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V. Vokietijoje per
daug užsieniečių

DAR VIENAS PAVOJUS

(Tęsinys)
ir sakykla. Kas eina prie klausyk
Bono. — Kada Vakarų Vokie-j 1964 metais, kai į Vakary Vokie
Didelį vaidmenį tautos likimui los, tas turi įsipareigoti gyventi
tijoje
sustojo ekonomijos augi-;tiją atvyko 1,000.000-nis užsienieturi moterys. Vaiky skaičių šei taip, kaip Dievas prisakė ir nepikt
mas, atsirado daugiau bedarbiy, tis darbininkas, jis geležinkelio
moje daugiausia nulemia moters naudžianti žmogui duota galia
visuomenėje
atsirado neapykanta į stotyje buvo sutiktas su gėlėmis,
nusistatymas. Ant jos pečiu "dauginantis ir pripildyti žemę".
užsieniečiams
darbininkams — Į apdovanotas motociklu. Nurododaugiausia gula vaiku auginimo Šiame dalyke Kataliky Bažnyčia
"gastarbeiteriams".
Pasitaikė j ma, kad Rūro krašto anglių kanašta. Tad ar daug mes turime nepripažįsta jokio kompromiso,
smurto
veiksmy,
net
sprogdiniį syklose ir dabar galima gauti dardabar moterų, kurios rimtai žiūri jokių nuolaidy. Tuo pačiy Baž
mų. Miestuose ant tvory ir sieny bą, nes vokiečiai nenori ten dirbį motinystę? Ar netinka ir mūšy nyčia įpareigoja vedusius pratęsti
dažnai galima pamatyti užrašy į ti. Apie 25 nuoš. angliakasiy yra
laikams anie poeto P. Ovidijaus žmoniy giminę. Ir klausykloje, ir
prieš
užsieniečius, kaip "lauk, j turkai. Kiti sunkūs, menkai ap(43 m. prieš Kr. — 18 m. po Kr.) sakykloje kunigas, mokydamas ir
turkad!" Spaudoje ta tema pagau-; mokami, purvini ar pavojingi
įpareigodamas laikytis Dekalogo
žodžiai?
sėjo straipsniy, kilo debatai par- j darbai yra dirbami užsieniečiy
Lietuvos galybes ir klestėjimo (Dešimties Dievo įsakymy), at
lamente, ginčai partiniuose susi- į "svečiy".
laikais jos vadų — didžiųjų kuni lieka didelį tautos moralinės
rinkimuose.
Opozicijos partijos
politikai
gaikščiu (Gedimino,
Algirdo, sveikatos stiprinimo darbą. O mo
Neseniai daug kalbų Vakary j naudoja vokiečiy nepasitenkiniKęstučio) šeimos buvo gausios. ralinė žmogaus sveikata yra pa
grindas
ir
fizinei
jo
sveikatai.
Vokietiioje
sukėlė akademiky ma- i mą užsienio darbininkais politiMūsų didieji kunigaikščiai nebu
nifestas, kurį pasirašė 15 vokie- niams tikslams. KriEčionių dė
Tautų laimė priklauso nuo to,
vo "ponai", prabanga ir lėbavi
čių filosofijos, teisių ir medicinos į mokratų kalbėtojas vidaus reikakaip
jos
laikosi
Dekalogo.
Auga
mas jiems buvo svetimi. Jiems bal
daktary.
Jie išreiškė savo susirūpi- ! lais Alfred Dreger nurodė, kad
nas buvo vietoj minkštos pagal ir klesti tautos, kurioms Dekalo
nimą
įtaka,
kurią daro vokiečiy j jei nebus suvaržytas turky įvažiavės ir kardas nuolatos kabėjo go nuostatai yra šventas daly Pirmą kartą po karinės padėties įvedimo gruodžio 13 d., posėdžių susirinko Lenkijos jungtinės darbininkų partijos
prie šono. Užtat jie sukūrė galin kas. Nyksta tautos, kurios Deka centro komitetas. Buvęs pirmasis partijos sekretorius St anislaw Kania sveikinasi su politbiuro nariu Stefanu Ol- kalbai, kultūrai ir tautiniam cha- i vimas, jy milijonai užpuls Vokierakteriui tie milijonai užsieniečiy! tiją, kai 1986 metais Turkija taps
logo nuostatus paneigia. Dekalo szowskiu.
gą valstybę.
ir jų šeimy, gyvenančiy Vokieti- j Europos Rinkos dalinė narė. Už
Vėliau, kai Lietuva buvo prie ge yra įrašyti tautų gyvavimo ir
joję. Tautai gresiąs "nuvokieti- \ šiemečiai apsunkina vokiečiy sošų pavergta, lietuvė moteris atli laimės dėsniai. Tai ypač turi
nimas". Manifeste sakoma, kad cialines programas, nemokamą
ko savo šventą, pareigą — apsau įsisamoninti ir lietuviy tauta!
Vokietijai būtų naudinga, jei tie i gydymą, mokyklas, bedarbiy paA. Launika
gojo namų židinį. Priešas sunai
užsieniečiai grįžtų į savo tėvynes, šalpas. Vis darosi sunkiau gauti
kino valstybę, bet nepajėgė su
.Vokiečiy parlamente socialde- \ butus,
griauti šeimos. Sunkiose sąlygo
mokratas Rudolf Dressler pareis- i Vyriausybė, kovodama su kriKol tauta trokšta ir tikisi lais
se lietuvė motina augino vaikus.
—
Lenkijos
žirny
agentūra
ir
kė savo pasipiktinimą dėl šio į ^ įr s u bedarbių nuošimčio auŠeimos buvo gausios, iki 10 ir dau vės, kol dėl jos kovoja — ji ga
kariuomenės
laikraštis
išvystė
mokyty vokiečiy pareiškimo, ku- j gį m u . aiškina, jog Prancūzijoje,
giau vaiky. Daug ju be laiko gu lutinai dar nepaversta. Laisvės
Sausio
11d.
Religiniy
Reikaly
patriotiniy
bei
religiniy
organizaj
puolimus
prieš
"Solidarumo"
pirris primenąs neseną Vokietijos į Belgijoje ar Šveicarijoje irgi gyvelė kapuosna, išsiblaškė po plačius viltis, lyg estafetė gali būti per
Tarybos
įgaliotinis
Petras
Anilio-;
cijų
teiginius,
kad
Sovietų
parei\
mininką
Lech
Walesą,
kuris
bupraeitį.
j na daug užsieniečiy ir niekas ten
Rusijos plotus, išvažinėjo į kitas duodama iš kartos i kartą, kol
nds
per
Vilniaus
radiją
atmetė
ir
į
gūnai
kišasi
į
Bažnyčios
ir
ypač
I
ves
priedanga
prieš
socializmą
Vakary Vokietijai pavyko pa- j j u neužgaulioja. Vyriausybė tašalis, bet vis dėlto tauta -augo, paealiau vieną dieną ji tikrai virs
pasmerkė Panevėžio vyskupijos į seminarijos r%ška!us. Anilionis, i nukreiptiems veiksmamsnaikinti nacių Vokietijoje gyva- j j a u apsunkino užsienio darbikultūrėjo. Pagal išgales tėvai lei realybe
kunigu laišką ir Telšiy vy&upi- į kaip ir Soviety spaudos organai, j — Lenkijos refinerijoje prie vusią netoleranciją, rasizmo nuo-i njn^ams atsivežti šeimy nariusdo vaikus į mokslą, atsirado švie
jos tikinčiyjy pareiškimą, kuriuo- j vis dar nedrįsta minėti pirminio l Plocko kilo gaisras, nuostoliai ne- taikąs, neteisingumą.
Tačiau, Laukiama ir daugiau suvaržysuomenės, kilusios iš vargingo
Kai mongolai apsupo Corezmą.
paskutiniu metu, pasunkėjus eko-: mų^ j e j ekonominė padėtis nepakaimo, kuri sugebėio tautai va šturmuodami miestą pirma sa se buvo protestuojama prieš KGB j protesty šaltinio, LKB Kronikos dideli.
dovauti ir vesti ją išsilaisvinimo vęs iie varėsi į nelaisvę paimtus kišimąsį į Kauno Kunigų Semina- j ir kitų pogrindžio leidiniy, bet — Kanada paskelbė, kad Len nominėms sąlygoms, netoleranci- j g e r e s .
keliu. Tai lietuvė motina kritiš šio krašto gyventojus, kad jyrijos reikalus. Šie dokumentai bu- j jau negali jy skelbiamos informa kija nebegaus naujų kreditu. Ati ja ėmė kelti galvą. Apie atskiras
ku tautai metu išaugino naujus I priedangoje galėty užkopti ant vo išspausdinti LKB Kronikos' cijos ignoruoti, kaip anksčiau, dedami pasitarimai su lenky val- tautines užsieniečiy grupes pradė49-me numeryje (1978. LX. 183, j įgaliotinio tonas ir nesiskaitymas j džia dėl skoly pratęsimo, Lenki- jo plisti šiurkštūs anekdotai. Vie
Prezidentas apie
jos vadus, jos didvyrius, — ir jie j sienų.
bet Anilionis minėjo tik "klerika su faktais akivaizdžiai rodo, kad įjos ir Sovietų Sąjungos keleiviniy šosios opinijos tyrimai pernai
išėio iš gausių šeimy.
Okupantas šiandien, veržda linį Vatikano radiją". Įgaliotinis politinė sistema Lietuvoje nėra es- į lėktuvy skridimai į Kanadą bus
paramą kaimynams
gruodžio mėn. nustatė, kad 79
Ir mūšy laikų motinos turi į į m asis į lietuvio sielą, pirma savęs tvirtino, kad Seminarijos vidinės miniai pasikeitusi nuo Stalino suvarzyti.
nuoš. vokiečiy mano. kad Vokie-; Waskingtonas. — Prezidentas
jas lygiuotis.
j varosi visą būrį belaisviy, samdi taisyklės sudarytos nepriklauso laiky.
—Libano sostinėje Beirute tijoje yra per daug užsieniečiy. < Reaganas vakar pasakė kalbą
Tautos išlikimo klausimas yra'nių ir parsidavėlių, kurie leidyk- mai nuo valstybės įstaigų, kurios
(Elta) viena po kitos sprogo dvi bom- Taip mano visų partijy, visų so- i Amerikos Valstybių Organizacivisy pirma moralės reikalas, ku lose, redakcijose, mokyklose ir esą nesikiša į seminarijos vidaus
,bos, žuvo 12, sužeista 70 žmo- cialiniy grupiy nariai. Kai kuriuo- ; jos ambasadoriams. Jis atidengė
ri neatskiriama nuo religijos ir institutuose jaunimo sąmonėje reikalus. Tačiau pabrėžė Anilio
.
.
jnių,
sunaikinta daug automobi- se pramonės rajonuose, kur pra- '• vyriausybės ekonominės paramos
JV
t
nis, valstybės organai turi teisę
kurios saugotoja bei palaikytoja valo kelią priešo ideologijai
B l U d z e t ą t e k s keiStl
j Jjų.' Sprogimus sukėlusi grupė ko- dėjo trūkti darby, nusistatymas i Karibų jūros regiono valstybėms
reikalauti, kad seminarijoje ne
mūsuose yra Kataliky Bažnyčia ir
Washingtonas. — Respubliko- j voja už laisvą, be užsieniečiy, Li prieš užsieniečius labai didelis. Į planus. Programa numato ne tik
rastų prieglaudos "priešiški ele
kitos krikščioniškos religijos. Ka
Tautinės grupės: turkai, jugos-; JAV kreditus ir paskolas Centro
Apspjaudžius savo tautos pra mentai", t y. "religiniai ekstre ny partijos vadai Kongrese an baną.
talikų Bažnyčia turi savo žinioje
tradienį
aplankė
prezidentą
Realavai,
italai, graikai kaltinami į Amerikos ir Kariby jūros valsty— Kuwaitas nutarė nebeduoti
eitį, nelieka nieko kito, kaip mistai'
dvi galingas priemones tautos
ar
sovietinių
įstatymy
I
painformavo
jį,
kad
tokio
ganą ir
lėšy Sirijos kariuomenės Libane kvailumu, apsileidimu, tingėji- . bėms, bet ir sumažins ar visai palaižyti pavergėjo batus%
moralei palaikyti ir kovoti su
"laužytojai". Jis paminėjo klieri- biudžeto, koks buvo vyriausybės iŠlaikvmui.
mu, šalpos įstaigų apgaudinėji- į naikina muitus tų valstybių pre(Pabaiga)
vaiky vengimu — tai klausykla
ką Volskį, kuris buvęs įsivėlęs į pasiūlytas, Kongresas nepatvir — Trylika sovietų žydy moksli mu, nesąžiningumu.
| kėms. Numatomos įvairios leng"antivisuomeninę veiklą" ir klie- tins. Prezidentas išgirdo, kad ninkų pasirašė laišką Izraelio
Šiaurinio Reino —VVestfalijos; vatos ir privilegijos toms biznio
riky tarpe skleidęs "antisovieti- amerikiečiai nepritaria numato prezidentui. Jie skundžiasi, kad, provincijoje viena politinė deši- j bendrovėms, kurios investuos lėmus gandus".
Todėl Religiniy , m a m deficitui. Tai patvrę Kon- paprašę vizy išvažiuoti į Izraelį, niyjy grupė pareikalavo referen- j šas į pramonės ar žemės ūkio
Reikaly Tarybos įstaiga "pasiū-Į
^ atstovai per 10 dieny per-1 jie nebeteko ne tik darbų, bet durno ir pasiūlė steigti užsienie- j įmones tose šalyse.
liusi", kad jis būtų pašalintas iš trauką. Senato biudžeto komi- jiems buvo atimti moksliniai! čių vaikams atskiras mokyklas ar. Kongreso vadai, kurie buvo suseminarijos. O 1981 m. rugpiū- teto pirmininkas sen. Pete Do-Į laipsniai. Jy darbai plagijuojami; a t s k i r t i vo kiečių vaikus atskirose! p a žindinti su prezidento planais,
čio 28 d- patsai Volskis prisipaži menici, pats -espublikonas, pa-i rūsy mokslininkų.
klasėse nuo užsieniečių, nes pasta-1 teigia, kad Kariby regiono planą
nęs, kad studijuodamas Kauno sakė prezidentui, kad jis jau pra
Slapta airių katalikų armijos rieji numuša aukštą mokykly ly- galima lyginti su Marshalo planu
kunigų seminarijoje jis buvo pa dėjo planuoti biudžeto reformas grupė nuskandino netoli Airijos gį, verčia vokiečiy vaikus gaišti ir pokarinei Europai atstatyti. JAV
Komunisto (1981, Nr. 11) skil-J buvo uždrausta lankytis Sovietų daręs "politiniy klaidy" ir pažair pakeitimus. Dabartinėje for- krantų britų prekinį laivą. įgula laukti, kol užsieniečiai juos pasi- ekonominė parama kaimyninėms
tyse pasirodė LSSR KGB pirmi- Sąjungoje.
dėięs ateityje elgtis, kaip dera j mQ-e Kongresas biudžeto nepa buvo susodinta j gelbėjimosi val vys.
šalims bus padidinta 70 nuoš. ir
Ypatingą dėmesį savo straips "klierikui ir piliečiui". Anilionis ^rins, pasakė sen. Domenicininko pavaduotojo H. Vaigausko
tis ir išsiųsta.
Šių klausimy specialistai nuro- s į e k s daugiau bilijono dol.
straipsnis "Ugdyti įsitikinimą, kel nyje Vaigauskas skiria "reakci- apkaltino protestų
autorius ir
— Pramoginio orkestro vado do, kad toks tvirtinimas neturi; Kartu prezidentas
pabrėžė,
ti politinį budrumą — aktu nėms lietuvių emigranty organi- j j nsp j r atorius "šmeižtais", "tikin
vas
Lawrence
Welk
šią
savaitę
pagrindo.
Dažnai
užsieniečiai
vai-;
kaip
svarbi
Amerikai
yra
Kariby
Afganistane žuvo
alus dabarties uždavinys". Straip zacijoms", kurios mėgina "apgau- j ciu] - u kurstymu pr jes sovietinius
bateė savo televizijos programų re- kai pralenkia vokietukus. Parla- \^ra \T įspėjo Kubą, Nikaragvą
snio autorius, prisidengęs "tary ti JAV ir kity jas prigjaudusiyja- j į s t a t ymus" ir tu įstatymų laužy
kordavimą.
sovietu generolas
mento studija parodžiusi, kad už- nebandyti kenkti Amerikos intebinio žurnalisto" etikete, 1960 — lių viešąją nuomonę" ir "dangs mu. Anot jo, prie Vatikano radijo
_
Britanijos
"The
Times"
sienio darbininkų vaikai, kurie re sams. nes Amerikos vyriausybė
Maskva. — Sovietų kariuome
61-ais metais veikė New Yorke, tosi 'išvaduotojų' toga". Tos or mikrofonų sėdi "aršūs antikomulaikraščio
savininkas
atleido
iš
mokosi
vokiečiy mokyklose de- darys viską, kad neatsirasty "daumėgino megzti ryšius su išeiviais; ganizacijos "bando vadintis lie nistai" ir "socialinės sistemos nės laikraštis straipsnyje apie pa darbo 210 tamautoįų ir spaustu vynerius metus, gauna diplomus ^
an Kubų",
dėtį Afganistane rašo, kad gyvevėliau jis buvo ištremtas iš Ang tuviy tautos atstovais užsienyje, pnesai
taip
pat,
kaip
ir
jy
vokiečiai
drau-;
Valstybės sekretorius Haiga-s
vės
darbininkų.
Galimas
daiktas,
lijos su keliasdešimčia kitų KGB- siuntinėja šmeižikiškus dokumen
svarbus 1 " ™ a s t e n , • * " * ! k a r i a m s l a b a i : kad unijos paskelbs streiką.
gai.
Kai
kur,
ypač
jugoslavai
atei-;
p a a iškino Kongreso vadams, kad
istų. Dabar Vaigauskas perspėja tus valstybinėms ir visuomeni kėliais atžvilgiais. Jispatvirtina ! ' a " a ' s u n k u s - ^* o r s k o v a P n e s
viai, geriau mokosi ir vokiečiu : a p j e 40 nuoš. Amerikoje sjnauKomunisto skaitytojus apie Va nėms organizacijoms,' taip pat "Lietuvos pogrindžio spaudos ir "banditus" yra laimima, ji ne
darbininkų vaikus pralenkia siek- j u j a m o s naftos ateina per Karibų
Pasmerkė Iraną
lengva, išliejama daug kraujo.
kary "ardomąją veiklą" ir rašo, atskiriems Vakary šaliy politi
darni aukštesnio mokslo.
j jūros kelius- Prie ekonominės paLaikraštis pas<elbė, kad lėktuvo
kad "priešo žvalgyboms ir spe niams veikėjams". Vaigauską ne
Londonas. — Amnesty Inter
Kai kurie užsieniečiy darbi- j r a r n o s žadėjo prisidėti ir kitos šios
nelaimėje žuvo gen. Škideenko. national organizacija kreipėsi
cialiosioms tarnyboms kai kada ramina tai, kad išeivių organiza
kad hemisferos valstybės: Kanada.
Ispanijos teisme
Vakarų diplomatinių sluoksniu [ £ ^ ; ^ ^ y ^ r a g m d a i n a ) " k a d ninku gynėjai nurodo tai,
pavyksta įpainioti į savo tinklus cijos siekia perkelti ideologinės ko
Meksika ir Veneeuela.
Ispanijos karinis i žiniomis, soviety generolas s a " - ! I r a n o mamas
Khomeini viešai
atskirus mūšy piliečius". Saugu- vos areną betarpiškai į Taryby | Madridas.
naudojasi! teismas išvarė iš teismo salės laik-; sio mėn. 19 d. skrido su kitais ka
ka- 'j o a s r n e r kt»
kankinimus ITO- "tiesos rūsys", kur vyksta kanki
mietišku stiliumi jis aprašo Ga Lietuvos teritoriją
nimai. Jei kalinys nuo to miršta,
KALENDORIUS
jauską ir Petky, kaip "politinius įvairiy radijo stočių paslaugomis, raščio "Diario 16" redaktoriy, j rininkais helikopteriu iš Gardezoj^ kalėjimuose. Pernai ajatola
jis
pakariamas
kieme,
kad
žmo
avantiūristus, kriminalinius nu ... tarptautiniu pašto ryšiu, tu- nes laikraštyje pasirodė straipsnis, j j Khosto miestą. Helikopterį • P - | W M a a f e tą organizaciją ir atVasario 25 d.: SerapSjonas,
nės manytų, jog jis buvo nuteis
sikaltėlius recidyvistus", kuriuos ristiniais, kultūriniais ir moksli- j kenkiąs teismo procesui. Kiti is- Į šaudė ir numušė afganai laisvės m ^ . pageidavimą apsilanVarburga,
Margiris, Rasa.
tas
mirti.
"priešiški radijo balsai" vaiz-iniais mainais. Šiais kanalais į mū-1 pany laikraščių atstovai bandė kovotojai. Visi keleiviai žuvo.
kyti Irane.
Raportas
palygina
dabartinės
Vasario
26
d.: Aleksandras, Izaduoja "sąžines kaliniais". Vai sų respubliką siunčiami specialiai \ boikotuoti šį teismo sprendimą ir
Amnesty International raporte Irano valdžios elgesį su buvusio bele. Jogirtas, Jorūnė
— Netoli Salvadoro krantu
gauskas mini kaip turistą Vilniu parengti priešiški leidiniai, taip patys apleido teismo salę, tačiau
sakoma,
kad Irane per praėjusius šacho režimo praktika. Šacho lai- i g^jg t e k a 6 ; 3 4 < jgtfgįasi 5r35
laikraščiai greit suprato, kad teis plaukioja JAV karo laivas su
je ne kartą apsilankiusį JAV pi pat emisarai
mas dėl spaudos nebuvimo nesi-1 elektroniniais aparatais, kurie su- 3 metus buvo sušaudyti 4,000 į kais buvo sušaudyti šimtai valvallietį Jasionį, kuris esą "steng
ORAS
— Gvatemaloje nežinomi pik rūpina Priešingai, kariuomenės į gauna Salvadoro sukilėlių grupių' žmonių. Teherano kalėjime yra džios priešų, o dabar jy sušaudydavosi ideologiškai paveikti savo
Saulėta, temperatūra dieną 30
kaliniai. ( ta tūkstančiai. Vien sausio men.
tolimą giminaitį, žinantį vals tadariai nušovė apeliacinio teis vadai pageidauja, kad apie teis- radrjo ryšius, poskelbė gynybos I kankinami politiniai
naktį 20 1.
mą būtų kuo mažiau rašoma.
| departamentasI Evino kalėjime yra vadinamas | Irane sušaudyti 255 žmonės.
tybinių paslapčių", kol Jasioniui mo teisėją.
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1982 m. vasario mėn. 25 d.
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— tai tema, kuria kalbės kun.
Kęstutis Trimakas, atvykęs iš
Chicagos. Paskaita vyks vasa
rio 28 d., sekmadienį, Kultūros
centro svetainėje. Pradžia 12
vai. Rengia ateitininkai ir
kviečia visus atsilankyti.
„
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VEIKLOJE
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Paato išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
Per p a s k u t i n i u s
metus
neaiunciami.
Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iŠ jo
daugiausia girdėdavome apie
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632
mokestį,
atžymima,
iki kada yra užsimokėjęs.
lietuvių
pasireiškimus
respublikonų
partijoje.
LB Detroito apylinkės pirm. J o n a s U r b o n a s įteikia LB ir L.
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
Keičiantis
ekonominei
bei poli
Fondo čekį „Žiburio" lituanistinei mokyklai paremti. Čekį
1928 m., padedant Juozui
A P I E „MARGUTĮ"
metams l/z metų 3 mėn,
tinei atmosferai, pajudėjo ir
priima mokyklos vedėja D a n u t ė Doveinienė stebint tėvų ko
Bačiūnui, pradėjo leist ,Mar
I R VANAGAITĮ
Chicago ir Cook County $45.00 $27.00 $19.00
demokratai. Džiugu matyti,
miteto n a r ė m s — J ū r a t e i Maier, V a l e n t i n a i Bulotienei ir Gi
gučio' žurnalą. O 1932 m.
Kanadoje
(U. S. A. dol.) $45.00 $27.00 $19.00
kad demokratų pusėje, remda
nai J a n u š i e n e i .
Nuotr. J . U r b o n o
Š. m. vasario 7-tą „Lietuvos balandžio 11d. Antanas Vana
Užsienyje
$45.00 $27.00 $19.00
mi kongresmeno J a m e s BlanKitur — Amerikoje . . . $43.00 $25.00 $18.00
Atsiminimų" bankete, Chi- gaitis pradėjo .Margučio' ra
chard kandidatūrą į Michigan
Savaitinis (Šeštad. pried.) $30.00 $19.00
cagoje, dr. Leonas Kriaučeliū- dijo programą — .dienžodį'.
valstijos gubernatorius .t y r a
n a s , įteikdamas atžymėjimą
įsijungę ir keletas lietuvių. J a u
„Margučio" radijo valandėlės
seniai laikas buvo susiorgani
• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
valdybos pirmininkui p. Val
zuoti lietuviams
demokra
nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių
dien
nuo
8:30
iki
4:30,
šeštadie
dui Adamkui, šitaip kalbėjo:
tams. Galbūt laikas būtų ir
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
niais nuo 8:30 iki 12:00.
„Lietuvos vyčiai, daugumo
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
mūsų politikieriams susėsti
je čia gimę ir augę, Lietuvos ne
turini neatsako. Skelbimų kainos
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
prie vieno stalo ir aptarti, kaip
prisiunčiamos gavus prašymą.
12:00.
matę, bet Lietuvą pamilę iš to
"—
' savo įsijungimu į Amerikos
lo: iš tėvų pasakojimų iš
