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Madride minėtas
Lietuvos vardas
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•

Ginklų lenktynės
perkeltos erdvėn

Madridas.; — Europos Saugu
mo ir Kooperavimo konferenci
joje JAV delegacijos vadas Max
Kampelman trečiadienį atsiliepė
į sovietų delegato kalbą, kurioje
Satelitai galės numušti priešo raketas
rusas palietė Amerikos imperia
lizmą. Kampelman atsakydamas
Washingtonas. — Praėjusią sa- j Atstovų
Rūmuose
Kenneth
(Tęsinys)
Tuojau po 1980. V. 8- įvyku
pareiškė, jog labai keista, kad so vaite Kongrese kalbėjo Pentago- į Kramer, respublikonas iš Galo
Didelė vokiečiu tautybės asme sios gydytoju komisijos, nulėmu
vietai kalba apie imperializmą no tyrinėjimų direktorius Richard \ rado, pasiūlė keisti karo aviacijos
nų grupė, 1979 m. gyvenusi Rad sios mano likimą, skyriaus vedė
paskutinę vasario mėnesio dieną, DeLauer. Kai kurias jo pastabas pavadinimą, vietoj "Air Force"
viliškio rajone, vadovaujama Gu- ja gyd. Šalapienė ir vyr. sesuo vi
nes pasaulis žino, kad vasaris yra apie sovietų pasirengimus iškelti I įvedant — "Aerospace Foroe".
ko Kryger, niekaip negalėdama zitacijos metu, girdint eilinėms
Estijos ir Lietuvos nepriklauso erdvės orbiton "kovos stotis" iš- Aviacijos sekretorius Verne Orr
gauti leidimo išvykti į VFR, krei seserims, sanitarėms ir ligo
mybės švenčių mėnuo. Atrodo, spausdino "Army Times" laikraš-! pasakė, kad jis pritartų aviacijos
pėsi pagalbos į mūsų Helsinkio niams, pačiu nuoširdžiausiu bū
kad sovietams viskas yra "imper tis. De Lauer pripažino spaudai, j praplėtimui, įsteigiant atskirą erdgrupę.Pagalba buvo suteikta.Da du pareiškė, kad aš nepakaltina
ializmas", tik ne tai, ką sovietai kad netolimoje ateityje erdvėje ! vės komandą — Space Command.
bar, kaip teko girdėti, tie vokie mas ir reikės po teismo vykti į lais
daro. Kalbėtojas priminė ameri galima laukti pastovių stočių, iš i Tačiau per daug kainuotų pakeisčiai jau gyvena tėvynėje.
vą bendro tipo ligoninę. Todėl
ti aviacijos vardą. Tektų keisti
kiečių liaudies posakį: "Jeigu kurių bus galima pulti taikinius !
I daugiau kaltinimu atsakyti visai nesuprantama, kodėl gyd.
žemėje,
ore
ir
jūrose.
Į
uniformas,
įvairius ženklus, p&rpaukštis vaikšto, kaip antis, kvak
neturiu galimybės, nes nežinau, Naujokaitytė, pavadavusi atosto
si, kaip antis, atrodo, kaip antis,
{ dažyti vietovių lentas, keisti emGynybos sekretorius Weinber j blemas.
kokius pateikė teismui.
gaujančią skyriaus vedėją ir at
tai jis ir yra — antis". Panašiai
Turint mintyje vien tuos du stovavusi teisme, pareiškė, jog
galima sakyti ir apie rusų impe gėris yra numatęs iš gynybos biu
Kariniame biudžete 1983 me"šmeižtus", visai natūraliai kyla būtinai pagal gydytojų komisirializmą. Jie pamiršo savo vado džeto 218.3 mil. dol. karinėms er ' tams yra skirta 40.3 mil. dol. er
klausimas: kas ką apšmeižė? Atsa-1 jos sprendimą man priklauso spee.
i Lenino 1917 m. paskelbtą "tai dvės operacijoms. Jau pernai bri dvės žvalgybos technologijai, pa
kymas aiškus: LTSR Aukščiausio- į tipo ligoninė, kurios Lietuvoje
kos dekretą", kuriame Leninas tų "Aerospace Quarterly" rašė, naši suma skirta erdvės laserio
jo teismo teisėjas (jo pavardės ne- į nėra. Kieno įsakymu labiausiai
pabrėžė, kad negali būti laisvo jog Amerikoje ir Sovietų Sąjungo programai, dar 95 mil- dol. aukš
žinau)
pačiu
piktybiškiausiu autoritetinga respublikinio lygio
{ apsisprendimo šalyje, kurioje sto je gaminami nauji erdvės gink tosios energijos laserio spindu
lai, naujos technologijos apara liams. Neseniai netoli Colorado
būdu apšmeižė mane ir visą Hel- gydytoju komisija visai be pakar- I
vi svetima kariuomenė.
tai, kurie laserio spinduliais ga
sinkio susitarimams remti Lietu- į totinio ligonio būklės patikrini
Į Kampelmano kalbą atsilie
lės sužaloti ar sunaikinti kitus j Springs, Cheyenne kalnuose išvos visuomeninę grupę — žino- mo buvo priversta daryti krimina- ]
pė sovietų delegatas. Jis kaltino, erdvėlaivius ar pakilusias skristi | kastuose tuneliuose buvo įrengmai melagingus faktus skleidė Į lą? Juk aš kaip ir prieš tris mene- j
kad JAV laužo Helsinkio susita- į priešo teritoriją raketas.
| tas Erdvės Gynybos Operacijų
prieš visą gausią teismo dalyviu j sius gydytojų komisijos melu, J
, rimą, 4 jo dalį, kuri kalba apie
! Centras. Iš čia bus vadovaujama
auditoriją. Visa, kas buvo mano I taip ir dabar nesu pasiryžęs pa- j
i sienų neliečiamumą. KampelmaPernai "Aviation Week and' satelitų operacijoms.
parašyta kartu su kitais Helsinkio | žeisti nei vieno iš tarybiniu įstat- j
| nas vėl pareiškė, kad prezidentas Space Technology" žurnalas ra-į
Sovietų Sąjunga 1967 m. pažagrupės nariais žmogaus teisių gy- į tymų. Tad kuo rėmėsi gyd. Nauį Fordas, dar prieš Helsinkio kon šė, kad Sovietų Sąjunga iškėlė į į dėjo neįvesti į Žemės orbitą, nenimo ir kultūros kūrimo klausi- j jokaitytė teisme pareikšdama,
ferenciją pabrėžė, kad Helsinkis erdvės orbitą ginkluotą stotį. I įrengti ant Mėnulio ar ant kitų
Nuotr. Vytauto Maželio
mais, parašyta nepažeidžiant ta- i jog aš esąs agresyvus? Ar tai ne Rašytojas Jurgis Jankus.
neliečia Pabaltijo sienų. Fordas JAV aviacijos sluoksniai atsisakė dangaus kūnų jokių ginklų, tarybinių įstatymų. Manau, ir ta-1 medicinos darbuotojų šmeižtas?
pasakė, kad JAV nepripažins Pa-į komentuoti tą žinią, tačiau bu-, čiau pernai kovo mėn. žvalgyrybiniai teisėjai neturi teisės pri- Į Dar III. 27 rašiau gydytojų kobaltijo užgrobimo, nežiūrint Hel vęs aviacijos žvalgybos vir.šinin- j bai jau buvo žinoma, kad soviemesti nepadarytus nusikaltimus į misijai, kad nesu agresyvus ir
sinkio.
kas gen. George Keegan pareis- Į tai išbandė satelitu naikinimo
žmogui, iš kurio atimta teisė gin- i prašiau griežtai laikytis medicikė, kad JAV karinė vadovybė tu-; priemones. Dabar Amerika bantis, teisė įrodyti tiesą, žmogui, iš j ninio humaniškumo
tradicijų,
— Septyni JAV kongreso na rėtų susirūpinti, nes tokios "ko- j do sovietus pasivyti. Su daugkarkurio atimta teisė susisiekti su į nepasiduoti saugumiečių spaudiriai atvyko vakar į Varšuvą, kur vos stotys" erdvėje yra įmanomos, i tinio erdvėlaivio išvystymu tas
gynėju — advokatu, iš kurio atim-, mui, jei toks būtų. Mano prašy
viešės 3 dienas.
: Prieš metus buvo rašoma, kad j bus nesunku įvykdyti, pasakė avitos beveik visos kitos teisės.
j mas nebuvo išklausytas. Ar buvo
— Irano vyriausybė nutarė!sovietai išbandė satelitą "medžio-' acijos štabo viršininkas gen. Lew
Prancūzija — už palestiniečių apsisprendimą
Kaip juristas gali nesiskaityti su j tam pagrindo? Už kokių "žinopardavinėti šacho šeimai priklau- toją", kuris erdvės orbitoj pasivijo i Allen. Buvęs gynybos sekr. HaTel AvivKis. — Prancūzijos pre Mitterrandas planavo keliauti
tiesa ir teisingumu? Iš kur toks Į mai" melagingų faktų skleidimą
siusias brangenybes, paveikslus, Į kitą satelitą ir šalia jo susprogo,', rold Bro\vn pareiškė, kad soviestulbinantis Aukščiausiojo teismo j esu kaltinamas, gydytojų komisija zidentas Mitterrandas atvyko į j Izraelį pernai liepos mėn. Kelio kilimus, senienas, net pastatus. Vy, pagal iš Žemės atsiųstą signalą, tai gali numušti žemai skriejanteisėjo nekultūringumas? Kodėl Į nežinojo. Tad ar ji galėjo turė- Izraelį dviejų dienų vizito. Tai nė buvo atidėta dėl Izraelio lėktu riausybei reikia lėšų.
sunaikindamas savo "auką". Ame- ! čius šnipinėiimo satelitus, tačiau
toks amoralus žmogus laikomas | ti racionalų pagrindą skirti aukš- pirmas Prancūzijos prezidentas, vų puolimo Irake, kur jie sudau — Briuselyje nežinomi asme rika turi erdvėje apie 400 sateli- \ negali pasiekti tų. kurie "kabo"
Aukščiausio teismo teisėjo poste? ; čiausią bausmę nepakaltinama- aplankęs Izraelį. Mitterrandas, žė prancūzų statytą Osirak bran nys apšaudė Jugoslavijos kultūri tų, kurie tarnauja komunikaci- erdvėje virš Žemės 23,000 mylių
Nejaugi, tiesą pateikdamas už jam — spec. tipo ligoninę? Jokiu dar prieš tapdamas prezidentu duolinį reaktorių. Kelionė buvo nį centrą, žuvo du žmonės- Spėja- ai, oro pasikeitimų spėliojimui, aukštyješmeižtą, o šmeižtą už tiesą, jis būdu. Tai kraštutiniškai amora yra ne kartą pareiškęs, jog reikė numatyta vasario mėn., tačiau ma, kad puolimą vykdė albanų i strateginiams ryšiams ir, žinoma,
Amerika plačiai naudojasi savo
tų pagerinti Prancūzijos — Izra vėl atidėta dėl Golano prijungi
tarptautiniam komunizmui teikia lu.
100 satelitų teikiamomis žiniomis
žvalgybai ir stebėjimui.
elio santykius, kurie buvo blogi mo. Ir dabar iš šios kelionės dide grupės nariai.
garbę?
I apie naujus sovietų ginklus, apie
(Bus daugiau)
nuo prezidento Charles de Gaulle lių rezultatų nelaukiama. Prancū
| manevrus, apie pasiruošimus pullaikų, kada 1967 m. jis paskelbė į zija yra gerokai susirišusi su ara
i ti. Satelitai naudingi ryšiams iš
Izraeliui ginklų boikotą. Mitter bų valstybėmis, veda plačią pre
vienos pasaulio dalies į kitą pa
randas visada palaikė glaudžius kybą su Saudi Arabija, Alžiru,
laikyti, įsakymams perduoti ir
ryšius su Izraelio socialistais — Maroku. Arabams Mitterrandas
pa n.
darbo partija. Prancūzijoje gyve aiškina, kad Viduriniųjų Rytų ne
nantieji 700,000 žydų irgi suda galima palikti didžiųjų valstybių:
rė nemažą jėgą socialistų organi- Amerikos ir Sovietu Sąjungos varLenkija išleis
JAV Lietuvių Bendruomenės, Komisija vertino visas 1981 mezacijoje. Prancūzų kabinete yra žybų objektu. Sprendimų reikia
Siūloma sumažinti kariuomenę Europoje
valdžios priešus
keturi žydai. Keli jų yra svarbūs ieškoti ir Europos šalims. Jis ban j 1981 metų Literatūros premija j tais Vakarų pasaulyje išėjusias
dysiąs įtikinti Izraelį, kad jis su | paskirta rašytojui Jurgiu Jankui • grožinės literatūros knygas, o taip- Varšuva. — Lenkijos valdžia
Washingtonos. — Prezidentas mes turime laikyti kareivius gin prezidento patarėjai.
I už jo apsakymų rinkinio"Papar-; gi ir komisijai prisiųstus knygo- paskelbė, kad internuoti asme
Arabu Lyga neseniai Paryžiu- tiktų su Palestinos valstybe.
Reaganas yra pareiškęs, kad jis ti Europą, kuri veda biznį su Somis dar neišleistų veikalų rank nys ir jų šeimos gali paduoti pa
Sirijos prezidentas Assadas kovo I čio žiedas" rankraštį. Premija
atideda savo galutinį sprendi vietų Sąjunga. Jei jie jaučiasi to- Į je pradėjo plačią kampaniją prieš
raščius. Tokiu būdu komisija reiškimus pasų įstaigoje. Jiems
3000
dolerių.
Jos
mecenatas
yra
mą dėl naftos ir dujų įrengimų kie saugūs savo santykiuose su | prezidento patarėją Jacąues Atta- 1 d. pareškė, kad šis vizitas nesi
eksportavimo į Sovietų Sąjungą, rusais, tai mums reikia pasvarsty Ii, kuris yra ir svarbios Prancūzi derina su Prancūzijos vaidmeniu Lietuvių Fondas. Premiją pasky svarstė net 24 veikalų vertę.
bus leista išvažiuoti į užsienį vi
rė Kultūros tarybos premijai skir
kol JAV delegacija aptars šį klau ti, kiek ten turėtume laikyti karei jos žydų centrinės organizacijos ir jos charakteriu.
Šių metų Lietuvių Bendruo sam laikui.
ti komisija: Česlovas Grincėvičius menės
simą su Europos vyriausybėmis. vių. Jam pritarė ir senatorius vicepirmininkas. Kalbėdamas per
Varšuvoje įvyko futbolo runglauretas,
premijuoto
—pirm.. Aušrelė Liulevičienė — 'Paparčio žiedo" autorius gyvena ! tynės tarp sovietų Gruzijos " D i Už kelių savaičių j Europą vyksta John Stennis iš Mississippi.
radiją, Attali pasakė, kad Saudi
Karines bazes
sekr. ir komisijos nariai — Mari
delegacija, vadovaujama James
VVashingtonas bijo, kad, pa Arabija yra šalis, kur vagims ka
Rochesteryje. Yra vyresniosios namo" ir lenkų armijos "Legia''.
Buckley. Bus svarstomi sovietų stačius dujų liniją, Europa pasi pojamos rankos. Tas labai įžeidė
Centrinėj Amerikoj ja Saulaitė - Stankus, kun. Vy mūsų rašytojų kartos atstovas, no- Žiūrovų buvo apie 25.000. Visi
tautas Bagdonavičius ir Alfon
dujų pirkimo Vakarų Europoje darys per daug priklausoma nuo į arabų ambasadorius Paryžiuje,
Washingtonos. — Vyriausybėj sas Šešplaukis. Komisija Chicago- velistas, romanistas, dramaturgas, buvo stropiai iškrėsti prie įėjimo,
sovietų energijos. Be to, už dujas; Buvo visa eilė protestų užsienio
klausimai.
atimti buteliai, vėliavos, plakatai.
atidengė, kad JAV pagerins ke- j
Praėjusį mėnesį Prancūzija, sovietai kasmet gaus apie 8 bil. | reikalų ministerijoje ir pats Mit- lis Centro Amerikoje esančius je posėdžiavo ir sprendimą pada jau anksčiau ne kartą premijuo Prieš rungtynes buvo ilga paskai
Austrija ir Švedija pasiūlė Sovietų dol. užsienio valiutos, kuri padės terrandas išreiškė dėl to pareiš aerodromus. Tam reikalui Kon rė š. m. kovo 3 d. Premija Jurgiui tas, skaitytojų mėgiamas, kritikų ta, kaip elgtis karinės padėties
vertinamasSąjungai naujus kreditus, nors Kremliui dar daugiau ginkluo kimo apgailestavimą. Nežiūrint gresas prašomas :ėšų. Aerodro Jankui paskirta balsų dauguma.
taisyklėse- Stadijoną
patruliavo
to, Attali yra vienas iš prezidento mai numatomi Hondūre ir Ko
kartu yra skelbiamos įvairios sank tis.
šimtai milicininkų su šunimis.
cijos dėl įvykių Lenkijoj Yra aiš
Europos spaudoje dažnai gali Mitterrando palydovų Izraelio lumbijoje, su kuriomis susitarta
ku, kad tarp JAV ir Europos vy ma užtikti kritikos Amerikos vy vizite.
— Peru valstybėje apie 80 su
dėl bazių jų teritorijose.
Prezidentas Mitterrandas yra
riausybių yra kilęs nuomonių skir- riausybei, kuri skelbdama sovie
kilėlių puolė Ayacucho miesto ka
Valstybės departamento ryši
tams sarokcijas, visai neminėjo 'ja ne kartą pareiškęs, kad reikia įs
tiimas dėl biznio sų sovietais.
lėjimą ir išvadavo 230 kalinių, ko
Gynybos sekretorius VVeinber- vų pardavimo Maskvai. Amerika teigti Palestinos valstybę ir kad ninkas D- Fischer pareiškė, kad
vose žuvo 14 žmonių.
geris pareiškė senate, kad Ameri parduoda sovietams duoną, par- Izraelis turi su tuo sutikti. Pasku- panašūs susitarimai padaryti su
— Salvadore buvo sužeisti du
ka negali uždrausti europiečiams duoda trąšas, tačiau reikalauja, j tinį kartą šitokį pareiškimą prem- Omanu, Kenija ir Somalija.
JAV spaudos fotografai.
Komentatoriai rašo, kad JAV
padėti rusams finansuoti ir pa kad europiečiai neparduotų vamz jeras Beginąs atsiliepė: "Prancū
statyti dujų vamzdžių liniją. "Mes džių ir nepirktų sovietu dujų. Va zija turėtų rūpintis savo reikalais". jau turi karines bazes Puerto Ri
KAUE>TOORITJS
galime t?k su jais ginčytis", pasa karų Vokietijos ambasadorius Wa- Mitterrandas pakartojo savo kal koj, Floridoj, Panamoj ir net Ku
kė sekretorius. I tai atsiliepdamas, shingtone Peter Hermes, gruodžio boje Izraelio parlamente, kad pa bos pietryčiuose — Guantanamo
Kovo 5 d.: Teofilius, Gerasima.
Aliaskos senatorius Ted Stevens 1 d., kalbėdamas Yale universi lestiniečiai turi gauti laisvo ap įlankoje.
Vydotas, Giedrė.
pareiškė, kad jis pasiūlys senate tete, pasakė žinąs, jog Amerikoje sisprendimo teisę.
Kovo 6 d.: Marcijonas, Rožė,
— Prezidentas Reaganas nu
rezoliuciją, kuri reikalautų ati vyrauja nuomonė, kad vokiečiai
Norvilas, Raminta.
traukti iš Europos dalį Amerikos atsiduoda sovietų ekonominiam esanti stipri, pagrįsta bendromis siuntė laišką Sirijos prezidentui
Saulė teka 6:21. leidžiasi 5:44.
kariuomenės,
kurios ten yra
ir politiniam spaudimui, nes juos vertybėmis, sąjunga nesilpnėjanti Assadui ir iš jo gav^ atsakymą.
ORAS
— Sovietų gynybos ministeris JAV LB Kultūros Tarybos Literatūros premijos komisija: 15 kairės: A. Ses337,000. Tai nėra tuščias garsini gina Amerikos jėgos. Jis įspėjo, ir Vokietijos įsipareigojimai tai
mas, pasakė senatorius, nurody jog taip manyti yra pavojinga- sąjungai nemenkėja, pasakė am Dimitri Ustinov kovo 15 važiuos plaukis-TyruoHs, kun. Vyt. Bagdanavičius, Maria Stankienė. AuSra Liulevi
Saulėta, temperatūra dieną 25
čienė. Česlovas Grincėvičius. pirm,
Nuotr. kun. Jono Duobos 1 1.. naikti 15 \.
į Indiją penkių dienų vizito.
damas, kad jis nesupranta, kodėl Amerikos — Vokietijos sąjunga basadorius.
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Gydytojo Algirdo Statkevičiaus pareiškimas

