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SPAUDŽIA MASKVĄ
SUMOKĖTI SKOLĄ

— JAV Kongreso delegacija,
vadovaujama
atstovo David
Rezoliucija mini Pabaltijo pavergimą
Obey, dem. iš Wisconsino, iš
Atstovų Rūmuose vasario 23I paramą sumokėti
Jungtinėms
vyksta į Lenkiją, kur susitiks su
Daug mėty nepriekaištingai
gaminau ir platinau
dieną
vienuolika
kongresmanų
Amerikos
Valstybėms
722 milivyriausybės ir katalikų Bažny
;
ėjau gydytojo — psichiatro pa TSRS visuomeninę ir valstybinę
pasiūlė rezoliuciją, (H272), ku- j jonus dolerių, bet iki šiol tėra sū
čios atstovais.
reigas Vilniaus miesto greitosios santvarką šmeižiančią literatūrą.
— Sovietų mokslinio erdvėlai rią prezidentas raginamas papra- { mokėję tik 48 mil. dolerių,
medicininės pagalbos stotyje. Bu
Šmeižimas — melagingu faktu
Kongr. Goodlingas pateikė savo
vio "Venus 13" nuvežtas robotas syti Sovietų Sąjungą sumokėti
vau Helsinkio susitarimams rem skleidimas. Vesti mano bylą bu
Amerikai
likusią
skolą,
674
mili
rezoliuciją
tame pačiame Atsto
nusileido ant Veneros ir 127 mi
ti Lietuvos visuomeninės grupės vo pavesta tardytojui Matulevi
nutes siuntė į Žemę nuotraukas ir jonai dolerių, kaip galima grei vų Rūmų posėdyje, kuriame pa
nariu. 1980. II. 14. buvau suim čiui- Kai pareikalavau pateikti
čiau. Ši skola yra tik maža dalelė žymėtos Lietuvos nepriklausomykitą informaciją.
tas. Neseniai sužinojau, kad jau tuos "žinomai melagingus fak
—Pietų Korėjos prezidentas Jungtinių Amerikos Valstybių teik I bės atkūrimo 64-tos metinės. Jabuvo mano teismas, ir man pa tus", jis labai susierzino, pradė
paskelbė amnestiją, kuri sumaži tos Sovietams paramos karo me- j me atitinkamus pareiškimus Lie
skyrė priverstini gydymą spec. ti jo iš manęs tyčiotis ir nei vieno
na nuteisto politinio priešo Kim tais karinių reikmenų nuomoji-1 tuvos laisvės bylos reikalu padarė
po psichiatrinėje ligoninėje. Dėl nepateikė.
Bill
Jung bausmę iki 20 metų kalėji mo ir skolinimo būdu. Kaip tei- I beveik 50 kongresmenų.
to noriu štai ką pareikšti:
Teisiamas buvau už akiu ir to
gia naujos Kongreso rezoliucijos j Goodling buvo vienas iš jų. Mimo.
Helsinkio susitarimams remti dėl nežinau, kiek ir kokiu "žino
— Jauna ukrainiečių pora au- iniciatorius kongresmenas Bill j nėjimui vadovavo kongr. Frank
Lietuvos visuomeninė grupė savo mai melagingu faktu" teisme pa
! tomobiliu įlėkė į JAV ambasados Goodling iš Pennsylvanijos, Ame- į Annunzio, pasakydamas kiek ilveiklą remia į TSRS Aukščiausios teikė Aukščiausiojo teismo teisė
! kiemą Maskvoje, tačiau po 5 va rikos duotoji Sovietams parama I gesnį įvadinį žodį. Jis ir supažinTarybos Prezidiumo ratifikuotus jas. Man pavyko sužinoti tik du:
landų buvo įtikinta išeiti ir pasi siekė 11 bilijonų dolerių. Toji pa- j dino Kongreso narius su kun. dr.
ir jau seniai įsiteisėjusius tarptau 1. Kad priaugančios kartos svei
sukalbėju
duoti milicijai. Neskelbiama uk rama įvairiais karo reikmenimis Viktoru Rimšeliu,
tinius paktus, liečiančius žmogaus kata yra nepatenkinamoje būk
rainiečių pavardė, jie esą iš Lvo plaukė Sovietams nuo 1941 m. siu tos dienos posėdžio atidary
teises. Juos Helsinkio susitarimo lėje. 2. Kad vokiečių tautybės as
birželio 22 d. iki 1945 metų rug mo maldą. Posėdžiui vadovavo
vo.
Baigiamuoju aktu 1975 m. įsi menims sunku gauti leidimą iš
pat^ Atstovų Rūmų pirmininkas
— Senatas patvirtino naują sėjo 20 d.
pareigojo gerbti 35 valstybės, jų vykti iš Lietuvos.
JAV ambasadorių Čilėje. Sen. Rezoliucijoje nurodomas jos Thomas O'Neill.
tarpe ir TSRS.
I šiuos du priekaištus atsakau:
Kennedy pareiškė, kad ambasa pagrįstumas: Amerikos finansinė
Tarptautiniame pakte, liečianLTSR Centrinės statistikos vai
dorius James Theberge yra "ne pagalba ir reikmenų tiekimas So
Palaimintasis Kolbe
čiame pilietines ir politines žmo dybos viršininkas Lengvenis savo
jautrus žmogaus teisių laužymams vietų Sąjungojai pagal skolinimogaus teises, teigiama, jog kiekvie 1979 m. išleistoje brošiūroje su
nuomojimo programą,
kurios
Čilėje".
taps šventuoju
nas žmogus turi teisę bet kokiu grifu "Tik tarnybiniam naudoji
— Socialinio draudimo admi tikslas buvo pagelbėti apginti už
Roma- — Pranciškonas kun.
klausimu išreikšti savo nuomonę mui" rašė, kad nuo 1950 m. iki
nistracija paskelbė, kad reikės pa pultos šalies nepriklausomybę ir Maksimilijonas Kolbe, kuris 1941
žodžiu, raštu, menine ar kitokia 1979 m. gimimas protiniu požiū
keisti kompiuterius, kurie labai saugumą; Sovietų Sąjunga, prie m. žuvo Auschvviee gelbėdamas
forma- Taip pat pažymėta, kad riu nepilnaverčių vaikų Lietuvo
šingai Amerikos paramos progra
apkrauti darbu ir ėmė gesti.
kitą kalinį, bus spalio mėn. pa
kiekvienas žmogus turi teisę šią je padidėjo dvylika kartų. Be to,
— Salvadoro kariuomenė bai mos tikslams, tebelaiko suvereni skelbtas katalikų Bažnyčios šven
savo nuomonę skleisti, netgi ne į LTSR Švietimo ministerija patei
gė žygį Guazap? kalnuose, kur nes Estijos, Latvijos ir Lietuvos tuoju. Jis mirė nacių stovykloje
siskaitydamas su valstybių sieno kia duomenis, kad per tą laiką de
sunaikintos 7 sukilėlių stovyk valstybes okupavus ir pavergus; 1941 m. rugpiūčio 14 d. Kolbes
mis. Kaip tik į šį teiginį savo bilams — mažapročiams skirtų
Sovietų Sąjunga per keturiasdelos, nušauti 122 vyrai.
išgelbėtas lenkas Franciszek Gaveiklą rėmė minėtoji visuomeni pagalbinių mokyklų skaičius iš
— Britanija sumažino savo naf šmt pokario metų tiesiogiai ir ne io\vniczek, 81 metų amžiaus, dar
nė grupė. Noriu priminti, kad vi augo nuo 5 iki 50-ties. Manau Šv. Kazimiero paveiksiąs Vakarų Vokietijoje, Hahenschwangen pilyje.
tiesiogiai kišasi į Vengrijos, Čeko
tos kainas iki 31 dol. užstatinęgyvena Lenkijoje. Italijoje jau
sai neseniai (1980. V. 15.) vals jog šis siaubą keliantis rezultatas
slovakijos,
Afganistano ir Lenkijos
— Ženevoje Tarptautinė Dar
Nuotr. Vytauto Maželio
yra
įvykę stebuklų, žmonės yra
tybės — Varšuvos sutarties daly buvo pasiektas dėl gyventojų nubo organizacija paskelbė, jog vidaus reikalus; pastaruoju laiku pagiię po to kai meldėsi į palai
vės — savo deklaracijoje pakar kultūrėjimo ir negirdėtai išplituLenkija neišspręs savo ekonomi Sovietų Sąjungos pardavimas už mintąjį Kolbę.
totinai įsipareigojo "Nenukryps sio alkoholizmo. Vadinasi, Lie
nių ir socialinių problemų, izo sieniui nemažo kiekio aukso rodo,
tamai laikytis VISŲ Baigiamojo tuvos priaugančios kartos sveika
Jaruzelskio vizitas
liuodama savo darbininkų sąjun kad ji yra pakankamai ekonomiš
akto nuostatu"...
tos būklė yra ne tiktai nepaten
kai atkutusi ir todėl gali sumokė
gas ir uždrausdama jų veiklą.
Maskva. — Generolo Jaruzels
Apkaltino mane pagal 68 str. kinama, bet ir tragiška. Dar dau— Turkijos karinė valdžia už ti skolos likutį auksukio delegaciją iš Maskvos išlydė
mat, rašydamas Helsinkio su- giau, padėties gerėjimo perspekdraudė buvusio premjero Ecevito Rezoliucijos iniciatoriai pažy jo Brežnevas ir Kremliaus politsitarimams remti Lietuvos visuo- j tyvos neaiškios,
mi, kad 1972 m. Sovietai buvo biuro nariai. Paskelbtame komu
įsteigtą žurnalą.
Agresorius privalės atlyginti nuostolius
meninės grupės dokumentus, esą i
(Bus daugiau)
— Italijos policija
išaiškino sutartimi pasižadėję už karinę nikate Jaruzelskis pažadėjo ne
Nicosia.— Kipro saloje buvęs apie 50,000 gyvybių ir apie raudonųjų teroristų sąmokslą pul
leisti opozicijai pulti Lenkijoje
Švedijos premjeras, švedų sočiai-j 200,000 sužeistų. Pernai rudenį ti kalėjimą, kuriame kalinami ge
Sinajuje gali
"socializmo". Brežnevas priėmė
demokratų partijos vadas Olof i Iranas buvo pradėjęs ofenzyvą, nerolo Dozier pagrobėjai.
pakvietimą apsilankyti Lenkijoje,
lietis žydu kraujas
Palme pasakė reporteriams, kad j kuri keliuose frontuose buvo at- — Transporto darbininkų unitačiau Maskvos televizijos progra
jis baigė visus bandymus atvesti Į stūmusi Irako jėgas atgal. Iranas ie "Brotherhood of Teamsters"
Jeruzalė. — Izraelio parlamen moje jis atrodė labai silpnas se
Iraną ir Iraką prie karo paliaubų. \ skelbė atsiėmęs apie 60 nuoš. sa- pasirašė naują darbo sutartį, ku te dešinioji Tehija partija, kuri nelis, vos paeinąs pro Vnukovo
Palme lankėsi Irake ir Irane vo žemių. Keliose vietose iranie- ri numato mažesnius atlyginimų kovoja prieš Sinajaus atidavimą aerodrome išrikiuotą garbės sarpenkiskart, tačiau taikos dar ne čiai net buvo peržengę Irako sie pakėlimus.
Egiptui, iškėlė nepasitikėjimo vy- j gybą. Kelis kart jį lydėję karinin— Generolas James Dozier, ku riausybe klausimą. Premjeras Be-; kai tiesė rankas prilaikyti Brežnematyti. Irano žinių agentūra, ną. Tačiau vasario mėn. Irakas
Iškelta valdančioms partijoms kyšių byla
pranešdama, kad Palme išvažia vėl perėjo į ofenzvvą, pirmą kar ris buvo pagrobtas Italijos raudo ginas kalbėjo, jog ir jis nelaimin- j vą.
Bona. — Vakarų Vokietijos pro žė, kad jis pasitiki savo vyriau
vo iš Teherano, pridėjo, kad Ira ta po 10 mėnesių- Iraniečiai iš nųjų teroristų ir po 42 dienų iš gas, kad reikia pasitraukti, tačiau į Komunikate puolamos Vakarų
kuroras paskelbė, kad du aukšti sybės nariais ir netiki, kad įvyko
nas tol nekalbės apie taiką, kol vystė kelis pėstininkų puolimus, vaduotas, vėl grįžo į savo parei į Izraelis turi aukotis už taiką. Jis j vyriausybės, ypač JAV, kurios
vyriausybės kabineto nariai yra kokių įstatymų pažeidimų.
jo teritorijoje bus nors vienas Ira panašius į I —o|o pasaulinio ka gas Vicenzos mieste.
| kritikavo radikalus parlamente, į šantažuoja Lenkiją, laužo tarpŠioje byloje įvelta ir daugiau:
įtariami savotiškoje kyšių ėmimo
— Afrikos Vienybės konferenci- j kurie organizuoja jaunimo siun- j tautinius susitarimus ir grasina
ko kareivis.
ro
atakas.
Viename
mūšyje
netoli
byloje: finansų ministeris Hans Dresdeno banko direktorius, bu
Tarpininkas Palme pareiškė Bostano miesto iraniečiai turėję, joje 15 valstybių prisidėjo prie! t i m ą j Sinajų. Protesto dalyviai Europos taikai. Dokumente nesaMatthoefer, socialdemokratas ir vęs ekonomikos ministeris Friedekonomikos ministeris Otto Lam richs, keli parlamento nariai. Pa- spaudai, kad Iranas šiuo metu tu- apie 4.000 užmuštų. Sis puoli- j Maroko ir boikotavo posėdžius,! S i n a į u j e vaikščioja prisisegę gelto- j koma, kada Lenkija panaikins
bsterf, laisvųjų demokratų parti liesta finansinė Friedrich Flick I " vieningą vyriausybę, ko anks- mas nebuvo pagrįstas jokiais tak- kuriuose buvo pakviesti "polisą- n a s D o v y c Į 0 žvaigždes ir vadina Iz- karine padėtį, tačiau Sovietų Sąnc" Vakarinės Sacharos sukilė raelio karius naciais, skundėsi Be- junga toliau žada teikti paramą
jos narys. Byloje įveltas ir kancle grupė, kurios vykdomasis direkto- j ™u nebuvo. Iranas toliau reika-11
Jis įvyko, nes islamo gvardijos va liai.
ginas, smerkdamas tokius darbus. i r plėsti abipusę prekybą.
rio Schmidto patarėjas, kance rius Eberhard von Brauchitsch | lauja, kad Irakas pasitrauktų į sa— Gynybos reparthamentas Parlamentas atmetė dešiniųjų
dai
nutarė
paminėti
trečiąją
is
paskelbė,
kad
jis
pasitraukia
iš
j
vo
sienas.
Pasaulio
opinija,
greiliarijos viršininkas Manfred Lahn
įrengs 40 naujų MX raketų se nepasitikėjimo siūlymą 58 — 4
Svetimieji tvarko
stein. Visi trys paliestieji panei Vakarų Vokietijos Pramonės Kon-1 čiausiai per Jungtines Tautas, tu- lamo revoliucijos metinę sukak
nuose
"Minuteman"
raketų
liz
tįbalsais, tačiau nuo balsavimo
j "' pripažinti Iraką agresorium ir
gė, kad jie įvelti į kokias nelega federaciios pirmininko pareigų.
Salvadoro kovas
duose
Colorado,
Nebraskos
ir
susilaikė 43. Tai rodo, kokia opo
Bylos tikrinami rlelegalumai Į Irakas turi sumokėti Iranui padalias transakcijas.
Vvyomingo valstijose. Kitoms 14 zicija Sinajaus atidavimui.
Washin%tonas. — Valstybės se
Byla, kiek žinoma, liečia ne as prasidėjo, kai 1975 m. Flick gru- j rytus nuostolius,
Arkiv.
J.
Bulaitis
raketų
bus
pastatyti
nauji
lizdai.
kretorius
Haigas palakė Atstovų
Izraelio prokuroras iškėlė bymeninius kyšius, bet biznio bend pė perdavė savo turėtas Daimler j Stebėtojai tvirtina, kad abiem
— Irano prezidentas pasakė, lą prieš rabiną Israel Ariel, kuris Rūmy užsienio reikalų komitete,
rovių aukas valdančių
par Benz automobilių bendrovės ak- pusėm karas jau nusibodo. Šaliai
pradėjo pareigas
j kad Iranas, baigęs karą su Iraku, televizijos programoje ragino ka- jog yra tvirtų, nesugriaunamų įrotijų iždams. Už tas aukas ministe- cijas Deutsche Bank vadovybei. natūralių ekonominių sunkumų, j
Vasario 24 d. į Afri-Į prisidės prie Sirijos kovų prieš Iz reivius neklausyti karininkų ir dymy, kad sukilėlių Salvadore
Roma
riai pasirūpinę, kad aukotojams Pagal įstatymus grupė turėjo sa karo veiksmai pareikalavo dide
raelį.
nesuiminėti Sinajuje protosttuo- veiksmus kontroliuoja ir diriguo
nereikėtų mokėti pajamų mokes vo gautus pinigus investuoti į nau- lių išlaidų. Prie sugriautų miestų, \ kos Centro respublikos sostinę
—
Zimbabvės
Afrikos
liaudies
jančių "vanagų". Sakoma, kad ia užsieniečiai iš užsienio. Ji s pačių.
jas įmones, kurios parūpintų dar- j tiltų, kelių ir rcfinerijų, abi pusės I Bangui iš Romos išskrido naujapartija nutarė pasilikti vyriau net štabo viršininkas gen. Eytan | reiškė, jog Amerikos žmonės suį
sis
lietuvis
arkivyskupas
Jonas
Ši byla, išgarsinta vokiečių bu, praplėstų pramonę. Tuo atve-1 daug prarado, negalėdamos norsybėje, kur turi tris ministerius, grasines pasitraukti iš pareigų i P™s ir parems vyriausybės paspaudoje, sudavė smūgi valdan ju grupė turėjo gauti atleidimą maliai eksportuoti savo naftos. Ka- \ Bulaitis. Arkivyskupas Bulaitis
neseniai yra paskirtas popiežiaus į nors buvo išmestas partijos vadas dėl to, kad jo kareiviams reikia stangas neleisti komunizmui įsi
čiai koalicijai, nes kylant bedar nuo pajamų mokesčių. įtariama, | ro nuostoliai abiejose pusėse gali
Nkomo.
kovoti su pasitraukimo priešinin galėti Centrinėie Amerikoje ar
bių skaičiui, ekonominei krizei kad pajamų mokesčių grupė ne- ; siekti 500 bil. dol. Ekspertų nuo- nuncijum Afrikos Centro ir Kon
go
respublikose
ir
apaštaliniu
de
—
Pentagono
pareigūnai
atikais. Gynybos ministeris Sharon Karibų jūros regionevis gilėjant, vokiečiai labai jaut mokėjo, nors lėšų laiku nebuvo \ mone, vien tik Irano refinerijų
legatu
Čiado
krašte.
Arkivysku
j dengė, kad sekretorius VVeinberge- pasakė parlamente, kad Sinajuje
riai priima finansinius nelegalu investavusi. Grupė nemažas su- Abadano mieste atstatymas kai
KAIxEMX>RIUS
pui
Jonui
Bulaičiui
vyskupystės
į n s s u s r tarė su Saudi Arabija dėl protesto dalyviai turi 500 rankinių
mus. Viešosios opinijos tyrinėto mas paaukojusi valdančioms par-. nuoty apie 2 bil. dol.
jai teigia, kad jei Vakarų Vokie tijoms. Vyriausybė patvirtinusi j Abi pusės pamatė, kad nė vie- šventimus sausio 6 d. suteikė patsJĄ v a o s lėktuvų naudojimo saly granatu ir žada jėga gintis nuo
Kovo 4 d.: Kazimieras, Alicija,
gy Saudi Arabija priėmusi reika kareiviu. Tarp suimtu pasitrauki Ginutis, Daina.
tijos rinkimai būtų šiomis dieno visus Flick grupės ėjimus, nors ji j na pusė negali tikėtis greitos per- popiežius Jonas Paulius II-sis.
lavimus.
mo priešininkų buvo 30 žydų se
mis, valdančioji koalicija pralai prasilenkusi su įstatymais, pavė galės, nors Irane dar yra daug po
Kovo 5 d.: Teofilius, Gerasima,
minarijų
studentų.
—
Irane
įvyko
du
atentatai
Vydotas, Giedrė.
mėtų, į vyriausybę ateitų krikš lavusi užbaigti investavimus iki litikų ir kariškiu, kurie tikisi karą
— Graikijos prezidentas PaBeginąs pasakė, kad armija nečionys demokratai, kurie iš šios nustatyto terminolaimėti ir išstumti irakiečius. pandreou lankėsi Kipro saloje, prieš valdžios pareigūnus, kurie
Saulė teka 6:23, leidžiasi 5:43.
bylos stengiasi susikurti sau poli
Palme pareiškė
koresponden- kur jį sutiko tūkstantinės mi abu liko gyvi. Užpuolikai sužei-jgalės pašalinti 10,000 naujakurių
ORAS
— Irano radijas paskelbė, kad tams, kad karo paliaubų tol ne-įnios. Jis pasakė, kad Graikija nie dė d u policijos vado palydovus j be kraujo praleiįimo. Jis pasitrautinį kapitalą.
Kancleris Schmidtas, reporterių buvo pakartas 21 asmuo už nar bus, kol viena pusė tikisi laimėti. kada nesutiks su tokiu Kipru, ku- j buvo lengvai sužeistas jaunas mu- ksiąs iš pareigų, jei bus išlietas Gali snigti, vėjuota, temperatū
nors vienas lašelis žydų kraujo.
ra dieną 25 1., naktį 15 1.
la Tassaloti.
klausinėjamas, kelis kart pabrė kotikų platinimą.
Iki šiol šis karas pareikalavo Į rio dalis būtų turkų okupuota.