ATVYKSTA SOLISTAI nėse Amerikos Valstybėse politinių partijų veiklą galime
knygų. Kiek sąlygos leidžia,
koncertuos
W a s h i n g t o n e , prisidėti prie lietuvybės išlaistengiasi išlaikyti lietuviškus
IŠ ARGENTINOS
Chicagoje,
Clevelande,
S a n kymo ir Lietuvos laisvinimo
niui" vadovauja Danutė Petro
VYR. SKAUČIŲ
papročius, lietuvišką kultūrą ir
Francisco,
Los
Angeles,
St.
akcijos
suaktyvinimo.
j
pr
nienė ir Vanda Šepetienė.
„ŽIDINYS"
Prieš dvejetą metų, kovo 1 d.,
visomis galimomis priemonė
Ir.
kai Detroite lankėsi „Ąžuoly Petersburge. Vasario 25 d.
mis kovoja dėl Lietuvos lais
Darbočių
Detroito
židiniečių
no" tautinių šokių grupė iš atvyksta į Detroitą, o koncer P A S K I R S T Y T O S A U K O S
vės
ir
nepriklausomy
nesustabdo nei gilios pūgos,
ŠVIETIMUI
Urugvajaus ir „Žibučių" t a s bus šeštadienį, vasario 27
bės. Kiekvienais
metais
nei žiemos šalčiai. Jos kiek
DR. JONAS MA2EIKA
vokalinis vienetas iš Argen d. Pradedamas su kokteiliais 7
Anksčiau rašiau apie LB-ės vieną savaite susirenka ir
Vasario 16-toji paminima gra
DANTŲ GYDYTOJAS
amkus
tinos, į Dievo Apvaizdos lietu vai. vakare. Bilietų kaina 6 dol. vajų švietimui paremti ir kad ruošiasi artėjančiai Kaziuko
žiu
.Lietuvos Atsiminimų'
4600 W. 103 St. Oak Lavvn
vių parapijos Kultūros centrą suaugusiems, mokiniams ir Detroite ta proga buvo surink
banketu. J a u yra virtusi gra
Tel. 423-8380.
Pradėjo su 15 min. programa. prigužėjo daugiau žmonių nei į p e n s i n i n k a m s — 3 dol. ta 591 dol., primindamas, kad mugei, kuri įvyks kovo 27 d.
žia tradicija, kad šio paminėji
P
e
r
n
a
i
židinietės
išmoko
Valandos
pagal susitarimą.
Dar tais pačiais metais susi bet kurį kitą kultūrinį renginį Lituanistinių mokyklų moki nežinia kiek sugrįš atgal iš
mo proga, kasmet specialiu atp
a
g
a
m
i
n
t
i
p
a
v
e
i
k
s
l
u
s
iš
formavo pastovi, kasdieninė toje vietoje. Nors salėje, be var niams įėjimas nemokamas. bendro katilo. Džiugu praneš
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
žymėjimu pagerbiamas asmuo
vienos valandos programa. go, susodinama daugiau 500 Koncertą rengia Lietuvių ti, kad iš bendro katilo: Lietu šiaudinukų, kurie tuoj pat buvo
DR. FRANCIS MAŽEIKA
ar organizacija už jų pasi
išparduoti; žmonės pageidavo
Antano Vanagaičio vadovau asmenų, tačiau pritrūko ir B e n d r u o m e n ė s
D e t r o i t o vių Bendruomenės surinktų ir daugiau, taigi galės šįmet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šventimą, už jų kultūrinį, vi
jamas ,Margutis' rengdavo ge kėdžių ir vietos. A. Nakas apylinkės valdyba.
4255 W. 63rd St.
Lietuvių Fondo skirtų švieti įsigyti. Projektuoja ir kitus
suomeninį ar politinį darbą,
gužines, vaidinimus ir koncer tuomet rašė, kad dalyvavo arti
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv. 12—4
N
o
r
s
šią
žiemą
e
s
a
m
e
mui, Detroito „Žiburio" li
dirbant Lietuvai ir lietuviams.
6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.
tus. Jis išvedė Chicagos 600; jo žodžiais: „Šeši šimtai užsnigti ir užpustyti, Detroitas tuanistinė mokykla ir vėl gaus darbelius. Vyr. skaučių „Židi
lietuvius į vidurmiestį, į Ope Detroitui, tai beveik tas pats, toks baltas ir švarus jau seniai 1,500 dol., o „Aušros" — 80 dol.
ros Rūmus ir kitas miesto sa kas šeši tūkstančiai Chica- bebuvo. Reikia tikėtis, kad Pinigai bus perduoti artimiauTel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. K. 6. BALUKAS
les. 1934 m. rugpiūčio 19 d. Chi- gai". Abu šie vienetai buvo vasario 27 bus palankus oras, sia proga.
Akušerija
ir
moterų
ligos
DR. P. KISIELIUS
Jonas
Urbonas
cagoje, pasaulinėje parodoje, iškviesti Pasaulio Lietuvių bet jei ir nebūtų, tai vistiek
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
Chicagos simfoninio orkestro Bendruomenės Kultūros reika pasistenkime. Solistai pasiry
1443 So. 50th Ave., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
JAV L B TARYBOS
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
buvo atliktas lietuvių muzikų lų komisijos. Tie kultūriniai žo iš Pietų Amerikos atvykti ir
Medical Building). Tel. LU 5-6446
IR P L B S E I M O
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
koncertas. 1936 m. Vasario 16 ryšiai yra tęsiami toliau. Šiais mums koncertuoti, tai mes,
R
I
N
K
I
M
A
I
Priima ligonius pagal susitarimą
d. buvo perduota pirmoji ra metais atvyksta solistai Zuza nors tą keletą mylių nugalėki
DR. IRENA KURAS
Visuomenės
žiniai
praneša
dijo programa į Lietuvą. Anta na Valadkaitė-de Lopez ir me. Grįžęs į Urugvajų dr.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
nas Vanagaitis turėjo įvairių Antanas Slančiauskas. Jų Alfredas Stanevičius („Ąžuoly me, kad LB krašto valdyba
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS
DR. PETER T. BRAZIS
SPECIALISTĖ
planų, didelio masto sumany koncertas Detroite bus vasario n o " vadovas) rašė: „Detroito patvirtino visas dešimt LB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MEDICAL BUILDING
mų. Visų, deja, nepavyko įgy 27 d. 7 vai. vakare Kultūros lietuviai liks kaip labai bran apygardų rinkimų komisijas.
2434 VVest 71st Street
3200 W. 81st Street
LB Michigano apygardos
vendinti. Mirė 1949 m. kovo 10 centre.
gus ir neišdildomas prisimini
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. PP
d.
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
mas. Jūsų geraširdiškumas rinkimų komisija: Česlovas
Apie
kiekvieno
žmogaus
gy
Staniulis — pirmininkas,
J o įkurtas .Margutis' ir
labai
subrandino
ir
net
sulie
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
L/r. L e o n a s t s n a u c e i r a n a s
šiandien kalba į mus gyvu žo venimą galima parašyti roma tuvino mūsų jaunimą, todėl už nariai — Stepas Smalinskas ir
ną, ir tai galima padaryti apie
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND L CIARA
šįmet, šios Vasario 16-tosios džiu ir šįmet švenčia savo
tokią neįkainojamą dovaną Antanas Janušis. Komisijos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lietuvius,
kurie
pasklidę
po
pla
OPTOMETRISTAS
adresas
—
Česlovas
Staniulis,
minėjimo proga prisimena veiklos 50 metų sukaktį. Per 50
Specialybė vidaus ligos
2709 VVest 51st Street
tų pasaulį, ten prisitaiko prie priimkite bent mūsų pagarbą 1540 Ledbury Drive, Bloom2454 VVest 71st Street
mas a.a. kompozitorius Anta metų .Margutis' kasdien mus krašto gyvenimo,betkartuneat- ir nuoširdų
dėkingumą".
Tel. — GR 6-2400
field
Hills,
MI
48013.
Telef.
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
nas Vanagaitis už jo įnašą i informavo ir informuoja apie sisako ir tautiškųjų vertybių, P a r o d y k i m e
detroitiečių
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
Vai : pirm., antr. ketv; ir penkt.
313-852-7684.
gyvenimo aktu
7-9 antr.. ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 va
Amerikos lietuvių kultūrinį, vi lietuviško
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus
'•sijungia į bendrą lietuvišką n u o š i r d u m ą i r šį s y k į ,
LB
Detroito
apylinkės
rinki
alijas,
apie
mūsų
visuomeninį,
atsilankydami į Pietų Ameri
suomeninį gyvenimą, ir pager
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 742-0255 Namu 584-552/
arba, sielojasi dėl savo jauni kos solistų koncertą.
mų komisija — Edvardas Skiobiamas .Margutis' , jo įkurta kultūrinį ir politinį gyvenimą
DR. L DECKYS
mo.
Dažnai
mes
daug
žinome
DR. ALGIS PAULIUS
tys
—
pirmininkas,
nariai
—
radijo valandėlė, kuri šįmet ir perduoda žinias iš plataus
Liuda Rugienienė
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ORTOPEDINĖS
LIGOS —
tik
apie
artimų
vietovių
lietu
Antanas
Mičiūnas,
Juozas
švenčia prasmingos ir reikš pasaulio. .Margutis' rėmė ir
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
CHIRURGIJA
T
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U
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I
vius, ypač pažįstamus asme
Duoba, Vladas Simutis, Kazys
EMOCINĖS LIGOS
1185 Dundee Ave.
mingos veiklos 50 metų sukak remia visus didžiuosius Ameri
L
i
e
t
u
v
i
š
k
o
s
i
o
s
s
k
a
u
t
y
nis,
ir
nepagalvojame,
kad
ir
RaŽauskas,
ir
Linas
MikulioCRAVVFORD
MEDICAL BUILDING
Elgin, III. 60120
kos lietuvių užsimojimus. Tal
tįb
ė
s
fondas
prašo
įsigyti
6449
So.
Pulaski
Road
Valandos
pagai susitarimą
kituose
kraštuose
lietuviai,
nis.
Komisijos
adresas
—
Tad šia proga nors trumpai kina lietuvių organizacinei
Valandos pagal susitarimą
laimėjimų
bilietus,
kurie
kartais
daug
sunkesnėse
sąly
Edvardas
Skiotys,
30217
AcaTel. 372-5222, 236-6575
susipažinkim
su
kompozi veiklai, rengia minėjimus, kon
gose, stengiasi. Man ypač buvo pasitarnaus skautiškiems dar cia, Livonia, MI 48154. Telef.
DR. A. B. GLEVECKAS
toriaus Antano Vanagaičio certus, sceninius pastatymus,
DR. ROMAS PETKUS
įdomu sužinoti, kad solistai jau bams paremti. Šiuo metu yra 313-261-8373.
veikla Amerikoje ir pažvelkim parodas ir t.t. Pastaraisiais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ
LIGOS — CHIRURGIJA
yra gimę Argentinoje. Abiejų paruoštos dvi knygos spaudai
Primename, kad apylinkių
Tel. — BE 3-5893
į ^Margučio' 50 metų veiklos metais, iškilus Kudirkos, Skuo
Ofisai:
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
džio ir kitų reikalui, .Margu tėveliai atvyko į tą kraštą iš „Mūsų skautybė" ir „Skauty- rinkimų komisijos turi būti
kelią.
111
NO.
VVABASH AVE.
1
L i e t u v o s 1929 m e t a i s . bė mergaitei". J a u pradedami sudarytos iki kovo 8 d. Taip
3907 VVest 103rd Street
1924 m. birželio 24 d. An tis nedvejodamas atsiliepė ir
Valandos
pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Jubiliejinei pat iki kovo 8 d. turi būti įteik
Zuzanos tėvelis, kaip ir dukra, p a s i r u o š i m a i
t a n a s Vanagaitis, drauge su atliko reikšmingą vaidmenį.
DR. L D. PETREIKIS
Nuo pat įsikūrimo dienos turėjo talentą muzikoje; Bue Stovyklai, kuri bus 1983 m. ti ir kandidatų sąrašai į JAV
Ofiso tel. — 582-0221
bičiuliu Juozu Olšausku ir Vik
nos Aires mieste suroganizavo Laimingų bilietų traukimas LB tarybą ir į PLB seimą.
DANTŲ GYDYTOJA
.Margutyje'
tryško
entuziaz
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
toru Dineika, atvyko į JAV. An
populiarų ir vietinių lietuvių bus 1982 m. balandžio 4 d. Siūlant kandidatus, suteikia
8104 S. Roberts Road
m
a
s
ir
viltis.
.Margučio'
glo
JOK5A
tano Vanagaičio žodžiais ta
1 mylia į vakarus nuo Harlem .Ave.
mėgstamą „Žemaičių orkest Detroito kolonijos skautai yra mos šios asmeninės žinios:
VAIKŲ LIGOS
riant, atvyko palinksminti ba rūpinasi Margučio' direk
Tel. 563-0700
rą", kuriame pats pūtė dūdą. išsiuntinėję paštu laimėjimų k a n d i d a t o p a v a r d ė ,
6441 S. Pulaski Rd.
var
Amerikos lietuvių, priminti torių taryba, kurios priešakyje
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Jis buvo vienas iš pirmūnų bilietus ir prašo visų paremti das, amžius, užsiėmimas ir
jiems tėvynę Lietuvą ir jos ža stovi energingas, mums gerai
skautų
veiklą,
prisiunčiant
s
t
a
t
a
n
t
Lietuvių
centrą.
eitos bei einamos LB pareigos,
DR. FRANK PLECKAS
lias pieveles, šlamančias gire pažįstamas inžinierius Vaidas
Ofs P O 7-6000, Rez. GA 3-7278
Zuzana, jau nuo pat mažens, laiku bilietų šakneles ir pini- kurioje LB apylinkėje kandi
(Kalba lietuviškai)
Adamkus.
les, ošiančius upelius ir žven
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
buvo tėvų vežama į visus g u s
3
datas
registruotas.
giančius žirgelius. Atvykę
Minint , Margučio 50 metų
S. Sližys
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
lietuviškus renginius. Pana
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Smulkesnes žinias apie rinki
sudarė .Dzimdzi - Drimdzi' sukaktį, negalima patylomis
"Contact lenses"
3844 VVest 63rd Street
šiai buvo ir su Antano SlanS. A n t a n o p a r a p i j o s salės mus suteiks rinkimų komisijos
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
grupę, su kuria aplankė visas praeiti ir pro ilgametį .Margu
Valandos pagal susitarimą
čiausko šeima. J o tėveliai grindys jau yra išklotos nauju ar apylinkių bei apygardų
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.
lietuvių kolonijas. Apsigy čio' programos vedėją Petrą
apsigyveno pietinėje Buenos linoleumu. Darbas atliktas la valdybos.
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
Jonas
Urbona8
venęs Cbicagoje 1925 m. di Petrutj. Šiandien sunku būtų
Aires miesto dalyje ir Antaną, bai gerai ir spalva parinkta
VVA 5-2670 arba 489-4441
DR. LEONAS SEIBUTIS
rigavo .Birutės' chorui. A a. įsivaizduoti .Margutį' be Petjau nuo aštuonių metų, leido į skoningai. Vidans įrengimai
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
DR.
K.
A.
JUČAS
A n t a n a s Olis, rašydamas apie ručio arba Petrutį be .Margu
TAUTOS ŠVENTES
PROSTATO CHIRURGIJA
lietuvių parapijos berniukų yra taisomi, naujai išdažomi,
O D O S LIGOS
Antaną Vanagaitį, taip sako. čio' . Jis yra .Margučio' šir
2656 VV. 63rd Street
MINĖJIMAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
chorą. Tad nenuostabu, kad abu visa tai suteikia parapijos pa
.Atkeliavęs į Šį kraštą, ir at dis.
Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Valandos
pagal
susitarimą
solistai išvystė ne tik savo
Vasario 16 religinis minė
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
vežęs čia žavingą pasaką apie
Per eilę metų keitėsi .Mar meninius sugebėjimus, apie statams jaukumo. Salės dar
bai
nors
dar
ne
visi
baigti,
ta
įstaigos ir buto tel. 652-1381
jimas
Šv.
Antano
parapijos
savo gimtąją šalį, Antanas gučio' vadovai ir bendradar
Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
kuriuos jau nemažai rašyta č i a u visų n o r a s
DR. FERD. VYT. KAUNAS
t u r ė t i šventovėje buvo surengtas
Vanagaitis kaip nepailstantis biai. Tačiau p a g r i n d i n i a i
mūsų spaudoje, bet išaugo jaukesnes patalpas padeda ta vasario 14 d. Atnašautos šv.
DR. V. TUMASONIS
Gydytojas ir Chirurgas
p r a n a š a s keliavo iš vienos .Margučio' tikslai nesikeičia.
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
veikliais lietuviais. 1945 m. rybai ir klebonui reikiamus Mišios už žuvusius dėl Lietu
CHIRURGAS
kolonijos į kitą, belsdamasis į Todė! šiandien su didele pa
OF FAMILY PRACTICE
2454 VVest 71st Street
Antanas Slančiauskas Argen darbus įvykdyti. Baigus salės vos laisvės. Pamokslą sakė
kiekvieno Amerikos lietuvio garba prisimename a.a. kom
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Vai : pirm , antr , ketv. ir penkt 2-5
tinoje su kitais lietuviais tvarkymo darbus, galima pra klebonas kun. Alfonsas BaboKasdien 10-12 ir 4-7 išskvrus treč ir šešt
širdį lietuviška daina ir gyvu pozitorių Antaną Vanagaitį, ir
ir 6-7 — iš anksto susitarus
jaunuoliais suorganizavo ir dėti galvoti ir apie kultūrinę nas, o bažnytinis choras atli
lietuvišku žodžiu. Jis buvo vie man didelė garbė, įvertinant
Tel. REliance 5-1811
įsteigė Lietuvos vyčius. Zuza veiklą, kuri, esant pakan ko S t a s i o Sližio s u k u r t ą
Ofs. tel. 586-316e>; namu 381-3772
n a s iš tų, kuris gerai suprato .Margučio' 50-ties metų veik
na 1965 m. buvo išrinkta „Miss kamam parapijiečių skaičiui, „Išklausyki Lietuvos" ir J .
DR. mALTER J. KIRSTUK
DR. PETRAS 2LI0BA
savo lietuvybės misiją Ameri lą, įteikti žymenį .Margučio'
Lietuvis gydytojas
Lituania" ir šiuo titulu ji atsto yra įmanoma ir reikalinga.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Siniaus „Atsiklaupęs prieš
koje, kuris mokėjo pasverti ir direktorių Tarybos pirminin
3925 VVest 59th Street
6745 VVest 63rd Street
vavo to krašto jaunimui Chica- Veikiančios organizacijos ir
altorių". Abi giesmės, parašy
suprasti lietuvių liaudies pul kui inžinieriui Valdui Adam
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
Vai
pirm , antr. ketv ir penkt.
goje, I-jo Jaunimo kongreso bažnytinis choras yra gana
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai vak
są, sugebėjo būti savas ir arti kui.
tos solo balsui ir chorui,
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
metu.
stiprūs kultūriniai vienetai, ku skambėjo įspūdingai. Giesmė
Treč. ir šešt uždaryta
m a s visai lietuvių išeivijai
Vyčių vardu
nuoširdžiai
rie
dar
ilgai
parapijos
gy
DR. K. M. 2YMANTAS
Amerikoje. Kompozitoriui An sveikinu .Margučk»' darbuo
„Išklausyki Lietuvos" buvo
Solistai yra atlikę eilę meno
DR. IRENA KYRAS
vavimą
gali
pratęsti.
DR. S. T. CHIRBAN
tanui Vanagaičiui atvykus j tojus, linkiu nepavargti, ir su programų įvairiose lietuvių
viena iŠ tinkamiausių savo
D A N T Ų GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJAI
Ameriką, darbo dirva buvo ta pačia energija ir pasišven kolonijose Pietų Amerikoje,
turiniu ir didingumu Vasario
2659
VV.
59
St.,
Chicago
2654
VVest 63rd Street
plati, bet sužėlusi, kieta ir rei- timu žengti į 51-sius metus, jdomu dar ir tai, kad ne kartą P S I C H O L O G O P A S K A I T A 16 minčiai ir dvasiai. Minėji
Tel. 476-2112
Vai pagal susitarimą antr , treč
kalinga kaitrios sauiės spin steigėjo Antano Vanagaičio yra pasirodę su mums pažįs
Valandos pagal susitarimą — Pirm.
ketv 10 v. ryto iki o v vakaro.
„Psichologinė
suaugusiųjų mas užbaigtas Lietuvos him
dulių'.
antr., treč., ketv ir šeštad.
Tel. — 778-3400
tamu „Žibučių" oktetu. Jungti- odisėja pro iliuzijas ir lūžius" nu.
AM.
pramintu keliu".
Redaguoja Emilija Pakalniškienė.
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LAISVĘ MYLINTI
ESTIJA
1918 m. vasario 24 d. Estijos
seniūnų taryba paskelbė ne
priklausomybės manifestą, ku
riuo einant vyriausioji krašto
valdžia perduota Gelbėjimo ko
mitetui, kuriam
vadovavo
m i n i s t r a s p i r m i n i n l - a s K.
Paetsu. Taigi nepriklausoma
Estija atsirado tuo pačiu lai
ku, kai buvo paskelbtas Lietu
vos valstybės atstatymo ak
tas.
Tačiau nepriklausomybės es
t a m s niekas veltui nedavė —
reikėjo ją išsikovoti ir geriau
sių sūnų krauju apginti. Malo
nu pastebėti, kad estų kovos
buvo lengvesnės ir sėkminges
nės, kaip lietuvių. Be savo tau
tiečių pastangų, estams padė
jo ir broliška suomių tauta,
paskolindama 20 mil. markių
ir atsiųsdama 2000 savanorių.
Šiek tiek savanorių atsiuntė ir
švedai su danais. Anglų ka
riniai laivai, pagavę prie Esti
jos krantų du rusų torpedinius
laivus, padovanojo juos Es
tijai. 1919 m. estai galutinai iš
vijo iš savo žemės raudon
armiečius su visomis jų
„tarybomis" bei reikomais ir
dargi padėjo latviams jų lais
vės kovose. Jie pirmieji iš
Pabaltijo valstybių sudarė su
Sovietų Rusija taikos sutartį ir
išsiderėjo daug geresnes sąly
gas, kaip lietuviai. Aprimus
kovoms, ėjo našus kūrybinis
darbas. Savo nepriklausomy
bės metais Estija pasiekė dide
lių kultūrinių ir ūkinių laimėji
mų.
Estija — tarpiškas mūsų kai
mynas (užstoja Latvija) — la
bai įdomus ir gražus kraštas,
turįs 818 salų, 150 gražių eže
rų, 420 upių. Dabartinis jos plo
tas — 45,100 kv. km. Laisvės
Estija neteko kartu su Lietuva
ir Latvija. Tikėkime, kad atei
tyje šios trys valstybės taip pat
tuo pačiu metu atgaus laisvę.
Nūdien Estija — sovietinė
„respublika". Mažytė jos teri
torija tesudaro tik 0,2 proc. vi
sos sovietinės imperijos ploto.
1979 m. Estijoje gyveno 1,466,000 gyventojų, taigi tik 0,6
proc. visos Sovietų Sąjungos
žmonių. Visa tai, rodos, nežy
mus procentas, menki skai
čiai. O tačiau Estija sovieti
niams rusams labai svarbi: jos
platus pajūris suteikia galimy
bę rusams tvirtai įsiviešpatau
ti Baltijos jūroje. Okupantams
daug padeda geri Estijos uos
tai. Estija labai svarbi ir ūkiš
kai: tik 0,2 proc. užimanti
imperijos teritorija teikia oku
pantams 3,2 proc. visos Sovie
tų žuvininkystės produktų, 2,7
proc. popieriaus gamybos, 2,2
proc. trąšų, didelius kiekius že
mės ūkio gaminių. Nuo poka
rio meto laikų okupantai labai
išnaudoja Estijos skalūno ak
mens kasyklas, kurios teikia
rusams daug alyvos produktų.
Jų estams, jei būtų buvę laisvi
ir protingai naudoję, būtų už
tekę dviems šimtams ar dau
giau metų, tačiau dabar minė
tas skalūnas jau baigiamas
iškasti. Mažyti Estija teikia
okupantams labai daug elek
tros energijos, g a u n a m o s
šiluminiu būdu ar upių už
tvankų keliu. Yra ir kitos nau
dos okupantams.