PREZ. MITTERRANDO
VIZITAS IZRAELYJE

SKIRIASI PAŽIŪROS
! BIZNĮ SU RUSAIS

Jurgis Jankus
laureatas
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IS SUVAŽIAVIMŲ
IR PASITARIMŲ
— Pereitą šeštadienį Jauni
mo centre įvykęs Vid. Vak.
sporto apygardos suvažiavi
mas su 9-ių klubų atstovais iš
Chicagos, Cicero, Clevelando
ir Detroito buvo skaitlingas ir
produktingas. Buvusiam ilgamečiui šios apygardos vado
vui Z. Žiupsniui padarius pra
nešimą ir atsistatydinus, j a m
padėką išreiškė Centro valdy
bos p-kas V. Adamkus. Neat
siradus vietoje kandidatų, į
vadovus, vienbalsiai buvo pri
imtas Clevelando "Žaibo" ats
tovų pasiūlymas: naujas apy
gardos vadovas ir komitetas
kelių savaičių laikotarpyje bus
išrinkti Clevelande ir pasiūly
tas Centro valdybai patvir
tinti. Nutarta pagyvinti apy
gardos veiklą, organizuojant
apygardines varžybas tokiose
šakose, kaip golfe, lauko teni
se ar lengv. atletikoje. Nutar
ta, kad krepšinio ir tinklinio
apygardines įvyks kovo 27-28
d. Chicagoje. Jos pavestos su
ruošti "Lituanicai". Lauko
teniso apygardines numato
mos Clevelande birželio 26-27
d. Suvažiavimui pirmininka
vo V. Jokūbaitis iš Clevelan
do, sekretoriavo B. Keturakis
iš Milwaukee.
— Tuoj po Vid. Vak. sporto
apygardos suvažiavimo, ten
pat įvyko ir sporto darbuotojų

KREPŠINIS
Columbia. Pasaulio krep
šinio pirmenybės čia įvyks rugpiūčio mėn. 15-28 d. Be pačios
Columbijos dvylikos kraštų
rinktinės atstovaus visus pa
saulio kampus. Neseniai į Bo
gotą atvykęs Pasaulio krep
šinio federacijos
geri.
sekretorius B. S t a n k o v i c ,
dalyvaujant Columbijos švie
timo ministeriui, suskirstė rink
tines į grupes ir ištraukė bur
tus. Į I-ją grupę pateko: JAV,
Panama, Ispanija ir Kinija
(raudonoji); Si grupė rungty
niaus Bogotoje. 2-ją grupę su
daro: Sov. Sąjunga, Brazilija,
Australija ir Ivory krašta»
(Afrikos atstovas); ji žais
Medeline. 3-je grupėje liko
Jugoslavija, Kanada, Cekos
iovakija ir Urugvajus; rungty
nės vyks Bucaramangoje. Pir
mosios dvi iš kiekvienos
grupės, kartu su Columbia,
kvalifikuo8i8 finalinei grupei.
Pirmosios dvi iš čia žais finali
nes rungtynes dėl pasaulio
meisterio titulo. Finalinė gru
pė žais Cali mieste.
Į šias primenybe8 American
Travel agentūra orgnizuoja
ekskursiją, apie kurią daugiau
informacijų bus duota vėliau.
E u r o p a . Ir šiemet visose tri
jose Europos taurės varžybose
Sov. Sąjungos komandoms
nepasisekė ir jos jau iškrito.
Meisterių taurės varžybose
Maskvos CASK iškrito jau
anksčiau, o Kovac taurės var
žybose Leningrado
"Spar
takas" pralaimi Barcelonoje
111-91 ir iškrenta. Taurės lai
mėtojų varžybose žaidė Kijevo
"Strojtel" su didžiuoju Sov.
Sąjungos
rinktinės
žaidėju
Takbčenko ir gavo nuo Madri
do "Real" 95-84, o nuo Jugosla
vijos "Cibona" net 92-66. Po
šių rungtynių įpykęs Kijevo ko
mandos
kapitonas
trenkė
vengrų teisėjui į veidą... Jis,
tikriausiai. Europos varžybo
se daugiau nebepasirodys.
K a n a d a . Toronto "Vyčio"
krepšinio sekcijai energingai
vadovauja E. Stravinskas su
talkininkais R. Duliūnu ir E.
Nacevičiumi. Trys krepšinio

DRAUGO prenumerata m o k a m a iš anksto

pasitarimas. Jį pradėjo pats
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių org. k-to p-kas V. Adam
kus. Jis gana smulkiai nušvie
tė esamą padėtį ir t a m tikrus
nesklandumus su pagrindiniu
Pasaulio lietuvių dienų org. ktu. Didžiulis būrys darbuotojų
(arti 40) iš Clevelando, Milvvaukee, Detroito ir Chicagos
tikėjosi apsvarstyti žaidynių
formatą ir nustatyti bent pro
vizorinę programą, tačiau bu
vo gerokai nustebinti, kai
jiems vietoj to buvo pastatytas
klausimas, ar prie tų sąlygų iš
viso įmanoma organizuoti žai
dynes.

Sporto darbuotojai Chicagoje svarstę 1983 m. įvyksiančias Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.
Nuotr. Z. Degučio
•

FUTBOLAS

Po gyvų diskusijų buvo pri
eita bendra nuomonė, kad žai
dynes organizuoti reikia, ypač
kai Australijos lietuviai jau pa
siruošimo pusiaukelėje ir su en
tuziazmu jų laukia. Nežinant
salių, stadijonų ir finansinės
padėties, kitų klausimų svars
t y m a s buvo beprasmiškas ir
tuo būdu nukeltas ateičiai.
Tas, žinoma, iššaukė atvyku
sių nepasitenkinimą ir tokiais
vieno iš Clevelando 'Žaibo"
žodžiais: "Negi verta buvo ke
liauti 8 valandas į pasitarimą,
kurio organizatoriai neturėjo
atsakymo į pagrindinius klau
simus..?
Reikia su juo sutikti.

komandos dalyvaus ir Ontario žaidynėse. Numatyta ir
keletas draugiškų rungtynių,
kad geriau pasiruošti žaidy
nėms Clevelande. Jaunių A
komanda nugalėjo latvius 9054 ir "Seadding Court" ko
mandą 60-5 7 Šiai komandaj a u n a i B p r a ^ i r ė j o 59-*Q- jie
^ralairoė'o ir 'Au*rai** 42
Jaip pat pažymėtina puiki j mnių pergalė prieS Hamiltono
"Barą" 75-52. *- >suose lann
muose vis geriau pasirodo bro
liai Karpiai.
Aušros" vyrų komanda sa
vo salėje po geros kovos įveiKė
Jacney" komandą 90-87. nors
pirmą kėlinį buvo laimėjusi net
12 *a»kų skirtumu. Jaunių B.
iomanda pralaimėjo "Black
Creek" komandai 78-75.
LIETUVIAI
BIATHLONO
VARŽYBOSE
Kaip ir kasmet, Ohio vals
tijos slidinėjimo sąjunga, pa
dedant Clevelando lietuvių sli
džių klubui, neseniai pravedė
biathlono pirmenybes. Daly
vavo arti 60 slidinėtojų, jų tar
pe būrys lietuvių. Nuotolis bu
vo 6 klm vingiuotoje ir
miškingoje vietovėje su trimis
sustojimais šaudymui į tai
kinį, ir penkiais šūviais kiek
vieną kartą. Kiekvienas ne
tikslus šūvis
pridėdavo
minutę, ar dvi, prie bendro lai
ko.
A grupėje (slidinėjant su šau
tuvais) J. Navickas baigė 6-je
vietoje, o A. Mainelis — 8-je. B.
Grupėje, kur lenktynės vyksta
be šautuvų, favoritu buvo lai
komas pernykštis laimėtojas
A. Maindis. Tačiau šiemet jam
nepasisekė, kai jis pirmoje
gulsčioje pozicijoje sušaudė ne
l savo taikinį ir buvo diskva
lifikuotas.
Jaunių kalsėje neblogai pasi
rodė R. Balčiūnas ir J. Palūnas, užėmę 5-tą ir 6-tą vietas.
Prie varžybų pravedimo įvai
riose pareigose talkininkavo
broliai Garlauskai ir V. Čiur
lionis

V C

Chicago ir C o o k County
Kanadoje (U. S. A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis (Seštad. pried.)

DAR SIS TAS

vavo Sov. Sąjungos iškilieji ėji
kai, Algirdas Šakalis užėmė 5tą vietą su pasaulinio masto
laikų 3:56:15. Latvių ėjikas A.
Rumbenieks su 3:53:13 pasek
me stovi 11-je v. pasaulyje.
— Tarpt, lengv. atletikos sga nepatvirtino ruso K. Volko
vo pasiektą šuolyje su kartimi
pasaulio rekordą 5,84 m, nes jis
buvo pasiektas parodomose
varžybose.
— Latvijos ietininkai D. Kula — 90,54 m ir J . Žirnis —
89,48 m i r ietininkės L.
Blodniece — 64,82 ir S. Laiskalne — 64,38 geriausi visoje
Sov. Sąjungje.
— M. Butkienė su šuoliu į to
lį 6,83 m 1981 m. pasaulyje užė
mė 8-tą vietą. Pirmoji y r a
amerikietė J . Anderson su 6,96
m. V. Bardauskienės pasaulio
rekordas 7,09 m dar nepa
judintas.
B. K.