Gydytojo Algirdo Statkevičiaus pareiškimas

IRANAS TIKISI
LAIMĖTI KARĄ

Vokiečiu valdžios
nemalonumai

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. kovo men. 4 d.
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LIETUVIŠKO PATRIOTIZMO
PAVYZDŽIAI
klasta, smurtu ir kruvina jėga
okupavo Lietuvą, vyčiai, kar
tu su visais, liūdėjo, bet nepra
rado vilties — ėmėsi stiprios
akcijos paveikti pasaulio, ypa
tingai JAV-ių viešąją opiniją ir
atkreipti kitų dėmėsi į krašto ir
tautos tragišką būklę. Efektin
gu laiškų rašymu, kreipimusi j
spaudą bei į valdžios pareigū
nus, vyčiams pavyko įtraukti
naujų, įtakingų talkininkų į
Lietuvos laisvinimo veikią.
Garbė ir padėka Lietuvos vy
čiams. Linkėtina nepavargti
kovoje prieš bedieviškąjį Lie
tuvos ir kitų tautų pavergėją ir
engėją.
"Lietuvos Atsiminimų" ban
Lietuvos generalinė konsule Juze
Daužvardienė kalba '"Lietuvos ketuose vyčiai pagerbia pasi
žymėjusius ir lietuviams nusiatsiminimų" bankete.
asmenis,
Nuotr. J. Tamulaičio p e l n i u s i u s
organizacijas bei veiksnius.
Šįmet ta garbė skirta "Margu
Lietuvos G e n e r a l i n ė s k o n - čio" radijo programai, kuri per
sulės
J.
D a u ž v a r d i e n ė s 50 metų ištikimai, gyvu lietu
s v e i k i n i m a s L i e t u v o s Vy višku žodžiu, pasitarnauja lie
čių " L i e t u v o s A t s i m i n i m ų " tuvybei, visuomenei ir jos veik
bankete.
lai. Sveikinu "Margučio"
leidėjus - rėmėjus, ir ypač jo il
gametį vedėją - pranešėją Pet
"Lietuvos Atsuninimų" ban
rą Fetnriį Petrutis — "Margu
kete minime mūsų tautos di
tis" tapo sinonimais. J o
džiąją šventę — Vasario 16-tą;
paruoštos programos visuo
Lietuvos
Nepriklausomybėo
met yra įdomios, plačiai klau
atstatymo ir paskelbime šven
somos. Linkiu "Margučiui" gy
tę. Lietuvos vyčiai šiuo ir ki
vuoti d a r 60 metų.
tais renginiais bei veiksmais
įgyvendina savo šūkį ir pa
Lietuvos vyčiams linkiu ir
skirtį "gyventi Tautai :
toliau likti mums lietuviško
Bažnyčiai". Nuo pat įsistt.- patriotizmo pavyzdžiais. Sek
gimo 1913 metuose, vyčiai pa dami jų pavyzdžiu, pagreitin
laikė artimus ryšius su Tėvy sime tą dieną, kuomet "Lietu
ne. Kartu su visais lietuviais, vos Atsiminimų" banketuose
jie džiaugėsi a t g a u t a Lietuvos g a l ė s i m e d ž i a u g t i s realia
Nepriklausomybe ir, kiek galė Vasario 16-tosios pakartojim:jo, padėjo Lietuvai atsikurti.
— Lietuvos laisvės atgavimo n
Kuomet Sovietų
Sąjunga paskelbimo švente.

36-TOS KUOPOS
LINKSMAVAKARIS
Šv. Valentino dienu — A,
džių šventė. Visi įteikia sa mylimiesiems kokią nors do
vaną su simboline širdimi.
Lietuvos vyčių 36-toji kuopa
Chicagoje k a s metai švenčia tą
dieną su draugais '.r pažj-

gavėsią b u r n a i pasilinksm
ti.
Rengimo komitetas buve pa
kvietęs keletą
amerikiečių
politikų, — vyčių draugų. Jų
tarpe buvo Fr. Savickas, F.
Bradv ir G. Dunne.
Salomėja Daulienė
Vyčių 36-tos k.
korespondentė

C o o k a p s k r i t i e s v i r š i n i n k a s G e o r g e W. D u n n e k v i e č i a m a s j
36-tos v y č i ų k u o p o s V a l e n t i n o " ftokiaB. K v i e t i m ą įteikia
k u o p o s p i r m i n i n k a s J o n a s P a u k š t i s ir š o k i ų r e n g i m o pir
mininkė Ona Naureckienė.

tarnais savo linksmavakaryje
— šokiuose. Šiais metais links
mavakaris buvo vasario 13 d.,
Šv. Valentino dienos išvakarė
se.
Kuopos pirmininkas Jonas
Paukštis ir rengimo komiteto
vadovė Ona Naureckienė rūpi
nosi tais šokiais. Jie ruošė ska
nius
užkandžius.
pakvietė
linksmą
Aido ' muziką n
suorganizavo
vertingų
do
vanų paskirstymą. 36-toji vy
čių kuopa kvietė lietuviškąją
visuomenę atsilankyti, pa
bendrauti su vyčiais ir prieš

ŠV. K A Z I M I E R O
MINĖJIMAS
Kovo 7-tą š v . Mergelės MP-\jos
Nekalto
Prasidėjimo
bažnyčioje bus Šv. Kazimiero
minėjimas. Jį ruošia 36-ta vy
čių kuopa. Mišias 10 vai. ryto
atnašaus vyskupas Vincentas
Brizgys, asistuojant
kuni
gams Jonui Savukynui ir
Kireiliui. Pusę dešimtos vy
čiai turi būti parapijos salėje,
KdJ. galėtų pasiruošti eisenai į
bažnyčią Garbės sa'-gyboie eis

VAI*.
5fW.

Artesian Ave., C h i c a g o , II. 60632

RUOŠIASI " A I D O "
KONCERTUI

MELDĖSI U 2
LIETUVĄ

Susirinkimą pravedė sky
riaus pirmininkas — Vytautas
Barisas.
Numatytam
pre
legentui Kęstučiui Miliūnui
neatvykus, dr. Vytautas Ma
jauskas referavo apie praeitų
metų L.F. Bičiulių studijų sa
vaitę, įvykusią Kennebunk
porte. Plačiau buvo sustota
prie Baltic Freedom League —
ir amerikiečių įjungimo į mūsų
politinę akciją. Jonas Urbo
nas referavo apie šios organi
zacijos ir Lietuvių Bendruo
menės organizacinius ryšius
bei apie Lietuvių Bendruo
menės užplanuotus renginius:
balandžio 16-18 dienomis —
JAV LB trisdešimtmečio pami
nėjimą, LB Tarybos ir PLB
Seimo atstovų rinkimus ir ki
tais metais ruošiamas Pasau
lio Lietuvių dienas. Diskusi
jose dėl aukų pasisakyta už
laisvą pasirinkimą. Kadangi
Lietuvių Bendruomenė iš su
rinktų aukų remia ir vienus ir
kitus pozityvius darbus, aukų
telkimą bazuoti per Lietuvių
Bendruomenę.
Diskutuotas
prof. Juozo
Brazaičio raštų išleidimas, šių
metų studijų savaitė, kuri vyks
Dainavoje. Dauguma pasisa
kė už studijų savaitėms savų
institucijų naudojimą, nors jos
gal kartais ir nėra tokios mo
derniškos, kaip k a d esame pri
pratę. Kitas susirinkimas pra
matytas vasarą, dr. Petro ir
Laimos
Žemaičių reziden
cijoje. Susirinkimas baigtas
užkandžiais ir vaišėmis.
Jonas Urbonas