O k u p a n t a i kolonizacijos
ūkslais išplėtė Estijoje pramo
nės įmones, padidindami jas
tris kartus. Kartu buvo užterš
ta Estijos gamtos aplinka, upių
ir ežerų vandenys. Iš Estijos
ūkininkų buvo atimti jų žemės
sklypai, įkurti kochozai bei
8ovchozai. Ūkių savininkams
palikti tiktai pusės hektaro (60
arų) žemės sklypeliai. Tačiau ir
šie menki plotai šiuo metu tei
kia Estijos gyventojams 40
proc. reikalingų bulvių, 40
proc., kiaušinių, 30 proc. kiau
lienos, 30 proc. jautienos, 32
proc. pieno produktų.
Tenka pažymėti, kad ir
okupacinėse sąlygose estai
išlaikė aukščiausią gyvenimo
standartą iš visų sovietinių
respublikų.
Nūdien 70 proc. Estijos gy
ventojų gyvena miestuose ir
tik 30 proc. kaimuose. Didžiau
sias miestas Talinas turi 430,000 gyy., Tartu — 104,000. Vi
si m i e s t a i y r a g e r o k a i
surusinti. Estų teisės labai su
varžytos, religija persekioja
ma lygiai taip, kaip ir okup.
Lietuvoje. Pamintos ir visos ki
tos žmogaus teisės.
Tačiau mažytė estų tauta
(Estijoje dabar gyvena tik —
850,000 estų) nenori išnykti ir
nuolat kovoja su didėjančia
rusinimo banga. Ir 1980 -1981
m. sąvartoje čia reiškėsi disi
dentinis judėjimas. Lenkų pa
vyzdžiu, čia darbininkai ban
do praktikuoti įmonėse vienos
valandos
streikus.
Estų
intelektualai pasiunčia į užsie
nį nemaža atsišaukimų, rei
kalaujančių Estijai laisvės. Es
tų disidentai buvo nuteisti,
kaip ir lietuvių laisvės kovo
tojai. Pavergtųjų estų memo
randumai pasiekė Jungtines
Tautas ir didžiųjų valstybių
vadus, tačiau, kaip ir lietuvių
atžvilgiu, estai paramos iš jų
nesusilaukė.
Nors Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos valstybes yra to paties
likimo bendrininkės, tačiau ne
priklausomybės metais nebu
vo sudariusios tvirtos karinės
sąjungos. Buv. Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. St. Raš
tikis savo atsiminimų knygo
se (III t., 302 psl.) rašo, kad
lietuviai su estais nepriklau
somybės metais laikę 9 diplo
matines konferencijas, tačiau
artimo bendravimo nepasiek
ta dėl skirtingų pažiūrų į Vil
niaus ir Klaipėdos klausimą.
Toliau jis pastebi, kad „Di
džiausia Pabaltijo valstybių
silpnybė buvo ta, kad jos ne
buvo vieningos, bet susiskal
džiusios, neapjungtos jokiais
tvirtais ryšiais, pvz. kariniu
susitarimu ir nesudarė vieno
stipraus politinio, ūkinio ir ka
rinio bloko" (306 psl.).
Konkrečiau kalbant, Estija,
o dažnai ir Latvija buvo linku
sios artimiau bendrauti su
Lenkija, kaip su Lietuva. 1935
m. Estijos karinė vadovybė ofi
cialiai pareiškė, kad ji nesu
darys karinės sutarties su Lie
tuva, iki bus sureguliuoti
Vilniaus ir Klaipėdos reika
lai. Ypač Lietuvai nebuvo
palankus Estijos generalinio
štabo viršininkas gen. Laidoneris. Tik 1939.XII.7-8 Pabal
1939 m. Estijoj buvo 1,100,- tijo valstybių politinėje kon
buvo
pradėta
000 gyventojų, iš kurių ne estų ferencijoje
tautybės žmonės sudarė 12 kalbėti apie glaudesnį karinį
proc. II pasaulinio karo metu bendravimą. Bet tai labai ma
Estija neteko daug žmonių nu žas ir pavėluotas žingsnis
kraštų
sąjungos
žudytais, deportuotais, pa Pabaltijo
bėgusiais į užsienį. Taigi 1945 kryptimi. Bet ir jį Sovietai lai
m. pradžioje joje buvo likę tik kė „labai svarbiu", „pavojin
850,000 gyv., iš kurių estų bu gu Sovietų Sąjungai"...
vo 825,000. Taigi tik 3 proc. ne
Kai kurias praeities klaidas
estų tautybės žmonių.
mes iškėlėme ne tam, kad no
Bet pokario metais Estiją iš rėtumėm buvusius Estijos poli
tiko naujos deportacijos iš vie tinius vadus suniekinti, bet
nos pusės ir užimto krašto kad ateityje lietuviai, latviai jų
kolonizacija ne estų (daugiau nekartotų. Šiandieną visos
sia rusų, ukrainiečių, gudų) trys Pabaltijo tautos tėvynėje
tautybės Žmonėmis. 1959 m. ir išeivijoje tai žino ir sutarti
surašymo metu ne estų Esti nai veda kovą prieš okupaciją,
joje jau buvo priskaičiuota ligi kuri, tikime, pasibaigs lietu
25 proc., 1970 m. — 32 proc., o vių, latvių ir estų laimėjimu.
1981 m. jų buvo arti 40 procen Taigi bus laisva ir Estija. Ellagu Eesti!
b. kv.
tų.