— P E L Ė , nepamirštama
Brazilijos ir viso pasaulio fut
bolo žvaigždė,
dalyvavo
Madride burtų traukime pa
saulio futbolo pirmenybėms,
kaip Meksikos televizijos ko
mentatorius.
Paklaustas, kas iš dabarti
nių futbolininkų galėtų jo lau
rų pėdomis pasekti, atsakė:
"Brazilai Falcao ir Zico, argentinietis Maradona ir vokie
tis Schuster". Tačiau nesinori
tikėti, kad kas nors ir kada
nors galėtų pasiekti tok; popu
liarumą.
— " S T I N G " - Amerikos
futbolo meisteris ir vienintelis
iš daugelio Chicagos koman
dų, gegužės 27 ir 29 d. Comiskey Parke žais Trans - Atlan
tic taurės rungtynes prieš
Italijos Neapolį ir Urugvajaus
IS L I E T U V O S
"National".
V.A. Krikščiūnas P A D A N G Ė S
— M A D R I D O Barnabeau
d-jenas ta pina 150.000 žiū
rovų
- r a abejonės, kad jis
finalinėms pasaulio pirmenyų rungtynėms bus išparduo
tas. Težiūrint, kad bilietai at
skirai į pavienes rungtynes
neparduodami, o surišti su
turistinėmis kelionėmis po

- T I N K L I N I O pirmos ly
gos pirmenybėse Vilniaus "Ku
ro A p a r a t ū r a " įveikia Grozno
3-1 ir Almą Atą 3-2 ir savo gru
pėje eina be pralaimėjimo.
— K R E P Š I N I O aukščiau
sioje lygoje Vilniaus "Kibirkš
tis" po truputį gerėja. Po gerų
rungtynių pralaimėjusi prieš
"Dar.tią.
Maskvos ' IJinamo" 102-91, ji
V. V O K I E T I J A laimėjo laimi prieš Volgogradą 72-62,
ror.a^ali.: M.beis'-žai prieš Kijevą 58-56 ir prieš
; sSpttoicam.
«>patenkinte
linską 87-77 ir pakyla jau į
jpradn av.kėM susirūpinimą. -vagią nuo iškritimo 8-tą vie
ai pasaulio pirmenybės jau tą.
' ; a pat
Vyrų grupėje Vilniaus "Sta
O. G. t y b a " s k a u d ž i a i p r a l a i m i
Maskvoje prieš "Dinamo" 128 [ V A I R I O S ŽINIOS
97.
- P L A U K I M O Sov. sąjun
— Praėjusį o l k ^ i n į kongre gos pirmenybėse vilnietis Ro
są Baden - Badene sveikino Šv. bertas Zuipa pasipuošia dviem
Tėvas Jonas - Pauliu.. I r , JAV aukse- medaliais. 200 m krūti
prezidentas Ronald Reagan ir ne laimi per 2:15,59, toli pali
Jangtmių Tautų bu v. gen. sek kęs kitus. Prie geresnės kon
retorius K. Waldheim.
kurencijos gal būtų net
— I ;arptauūnį olimpinį k-tą pasaulio rekordą pajudinęs.
pirmą kartą istorijoje išrink 100 m krūtine laimėjo per
tos dvi moterys: suomė P. 1:04,32 ir iki Lietuvos rekordo
Haggman, trijų olimpiadų da (J. Juozaitis) betrūko tik 9/100
lyvė ir aukso medalių laimėto sek.
ja, o iš Venecuelos — F. Fon— LENGV. ATLETIKOS
cenca, buvusi to krašto lauko tarptautinėse taurės varžybo
teniso meisterė.
se Maskvoje R. Sausaitis lai
— Tarpt, olimpinis k-tas pa mėjo 3000 m per 8:01,79. Šuo
tvirtino 1984 m. Los Angeles lyje į tolį M. Butkienė
olimpiados televizijos sutartį paskutiniu šuoliu pralenkė ru
su Europos transliacijų unija mune H. Kušmir ir su 6,72 m
užėmė antrą vietą. Rutulio stū
amoje 19,8 mil. dol.
— Ušogcrade įvykusiose 50 km mime A. Pušinaitis buvo 4-tas
ėjimo varžybose, kuriose daly- M 18,60 m.

V a s a r i o 14 d. O h i o v a l s t i j o j e į v y k u s i a m e b i a t h l o n e d a l y v a v ę
J o n a s Navickas i r A l e i e V a i - olis

Administracija

dirba

LIETUVOS
Tokia antrašte straipsnį
įdėjo „Russkaja Mysl" spalio
22 d. nr. „Ne taip seniai samizdato bangos atnešė mums
Bolkovskio straipsnį, liečiantį
rusų-lietuvių
santykiavimą
praeityje
ir
dabartyje.
Straipsnis prasideda žymiu
sakiniu: ,mano tėvynainiai,
g r į ž d a m i iš
Lietuvos,
nusiskundžia: ,Ten mūsų
nemėgsta*.
Tai iš rusų samizdato. O
uetuvių samizdatas duoda
suprasti, kodėl t a s taip ir ar
r^ėra būdų nugalėti tą tautinį
nedraugiškumą.
Vilniaus miesto vykdomojo
komiteto pirmininkas Vileikis
-a proga, kai Lietuvos sosti
nės gyventojų skaičius pervir
šijo puse milijono, paskelbė
lietuviams linksmą Žinią, kad
per pastaruosius 20 metų
padidėjo Vilniuje ne vien
gyventojų skaičius. Padidėjo
Vilniuje ir lietuvių gyventojų
skaičius ir lietuvių nuošimtis.
1959 m. lietuviai Vilniuje
sudarė 34 proc. gyventojų, o
1979 m. jau 47 proc. Rusų
gyventojų Vilniuje per tą laiką
sumažėjo nuo 25 iki 22 proc.
Tačiau lietuvių samizdatas
kalba apie vadinamą Lietu
vos rusifikaciją. „Pats ter
minas netikslus. Ne rusų
kultūra skleidžiama Lietu
voje, šalinant lietuvių, bet
sovietinė tvarka, sovietinis
„gyvenimo būdas". Ir ne
rusais norima išauklėti lietu
vių vaikus, draudžiant jiems
lietuvių kalbą jau vaikų
darželyje. Auklėjamas ..sovie
tinis žmogus" kalbąs rusų
kalba".
Lietuvių samizdato žurnalas
„Aušra", rašant apie rusifika
ciją, nurodo, kad Lietuvoje
beveik negalima gauti vai
kams iki mokyklinio amžiaus
lietuviškų knygų, o rusų —
kiek tik nori, kad vasaros sto
vyklose lietuvių
jaunimas
verčiamas kalbėti rusiškai,
kad rusiškai pradeda kalbėti
traukiniuose ir autobusuose.
„Aušra"
siūlo
lietuviams
prisilaikyti taisyklės: „Mask
voje kalbėti rusiškai, o Vilniu
je — lietuviškai".
Ankstyvesniame „Aušros"
nr. nagrinėjamos aplinkybės,
prie kurių Lietuva nustojo
savo nepriklausomybę (Stalino-Hitlerio sąmokslas) ir
Lietuvių Laisvės sąjunga tiki-

J/i metų 3 mėn.
$27.00
$19.00
$27.J0
$19.00
$27.00
$19.00
$25.00
$18.00
$19.00

• Redakcija straipsnius taiso s a v o
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. J u o s grąžina tik iš a n k s t o
susitarus. Redakcija už skelbimų
turinį n e a t s a k o . Skelbimų k a i n o s
prisiunčiamos g a v u s prašymą.

kas

dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
R A N K I N I O Europos
niais nuo 8:30 iki 12:00.
taurės varžybose Vilniaus
• Redakcija d i r b a k a s d i e n 8:30
"Eglė" pasiekė puikią pergalę
— 4:00, Šeštadieniais 8:30 —
prieš rumunių
koman
12:00.
dą, laimėdama 26-19. Sigita
Strečen buvo geriausia su 10
įvarčių.
Antros
rungtynės si, „kad sveika rusų tautos
prieš tą pačią komandą bus dalis padės lietuvių tautai
Rumunijoje, ir reikia tikėtis, atgauti savo pamintas tei
k a d 7 įvarčių skirtumo užteks ses". Bet tai viltis „sveikoj
kvalifikuotis sekančiam ratui. rusų tautos daly". Bet kol kas
Sov. Sąjungos vyrų rinktinė „nesveikoji dalis", nežinau ko
ruošiasi pasaulio pirmeny kios tautybės, vykdo savo
bėms, kurios netrukus įvyks R. juodą darbą".
Toliau tame
straipsnyje
Vokietijoje. Du Lietuvos žaidė
j a i iš Kauno "Granito" V. No paminėtas kun. Čemiauskio
vickis ir R. Valuckas žaidžia areštas, klebono L. Mažeikos
toje rinktinėje. Pasiruošimo n u ž u d y m a s i r k a d per
trejus
metus
rungtynėse buvo įveikta Islan pastaruosius
Telšių vyskupijoje įvyko 25
dija 25-17.
kunigų užpuolimai ir bažny
čių išniekinimai.
_,

ŽINIOS IŠ

metams
$45.00
$45.00
$45.00
$43.00
$30.00

Aukšti kalnai negali būti
pereinami be sukreivintų takų.
J. W. Goethe
DR. JONAS MA2EIKA
D A N T Ų GYDYTOJAS
4 6 0 0 W . 103 S t . O a k Lavvn
Tel. 423-8380.
V a l a n d o s pagai susitarimą.
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2E1KA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4
6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.

DR. K. B. BALUKAS

T e l . ofiso i r b u t o : O L v m p i c 2-4159

A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. P u l a s k i Road (Cravvford
Medical Building). T e l . L U 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.
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

0R. P. KISIELIUS

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA !R CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR "VAIKU LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. P-P
Ofiso te!. RE 7-1168; rezid. 239-2919

T e l . ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , r e z . 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 W e s t 71st S t r e e t
Vai.: pirm., a n t r . ketv. ir penkt.
11:30 vai. r y t o iki 3 vai. popiet.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą

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

perėmė

DR. EDMUND L CIARA

DR. J . MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Stree*
f ei. — GR 6-240-j
v'al. pagal susitarimą p;rm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 *ntr.. ir ; : n k t . 10-4 šeštad. 10-3 ral

GYDYTOJAS K CHKURGAS

M& tel. 735-4477; Rez. 246-OCf'

Specialybė vidaus ligos
2454 West "Įsi ?treet
; 7 J-mos ir C a m p i a "
e. kampas>
Vai.- pirm antr. ketv. ir penkt
;- 7 v. a p. Tik susitarus

l_

Urs. 742-0255 r»amu 584-5527

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA iR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IK
EMC CVfCS LIGC5
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagai susitarimą

Ofi. ALGIS PAULIUS

i

ORTOPEDINĖS LIGOS H:? L R GIJA
1185 Dundee Ave.
Elg>n 111. 60120
Valandos pagal susitarim-j
T e l . 372-5222, 2 3 6 - 6 5 7 5

DR. A. B. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Tel. — BE 3-5893
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

m.

ROMAS PETKUS

AKIŲ I 'GOS

— CHIRURGIJĄ
Ofisai:
111 N O . WABASH AVE.
V a l a n d o s paga! susitarimą

Ofiso t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1

DE. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS

DANTŲ GYDYTOJA
C104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.

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

Ofs

P O 7-6000, Rez. G A 3-7278

DR. A. JENKINS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
O D O S LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
Įstaigos ir buto tel. 652-1381

Tel. 563-0700

Valandos pagal susitarimą

m.

FRANK PLECKAS

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. S3rd Street
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 43t-2123, namų 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. iršešt.

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street
Vai : p»rm„ antr., ketv ir penkt. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

Tel. REliance 5-1811

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. WALTER J. KIRSTU*

DR. PETRAS 2LI0BA

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Stree*
Vai. pirm., antr ketv - renkt.
2-7, šeštadieniais paga' . : .tarimą

DR. IRENA KYRAS

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

DANTŲ GYDYTOJA
2659 W. 59 St., C h i c a g o
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Maskvos mafija

PRIEŠ ŽMOGŲ IR ŪKĮ
Iš savo tėvynės išvykę rusai
išleido naują leidinį: "The
Martyrs of Russia". Autorius
— jų arkikunigas Michael
Polsky. Tarp daugelio čia iške
liamų faktų, atmintin krinta
aprašytas įvykis su stačiati
kių kunigu Kuratovu. Evakuo
jant Čerdiną, jį sugavo ko
munistai, žiemą išvilko iš
drabužių ir šaltyje tiek pylė a n t
jo vandenį, kad jis sušalęs pa
virto į ledo statulą. Rusai savo
tuos komunistų kankinius pa
skelbė šventaisiais, skatin
dami, kad panašiai padarytų ir
katalikai bei kitos krikščionių
tikybos. Žinoma, kad tos ko
munistų aukos, kankiniai, ku
rie pasižymėjo šventu gyveni
mu, kaip vysk. M. Reinys,
vysk. V. Bori8evičius, prof. P.
Dovydaitis ir kiti, būtų verti
tos garbės.
Bet mums skaudu, kad
komunizmo sistema žmones
gali paversti tokiais budeliais,
kaip t a i rodo a n a s pavyzdys su
statulon sušaldytu stačiatikiu
dvasininku. Ir tokių aukų y r a
buvę ir yra milijonai.

kimai išryškino, kad čia įsi
vėlusi KGB, o prieš ją minis
terijos valdininkai bejėgiai.
Nerado pagalbos nė sovietinėj
užsienio reikalų ministerijoje.
T a d a nusprendė grįžti į JAV ir
gauti naują vizą už mėnesio at
likti santuoką. Tačiau įvažia
vimo vizos jai nedavė.
Sustojome prie šio pavyz
džio, parodančio, kaip dėl poli
cinės komunistų prievartos ga
li nukentėti ir laisvi JAV
lietuviai. Visa šio sunkaus įvy
kio paslaptis, k a d KGB bijo,
jog, leidus susituokti, gali tekti
išleisti tą vyrą į laisvąjį pa
saulį.

Įvairios raudonosios briga
dos bei Centro Amerikos mark
sistai, kaip rodo faktai Sal
vadore, žiauriai žudo žmones,
sprogdina brangiai kainavu
sius tiltus, ardo jėgaines, stab
dydami krašto ūkinę pažangą,
kliudydami planą pravesti kra
šte rinkimus, siekdami jėga,
prievarta užgrobti šalies val
džią. Tai, žinoma, iššaukia išsi
šokimus ir iš kitos pusės. Gy
venimas
krašte
darosi
nežmoniškai sunkus. Komu
nizmas, pradėjęs laisvės, lygy
bės šūkiais, dabar praktikuoja
žiauriausius metodus: nekaltų
žmonių žudymus, terorą bom
bų ir dinamito sprogdinimais.
T a s žmogaus teisių laužy
mas komunizmui y r a pasida
ręs kasdieniu dalyku. Apie tai
liudija ne vien Lietuvos po
grindžio spauda, bet ir kai ku
rių amerikiečių išgyvenimai,
įsidėmėtinas atsitikimas su
viena Chicagos lietuvaite —
Regina Balutyte. J i arčiau
susipažino su vienu Lietuvoje
gyvenančiu žmogumi ir jų
suartėjimas vedė į santuoką.
Viskas buvo sutvarkyta. J i tu
rėjo Vilniuje susituokti, kaip
tai būtinai dabar okupuotoje
Lietuvoje reikalaujama, san
tuokos įstaigoje. Buvo atlikti
paskutiniai pasiruošimai, at
vyko artimieji, jaunieji jau ren
gėsi vestuviniais drabužiais,
kai staiga suskambėjo telefo
nas pačią paskutinę minutę ir
pareikalavo jaunuosius tuojau
atvykti į įstaigą. Čia santuo
kos įstaigos direktorius ėmė
aiškinti, kad neva y r a g a u t a s
laiškas iš Vlado Štoko, tvir
tinantis, kad ta lietuvaitė esan
ti su juo susituokusi. Laiškas
neva atėjęs iš užjūrio, bet netu
rėjo reikiamų pašto ženklų ir
neturėjo siuntėjo adreso. Net ir
Balutytės pavardė klaidingai
parašyta. Balutyte tuoj supra
to, kad tai KGB melas. Ji griež
tai užginčijo, kad tokios san
tuokos niekada nebuvo i r
paprašė duoti jai laiško nuo
rašą, bet jai nedavė. Tačiau
santuokos įstaiga nenorėjo
skandalo. Išeinančius "naujavedžius" apspito fotografai,
vaišės, sveikinimai — viskas
buvo surežisuota iš anksto.
Balutyte tuoj išvyko į Maskvą,
į JAV pasiuntinybę. Iš čia bu
vo telegrama pasiųstas pasi
teiravimas į Washingtoną ir
greit atėjo atsakymas, kad to
kio Vlado Štoko iš viso J A V
nėra ir kad nėra su juo užregis
truotos santuokos. Su tuo do
kumentu Balutyte grįžo į Lie
tuvą. Dabar k o m u n i s t ų
įstaigos atlyžo, bet pranešė,
kad negalės anksčiau susi
tuokti, kaip už mėnesio. Bet
Balutytės viza prieš tai baigė
si. Jai patarė kreiptis į Inturis
tą. Čia pasakė, kad ji turi eiti į
Agrikultūros ministeriją, kur
tarnautojų telefoniniai pašau-

1982 m., lietuviškų parapijų
metai, skatina pažvelgti į mū
sų lietuviškąsias parapijas, jų
nueitą kelią, dabarties rūpes
čius ir ateities užmojus.
Kada į Detroitą suvažiavo
daugiau lietuvių ir pastoviai
jame įsikūrė, jų dvasiniams
reikalams aptarnauti reikėjo
lietuviškų parapijų. Viena iš jų
buvo švento Antano parapija,
įsikūrusi pietvakarinėj miesto
daly, lietuvių gyvenamame
rajone. J a u senokai atšventusi
gyvavimo auksinę sukaktį,
parapija tebėra gyva ir gyvas
tinga.