Šv. Lino parapija, esanti
Dearbom
Hts.,
Michigan,
šiais metais švenčia sidabrinį
jubiliejų. Parapijos vadovybė
nutarė ta proga kiekvieną šių
metų mėnesį vieną dieną skir
ti kuriai tautinei grupei. Tą
dieną pagal savo tautines tra
dicijas gali papuošti bažny
čią, savo kalba giedoti gies
mes, žodžiu, būti šeimininke.
PAGERBTAS VINCAS
Lietuviams teko vasario 13
TAMOŠIŪNAS
d.,
šeštadienis. Mišios būna 7
Vincas Tamošiūnas vasario
vai.
vak. Parapija susisiekė su
21 d. šventė savo 80-ajį gimta
vietine
lietuvaite Marija Hofdienį. Ta proga sesės šaulės
suruošė jam puikų pagerbimą ner, kuri pasitelkusi Elvyrą
su vaišėmis. Sv. Antano para Idzelienę, ėmėsi darbo. Laiko
PARAPIJOS
pijos patalpose. Pagerbimui buvo nedaug. Jos abi puošė
bažnyčią
ir
salę.
Bažnyčioje
iš
J
UBILIEJUS
vadovavo Baukys. Vaišės bu
kabino
didžiulėm
raidėm
iš
vo pradėtos klebono kun. A.
Ateinančiais metais Dievo
Babono malda. Įdomiai įteikė rašytą "O, Kristau, Pasaulio
Valdove,
gyvenk
mūs
širdyj,
Apvaizdos parapiečiai galės
dovaną S. Kaunelienė. Buvo
ją
pašvęsk".
Tą
dieną
degė
švęsti parapijos deimantinį ju
sveikinimo kalbų, dainų. Il
geltona
žalia
raudona
žva
biliejų — septyniasdešimta
giausių metų jubiliatui! Vin
kės.
Papuošimui
naudojo
lie
penki metai nuo įkūrimo para
cas Tamošiūnas dėkojo vi
tuviškas
juostas
ir
kaspinus.
pijos Detroite (kunigo Kazi
siems už malonią staigmeną.
Salėje buvo įrengta lietuviškų miero Valaičio 1908 metais).
lėlių ir gintarų parodėlė. Sto
Žinoma, tais laikais vadi
PASIGEDOME
vėjo lietuviškai paruoštas sta nosi Šv. Jurgio parapija, bet
"ŠILAINĖS"
las su tortais ir pyragaičiais. kuomet 1948 m. reikėjo naują
Vasario 16-tos minėjimas be Abiejų rengėjų dukros: Živilė, šventovę statyti tinkamesnė
tautinių
šokių....?
Detroito Vilija ir Rima Idzelytės, Liza je miesto apylinkėje, turėjo ir
apylinkėje yra trys lietuvių ir Lora Hofher, tautiniais dra naują vardą išsirinkti — "Die
parapijos, bet tik viena šokių bužiais pasipuošusios atsto vo Apvaizdos". Buvusiai Šv.
grupė. "Šilainė" visuomet šok vavo lietuviams. Prie įėjimo Jurgio bažnyčiai tuomet ir per
keturis
metus
davo Vasario 16-tos minėji platino aprašymą apie Lietu trisdešimts
vą
ir
Detroito
apylinkėje
esan
vadovavo
klebonas
kun.
Juo
muose.
čias
lietuviškas
parapijas.
zas Čižauskas.
Turėdami dvi šokių grupes
Mišių
procesijoje
pirmos
ėjo
Bet su tuo nepasibaigė gal
^?ime labiau užtikrinti, kad
tautiniais
drabužiais
pasipuo
vosūkis. Vėl rikėjo ieškoti tre
viena iš ]ų visuomet bususiorganizavusi. Reikia at šusios minėtos penkios lietu čios vietos 1970 metais, nes
gaivinti buvusią "šilainę". Ar vaitės. Mergaitės nešė komu- miestas greitkelį žadėjo pra
Rima
n e š ė vesti, kur buvo bažnyčia. Tai
tas yra įmanoma ar stebuk n i k a n t u s ;
lietuviška
juosta
perrištų
ru 1973 metais nauja Dievo
las? SOS buvusiai "Šilainės"
gių puokštę. Živilė lietuviškai Apvaizdos šventovė Southvadovei Galinai Gobienei!
skaitė "Tėve mūsų". Kunigas field. Mich. (netoli Detroito) bu
mišias pradėjo lietuviškai (bu vo pašventinta. Tuomet kle
BALFAS
vo išmokęs kelis sakinius). bonavo kun. Mykolas Kund
Balfo 76-to skyriaus visuo Perskaitė bažnyčioje kabantį rotas. Dabar klebonu yra
tinis metinis narių susirin lietuviską įrašą. Pakvietė vi kun. Viktoras KrišČiūneviČius.
kimas įvyks kovo 7 d., 12 vai., sus dalyvavusius lietuvius
Šie metai yra paskelbti Lie
Šv. Antano parapijos patal atsistoti ir jie buvo pagerbti vi tuvių parapijų išsilaikymo me
pose. Bus pateikta metinė sų dalyvių plojimu. Kunigas tais. Siekiant šio užsimojimo
apyskaita, renkama valdyba kvietė visus pasimelsti už ken būtų gerai, kad buvusieji para
ir revizijos komisija.
čiančią Lietuvą ir už čia esan piečiai dažniau lankytų pamal
Baifininkai pereitais metais čius lietuvius, kad jie nepri das ir sustiprintų lietuvių pa
turėjo daugiau darbo. Šalia trūktų entuziazmo rūpintis rapiją, lietuviškumą ir duotų
metinių įsipareigojimų: suruo pavergtaisiais. Po mišių vi savo vaikams pavyzdį; nes,
šė išvažiavimą ir spalio mėn. si buvo pakviesti lietuviškoms nors y r a šeštadieninė mokyk
vajų, bet dar turėjo globoti 20- vaišėms, kurių metu Živilė su la, matosi, kad užaugęs jauni
jį Balfo seimą. O ir naujų na pažindino su lietuviška paro m a s pamiršta šeštadienines
rių laimėta 20.
dėle. Parapijos laikraštėlyje pamokas. Ką galime prana
Balfo seimas jau praeityje. buvo plačiai parašyta apie šv. šauti apie šios parapijos ateitį
Prisiminimai gražūs. Skyrių Kazimierą, Lietuvos šventąjį. be jaunimo?
išrinkti direktoriai seimo bu
Labai gaila, kad nepasisekė
vo patvirtinti. Centro valdyba pakviesti lietuviško choro, kad
Dainius
išrinkta geriausia iš geriau tos maldos už Lietuvą ir lietu
sių. Balfas stiprus kol p-kė M. vius svetimoje parapijoje ne
Rudienė nesupasuos. O ir inž. buvo palydėtos gražiomis lie
PARAMA
A. Rudis su savo dosnia ran tuviškomis giesmėmis...
LITUANISTINĖMS
ka atsiranda visuomet ten, kur
MOKYKLOMS
R. Ražauskienė
jis labiau reikalingas. 20-jo
seimo užbaigimo vakarienėje
Kai rašėme apie Detroite su
LIETUVIŲ F R O N T O
turtingoji dosnioji ranka 70
rinktas aukas lituanistiniam
BIČIULIŲ
metų
gimtadienio
sukaktį
švietimui paremti, nežinojome
S
U
S
IRINKIMAS
šventė, ir visiems buvo gerai.
kiek iš LB švietimui surinktų
O nauda BALF'o organizaci
Lietuvių Fronto bičiuliai aukų ir Lietuvių Fondo švieti
jai.
susirinko aptarti savo organi mui skirtos paramos teks Det
R. Ražauskienė zacinius reikalus Dievo Ap roito lituanistinėms mokyk
vaizdos lietuvių parapijos kle loms. Malonu pranešti, kad
bonijoje, nes bičiulių narys yra LB "Žiburio" mokyklai buvo
Amerikos karo veteranų Da ir klebonas kun. Viktoras Kriš- paskirta 1,500 dol, o "Aušros"
riaus Girėno postas. Bus neša čiūnevičius.
— 80 dol. LB-ės „Žiburio" mo
mos JAV, Lietuvos ir vyčių vė
Kadangi dauguma skyriaus kyklai 15-kos šimtų dolerių če
liavos. Ne tik Chicagos vyčių narių yra aktyviai įsijungę į ki kis buvo įteiktas mokyklos
kuopos dalyvaus minėjime, bet tų organizacijų veiklą, susi Vasario 16-tos minėjime — va
ir Kenosbos, Gary ir Cicero. Po rinkime daugumoje ir buvo dis sario 20-tą. Čekį įteikė Det
pamaldų vyčių salėje bus kutuojami opieji lietuviško roito apylinkes p-kas ir JAV
bendri pusryčiai ir trumpa gyvenimo reikalai. Vėliau bu LB-nės Krašto valdybos vyk
minėjimo programa.
vo aptarti ir LF bičiulių or d o m a s i s v i c e p i r m . J o n a s
E.P
ganizaciniai reikalai.
Urbonas.

"Amerikos Lietuvių Balso"
radijo klubo valdyba posė
džiavo vasario 21 d. Šv. An
tano parapijos patalpose. Po
sėdis buvo sušauktas "Aido"
koncerto pasiruošimui. Kon
certas įvyks sekmadienį, kovo
14 d., 4 v.p.p., Kultūros centre,
Southfielde.
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TĘSIAMAS
VYRESNIŲJŲ
SURAŠINĖJIMAS
Prieš keletą savaičių pradė
tas, vyresnio amžiaus mūsų
tautiečių surašinėjimas tęsia
mas toliau. Praeitą savaitę pa
skelbėme asmenis, pas kuriuos
galima gauti anketas ir kurie
talkina vyresniųjų surašyme.
Pranešame, kad anketas pla
tinti mielai sutiko visų trijų
mūsų parapijų klebonai: Die
vo Apvaizdos — kun. V. Kriš
ČiūneviČius, Šv. Antano —

l

/i metų
$27.00
$27.00
$27.10
$25.00
$19.00

3 mėn.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

• Redakcija straipsnius taiso s a v o
nuožiūra. Nesunaudctų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

kun. A. Babonas ir Šv. Petro
— kun. K. Butkus. Taigi, an
ketas galima gauti prie visų
parapijų.
J V
DR. JONAS MA2EIKA
DANTŲ GYDYTOJAS
4600 VV. 103 St. O a k Lavvn
Tel. 423-8380
Valandos pagal susitarimą.
Ofs. tei. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12—4,
6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.

DR. K. 6. BALUKAS

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 S o . Pulaski Road {Cravvford
Medical Building). T e l . LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

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

DR. P. KISIELIUS

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 7Ist Street
Vai.; pirm., antr. ketv. ir penkt.
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS "
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

D r . Ant. Rudoko kabinetą perėmė

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

DU EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2709 VVest 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai

2454 VVest 7Ist Street
(71-mos ir Carrpbe'' Ave. kampas)
Va! pirm., antr. .^cv. ir penkt
3 ik' 7 • p p. Tik susitarus

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0C67

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

DR. J . MEŠKAUSKAS
Specialybė vidaus ligos

Ofs 742-0255 Namu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
i 185 Dundee Ave.
Elgin, 111. 60120
Valandos pagal susitarimą
Tel. 3 7 2 - 5 2 2 2 , 2 3 6 - 6 5 7 5

DR. A. B. 6LEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ROMAS PETKUS

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 N O . VVABASH AVE.
Valandos paga! susitarimą

O f i s o tel. — 582-0221

DR. L D. PETREIKIS

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

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

O f s . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

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

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

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

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

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso te!. 434-2123, namy 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACT1CE
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt

DR. V. TUMASONIS

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm , antr., ketv ir penkt
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak
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Išeivijoje ir tėvynėje

PABALTIEClŲ
JAUNIMAS
Tokia antrašte (Baltische Jugend in Exil und in Heimat) es. tų intelektualas Andrės Kueng
paskelbė 10 puslapių studiją
neseniai išleistame "Actą Baltica" XIX / XX tome. Šį met
raštį jau nuo 1961 metų leidžia
Baltijos institutas (Institutum
Balticum) Koenigsteino mies
te prie Taunus, Vakarų Vokie
tijoje. Leidimą ir patį institutą
finansuoja vokiečių įstaigos.
Minėtame rašinyje autorius,
pasiremdamas įvairiais vaka
rų kraštus pasiekusiais duo
menimis (kai kurie jų senstelė
ję) svarsto latvių, lietuvių ir
ypač estų jaunimo problemas
tėvynėje ir išeivijoje. Jis pir
miausia sustoja prie estų išei
vijos ir pažymi, kad daugiau
sia jos y r a Švedijoje (20,000).
J i e ten esą gerai organizuoti,
tačiau turį nedaug mokyklų sa
vo vaikams: Stockholme (100
vaikų), Goetenborge (75) ir apie
20 savaitgalinių mokyklėlių ki
tose vietovėse, kuriose estų kal
bos mokosi dar keletas šimtų
vaikų. Visos šios mokyklos yra
švedų valdžios remiamos, ta
čiau savo gimnazijos estai ne
beturį.
Labai didelę reikšmę estų iš
eivijoje turinti estų skautų.-čių
organizacija, kurios sueigų bei
užsiėmimų metu vaikai su
pažindinami su estų kultūra,
papročiais. Čia mokoma estų
kalbos, tautinių šokių, dainų.
Tačiau estiškumą labai slopi
n a mišrios vedybos, nes iš
kiekvienų 10-ties vedybų 9
esančios tautiškai mišrios.
JAV-bė8e ir Kanadoje padėtis
esanti kiek geresnė — iš 10-ties
7 mišrios.
Negeriau esą ir pas latvius.
Kiek geresnis santykis esąs lie
tuvių tarpe, bet čia autorius
statistinių duomenų nepatei
kia.
Estai ir latviai, autoriaus žo
džiais, stengiasi savo jaunimą
ir kitais būdais tautiškai gyvą
išlaikyti. Viena iš tokių prie
monių esanti "miško universi
tetai" (Walduniversitaet) To
ronto miškuose. Tai savotiškos
mokyklos, gal tiksliau stovyk
los, kur vasaros metu suva
žiuoja nemaža estų studentų,
moksleivių ir profesorių, čia
skaitomos paskaitos apie Esti
ją ir kalbama tik estiškai.

VOKIEČIŲ - RUSŲ PREKYBA
Pasiruošimas valdyti pasaulį
V. Vokietijos — Sovietų Są
jungos prekyba eina sklan
džiai: vokiečiams reikia Žalia
vų,
o
sovietams
—
technologijos. Sakoma, kad, jei
sklandi prekyba, sklandi ir tų
kraštų politika.

J. VAICELICNAS
nis kartus ir 1980 m. ji pasiekė
15.4 bil. DM arba 7 bil. dol.
Vokiečiai sovietams parduoda
metalinius vamzdžius gazotiekiui pravesti, chemikalus,
elektrotechnikos mašinas ir
įrankius. Sovietai vokiečiams
parduoda įvairias žaliavas,
gazą, naftą. 1978 m. vokiečiai
— sovietai pasirašė 25 metų
prekybos sutartį. Ar ta sutar
tis tiek metų išsilaikys —
klausimas, nes sovietai, jei
jiems kuri sutartis yra nenau
dinga, jie jos nebesilaiko, su
laužo. V. Vokietija sovietams
parduoda apie 40% pagamintų
vamzdžių, o vokiečių Mannesm a n n bendrovė sovietams
parduoda net 60% savo paga
mintų vamzdžių.

olimpinių valgyklų aprūpinimo
peiliais ir šakutėmis, nes patys
sovietai to nepajėgė pasidary
ti. Betgi V. Vokietija olimpi
niuose žaidimuose Maskvoje
nedalyvavo, juos boikotavo.

gauna iš Vakarų už tą patį
gazą.
Prancūzai taip pat su sovie
tais pasirašė prekybos sutartį,
kurios vertė siekia apie 3 bil.
dolerių. Prancūzai sovietams
teiks gazo kompresorius, gazo
stotis,
gazo
pompavimo
priemones, o už tai sovietai
atsilygins gazu.

demonstracijos prieš JAV,
prieš V. Vokietij oš apsiginkla
vimą. Ir ta propaganda varo
ma sovietų pinigais. Sovietai
tam tikslui išleidžia bilijonus
dolerių, kai savo vergams
nepajėgia pakankamai nupirk
ti maisto produktų. Beveik
nėra
propagandos
ar
demonstracijų prieš sovietus,
kurie yra Vakarų pasaulio
pabaisa su savo jau išstaty
tais branduoliniais ginklais ir
savo vykdomais
puola
maisiais karais. Mat, sovietai
savo vykdomus puolamuosius
karus vadina taika, kaip ir
komunistinę d i k t a t ū r ą —
demokratiją.