„AUŠROS" GIMNAZIJĄ PRISIMINUS
Š.m. gegužės 28-30 dienomis
Chicagoje renkasi „Aušros"
mergaičių, „Aušros" berniukų
ir mišriosios .Aušros" gimna
zijų buvę mokiniai ir moky
tojai draugystei atnaujinti ir
savo gimnazijai
pagerbti.
P a p r a s t a i tos gimnazijos
pradžia siejama su valstybės
nepriklausomybės atgavimu.
Iš tikrųjų ji savo šaknis į lietu
viškojo švietimo dirvą buvo
įleidusi daug anksčiau, jos
pradžios reikia ieškoti 1915
metais. Tuomet
Kauno
spaustuvininkas
ir
visuo
menininkas, vėliau Nepriklau
somybės
Akto
signataras
Saliamonas Banaitis išrūpino
iš okupacinės vokiečių val
džios „ S a u l ė s " švietimo
draugijai leidimą ir tokiu būdu
pavyko atidaryti pirmąją lietu
višką gimnaziją Kaune. Ano
meto Kaunas, buvusioji caro
armijos tvirtovė, buvo skurdus
ir apytuštis, trūko maisto, ypač
buvo sunku rasti tinkamas
patalpas. Pradžioje veikė tik
kelios žemesnės klasės, pirmu
tinis gimanzijos direktorius
buvo kun. Šova. 1916 m.
gimnazijai vadovauti buvo
p a k v i e s t a s P r a n a s Dovy
daitis, tuo metu gyvenęs Vil
niuje ž u r n a l i s t a s ,
vėliau
Nepriklausomybės Akto signa
t a r a s , universiteto profe
sorius, vadovavęs šiai gimna
zijai iki 1922 m. ir t a d a
perdavęs šias pareigas prof.
Mykolui Biržiškai.
Pirmąją
laidą gimnazija
išleido 1919 metais, ir jos 14
abiturientų buvo pirmieji, gavę
pirmuosius lietuviškus gimna
zijos atestatus. 1920 m. rugpjū
čio mėn. gimnazija buvo
suvalstybinta ir 1921 metų

nis. Naujai sudarytai gimna
zijai buvo paskirta naujų
mokytojų ir naujas direktorius
dr.
Kazimieras
Jokantas,
žuvęs Sibire. Nors ir perskir
tos „Aušros" gimnazijos visuo
met jautėsi esančios giminės,
ypatingai artimos viena kitai.
Ir viena, ir kita gimnazijos
atidavė kraštui savo kultūrinę
duoklę. Mokslo ir įvairiose
meno srityse dirbančių ir
pasižymėjusių yra ir Lietuvoje
ir išeivijoje. Tik kelis vardus
paminint — dr. Marija Gimbu
tienė, Bronė J a m e i k i e n ė ,
Jadvyga Paukštienė, Eleo
nora Marčiuhonienė, Sofija
Adomaitienė, dr.
Marija
Ramūnienė.

A. S K R U P S K E L I E N Ė
laida y r a pirmoji valstybinės
gimnazijos laida.
„Auszros" laikraščio pasi
rodymas 19 aso., antroje pusėje
buvo tikrai epochinis įvykis
tautos gyvenime. J o pirmas
numeris pasirodė 1883, ir kai
Lietuva pradėjo savarankišką
valstybinį gyvenimą, to įvy
kio 40 metų sukaktis buvo
t i n k a m a i pažymėta. T a proga
Kauno
pirmoji
valstybinė
gimnazija gavo Aušros vardą.
Jos 1923 metų abiturientai
gavo ir tam įvykiui tinkamą
baigiamųjų egzaminų temą:
Auszros pasėlys.
Perėjusi įvairius savo gyva
vimo etapus, vadovauta įvai
rių asmenų, visų vienodai
pasiaukojančių, gimnazija a n o
meto jaunimui atrodė kaip
šviesus biliūniškas
laimės
žiburys, kėlęs geresnių dienų
viltį nykioj k a r o atmosferoje, I
pasaulinio k a r o mūšiams d a r
neaprimus ir galutinei pergalei
neišryškėjus: aplinkui k a r a s
tebegriovė, o čia jau buvo gali
ma statyti.
Gimnazija traukė vis dau
giau ir daugiau į save jaunimo
ne tik iš miesto, bet ir iš apylin
kių, pirmiausia iš artimesnių
Sūduvos vietovių, iš Garliavos
ar artimų kaimų, iš priemies
čių Nemuno a r Neries pakran
tėse. Ne vienas ateidavo į
p a m o k a s pėsčias kiekvieną
dieną. Tokia buvo stipri t r a u k a
tų retų ano meto šviesos židi
nių, toks didelis alkis ko nors
išmokti ir ko nors nauja patir
ti.
Didėjant mokinių skaičiui,
gimnazija buvo perskirta į dvi
— „Aušros" berniukų ir „Auš
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nių apie Lietuvą anglų kalba. Iš kairės: dr. Kazys
Ambrozaitis, inž. Anatolijus Milunas, sen. Char

Dailės teatro studiją. Ji m o k ė
jusi
mokinių vakarus paversti
ros" mergaičių.
Gimnazijų
tikromis
meno šventėmis.
pasisekimą nesunku paste
bėti, palyginus kad ir šiuos
Jau pačiais pirmaisiais
skaičius: 1919 metais išleista darbo metais gimnazija turėjo
14 abiturientų, paskutiniais gabių mokinių, vėliau pasieku
ketveriais mokslo metais vien sių aukštųjų mokyklų kated
tik „Aušros" mergaičių gimna ras, kai kurie jų tebedirba iki
zijoje mokinių skaičius svyra d a b a r . 1922 metų laidos
vo nuo 700 iki 800 mokinių ir abiturientas Viktoras Jasai
reikėjo atidaryti naujų parale tis, dabar jau miręs, šiame
linių klasių, kurių buvo iš viso krašte spėjo susidaryti išskir
18.
tinai kūrybingo chemiko var
„Aušros" gimnazija buvo
laiminga, kad ji kūrėsi ano
meto kultūros centre, laikino
joj sostinėj, Kaune. J o s vado
vybė nesunkiai įtraukdavo į
savo gimnazijos
dėstomąjį
personalą stiprių pajėgų iš
Kaune besikuriančio univer
siteto. Vargu kuri kita gimna
zija galėjo didžiuotis tokiu
dideliu
aukštųjų
mokyklų
dėstytojų skaičium. Joje dirbo:
Alfredas Sennas, dabar jau
miręs, žymus
kalbininkas
baltistas, dėstęs lotynų kalbą,
vėliau, imigravęs į JAV, buvęs
Pennsylvanijos
universiteto
profesorius
Philadelphijoje;
Vladas Dubas, prancūzų lite
ratūros žinovas, dėstęs visuoti
nę literatūrą ir perteikdavęs
gimnazijos mokiniams žinių iš
to dalyko nemažiau kaip savo
k l a u s y t o j a m s universitete;
istorikas Vaclovas, fizikas
matematikas Viktoras, litera
tūros istorikas Mykolas Biržiš
kos; meno ir paišybos pamokose
mokiniams
buvo
nesvetimas Paulius Galaunė;
mokinių vakaro programoms,
ypač vėliau jau mergaičių
gimnazijoje, visada mielai
talkininkaudavo
Paulina
Valavičiūtė, lankiusi Maskvos

les H. Percy, Birutė Bulotaitė, dr. Antanas Raz
ma ir adv. Saulius Kuprys.
Nuotr. Birutės Bulotaitės

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė
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Lietuviško giedojimo — choro reikalas kuo d a r
spaudos atgavimo išvakarėse, kai buvo leista (1903)
dėstyti tikybą lietuviams lietuvių kalba, o ryšiumi su
tuo ir lietuviški pamokslai per mokinių pamaldas. Į
bažnytinį chorą ėmė spiestis kai kurie iš gimnazijos
choro, ir per pamaldas užgiedojo lietuviškai. Pirmojo
giedojimo pradininkai buvę patys mokiniai. Aiškiai
nežinoma, ar lietuvių mokinių bažnytiniam chorui
yra vadovavęs tikybos mokytojas muzikas Gustaitis.
Bet žinoma, kad giedojimą telkė patys mokiniai,
raginami kun. Gustaičio ir kitų, besirūpinančių lietu
viškumu. Pagal „Draugijos" 1909 metų pranešimą,
oficialiai sukurti lietuviams mokiniams bažnytinį
chorą gimnazija leido bene 1908-09 metais Tais
metais jame dalyvavo apie 30 mokinių, o vadovavo
VIII kl. mokinys Iešmantą. 1909.IV.13 „Šaltinis"
patvirtina, kad mokinių bažnytinis giedojimas turi
tikro choro vardą: „Sugaudė vargonai, ir pakilo
bažnyčios palubėn giesmė .Daržely Alyvų'. Tai moki
nių choras prie vargonų gieda".
„Šaltinis" 1910 m. 5 n r . „Jau antri metai, kaip
Marijampolės bažnyčioje gėrimės mokinių lietuvių
choru, kursai gieda kas a n t r a s sekmadienis 9 vai. per
jaunuomenės pamaldas. (...) Sausio 17 (30) gimnazi
jos mokinių lietuvių mišrus choras pirmą kartą
pagiedojo lietuviškų kalėdinių giesmių, pritariant

dą, net laboratorija firmos,
kurioje jis dirbo, yra pavadin
ta jo vardu: Jasaitis LaboratoryPradžioje
aptarnaudama
Kauno ir jo apylinkių jauni
mą, gimnazija vėliau sutelkė ir
aukštaičių, kurių nemažas
būrys atkilo į Kauną apie 192425 metus. Būrys jaunų, veržlių,
talentingų.
Dar
„Aušros"
gimnazijos mokinio suole sėdė
damas, Jonas Aistis pradėjo
savo primuosius kūrybinius
bandymus. Atvertus 1961 m.
pasirodžiusį jo poezijos rinkinį
„Poeziją", į akį krinta, kad ei
lėraštis „Gegutėlė" pažymėtas
1926 metų data! Ir per anksti
miręs Algirdas Jakševičius,
daug žadėjęs lietuviškajam
teatrui, savo režisieriaus gabu
mus bandė gimnazistiškoje
scenoje
su savo klasės
draugais. Kai gimnazistiško
mis kepurėmis pasipuošia,
mokyklos suolus trina, mokyk
los koridoriuose kasdien
susitinka Gražina Tulauskaitė, J o n a s Aistis, būsimasis
muzikas Konradas Kaveckas,
Juodelis, Antanas Miškinis,
Pulgis Andriušis — sutiksime
visi, kad klasės gyvenimas
negali būti ramus ar nuobo
dus. Energija veržėsi nesulai
komai ir kasdienos smulkme
nos imdavo švitėti įdomios ir
nepaprastos, vertos išbandyti
plunksną. Ir jos buvo bando
mos įvairiuose klasių laikraš
tėliuose ar
rimtesniuose
moksleivių žurnaluose. Ir šian
dien ne vieno veido raukšlę
išlygina šypsena, kai prisime
nami ano meto gimnazistiško
„epo" „Šepšeliados" posmai:
„Antan Miškini, pink rimus,
ritmus, gliaudyk, o Grigai, sau
logaritmus...".
1927-28 mokslo metais
gimnazija buvo reformuota.
Sujungus „Aušros" ir komer
cinės mokyklos mokinius,
buvo įsteigtos dvi gimnazijos:
„Aušros" berniukų, kuri pasili
ko tuose pačiuose rūmuose
Laisvės Alėjoje Nr. 55, ir „Auš
ros" mergaičių. Ši nusikėlė į
Seimo gatvėje esančius rūmus,
kur caro valdymo laikais buvo
rusų gimnazija. Ją lankė tarp
kitų lietuvių ir poetas Mairo

mokinių muzikai. \ besimeldžiančius visa tai darė
nepaprastą įspūdį. (...) Per tas mišias pagiedota Č.
Sasnausko giesmė ,Skubėk prie kryžiaus' draug su
vargonais ir smuiku. (...) Solo giedojo VIII kl. moki
nys J . Brundza, kursai ir chorą su orkestru vedė".
1913 m. „Ateitis" 4 nr. — „Rūpesniu gerbiamojo
prefekto kun. Gustaičio per lietuvių mokinių pamal
das gieda mūsų draugo R. Dulskio (mok. VIII kl.)
vedamas choras. Chore dalyvauja gimnazijos moki
niai ir 2iburio progimnazijos mokinės".
Be šių d a r chorui vadovavęs bene paskutiniais
metais mokinys A n t a n a s Andziulaitis, turėjęs gerą
balsą.
Iš šių duomenų ir kitų, ir atsiminimų matome,
kad vyrų gimnazijos mokiniams buvo leidžiama ne
tik bažnytiniame chore dalyvauti, bet per didesnes
šventes ir šiaip kuriomis progomis leisdavo ir gimna
zijos orkestrą. Tik nusiskundžiama, kad choras netu
rėjo nuolatinio pasiruošusio chorvedžio. Vargoninin
kas Chmieliauskas buvęs neblogas choro vedėjas, po
jo Banionis — silpnesnis, bet juodu mokiniams beveik
nepadėdavę. Nuo 1912 m. Vargonininkas Jonas
Bendorius, baigęs Varšuvos konservatoriją, taip pat
neminimas buvęs mokinių choro vedėju. (Dar
manoma, kad jie, ne kiti, būdami pašaliečiai, gimna
zijai nepriimtini). Bet kai kurie mokiniai pas Bendorių mokęsi muzikos.
Lieka neaišku, ar per mokinių pamaldas kas
a n t r a s sekmadienis giedojęs choras, ar lietuviškos
pamaldos iš viso yra buvusios tik kas antras sekma
dienis, kai Marijampolėje lietuvių kunigų, rodos,
netrūko.
Apie 1906 m. pradėta leisti gimnazijos chore
dalyvaujantiems lietuviams, be kitų dainų, išmokti
vieną kitą ir lietuvišką dainą. Prie lietuvių galėjo
prisidėti ir svetimtaučių. Šiam chorui vadovavo
gimnazijai žinomi rusai: minimas „diačokas" diako

Krašto okupacija keitė
gimnazijų vardus, mokinių,
mokytojų personalą, direkto
rius, patalpas. Bet niekad
nepritrūko pirmykščio idealiz
mo ir pasiryžimo. Visais kritiš
kais valstybinio gyvenimo
momentais nei mokiniai, nei
mokytojai neliko vien pasy
viais stebėtojais: abi „Aušros"
sudėjo didelių aukų tiek
Nepriklausomybės kovose, tiek
okupacijos metais.
Šį pavasarį gegužės mėne
sio pabaigoje aušrokai ir vėl
galės susitikti, pasimatyti su
savo senais draugais ir kartu
prisiminti įdomiausius žmo
gaus gyvenimo metus —
jaunystę.
Knygos yra veidrodis: jei
beždžionė į jas žiūri, apaštalo
negali pamatyti.
Lichtenberg