Šventovės statytojas ir pir
masis klebonas išsilavinęs,
2mogaus teisių laužymas šviesus, taurus, bet labai kuk
yra kasdienė praktika ko lus kun. dr. Ignas Boreišis su
munistiniuose
k r a š t u o s e . savo parapiečiai s nešiojo ply
Wa8hingtone veikianti Euro t a s ir darė viską, kad šventovė
pos saugumo ir bendradarbia būtų talpi, turėtų gerą akus
vimo komisija paskelbė, kad tiką ir būtų neperdidelė finan
praeitų metų pabaigoje JAV sinė n a š t a parapiečiams. Jam
delegacija Madrido 35 tautų rūpėjo ne tik aptarnauti parakonferencijoje iškėlė faktą, jog piečių dvasinius reikalus, bet
Varšuvos
pakto
kraštuose kad katalikiškoj, lietuviškoj
paskutiniu metu buvo sunkiai dvasioj būtų mokomi ir auk-!
pažeistos teisės net 87 žmonių. lėjami jų vaikai, kad jų neveik
Delegacija iškėlė skriaudas tų žalingos svetimos įtakos.
prieš Krymo totorius, kuriems Šv. Antano parapinė mokyk
vis neleidžiama grįžti į savo tė la, lietuvių seselių pranciškieviškes po masinio jų trėmimo. čių išPittsburgo vedama, per
J A V delegacija Madride pa ilgus gyvavimo metus paruošė
kartotinai priminė apie prie ir išleido didžiulį būrį lietuvių
vartinę rusifikaciją Pabaltijo kilmės jaunuolių. Daugelis jų,
kraštuose, apie kliudymus nuėję į aukštesniąsias mokyk
r e i k š t i s t a u t i n e i k u l t ū r a i las, pirmavo. Daugelis, šv.
Ukrainoj. Vakarų Vokietijos Antano parapinę mokyklą bai
atstovybė griežtai kritikavo gusių šiandien užima aukštas
Sovietų Sąjungos suvaržymus vietas, dirba įvairiose lietuvišlaisvo piliečių keliavimo, in
koše organizacijose ir didžiuoformacijų. J A V delegacijos pir jasi savo lietuviška kilme. Čia
mininkas dr. Kampelman ry veikė ir tebeveikia "Aušros"
šium su v a d i n a m a Politinių lituanistinė mokykla.
kalinių diena iškėlė atvejį Raulo Wallenbergo, išgelbėjusio
nuo nacių gal tūkstančius žy
dų ir pradingusio komunistų
arešte. Taip p a t ambasadorius
Kampelman protestavo prieš
Čekoslovakijos p a s t a n g a s su
naikinti Helsinkio susitarimų
vykdymui stebėti grupę jų
krašte. Madride labai dažnai
pasmerkiama
komunistinė
prievarta įvestuoju karo sto
viu Lenkijoje.
Komunistai, būdami žiau
rūs žmogui, n e a t n e š a nė tos
žadėtosios ūkinės
gerovės.
Okupantų leidžiama "Tiesa
vasario 16 d. paskelbė Lietu
vos komunistų partijos gene
ralinio sekretoriaus P. Griške
vičiaus kalbą, kurioje jis
nusiskundžia, kaip "sunkūs
pastarieji metai paliko gilų nei
giamą pėdsaką pagrindinėje
mūsų žemės ūkio šakoje —
gyvulininkystėje".
Sumažėjo
gyvulių, ypač karvių, atsirado
sunkumų aprūpinti gyven
tojus mėsa ir pienu, laiku nepristatomas sviestas, iškilo
odinės avalynės problema,
paplito kyšiai, spekuliacija,
grobstymas, paplito alkoholiz
m a s . P a t s Griškevičius kal
tina, kad partinių pareigūnų,
kurie nieko nepasodino ir ne
pasėjo, n a m a i " a u g a kaip gry
b a i " ir "neatsimename atvejo,
kad būtų iškelta nors viena by
la".
Šitaip p a t s Lietuvos ko
munistų v a d a s apibūdina da
bartinį nuosmukį ok. Lietu
voje. Kurie pažįsta komunizmo
žiaurumus, pareiga informuo
ti šio krašto visuomenę. Gra
žu, kad atsiranda šią pareigą
gerai suvokiančių. Clevelande
veikia 'Ohio Helsinki Accord Council", kuris jungia lie
tuvius, latvius, čekus, ukrai
niečius, žydus ir atstovus kitų
tautų, kurias skriaudžia ko
munistai. Šiam sąjūdžiui pir
mininkauja lietuvaitė Gaila
Klimaitė. Jie kelia balsą prieš
komunistų
prievartą,
kali
nimus, psichiatrinių ligoninių
piktnaudojimą, tikėjimo per
sekiojimus, šeimų prievartinį
perskyrimą, suvaržymus ke
liauti. Jie stengiasi amerikie
čius informuoti ir apie skriau
d a s žmogui ir tautoms.

J.Pr.

Kai 1949-1950 metais į
Detroitą atvyko daug "Dievo
paukštelių", klebonas kun. Ig
nas Boreišis visus išskėstomis
rankomis pasitiko, visais tė
viškai rūpinosi, kuo galėda
mas padėjo. Puoselėdamas lie
tuviškus papročius, jis su
vargonininku Juozu Blažiu ar
kuriuo kitu padėjėju Kalėdų
laikotarpyje aplankydavo savo parapiečius, pabendraudavo, paguosdavo sergančius
ir, jei reikdavo, sušelpdavo.
"Antaninėj" be bažnytinių bu
vo švenčiamos visos tautinės
šventės. Klebonas kun. dr. Ig
nas Boreišis savo gražiais,
patriotiniais pamokslais daž
nai pravirkdydavo savo para
piečius.
Naujiesiems ateiviams įsi
jungus, susiorganizavo bažny
tinis choras. Gavėnios metu
skambėdavo "Graudūs verks
mai", gegužės mėn. būdavo
giedama šv. Mergelės litanija
ir Marijos garbei giesmės, bir
želio mėn. garbinama šv. Jė
zaus širdis, spalio mėn. būda
vo rožinio mėnuo. Mirus
vargonininkui Blažiui, cho
rams vadovavo muzikai: Br.
Budriūnas, Albertas Mateika,
Stasys Sližys.
Po antrojo bažnyčios su
važiavimo, įvedus bendrą gie
dojimą,
giesmėms
gražiai
vadovavo muz. Pranas Zaranka, po jo, jaunas muz. Rimas
Kasputis. Išsikėlus muz. Ri
mui Kaspučiui, dabartinis klebonas kun. Alfonsas Babonas
ir parapijos Taryba pakvietė
muz. Stasį Sližį. Muz. Stasys
Sližys per 30 metų Detroite
vadovavęs įvairiems jaunimo

Šv. Antano bažnytinis moterų vienetas, giedojęs
iškilmingose pamaldose "Pilėnuose". Iš kairės pir
moje eilėje: B. Januškienė, S. Kaunelienė, B. Čiunkienė, S. Sližys (vadovas), S. Bitlerienė, N. Sližienė

ir suaugusių, mergaičių bei
mišriems chorams, turėjęs pui
kų moterų ansamblį, įsijungęs
į švento Antano parapiją, nu
tarė suorganizuoti chorą, kad
šv. Mišių metu būtų giedamos
ir sudėtingesnės giesmės. Tu
rėdamas daug įvairių lietuvių
ir pasaulinių kompozitorių
giesmių, bei savo sukurtų, per
trumpą laiką taip paruošė chorą, kurio giedojimu žavisi lietuviai ir kitataučiai. Choras tu
ri ne tik puikų vadovą muz.
Stasį Sližį, bet ir solistę Birutę
Šv. Antano liet. parapijos bažnyčia Detroite
Januškienę, kurios gražiu, sod
riu balsu turėjom progos ke
vadovujamo8 Pranės TeleviGavėnios metu giedosim tra
letą kartų pasigėrėti.
čienės, vaišindamos skaniais dicines
gavėnios
giesmes;
Šv. Antano parapiečiai akty pyragais, kava ar obuoliniais giedos choras ir bažnyčia. Cho
viai dalyvauja lietuviškoj veik blynais. Žmonės įprato po pa ras repetuos senas ir mokysis
loj. Dažną sekmadienį būna maldų neskubėti namo, bet naujų giesmių, nes Verbų sek
susirinkimai ir posėdžiai. Įvai prie kavos puoduko pabend madienį planuoja turėti reli
rių organizacijų atstovai ren rauti, aptarti įvairius reikalus ginį koncertą. Ir šiemet tą sek
madienį
Birutietės
turės
ka aukas, platina laimėjimų bi ir pasidalinti įspūdžiais.
velykinių kepsnių ir margučių
lietukus. Švento A n t a n o
Kalbant apie Šv. Antano pa stalą. Savo stalą turės ir cho
parapiečiai labai dosnūs. Pvz.
šiuo metu Lietuvių ambasadai rapiją, būtų nusikaltimas ne ristės. Iki šiol kepsnių pritrūk
Washingtone atnaujinti iš pe paminėjus Spaudos kiosko, jau davo, tad šiemet choristės
reitą sekmadieni per radiją pa ilgą eilę metų Vytauto. Či- pasistengs tą spragą užpil
skelbtų 1,500 dol. Šv. Antano žausko vedamo. Tai pasišven dyti. Tą dieną bus ir parodėlė,
tęs šių dienų spaudos platinto kuri pernai buvo labai sėkmin
parapiečiai suaukojo 789 dol.
jas.
Pas jį gali atsinaujinti ga. Norintieji galės nusipirkti
Kadangi čia renka dar du as
menys tam pačiam tikslui, su lietuviškų laikraščių ir žur lietuviškų dirbinių ir gintaro
ma yra dar didesnė. Prie stale nalų prenumeratas, nusipirkti puošmenų.
lių sėdi ir aukas renka ir LB naujausių knygų, atvirukų,
"Antaninė", kol turės savo
ir ALT'ai, Tautos Fondui plokštelių, lipinukų ir t.t.
lietuvius
kunigus, savo muz.
ir kitoms organizacijoms. Per
Šv.
Antano
parapija
turi
du
Stasį
Sližį,
chorą, kuris gražiu
žiūrėjus visų aukotojų sąra
lietuvius
kunigus:
kleboną
giedojimu
kelia
visų mintis
šus, esu tikra, "Antaninė" pir
kun.
Alfonsą
Baboną
ir
buvu
Dievop, gyvuos. Nustoję Tėvy
maus.
sį kleboną kun. Kazimierą Si nės, savų namų, išlaikykime
Dažnai Lietuvių kultūros maitį. Čia kasdien laikomos savas parapijas, priklausy
lietuviškos
Mišios. kime joms,
klubas suruošia parodėles, kad dvejos
patarnaukime
parapijos viens kitam, atvežkime sek
lankytojai galėtų ne tik pasi- "Antaninė" turi
Tarybą, vadovaujamą mok. madieniais į savo šventovę
gerėti, bet ir įsigyti meniškų
Alberto Misiūno, turi energin tuos parapiečius, kurie nevai
dirbinių ir gintaro puošmenų,
Labai gražiai kavinėj sek- gus aukų rinkėjus, turi Oną ruoja. Lankykime savo sene
madieniais dirba parapietės, Kašelienę, kuri gėlėmis puošia lius ir ligonius.
altorius.
Detroite ir apylinkėse gy
Ateities užmojai: pritraukti vena pakankamai lietuvių,
lietuvius, kurie jokiai lietuviš kad užpildytume visas tris lie
kai parapijai nepriklauso. Ka tuviškas šventoves.
vinės salėje sudėti naujas grin
S.K.
dis, klasėje — kilimą.

Parapijos choras turi savo
užmojus. Šiuo metu ruošiasi
Kasdienybės žmogus vykdo
Vasario 16 šventei. Vasario 14
daugiau
pasaulio buvimą, bet
buvo atnašaujamos iškilmin
ne
savo.
Jo darbai gali būti
gos šv. Mišios; dalyvavo or
ganizacijų vėliavos, giedojo kartais net didvyriški, bet jie
parapijos choras. Vienai iš kyla ne iš jo paties, o iš ano
giesmių muz. Stasys Sližys pa bevardžio pasaulio. Štai kodėl
rašė muziką ir žodžius. Ši gies gali būti "nežinomasis karei
mė — pavergtos Lietuvos vis", bet negali būti "nežino
šauksmas, giedamas solisto ir mojo šventojo". "Nežinomasis
choro, buvo „Antaninės" prašy kareivis" yra gerbiamas ne dėl
mas — šauksmas "Išklausyki jo paties, bet dėl jo darbo, kurį
ir A. Tamulionienė; antroje eilėje: O. Ribinskienė, Lietuvos". Po šv. Mišių vy jis atliko pasauliui ir iš pasau
V. Osteikienė, G. Norienė, D. Žebraitienė, D. Pet kom į Lietuvių Kultūros centrą, lio. Tuo tarpu šventasis yra
rauskienė ir E. Garliauskienė.
į bendrą iškilmingą Vasario 16 šventas pats savyje.
Nuotr. K. Sragausko minėjimą.
A. Maceina

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė
83
Po perversmo gimn. pati pradėjo irti. Mokiniai
mažėjo. Mokytojai pasidarė bejėgiai nors pakenčiamą mokslo lygį išlaikyti. Gimnazija iš autoritetinės
virto į demokratinę. Iš bendro jos priešbolševikinio
nusisitatymo atsirado vienas kitas mokinys, belinkstąs į Markso, Lenino naująsias idėjas. Visaip pradė
ta patirti, kad senoji monarchija galop užleidžia
vietą daug baisesnei kruvinai diktatūrai. Iš to kilo
būtinumas, savisaugos dėliai, susitraukus į save
nutilti.
Tokiose sąlygose Marijampolės klasikinė vyrų
gimnazija baigė paskutinius 1917-18 m. metus.
Jaroslavlyje baigusieji iš viso žinomi šie lietuviai:
Antanas Andziulaitis, Antanas Gustaitis, Juozas
Krikščiūnas, Kazys Montvila, Juozas Sidaravičius,
Stukas. Vosylius...
1918 m. vasarą vyko raudonųjų mūšis su
Jaroslavlyje buvusios baltosios armijos likučiais.
Mūšio metu, be kitų žuvusių privatinių gyventojų
lietuvių, žuvo ir keli mokiniai. Raudonieji, galutinai
užėmę labai apgriautą miestą, leido visiems iš jo
išvykti — dėl bado ir užkrečiamų ligų antpuolio.
Dabar, kaip ir kuo galėjo, išvyko namo pasku
tinieji mokiniai ir mokytojai, spėję atsisveikinti
Kriaučiūno kapą ar nespėję. Liko savo tėvynėje rusai
mokytojai ir direktorius Benediktovas, sutaupęs
naujai imperijai per porą metų 2350 rublių iš atsaky
tų lietuviams jų kalbos pamokų.
Likimas žaidžia ne tik žmogumi, bet ir tautomis,
ir galingiausiomis valstybėmis. Ar reikalingos išva-