zacijos yra griežtai partijos
kontroliuojamos, nors už so
vietinio režimo kritiką ir kitus
antisovietinius pasireiškimus
V. Vokietija norėjo gazo
studentai pašalinami iš aukš
V. Vokietijos — Sovietų pirkti Norvegijoje ir Alžire, bet
tųjų mokyklų, studentai nesi
Kai V. Vokietiją valdė krikš
prekyba turėjo įtakos vokiečių apsunkintas to gazo perga
liaują reikštis prieš okupan čionių demokratų partijos va
išvykimui iš Sovietų Sąjun benimas, kai iš rytų gazas atei
tus, ką rodo per paskutinius das K. Adenaueris, tų kraštų
gos. Pagal 1970 metų sutartį na vamzdžiais. Tik, žinoma,
kelerius metus daugybė jų su politika ir prekyba nebuvo
sovietai kasmet turėjo išleisti į tas gazo tekėjimas gali sustoti
keltų demonstracijų.
sklandi, nes Adenaueris su
V. Vokietiją po 10,000 vokie Vakarų — Rytų politinio
Antireliginė
propaganda sovietais nenorėjo turėti daug
čių. Bet tas išleidžiamųjų skai įtempimo metu, nes gazo
Estijoje ir Latvijoje padariusi reikalų. Jis ir be sovietų pagal
čius sumažėjo: 1980 m. — vamzdžių raktai yra Maskvos
tų kraštų jaunuomenei nema bos savo kraštą iškėlė į ekono
7,000, 1981 m. — 4,500. Sovietų valdovų rankose. Tie raktai
Prieš sovietus viduje niekas
ža nuostolių. Daugelis jaunuo mines aukštumas. Kai 1949 m.
Sąjungoje d a r ir dabar yra apie bus stiprus ginklas prieš V. negali demonstruoti, nes už
lių tapę religiškai indeferentiš- V. Vokietija gavo valstybės
2 mil. vokiečių kilmės žmonių. Europą. Tai pastebėjo JAV k i e k v i e n ą
pajudėjimą
ki. Tačiau Lietuvoje religijos teises, K. Adenaueris uždarė
E m i g r a c i j o s atžvilgiu č i a prezidentas R. Reaganas, kai demonstrantai atsiranda kalė
pasireiškimai jaunimo tarpe komunistų partiją. Dabar V.
vokiečiai stovi tuojau po žydų, vokiečiai perdaug pataikavo jime, nes sovietai
tokius
esą žymiai stipresni, greičiau Vokietijoje komunistai veikia
kurių per t ą laiką emigravo sovietams.
veiksmus — demonstracijas
siai stipriausi visoje Sovietų viešai, daro savo susirinki
apie 200,000.
vadina
valstybės įžeidimu.
V. Vokietijos AEG — TeleSąjungoje. Čia daugelis jau mus, suvažiavimus. Ar ta jų
V
a
k
a
r
ų
pasaulyje
tokios
V. Vokietijos—Sovietų di funken bendrovė sovietams demonstracijos
nuolių lanką bažnyčias. Lietu veikla yra legali ar ne — sunku
nelaikomos
V. Vokietija su sovietais dėl
parduoda kompresorius ir kito
vos katalikai priklausą prie pasakyti, bet komunistai vei gazo tiekimo pirmą sutartį džiausias prekybos objektas — kius įrengimus. Bendrovėje valstybės įžeidimu.
kovojančių grupių ir juos esą kia. Ir Lietuvoje 1926 m. komu pasirašė 1970 m. Sutarties gazas. Sovietų gazo linija, kuri dirba apie 10,000 darbininkų.
Kaip toli V. Vokietija nueis,
galima prilyginti Sovietų žydų nistai veikė viešai, nors jie dydis siekė apie 400 mil. dole yra vedama iš V.Sibiro į V. Tik didžiuosius traktorius,
a k t y v i s t a m s . Lietuvos K. buvo už įstatymų ribų. V. rių. Vokiečiai pateiks sovie Europą, bus per 5000 km ilgio. skirtus gazo vamzdžių linijos prekiaudama su sovietais,
Bažnyčia esanti kiek panaši į Vokietijoje yra apie 50,000 tams 1.2 mil. tonų metalinių Ji kainuos 15-20 bil. dolerių. statybai, parduoda JAV fir sunku pasakyti. Čia tiktų posa
kaimyninės Lenkijos Bažny komunistų, nors per rinkimus į vamzdžių, o už tai gaus 5 bil. Gazu bus aprūpinta 10 Vaka mos. Vienu metu tą prekybą kis: eisi su velniu obuoliauti,
tai liksi be obouolių ir be
čią, nors pastaroji, žinoma, yra parlamentą jie tesurenka tik kubinių metrų gazo. Tokių ir rų Europos valstybių, kurioms J A V v y r i a u s y b ė
b
u
v
o
krepšio. Ir JAV prezidentas D.
0.2% balsų. Jų atstovai į parla panašių sutarčių dar buvo nuo 1986 m. b u s pateikiama 40žymiai stipresnė.
sustabdžiusi,
bet
tai
buvo
laiki
Rooseveltas pasakė, kad ir jam
Toliau autorius kiek ilgiau mentą nepatenka, bet už pasirašyta 1972, 1974 ir 1975 65 bil. kubinių metrų gazo k a s  nis dalykas, kaip ir su javų kartą teko kartu su velniu
remiami metais. Dabar V. Vokietija iš met. Pusę to gazo paims V.
sustoja prie mums jau kiek ži parlamento ribų,
prekybos
sustabdymu
dėl perbėgti tiltą. Bet t a s perbė
nomų estų jaunimo demons sovietų, jie veikia labai stip sovietų kasmet gauna 12 bil. Vokietija ir Prancūzija. Vokie Afganistano užpuolimo.
gimas laisvajam pasauliui ir
čiams tai sudarys 30% jiems
tracijų Taline 1980 metų rude riai.
kubinių metrų gazo.
Amerikai atnešė baisius mora
reikalingo gazo. Sovietams ši
nį, kai iš sporto stadijono
V. Vokietijos prekyba su linius ir ekonominius nuosto
V. Vokietija su Sovietų
V. Vokietija daug prisidėjo prekyba y r a pigi: gazas — sovietais duoda sovietams
miesto gatvėmis žygiavo tūks
Sąjunga
suartėjo,
kai
kraštą
prie olimpinių žaidimų įrengi žemės t u r t a s atseina veltui, progą ir laisvę varyti savo lius. Nėra pasauly krašto, kurs
tančiai prieš okupantus nusi
nebūtų daugiau ar mažiau
teikusių estų jaunuolių. Štai pradėjo valdyti socialistai. mų Maskvoje, p r a d e d a n t reikiamus darbus atlieka ver propagandą. V. Vokietijoje nukentėjęs nuo sovietų, nuo
išplėtimu
iki gai, o reikiamus įrengimus vyksta įvairi propaganda ir
kai kurie demonstrantų šū Buvęs V. Vokietijos kancleris aerodromų
komunistų. Gali dar daugiau
kiai: "Sovietai, lauk iš Esti W. Brandtas su sovietais
nukentėti ir V. Vokietija.
politikavo,
veikė
jos!"; "Laisvės Estijai!"; "Dau daugiau
giau mėsos, mažiau rusų!" ir diplomatiškai, o dabartinis
Prekyba yra geras biznis, bet
pan. Tada KGB suėmė 150 es kancleris H. Schmidtas su
ne visur jis tinkamas. Anot
tų jaunuolių. Didžioji jų dalis sovietais daugiau prekiauja.
vieno amerikiečio: „Kai Sovie
buvo paleisti, tačiau kiti ir da Kai vyksta prekyba, tai ir poli
tai iš Vakarų pakankamai
bar laikomi kalėjime. Tėvai bu tikoje daromos nuolaidos. Tik
įsigys reikiamos technolo
vo komunistų partijos parei tos nuolaidos daugiau daro
gijos, tada jie į Vakarus atsiųs
gūnų paprašyti paveikti savo mos sovietų naudai. Nors V.
savo branduolinę technologi
vaikus, k a d jie d a u g i a u Vokietija y r a Vakarų pasaulio
ją".
valstybė ir ji yra NATO narys,
demonstracijų nekeltų.
bet V. Vokietijos politika ne
Pažymėtina, kad po Stalino
visuomet sutampa su JAV
mirties (1953 m.) gimę Pabalti
Ant autostrados važiuoja
politika, ypač dabar, kai JAV
jo kraštų jaunuoliai neturį in
automobilis,
kurį staiga sul
prezidentu tapo R. Reaganas,
formacijų apie anksčiau vykuaiko
policija.
Policininkas
kuris
sovietams
mažiau
sį
bolševikų
terorą,
sako
vairuotojui:
„Pone,
nuolaidžiauja. Amerika dėl
demonstracijas, masinį užim
tamsta laimėjai 10,000 frankų,
Afganistano užpuolimo ir įvy
tų kraštų terorą. Tai atsitiko
nes esi tūkstantinis automo
kių Lenkijoje sovietams taikė
dėl vienašališko ir neobjekty
bilis a n t šios naujos autostra
ekonomines sankcijas, o V.
vaus istorijos mokymo. Bet ir
dos!" „Tai laimė, nes aš ir
Vokietija tų sankcijų netaikė,
tokie jaunuoliai pakankamai
vairuotojo leidimo neturiu",
n o r s sovietų kitų k r a š t ų
pažįsta okupantus ir aktyviai
atsako vyriškis. Greta jo
užpuolimo politikai nepritarė.
reiškiasi prieš sovietiniame ju
sėdinti
moteris
pataiso:
dėjime. Rusų kalba Taline lei
V. Vokietijos ir Sovietų
„Neklausykite jo, nes jis gir
džiamas dienraštis "Sovjets- Sąjungos politinių ir ekono
tas".
Užpakalyje
sėdintis
kaja Estonia" išvadino juos minių santykių viršūnė buvo
senis prideda: ,,Ar aš
huliganais,
drumsčiančiais 1973 m. Dabar jų politiniai
nesakiau, kad su tuo pavogtu
viešąją tvarka", bet visi, tiek santykiai kiek susilpnėjo, bet
automobiliu toli nenuvažiuo
rusai, tiek estai gerai žino, dėl prekyba eina pilnu spartumu:
sime". Staiga iš bagažinės
Haydon, dail. V. Balukienė, Mrs. Haydon, dail. J.
Dail.
Prano
Domšaičio
parodos
atidaryme.
Iš
kai
ko
tos
demonstracijos
vyksta.
V. Vokietijos prekyba su sovie
balsas: „Vyrai, ar mes jau
Tačiau visos šios priemonės
Marks ir kun. A. Kezys.
rės dail. M. Ambrazaitienė, meno kritikas prof. H.
tais nuo 1969 m. pašoko septypravažiavome sieną?"
nesančios labai efektyvios.
Nuotr. P. Maletos
Sunku esą pririšti jaunimą prie
Savo reikalavimais estų jau
krašto, kuriame jis nėra gimęs
nematė jo pašarvoto ir užpilamo svetima žeme.
gimnazijos vidaus gyvenime kaip ir nepastebėta. Tik
ir kurio nėra matęs. Taigi pa nimas ypač atkreipiąs dėmesį į
Kokį įspūdį teikė ir paliko Kriaučiūnas, gulintis pajusta mokslo reikalavimų išsilyginimo, mokinių
staruoju metu pas estus ir lat šiuos punktus: estai savo že
karste, papasakoja k u n . Palubinskas pamokslu, žibančios uniformuotos išvaizdos atleidimas...
vius išeivius vis dažniau prak mėje greit galį virsti tautine
pasakytu 1921 m. Lietuvoje, minint penkerių metų
Kadangi privatinis mokinių gyvenimas iš tiesio
tikuojamos išvykos į Estiją ir mažuma; estų kalba vis labiau
mirties sukaktį.
ginės gimnazijos priežiūros iškrito, tai atsirado
Latviją asmeninių kelionių pa išstumiama iš viešojo gyveni
„Velionio veidas, visada buvo pažymėtas kilny galimumų jiems domėtis visuomeniniais, politiniais
RYGIŠKIU
JONO
GIMNAZIJOS
grindu. Tokių išvykų nesibai- mo ir įstaigų; estų knygų, žur
bės ir didybės bruožais. Dabar atidarius karstą, mes klausimais ir karo eiga. Vyresniųjų klasių mokiniai
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS
dąs pabalti ečių išeivijos jauni nalų bei laikraščių leidimas
nustebom: rodos Mykolo Angelo Mozė gulėjo prieš sekė rusų laikračiuose žinias, žinoma, perleidžiamas
mas, o d a r labiau svečių iš nuolat mažinamas rusiškų lei
Redagavo J . A u g u s t a m tė - Vaičiūnienė
mus karste paguldytas, kokia gili amžinybė, dūmą, per karo cenzūrą.
užsienio laukiąs jaunimas tė dinių sąskaiton; stambių rusų
ryškėjusi jo veide, kokia nežemiška paslaptis glūdėjo
Mokytojai santūrūs. Tačiau pastebimas kai kurių
pramonės įmonių sukūrimas
vynėje.
82
po jo aukšta, plačia k a k t a . Visi lankytojai, ligšiol demokratėjimas ir rūpestis dėl karo nesėkmių. Lietu
Estų, latvių ir lietuvių jau Estijoje graso jos ekologiniam
„Taip ir pasiliko — tikybos nekušinta Ugi besišnekučiavę, d a b a r kaip elektros srovės pagauti, vių mokytojų didžioji dalis dėmesio patraukta į gali
nuoliai, nuvykę į savo tėvų že saugumui; okupantų proteguo bolševikai 1917 m. (lapkričio mėn. užgrobę valdžią) susyk surimtėjo, negalėdami nuo velionio akių m a s karo pasėkas, turint prieš akis Lietuvą.
mę, turi šiokias tokias, kad ir jamas "dvikalbiškuma8" yra pašalino ją iš mokyklos kartu su kryžiumi ir šven atitraukti. Gimn. dir. Benediktovas nuostabiu įkvė
1917.111.11 kilusi ir vykusi toliau visuotinė
gerokai ribotas, galimybes ne kas kitas, kaip gimtosios es tųjų paveikslais", liudija Gustaitis.
pimu, visų jausmus atspėdamas, sušuko: „Koks didin Rusijos revoliucija į gimnazijos darbą, mokslo lygį
susipažinti su savo giminė tų kalbos pastatymas antra
gas vaizdas!"
jau turėjo žymesnės įtakos, bet darbo sugaišties dar
Kriaučiūno serganti Širdis (turėjo angina pectomis, tautiečiais, pajusti tėvų eile; pasisakoma už paverg
„Kriaučiūnas
mirė!
Kriaučiūnas
mirė!..."
Aplėkė
neįnešė. Gimnazijoje buvo vengiama apie įvykius
žemės grožį, paieškoti savo gi tųjų Sovietų Sąjungos tautų ris) išvarginta kovų, bepoilsinio darbo, svetimame žinia visas Rusijoj lietuvių gyvenvietes. Kriaučiūnas balsiau šnekėti, lyg niekur nieko... Tačiau mokytojų
krašte graužiama karo baisenybių, žmonių vargo,
minės "šaknų" (kas dabar bendravimą ir pan.
rūpesčio
dėl Lietuvos nežinomo likimo, skandinama mirė stovėjęs prieš Rusijos imperijos ginkluotą galy savitarpinėje šeimoje ryškėjo apsipratimas su nedalo
Kas liečia estų, latvių ir lie
Amerikoje madoje). Esą paste
bę, visada tikėdamas teisės ir teisingumo pergale, mos Rusijos santvarkos pakeitimu pavergtųjų tautų
bėta, kad jaunuoliai, aplankę tuvių jaunimo nutautimą savo jos ilgesyje, — pradėjo jam priminti apie artimą apšviesdamas Lietuvos ateitį laisvės idealų šviesa, ir krašto labui. 0 lietuviams šviesiau pradėjo žybčioti
savo kraštus, kad ir trumpą tėvynėje, jis esąs nepalygi saulėleidį. J a u lapkričio mėn. pradeda skųstis negala gausiai tą šviesą plėtęs viso savo gyvenimo ugnimi, laisvės pragiedruliai.
laiką ten viešėję, kaž kaip sus namai mažesnis, kaip išeivijo vimais, bet, neprarasdamas gero ūpo, vis dar dirba, darbais. Karste gulėdamas nugalėjo tą, kuris pastojo
Taip šis laikotarpis pilnas baimės, nežinios, kuo
tiprėja tautine dvasia, labiau je, o dažnai jo ir visiškai nesą. kol galutinai suserga. Numanydamas, kad nėra gyvam kelią gauti savo auklėtiniams t a s kelias (vir gali baigtis karas, vargo, rūpesčių, maišaties, besipi
domisi savo tautos kultūra, Tiesa, mišrių vedybų (su rusų vilties pasveikti, patariamas kun. Gustaičio ir šaus) jų gimtosios kalbos pamokas.
nančios šviesos su tamsa, viltimi, riedėjo į didįjį dūžį
istorija, praeitimi ir dabarties ir Vitų slavų tautybės asmeni Jasulaičio, sutvarko savo daiktinį palikimą. Kelis
Išvirtus
Kriaučiūnui,
visą
gyvenimą
audrų
— bolševikų perversmą.
vargais. Iš kitos pusės, oku mis) nemaža būną ir Pabaltijo tūkstančius rublių grynais, Marijampolėje namus ir klibinamam stulpui, jo vietą lietuvių kalbai dėstyti
Iš visuotinio sąmyšio lietuviai išgirdo 1917 m.
pacijų metais gimęs ir ten au kraštuose. Kokios tautybės knygyną paveda Lietuvių Mokslo draugijai. Testa priimamas Matas Grigonis, „Žiburio" progimnazijos
mentui
vykdyti
įgalioja
Jasulaitį,
tuo
tarpu
gyvenusį
su
šaukto
Petrapilin lietuvių seimo nutarimą,
gęs tėvynės jaunimas turi šio vaikai, gimę tokiose mišriose
direktorius ir bendrabučio vedėjas.
Jaroslavlyje.
Buvęs
ir
būdamas
katalikas,
dabar
reikalauti
Lietuvai nepriklausomybės. Oficialiai
kią tokią progą
pajusti šeimose? Čia nulemiąs pats
Jis gimęs 1889.X.3 Miškinių vsd., Rokiškio valsč. grįžti namo dar nebuvo leidžiama, bet įsakmiau
katalikiškai
pasiruošia
kelionei
amžinybėn.
1916
m.
jaunuolis, kai sulaukęs 16 me
"vakarų vėjelį".
ir apskr. Iki I Pasaulinio karo — pradžios mokyklos
tų turi išsiimti sovietinį pasą. sausio mėn. 7 (20) d. užgęsta, lyg perdegęs žibintas, mokytojas. Nuo 1918 m. Lietuvoje dirbo mokytojo suskambo „Namo, broleliai, namo! Namo, seselės,
Čia turi būti, jo paties apsis beveik nepalikdamas laiko tarp mirties ir lietuvių darbą vidurinėse ir aukštesniosiose mokyklose —- namo!" Namo grįžimo mintis pagavo ir Marijampo
kalbos mokytojo darbo. Tikslu parsivežti Lietuvon
lės gimn. lietuvius. Mokslo reikalavimai vėl kiek
šia proga jis ilgiau sustoja prendimu, įrašyta ir tautybė. Ir paguldytas į dvigubą karstą — medinį ir metalinį. gimnazijose. Nuo 1908 pradėjęs bendradarbiauti pasmuko žemyn.
prie estų jaunimo Estijoje, dažniausiai jis užsirašąs pa Palaidotas Jaroslavlio kapinėse. Aptvertą kapą lietuviškoje spaudoje, bendradarbiavo iki nepriklau
Tai pačiais metais rudenį bolševikinis pervers
ypač prie studentų pasiprie gal gimtąjį kraštą — estu, lat apglobė medinis kryžius su parašu — Petras somybės sustabdymo. Parašė vaikams keliolika kny m a s lemiamai palietė gimnaziją. Vietinės jų tarybos
viu
ir
lietuviu.
gelių. Šiuo metu pensininkas gyvena okupuotoje
šinimo judėjimo apraiškų. Es
įsakyta nuiminėti kryžius, nedėstyti tikybos... Tačiau
Taigi pabaltiečių jaunimas Kriaučiūnas.
Lietuvoje.
tų studentų įnašas tautos ju
kun. Gustaitis, matyt, kaip nors dėstęs, nes mokiniai
Laidotuvės buvo kuklios. Nedaug kas iš tolimes
Gimnazija, pradėjusi darbą marijampoliniu
dėjime prieš okupantus esąs tiek savo tėvynėje, tiek išeivi
1917-18 m. klasių ir gimnazijos baigimo pažymė
nių
vietų
galėjo
suvažiuoti.
Buvo
šalčiausias
žiemos
įpročiu, siekė išlaikyti pakankamą mokslo lygį.
labai didelis. Tas pats ir Lat joje esąs tautiškai gyvas ir tei
jimus
gavo su tikybos pažymiu.
laikmetis.
Net
mažesnieji
mokinukai,
neturėdami
kuo
vidaus tvarką ir drausmę. Pirmaisiais
vijoje, Lietuvoje. Nors visos kiąs gerų vilčių ateičiai.
t įmanomą
6. kv. šilčiau apsivilkti, negalėjo laidotuvėse dalyvauti, tai metais staigesnių pasikeitimų, pasalinių itakų
(Bus daugiau)
mokyklos ir studentų organi