Ydų kankiniai dažnai prašoksta dorybės kankinius kaip
kentėjimų sunkumu, taip ir
skaičiumi. Mes taip esame sa
vo aistrų apakinti, kad savo
pražūties keliu eidami dau
giau kenčiame, negu kentė
tume išganymo kely. Tikėji
m a s taip griežtai nedraudžia
džiaugtis protingomis gyveni
mo linksmybėmis, kaip drau
džia šykštumas. Tikėjimas ne
reikalauja
taip
atsižadėti
poilsio, kaip garbėtroška, ar
taip aukoti ramybę, kaip to
reikalauja puikybė. Tikėjimas
nežudo taip miego, kaip palai
dumas, nenaikina taip svei
katos, kaip neblaivumas, ne
barsto
tiek turto,
kaip
lėbavimas arba lošimas. Ti
kėjimas taip neapkartina gy
venimo, kaip nesutarimas ar
netrumpina taip, kaip dviko
va, ar neapsunkina taip, k a i p
kerštas. Tikėjimas nereikalau
ja tiek budėjimo, kiek įta
rinėjimas, tiek baiminimo8i,
kiek savimeilė, nereikalauja
nei pusės to nusimarinimo,
prie kurio verčia puikybė.
H. More

nas, greičiausiai pravoslavų cerkvinio choro vedėjas.
(Jame giedodavo ir gimnazijos pravoslavų mokinių).
Vėliau vadovavęs mokytojas pensininkas Zičkauskas. Atsiradus sugebančių lietuvių mokinių,
vadovaudavo vienas po kito lietuviai mokiniai — tie
patys, kurie vadovavo ir bažnytiniam chorui. Šis
mokinių choras yra dainavęs ir keliuose, leistuose
suruošti lietuviams mokiniams spektakliuose. Jis,
choras, kartu buvęs ir bažnytinio choro dalis.
Po 1906 m. mokinių streiko gimnazijos pamėgin
ta leisti mokiniams dalyvauti ir šalia jos kultūrinėje
veikloje, net patiems atskirai šiek tiek veikti. Mano
ma, dėl to, kad dir. Bobrukas nebuvęs pakankamai
apdairus ir neįsigilinęs kiek reikiant į savo vaidmenį.
Arba norėta patikrinti, kiek tolumo lietuvių mokinių
slapta nueita lietuviškumo ir savos tautinės kultūros
gaivinimo keliu, kokie jų ryšiai su lietuviais veikėjais
ir visuomene.
„Šaltinis" 1906.XI.15 parodo mokinių suruoštą
lietuvišką vakarą:
„Per Visus Šventus čia buvo surengtas gimna
zijos mokinių savo naudai teatras. Lošta dvi kome
dijos: .Nutrūko' ir .Nepadėjus nėr ko kasti'. Lošė artis
tai mylėtojai. Atlikta gana gerai. Tiktai blogą įspūdį
padarė galas komedijos .Nutrūko'. Lošikai apleido
vieną vietą komedijos pabaigoje. Uždanga jau buvo
nusileidus, bet po valandėlės vėl pakilo ir buvo atkar
totas komedijos galiukas, ir taip pasibaigė .
„P. Griciaus (gudo) vedamas choras gana silpno
kas, padainavo keletą dainų pradedant ir užbai
giant .
„Publikos buvo daug, bet kaimiečių visai maža".
O 1907 m. 15 nr. „Vienybė Lietuvninkų" apie tą
patį teatrą ir jo pakartojimą straipsnelyje „Iš Senapilės, Suvalkų gub." rašo:
s Bns daugiau)

D R A U G A S , ketvirtadienis, 1982 m. vasario mėn. 25 d.

chanis akompanavo h i m n a m s ir j apšaudė žygiuojančius į rytų fron<
bendroms dainoms. Kun. Cuku- tą vokiečių kareivius. Keli vokie
ras pravedė įspūdingas maldas, čiai buvo nukauti. Vokiečių kolo
n u o l a t skelbė biuletenyje, leido na sustojo ir apsupo visą Seirijų
pasinaudoti patalpomis, priėmė miestelio rajoną, surinko visus vy
M I S C E L L A N E O U S
HELP WANTED — MOTERYS
paskaitininką su šeima (dviem rus, kurių buvo apie 200 — 300,
mažamečiais berniukais). Etni paplentėje visus išrikiavo ir vado
Floridoj, St. Petersburg Beacfa, se
nis pakomitetis rūpinosi kvieti vaujantis karininkas buvo davęs
nesnio
amžiaus vyrui reikalinga šei
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mininkė gyventi kartu. Gera aplinku
mais ir vaišėmis. Lietuvių pilie įsakymą kas dešimtą šaudytiir kitus kraštus
ma prie vandens, geros sąlygos ir ge
čių šalpos klubas rėmė darbu ir Staiga uždusęs atbėgo prelatas J.
stambiausia pinigine auka. Lietu Laukaitis ir pradėjo vokiškai kal \LDZ1NSKAS, 4059 Archer Avenue, ras atlyginimas. Dėl sąlygų skambint
teL 813--S67-2643.
vos vyčiai sudarė ryšius su val bėti su komanduojančiu karinin
Cbicago, III. 60632, tel. 927-5980
džios atstovais ir angliška spau ku, aiškindamas jam, kad šie vy
da. Saulė Šatienė papuošė sceną rai yra visai nekalti. T u o momen ilIllIlHliUlIlIlIlUlliilIUlilIlIlIlIlUIIUIlili
R E A L E S T AT E
ir salę minėjimui priderintoje dva tu netoli buvusi moterėlė nurodė
M. A. Š I M K U S
SAVININKAS PARDUODA švarų peršioje. Tik visų bendro darbo dė prelatui, ką jis pasakė ir karinin
INCOMK 'VAX SKKVICK
modeliuotą mur. bungalow Burbanke.
ka minėjimas buvo sėkmingas, kui, kad šaudyta buvo iš netoli
NOTAIIS PUBLIC
Pageidaujant,
paskola už mažą nuo
įvertindami mūsų veiksnių dar esančio namo, kurį ji ir parodė. 4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
šimtį
Kreiptis
(angliškai) po 6 vai.
bus dėl lietuvybės išlaikymo i r Karininkas sustabdė savo įsaky
Taip pat daromi
VEKT1MAI,
vakaro
tel.
423-3857.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
nepriklausomybės
atkovojimo, mą šaudyti ir pasiuntė į tą namą
PlUlCTTBEa PKA8YMAI Ir
minėjimo dalyviai nepagailėjo kareivius, ten rado pasislėpusius
ittokie blankai.
Vasario 15-tosios minėjimo svečiai Marijos aukšt. mokyk los salėje vasario 14 d. Pirmoj eilėj: Lietuvos gen. konsule
finansinės paramos. L B Provi ginkluotus rusus, kurie ir šaudė į •itfnimiinrmiiiniiiiiuiuLuiiiuiiiiiiiiii
J. Daužvardienė, kun. A Trakis, apskr. prez. R. Dunne, vysk. V. Brizgys, kongr. M. Russo, kongr E. Derwinski,
dence apylinkės valdybos iždi tą vokiečių koloną. Karininkas! H i i i i i i i i i i i i u i t i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i
Rezidencinių ir pajaminių
K. Oksas, T. Blinstrubas ir kt.
Nuotr. P. Maletos
ninko J. Kielos pranešimu, n e  įsakė visu suimtuosius paleisti, o įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
namų pardavimas
gausioje skaičiumi lietuvių gyven- prelatui pasakė, kad Šie vyrai jam i.š mūsų sandėlio.
Income Tax, Insurance, Notary Public
tautmes syentes minėjimas. Kun. ^ ^ s u a u J c o t a : L B _ n e i 535 d o l . , turi būti dėkingi už jų gyvybių iš COSMOS PARCELS KXPB£SS 2951 West 63rd St. — TeL 436-7878
dr. V. Cukuras evangelines m m - j V L K u i g 5 ^
A L T a i m
dol
gelbėjimą. Tai tik vienas mano 2501 W. 69tb Si . Cbicago. IL 60629
tis pritaikė pavergtos tėvynės kan- Į G m d e k a ^
^
matytas atsitikimas, o girdėjau
ninnirmmmnniiiMiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiii
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1
čių
priminimui,
sustiprino
daly
įteikė paskutinę laidą „Pasaulio
A. Valiusias panašių su vokiečiais ir vėliau su
BUTŲ NUOMAVIMAS
TeL — 925-2787
į Lietuvio", tkur viršelyje yra ir P . vių pasiryžimą lemtingoje kovo
rusais buvo daugiau.
Vytautas Valantinas
je išlikti drauge su pavergtaisiais.
Draudimas — Valdymas
V A S A R I O 16 D. M I N Ė J I M A S \ Petrulionio nuotrauka. Inž. Nai
L.
Kerulis
netiki,
kad
prelatas
Parapijos
choras
giesmėmis
pa
iimniimnni»iiiiiinuuiiiiiiiuumiiiiim
nio paskaitos su malonumu visi
N a m o pirkimas — Pardavimo*
buvo suimtas 1949 metais. Jis tą!
Vasario 14 d. LB H o t Springs j klausėsi. T a i buvo aukšto lygio, kėlė ryžtą meldžiant Aukščiau
paremia komunistų išleistais va-'
apyl. v-ba, talkinama Kataliku j jautri, tolerantiška ir tikrai taik- siąjį mūsų troškimų išsipildymo.
dinamais "archyviniais dokumen
bendrijos i r Moterų seklyčios, iš- j Ii mūšy širdims paskaita. Kalbė- Visų darnus jungimasis maldoje
KILIMUS U i B A L D U S
APIE
PREL.
LAUKAITI
tais". Aš pats skaičiau jų "Faktai
N o t a r i a t a s — Vertimai
kilmingai minėjo Nepriklausomy- \ tojas n e t kelis 'kartus buvo per- įrodo, kad parapija tebėra mūsų
Plauname ir vaškuojame
kaltina"
ištraukas
ir
vienoje
vie
bės šventę. Minėjimas pradėtas į trauktas plojimais. Baigus Sirutei- dvasinė tvirtovė. Vėliavų įneši
visų rūšių grindis.
Nors ir pavėluotai, nes į Aus
BELL REALTORS
BUBNYS
11 v a i . šv. Mišiomis už Lie- i nė VISŲ vardu išreiškė nuoširdžią mui abejais atvejais (į bažnyčią traliją spauda ateina vėlokai, aš toje, kur liečia prelatą, yra visiš
J.
B A C E V I Č I U S
tuvą vienuolyno šventykloje, ku- į padėką ir įteikė mažą simbolinę ir vėliau į salę) vadovavo jaunų norėčiau ir truputį papildyti A. kai viskas suklastota. Aš tikiu,
Tel — RE 7-5168
kad prelatas galėjo būti tardytas
rias atnašavo Arkansas vysku-! dovanėlę prisiminti H o t Springs, jų vyčių pirm. Francis Kapiskas.
Untulio aprašymą apie man l a 
6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233
ir 1947 metais, o gal ir anksčiau,
pas A . McDonald ir 3 lietuviai | Po paskaitos biwo
perskaityti
2 vai. p. p. vyko trumpos susi bai gerai žinomą, Seirijuose gyve
bet nebūtinai tuo laiku suimtas
MIIIIIIIIIIIIIIiillIlIlIlIUIIIllIlIUIlUllUIMM
k u n i g a i : P . Patlaba, J. Burikus ir, kongrsm. ir senatorių sveikinimai. kaupimo pamaldos už mirusius nusį, prelatą Juozą Laukaitį.
ir
išvežtas.
Jis
galėjo
būti
keletą
I. Gedvilą, svečias iš Montanos. į Trumpą žodį angliškai tarė di- laisvės kovose didvyrius kankinius
Jo nuopelnai lietuviams yra kartų suimtas ir paleistas.
Mišios buvo laikomos vyskupo Į rektorė pensininkų reikalams — — kankines, vieningumo mel
BOSGELLANBOUS
l o t y n u kalba, o lietuvių kunigų | E. MoKeever. P o to buvo trum džiant maldų skaitymai ir palai tikrai labai dideli. Aš atmenu, kai
St. Eimutis
lietuviškai. T r u m p ą įspūdingą pa pa pertrauka ir surinkti auikų l a  minimasIškilmingas minėji pirmosiomis karo dienomis, vieną
Melbourne PATIKSUNTA IR PAGRAŽINTA
P A C K A G £ E X P R E S S AGE>CY
mokslą lietuviškai pasakė k u n . peliai. Suaukota daugiau 900 dol. mas įvyko kun. Vaitekūno vardo ankstų rytą, Seirijuose du rusai
MARIJA NORF.IKTFN'fi
AŠTUNTOJI LAIDA
P. P a t l a b a , o anglų kalboj jaut Po pertraukos trumpą jautrų žo- ! parapijos salėje. P o LB apylinkės
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Suredagavo
riai kalbėjo vyskupas, priminda- dį tarė vyskupas, pradėjęs su h u - I pirm. L. Kukanauzos atidaromoLabai pageidaujamos geros rasiea
Juozaninn Daužvardienė
mas.kad jis meldžiasi už Lietuvą, moru i r baigė išreikšdamas viltį, jo žodžio kultūrinių reikalų vadoprekis. Maistas iš Europos sandelių.
3«08 W. 6»th St., Cnioago. 111. 00629
Mylimam vyrui, tėvui i r seneliui
Marijos žemę, kad ji greitai a t - kad Lietuva greitai b u s laisva. vė A. Kairienė pravedė tolimesnę
Tel. M5-2787
Šiom dienom Draugo spaustuvė
" g a u t u laisvę. Mišių metu, kaip I Paikviesta viešnia dainininkė Jū- r -^ramą. Vyčių pirm. W.Piacenišleido aštuntą laidą šios populia
ir kitais metais, vyskupas pabu- Į rate Tautvilaitė, jauna, gabi m u - tini perskaitė gubernatoriaus pro
rios virimo knygos. J. Daužvardie
nė vėl patikslino ir pagražino šią lllllllllllllilIlIlICUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillll
čravo Lietuvos vėliavą, kas dau- j 7ikoj ir daug žadanti menininkė- klamaciją, kurią jis ir išrūpino
j o žmonai PRANCIŠKAI, sūnui VYTAUTUI, m a r laidžj naujais paruošimais.
LIETUVOS ISTORIJOS
geliui išspaudė ašaras. Vyskupui Į Ji padainavo 7 dainas. Jos jau- Į Sveikino vietinių lietuvių organiTai geriausia dovana naujoms
čiai A L F O N S A I i r anūkei RTTAI reiškiame gilią užįteikta dovana — gražus tau--. nystė, gražus balsas, kad kurios zacijų atstovai. LB Bostono apyžmonoms a r marčioms. Daugelis
VAIZDINI SANTRAUKA
uojautą i r k a r t u liūdime.
apdovanojo kitataučius supažindin
tiniais motyvais medžio drožinys.; naujos negirdėtos dainos žavėjo į gardos pirm. J- Rūtenis pasveikiSudarė
dami juos su lietuvišku maistu ir
Tau 3 metai, kaip k u n . P . Patla-Į klausytojus. Išreiškiant jai pade- no dalyvius raštu. M. Kairys per
/
.
S.
SKAUDŽIAI
fririmu.
gi
knyga
y
r
a
suk-'usi
la
J.
V.
SABAI
VILIUS
I* DUNDZTT.A
bos dėka mūsų brangiuose m i n ė - j Ką, aukojant savo brangų laiką skaitė rezoliucijas valdžios atsto
bai daug pasisekimo lietuvių i r ki
J.
JODELIENĖ
K.
LAURUŠAITIENĖ
įimuose dalyvauja vyskupas. Pa- j ir nepabūgus ilgokos kelionės, b u vams, kurioms minėjimo daly
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vė»
tataučių darbo vietose ir organiza
D. N. SKAUDŽIAI
m a l d ų m e t u gražiai skambėjo lie-j vo įteikta taip pat rnaža dova viai vieningai pritarė.
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
i
cijose.
lius Dujidzilai.
tuviškos giesmės, vedamos mote nėlė, kad ji ir ateity nepamirštų
Kanadoj gimęs, lietuvių jauni
Užsakymus siųsti:
rų grupės ir pritariant visiems Hot Springs.
mo veikloje pasižymėjęs, šiuo
Šis leidinėlis pritaikytas mūsų
DRAUGAS, Knygų Skyrius
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dalyvavusiems, o solo sugiedojo
metu
Bostone
gyvenantis
Almis
Po viešnios pasirodė mūsų m o 
4545 W. 6Srd Street
dyklų metodus^
D . Vilimienė " P a n i s Angelicus".
terų mėgėjų kropė, vadovau.ja- Kuolas buvo pagrindinis kalbėto
Ch;c
go,
Illinois
606ST
Kaina su persiuntimu $1.60
Brangiai
mamytei
T u o j a u po p a m a l d ų vienuoly •ma L. Gude ;enės ir gražiai p a  jas. Mintys realios, atvirai prime
Kaina
su
persiuntimu
$5
35
Užsakymus siųsti DRAUGO
no salėje buvo akademinė dalis, dainavo 2 daineles. Pabaigai mo nančios ir silpnesniąsias lietuvišA. f A. MARIJAI TAMOŠIENEI
s veiKlos
uses
Tllinois
gyventojai
pridč
e
dar
terų
grupė
kartu
su
viešnia
ir
d
a
r
>
P
™breze
mažų
kurioj <u svečiais dalyvavo 112
adresu,
tautu teis
20 centų mokesčiams.
? * l a i s v ^ p e n i m ą , jų
a : m e n u . Akademinę dalį — m i  prisijungus vyskupui, kuris t u r i ;
mirus,
Marija
Kupcikevičiene,
Rūta
VaciiimmiHimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi
didel
i inašą į bendrą žmonijos
nėjimą atidarė LB apyl prim. St. gražu balsą, sugiedojo YGodBless i
uiiiiiiiiiiHimmiHimiiitifmiiuHsiiimii
bergiene bei ju šeimas giliai užjaučiame.
Ingaunis, trumpai apibūdinda America" ir Marija, Marija. Bai- j kultūrinį gyvenimą, nes kultūrą
HIIItlflIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIi
jos
dažnai
labiau
puoselėja
negu
m a s dienos reikšmę ir padėkoda- I gus akademinę dalį visi kartu s u
m a s tain gausiai susirinkusiems, i svečiais rinkosi bendriems pie- didžiosios. Mažos tautos nesudaro
ALDONA IR JONAS
JOVARAUSKAI
Spalvotos k paprastos. Radijai, Šv. Pranciškaus Dvasios
Pristatė pagrindinį kalbėtoją inž.|tums, kuriuos rūpestingai paruo- pavojaus taikai. Be reikalo paver
Stereo it Oro Vėsintuvai.
Spinduliavimas
Pardavimas ir Taisymas.
B. Nainį, dainininkę Jūratę T a u t - j šė M. Dymšienė, O. Žemaitienė gėjas nesančio pavojaus neva tai
vilaitę ir kitus svečius. Priminė, į ir A. Ingaunienė
su talfcinin- "bijo". Remdamiesi prigimtimi,
Paruošė
M i S L I 1 AS TV
kad yra gauti sveikinimo laiškai Į kėms. Miunėjimą ruošiant kruopš- gerbdami savo tėvus, kilmę, pri
T. Viktoras Gidžiūnas, O.FJVL
2346 W. 69 S t . , tel. 776-1486
— telgramos iš kongr. H a m m e r - Į čiai dirbo LB v-bos nariai S. I n -valome kovoti u ž tautos išlaiky
lllllilllllllllllllllllllllllllllllllliuuillllllll Trylika skyrių: Tėvų Namuose. Pa
Mylimai motinai
schmidt. senatorių, D . Bumpers įgaum's, M. .Dymšienė ir J. 2 e -mą. 1952 metais pabėgėlis nebū
šaukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis
ir D . Pryor, taip pat pranešė, I maitfs. Didžiausią organizavimo tų patikėjęs, kad po 30 metų lais
ir Apaštalas. Regula ir jos patvirtini
A.
f
A
MARIJAI
TAMOŠIENEI
Master Plumbing
kad miesto burmistras T . Ells-1 darbą atliko v-bos pirm. Ingau-, vo patogaus gyvenimo lietuviška
mas. Tolimesnis gyvenimas ir darbai.
worth
pasirašė
proklamaciją,'nis, kur ir šį kartą viskas vyko; veikla susilpnės, lietuviškasis emiŠv. Klaros pašaukimas. Atgaila, kū
Licensed,
Bonded,
Insured
mirus, liūdinčia dr-jos narę Marija Kupcirinių meilė ir misijos. Ordino sutvar
sksibiančią vasario 16 d. Lietu- j sėkmingai. Rekordavimą, fotogra- j granto veidas išblės. Viena iš
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės kymas ir misijos. Pasauliniai Mažes
vių diena H o t Springs mieste.; favimą ir kitus techniškus darbus j priežasčių yra, kad ™^mes patokevičiene ir visa šeimą nuoširdžiai užjaučia
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte nieji Broliai.. Kalėdos, prakartėlė, t o 
Pats burmistras negalėjo atvykti [atliko visad paslaugus Tautvydas j gumus tautiniam
išsilaikymui
lės. Karšto vandens tankai. Flood con- bulybė ir malda. Žaizdos, mirtis ir ka
dėl ligos. Tolimesnei programai Į Jankus.
į pratęsti panaudojame, b e t patoLIETUVOS DUKTERŲ
DRAUGIJA
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi nonizacija. Šv. Pranciškaus Dvasios
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — spinduliavimas Lietuvoje ir Išeivijoje
• , ,
T • • i gumai m u s užvaldė lietuvybės
T t>
pravesti pauviete afctyvią visuo-i v
lietuviškai.
Vasario
7
d.
per
LB
„Lasives!
.
j
emigracinė
banir t.t.
nenaudai N a u a
m e n i n i n k ę I. Sirutienę, kuri pasi- V a r p V r a d , ]
ro
ramą s u 4 o
SERAPINAS
—
636-2960
oW a "
, j ° f. c PM Ą& g . parm- ,;ga
Išleido Pranciškonai 1981 Brooklyg e ^ K . a ! pravedė likusią progra
]' iš^Lietuvos, anot Almino drau-.