dos iš tų dviejų taktiškų, mandagių, tačiau viduje
savo tautos nacionalistų, Petrų likimo!
Iž l a i k o n u o ž i ū r o s
Marijampolės gimn. mokęsi paabejoja: ar tada
yra buvusi tokia kita gimnazija, kurios vardas taip
surištas su vienu mokytoju, P. Kriaučiūnu. Kodėl?
„Šitas atvirtimas, šita gili dvasios atmaina įvyko
ypačiai Kriaučiūno dėka".
v At8iminimai, surišti su P. Kriaučiūnu, labai
malonūs, nes jie surišti su mūsų dvasios aušra, su
mūsų tautiniu atgijimu, o to atgijimo tėvas buvo P.
Kriaučiūnas" (dr. J. Bagdonas, Maskva, 27.11.16).
„Taigi ir didžiausi P. Kriaučiūno nuopelnai, kad
jis, turėdamas tik vieną valandą, su lietuviais į savaitę, sugebėdavo šiaip taip išmokyti ir kalbos, ir kartu
įkvėpti lietuviškos dvasios. Jis galėtų ir šiais laikais
būti pavyzdžiu lituanistinių šeštadienio mokyklų
mokytojams" (Jono Matulionio laiškas 1964.VIII.12).
Jei ne vienintelė, tai reta caro viešpatavimo
laikais užgrobtame krašte gimnazija, kurios daugu
mas lietuvių mokinių, gerai atlikdami mokslo parei
gas, pasiimdami mokslą, išlaikydami elgesio su
mokytojais paduotą bendrą mastelį, kartu būtų buvę
tolydžio tokie priešiški, nepalenkiami, neklusnūs?..
Kažin, ar yra buvusi kur kita tokia gimnazija taip
žinoma iki visų Sūduvos pakraščių, lyg kokiu švie
timo žiburiu apeinanti visą kraštą, kaip Marijampo
lės. O pats vardas ,4 Marijampolę" tas pats, kas leisti
į mokslus. Kaip Seinai surišti su kunigo luomu, o
Kalvarija tas pat, kaip krašto kalėjimas, taip
Marijampolės gimn. surišta su krašto mokslinimu.
Kažin, ar kurios kitos gimnazijos vadovybei,
mokytojams reikėjo tiek pastangų, pajėgų, gadintis
nervų jai išlaikyti įsakytoje ir pačių norimoje pavyz
dinėje, nors paviršutinėje ramybėje, dažnai patiems
mokytojams neilgai čia bešylant.
PETRO KRIAUČIŪNO DOKUMENTAI
Priesaikinis pasižadėjimas
Aš, žemiau pasirašęs, pasižadu ir prisiekiu Galin

giausiuoju Dievu prieš šventą Jo Evangeliją, kad
noriu ir privalau Jo Imperatoriškai Didenybei, savo
tikriausiajam (istinomu) ir prigimtam Visų Malonin
giausiam
Didžiajam
Gosudarui
Imperatoriui
Aleksandrui Aleksandro sūnui (Aleksandrovičiui) III,
Visarusijos Viešpačiui — ir teisėtam Jo Imperato
riškos Didenybės Visarusijos (Vsiorosij skamy) Sosto
įpėdiniui Jo Imperatoriškai Aukštenybei Didžiajam
Kunigaikščiui Gosudariui Paveldėtojui Caraičiui
Nikalojui Aleksandro sūnui (Aleksandraičiui), ištiki
mai ir neklastingai (neveidmainiškai) tarnauti ir
visada visur klausyti (povinovatsia\ nesigailėdamas
savo gyvybės (Zivota) iki paskutinio kraujo lašo.
Visas J o Imperatoriškos Didenybės Viešpatystės
pajėgai ir valdžiai priklausančias teises ir pirmeny
bes, dabar įteisintas ir įteisinsimas ateity absoliu
tiškai įsisąmoninęs (po krainemy razumieniju) pagal
savo pajėgų išgales (prisiekiu ir prižadu) saugoti ir
ginti, (redosteregat i obroniat). Be to kraštutinai (po
krainei mierie) stengsiuos neatsilikdamas (nevėluo
damas) daryti visa, kad mano ištikima tarnyba visais
atvejais būtų naudinga J o Imperatoriškos didenybės
valstybei. Turėdamas galvoje (užčerbie) J o Dideny
bės reikalus (interesus), kai tik patirsiu apie žalą ir
nuostolius, kuo greičiausiai apie tai pranešiu (uviedaiu) ne tiktai sėkmingu laiku paskelbsiu (objevliu) bet
»r visomis priemonėmis stengsiuos užkardyti (liudyti
plėstis) ir nušalinti, o kiekvieną man patikėtą tarny
binę paslaptį kietai išlaikyti. Atitinkamai m a n
suteiktą rangą, bendrai ir atskirais atvejais laiks nuo
laiko gautus iš savo viršininko J o Imoeratoriškoe
Didenybės vardu nurodymus, potvarkius, įsakymus
vykdysiu prideramu laiku, sąžiningai: nei dėl savo
godumo, nei savybių, nei draugystės, nei giminystės,
nei dėl kivirčų nesielgsiu priešingai pareigoms ir
priesaikai, bet taip, kaip dera ir priklauso J o Impera
toriškos Didenybės pavaldiniui, — ir taip kaip visada,
kad aš galiu duoti apyskaitą Dievui ir Jo baisiajam
teismui.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. kovo mėn. 5 d.
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I5NUOM. bizniui ar ofisui patalpa. SAVININKAS PARDUODA Marąuette
Apie 700 kvad. pėdų. 71st Street prie Parke 2-jų butų po 4 kamb., netoli
šais Marąuette parką. Skambinkite — bažnyčios (netoli nuo "Paramos" krau
tuvės), po karo statytą gelsvų plytų
5 8 5-6481
namą. Rūsyje gyvenamas kambarys
IŠNUOM. 5 kamb. butas 2-me aujvite Prieš 13 m. įvestas naujas gazo Šildy
5044 S. Rockwell Street Po 6 v. vak. mas. 13 m. garažas. Variniai nutekėji
skambini <>47-8595.
c .. mo vamzdžiai. 220 V. elektra. Nuo sie
nos iki sienos kilimai. Potvynio kont
rolė. 2emi taksaL — Telef.: 434-0073
IsNUOM. 4 kamb. apstatytas butas, ir
po 4 vai. vakaro.
atskiras kambarys su virtuvės pasi
naudojimu, įviaro, ietie Parke. Skam
Giminingom šeimom gyventi — 3-jų
bint 737-6966;
miegamų mūr. namas. Garažas. Apyl.
73-čios ir Washtenaw Avenue. $52,000
Išnuom. naujai dekoruotas 4 kamb.
Skambinti (angliška*.) —
(2 mieg.) butas. Uždaras porčius, 2-m*
7 7 8 - 6 8 2 8
į avkšte Suaugusiems. California ir ArJ ch*"- apyl. Skambint (angliškai) po 5

"DRAUGO" ŠVENTE

Kudukienė, Viktorija LenkauskaiUž dviejų savaičių, kovo 20 d., tė, Jurgis Malskis, Juozas MikoŠeštadieni, 7 vai. vak. Dievo nis, Vacys Rociūnas, Juozas StemMotinos parapijos
auditorijoje pužis, Vida Švarcienė ir Juozas "Draugo" šventės rengimo komisijos narių dalis prie Juozo ir Onos 2ilionių vedamo spaudos ir dovanų kiosko
laisvojo pasaulio lietuvių dien Žilionis.
DMNP svetainėje. Iš airės: arch. Eduardas Kersnauskas, Vacys Rociūnas, Gražina Kudukienė, Irena Vinclovienė
Komitetas kviečia visus įsigyti — sekančiųjų metų "Draugo" premijos mecenatė, Juozas 2ilionis, kleb. kun. G. Kijauskas, Milda Lenkauskienė —
raštis „Draugas" bus prisimintas
dviem prasmingais ir įdomiais bilietus iš anksto (visos vietos komiteto pirm., romano jury komisijos pirm. Balys Gaid žiūnas, Ona Zilionienė ir uolusis foto reporteris Vladas
Nuoir, VI. Bacevičiaus
renginiais: 31-šios „Draugo" ro numeruotos), tapti šventės mece Bacevičius.
mano premijos įteikimo iškilmė natais bei rėmėjais ir šventėje da
Amžinas budėjimas yra kaina,! vai vakaro tel. 229-1508.
TRUMPAI
ŠIMAITIS REALTY
kotoju eiles mūsų Lietuvos ken
mis ir Vinco Krėvės ,,Raganiaus" lyvauti.
Rezidencinių ir pa j aminių
kurią
reikia
mokėti,
siekiant
iš-J
čiančiai
Bažnyčiai.
Komiteto iždininkė — Vida
spektakliu.
— JAV LB X-tos Tarybos rinki
namų pardavimas
laikyti
laisvę.
j
—....
„..-....—
„
—
—
•
»
—
Kovo 14 d. sekmadienis skir mai ir PLB VI Seimo atstovų
Romano premijos įsteigimas— Švarcienė, 766 Twilight Dr-, SeIncome
Tax,
Insurance, Notary Public
J. P. Curran į
M J S C g l , L A M g O U_ S^
didelis „Draugo" įnašas į išeivi- Įven Hills, Ohio 44131, tel. 523- tas specialioms rinkliavoms Die rinkimai vyks gegužės 8-17 d.
2951 VVest 63rd St. — Tel. 436-7878
vo Motinos, o kovo 21 — Šv.Jur Kandidatus siūlyti iki kovo 8 d.
jos literatūrą. Nė vienas lietuvis- j -5150.
gio parapijoje. Aukas galima ir raštu komisijos pirm. A Rukšė
kas laikraštis tokios dovanos dar i
SIUNTINIAI | LIETUVA
nmnmnrmnrrniiisiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiit
tiesiog siųsti šiuo adresu: Mrs. O. nui, 5682 French Blvd., Mentor, iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiumiiiiiiiniiim*
ARŪNAS CIUBERKIS
nėra įnešęs į mūšy išeivijos kul-!
ir kitus kraštus
NAMŲ APS1TVARKYME
BUTU NUOMAVIMAS
Žilinskas, 1840 Coronia Dr., Ohio 44060 arba įteikti komisi
AMERIKIEČIŲ SCENOJE
tūrinio gyvenimo aruodąNEDAS,
4059
Archer
Avenue
Lyndhurst, Ohio 44124.
jos nariams: J. Damušiui a r S. Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
Ir šiy metų premija bus įteik
Draudimas — Valdymą*
Arūnas Čiuberkis, klevelandieVisi žinome Lietuvos okupantų Lazdiniui, ar apygardos pirm. J. naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko Chicago. III. 60632. tel. 927-5980
ta iškiliajai mūsų grožinio žo čių Jono ir Reginos Čiuberkiu sūnamo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
Namu pirkimas — Pardavimą*
džio kūrėjai, aktorei ir režisie . į nus,jau gimnazijos ir tolimesni- užmačias — ne tik susilpninti Mikoniui.
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
rei Birutei Pūkelevičiūtei.
1
— Dievo Motinos parapijos re dės, skammnant po 6-os vai. vakaro. iiioiiiiiitiiiiiiiiimiiillllllliiiiiilllllUtaii
INCOME T A X
niųju studijų aktyviai reiškėsi Bažnyčios įtaką lietuvių gyveni
M, A. Š I M K U S
jau ketvirtasis (tikimės, kad ^ | a ^ e l a r 3 r l u e t ^ į i i ^ « 4 me, bet, kaip galima greičiau, iš kolekcijos vyks kovo 15-19 dieno
Tel. 476-8950
Notariatas — Vertimai
liVcOilli "* AX S12RVICK
paskutinis) rašytojos romanas, loję, dalyvavo sceniniuose pasta trinti ir tikėjimą iš katalikų šir- mis. Jas praves kun. Viktoras Rim
NO 1'AUS PUBIJCdžių. Tam jie naudoja visas prie- šelis, Lietuvių marijonų provin IIIIIIIIIIIIIHIIlllllllllllllllllllUlllllllUIIUII
laimėjęs ,,Draugo" konkursą.
BELL REALTORS
mones
1239
.v
Mapleuuuu, tel. 254-7450
ketverius metus \
'
**&*
Bažnyčia okU- ciolas. Pamaldos vyks 9 vai. ryto [|IUIlllillltlllllllUIUIIIIIIIIIIIIUIUlllll'.!lll
I iškilmes atvyksta pati auto vadovu, prieš
Taip pat daromi VEKT1MAI.
4.
B A C E V I Č I U S
rė, kuri tars žodį ir paskaitys iš išvykęs New Yorkan, kur, įsigi- i P u o t o f pUtvoje išgyvena priė ir 7 vai. vakare. Išpažinčių bus
UiMINllJ Iškvietimai, pildomi
5
0
P
H
I
E
BARČUS
klausoma
po
rytinių
ir
vakarinių
I'li.llCTYBBS
PKA8YMAI
ir
trauką iš premijuotojo romano. jęs magistro laipsnį iš kalbos fcfr-]**£* be spausdinto žodžio, be
6529 S. Kedrie Ave. — 778-2251
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
ititckie blankai.
Atskrenda ir premijos mecenatai rapijos, dirba mokykloje pilną \ maldaknygių, be radijo ir tele pamaldų. Bendruomeninės išpa Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
tiMimirrnnnrmiUiiiitiiinuumiiiitMiiii HIIHIIIIIimillHlllllllllllllllllUIIUUUlIHU
Raimonda ir dr. Ričardas Kont-•! į T į į - į a m e k a m u 7 i k u daly^a7-į v i z i J 0 S religinių programų. Ateis- žinties rekolekcijų metu nebus. dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. illllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll
rimai iš Kalifornijos. „Draugo' ja amerikiečių teatriniuose spek tinė propaganda skleidžiama ir Šios pamaldos įvyks Didįjį trečia
Stotis WOPA 1490 AM
leidėjus atstovaus pats Marijonų takliuose.
brukama į visas gyvenimo sritis. dienį.
Transliojaaia iš nuosavos studijos
HELP VVANTED — MOTERYS
[Neleidžiant didesnio skaičiaus įsto
— Pianisto Antano Smetonos Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. -kalvotos ir paprastos. Radijai,
provinciolas kun. dr. Viktoras
Stereo ir Oro Vėsintuvai
Ir cia Arūnas nenutolo nuo• tį { ^
seminarijąj n o r i m a
rečitalis įvyks kovo 13 d., šeš
Rimšelis. Šventėje bus svečių ir
HOLSEKEEPER — LTVE IN
7159
So.
Maplewood
Ave.,
Pardavimas ir Taisymas.
Ii.et^tompsHUtt^to Kg-1 k a t a l i k u s p a l i k t i be hudg^
Hard working mother of 4 children
tadienį, 7 vai. vak. Dievo Moti
iš kitu miestų.
Chicago, IL 60629
tūros Židinio renginiuose, kaip
M I G L I N A S TV
seeks eoually hard vvorking woman to
Jūsų auka Religinei šalpai pa nos parapijos auditorijoje.
Antroji šios šventės atrakcija
skaitytojas pamaldose, o vasaro
Tel.
—
778-1543
2346 W. 69 St., t e t 776-1486 take care of children, keep house and
— Lietuvos vyčiai kovo 7 d.
deda kenčiančiai ir kovojančiai
— Vinco Krėvės „Raganius", kur
take full charge of running housemis nepamiršta „Neringos" sto
organizuotai dalyvaus 10 vai. pa llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiUEHiiiiiiHfiuuiiiinit hold. 6 days a week. References needBažnyčiai Lietuvoje.
pagrindinį vaidmenį vaidina vei
vyklavietės, kur dažnai apsiima
Iki šiol vajai buvo labai sėk maldose Dievo Motinos švento iiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIII ed. English speaking. Own room, TV,
kalo režisierius ir scenovaizdžio
renginių vadovo pareigas.
mingi. Komitetas tikisi, kad ir vėje, minint šv. Kazimierą.
dailininkas aktorius Jonas Keleįvairių prekių pasirinkimas nebrangiai TOP WAGES.
Šių metų vasario mėn. New
— Ateities klubo susirinkimas
Tel. — 388-4241
šiais metais lietuviai nuoširdžiai
iš mūsų tjtndėlio
čius.
Conservatory Theater, remiamas
šaukiamas
kovo
7
dmažojoje
atsilieps į Katalikų Bažnyčios
1979 m. gegužis—1980 rn.Sauf.is
jonas Kelečius jau Vokietijoje
COSMOS PARCELS EXPKESS
Ne\v Yorko valstybės meno rei
CHILD CABE/HOUSEKEKPEK
šauksmą Lietuvoje ir pagal savo DMNP salėje 11:30 vai. ryto.
buvo įsteigęs lietuviu teatrą „At
25») I W. 69ih 5f , Chicago.ft.6062S
Nr. 16/56 — 20/60
kalų tarybos, pastatė Italijos re— Kaziuko mugė rengiama ko
išgales įsijungs į aukotojų eilesžalyną", pastatęs gerų veikalų
6 days a week. Mušt speak some
Tai IV-sis Lietuvos pogrindyje lei
r : šanso laikų autentišką kome
SIUNTINIAI f LIETUVA
Pereitais metais Clevelande bu vo 28 d.
Amerikoje, Chicagoje, įsijungęs į
džiamo žurnalo "AUŠROS"' rinkinys,
diją iš 16 šimtmečio „The three
English. Serious calls only
Tel. — 925-2787
— Šv. Kazimiero lit. mokyklos apima 16, 17, 18, 19 ir 20 numerius,
vo suaukota 8,863.38 dol. Lietu
-,Lietuvių teatrą", sukūrė įdomių
Cucholds", (išvertus būtų —
Vytautas Valantiiias
vių Katalikų Religinę šalpą Cle 25 metų sukakties minėjimas — pasirodžiusius su 1979 m. gegužės —
teatrinių charakterių.
Call: 944-2884
„Trys žmonų apgauti vyrai"),
1980 m. sausio datomis.
ninmniuniiiniiiinmmiiuiununiiini»
velande globoja kun. G. Kijaus balandžio 3 d.3
Aktorius J. Kelečius yra baigęs
ir vasario 19-21 dienomis davė
V. R.
kas, S.J. ir kun. J. Bacevičius.
ir Chicagos meno institutą. Tai
Redagavo ir vardų rodyklę sudarė
penkis spektaklius Bronx mieste.
_
gi, viename asmenyje — aktoJonas Damauskas. Išleido AkMpmmes
VYRAI K MOTERYS
Šiame veikale aktorius Arūnas RAŠYTOJU SUVAŽIAVIMAS
KREDITO KORTELES
Skautijos Leidykla, C; ;
-' s. !Žisieri»s ir scenovaizdžio
[J
U
B
BALDt.
S
Čiuberkis vaidino pagrindinį Ar
EKsplay — Sales. Housewares.. Men
Šiemet sueina 50 metų nuo
Pšaanarne .r vašku*
kūrė
Aktorius Kelečius savo I
Arco gazolino bendrovė nu 276 psl. Kaina su ;^r?i . ' $»'
lekino vaidmenį.
— Women Call us first $1,600 per
visų rūšių grindis.
Maironio mirties ir 100 metų sprendė nebeparduoti gazolino
vaidmenis ne vadina, bet tikrai
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 !
Jaunasis Arūnas taip pat bai
BUBNYS
mon. full time; $1,200 per mon. par?
nuo Vinco Krėvės gimimo. Lie perkantiems su kredito kortelė W. 63rd St., Chicago, III C"^9.
juos išgyvena.
gė filmuoti ištraukas iš „Com-j
time. Commission. Bonus. Full benefit
tuvių Rašytojų draugija gegužės mis, nes, esant aukštoms palū
Šio spektaklio žiūrovai tikrai Į
Tel - RE 7-5168
Illinois gyventojai dar prided 42 et. j
1 menia dell'Arte" ir iš Shakes-'
package.
.
*
+
*
•
•
*
*
•
»
•
<
•
<
<
22-23
dienomis
šaukia
suvažiavi
kanoms, neapsimoka duoti ga valstijos mokesčio.
su džiaugsmu ir pasididžiavimu
pearo sonetų dvi programas, kuCall 626-7070 or 848-4641
mą, kurį globos Dievo Motinos pa zoliną vėlesniam mokėjimui.
galės sekti mūsų klasiko Krėvės
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiis
I rios šį rudenį bus rodomos telerapija.
kūrinį su talentingais aktoriais \
Master Plombine
į vizijoje.
Šiuo metu Rašytojų draugija i
Jonu Kelečiumi, Algimantu DiLicensed, Bond~l, Insurfd
Sėkmės, sveikinimai ir geriauD £ H £ S I O
turi 95 narius, iš kurių trys — j
kiniu, Nijole Jankute, Arnoldu
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
Į si linkėjimai Arūnui Čiuberskiui.
N'uji
darbai
ir
pataisymai
Virtuves
Balys
Auginąs,
Balys
Gaidžiūnas
i
Alekna ir Raimundu Korzonu.
2557 W.69th Street Tel 776-4363 ir vonios kabinetai. Keramikos plyte Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll,
j Jonas Čiuberkis nuo 1962 iki 1968
ir Vacys Kavaliūnas gyvena Cle
Bilietai po 8, 6 ir 4 dol. re
lės. Karšto vandens tankai. Fi>od coni metų redagavo „Dirvą".
velande ir apylinkėse.
zervuojami pas Romą TatarūnieBronius Murinas
troi
Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
J. & J. PHARMACY
Rašytojų draugija Balį Gai- j
nę, tel. 531-5924 ir gaunami Die RELIGINIS ŠALPOS VAJUS
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
Monografinio pobūdžio meno
Ii fuviškai.
džiųną įgalioįof 5į suvažiavimą į
vo Motinos parapijos svetainėje
Vaistai, vitaminai, Importuoti VvapaiaU" omo* fo<*» b tt,
Ir
šiais
metais
gavėnios
metu
leidinys,
skirtas tapytojo Bro
suorganizuoti. Tam reikalui jis j
kiekvieną sekmadienį po lietuviš
SERAPINAS — 636-2S69
Vaiiuojamoe kėdės, remenlal Ir kt„ pirkti ar nuorroj;
Nemokamai supakuojame dovanas.
vykdomas Religinės šalpos vajus buvo sušaukęs pasitarimą,kur su
niaus Murino kūrybai. Spalvotos
kųjų pamaldų.
nuotraukos. Puošnus dailės kū
ClcvelandeClevelando
LRS
kodarytos
paskiros
komisijos:
inforŠią ,.Draugo" šventę rengia
rybos albumas, didelio formato.
Pristatymas nemokama!
specialus komitetas, vadovauja mitetas: L. Keženius, Z. Obele-! macijos, programos, inansų, knyVertinga dovana įvairiomis pro
finansų,
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
mas Mildos Lenkauskienės. Kiti nis, H. Stasas, A. Styra, Irena Į macijos, programos,
SERfiNAS perkrausto baldus ir
gomis.
nariai: kun. G. Kijauskas, SJ, Ba Sušinskienė ir Ona Žilinskienė j knygų mugės, transportacijos,
kitus daiktus. Ir iš toli n. esto lei
parodos,
lys Gaidžiūnas, Vladas Bacevičius stengiasi, kad šių metų vajus bū nakvynių, Maironio
dimai ir pilna apdrauda.
Spalvotas iliustracijas spaus
spaudiniy,
banketo.
Aurelija Balašaitienė, Jonas Gar-Į tų sėkmingas. Norima pasiekti ir
Priimame MASTFR CHARGE ir VISA
dino Questar Printing, Inc. Patį
Apie tų komisijų darbus infor
Tele». — **A 5-806S
la, arch. Eduardas Kersnauskas, I tuos asmenis, kurie dėl kokių nors
leidinį spausdino M. Morkūno
Nijolė Kersnauskaitė, Gražina' priežasčių dar nėra įsijungę į au- muosime ir ateityje
spaustuvė, 1981 m. Chicagoje.
—
usfor
Kaina su persiuntimu $16.50.