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA

i

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. kovo mėn. 4 d.

LIETUVIAI
FLORIDOJE

PABALTIJO TAUTŲ ATEITIS
Vasario 26 d. advokatas Povi
las Zumbakis ir kun. Jurgis Šarauskas, talkindami Baltic Ame
rican Freedom lygai, sukvietė
apie 35 estų, latvių ir lietuvių
veikėjus — visuomenininkus Chicagoje į Bar Association patal
pas, 29 s. La Salle St., kur 6
vai. p.p. padarė pranešimus JAV
departamento pareigūnė Mildred
Patterson, skirta Pabaltijo ir Veng
rijos reikalų skyriui, ir Alex Alexiev, bulgaras, Rand korporaci
jos štabo narys. Jų pranešimai
buvo tais pačiais klausimais kaip
ir rytą spaudos konferencijoje.

kais, jos suverenumo praradimą nute apie Kalėdų papročius Lietu-*
18 amž. gale ir jo atgavimą 1918 voje, o TV kabelio 25 kanalo pro- j
m., vasario 16 d- Po to buv. LB ta gramoje "International Update"
rybos narė Danutė Balčiūnaitė Danutė turėjo platesnį pasikalbė
Liutermoza perskaitė Floridos jimą su televizijos atstovu apie IŠNUOMOJAMA
K E A L E S T A T E
FOh K K M
gubernatoriaus proklamaciją ir Lietuvą, jos papročius ir dabar
susirinkimui pasiūlytą rezoliuciją tinę padėtį krašte be laisvės. Taip ISNUOM. bizniui ar ofisui patalpa. Giminingom šeimom gyventi — 3-jų
dėl Lietuvos suverenumo grąži pat informacinis Atlanto pakraš Apie 700 kvad. pėdų. 7 i s t Street prie miegamų mūr. namas. Garažas. A p y l .
nimo lietuvių tautai. Rezoliucija čio laikraštis HI - Riser įdėjo Vy šais Marąuette parką. Skambinkite — 73-čios ir Washtenaw Avenue. $52,000.
Skambinti (angliška:) —
buvo priimta visų susirinkusių ak tauto Stelmoko laišką redakto 5 8 5 - 6 4 8 1
7 7 8 - 6 8 2 8
riui
apie
vasario
16-tosios
minėji
lamacijos keliu.
IŠNUOM.
5
kamb.
butas
2-me
aukšte
Po oficialios minėjimo dalies mą ir, be to, dar atspausdino 70 5044 S. Rockwell Street Po 6 v. \ak.
solistė Ona Jameikienė padaina eilučių straipsnį "Forty years of skambint 847-8595.
c
ŠIMAITIS REALTY
vo penkias gražias lietuvškas liau Lithuanian resistence".
Rezidencinių ir pajaminių
V. B.
IŠNUOM. 4 kamb. apstatytas butas, ir
dies dainas. Dainininkės stiprus
namų pardavimas
atskiras kambarys su virtuvės pasfir malonus balsas gražiai nu
Inc'ome Tax, Insurance, Notary Public
naudojimu. Marąuette Parke. Skam
PACKAGE E X P R E S S AGENCY
teikė susirinkusius ir pabrėžė pa
2951 West 63rd S t — TeL 436-7878
MARIJA NOREIKIENfi
bint 737-6986.
ties minėjimo prasmingumą. Per
SIUNTINIAI Į LIETUVA
pietus buvo renkamos aukos lie
Labai pageidaujamos geros rūšies Isnuom. naujai dekoruotas 4 kamb. niniinrnnrmnnniJtiiMiiitiiitiHiHiiiMii
tuvių tautai laisvinti. Minėjimo prekes. Maistas iš Europos sandelių. (2 mieg.) butas. Uždaras porčius, 2
2608 W. 6Mb. S C Chicago. 111- 60629
BUTU NUOMAVIMAS
dalyviai buvo dosnūs, kiekvienas
Tel. 925 2787
aukšte. Suaugusiems. California ir Ar
aukojo kiek išgalėjo, iš viso 900
Draudimas — Valdymas
cher apyl. Skambint (angliškai) po 5
dolerių. Daugiausia paaukota Lie
Namo pirkimas — Pardavimą*
vai. vakaro tel. 229-1508.
tuvių Bendruomenei. Atrodo, kad
tvarkingai ir kultūringai suruoš
ii
INCOME TAX
tas minėjimas patenkino susirin PRAŠOME!
MISCELLANEOUS
Notariatas — Vertimai
Pagal savo išgales aukoti TAU
kusius ir jų svečius.
Kadangi pietinėje Floridoje ne TOS FONDUI: savo uždaviniams vyk
BELL REALTORS
są daug lietuvių ir,apskritai apie dyti, Lietuvos Laisves Iždui — lais
SIUNTINIAI j LIETUVA
vajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 kal
L
B A C E V I Č I U S
Lietuvą ir jos dabartinę padėtį bomis ELTOS informacijoms leisti, ra
ir kitus kraštus
vietiniai gyventojai nedaug ką ži dijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą
6529 S. Kedzie Ave. — 778-223*
NEDAS,
4059 Archer Avenue
no, rengėjai, ypač apyl. valdybos finansuoti ir politiniams kaliniams gel
iMllllllllllllilIlHIIIIUlUIIIIUIIIIIIUUUUMt
Chicago. iii. 60632, tel. 927-5980
pirmininkas, stengėsi apie Lietuvą beti.
ir jos dabartines problemas pain Nepamirškite tam tikrą procentą ir
formuoti vietinę visuomenę per savo testamente įrašyti: not-for-profit, lUilIlIliluiiiiuiHiUllllimilllIlllliUUiiiii
VYRAI m MOTERYS
spaudą ir televiziją. Tai iš dalies tax exempt Corporation — Lithuanian
M. A. Š I M K U S
Display — Sales. Housewares.. M e n
pavyko: didžiausias Miami dien- N a t i o i i a i Foundation, P.O. BOK 21073,
• NCOMti '"AX SKKV1CK
— Women. Call us first. $1,600 p e r
NOTAKY l ' U B U C
rastis "Miami Herald" Kalėdų Į Woodhaven, NY 11421.
mon. full time; $1,200 per mon. part
42.i8 S. iVlapleuood, tel. 254-745U
proga įdėjo pasikalbėjimą su Datime. Commission. Bonus. Full benefit

CLASSIFIED ADS

būdino Sovietų imperijos, jos sa
telitų ir Pabaltijo valstybių būk Pompano Beach, Fla.
lę. Jis toje srityje laikomas spe
cialistu. Darė taiklius išvedžioji VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS
mus JAV politinių bei diplomati
L B. Auksinio Kranto apylinkė
nių posūkių eigoje ryšium su So
gali
pasidžiaugti, kad jos suruoš
vietų Rusijos agresyvumu. Per 20
metų Rusija nepaprastai ginkluo tas Nepriklausomybės šventės mi
jasi. Jos ginklavimosi biudžetas nėjimas buvo gausus dalyvių ir
visą laiką yra bent 6 kartus di aukų, skirtų Lietuvai pagelbėti.
desnis už Amerikos biudžetą. Be abejo, tai buvo nuopelnas
Amerikos diplomatinė politika energingos valdybos ir jos išma
iki Reagano atėjimo į Baltuosius naus pirmininko Vytauto Stelmo
Rūmus buvusi taikinga ta pras ko. Iš viso atsilankė per 90 sve
me, kad irūpinosi neužgauti Krem čių, jų tarpe apie 20 maišytų šei
liaus. Net Solženycino „Gulago" mų lietuvių, jau nekalbančių lie
ištraukų negalima buvo perduo tuviškai. Erdvioje Harris Impeti radijo bangomis tautoms už rial House salėje, svečiams atsi
geležinės uždangos. Kad Stalinas sėdus prie apskritų stalų, po dai
galėtų išsilaikyti Kremliaus soste, navimo forma atliktos invokacireikėjo jam atiduoti Lenkiją ir ki jos, kurią atliko populiari daini
tas laisvas valstybes. Sovietų Ru ninkė Ona Jameikienė, po tradi
sija visą laiką šaukia už taiką
cinių himnų ir mirusiųjų tautie
ir branduolinį nusiginklavimą.
čių pagerbimo, pirm. V. Stel
Tą propagandą jai sekasi praves
mokas pradėjo minėjimą trum
ti ir Amerikoje. Niekas nenori ato
minio karo, bet kad jo nebūtų, pomis kalbomis (lietuviškai ir
reikia, kad Amerika būtų mili- angliškai), atžymėjęs lietuvių vai
stybės atsiradimą Mindaugo laitariškai stipri.

Kun. J. Šarauskas suka'Lbėjo invokaciją. Mildred Patterson pra
dėjo pranešimą,
primindama,
kad vasario mėnuo turi simbo
linę teisės ir laisvės reikšmę ne
tik Lietuvai ir Estijai, bet taip
pat ir Amerikai. Tą mėnesi gimė
du didieji prezidentai: Jurgis Washingtonas ir Abraomas Lincolnas. Ji perskaitė valstybės sekre
toriaus A. M. Haig sveikinimą,
pasiųstą estų generaliniam kon
sului Jaakson vasario 24 d. pro
ga. Sekretoriaus Haig užtikrini
Rusijos nepaprastas ginMavi- sivysčiusi plačiau kaip kur kitur.
mas, kad JAV vyriausybė nepri masis ir visa komunistinė sistema Dabar ir Lenkijoje atsirado slap
pažįsta Pabaltijo valstybių okupa veda sovietinę imperiją prie eko toji spauda ir slapta radijo ban
cijos, yra aštuonių Amerikos pre nominio bankroto. Šios imperijos gomis informacija.
zidentų užsienio politikos tęsinys. žlugimas, *kaip visa istorija rodo,
Po pranešimų buvo daug klau
Valstybės departamento aukštie yra neišvengiamas, bet čia ir glū
simų,
į kuriuos abudu pranešėjai
ji pareigūnai atvejų atvejais oku di pavojais, kad jos ginklų arsena
pacijos nepripažinimą vis pabrė lai gali būti panaudoti anksčiau, sumaniai atsakinėjo. Tai buvo
tarp auditorijos ir pranešėjų nuo
žia .Richard Schifter, JAV dele kaip mes galime numatyti.
monių pasidalijimas, kaip reikia
gacijos
vicepirmininkas (coMitas, kad komunistinė siste bendrauti su pavergtomis tauto
-chairman) prie Jungtinių Tau
ma gali sugriūti tik iš viršaus, mis, kaip jiems padėti, kaip pri
tų komisijos žmogaus teisėms gin
kas atrodo neįtikėtina, yra su imti ar nepriimti atvykstančius
ti, pabrėžė, kad Amerika neatsi
griautas Lenkijos paskutinių kele menininkus iš anapus geležinės
sakė įpareigojančio tautų laisvės
rių metų įvyfkiais. T a sistema Len uždangos ir LL
principo. Carl Gershman, atsto
kijoje griaunama iš apačios, pa
vas prie ambasadorės Kifkpatrick
Šioje konferencijoje dalyvavo
čių darbininkų. Lenkijos klausi
Jungtinėse Tautose, pereitų me
iš
Philadelphijos atvykusi Aušra
mas nėra išspręstas karinio sto
tų spalio 9 d. kalboje apie tau
vio įvedimu. /Komunistinės siste Zenr, Liet Bendruomenės krašto
tų laisvą apsisprendimą iškėlė, ir
mos krizė Lenkijoje vis didėja. valdyboje pirmoji vicepirminirtkė,
Pabaltijo tautų sunkią būklę, pa
Panaši krizė prasidės ir kitose sa Visuomeninių reik. tarybos pirbrėždamas, kad ir jos turi tą pa
telitinėse valstybėse.
mininkė. Po konferencijos adv. Po
čią teisę. Neseniai Valstybės de
vilo Žumbakio darbo būstinėje
Rusijos
disidentai
mažai
ką
ga
partamentas kongresui pasiuntė
buvo
pasitarimas su Leslie Dutton,
metinį pranešimą apie žmogaus li padaryti. Juos lengvai saaiiguHannaford bendrovės visuomeniteisių laužymą Sovietų S-goje. mas nutildo. Jie neturi masėse di
nių reikalų vedėja. Ji pranešė,
delės
įtakos.
Satelitinių
valstybių
Tame pranešime visas dėmesys
ką ta bendrovė Pabaltijo valsty
nukreiptas į įkalintuosius Vytau disidentai eina drauge su visa
kraują bių reikalais yra padariusi ir ką
tą Skuodį ir Algirdą Statkevičių. tauta, kuri pasiruošusi
toliau gali padaryti. Šio paskaripralieti
už
savo
laisvę
ir
tėvynę.
Amerikos diplomatai Maskvoje ir
Prelegentas kalbėjo taip pat ir mo dalyviai išreiškė pasitenkini
Washingtone nuolat reikalauja,
mą tos bendrovės atliktais dar
kad būtų leista Amerikos konsu apie Pabaltijo valstybių dabarti
bais, bet kėlė abejones dėl sun
nę
būklę,
kuri
auditorijai
yra
ži
lui aplankyti ir susitikti su savo
noma iš pogrindžio spaudos ar kumų telkti aukas ir sudaryti pa
įkalintais piliečiais.
ba iš tkitų šaltinių. Pavergtoje Lie stovų fondą. Tai buvo nuomonių
AIex Alexiew gana plačiai api tuvoje pogrindžio spauda yra iš- pasidalijimas, ir konkrečiu nuta
rimų nepadaryta.
V. Rmš.