CLASSIFIED ADS

ŠIMAITIS REALTY

MOSU KOLONIJOSE

Hot Springs, Ark*

LAIŠKAI "DRAUGUI"

VA L O M E

INCOME TAX

Popular Lithuanian
RE C IP E S

A. f A. JUOZUI BUDRIONIUI mirus,

TELEVIZIJOS

m m

h

NaVOf

sustiprintu

]ietuvi§

*'
.nėta Vasario 16-ji. Pradžioje 15 ką veiklą. Deja, kol kas neįmano
Pirmiausiai Sklerio ir 2emai-Į min. buvo anglų kalba su paruoš- ma.
čio su dainininkių moterų tauti- ta Krašto v-bos programa. P o t o
Esame dėkingi jaunos kartos at
niais rūbais palyda buvo įneš-Į E. Užemienė paskaitė labai grastovui Almiui Kuolui u ž tautos
tos Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 1 žią paskaitą, skirtą dienos progai,
tęstinumui išlaikyti nurodytas
Viešniai Tautvilaitei
akompa-lkuri ir davė programai visą svakonkrečias
gaires:
lietuviška
nuojant pianinu, sugiedoti Ame-į rūmą. A. Ingaunienė trumpai priveikla, kalbėjimas savo tėvų kal
rikos ir Lietuvos himnai. Kun. J. • siminė Nepriklausomybės
akto
ba ir santykiai su tautos kamie
Burkus sukalbėjo invokaciją. T y - s r g n a t a r ą dr. J. Basanavičių. Bu
nu, ypač kultūriniai. Honoraro
les m i n u t e pagerbti žuvę už Lie- vo programai priderinta muzika
neėmė. A. Kairienė kalbos sant
turvos laisvę ir prisiminti vietos ir dainos.
rauką pateikė anglų kalba.
LB Hot Springs apylinkės m e 
savanoriai-kūrėjai ir Sibiro trem
Tolimesnė programa buvo jun
tiniai. Pagerbus žuvusius, visti su tinis nariu susirirtkin ; šaukia
giedojo ..Lietuva brangi". V. Skle- mas kovo 6 d., šeštadienį, 2 vai. giama su mūsų tautos žadintojo
rienė labai gražiai perskaitė Ne p.p. vienuolyno salėje. Programo poeto Maironio sukaktuviniais
priklausomybės paskelbimo katą. je — valdybos rinkimai, praneši metais. Gaja Valiuškytė paskaitė:
T o l i a u I. Sirutienė pakvietė pa mai, LB „Laisvės V a r p y " radijo "Jei po amžių kada skaudūs pan
grindinį paskaitininką inž. B. Nai programų ir kitų reikalu svarsty čiai nukris" i r "Nebeužtvenksi
nį, išvardindama jo atliktus dar mai. Valdyba prašo visu daly upės bėgimo". Dana Kairytė pa
J.2L
skaitė anglišką vertimą (A. Kai
b u s L. Bendruomenei, pažymėda vauti.
rienės): " K u r bėga Šešupė" ir
m a , kad jis didesnę savo gyve
n i m o dalį yra paskyręs lietuvy Providence, R. I.
"Lietuva brangi".
bei. D a r prieš paskaitą B . Nai
Uosis Juodvalkis,
didžiosios
VASAPJO 16 MINĖJIMAS
nys prisiminė sava nori u-kū rėjų
"Colorlab" savininkas RI, paro
n u o p e l n u s ir pasidžiaugė, kad
§• m. vasario 14 dieną iškilmin dė ir paaiškino Lietuvos vaizdų
vieną i.š jų turim savo tarpe, tai gomis pamaldomis u ž kenčiančią skaidres, kurias parūpino Saulė
P. Petrulionį, kurį pagerbdamas j Lietuvą pradėtas mūsų didžiosios i ir Donatas Šatai. Anne Marie Ka-

ne, N.Y.

0RBITAIR INTERNATIONAL, LTD.

M OVI N G

Founded 1959

Užsakymus siųsti:

ŠERĖNAS perkrausto baldus :
DRAUGAS, 4545 W. 63rd SU
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei
Chicago, IL 60629
dimai ir pilna apdrauda.
Illinois gyventojai dar prideda 35
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
et. valstijos mokesčio.
Telef. — WA 5-8063

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL
Presents

BALTIC-AT-LEISURE T0URS

timiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

Coordinated by Jonas Adomėnas
• CH0ICE of 3 ITINERAR1ES

• First-Class Services, Hotels

• Reasonable, All-lnclusive Costs

• Escorted from USA via Finnair

10% — ŽOgf. — 3 0 % plg'-M mokėsit
ui apdraudę n"•• ttffntes i
ntomolillk) pas inns.

Tour I Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days
Tour II Vilnius — Moscovv — Leningrad plūs Riga 15 Days
Tour III Vilnius — Moscovv — Leningrad & Rome 15 Days
features Include: Group or APEX airfares witfi departures starting April. three
meals daily, comprehensive sightseeing, transfers, guides, theatre visits, air
transportation on tour. baggage handled, each group escorted by American
Lithuaman-speaking tour ieader, visa handling. Deposit only $100 per person.
From iust $1099 to $1769 per person in doubte oceupancy.

FRANK

Telef. G A 4-8ft54
llllllllllilllliiiill IIUIIIIIMIIUIIIIIiltlIt-...

A.

Jonas Adomėnas
Orbitair International, Ltd.
20 East 46th Street. New York, NY 10017

VILIMAS
M OV I N G

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
Tel. 376- 1882 a r b a

376-5996
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THE F 0 R T Y YEARS
ZAP0MS
OF D A R K N E S S

3208 y 2 W e s t 95tb S t r e e t

For Free Brochure Folder. Contact:

Tel.: N Y (212) 936-1500; (800) 223-7953

Kaina su persiuntimu $6.00

it
Paraše Dr. Juoma Vsttaof*
Apie istorinius lietuvių kovos
metus.
I anglų kalbą lsvsrtė
Juozas BBJ«VU9M
Minkštais viršeliais. Kaina S2.8S
ši įdomi knyga gausama:
DBACGJE, 4M5 W. 6S 8 t
CMcago, m. 9 0 6 9
lIHUIiniilIlIlIlIilIlIHIliliiiiiiiUiit

buvo suvažiavusiu ne tik iš arti-1 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. vasario mėn. 25 d.
mos apylinkės, bet ir iš Harrisburgo, Readingo, Eastono ir Allentowno.
._
Stasys Vaičaitis | |
A. f A. JONAS BAUFELDAS

los, Nukryžiuotojo Jėzaus, išmo zas Neverauskas, Šv. Kazimiero
kyti, sudainavo keletą lietuviškų parapijos klebonas, Shenandoah,
dainelių ir perskaitė parinktas lie* Pa- Programos rengėjos buvo Antuviškas eilutes. Vos mėnesį vei- j tracito Vytės Margarita Juozely kę, frackeviliečiai duoda vilties j nienė ir Beatričė Shomosky. Svečiu
tikėtis gražesnių vaisiu netolimoje
ateity.
Lietuvos sunkią būklę ir visu
lietuviu dedamas pastangas at
gauti Lietuvai laisvę įvertino
Pensylvanijos gubernatorius Diek
Thomburgh. Jo pasirašytą Lie
tuvos Nepriklausomybės Dienos
Pennsylvanijoje aktą įteikė vals
tybės sekretorius James Rhodes.
Valstybės Atstovų rūmuose pa
reiškimą perskaitė atst. Edward
Lucyk, o Schuylkill apygardos
Į sveikinimus perteikė viršininkas
Albertas Matūnis, kuris yra ir vy
čiu kuopos narys.
Programos paįvairinimui "Ža- į
rijos" choras, vadovaujamas S t
Vaičaičio, sudainavo dainų pynę. J
Pagrindinis dienos kalbėtojas Į
Rašyt. D. Bindokienė įteikia pirmąją sinonimų žodynėlio knygą kun. J. Vaiš- buvo kun. Kazimieras Pugevičius.
Po trumpos įžangos, vietoj savo
niui, SJ
Nuotr. J. Tamulaičio
žodžiu, jis jautriai perskaitė at
sivežtus Lietuves partizanu ir ka
liniu slapyvardžiai savo ranka su
Schuylkill apygarda, Pennsylvania
rašytus jausmus, pergyvenimus, ii
UETUVOS NEPRIKLAUSO i vim New Philadelphijos Vyčiu,' ge sius ir viltis Lietuvos ateičiai.
MYBĖS MINĖJIMAS
į jauniklius, palinksmino susirinku- j Visi užėmę kvapą klausėsi ištrėVasario 14 d., Lietuvos Vyčių i sms lietuviškais šokiais ir vaidi-į m i m e r a § y t u žodžiu ir gyvai at-i
144-ojd kuopa suruošė priderama! T - \ ^^tsilikdami, naujai j j a u t ė kankiniu skausmus.
Lietuvos Nepriklausomybės at- įISlkurę A P r e l s k j m o Parapijos Vyp 0 "žarijos" kitų dainų prograČ1U a u n i a
statymo paminėjimą. Apylinkės i
J'
i, seselių Vemos ir Ange mą užbaigė malda prelatas Juoangliškuose laikraščiuose iš anks- j
,
.
to buvo pakartotini rašiniai apie
numatytą
programą.
Palanki
A . f A.
reklama garsino lietuvių tautinę
veiklą, kuri pastaraisiais metais
ANTANUIČIAKUI
angliakasių rajone žymiai pagyvė
mirus, dukrą BIRUTĘ VTLUTIENĘ su ŠELMA bei kitus
jo.
GIMINES čaa Amerikoje ir Lietuvoje užjaučiame ir kar
Keturios radijo stotys įvairio
tu liūdime.
mis valandomis ir dienomis skel
bė žinias apie Lietuvos Nepriklau-1
ŠV. PRANCIŠKAUS PARAP. CHORISTAI,
somybės minėjimą ir perdavė
EAST CHICAGO, IND.
Lietuvių Bendruomenės šventei
paruoštą juostelę, kurioje su
glaustai buvo nušviesta Lietuvos
praeitis, garbė, jos nepriklauso- j
mybė, pažanga ir, pagaliau, žiau- :
Liūdi vyr. skautininkes
rus Sovietų užgrobimas.
Šventė prasidėjo šventomis Mišiomis už kenčiančią Lietuvą Ap
reiškimo parapijoje, Frackville,
Pa. Kun. Kazimieras Pugevičius,
Lietuvių Religinės šalpos Lietu-,..,vai vedėjas, atnašavo Mišias, gy
vai transliuojamas radijo bango
mis Schuylkill apygardai, ir an
glų kalba pasakė įspūdingą ir tu
rini r gą pamokslą. Su savim bu
vo atsivežęs baisiai sužalotą Die
vo kančią, iš geležies nulietą ir
slaptai patekusią į Ameriką.
— Žiūrėkite, atkreipkite akis
į Kristaus kūną!... Kaip nuožmiai
jis apdaužytas! —kalbėjo kun.
Pugevičius, aukštai iškėlęs kas li
kę buvusio kryžiaus.
— Koki žvėriškas pyktis ir ne
suvaldomas
įniršimas atplėšė
Kristų nuo kryžiaus ir pakarto
tais sunkaus kūjo smūgiais nu
mušė ranką, sutrumpino kojas ir
pagaliau paniekinančiai išmetė
likusį kūną į išmatų šiukšlyną. į
Tačiau, kokia pernelyg didesnė'
ir karštesnė meilė pakėlė tą kūną j
bei ryžtinga širdis priglaudė iš-1
niekintą Kristų ir perdavė jį į pa
tikimas rankas visam pasauliui pa
rodyti, kokia baisi prieš Dievą
kova siaučia Lietuvoje.
j
Suvesdamas pamokslo mintis į
įgyvendintinas išvadas, kun. Pu"
gevičius ragino visus pasiryžti
karšta malda kreiptis į Dievą ir
prašyti jj stiprinančios malonės ir
pagalbos kenčiantiems Lietuvoje
bei nepavargstančius ištvermės
kovojantiems prieš tamsybių jėga>. Antra, tai, kas čia matoma
ir girdima neslėpti, bet visu bal
su skelbti visam pasauliui ir duo
ti visoms tautoms žinoti skau
džią tikrovę. Reikia praskleisti ge
ležinę uždangą ir nušviesti So-'
vietų melus. Trečia, pagal išga
les turime aukomis remti Religi
nės šalpos Lietuvai veiklą.
Kultūrinę minėjimo dalį Apreiš
kimo parapijos salėje pravedė
Vyčiu Antracito kuopos pirminin
kas Juozas Juozelynas, pakvies
damas visus sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnus. Dievo palaimos
šios dienos reikšmingoms apei
goms meldė Apreiškimo parapi
jos klebonas kun. Algimantas
Bartkus.
Rita Sevokaitė, atsivežus su sa-

A. f A ONOS ZAILSKIENĖS,
daug metu mūsų dr-jos nares budėjusios artimo meiles gretose, ir nuoširdžią užuojau
tą reiškia jos vyrui ir sūnui
LIETUVOS DUKTERŲ