TELEVIZIJOS

AUŠRA

VALOME'

••

*

*

•

*

M OV ING

PASSBOOK
SAVINGS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
ai apdraudę cwj vgvisa ir a įtotr'
bilio pas mas.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, tftf W. 6$rd St.,
F R A r. K t A P C l ! S
Chicago, IL 60629
3208 Y2 West 95th S t ' t e t
mnHiimim iimtnitimnmuiinmn
Tetet GA 4-8654
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AT 0U« 10W

NUO
1715.

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

i:i!IMIIHimil!,i>'l|lllllt!!!|M"ll!l!lll|Mlll

ratd on kavines

A. V I L I h » S
MCV1NS

H M M Coitipown<led
I M | and *»6 OuafWfty

Apdraustas perkraus tymas
Įvairių atstumų

Mutual Federal
Savinas and LoanI

Tet 876- 1882 ***** 376-5996

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608

IIHIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIlimillHIIIIIIIIIIIIIII

Peter Kazanauskas, Pres.

•niiiiiiiiiiHuiuiiiiiiiuiiiiMiiiniuiiiuini

Tel.. 847-7747

j

KURSI Nan.Tuc.rrl.fK4 Thur.f)»« I t t . * - l

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,

I

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

oes jis plačiausiai .kajtor-.as lietuvių
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
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siems prieinamos.
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OF

F0RTY

YEAKS

DARKNESS
it

Paraše Dr. Jooau Vaifaof*
Apie istorinius lietuvių kovos
metus.
Į anglų kalbą išvertė
Juozas Balevičtas
Minkštais viršeliais. Kaina $2.85
Si įdomi knyga gaunama:
DRAUGE, 4545 W. «S S t .
Chkago, DX 60629
inillUlIlIlillHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuii

PLATINKITE "DRAUGĄ".

MŪSŲ KOLONIJOSE
Kearny, N. J.

2.5 MIL. DOL. BALIUS
Dabar paskelbta, kad mere
J. Byrne savo rugsėjo mėn. su
rengtame baliuje rinkimų kam
panijai gavo 2.5 mil. dol. paja
mų. Iš viso nuo savo išrinkimo
per trejus metus mere savo
rinkiminiam, fondui jau gavo
6 mil. dol. pajamų.
GINS KELEIVIUS
Policijos
kapitonas
John
Townsend, 49 m., buvęs mero
R. Daley sargybos viršininkas,
dabar paskirtas vadovauti po
licijos daliniui, kuris budės,
kad Chicagos miesto susisieki
mo priemonės būtų saugios ke
leiviams.

mas ir T- Zujienė, H. Jankaus
kienė.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
PAMINĖJIMAS

Šiemet į Bailio centrą pasiusta
575 doleriai.

jau 64 metai nuriedėjo praei VEIKLESNIEJI ASMENYS:
tin nuo Lietuvos NepriiklausomyNors ši lietuviu kolonija la
*jės atstatymo. Ta kiekvienam lie
bai
išretėjusi, bet dar yra asme
tuviui brangi sukaktis, kad ir kuk
liai, bet kasmet yra čia minima, nų, kurie sielojasi lietuvybės puo
šiemet ji buvo paminėta vasario selėjimu ir josios išlaikymu. Dar
:4 d. (sekamdienį). Žuvusių ir vis, kad ir gęstančiai, teberūksta
kenčiančiu dėl Lietuvos laisvės Lietuvių Bendruomenės apylinintencija 10 vai. ryto buvo atlai- kės ir Ralfo židinėliai, karts nuo
kytos šv. Mišios, kurias aukojo karto pajudindami lietuvių širTėvas Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. j dis esant vienam ar ikitam muJis ir šventei pritaikytą pamoks-! sų tautos reikalui. Šiemet ypač
\ą pasakė, trumpai apibūdinda- išryškėjo daug įvairių lietuviškų
•sas Lietuvos praeitį, pasiektus lai reikalų, susijusių su nemažomis BRANGŪS ANTVALANDŽIAI
mėjimus Nepriklausomybės me išlaidomis, o jas surinkti ne taip
Chicagos policininkai u i dar
tų ir dabartinę didelę priespaudą, lengva. Bendruomenės apylinkės bą antvalandžiais ir dviejuose
jurtkesnę, nei anų laikų carų vyk valdybai: Jonui Vaičkui, dr. S. apmokamuose
šventadieniuose
dytą. Bažnytinis choras, vadovau- Skripkui m inž. J. Kiaušui teks jau gavo 720,000 dol. Antvalanjamas vargonininkės G. Mazur, Į gerokai pasirūpinti, kad, mažos džiai policijai mokami pirmą
puikiai giedojo lietuviškas gies kolonijos mastu, aukos lietuviš kartą, tik po naujos sutarties.
mes, o pabaigai visi bendrai su kiems reikalams būtų surinktos.
MIESTO KOLEGIJOS
giedojo Lietuvos himną.
Prašomi talkon visi šios Lietuvių
Chicagos
miesto kolegijų biu
Po pamaldų visi vyko į miesto Bendruomenės apylinkės lietu
džetas
šiemet
siekia 162.4 mil.
aikštę —Memorial Park, kur bu
viai.
dol. Padidėjus išlaidoms, pa
vo iškelta Lietuvos trispalvė vėlia
keliamas mokestis už mokslą.
J.
Mėlynis
va. Į iškilmes atvyko ir miesto
meras H. Hrl.1 su kitais žymiais
miesto pareigūnais. Taręs lietu
viams nuoširdų žodį, perskaitė
specialiai išleistą proklamaciją ir
A. + A.
įteikė ją klebonui kun. Dominin
kui Pociui. Sugiedotas Lietuvos
KOSTUI JAROŠIUI mirus,
himnas. Mūsų tautinė vėliava,
šalia JAV vėliavos, plevėsavo vi
žmonai Apolonijai ir dukrai Kristinai
są savaitę, liudydama, kad šiame
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
miesce dar yra lietuvių, kurie rū
pinasi laisvos ir nepriklausomos
liūdime.
Lietuvos atstatymu.
LIETUVIU TAUPYMO IR
SKOLINIMO DRAUGIJOS
VEIKLA

ELENA,

Draugija turi naujai pastaty
tus namus su visais bankiniais
įrengimais ir aikšte automobi
liams pasistatyti. Be anglų ir lie
tuvių kalbų, vartojamos portuga
lų ir slavų kalbos. Atliekami visų
\jšių bankiniai patarnavimai.
Visa d "vtgijos vadovj'rė lietuų rankose. Draugijos preziden
tas dar. Jokūbas Stekas Seton Hali
universiteto So. Orange, N.J. pro
fesorius ir „Lietuvos Atsiminimų"
radijo valandos direktorius, sten
giasi, kad ši lietuvių finansinė
. raugija vis labiau plėstųsi ir sa
vo kapitalą didintų. Jam šiame
darbe talkina prityrę direktoriai
(dauguma lietuviai) ir kiti drau
gijos pareigūnai.

ALFONSAS
KELIUOČIAI

ŽIVILĖ

Kearny ir apylinkių lietuviai
galį didžiuotis turėdami milijoni
nę savo finansinę draugiją —
Schuyler Savings and Loan Association of Keamy, N.J. Nebedaug
trūksta ligi aktyvas pasieks 18
milijonų.

ir

VIDA

MODESTIENĖ

Lietuvių Skaučių
Didžios Vadovės

Seserija

ANTANAS
ALBINA

LELEVIČIUS
LINGIENĖ

A. f A, ONAI PIEŽIENEI
mirus,
nuoširdžiai užjaučiame žurn. Stasį Pieža ir šeima.

liūdi

netekusi

mielam Ped. Instituto lektoriui ir
teisininkui
A. + A. HERMANUI TUMUI
Amžinybėn iškeliavus, mūsų brangius liū
dinčius žmoną dr. Eleną, sūnų Vydūną ir
marčią Genute skausmo valandoje supran
tame ir užjaučiame.
MŪSŲ

kuri savo skautiškojo gyvenimo pavyzdžiu liks tau
riu prisiminimu visoms sesėms.
Nuoširdi
siems.

užuojauta

vyrui,

sūnums

ir

artimie

Liūdime kartu,

STASĖ, RIČARDAS, DAIVA
IR VYTAUTAS
PETERSONAI

VS IRENA
KERELIENĖ
ir SESERIJOS VADU A

Mylimam vyrui
Mūsų mielai sesei vyr. skautininkei

ONAI

A. f A.
VALERIJONUI PUODŽIŪNUI mirus,

A . | A.
ZAILSKIENEI
mirus,

žmoną LEOKADIJĄ, jos seseri JANINĄ PODERIENĘ, GIEDRUTĘ ir ZIMANTĄ giliai užjaučiame ir
kartu liūdime.
KUN. ALFONSAS, ADELĖ PODERIENĖ
CECILIJA
BALSIENĖ

giliame lifcdesyje likusius vyrą s. PRANĄ, sūnus
ARŪNĄ ir ALGIMANTĄ su ŠEIMA nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.

;

-&r m
A. f A. KOSTUI JAROŠIUI mirus,
liūdesy likusias žmoną Apoloniją ir dukrą
Kristiną nuoširdžiai užjaučiame.