Taip pat daromi VERTIMAI.
• i l M l N i y iškvietimai, pildomi
PILIETYBĖS PRAŠYMAI Ir
•citokie blankai.

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
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Founded 1959
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įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandėlio.

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL
Presents

COSMOS P A B C E L S E X P B E S S

BALTIC-AT-LEISURE T0URS
Coordinated by Jonas Adomėnas

2501 W. 69th S f , Chicago. IL 60629

SIUNtTINIAI ( UETUVft

. .

• CH0ICE of 3 ITINERARIES

• First-Class Services, Hotels

• Reasonable, All-lnclusive Costs

• Escorted from USA via Finnair

TeL — 925-2737
Vytautas Valantinas

mnmnniumiHHnimuiiiuiuniitnntmi

VALOME

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

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

KILIMUS IK BALDUS
'kauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.

—

BUBNYS

Tel — RE 7-5168
• • • * • • • • *• • • • » • • • « • » •• m• * •
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TELEVIZIJOS
alvotoą c paprastos
dijai,
^jiereo- .i J r o VV-ai.
Pardavi-f -g i r Tai.sy.. A

M' » 0 11 N A S " '
2346 V». 69 SL, teL 7;o-1486
iilIMtlIiililUIiiliiUIIMIllllilt!!!:

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JAI
MIRUSIEMS PRISIMINTI
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
a.a. I. G i e r š t i k a i t t
S. Plenienė
$10.00
J. ir D. Gierštikai
$90.00
a.a. S. J a s a i t i e n ė
R. Olsapas
$50.00
a.a. Mamytės prisiminimui
Dr. J . Jakševičius
$50.00
a.a. I. P e m k i e n ė
K. Puzinienė
$25.00
a.a. K. Virketienėt
L. Sabaliūnas
$30.00
a.a. J. Kanišauskas
Panevėžiečių klubas
$15.00
a.a. J . Gaižutis
S. Plenienė

$10.00

a.a. K. Karnauskas
A. ir H. Milaknis
$25.00
P. ir P. Tumasoniai
$25.00
J. ir P. Lampsačiai
$10.00
A. Adomėnas
$10.00
M. Vederis
$10.00
E. ir P. Venclovai
$10.00
J. ir P. Pakalkai
$10.00
O. Paulius
$5.00
A. ir P. Totoraičiai
$5.00
Dr. ir N. Beames ir
V. ir E. Diminskiai
$40.00
S. ir J. Graužiniai
$10.00
O. Siliūnienė
$10.00
V. ir J . Bubniai
$10.00
E. Paimlioms
$10.00
D. A. McNevich
$25.00
A. Buivydienė
$30.00
S. Plenienė
$15.00
American Lithuanian Club
of Beverly Shores
$25.00
a.a. V. Zirgulevičius
N. Vengris
$25.00

a.a. S. K i e l i e n ė -Pranckevičienė
O. Lukienė
M. ir J. Strungiai
V. ir R. Kazlauskai
V. ir S. Mykolaičiai
S. Pulkauskas
A. ir O. Zaurai
P. Juodikis
L. Ambrozini
M. Krikštopaitienė
A. Ankienė
M. Hoffman
M. Totoraitienė
A. ir K. Genčiai
B. Pabarcienė
St. Kiela
E. Lukienė
A. Buivydienė
B. Tamošiūnienė
H. Patackienė
St. ir V. Maciai
P. J . Karėnas
P. Kinderienė
P. ir J. Kinderiai
A. Tamošiūnaitė

LIETUVIŲ
stato

Weberio
romantinę trijų veiksmų operą
$5.00
$10.00
$10.00
$25.00
$5.00
$10.00
$10.00
$10.00
$5.00
$20.00
$10.00
$5.00
$10.00
$10.00
$5.00
$10.00
$20.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00

a.a. E. Garbonienė
A. Tveras
$10.00
E. ir J. Vilučiai
$20.00
S. Plenienė
"20.00
a.a. p. Jokūbaitis
O. Siliūnienė
$10.00
a.a. F. Vengrevičiui mirus
paaukojo
a.a. M. Untulienė
J. ir S. Žemaičiai
Jelionių šeima
Krutulių šeima

OPERA

$30.00
$20.00
$50.00
$25.00

a.a. P. Bielskus
G. Bielskienė
$50.00
Širdingai dėkojam,
Lietuvos Dukterų dr-ja.

DER FREISCHUTZ

1IIUI1I

Master Plumbing
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Fiood controL Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
eiektra. Palikite pavardę ir telefoną —
lietuviškai.
SERAPINAS — 636-2960

TAIKLUSIS ŠAULYS
Marijos mokyklos auditorijoje
67th & California Ave.

Spektakliai
kovo mėn. 6 d., 8 vai. vak.
kovo mėn. 7 d., 3 vai. popiet
kovo mėn. 13 d., 8 vai. vak.

package.
Call 626-7070 or 848-4641

DĖMESIO
llllllllllilimillllllllllllliilliiHiiiiiiiiiiiiii

JONAS PUZINAS

PETRAS AVIŽONIS
Profesorius medicinos daktaras
(1875 -1939)
Jo visuomeninė, kultūrinė
mokslinė veikla

ir

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos
leidykla 1979. Spaudė M. M o r k ū n o
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi.,
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
$12.85. Illinois gyventojai dar prideda
72 et. valstijos mokesčio.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St~
Chicago, IL. 60629
immimmiiiiiimmimmuiiiimiiiiiMui
iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

THE FORTY YEARS
0F D A R K N E S S
Parade D r . J u o s s s

VaiinoF*

Apie istorinius lietuvių
metus.
I anglų

kalbą

kovos

išvertė

J u o z a s Bnlevičrns
Minkštais viršeliais. Kaina $2.85
Si įdomi k n y g a

gaunama:

D R A U G E , 4 5 4 5 W . SS S t ~
C h i c a g o , DJ. 6 0 6 2 9

imillllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl

M OVI N G
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&ERSNAS perkrauato baldus ir
kitus daiktus. Ir ii toli nvesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. W A 5-8063

19% — j o % — 30% pigiau mokr
a i apdraudę oi*, ugnlea ir Kiiton
blllo pas rou&

Diriguoja Alvydas Vasaitis
(I ir III spektakliai)
Diriguoja Arūnas Kaminskas
(II spektaklis)
Režisuoja Nicholas Di Virgilio
Scenos produkcija Kazys Oželis
Chormeisteriai Alfonsas Gečas
Emilija Sakadolskienė
Choreografė Violeta Karosaitė
Scenos menedžeris J o n a s Paronis

Dainuoja Dana Stankaitytė
Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė
Stefan Wicik
Algirdas Brazis
Jonas Vaznelis
Bernardas Prapuolenis
Julius Savrimas
Bronius Mačiukevičius
Operos choras
Akt J o n a s Kelečius atlieka Zamielio partiją.

Bilietai g a u n a m i
Vaznelių prekyboje — Gifte International
2501 W. 71st St., Chicago IL 60629, 471-1424
P a š t u bilietai
užsakomi tuo pačiu adresu siunčiant čekį
L i t h u a n i a n O p e r a Co. Inc. pavadinimu.
KVIEČIAME VISUS IR iŠ VISUR
ATVYKTI l SPEKTAKLIUS

FRANK

ZAP0US

3208 y2 West 95th Street
Tetef. GA 4-8854
luillllllfllllllillllllillllillllll,

Mlllliill

A. V I L I M A S

X X amžiaus m a d o n a ( p a v e i k s l a s )
apdovanotas a u k š č i a u s i a
premija
tarptautiniame madonų m e n o f e s t i 
v a l y j e L o s A n g e l e s , C a . ir G r a n d
National A w a r d A m e r i k o s d a i l i n i n 
kų profesinėje s ą j u n g o j e N e w Y o r ke. Tai puošni dail. P O V I L O P U Z I TeL 376. 1882 arba 376-5996 N O monografija, kuri y r a d i d e l i o
formato ir t a l p i n a 2 8 s p a l v o t a s r e 
lUiiiHiiiiiiHimmmmmimmmiiniimi produkcijas. K a r t u i r X X a m ž i a u s
iiiiiifiiiiiiiiHiinnmiinfMmiinmiitimtii Madona. Kaina su persiuntimu 2 7 doi
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE,, progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių

M O V 1NO

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos

•uiiiiiuiuucniM'niuiiffiiiUHf^iiiiiiiisii

Gaunama DRAUGE. 4545 W . 63rd
St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai
prideda $1.50 valstijos mokesčio.
ilililIHIUllUlUllUllJilll

MOSU KOLONIJOSE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. kovo mėn. 4 d.

na Barauskaitė (studentė) ir tik
vidurinio amžiaus buvo iždinin
kas Jonas Rugelis.

Sioux City, Iowa

ju komitetas. Trumpu žodžiu mi
Laisvinimo reikalams, nepil
nėjimą atidarė Otto Mejeris ir į nais duomenimis (dar renkamos I
MINĖJO VASARIO 16-TĄ
garbės prezidiumą paikvietė Me!- aukos) buvo surinkta mūsų ne- j
SiouiK City lietuviai vasario 21 rose Parko miesto valdybos at gausioje kolonijoje daugiau kaip į
I , sekmadienį, gražiai minėjo Va- stovą policijos leitenantą John 750 dol. Po minėjimo visi daly- į
Newman, pagrindini kalbėtoją viai buvo pavaišinti kavute ir I
sirio 16.
Vietos klebonas kun. S. Mor-K. Laukaitį.
saldumynais, kuriuos
sunešė į
mūsų
kolonijos
ponios.
Vūnas vasario 14 d. paskelbė bažSugiedojus JAV ir Lietuvos
./eioje
minėjimo
programą, himnus, sukalbėjus
K. T-kusį
invokaciją,
.viesdamas visus lietuvius ir kibuvo pagerbti žuvusieji už laisvę
tataučius, lankančius Sv. Kazimie- ir nukankinti lietuviai paverg- C o l o r a d o S p r i n g s , C o l .
bažnyčią, melstas ir priimti ko- į toje Lietuvoje ir Sflbšre bei kitoaaĘą už lietuvius, kenčiančius įse okupanto vietose. Melrose ParVASARIO 16 MINĖJIMAS
pavergtoje Lietuvoje, Sibire ir fc-jfa, m f e s t o proklamaciją perskaitė
P F R R A n TTA
tose Rusijos vietose ir taip p a t ] j 0 h n Newman, gerai paruoštą
KAL»JĄ
laisvojo pasaulio lietuvius ir JŲ įžodį pasakė LB Vidurio apygardos! K klasinės muzikos stoties —
bičiulius, nenuilstamai kovojan- 'pirmininkas Kazys Laukaitis Jis ! KCME, panaudojant Latviu kiu
rius už Lietuvos i r visų paverg- paminė]o,
kad laisvinimo reika bo radijo valandą, vasario 21 die
fu laisvę.
lams reikia darbų ir aukų. Pami ną buvo paminėta Lietuvos ir Es- į ]
Kun. S. Morkūno pastangomis, nėjo, kiek LB vadovybė kovai su tijos nepriklausomybių paskelbi-!
asmeniškai prašant, vietos dien- Lietuvos pavergėju yra išleidusi mo 64 metų sukaktys. Latvių va
r štiš „Sioux City Journal" ir die- leidinių, atskleidžiančių okupan- landos vedėjas A. Eglitis supažin- i
.ezijos savaitinis laikraštis „ T h e | t o melą ir jo daromą pavergtoje dino radijo klausytojus su, Lietu-\
Globė" įdėjo jo straipsnius,ypač j Lietuvoje genocidą, nekaltų lie- vos ir Estijos atsikūrimo istorija, į
pastarasis įdėjo jo ilgą straipsnį j tuvių persekiojimą, baudini* ir o stoties pranešėja J. Hoffman'
pirmame puslapy, užvardinda- Įtrernimą į Srbirą lėtai mirčiai, perskaitė ištraukas iš Liet. Bend-''
mas didelėm raidėm ,JJetuviai į Susirinkusių prašė laisvinimo rei- ruomenės paruoštų tekstų spe
cialiai vasario 16 minėjimas.
ini dvi sukaktis".
Italams nepasigailėti aukų.
Dvejas Mišias už pavergtą Lie- [Pasibaigus oficialiai daliai, po
Iš Vinco Grėbliūno pristaty- j
tavą aukojo pats klebonas, o tre-j 10 minučių pertraukos meninę
tų
plokštelių buvo pagrota Lie- į
čias — kun. dr. R. J. Linnan,' programos dalį atliko tautinių šo
tuvos himnas ir Malda už tėvynę į
diecezijos katalikiškų mokyklų kių šokėjų grupė "Klumpė". Ne
— Kauno bazilikos choro, vado- i
direktorius. Kun. S. Morkūnas pa gavau žinių, įkas tos .grupės yra
vaujant J. Dambrauskui. Lietuva Į
sakė lietuvių ir anglų kalbomis vadovas, bet mačiau salėje, kad
brangi — atlikta muz. J. Švedo
.returis patriotinius pamokslus, ji daug padeda, o gal ir vadovau ansamblio ir iš A. Stempužienės
paaiškindamas tragišką religijos vauja akordeonistė Rasa Šoliū- dainų plokštelės.
būklę Lietuvoje, rusų komunistų naitė, kurios muzikos garsais šo
Toliau buvo grojama estų pora
vedamą žiaurią kovą sunaikinti kėjai
atliko skalndžiai ke
lietuviius. Jo pamokslai klausyto liolika tautinių šokių. Susirin dainų ir tęsinys iš latvių muzi-'
jams buvo įdomūs, nes jis pats kusieji šokėjams nepagailėjo stip kos programos. Colorado Springs i
lietuviai (geriau pasakius Grėb-11
asmeniškai yra pergyvenęs pir rių plojimų
liūnai) dėkingi latviams už ben
mą rusų okupaciją ir penkis mė
Tenka pasidžiaugti, kad Mel
dradarbiavimą ir paramą šven- j |
nesius nuolat buvo tardomas, o
rose Parko Vasario 16-tos minė
jo daugumas giminių mirė kanki jimo bendram komitetui vadova čiant nepriklausomybės paskelbi- •
nių mirtimi Lietuvos kalėjimuose vo jaunuoliai: pirmininkas —As mo šventę.
ir Sibiro taigose.
Vingre!
tra Valytė (sudentė), sekir. RegM
Jo pamokslų kalusėsi daugiau
kaip 800 žmonių.
Parapijos salėje minėjimas bu
Brangiam Kolegai ir artimam Prieteliui Operos Solistui
vo pradėtas 3 vai. p.p., Lietuvos
ir Amerikos himnais ir giesme
A. f A. IPOLITUI NAURAGIUI
„Marija, Marija".
Kun. Leonardas Musteikis, Šv.
mirus,
Povilo bažnyčios klebonas, Plaindukrai DAIVAI, SESERIAI ir jų ŠEIMOM reiškia
view, Nebraska, sukalbėjo gerai
ma nuoširdžiausią, užuojautą.
paruostą invokaciją ir skaitė trum
pą paskaitą apie pavergtą Lietu
Operos Solistė J. VENCEVIČAITĖ - KUTKJENĖ
vą. Po to buvo iškilmingas ban
ir L.
BALTRUŠAITIENE
ketas, kurį pradėjo malda kun.
L. Musteikis.
Banketą grynai lietuviškai pajšė M Kuncienė, T. Valusis,
Mylimai žmonai
MhsgaBeaą M Ker<?-:>as, E.
r donienė, B. Kessler. Atsargos
A, f A. ONAI MICKEVIČIENEI
.apftonas S. Meškauskas uoliai
rinko aukas ir su M. Lunedku
mirus, jos vyrui Kaziui, dukrai Dr. Žu
talkino klebonui ruošiant minė
kauskienei, sūnui Jonui bei \ų šeimoms
jimą. Minėjimas praėjo labai jaukiai.
reiškiame nuoširdžią užuojauta^
Dalyviai pasvieikino kleboną į
?
0-tojo gimtadienio proga
(jis j
JONAS
PALTAROKAS
/ r a gimęs 1902 m. vasario 16 d.), j
KUBILIAI IR VALAIČIAI
Lietuvai laisvinti aukojo kun. į
-. Morkūnas — 500 dol., be to,
,is apmokėjo banketo bilietus už
jo pakviestus 40 amerikiečių drau
gu. Po 50 dol. — M. Kuncienė,
Dideliam Tautos Mylėtojui
J. Pirog; po 30 dol., —S. Meš
kauskas, A. Žvirgždinas. po 25
HERMANUI TUMUI iškeliavus
dol. — P. Shaputis, E. Rudonieį Anapus, mielą mokslo drauge Euenutę ir
nė; po 20 dol. — P. Cicėnienė,
M. Luneckas, J. Ulanskas; po 15
sūnų su šeima nuoširdžiai užjaučiame.
dol. — D . Kopai, J. Kaušpėdas,
H. DeMarest, L. Skuodas; 13
JONAS IR ONA ADOMAIČIAI
dol. — A. Skuodas; po 10 dol. —
Canandaigua, N. Y.
M. Berlin, R. Delin, D. Donovan, M. Kerdikes, A. LaudansJtas, J. Mackevičienė, I. Reburn,
P. Skuodas, J. Shinkunas, P.
Stroadas, J. Uknis, Jr., T. Urbo
Mūs gerbiamai
nienė, P. Valusis, A. Yofkus, K
Žolpys; 8 dol. — A. Miežis; po
A. f A. v.s. ONAI ZAILSKIENEI
7 dol. — M. Stulich, B. Temoiškeliavus pas Aukščiausiąjį, gilią užuojautą reiš
shek; po 5 ddl. — A. Bujokienė,
kiame velionės VYRUI, SŪNUMS, MARČIAI, ANŪP. Daškevičienė, K. Lukšys, S.
KAMg
ir GIMINĖMS.
Ostinas, S. Nashleanas, I. Sunkiadienė, J. Schmitz, S Williams
LIETUVIŲ SKAUTŲ
SĄJUNGOS
ir kiti po mažiau. Iš viso surink
VARDU TARYBOS
PIRMININKAS
ta iš labai mažos 90 šeimų ko
lonijos 1,065 dol. Po lygiai pa
siųsta Altai, L Bendruomenei ir
VTikui.
Vietinis