DRAUGIJA

A f A EDVARDUI BANEVIČIUI
miras, žmonai DALIAI, SŪNUMS ir DUKTERIMS su
ŠEIMOMIS reiškiame nuoširdžią užuojautą i r kartu
liūdime.
ALDONA VASON1ENE
STEFANIJA IR RAIMUNDAS GORSK1
GERT IR ANTANAS RAKAUSKAI
IR JŲ ŠEIMOS

Mokytojai
A f A. ONAI ZAILSKIENEI mirus,
vyrui Pranui, sūnums Algiui su šeima ir
Arūnui bei visiems artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą.
LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄ-GOS

VALDYBA

A.fA.
ELZBIETAI STANAITIENEI
Lietuvoje mirus, brolį PRANĄ NENORTĄ su ŠEI
MA ir kitus GIMINES čia Amerikoje ir Lietuvoje
užjaučiame i r kartu liūdime.
A.L.B.-nės EAST CHICAGOS APYLINKĖS
VALDYBA IR NARIAI

PADĖKA
1982 m. sausio mėn. 15 dieną mirė mūsų mylima motina

A.tA. Elena Gimbutienė
(Karosaitė)
Palaidota Forest Lawn Memorial kapinėse, Glendale prie Los
Angeles, California.
Dėkojame Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijos kunigams
dr. V.Bartuskai už Rožinį laidotuvių išvakarėse, dr. Alg. Olšauskui ir dr.
P. Celiešiui, atnašavusiems šv. Mišias ir palydėjusiems į kapus,
pasakiusiems įsimintinus pamokslus ir jautrias užuojautas. Ačiū
kompozitoriui Br. Budriūnui, solistams B. Dabšienei ir R. Dabšiui, ir
bažnyčios chorui už giesmes Rožinio vakarą ir Br. Budriūno sukurtas
„Mišias už mirusius".
Dėkojame prie karsto budėjusioms skautininkėms L. Vilimienei, D.
Balčienei, M. Butkienei, Ir. Bužėnienei, St. Kronkevičienei, D.
Sodeikienei, Ir. Vilkienei ir V. Zelenienei. Karstą nešė K. Barmus, R.
Bužėnas, A Mažeika, M. Naujokaitis, Pr. Skirmantas, VI. Šimoliūnas,
V. Varnas, L. Venckus, E. Vilkas. Ačiū jiems.
Padėka prof. J. Kuprioniui, atsisveikinusiam su velione profesinių
kolegų vardu kapinėse ir parašiusiam nekrologą „Drauge". Inž. E.
Vilkas pravedė draugijų atstovų sudiev velionei šia tvarka: M. Butkienė
(skautininkių), A. Pažiūrienė (birutininkių), S. Šakienė (Lietuvos
Dukterų), Al. Devenienė (Lietuvos ūkininkių), archit. Ed. Arbas (inžinie
rių ir architektų).
Ačiū V. Baltušienei, suruošusiai šermenų vaišes laidotuvių daly
viams Los Angeles Tautiniuose Namuose. Dėkojame už gausias gėles
prie karsto: G.A.M.C. administracijai ir bendradarbiams, B. Christian,
' pp. Dovydaičiams ir Rudvaliui, H. Yčaitei-Petkienei, J. Gaubienei ir L.
Vilimienei. Ačiū už dosnias aukas lietuviškiems fondams velionės
atminimui.
Atskirai dėkojame kun. A Kontautui už atnašautas šv. Mišias
Bostono lietuvių parapijos Šv. Petro bažnyčioje vasario 20 d. ir prof. J.
Kačinskui už vargonavimą, gausiems bostoniečiams, atsilankiusiems tą
šeštadienį. Nuoširdi padėka Bostono vyr. skaučių „Židiniui" ir Skauti
ninkų Ramovei už ypatingą gėlių buketą bažnyčioje ir v. sktn. Inai
Nenortienei už išsamią velionės gyvenimo apžvalgą, pasakytą susirin
kusiems po šv. Mišių. Dėkojame P Viščiniui už turiningą mirusios pami
nėjimą „Laisvės Varpo" radijo programoje vasario 14 dieną.
Ačiū visiems, užjautusiems mus laiškais ir spaudoje, užprašiusiems
šv. Mišias, dalyvavusiems laidotuvėse. Mus ypatingai paguodė labai
gausus Glendale Adv. Med. Center ligoninės Aldonos bendradarbių
būrys, palydėjęs mūsų Motiną paskutinėn kelionėn.
Giliai sujaudinti ir nuoširdžiai dėkingi, liekame nuliūdę
D U K T Ė ALDONA C I N I K I E N Ė IR
S Ū N U S J U R G I S GIMBUTAS SU ŠEIMOMIS.

Gyveno Chicago, Ilimois, Marąuette Parko apylinkėje.
Staiga mirė vasario 22 d., 1982 m., sulaukęs 60 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje Varnių valsčiuje. Amerikoje išgyveno 25 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Birutė (Jankauskaitė), duk
tė Rūta, sūnus Mike, 2 broliai Adolfas su žmona Ida Kanadoje; Bru
no su žmona Erika Vak. Vokietijoje: 2 seserys Ulda Baufeld ir Ida
Goss Vak. Vokietijoje; ir jų šeimos. Pusseserė dr. Alica Dunagiewski
su dukra Kristina New Yorke; pusseserė Galina ir jos vyras Anta
nas PlaušinaiCiai Chicagoje; uošvė Sofija Jankauskienė, 2 svainės
Bronė ir Liucija su šeimomis, svainis Antanas Skrebys su sūnumis,
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71
Street. Budėtuvės bu* ketvirtadienį, 6 vai. vakaro, kurias atliks
kun. A. Trakis.
Laidotuvės įvyks penktad.. vas. 26 d. Iš koplyčios 10 v. ryto, po
religinių apeigų koplyčioje, bus išiydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Zjnona, duktė, sūnus ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donaid A. Petkus — Tei. 476-2345.

Mylimam vyrui, tėvui, Daytona Beach, Fla., lietuvių kolo
nijos steigėjui ir jos ugdytojui, mūsų mielam prieteliui

A. + A. DR. JONUI SANDARGUI,
Ormond Beach. Floridoje, mirus, jo mylimiesiems: žmo
nai ALDONAI sūnums ARYYDUI-JONTJI su šeima DO
NATUI, seseriai ONAI ZDARŽLNSKIENEI su vyru EO
NU ir kitiems giminėms bei artimiesiems gilaus skaus
mo valandoje reiškiame užuojautą ir drauge liūdime.
VERONIKA IR JURGIS JANUŠAIČIAI
MARYTĖ IR STASYS ŠARAUSKAI
BIRUTĖ IR VACYS DZENKAUSKAI

A A

ONA

ZAILSKIEN£

Buv. ilgamete Lietuvių Skaučių Seserijos vyriausioji skautininke.
Gyveno Cicero, Hlinois.
Mirė po ilgos ir sunkios ligos 1982 m. vasario 22 dieną, 8:10
vai. vak., sulaukusi 75 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Nuo jaunystės aktyvi Liet. Skautų Sąjungoje. Buvo BALF*o di
rektorė ir Cicero skyriaus pirmininkė, Vasario 16 Gimnazijai remti
komiteto pimininkė. Iš profesijos buvo mokytoja.
Paliko giliai nuliūdę: vyras Pranas; sūnūs Arūnas ir Algimantas,
marti Danutė, ir anūkai Rimas ir Dalia; sesuo Emilija Vaitkienė su
šeima; svainis Antanas su žmona Teodora ir jų vaikai Aldona ir
Rimvydas su šeima; seserys su šeimomis ir kiti giminės Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje 1424 S. 50 Ave., Cicero,
Illinois. Lankymas trečiadienį nuo 6—9 vai. vak. ir ketvirtadienį
nuo 2—9 vai. vak.
Atsisveikinimą ketvirtad. 7:30 v. v. praves Liet. Skaučių Seserija
Laidotuvės įvyks penktadieni, vasario 26 d Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti ir anūkai
Laidotuvių direkt. Vance — Telefonas 652-5245.

Mylimam tėvui ir seneliui
A. + A.
VINCUI MARKEVIČIUI mirus,
sūnus Vytautę, marčię Aldone ir Algirdą,,
marčią Liuciją, anūkus ir kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
ANASTAZIJA

IR VLADAS

JOLANTA IR DANIELIUS

USEVICIAI

EU D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS M C P E R N I S K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacija* Karlai

SLUSARSKI

DANUTĖ ČIBIRAS

JURGIS F. RUDUMU
3319 SO. LITUANICA AVENUE

Tet. YArds 7-1139-99

STEPONAS C. LACK (LACIUfflCZ) ir SOMOS

A. f A MARIJAI TAMOŠIENEI
mirus, jos dukrą MARIJĄ KUPCLKEVIČIENĘ su ŠEI
MA ir visus ARTIMUOSR7S giliai užjaučiame ir kartu
liūdime.
RUPINSKŲ ŠEIMA
J. JAKŠEVIČIENĖ
M. MARKULIENĖ

2424 W. 69th STREET
Tei. REpubUe * 131*
11028 Southwest Highway, PskM Hiils. nitoois
T«L 974-441*

Mylimam tėvui ir seneliui

A f A. JUOZUI BUDRIONIUI mirus,
mielam VYTUI, ALFONSAI, anūkei RITAI ir GIMINĖMS
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
V. STUOGIENĖ
R. R. LACKWOODS
D. L. BENĮ

PETRAS BIELIGNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE

Tei. LAftyeCte 3-9573

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

TeL YAnto 7-1911

VASAmS - BUTKUS
1449 SO. 99tfa AVE., CICERO. tLL

Tei. OLyrapie 3-IMS

^

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. vasario mėn. 25 d.