AUŠROS VARTŲ TUNTAS
KERNAVĖS
TUNTAS
LITUANICOS TUNTAS
NERIJOS TUNTAS

VANDA IR JONAS
IR ŠEIMA

•

STANKAI

A. A.

KOSTUI JAROŠIUI

"

mirus,
reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą
dukrai Kristinai ir p-niai Apolonijai
Jarošienei,

j
-

DR. P. AMATO
L.
BALTRUŠAITIENĖ
0. ir M. BAUKAI
1. ir A. BLEKYS
JOHNSON
M. ir A. CIBAVIČIAI
I. KAIRYTĖ
L. ir R. VEDEGIAI

staiga mirus, seserį VERUTĘ PLESK3ENTC, jos vyrą
JONĄ nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime.
VIKTORIJA
ČEPELIONIS
URŠULĖ
LILEIKIENĖ
CECILIJA
BALSIENĖ

giliai

A. f A.
v.s. ONOS ZAILSKIENES,

A. 4- A.
STASIUI BARZDAI

A f A. ANTANUI ČIAKUI
mirus, žmoną Emiliją, dukterį Birutę ir sū
nus Vytautą ir Stasį bei kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
BACEVIČIŲ

ŠEIMA

E U C Ei K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A. f A. ONAI MICKEVIČIENEI
mirus,
diaelį skausmą pergyvenau tiems: vyrui KAZIMIERUI,
dukrai dr. EUGENIJAI ŽUKAUSKIENEI, jos vyru
inž. ALGIRDUI, jų dukroms: RIMAI, ELENAI ir VI
TAI, jos sūnui JONUI su šeima ir kitiems giminėms
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
ADELĖ BRIČKIENĖ
ROMAS su ŠEIMA

D O V Y D A S P . G A I D \ S ir GERALDAS F. DAIM1D
•R

5 MOl ERNIŠKOS KOPLYČIOS

4 3 3 0 - 3 * So. v aiifurnia Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

ir JOS SŪNUS

ONA METRIKIENĖ, AKV1LINA
ANČIŪTĖ
RŪTA K. VIDŽIŪNIENĖ

BALFO VAJUS
Kearny-Harrison, N.J., Balfo
7 skyriaus piniginis vajus pradė
tas p.m. spalių mėn., buvo baig
tas š.m. vasario m ė n Lietuvių
kolonija čia nedidelė, daugiau
sia senesniosios kartos palikuonys
jau čia gimę ir augę. Naujųjų
ateivių mažai belikę: jaunieji ki
tur išsikėlė, senesnieji išmirė, pa
seno ir nebepajėgūs visuomeniš
kai pasireikšti. Šiaip taip dar vis
kasmet Balfui surenkama 500-600 dolerių, žemiau išvardintų
jų dėka: Aldona Skripkus, M.D.,
S. ir J. Skripkai, Sopulingosios
Dievo Motinos parapijos sodalietės, Kearny-Harrison, N.J. Mote
rų sąjungos 63 kuopa, E .Baužys,
A. Bilaiitienė, A. Dargis, J. ir M.
Mėlyniai, .P Šukys, J. VViHde, J.
Alicks, N. Arminienė J. Baužys,
J. Gelčius, P. Giblas, M. Goraitė, W. ir N. Grinevičiai, F. Jemuss, J ir N .Kiaušai, K .Krušinskas, O. ir B. Macijauskai, P.
Miller, S. Przychocki, S. ir V.
Ramanauskai, J. Salvest, S. ir O.
Skurvvdai, O. Stupinkevičienė,
Shavv-Buyus Home for Service,
J. Vaičkus ir J. Znotas, E. Adamezyk, Ch. Alocks, J. Balbatas,
J. Bariou, J. Blažiūnas, J. ir I.
Belza, V. Buchholcienė, M. But
kienė, A. ir O. Kaselis, P. Maleckas, S. ir A. Mikalauskai, Ch.
Nakrosis, A. Plikaitienė, A. Pie
tarienė, N. Stodolskienė, J. Tu-
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CHICAGOS ŽINIOS

A.} A
Mūsų mielai ir brangiai sesei

A f A. w*. ONAI ZAILSKIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą PRANĄ, sūnus ARŪ
NĄ ir ALGIMANTĄ su šeima, seserį EMTT.TJĄ VAIT
KIENE su šeima, ir visus gimines bei artimuosius Lie
tuvoje.
Chicagos Skautininkų ir Skautininkių
Ramovė

ONAI MICKEVIČIENEI

I mirus, velionės vyrui KAZIMIERUI, dukteriai dr. EUGE
NIJAI, sūnui inž. JONUI ir jų šeimoms bei artimiesiems
Įsu gilia liūdesiu reiškiame užuojautą.
LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATŲ
SĄJUNGOS CENTRO KOMITETAS

PETKUS
MARCRJETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR ŠONUS
2 5 3 3 VVcst 71 St., C h i c i g o
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
Tel. 47e>-2345

AIKŠTĖ VL rOMOBII IAMS STATYTI

A. f A. JUOZUI RŪBUI mirus,
Šviesiai visuomenininke!, ilgametei Vasario 16 -to*
gimnazijai remti komiteto pirmininkei

A. + A. ONA ZAILSKIENĖ
mirus,
jos VYRĄ, SŪNUS ir visus ARTIMUOSIUS nuoširdžiai
užjaučiama ir dalinamės jų skausmu.
ELENA

IR ANTANAS

žmonai MARIJAI, dukrai VAIDELUTEI, sūnums RA
MUČIUI ir VYTAUTUI bei jų ŠEIMOMS reiškiame
nuoširdžią užuojautą.
JUOZAS IR SNIEGUOLĖ
MASIULIAI
ONUTĖ IR JIRI JONAI
ANTANAS IR STEFA
MASIULIAI

RAZMAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių &soeiaci)Qt liriif
JURGIS F. RUDMIH
33I» SO, LITUANTCA AVENUE

Tei YArdk 7-H

stamm c um <muwwz) w SOMOS

Mirus

A* + A.
DR JONUI SANDARGUI,
liūdinčią žmoną ALDONĄ, sūnus DONATĄ ir AR
VYDĄ su šeima bei kitus artimuosius nuoširdžiai
užjaučia
DR. VIKTORAS IR DALIA
PUŠKORIAI
ir šeima

A. f A. ONAI ZAILSKIENEI
mirus,
vyra, sūnus ir visus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir liūdime.

2424 W 69th STREJET
Tel. REpittk 7-1JU
r.02* Southwest Highway, PakM HilU. TDimm
T«L 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CAUFORN1A AVENUE

TeL LAfayott* 1-1573

POVILAS J. RIDIKAS
« S 4 SO. HALSTED STTIEFT

Te*. YAnta 7-l»H

VASAITIS. BUTKUS
ALGĖ ir ADOLFAS

ŠLEŽAI

144« SO. 50th AVE.. CICERO. IUL

T * OLjv^ie

2-iOM
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IŠ ARTI IR TOLI

X Kun. Juozas Vaškas, MIC,
Marijonų vienuolyno vyresnysis
ir žurnalo "Laivo" redaktorius,
kovo 6 d. išvyksta j Elizabeth,
N. J., pravesti gavėnios susikau
pimo dienas parapijai. Grįš į
savo pareigas apie kovo 22 d .