Melrose Park, III.
f AUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Tautos šverutės —'Vasario 16tos minėjimas iškilmingai buvo
atšvęstas Melrose Parko lietuvių
kolonijoje 1982 m. vasario 6 d.
vakare veteranų salėje. Minėji
mą surengė bendras organizaci-

A f A STASIUI BARZDAI mirus,
likusiai seseriai Veronikai ir svainiui Jonui
Pleskams reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime.
JONAS IR RITA VALKIŪNAI su ŠEIMA
IRENA KRAPAUSKIENĖ ir SŪNUS VIRGILIJUS

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1981 m.
gfcgužes 19 dieną mirė

A. A.

A. A.
ANTANAS KEDYS

ONAI

MICKEVIČIENEI
mirų s,
dukrai DR. GENEI ŽUKAUSKIENEI,
žentui Algiui ir artimiesiems reiškiame
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Palaidotas Švento Kazimiero kapinėse.
Nuiiūdę liko: Žmona Elena
(Liaugaudaitė)
ir svainis Laurence Lewgowd,
Europoje dukterėčios ir sūnėnai

DARIJA IR GEDIMINAS DRAGŪNAI
TERESĖ IR ALGIMANTAS GEČIAI
DALIA IR RIMVYDAS JAKAI
ANILIORA ir PUTINAS
MAŠALAIČIAI
ONUTĖ IR KĘSTUTIS
PLIUŠKONIAI
KLEOPATRA IR ALGIS VAŠIAI
AUŠRA IR CHARLES ZERR

Šviesios asmenybės

A. f A. ONOS ZAUSKIENĖS
gyvybei užgesus, jos vyrą mielą PRAN4, sūnus: ALGI
MANTĄ s u šeima, ARONĄ ir svainį ANTANĄ su šei
ma nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Giedrininkei

A. f A. ONAI KULVINSKAITEIMICKEVIČIENEI mirus,

JOANA IR ROMANAS
DRUKTEINIAI
VIRGUTĖ IR ONUTĖ SU ŠEIMOMIS

vyrui KAZIMIERUI, dukteriai DR. EUGENIJAI ŽU
KAUSKIENEI, sųnui JONUI su ŠEIMOMIS reiškiame
gilią užuojautą i r drauge liūdime.
KORP!

Savanoriu - Kūrėjui
A. f A. JUOZUI RŪBUI mirus,
žmonai Marijai, dukrai Vaidelutei VingeHenei, sūnums Vytautui ir Ramučiui ir JŲ
šeimom reiškiame gilią užuojautą.
L£. CICERO

GIEDRA

Visuornenininkės

ir

Kultūrininkės

A. f A. v.s. ONAI ZAILSKIENEI
mirus^ nuoširdžiai užjaučiame jos ŠEIMĄ ir giliam liū
desy atsisveikiname mieląjx sesę. kurios skautiškoje
globoje užaugome nuo paukštytės dienų.

APYLINKĖ

Aušros Vartų Tunto Sutemų Būrelis:
Alvida, Dalia, Danutė. Dana,
Regina, Rūta, Shirley ir Vida

Jūratė,

A, f A. ANTANUI SKODŽIUI,
mielam mūsų r nariui amžinybėn iškeliavus, žmonai MA
RIJAI, DUKTERIMS su šeimomis ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
KRIVŪLĖS

EU D E I K I S

KLUBO

VALDYBA ir NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A I ? - G A I D A S ir G E R A L D A S F. DAIMID
I n

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 >o. O l i r o r n i a A v e n a e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS
A. f A. VINCUI MARKEVIČIUI

MARQUETTE FUNERAL HOME

mielam mūsų nariui mirus, jo sūnums VYTAUTUI,
ALGIRDUI, dukrai VANDAI, seseriai URŠULEI i r jų
ŠEIMOMS reiškiame nuoširdžią užuojautą.

TĖVAS IR SŪNUS

KRIVŪLĖS KLUBO
VALDYBA ir NARIAI

2533 VVest 7! St., Chicigo
1410 So. 50th Av„ Cicero
Tel. 470-2345

AIKŠTĖ AUTOMOB1I IAMS STATYTI

Brangiai mamytei

A. f A. JOANAI LABRIKIENEI
Lietuvoje mirus, liūdinčius dukterį ELENĄ ir VLADĄ
PALILIONIUS ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
SOFIJA IR VLADAS
POLIKAUSKAI
PRANUTĖ IR VIKTORAS
LAPAČINSKAI
LEOKADIJA IR ZIGMAS BALNIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių As9tiaci)os Rarlti
JURGIS F. RUDMIR
3319 SO. LITUANICA AVENUE

Tet. Y A r * 7-11

STEPONAS C, UCK CLACKAWICZ) Ir SOMOS
2424 W. 69th STREET
TeL SEpufelfe 7-1JU
11028 Southwest Highw«y. PaJo* HilH. m i š o *
T«L «?4~Mlt

A . f A.

PETRAS BtEUONAS

VALERIJONUI PUODŽIŪNUI
mirus, Lole Puodžiūniene ir Niną Poderiene nuoširdžiai užjaučiame r liūdime.

4348 SO. CALIFOR.MA AVENUE

TeL LAiayette M575

POVILAS J. RIDIKAS
« 5 4 SO HALSTED StUEET

TeL YAnfa 7-lfll

VASAfTIS • BUTKUS
IDA IR JONAS

i

VALAUSKAI

144« SO. 5©th AVE. CICERO. HA.

T«l

OLjnapie 2-10M

I

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. kovo mėn. 4 d.
]

IŠ ARTt IR TOLI

x Prof. Vytautas Marijošius
vakar atvyko į Chicagą ir apsi
stojo Jadvygos ir Jono Laba
nauskų šeimos globoje. Jis pa
siekiamas telefonu 737-3710.