X Lemento De Andreas se
minarijos bažnyčioje sekmadie
x Zuzana YakMtieuė po sun nį, vasario 28 d., 12:46 vai. bus
kios operacijos Šv. Kryžiaus pamaldos lietuviams, taip pat ir
ligoninėje, kiek pasveikusi, grįžo kovo 7 d., 12:46 vai.
namo į Brighton Parką ir da
X Praeitą sekmadienį, vasa
bar pamažu sveiksta dukters ir
rio 21 |d., vyko Akademikiųl
žento Krušnių slaugoma.
Skaučių draugovės (ASO) ir
1 A. VALSTYBĖSE
Korp!
Vytis
bendra
kandidačių
X Vaclovas Kleiza, vykdoma
— Danutė Veselka, kylanti į
ir
kandidatų
į
akademikų
eiles
sis PL«B vicepirmininkas ir Kul
pirmaeiles modeliuotojas, buvo
X "Draugas" nuo šių metų tūrinės komisijos pirmininkas, sueiga. Sueiga buvo šalčiūnų
parinkta New Yorko madų kū
kovo 1 dienos dėl pašto kainų buvo išvažiavęs į Pietų Ameri patalpose.
Atsilankė žymiai
rėjų ruošiamai pavasario paro
kėlimo ir medžiagų brangimo ką dalyvauti Lietuvių Bendruo daugiau mergaičių kandidačių
dai. P o eilės daugelio valandų
pirmadieniais neišeis. Eis savai menės pirmininkų susirinkime. negu berniukų. ASD kandida
pasiruošimui, k u r įeina i r šokė
tėje penkis kartus ir talpins Jis iš ten atsiuntė sveikinimus. čių globėja šiais metais yra
jai, ateinantį šeštadienį pradeda
visas skubias einias. Redakcija Aplankęs Braziliją, Urugvajų ir Asta Ramanauskaitė, o Korp!
grupės pasirodymą, pavadintą
ir spaustuvė šeštadieniais ne Argentiną, jau grįžo namo ir Vytis kandidatų globėjas Euge
• "Be Moreyou" t h e fashion event
nijus Būtėnas. Sueigoje kalbė
dirbs, administracija dirbs šeš pradėjo eiti savo pareigas.
of spring "82". P i r m a s pasiro
jo ASD narė Gina Remienė. Ji
tadieniais, kaip ugi šiol, iki 12
dymas vasario mėn. 26 ir 27 die
vai. Tai padaryta Lietuvių Ka
X Algimanto Mackaus poezi supažindino dalyvius su Akade
nomis. Ann Arbor - Brianvood
talikų Spaudos draugijos nuta ją sekmadienį, vasario 28 d., per minio Skautų sąjūdžio (ASS) Meres J. Byrne ir Chicagos Meno tarybos pritarimu buvo minima Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė mie—
2 ir 7 valandomis. Kovo mėn.
rimu, šeštadieniais išeis su kul Sophie Barčus šeimos radijo struktūra, veikla ir narių uni- sto centre. Ją atliko Lietuves Vyčių choras, dalyvaujant solistui A. Braziui. Iš kairės pirmoj eilėj (ketvirtas) sol.
Aldona Brazlenė, Balys Pakštas, grojęs rageliu, choro va- 5 d. Novi-Twelve Oak Ma 11
tūriniu priedu. Pirmadieniais programą (banga 1490 AM, pra- į forma. Kitas susirinkimas bus Algirdas Brazis, Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė, Klatt.
dovas muz. Faustas Strolia ir choro pirmininkė Sabina
2 ir 7 valandomis. Kovo mėn.
visa įstaiga dirbs normaliomis džia 8:30 vai. ryto) skaitys į kovo vidury.
6 d., šeštadienį 12 ir 4 valandą
valandomis.
Guoda Antanaitytė ir Julius Lin- j
vak. Paroda bus ir San Jose,
X JAV LB Vidurio Vakarų
x Marąuette Parko lietuvių takas. Apie poetą jo 50 metųį
Calif., Fairfaą, Virg., Milwauardos
namų savininkų valdybos narė gimimo sukakSes proga kalbės! kf oPi ^m S 1 s u *d a rtarybos e nnkmunę
kee. Wisc., Reno, Nevada. Pa
^
°' ^
*f n gailestingoji sesuo Ona Ankienė l i g . T. Antanaitis.
sirodymai tęsiasi virš 30 min.
ciene
—
pirm.,
Antanas
Valavi
veža
iš
savo
kūrybos)
ir
įdomių
for
Profit
—
Tax
Exempt
G.
ČAPKAUSKIENĖS
paskutiniu metu aplankė ser
Taip pat Danutės nuotrauka til
x "Trys Žemaitės" dainuos čius — vykd. vicepirm., Dan
skaidrių rodymas (kun. A. Sau-j Corp.).
gančius organizacijos narius,
po vestuvinių rūbų reklamoje
PLOKŠTELĖS KOjMUETE
Marąuette Parko LB Vasario guolė Dgkiytė — sekretorė.
laitis su skautais)). Po progra- i Šiam tikslui numatytas pasta- vasario 21 dienos
''Detroit
kaip Mariją Lukoševičienę, An
16-tosios minėjime ir LB apy Aleksas Smilga, Kostas Aras,
mos
komiteto
vicepirmininkas,
tas
yra
prie
Stevenson
greitkeVasario
14
d.
įvykusiame
GiNews".
gelą Katelienę, Petrą Galinauslinkės susirinkime vasario 28 Jonas Rugelis, Aleksas Jankū nos iCapkauskienės plokštelei Juozas Ankus šventės dalyvius | lio ir Route 83. Tai buvusi pra
ką ir Artūrą Galinaitį.
— Kun. dr. T. Žiūraitis, dod., sekmadienį (ne vasario 26). nas, Vytenis šilas ir Juozas Šla remti komiteto posėdyje pasi- i pavaišins kavute ir pyragai- džios mokykla su 5.75 akrais
I
mininkonas,
turėjo širdies operax Jean ir Julius Valeikai va Tos trys žemaitės yra Bronė jus. Rinkimai į LB tarybą bus džiaugta pavykusiu koncertu: čiais.
žemės ir 40,000 kvadratinių pe ciją ir jam buvo perkeltos še
sario 21 d. susilaukė dukters, Stravinskienė, Aldona Underie- gegužės 8-9 ir 15-16 dienomis. tiek soliste, tiek akompaniatoNuoširdžiai praSome visus dą pastatu. Kaina — 790,000 šios kraujagyslės pagerinti krau
kuriai parinko Natalijos Mari nė ir Danutė Varaneckienė.
X Maria Dymša, Hot Springs, į num A. Vasaičiu, kuriems vos tautiečius
tautiečius kuo
kuo gausiausiai
gausiausiai daly
daly- dol. Vieta ideali — kiekvienas jo apytaką. Tačiau kojos žaiz
jos vardus. Duktė ir motina Akompanuos dainoms Kazys Ark., pratęsė savo prenumera- j pe r keletą repeticijų pavyko pa- Įvauti
vauti šioje
šioje Vasario
Vasario 16
16 šventėje.
šventėje, važiuojantis Stevenson greitke- doje, kur buvo imtos krauja
jaučiasi gerai. Valeikai jau au Skaisgirys.
tą, užprenumeravo Vasario 16: teikti CShicagos publikai malonią į Parodykime svetimtaučiams sa- į liu matys Lietuvių namų užra- gyslės, buvo išsivysčiusi infek
gina ir sūnų. Naujagime džiau
X Jane Stanistovaitienė, Chi- dienos proga kaip dovaną J. j popietę. Gėrėjomės tiek muzi- i vo tautos vieningumą ir kovą už j šą. Aplink pakankamai vietoscija, nuo kurios gydant padary
giasi Valeikų ir Rosales šeimos.
_,
_„ Žemaičiui, gyv. taip pat H o t j k a tiek daina.
j tėvynės Nepriklausomybę ir lie- automobilių pastatymui bei vie- ta kita operacija. Ligonis pa
Tiktai gaila, kad kompanija, ku cago, JJ1..
dar
Springs,
ir
pridėjo
5
dol.
už
ka-j
teikė
.
j
- u v i š k ų bažnyčių išlaikymą. Or-Į tos gegužinėms. Didelė sporto mažu sveiksta Washingtono li
J u o z a s ž u l a i t i s pa
kon
:
rtoje dirbo J. Valeika, iškelia j į j i ^ J 0 naujausių leidinių ir <
- "•'"
~
' ganizacijos kviečiamos su vėlia-1 s a l ė — patogi susirikimams, goninėje.
ledines korteles ir- kalendorių.
certo
apyskaitą.
Nors
pelno
li
įteikė
10
dol.
auką
dienraščio
aukštesnėms pareigoms į Idaho
vomis ir palyda atvykti.
. minėjimams, šokiams ir, be abe- — "Christian Science MoniDėkojame.
ko, bet ir išlaidų nemažai. Plok
stiprinimui. Labai ačiū.
valstiją.
Tikimės,
kad
tie,
Kur?e
su< jo, sportui. Zonos tinkamumas t o r ' \ "Los Angeles Times" ir
x Dr. Šarūnas Lazdinis, Day- štelės išleidimui reikia kur kas
X Juzė ir Izidorius Augaičiat, ton, Ohio, Jonas šuopys, Brock- daugiau. Komiteto pirmininkas pranta mūsų tautos reikalus. į — jau atsiklaustas Du Page ap- "Evening Outlook", S a n t a Mox Kun. Jonas Borevieitts, SJ,
žurnalistas Antanas Juodvalkis Chicago, BĮ., "Tulpės" res- ton, Mass., pratęsdami prenume Jonas Talandis ragino rinkti atsilankys į šią didžiąją Vasario j skrities ir gautas teigiamas at- nica, Suslovo mirties proga pa
: sakymas. Du Page apskrities skelbė žurnalisto Juozo Kojelio
if Jonas Palukaitis aplankėi torano savininkai, pratęsdami ratas pridėjo ir po 7 dol. aukų prenumeratas plokštelei ir pa 16 d. šventę.
I
k^misionierius yra P a t Trow- laiškus, kuriuose iškeliami Sus
Magd.
šuHenė
"Draugą" ir apsirūpino naujau "Draugo" prenumeratą, atsiun dienraščio stiprirdmui. Labai lengvinti plokštelės išleidimą.
bridge, čia gimusi lietuvaitė, ku- lovo padaryti nusikaltimai lietu
tė ir 20 dol. auką. J. ir Izid. Au- ačiū.
Laukiami mecenatai ir garbės
siais leidiniais.
LIETUVIŲ NAMAI
'
ri mums padeda ir padės, šios vių tautai. Vasario 14 d. J. Ko
gaičius skelbiame garbės preprenumeratoriai. Aukas siųsti,
X Feliksas Andriūnas, WynX
Ses.
M.
demencia,
North.
mokyklos
kaina, palyginus su jelis buvo pagrindinis kalbėtojas
VAKARINIUOSE
1 numeratoriais, o už lietuviško
nurašant nuo mokesčių, komi
cote, Pa., visuomenininkas, V.
brook,
UI.,
DSaskas,
Woodhašioje apylinkėje parduodamos Vasario 16-sios šventės minėji
; žodžio vertinimą dėkojame.
teto iždininkui Juozui Šulaičiui,
PRIEMIESČIUOSE
Norvilas, Monroe, Mich., Sta
ven, N. Y., A. G. Žvirblis, Scranl
žemės kaina, yra nebrangi.
me Washingtone.
x Albina švagždys, Chicago, ton, Pa., Kazimieras Beiga, Chi 1237 "VVoodside Rd., La Grange,
sys Balsys, Brooklyn, N. Y.,
Ar
mes
pajėgsime
šiuos
na
Pribrendo
laikas
suburti
visus
— Solistės Jonuškaitės - Zaupratęsdami ' 'Draugo" prenu ! 111., atsiuntė už kalėdines kor- cago, BĮ., L. Plungis, Toms Ri- BL 60526.
vakariniuose Chicagos priemies- mus įsigyti? Sekmadienį. Va nienės 80 metų sukaktis miniPadėkota
M.
Marcinkienei
ir
meratą, atsiuntė po 12 dol. au I teles ir kalendorių 10 dol. auką. ver, N. J., L Radikas, Laugciuose gyvenančius lietuvius iri sario 28 dieną, 1:30 vai. p. p. de
i Labai dėkojame.
kų. Labai ačiū,
horne, Pa., V. B. Šaulys, Chi LMF Chicagos klubui už pagal isigyti savas patalpas — Lietu-' Andreas seminarijoje (127 gat- Ima Los Angeles Šv. Kazimie
bą, ruošiant priėmimą po kon
ro parapijos salėje kovo 6 d.
sta
' I P a ? r i n d i n e kalbėtoja
X Vi a. a. Salomėjos Kieliex Antanas Matukas, Chicago, cago, BĮ., G. Procuta, Ottavva, certo. Gaila tik, kad tuo pat vių namus, kuriais galėtų nau-j ve, viena mylia Į rytus nuo
- komp.
1
nės sielą ketumedėlio šv. Mišios m., atsiuntė 10 dol. auką. Po į Kanada, užsisakė naujausių lei metu vykęs Operos pasitarimas dotis lietuvių mokyklos, organi-;te St.) Lemonte šaukiamas vi- Giedra Gudauskienė.
Iniciaty
bus atnašaujamos T. Jėzuitų ko 7 dol.: Valė Sniuolis, Brockton, į dinių už didesnes sumas.
su režisierium atėmė mums Gi- zacijos, kur būtų atnašaujamos' suotinis susirinkimas. Laukia- vos mūsų garbingąją solistę pa
plyčioje vasario 26 d., penkta Mass., Bronius Kūkalis, New
nos akompaniatorių A. Vasaitį. šv. Mišios, įsteigta skaitykla ir me visų lietuvių pritarimo ir ti gerbti ėmėsi L B Santa Monicos
X
I>r.
K.
A.
Šukys,
Kankakee,
dienį 8 vai, ryto. Prašome drau Britain, Conn., Vincas BradūBirutė Bagdonienė rūpinosi būtų vietos įvairiems rengi- kimės, kad bendromis jėgomis apylinkės valdyba.
111., suprasdamas sunkią lietukoncertams, šokiams galėsime šią sumą surinkti šių
gus ir pažįstamus dalyvauti šv. nas, Waterbury, Conn., J. Leibe- viškos spaudos būklę, pratęsė j gėlėmis ir scenos papuošimu, B niams
namų įsigijimui.
KANADOJE
Į ris, New Britain, Conn., Ona "Draugo" prenumeratą ir pa Kcžicienė ir Bagdonienė padėjo ir pan
Mišiose.
Jau
praradome
daug
laiko
ir
Sūnus su šeima JKarpuška, Woodridge, BL Vi- aukojo 27 dol. jo palaikymui. prie vyno, Danutė Korzonienė
Tuo tikslu įsteigta draugija,
— A. a. Ana Pavitonienė,
pavadinta
Lithuanian Cultural progų tokius namus įsigyti. Ne(pr.). ! šiems tariame ačiū,
nešiojo vyną, Lipskienė, ŠulaiDr.
K.
A,
Šukį
skelbiame
garbės
74-rių
metų amžiaus, mirė vasa
I
Society "Aušra", Inc., ir užre- j praleiskime tad šios progos įsitienė,
Pabedinskas,
Stropus,
x Taupymo bendrovei Brigh
x Izidorius Augaitis, Chica- prenumeratorium, o už paramą
gistruota 1982 m. sausio 29 • gyti mums taip svarbius na- rio 2 d., Toronte. Palaidota lie
Dirvonis
sodino,
tvarkė
publituvių kapinėse vasario 5 d.
ton Parke reikalinga pilnam lai \ go, BL, įteikė 10 dol. už kalėdi- j tariame ačiū
I ką, viso šio koncerto vyriau- dieną Blinois valstijoje, kaip; mus, ypač mūsų vaikų tautikui tarnautoja - "teller". 3u pa i nes korteles. Labai ačiū.
X Dr. R. Senkus, Stiliwater, | A g a J v a b u v 0 M Remienė. Pi- pelno nesiekianti ir nuo mokės- niam susipratimui ir visų mūsų ^ 3 Ę
tyrimu ar be. Skambint U\cf.
čių atleistina korporacija (Non kultūrinei pažangai.
B. K.
x Rūtos restoranas, 6812 S. Mn., kartu su prenumerata atAdvokatas JONAS GIBAITIS
"maišą" nešiojo Šulaitis.
254-4470.
(sk.) Western A ve,, teL 778-34J)3 ati siuntė ir 17 dol. dienraščio pa- įĮ nigų
vasaičiui ir Ginai ačiū už kon
6247 So. Kedzie Avenue
x lietuvių Operos statomos We- darytas 6 dienas savaitėje, nuo į ramai. • * • •
-' certą, Visiems dalyviams už daChicago, Illinois 60629
berio "Der Frctechuetz — Taiklusis 11 v. r. iki 7 v. v. Sekmad už
CHICAGOS 2LNIOS 125 MILIJONAI KELIAMS
lyvavimą
koncerte
ir
pagalbą
TeL — 776-8700
Šaulys", opers spektakliai įvyksta šių darytas. Kugelis, virtiniai, cepe
X Dr. Pranas Sutkus, HomeFederalinė vyriausybė pasky
ruošiant koncertą.
B . K.
metų kovo men. 6 d., 8 vai. vak., kovo
TRŪKSTA
TEISĖJŲ
wood,
HL,
vertindamas
lietuviš
rė 125 mil. dolerių Chicagos Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
linai, nalesnikai, varškėčiai, ska
7 d., 3 vai. popiet ir kovo 13 d., 8 vai. i
VASARIO 16-TOS
ko žodžio reikšmę išeivijoje,
niausiai
paruošta
plekšnė,
viš
Chicagoje kovo 16 d. bus pir apylinkių keliams tvarkyti. Ta šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
vak., Marijos mokyklos salėje. PirmąMINĖJIMAS
pratęsė
"Draugo"
prenumeratą
jį ir treCiąjį spektaklį diriguoja Alvy-1 čiukas Kiev, vyniotas veršienos
miniai balsavimai. Dar trūksta čiau apskaičiuojama, kad iš viso
ir
pridėjo
25
dol.
auką.
Dr.
P.
das Vasaltis, antrąjį spektaklį — Arū kotletas, blynai ir kiti patieka
Šv. Kryžiaus parapijos bažny daug rinkiminių teisėjų balsavi bus reikalinga bilijono dolerių.
nas Kaminskas. Režisuoja Nicholas lai iš jautienos, veršienos, kiau Sutkų skelbiame garbės prenu čioje vasario 28 d. 10 vaL ryto mų vietoms. Iš viso jų reikės
Kmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiinniiiiiii
MIKROSKOPAS DANTIMS
Di Vlrgilio. Scenos produkcija — Ka lienos ir vištienos.
meratorium,
o
už
paramą
labai
(sk.)
bus pamaldos už Lietuvos Ne 14,500. Jiems už dieną moka
Advokatas
zio Oželio. Dainuoja: solistai — F>adėkojame.
Chicagos
dantų
gydytojų
su
priklausomybės
atgavimą.
Gie
po
45
dol.
na Stankaityte, Audrone ShnonaJtyteX Chicagos Vakarinių prie
važiavime buvo parodytas nau
GINTARAS P. ČEPĖNAS
GatHūrrien*, Stefan Wkdk. Jonas miesčių Lietuvių Dėmesiui! Lie
X JAV LB Brccktono apylin dos šaulių choras su soliste
BRANGSTA
MOKSLAS
jas
būdas
panaudoti
mikroskopą
Algirdas Brazis, Bernardas
2649 W. 63rd Street
kės valdyba per E. S. Sužiedė Paulina Mačiuliene, vadovaujant
dantis gydant.
ils, Julius Savrbnas, Bronius tuvių Namų Dr-jos organizaci
muzikui
Juliui
Mačiuliui.
Tuoj
Chicagos
universitetas
atei
Chicago, UI. 60629
Mačiukevičius ir Operos choras. Ope nis komitetas kviečia pirmą vi lį, atsiuntė 25 dol. auką lietu po pamaldų parapijos salėje bus nantiems mokslo metams pake
FILMAI
MUZIEJUJE
roje šiemet svarbią partiją atlieka suotiną susirinkimą šį sekma viškam dienraščiui paremti. La
TeL 776-5162
iškilmingas šventės minėjimas. lia mokestį už mokslą. Reikės
akt. Jonas Kelecius. Baleto choreo dienį, vasario 28 d., 1:30 vai. bai ačiū.
Field
muziejuje,
Chicagoje,
Kasdien 9^—6 vai. vak.
Pagrindinę kalbą pasakys adv. mokėti 7,000 dol., taigi 1,050
grafe — Violeta Karosaits.
p. p. de Andreas seminarijoje
vasario
ir
kovo
mėnesių
popietė
Saulius
Kuprys.
Tas
pats
šau
daugiau,
negu
šiais
mokslo
me
X Jaranina Karaitienė, Chi
Šeštad. 9—12 vai.
Bilietų kainos: parteryje — $25, $20, — 127 gatvė (viena mylia į ry cago, BĮ., atvyko į "Draugą" ir lių choras ir sol. P. Mačiulienė, tais, o siekiant aukštesnio moks mis ir vakarais bus rodomi ke
ir pagal susitarimą
$15 ir $12. balkone — $20. $15 ir $10 tus nuo State gatvės) Lemonte.
užprenumeravo jį kaip dovaną1 vadovaujant muzikui J. Mačiu lo laipsnio metinis mokestis bus lionių filmai ir bus paskaitos.
uiinnniminiiiinimim!iiiuninnmmm
Bilietai jsaunaml Vaznelh} prekybo- Prieš tai, toje pačioje seminari
vieneriems metams Algiui Pūrui, liui, padainuos keletą patriotinių 7,395 dol. Tačiau universitetas
le, 2501 W. 71st St., Chicago. Illinois jos koplyčioje, 12:45 vai. bus
gyv. Mongomery, Pa. Labai ir liaudies dainų. Vėliau b u s I duos daugiau stipendijų studen60629. Telef.: 471-1424.
VILNIAUS UNIVERSITETAS
atnašaujamos šv. Mišios. Visi
dėkojame.
eilėraščių deklamacijos (A. Ke- tams.
susidomėję
savo
namų
į
g
i
j
i
m
u
Paltu bilietus galima užsisakyti pa
1579-1979
kviečiami dalyvauti.
(sk.).
sinaudojant ir šia atkarpa:
X Petras čerkanskas, BenSpaudai paruošė BRONIUS
VAŠKELIS
bil. po
PraSau prisiųsti
X K. Avižienio meno kolekci senville, BĮ., Juozas Sinkus,
Technikinė priežiūra — THOMAS
REMEIKIS
jos paroda atidaroma šį penk Sterling Hts., Mioh., Benediktas
spekt.
dol
tadienį, vasario 26 d., 7:30 vai. Dapkus, Farmington, Conn.,
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1979 METŲ SUAVA2IAVTMO DARBAI
dol.
bil. po
Manhattan
(Simas Sužiedėlis, Vilniaus Universiteto Būdingieji tarpsniai. Juozas
vak. Čiurlionio galerijoje. Jau Steven Markus,
Jakštas, Jėzuitų Ordino Vaidmuo Įtvirtinant Katalikybę Lietuvoje.
spekt.
nimo centre. Bus išstatyta virš Beach, Cal, Antanas Karevi
Stasys Goštautas, Ispanų Humanistas Petras Roizijus Vilniuje. . . Jonas
60 aliejaus, akvarelės ir grafi čius. Baltimore, Md., Ben. PoVardM ir Pavarde
Dainauskas,
Vilniaus Akademija Educacines komisijos veikloje. . . Vin
kos darbų, bei medžio skulptū vilavičius, Arlington, Mass., Al
cas Maciūnas. Vilniaus Universitetas ir Lietuviškasis XIX amžiaus pra
Zdanys,
Nevrington,
ros. Paroda veiks du savaitga fonsas
džios yąjudis. Ramūnas Konradas, Medicinos mokslai Vilniaus Univer
Conn.,
pratęsdami
"Draugo"
sitete XIX amžiaus pradžioje. Vincu Trumpa, Vilniaus Universitetas
liu ir trečiadienį, kovo 3 d.
Adresas
prenumeratas,
atsiuntė
po
7
dol.
ir Vilniaus Stanislovo Muravskio atsiminimuose. Domas Krivickas, Ke
(pr.).
letas bruožiu iš Vilniaus Universiteto veiklos. Stase VaSkellene, Vil
aukų. Labai ačiū.
niaus Universiteto Biblioteka pokario metais.)
X NAMAMS FTRKTI PA
TelefwBs
...._
Išleido The Institute of Lithuanian Srudies, Inc. Chicago 1981.
x V. Keršys, Rockford, BĮ.,
SKOLOS duodamos matai* mė
Čekius praSome iSrasyti: Lithuaniaa
260
pusi., kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu $11.25.
Opera Co., Inc. ir siųsti tiesiog su nesiniai* ^mokėjimais ir priei- Alfonsas Rudokas, Tillsonburg,
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St.,
Siuo užsakymu Vazneliu. prekybos ad namais nuošimčiais. Kreipkitės Kanada, Elena Barkauskas, VVaresu. Kviečiame visus b Ii visur at i Mutual Federal Savings, 2212 i terbury, Conn., atsiuntė po 10 "Draugo" roma/io premijos įteikimo iškilmės bus kovo 20 d. Clevelande. Ci»
Chicago, TU. 60629
vykti J operos 4>efctakliu*.
Illinois gyventojai dar prideda 70 et. valstijos mokesčio.
Telef. dol. už kalėdines korteles ir ka tariasi komisijos pirm. Milda Lenkauskienė ir komis, narys kun G. KiWest Cermak Ros/i
jauskas.
Muotr, VI BacevWlaus ^
lendorių. Labai ačiū.
(ak.) VI 7-T74T
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