k L VALSTYBĖSE

KANADOJE

— Tradicinis pabaltiečių va
karas Kanados parlamento rū
muose buvo vasario 24 d. Jame
dalyvavo Kanados gubernato
rius Ed. Schreyer, kuris pasa
kė ir kalbą, taip pat nemažai
X "Folklife Center News",
ministerių ir parlamento atsto
X Premijuotas romanas "De leidžiamas Kongreso bibliotekos
vų. Vakarą rengė Pabaltiečių
vintas Lapas", rašyt. Birutės VVashinghone, D. C , sausio lai
draugija, o iš lietuvių juo dau
Pūkelevičiūtės jau baigiamas doje įsidėjo Viliaus Variakojo
giausiai rūpinosi inž J. V. Da
spausdinti. Premijos įteikimas iš Chicagos miniatiūrinio kaimo
— Kun. dr. Tomas žiūraitis,
nys. Dainavo sol. Gina Čapkausir su nauju romanu supažindi drožinio nuotrauką ir trumpą
VVashingtono lietuvių katalikų
kienė.
nimo iškilmės bus Clevelando aprašymą. Siame laikrašty kaip
misijos vadovas, tebesigydo li
Dievo Motinos parapijos salėje mokslinė patarėja dirba Elena
— Kanados Lietuviu katalikų
goninėje. Prieš pat Kalėdas
Lietuvos Vyčių 36 kuopos nariai sausio 31 d. Nekalto Prasidėjimo par. salėje Brighton Parke kavutės metu. Iš kai
kovo 20 d. Programoje bus me Bradūnaitė.
centras
svarstė savo posėdy va
Washington
Hospital
Center
li
rės: M. Kincius, D. Smith, pirmininkas J. Paukštis, ses. Teresė, O. Naureckienė, L. Paukštienė, kun. F. Kireilis,
cenatu dr. Ričardo ir Raimon
sario
15
d. Tikinčios Lietuvos
goninėje
jam
padaryta
atviros
x Lietuvių Prekybos rūmų L. Kilkus, S. Klatt ir S. Suski.
Nuotr. P. Maletos
dos Kontrimų iš Kalifornijos
širdies operacija, palietusi net dienos, šv. Kazimiero ir Para
susirinkimas bus kovo 10 d.,
dviejų tūkstančių įteikimas, me
šešias kraujagysles (6 by-pas- pijos metų praktišką vykdymą.
trečiadienį, 8 vai. vak. Dariaus
ninėj daly — Jono Kelečiaus re
ses).
Operacija buvo sėkmin Pirmininkavo Vyt. Bireta. Nu
ir Girėno posto salėje. J. Bace
žisuoto V. Krėvės "Raganiaus"
ga, bet netrukus išsivystė ko tarta kreiptis į visus Kanados
vičius paaiškins apie taksų pil
pastatymas. Bilietus jau dabar
jose infekcija, kurios padariniai vyskupus, kad jie paskelbtų
dymą, o svečias kalbėtojas Sagalima užsisakyti parapijoje
tuvybę ir paminėjo, kad sunku j nės mokyklos vedėja mok. Ona dar nenugalėti. Visi kun. Žiūrai maldos už kenčiančią Lietuvą
muel J. Gentile skaitys pagrin
VASARIO 16-TOJI
arba pas komisijos iždininkę
mums išlaikyti lietuvybę: Lie-1 Jagėlienė, pasveikindama atsi- čio pažįstami linki jam grei dieną. Taip pat pavesta dr. J.
dinę paskaitą. Naujais nariais
JAUNIMO CENTRE
Vidą švarcienę, 766 Tvvilight
tuvoj mus engia ir spaudžia prie- Į lankiusius j šią taip brangią čiau visiškai pasveikti. Lietu Sungailai sudaryti organizacinį
padaugės, įsirašius V. Dragon,
Dr., Seven Hills, Ohio 44131.
Vasario mėnuo y r a Lietuvos šas, čia šitam pertekliaus kraš- i šventę. Buvo įneštos JAV ir viams Trijų Karalių bažnyčioje komitetą atšvęsti šv. Kazimiero
Vladei Erčius, J. Novak, E.
Nepriklausomybės minėjinio mė te mus užgožia turtas ir mate- Į Lietuvos vėliavos, kurias nešė pamaldas dabar kiekvieno mė- jubiliejų Toronte. Parapijos me
X šv. Kazimiero šventė, pra Martha Talbot, Jonui Viktai ir
:
nuo. Minėjimai prasideda pirmą
tams atžymėti nutarta Hamilto
nesio
paskutinį
sekmadienį
lai
dedant jo 500 metų gimimo su kt. Susirinkime bus kalbama
vasario mėnesio sekmadienį ir rialinės gėrybės. I r vaikus au septinto skyriaus mokiniai: Ste ko tos parapijos klebonas (loty ne rengti suvažiavimą gegužės
kaktį, bus paminėta šį sekma ir apie stipendijų banketą Markiekvieną sekmadienį
kurioj klėti lietuviškai reikia pradėti pas Puodžiūnas ir Rimas Luko niškai).
8 dieną.
dienį, kovo 7 d., visose lietuvių tiniąue salėje gegužės 22 d.
nors apylinkėj, parapijoj a r or nuo lopšio. O žilstelėjusios gal šiūnas, palydint Lisai Bartkutei
bažnyčiose. Vienur bus tai šven
vos tam pritariamai lingavo. ir Linai šliažaitei.
— A a. Elena Markjenė, su
— A a, Stasė Dumbrytė-Hnax Marijos aukštesniosios mo ganizacijoj vis būna niinima
čiama iškilmingiau, kitur paJAV ir Lietuvos himnus su
Toliau V. Janušienė pakvietė V.
laukusi 81 na. amžiaus, mirė tiuk, 56 m. amžiaus, ir a. a. Nikyklos su aukščiausiais pažy- Lietuvos Nepriklausomybės pa
prasčiau, pagal turimus galimu
Momkutę pasidalinti su publika giedojo visi susirinkusieji. Akor
vasario 2 d. po sunkios ir ilgos kolas Sinika, 59 m. amžiaus, mi
mus ir susirinkusių lietuvių ™ " » Paeitą ketvirti baigusios j skelbimo švente
mintimis, ką jai reiškia Vasa deonu pritarė dainavimo moky
mokinės lietuvaitės. Pirmųjų j Jaunimo centras minėjo Va- rio 16-toji. Trumpai pašnekė- tojas, Darius Polikaitis. I i e t u - ligos. Jos laidotuvėmis rūpino rė Kanadoje ir palaidoti To
skaičių.
si Bronė Skirienė. Velionė pri ronte.
metų mokinės aukščiausiais pa- į sario 16-tąją tą pačią dieną, tai
X A. a. Arnoldas Alekna tra žymiais baigusios yra D. Didž- y r a vasario 16, antradienį. Tai jusi V. Momkutė pi^iminė ir j vos Nepriklausomybės aktą per- klausė Liet. Kat. moterų sąjun
— A. a. Eugenija Bakanavigiškai žuvo kovo 4 d. ryte ne balytė, K. Kazunaitė, V. Lazaus- j jau antri metai, kai Vasario St. Statkevičienę, vienintelę gy skaitė aštunto sk. mokinys To gai ir Lietuvos dukterims. Bu čienė mirė Montrealy, sulauku
mas Žukauskas.
toli savo darbovietės. Liko nu kaitė, T. Sadauskaitė, garbės 16-toji minima tą pačią dieną, vą savanorę — kūrėją moterį ir
vo palaidota po pamaldų Šv. si 78 m. amžiaus. Palaidota iš
Lituanistinės mokyklos vedė
prisegė
jai
gyvų
gėlių
korsažą,
liūdime žmona dail. Vanda, duk pažymiais — R. Liutkutė, R. kada išpuola, tne sekmadienį
Kazimiero lietuvių par. bažny Šv. Kazimiero bažnyčios Coja mok. Ona Jagėlienė savo kal
tė Audra ir sūnus Paulius. Apie Ramanauskaitė, A. Sabaitė, L. prieš, ne sekmadienį po. Kavinė publikai smarkiai plojant. De
wansville kapinėse.
boje priminė šios šventės reikš čioje.
klamavo
Kriaučeliūno
vardo
laidotuves praneš tik vėliau.
— "Volungės" choras kon
Skrabutėnaitė, A. Tiszkus; an prisirinko pilna žmonių, dau Montessori mokyklos auklėti mę. Sakė rnakiniams, kad ne
— A a. Kazimiera PiEpauscertuos
gegužės 16 d., sekma
giausia
vyresnės
kartos
atstovų,
X Dail. Stanulio, gyvenančio trų metų geriausiais pažymiais
niai: Algis ir Vainius Gleveckai, vien iš praeities, senovės kuni kienė mirė vasario 9 d. Tucsone
dienį,
Toronto
Lietuvių namuo
Šveicarijoje, parodoje išstaty — L. Didžbalytė, L. Putriūtė, Minėjimą pradėjo Jauiiimo cen Audrė Prielgauskaitė ir Dainius gaikščių laikų, bet ir iš dabar ir palaidota Holy Hope kapinėse
tus darbus "Galerijoje" (744 R. Variakojytė, garbės — V. tro Moterų klubo pirmininkė S. Dumbrys. Publika šitiems ma ties laikų turime semtis stipry tam pačiam mieste. Jų sūnus se. Jau dabar prašo visus rezervuotis tą sekmadienį šiam žy
N. Wells) dar galima pamatyti Vieraitytė; trečių metų aukš Endrijordenė ir programai va žiesiems negailėjo katučių. Ma bės. Nurodė, kad ir dabar mes dail. Jonas Pilipauskas-Phillips
miam chorui.
šį savaitgalį. Šeštadienį "Gale čiausiais pažymiais — A. Eitu- dovauti pakvietė V. Kriaučeliū- žuosius deklamatorius ir matyti turime daug didvyrių, kurie ken nuveždavo, kol ji buvo pajėgi į
naitę-Jonušienę,
kuri
programą
— Pasaulio lietuvių jaunimo
rija" bus atidarą iki 8 vai. vak., tytė, J. Sadauskaitė, garbės —
buvo sunku, girdėjosi tik jų čia kalėjimuose, nes jie kovojo Phoenix lietuvių pamaldas bent
ir
suorganizavo.
P
o
Lietuvos
D.
Adomaitytė,
paskutinių
me
veiklą
svarstys kovo 7 d. Toron
skardūs balseliai. Krista Šili- už tėvynės, religijos, žmonių vieną kartą § mėnesį. Pastaruo
sekmadienį tarp 1 ir 9 vai. vak.
himno
maldą
sukalbėjo
kun.
A
tų
aukščiausiais
pažymiais
—
N.
maitytė padeklamavo Vytės Ne teisės laisvę. Baigdama savo ju metu jau sunkiai sirgo ir to Lietuvių namuose, kur prane
vyks specialus parodos uždary
Saulaitis.
D.
Danuevičiūtė-Dumžadeikytė
ir
Sh.
žilvitytė,
gar
munėlio "Už jūrių marių". Vik kalbą mokyklos vedėja pranešė, Į mirė, globojama sūnaus ir mar- šimus padarys Laima Beržinytė,
mas.
bės — M. Abromaitytė, V. Didž brienė buvo pagrindinė kalbėto toras Kelmelis supažindino su kad kasmet, minint Vasario į čios. Ją sūnus atsiėmė jau iš Dainora Juozapavičiūtė ir Pau
x Kazimierinės Sodybos pa- balytė, R. Kulytė, J. Kutaitė ir ja. Ji kalbėjo apie laisvę ir lieRūta Pakštaite, kuri padainavo 16-tąją. mūsų mokyklos moki- i 0 k. Lietuvos. Be to, Jonas Pili lius Kuras. Svarstymuose bus
žmonyje nuo 2 vai. p. p. šį sek K. Szydagytė.
keletą dainų ir vieną dzūkų tar niai aukoja Lietuvių Fondui. J a u pauskas kadaise yra buvęs ir paliesti š. Amerikos, P. Ameri
madienį. Užkandis. Visi lau
kos, Australijos ir Europos lie
me. Agnė Kižienė jautriai pade yra paaukoję daugiau kaip du "Draugo" redaktorius.
x Vladas Petrauskas, North
kiami.
tuviško jaunimo reikalai.
klamavo
nežinomo
autoriaus
tūkstančius dolerių.
Chicago, UI., mūsų bendradar
—
Elena
ir
Petras
Stakėnai
— A. a. Jonas Petrauskas, su
X Po 5 doL aukojo: Anta bis, pratęsdamas prenumeratą,
"Sapne matau", pianinu paly
Kun. V. Mikolaitis, prašyda
nas Kriščiūnas, Anelė Prunsky- atsiuntė ir 10 dol. auką. Labai
dint Alvydei EitutyteL V. Kel mas Dievo palaimos lietuvių tau iš Calgary, Kanados, persikėlė laukęs 59-rių metų amžiaus, nuo
tė, Vai. Indriulėnas, Alf. Visoc ačiū.
melis paprašė susirinkusių kar tai, pakvietė visus dalyvius drau gyventi į Phoenbc, Ariz. Jie 'širdies smūgio staigiai mirė va
pirmą kartą dalyvavo Lietuvos sario 13 d. Toronte. Palaidotas
kas, Elena Gabrienė. Stasys Ru
tu padainuoti "Leiskit į tėvy ge pasimelsti.
x
Aleksas
Lauraitis,
Willow
peika, J. Grigaitis, Pranas Minę" ir dar porą dainų. Minėji
Šv. Mergelės jMariJcs Gimimo Nepriklausomybės atkūrimo su iš Prisikėlimo parapijos bažny
chelevičius, Edvardas žemaitai Springs, EI., American Travel
mas baigtas visiems kartu dai- parapijos mokyklos vedėja se kakties minėjime ir turėjo pro čios lietuvių kapinėse, dalyvau
Agency
Bureau
dalininkas
ir
tis, Alb. Smolinskas, Alfonsas
| nuojant "Lietuva brangi". Bai- selė Edvardą savo žodyje pabrė gą susipažinti su čia gyvenan jant jo šeimos nariams, drau
įvairių
apdraudų
agentas,
įvai
gams ir giminėms.
Paškus, Kazys Viliūnas, Bronė
I giamąjį žodį tarė Ir. Kriauče- žė, kad mūsų protėvių kraštas čiais kitais lietuviais. •
riomis
progomis
mūsų
dienraštį
Mikulskis, Juozas Graužinis, V.
, liūnienė, padėkodama progra- Lietuva, nors ir yra nedidelis,
AUSTRALIJOJE
Jakovickas, A. Pleškys, Irena' paremia. Atsiųsdamas "Drau
mos pravedėjai ir atlikėjams ir j bet garbingas, kalba turtinga, Inga Balzaraitė, Raminta BiluKrapauskienė, J. Grabauskas, go" prenumeratos mokestį, pri
Į visiems susirinkusiems ir kvie- Į dainos skambios. Ragino moki- tė, Milda Rudaitytė. šešto sk.
— Kun. Albino Sprgjo, MIC,
Emily Trimakas, J. Valaitis, dėjo ir 25 dol. auką. A. Laurai
lietuviais
ir
—
Bronius
Fabijonas,
Audrė
Šv. Kazimiero parapijos klebo
tė visus dar pabendrauti prie nius būti gerais
Liuda Paplauskienė. Labai ačiū tį skelbiame garbės prenumera
Rauckinaitė, Jūratė Jankauskai no 50 metų kunigystės šventinio
kavos
puoduko
ar
vyno
stiklo.
gerais
mokiniais.
torium, o už lietuviško žodžio
visiems.
Vaišėmis rūpinosi Jaunimo cen
Išnešamos JAV ir Lietuvos tė. Septinto sk. — Paulius Bin- sukaktis bus minima gegužės
vertinimą labai dėkojame.
dokas, Lidija Bilutė, Rasa Rauc 23 d. Adelaidėje, šiam reikalui
vėliavos.
x Rūtos restoranas, 6812 S.
Alvydė Eitutytė atlieka programą Va tro Moterų klubas.
x
Šį
šeštadienį
Lietuvių
Ope
Programai vadovauti pakvie kinaitė, Taiyda Rudaitytė, Lina sudarytas kelių organizacijų
sario 16 dienos minėjime Jaunimo
Westem Ave., tel. 778-3493 ati
AL Likande rienė
atstovų komitetas, įjungtos vi
čiama aštunto sk. mokinė Mo Šliažaitė, Rima Polikaitytė.
darytas 6 dienas savaitėje, nuo ra pakelia uždanga 26-jo sezo centre.
Tautinių šokių mokytojų Sta sos organizacijos bei sambū
11 v. r. iki 7 v. v. Sekmad. už no operos premjerai. vVeberio
x Loreta Stoncifitė, veikli MARCfcUETTE PARKO ITT. nika Sema.
Mokyt. Rožės Kriaučiūnienės sės Bacevičienės ir Ritos Likan- riai.
darytas. Kugelis, virtiniai, cepe 3-jų veiksmų "Der Freisschutz" Chicagos lietuvaitė jaunimo or
MOKYKLA MINĖJO
— Pertre buvo suruošta Pa
paruoštą eilėraščių pynę dekla derytės paruošti vyresniųjų sky
linai, nalesnikai, varškėčiai, ska operos (Taiklusis Šaulys) prem ganizacijose, yra priimta į EDiVASARIO 16-JA
vergtųjų
tautų diena. Lietu
jera
prasideda
lygiai
8
vai.
vak.
muoja pirmo skyriaus mokiniai: rių mokiniai pašoko "šeinį",
niausiai paruošta plekšnė, viš
nois universiteto odontologijos
viams čia vadovavo B. Steckis.
Vasario 16 dieną 12 vai. pa Davis Bork, Larana von Braun, "vėdarą" ir "piemenėlį".
čiukas Kiev, vyniotas veršienos Marijos mokyklos auditorijoje. mokyklą. Stončiūtė šiuo metu
rapijos
salėn
susirinko
šios
mo
Diriguoja
Alvydas
Vasaitts,
re
Zita
Dubauskaitė,
Renata
KvanDainų mokytojo Dariaus Pali- Iš viso dalyvavo apie 750 įvai
baigia ruoštis magistro laipsniui.
kotletas, blynai ir kiti patieka
kyklos
mokiniai,
pasipuošę
tau
taitė, Jeronimas Linas, Andrius kaičio vadovaujamas vyresniųjų rių pavergtų tautybių žmonių.
lai iš jautienos, veršienos, kiau žisuoja Nkholas IM Virgilio. Be jos, dar yra priimtas į tą
Gražiai pasirodė ir mūsų tautie
lienos ir vištienos.
(sk.) Scenos produkcija — Kazys mokyklą ir A Kožaoa iš Laberty- tiniais rūbais. Atsilankė nema Prialgauskas, Paulius Raucki- skyrių choras padainavo tris dai
žai mokinių tėvelių, artimųjų ir nas, Arista Stungytė ir antro neles: "Ri-dig-dai
Oželis chormeisteriai — Alfon ville, HL
ri-dig-do", čiai. Eisena bei programa do
X A. a. Sofijos Matulienės sas Gečas, Emilija Sakadoiskiesvečių pasigėrėti vaikučių atlie skyriaus — Vida Gaižutytė. Vi "Kur gimta padangė?" ir "Kur mėjosi ir australai.
X Kazys >Eeoevičius, Chica kama programa. Cia mūsų tar si gerai atliko tą eilėraščių py gintarais?".
penkerių metų mirties metines nė, choreografė — Violeta Ka— Kun. Kazys PugeviSus
minint, šv. Mišios bus atnašau rosaitė, scenos reikalų vadovas go, Dl., jau ne pirmą kartą pa pe buvo ir parapijos kun, V. nę.
Ypatingai gražiai ir jaus
laukiamas Australijoje. Jis pra
Programai pasibaigus, tėvų
remia dienraštį didesne auka. Mikolaitis ir kan. V. Zakaraus mingai deklamavo mažytė Zita
jamos kovo 7 d., 11:15 vai. ryto — Jonas Paronis.
ves rekolekcijas lietuviams Perkomitetas mokinius pavaišino
Šį kartą, pratęsdamas prenume kas. Taip pat parapijos mokyk Dubauskaitė.
T. Jėzuitų koplyčioje.
the, Adelaidėje, Hoberte, Geesaldainiais.
Dainuoja
solistai
—
Dana
ratą,
atsiuntė
vėl
25
doL
"Drau
los
vedėja
seselė
Edvardą
ir
Vyras ir sūnus
"Lietuviais esame mes gimę",
linge, Melbourne, Sydnėjuje ir
paramai. K. Miecevičių seselės mokytojos.
(pr.). Stankaitytė, Audronė Sšnonai- go"
paruostą mok. Onos JagėlieBrisbanėje.
Malvina Jonikienė
tė-Gaižiūnienė, Stefan Vicik. skelbiame garbės prenumerato
Minėjimą pradėjo lituanisti- nės, atliko penkto sk. mokiniai:
x Šv. Kryžiaus bažnyčioje Jonas Vaznelis. Algirdas Bra rium, o už savos spaudos ver
3
^
kovo 7 dieną 10 vai. šv. Mišiose zis Bernardas Prapuolenis, Ju tinimą ir auką tariame ačiū.
IR0NIUS
KVIKLYS
bus paminėtas Šv. Kazimieras. n U8 Sa\ rimas, Bronius MaciuLietuviai maloniai prašomi pa kpvirius. Aktorius Jonas Kele
X Visoms JAV L. Bendruo
LIETUVOS
BAŽNYČIOS
maldose dalyvauti.
(pr.). rius atlieka Juodojo Medžioto menės Vid. Vak. apygardoje
i-mas tomas. Teisių Vyskupija
x Lietuvių Fondo Fed. Kredi jo partiją. Operos choras dai esančioms apylinkių rinkimų ko
nuoja
kiekviename
veiksme.
Ap
misijoms primename, kad iki
to kooperatyvas moka 14.1 ^
TelSių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIU se
švietimą
reguliuoja
Romas
Ra
rijos
leidžiamų
knygų.
kovo
8
d.
yra
prašomos
prista
už 90 dienų (5,000 dol. min.),
Leidinys
gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
čiūnas.
Apšvietėjas
—
Denius
tyti kandidatų sąrašus, tiek į
13.5% už vienerių metų (1000
palikti
ateities
kartoms
galimai tikresni >r neiškreiptą mūsų bažnyčių
JAV L B tarybą, tiek į PLB sei
dol. min.) indėlius.
(sk.) Mae,
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities Keturių kartos matytų,
Bilieto kasa šeštadienio vaka mą, atskiromis blankomis, ku
kiek
daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
x Albinas Kurkulis, akcijų re bus atidaryta 6 vaL vak.
rias gavote iš L B Vid. Vak.
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo
brokeris, dirbąs su Rodman &
E spektaklis šį sekmadienį apygardos pirmininko K. Lau
autorius knygos jvarbje.
Bradshaw, Ine, patarnauja ak prasideda 3 vai. popiet. Diri
"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti Ir
kaičio. Kiekvienoje blankoje tu
cijų bonų, fondų bei kitų verty guoja Arūnas Kaminskas. So
pat
jų
buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
ri būti kandidatų siūlytojų 10
gyvenančių išeivijoje. DideHo formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą
bių pirkime ir pardavime. Susi listai tie patys, kaip ir premje
parašų, JAV LB Vid. Vak. apy
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė Išleido
domėję skambinkite 9T7-7916. roje. Bilietų kasa bus atida
gardoje esančių bendruomenės
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $2250.
(ak).
ryta 1 vai. po pietų. Prašome narių. Blankas siųstai JAV LB
Užsakymui siusti Vid. Vak. Apygardos Rinkimi
X Reikalinga moteris prižiu- nesivėkioti.
DRAUGAS, Ą5Ą5 West 6Srd St% Chicago, IL 60629
K\Wia.rrtf visus ir ii visur nei komisijai adr.: Pirm. Izabe Stasė Statkevščienė, vienintelė gyva m
r M 2-jiį metų mergaitę. Willow
Iilinots gyvento)ai dar prideda JI 20 valstijos mokesčio.
Springs, UI. Skambint po 7 vai. atvykti į šk> sezono operos spek- lė Stončienė. 7143 So. Hamlin mo centro Vasario 16 dienos minėji
programoje daiyvav
vak. tel. 839-5816.
(sk.). taklius.
(pr.). Ave., Chicago, UI. 60629. (pr.). dentė Vida Momkutft.
— Lietuvos pasiuntinybės pa
statams remontuoti Los Ange
les Sv. Kazimiero par. salėje
bus pobūvis kovo 14 d. 12:30
vai. Visas pelnas skiriamas tik
šiam tikslui, nes tai laisvos Lie
tuvos kampelis. Jei jis bus ge
rai remontuotas, tai ir reprezen
tacija bus gera.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
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