l i o n i ų programoje turi Det- solistais į žemutinę salę, kur busieji
nutarė
vėl
rudenį
suruošti
į Šv. Kryžiaus ligoninę.
Illinois.
roitą, Clevelandą, San Francis- vo įruošta "Buenos Aires ka- tradicinę madų parodą. Į parodos N. Y., vasario 9 d. Liko vyras gą "Juozo Gruodžio gyvenimas
co, Los Angeles, St. Peters- j vinė" su argentinietiškais užkan- ruošimą sutiko įsijungti D. Au Karolis, sesuo ir giminės. Pa- ir kūryba" parašė A. Ambrazas.
X Dainuojančios žemaitės —
laidota liuteronų kapinėse Midlej375 psl. veikalas išleistas 1981
burg.
| džiais.
Bronė Stravinskienė, Aldona
gienė, S. Endrijonienė, J. Dočkie-. t
x
m. pabaigoje Vilniuje.
v
Chicagoje jų koncertas buvo j Chicagoje šį koncertą ruošė nė, E. Radvilienė, M. Remienėi
Underienė ir Danutė Varanecvasario 21 d. Jaunimo centre, j komisija: V. Kleiza, IX Valenti- i r k i t o s V isos pasižadėjo vienokiu! _
kienė dalyvaus meninėje progra
moje LB Marąuette Parko apy
Atvažiavo su gausiu repertuaru naitė, J. Šlajus, M. Pleškys.
ar kitokiu būdu prisidėti prie šio
J. Pr.
linkės ruošiamame Lietuvos ne
Pirmoji koncerto dalis buvo
didelio darbo, kad ta tradicija bū
priklausomybės minėjime vasa
skirta tarptautinio garso kom
tu tęsiama ir toliau.
RĖMĖJU SUSIRINKIMAS
pozitoriams. Dainavo vokiečių.
rio 26 d. Minėjimas ir mėtinis
Po visų pranešimų ir darbų pa
Vasario 18 dienos vakare Puti POTVYNIŲ KONTROLEI
AUTOMOBILIŲ UNUTJ
italų, ispanų kalbomis. Sol. Z.
LB apylinkės- susirinkimas bus
siskirstymo
visi dalyviai pasivai
I
namo
seselių
rėmėjų
valdyba
su
SUTARTIS
Valadkaitė pradėjo Schumano,
tuojau po sumos mokyklos sa
Reagano vyriausybė patvirtišino.
Rėmėjai
yra
nuoširdžiai
dė
"Die Lotosblume" ir Mozarto talkininkais susirinko į BALFo kingi BALFo vadovybei už leidi
lėje.
Automobilių fabrikų tarnauto- i no planą sudaryti 39 mil. dolerių
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