0KUP. LIETUVOJE

j . A. VALSTYBĖSE

— Dainų šventei, kuri įvyks
— Mykolas Sluckis, rašyto1983
m. liepos 3 d. Chicagoje,
jas.parašė naują knygą "Kelio
nė į kalnus ir atgal". Tai psi jau parinktas repertuaras. Pro
x "Iithuania", tokiu pavadi
gramą sudarė Dainų šventės
chologinis romanas, 545 psl.
nimu St. Petersburgo Lietuvių
— Mirė Algirdas Kadžiulis, muzikinė komisija: A. Jurgutis,
klubas išleido salanką, kurioje
žurnalistas, redaktorius, sulau A. Modestas, E. Sakadolskienė,
x DaU. Raimundas Lapšys duodami pagrindinės geografiF. Strolia ir V. Verikaitis. Visi
kęs tik 48 m. amžiaus.
yra pakviestas Chicagos Meno n ė s - istorinės ir dabartinės oku— Gediminas JurskLs, 36 me chorai bei liaudies instrumentų
instituto demonstruoti stiklo Picinės būklės trumpi aprašytų amžiaus, prof. Algirdo F. ansambliai, žadantys dalyvauti
graviravimą "Junior Museum m a i * ^to&Salanka išleista Į
Jurskio sūnus, staigiai mirė Vil šventėje, kviečiami kreiptis į
Art That Works" programoje, j šeš i u puslapių, gražiai iliustruoniuje, okupuotoje Lietuvoje. Li Dainų šventės komiteto pirm.
ta
Jis pasirodys su savo menu k e t - | Lietuvos žemėlapiu Europos
ko žmona ir d u sūnūs, motina, Vaclovą Momkų: 3222 West
virtadieniais nuo 11:30 iki 1:301 žemėlapio fone Sr Vytimi Brodvi seserys ok. Lietuvoje. Ame 66th Place, Chicago, 111. 60629.
val. dienos metu kovo 4, 11, 18 j ū r e l ė taikoma angliškai kalrikoje liko jo dėdė Algirdas
— Kun. dr. Leonardas Andrieir 25 dienomis. Sekmadieniais jjbantiems susipažinti su Lietuva.
Manvydas su šeima, gyv. Mil- kus, "Aidų" redaktorius, ba
pasirodys nuo 12:30 iki 2:30 į x T^tiruo ineno ansamblio Sv Kazimiero seserų vienuolijos 75-rių metų jubiliejaus šventėje. Iš kairės: gen. viršininkės asistentė ses. Marilyn, ford, Mich.
landžio 3-4 dienomis praves revai. p. p. kovo 7, 14. 21 ir 28 j , . G r a n d i s „ k o n c e r t a s b u s k o v o vienuolijos generalinė viršininkė ses. M. Joanella, Sv. Kryžiaus ligoninės moterų skyriaus direktorius dr. G. Balukas,
Nibelungų giesmė", vienas j liS^nl susikaupimą Washingtono
dienomis. Susidomėjusieji k v i e - | 2 l d > 3 f - L p p J a u n i m o c ^ . Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė, Chicagos kardinolo skirtas atstovas katalikų ligoninėms kun. Leroy A.Wic- i žymiausių
=
-'iduaramžių literatu- j lietuviams. Vieta ir tvarka bus
čiami su šeimomis atsilankyti. | t r e ^ogramo^
tautinių šokių kowski ir vysk. V. Brizgys.
ros kūrinių, išversta iš seno- į pranešta vėliau. Tuo rūpinasi
x Jonas ^oliunas, pasikeitus j pynė "Iš devynių žiedelių nupyšios vokiečių aukštaičių kalbos i! Washingtono ateitininkai,
pareigoms "Draugo" redakcijoje, Į niau
vainikėlį".
Ansambliui
lietuvių kalbą. Giesmėje apdai- j — Kun- Jonas Kubilius, SJ,
dabar galės daugiau patarnauti j "Grandis" vadovauja ilgametė
nuojamas burgundų karalystės į praves Phoenixo, Ariz., lietučikagiečiams. Jis kiekvieną šeš- j tautinių šokių mokytoja Irena
žuvimas (437 m.). Tai vienas j viams gavėnios rekolekcijas kctadienj savanoriškai ir nemoka- j Smieliauskienė. Bilietus iš ankstragiškiausių
viduramžių litera- i v o 2 ? i r 28 dienomis. Manoma,
SMUIKININKE KONCERTAS Pirmojo smuiko partiją čia atli- pasus ir yra laisvos Lietuvos
mai pataria įvairiais klausimais, į to galima įsigyti Vaznelių preko Atis, Reginai sudarant turi-1 piliečiai. Kanados lietuvių lai- tūros kūrinių, kuriame pavaiz kad į rekolekcijas susirinks ir
paaiškina problemas ir užpildo j kyboje. Prašome įsidėmėti konNeseniai pasitraukę iš Liekrašty "Nepriklausoma Lietu duotas visos genties žlugimas, lietuviai, kurie gyvena greti
ningą palydą.
reikiamas anketas socialinės į certo datą ir nepraleisti progos tuvos, Kanadoje įsikūrę smuiki
muose miestuose.
Regina Bankienė, nežvelgda va" Atis Bankas pareiškė: kai visi knygos herojai žūna.
apsaugos (sočiai security) srity-j įdomų koncertą pamatyti, ir tuo ninkai Regina ir Atis Bankai
ma nė į gaidas, perteikė Dva "Mums labai malonu matyti ir Veikalas turi savitą kalbą ir to
ARGENTINOJ
je. Chicagos lietuviai gali pa-'pačiu paremti "Grandies" šo- sekmadienį, vasario 28 d., Mar
riono Elegiją ir Balsio Drebu- stebėti, kad lietuvių gyvenimas dėl nelengvai verčiamas. Į lie
sinaudoti jo patarnavimais nuo' kėjų pastangas.
gučio koncerte sukėlė susido
— Inž. Leonardas Mitrulis,
lytę, su muz. Lapinsko palyda. įvairiuose kontinentuose yra ge tuvių kalbą giesmę neperdaug
mėjimą.
Prisirinko
pilna
Jauni
su
šeima gyvenąs £ao Paulo
X LB Hot Springs, Ark., valPirmoji koncerto dalis baigta rai organizuotas ir kad tautiš sklandžiai išvertė V. Nausėdas,
mo
centro
salė
publikos.
Smui
Brazilijoje,
buvo atvykęs tarny
gučio" patalpose.
į dyba per Juozą Žemaitį atsiuntė
Godardo serenados duetu, pasi- kumo dvasia per tokią eilę metų redaktoriai D. Krištopaitė ir
kininkai atvyko su gausiu rebiniais reikalais į Argentiną.
„ .
.reiškiančiu
smuikų melodijų j nė kiek neišblėso. Malonu girdė- Eug. Matusevičius. 390 psl.
x Norime pranešti, kad lie 15 dol. auką, apgailestaudamas,
m
Į ti lietuvių kalbą iš čia gimusio iliustruotą veikalą išleido "Va Ta proga jis aplankė lietuviš
tuvių Bendruomenės Lemonto kad kai kurie asmenys nepagrį pertuaru - Telemanno, Tertim, j a k r o b a t i k a
kas įstaigas ir gėrėjosi lietuvių
gos" leidykla. Vilniuje.
apylinkės metinis susirinkimas stai daro užmetimus valdybos Vivaldi ir kitų kompozitorių.
Antroje koncerto dalyje dau- jaunimo .
veikla. Jis taip pat yra ir Pa
Jau uždangą atidarius, smui . giau reiškėsi Atis Bankas, pervyks kovo 21 d. 2 vai. p. p. Atei pirmininkui. Labai ačiū už auką.
Smuikininkai paliko labai ma
saulio Lietuvių inžinierių ir ar
tininkų namuose, Lcmonte. Bus
kininkų pora 1 ^ m l 3 _°..?^
J . Pr.
^ į t e i k d a m a s Gaidelio "Tėvynę" ir lonų įspūdį Chicagoje.
x Irena Vinclovas, Cleveland,
J. Karoso, "Šaltyšius" — liau- chitektų sąjungos vicepirminin
duoti pranešimai apie apylinkės
dėmesį ir savo jaunatviška iš "Verpėją" bei Kreislerio kūri
Ohio, prie prenumeratos pridė
ATGATONTAS
,^
harmonizuotą prof. J. kas P. Amerikoje.
d ^
veiklą praėjusių metų bėgyje ir
vaizda, drauge stebindami savo nius apie gyvenimo džiaugsmą
ą
jo ir 12 dol. auką. Labai ačiū.
MAŽLIETUVIŲ TRADICINIS _ . . .J?
™
\. ..
— Adriana Joeytė, išgarsėju
taip pat pranešimas iš naujai
įgudimu. Pradėjo smuikų due- ir dailųjį rozmariną. Koncertas
POBCVIS
i
Eigelevtciaus,
"Viena
linelius
si
dainininkė ir gitariste, vasa
x i. Juodaitis, Holden, Mass., tu. Patyrusiose rankose
įsteigtos kultūros organizacijos
fcžMĮį^'sįohro
Duetu
—
liaud.
dainą
harmorio mėnesį vyksta į Ecuadoro
Prieš trisdešimt metų mažlie- i nizuotą
Aušros. Prašome visus Lemon- G. Valantinas, Cicero, UI., Chris lyg dainuojančių smuikų sonatų j s f c e n a u R o n d a
V. Banaičio. Aldona valstybę kaip Argentinos kandi
to ir apylinkių lietuvius gausiai j Kikutis, Collinsville, HL, Romas melodijos. Fortepijono palydą
tuviai Chicagoje pradėjo ruošti į Buntinaitė solo atliko "Sakiau datė grožio karalienės rinki
Gintautas, Caseyville, UI., Juo sudarė komp. D. Lapinskas. Jau
dalyvauti susirinkime.
metinį šiupinio pobūvį, š i s tra- i mergytei" — prūsų liaudies dai- mams Amerikos kontinente.
zas Skabeikis, Dorchester, Mass.. iš poros pirmųjų pasirodymų
į dicinis vakaras buvo labai mė- j ną iš Rėzos rinkinio, harmoni- — Elena Jankauskienė ir EleX Dr. Alf. Stankaitis, Wa- J. Kareiva, Oak Lawn, UI., dr. publika pajuto, kad jų koncer
i giamas ir sutraukdavo mažlietu- Į zuotą J. Kamaičio, ir "Ruduo",
thersfield, Conn., Pr. Puidokas, Vytautas Musonis, Oak Lawn, t a s aukšto lygio, ką liudijo kar
Runimienė, anksčiau gyveį vius net iš tolimesnių vietovių i žodž. St. Santvaro ? pagal Sope- Įnusios
na
Rochester, N. Y., pratęsdami 111., A Paužuolis, Chicago, 111., šti plojimai. Melodijų srovė
Argentinoje, buvo iš Chi
pasisvečiavimui savųjų tarpe ir no etiudą aranžuotą prof. VI.
"Draugo"' prenumeratas, atsiun-1 P o v i l a g j C a n t a S ) Cbicago, 111., plaukė lyg nuolatinė patrauklių
Dainininkėms
ir cagos atvykusios aplankyti sa
maloniam pabendravimui gar- Jokūbėno.
tė po 12 dol. aukų. Labai ačiū. Domas šiuraa, Delhi, Ont., Ka garsų upė. Publikos dėmesys!
Jos
džiuojantis tuo Kr. Donelaičio akompaniatoriui klausytojai pa vo giminių ir pažįstamų.
taip vaizdžiai aprašytu patieka dėkojo nuoširdžiais plojimais, o čia viešėjo ilgesnį laiką, nes šiuo
X Tėvas Paulius Loeslein, ka nada. Visi atsiuntė įvairiomis buvo sutelktas giliausioj tyloj. Į
Publikai
įvairumas
—
be
forte-j
lu. Ilgainiui ši graži tradicija solistei vakaro rengėjai įteikė metu atostogos ir oras šiltas.
pucinas, 13 metų Lietuvoje dir progomis po 5 dol. aukų. Ačiū.
— Prof. dr. Ernestas Paršelis
pijono palydos pagrojant žais-j
nutrūko, bet šiemet ir vėl buvo raudonų rožių puokštę.
bęs pastoracinį darbą, š. m. va
x Jonas Oerekavičius, E a s t
minga F . Mažo duetą c-dur
atgaivinta dabartinės Mažosios j Meninei programai pasibai buvo pakviestas į Koelno uni
sario 13 dieną iškeliavo Amži Chicago,
Ind.,
pratęsdamas
Lietuvos Lietuvių draugijos gus, vyriausia amžiumi dalyvė versitetą skaityti paskaitų apie
nybėn. Palaidotas Fuldoje, Vo "Draugo" prenumeratos mokes
Ta pro
valdybos — Kurto Vėliaus — — 04 metų amžiaus Maž. Lie Argentinos filosofiją.
kietijoje. Tėvas Paulius eilę tį, atsiuntė ir 17 dol. auką spau
X Algirdas Budreckas šį sek- Į
pirm., Viliaus Trumpjono, Algio tuvos Lietuvių draugijos garbės ga jis lankys dar Paryžių, Ro
metų mokytojavo kapucinų gim dos palaikymui. Labai ačiū.
madienį, kovo 7 d., 2 vai. p. p. j
Kleinaičio, Miko Nagio ir Algio narė Anė Velienė sukalbėjo mal mą ir Atėnus. Jis yra šiuo me
nazijoje Plungėje ir parapijose
Šaulių namuose skaitys paskai-j
tu Santo Tomo de Aąuino uni
x šv. Juozapo garbei šv. Mi
vedė daug misijų. Jis taip pat
Regio.
dą, o tada jau sėstasi vaišintis
tą apie VI. Fūtvį. Meninę pro
1
padėjo daug lietuviams išeivi jo- šių ir maldų novena prasidės
Šiemetinis šiupinio pobūvis gomurį kutenančiais kvapais versiteto filosofijos fakulteto
gramą atliks Vytauto D. šaulių
je. Už sielą Amžinybėn iškelia kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d.
buvo surengtas vasario 20 d. garuojančiu šiupiniu ir kitais dekanas.
rinktinės choras, vadovaujamas
vusio T. Pauliaus bus atnašau (7 vai. rytais), Marijonų koply
Tautiniuose namuose. Dalyvavo patiekalais. Vakarieniauta ne
muz. Juliaus Mačiulio. Į minė
jamos šv. Mišios jėzuitų koply čioje, prie "Draugo". Norintieji
arti 160 asmenų. Tolimiausi skubant,
šnekučiuojantis
su
jimą kviečiami šauliai ir svečiai.
čioje. Chicagoje, š. m. kovo 13 šioje novenoje dalyvauti ir įsi
svečiai
šiemet
buvo
Kristupas
draugais
ir
kaimynais,
klausan
Advokatas JONAS GIBAITIS
Po minėjimo šeimyniškas pobū
dieną 9:30 vai. ryto. T. Pau jungti su savomis intencijomis,
Smuikirdnkai Atis ir Regina Bankai Kikutis su ponia iš Collinsville, tis gražios Ąžuolo Stelmoko mu
6247 So. Kedzie Avenne
liaus pažįstami kviečiami daly kviečiami nedelsiant kreiptis: vis.
Illinois.
zikos.
Šis
pirmas
mūsų
smuikininkų
Chicago, Ulinois 60629
vauti šv. Mišiose.
(pr.). Marian Fathers, 6336 So. KilX Snieguolė Jurskytė, PhilaPobūvį pradėjo Maž. Lietuvos
pasirodymas
Chicagoje
laimėjo
Po
vakarienės
smagiai
pasi
bourn Ave., Chicago, I1L 60629. delphia, Pa., pedagogė, mūsų
Tel. — 776-8700
visuotiną prielankumą.
Publi lietuvių draugijos pirm. Kurtas šokta, "Ilgiausių metų" daina
bendradarbė,
pratęsė
savo
pre-1
x Rūtos restoranas, 6812 S.
(pr.).
Darbo vai. nuo S iki 7 vai. vak.
Vėlius. Pasveikinęs svečius ir
numeratą ir Petrui Babickui, į kos entuziazmas buvo didelis. pasidžiaugęs tradicijos atgaivi pasveikinti tą vakarą gimtadie
Western Ave., tel. 778-3493 ati
X šį šeštadienį Lietinių Ope gyv. Brazilijoje. Be to, pridėjo! B i s m b u v o išprašytas^gyvestin
nį šventę ilgametis "Tėviškės" Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
darytas 6 dienas savaitėje, nuo
nimu,
paskaitė
ištrauką
apie
ra pakelia uždangą 26-jo sezo
S 3 5 v e n S r u šokis. Smuikinin šiupinį iš Kr. Donelaičio "Me parapijos chorvedis muz. Jur
11 v. r. iki 7 v. v. Sekmad. už no operos premjerai. VVeberio ir 27 dol. auką savo spaudos Skai
ir akompaniatorius buvo
gis Lampsatis ir to choro pirmi
darytas. Kugelis, virtiniai, cepe 3-jų veiksmų "Der Freischutz" pastiprinimui. S. Jurskytę skel pelnytai papuošti gėlėmis. At tų". Vakaro meninei programai
ninkas Leonas Gružas. Vėliau, iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiHiinnnmiiii
linai, nalesnikai, varškėčiai, ska operos (Taiklusis Šaulys) prem biame garbės prenumeratore, o sidėkodami dar pratęsė progra pravesti buvo pakviesta solistė
solistei Aldonai Buntinaitei va
Advokatas
niausiai paruošta plekšnė, viš jera prasideda lygiai 8 vai. vak. už paramą dėkojame. .
mą, dar kartą parodydami, kaip Aldona Butinaitė, kuriai vado dovaujant, visi dalyviai smagiai
čiukas Kiev, vyniotas veršienos Marijos mokyklos auditorijoje.
vaujant visi sugiedojo Maž. Lie
X Juozas Bumbulis, Sun Ray jų repertuaras turtingas.
GINTARAS P. 6EPINAS
padainavo gražių lietuviškų liau
kotletas, blynai ir kiti patieka Diriguoja Alvydas Vasaitis, re Motei, Tucson, Ariz., savinin
Atis dėsto smuiką Toronto tuvos himną — "Lietuviais esa dies dainų.
2649 W. 63rd Street
lai iš jautienos, veršienos, kiau žisuoja Nicholas Di Virgilio. kas, suprasdamas nelengvą lie- konservatorijoje, o abudu groja me mes gimę".
Vakaras buvo sėkmingas ir
Chicago, 111. 60629
lienos ir vištienos.
(sk.) Scenos produkcija — Kazys tuviškos spaudos padėtį išeivi-Į dviejuose simfoniniuose orkest
Tautiniais rūbais pasipuošu praėjo mažlietuvių susiėjimams
Tel. 776-5162
sios "Pajūrio dukros" — Indrė būdingoje gerų bičiulių ir kai
x Prižiūrėsiu vaiką ar vyres Oželis, chormeisteriai — Alfon joje, atsiuntė 50 dol. auką su ruose: Niagaros ir Toronto
Jurkšaitytė,
Klaudija
SedaityKasdien 9—6 vai. vak.
mynų pabendravimo nuotaikoje.
nio amž. žmogų Marąuette Par sas Gečas, Emilija Sakadolskie- laiškučiu: " . . . t i e pinigai tebū konservatorijos.
tė,
Diana
Paulikaitytė,
Rita
Paunė,
choreografė
—
Violeta
Kanie
palengvinti
laikraščio
sunku
Nors mūsų jaunieji smuiki
Šeštad. 9—12 vai.
Dalyviai skirstėsi dėkingi ren
ko apylinkėse. Prašau skam
liukaitytė. Dana Galinaitytė ir gėjams už atgaivintą tradiciją
rosaitė,
scenos
reikalų
vadovas
mus.
Linkiu
J
u
m
s
geros
klo
ninkai
augę
okupacijoje,
bet
iš
bint po 6:30 vai. vak. telefonu
ir pagal susitarimą
Viktorui ir ragino ją ateityje nenutrūk
ties ,ir, kad "Draugas" lankytų likę nuoširdžiais patriotais. Pa Aldona • Buntinaitė,
471-2406.
(sk.). — Jonas Paronis.
iiimuimmiiiimiimiiiMHuuiiiuiMMiiiii
ir gyvuotų daug metų". J. Bum siekę Kanadą, Lietuvių konsu Purkšaičiui pianinu pritariant, stamai tęsti.
IR
Dainuoja
solistai
—
Dana
iiiiiiifiiiniiiii!iiiiiiiiiiii;iiiiiiiiimiiiiiii;
y Ieškoma vedėjo-vedėjos Le
bulį skelbiame garbės prenume late Toronte išsiėmė Leituvos | padainavo: 'Tykiai, tykiai"
Stankatytė,
Audronė
Simonaitymonto Maironio lituanistinei
ratorium, o už auką ir linkėji
= ^
mokyklai 1982-83 mokslo me j tė-Gaižiūnienė, Stefan Wicik, «Jo- mus esame labai dėkingi.
;
nas
Vaznelis,
Algirdas
Brazis,
tams. Pageidaujamas pedagogi
BRONIUS
KVIKLYS
X JAV LB Vidurio Vakarę
\ Bernardas Prapuolenis, Julius
nio išsilavinimo pagrindas ir geBronius Maciukevi- Apygardos valdyba praneša, kad
ras lietuvių kalbos žinojimas. ..
™f*
,. ,
w
kandidatai į jLB 10-tą tarybą
...
. . , ,. . .», . eras. Aktorius Jonas Kelecius
ir kandidatai į PLJ3 Vl-tą seimą
i-mas tomas. Teisių Vyskupija
Atlyginimas
bei keliones
įslai-;j atlieka Juodojo Medžiotojo par
dos
pagal susitarimą.
Suinteresutikimus
su
savo
parašais
ir
su
tiją. Operos choras dainuoja
TelSių vyskupija y r a 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
mioti asmenys prašomi kreiptis
kiekviename veiksme. Apšvie dešimčia siūlytojų pavardėmis
rijos leidžiamų knygų.
į Onutę Ffelding teL 357-4855. I
Leidinys gerai paruostas Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
timą reguliuoja Romas Račiū ir parašais siųstu iki kovo 8 d.
Tėvų Komitetas
palikti
ateities kartoms galimai tikresnj h neiškreiptą mūsų bažnyčių
Apygardos
rinkimų
komisijos
nas. Apšvietėjas — DPUJUB Mae.
(pr.)
ir
kitų
religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietučių kartos matytų,
Bilietu kasa šeštadienio vaka pirmininkei Izabelei Stončienei
kiek
daug
meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
adr.: 7143 S, Hsmtiui Ave-, Chi
x Reikalinga moteris prižiū re bus atidaryta 6 vai. vak.
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo
rėti 2-jų metų mergaitę. Willow
II spektaklis šį sekmadienį cago, UI. 60629. Tel. 312 —
autorius knygos įvarbje.
(pr.).
Springs, m. Skambint po 7 vai. prasideda 3 vai. popiet. Diri 284-725L
"Vienas pagrindinių, šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
vak. tel. 839-5816.
(sk.). guoja Arūnas Kaminskas. So
X A. a. prof. Aleksandro Ro
gyvenarčių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą
listai
tie
patys,
kaip
ir
premje
mano
Kulikausko ketverių metų
X NAMAMS PIRKTI PA
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50.
SKOLOS duodamos mažais mė roje. Bilietų kasa bus atida mirties sukaktį minint, šv. Mi
ryta
1
vai.
po
pietų.
Prašome
šios
už
jo
sielą
bus
atnašauja
nesiniais įmokėjtmais ir priei
Užsakymus siųsti:
mos kovo 7 d., sekmadienį, 10
namais nuošimčiais. Kreipkitės nesivėluoti.
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos valdyba, atgaivinusi prieS 30 metų
DRAUGAS, k5h5 West 63rd St% Chicago, IL 606S9
Kviečiame visus ir iš visur vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. Chicagoje pradėto rengti 'Šiupinio" tradiciją. IS kairgs: Algis Kleinaitis, Mi
į Mutual Federal Savings, 2212
lliinois gyventojai dar prideda SI 20 valstijos -,okes^io.
West Cermak Road - - Telef. atvykti į šio sezono operos spek ; Draugai ir pažįstami kviečiami kas Nagys, Kurtas Vėlius — pirm.. Algis Regis ir Vilius Trumpjonas.
(pr.).
Nuotr. M N"A«1O
(pr.). 1 pamaldose dalyvauti.
VI 7-7747.
(sk.) taklius,
^

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

LIETUVOS

BAŽNYČIOS

