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Smurtas nesustabdė Gvatemalos rinkimų

Guatemala. — Sekmadienį. kurį perskaitė chuntos narys DaGvatemaloje vyko vyriausybės į niel Ortega. Jis pažadėjo:
" 1 . Nikaragva patvirtina savo
rinkimai, tačiau jų rezultatai ne
bus žinomi api*» 10 dienų. Smur pasižadėjimą nuosekliai laikytis
to veiksmuose žuvo 121 asmuo, neprisijungimo po'"tikos.
2. Nikaragvos vyriausybė yra
jų tarpe automobilio sprogime
svarbiausio kandidato
adjutan pasirengusi pasirašyti nepuolimo
ir savitarpio saugumo sutartis su
tas pulk. Lopez.
Centrinės Amerikos padėtis bu Kosta Rika ir Hondūru.
3. Ji patvirtina, kad yra pasivo svarstoma ir VVashingtone.
Sekretorius Haiga? posėdžiavo su j rengusi palaikyti draugiškus sanMeksikos užsienio reikalų minis- j tykius su Jungtinėmis Amerikos
teriu Castaneda. Svarstytas Mek- Į Valstijomis, taip pat pradėti derysikos prezidento Portillo vasario, bas dėl bet kurios problemos, ku:agos Lietuvių Opera turėjo 26-tojo
Seštadienį
no premjerą — Weberio "Der Freischuetz'
>un-Times'
21 d. pasiūlytas taikos planas. Į ri rūpi abiem šalim, pirmiausia
fotografo Peny C. Riddle nuotraukoje — Bernardas Pra puolenis ir Stefan Wicik.
| Svarbiausia jo dalis —derybos : klausimu dėl konfliktų sureguliatarp komunistinių sukilėlių ir, vimo derybomis ir ekonominio
Salvadoro valdžios. Meksika to- bendradarbiavimo plėtojimo rekioms deryboms tarpininkautų. < gione.
Salvadoro sukilėlių sluoksniai j 4. Šie santykiai turi būti grindžiami visišku Nikaragvos nacio
Meksikos planui jau pritarė.
Meksika jau kuris laikas remia nalinio suverenumo gerbimu, ne
revoliucines Salvadoro jėgas. Sal- sikišimu į mūsų vidaus reikalus,
— Jungtinis Pabaltiečių komi- , vadore pagautas Nikaragvos ka atsisakymu remti kontrrevoliucio
tėtas Washingtone pasiuntė pa-j ^ ^ k u r i s v e i k ė s u r e v o i i u c i o . nierius, vykdyti agresiją ir ekono
dėkos telegramą Europos Saugu-į n i e r i u k o v o s g r u p ė m į s , pabėgo minę blokadą, bet kokius veiks
Komunistai didina spaudimą Bažnyčiai
mo ir Kooperavimo konferencijos j n u o Salvadoro policijos ir pasis- mus, kurie mus verčia imtis ati
Varsuua. — Varšuvos aero-t Arkivyskupas Glemp savo pa- Madride JAV delegacijos va- j
l ė p ė M e k s i k o s ambasadoje. Meksi- tinkamų gynybinių priemonių.
drome kažkas įsibrovė į JAV Kon- moksle Šv. Mykolo bažnyčioje dui Max Kampelmanui už jo i š - |
k o s m i e s t e y r a ^arhį
Salvadoro
5. Nikaragva patvirtina savo
greso delegacijos specialų lėktų- [ Varšuvoje pareiškė, kad popiežius
ketinimą
vystyti revoliucinį pro
propagandos
įstaiga.
Meksikoje
vą. įsilaužimą pastebėjo lėktuvo Jonas Paulius II-sis atvyks į Lenmo klausimą. Telegramoje prašo gyvena ir svarbiausias Salvadoro cesą, laikvdamasi mišrios ekonopilotas, kai ji", atvyko paruošti j kiją švisti "Juodosios Madonos"
ma toliau priminti pasauliui bru- opozicijos veikėjas Guillermo Ma- j mikos, politinio pliuralizmo ir
lėktuvą skridimui iš Varšuvos į j 600 metų sukaktį, nors iš vyriau- j įį"j ' r u s
nuel Ungo, kuris vienu metu kan-1 neprisijungimo sistemos, ir suKrokuvą. Lėktuvas turi specia sybės pusės nebuvo pareiškimo,;
Naftos tanklaivi Daskendo- , . J
viceprezi- i rengti demokratinius rinkimus ne
liūs įrengimus, kurie pasako, a ; uLi V j - -- i
-•
• ••
•— iNanos tanKiaiv.s passenao, j
į Salvadoro
; po sprogimo Karibų juroje. Švedų | dd ednat toa v vo i e t ą k a r t u s u dabartiniu į vėliau kaip 1985 metais.
kas buvo į lėktuvą įžengęs. Nėra Kad vatdzia « « n k a su .:uc vizitu. į ^ s p r o g j m o Karibų jūroie. Švedų i d t
Duarte. Tai buvo j Visas pasaulis stebi vidinių neArkivyskupas pamoksle ragino j l a i v a s išge lbėj 0 16 jūreivių, devy-. D r e z i d e n t l
jokių abejonių, kad kažkas lėk
1972
m.
Jiedu
laimėjo rinkimus, \ ramumų EI Salvadore raidą, su
tuve buvo. Spėjama, kad lenkų visas socialines lenkų grupes ieš- n i j u v o
tačiau kariuomenė neleido jiems didele viltimi laukia steigiamokoti kompromisų,
ar nieko",nesiekti
ragino laimėti
gerbti * _ N e w s w e e k ^ m a l o ^ ^ M i
saugumas bandė patikrinti ko "Viską
pradėti darbo ir abu išbėgo egzi-'. šios asamblėjos rinkimų, kurie
munikacijų įrengimus, o gal įtai žmogaus orumą, kurį pažeidė da parodė, kad prezidento Reagano
populiarumas nukrito iš 52 nuoš- lėn. Nuo to laiko abu tapo politi- į įvyks kovo 28-tą dieną. Salvadoro
sė lėktuve slaptus mikrofonus. barti nė krizė.
i vyskupų konferencija specialiu
sausio mėn. iki 45 nuoš. kovo mėn. niais priešais.
Kongreso septyni nariai labai su
Socialdemokratas
Ungo
šiuo
raštu pareiškė, kad rinkimai ga— Italijoje pirmadienį prasi
pyko dėl šio įsibrovimo ir įteikė
Popiežius meldėsi
dėjo Raudonųjų teroristų, kurie metu Salvadore vadinamas "šeš-: lėtų duoti įvykiam naują kryptį.
užsienio ministerijai griežtą pro
buvo pagrobę JAV
generolą, tuoju komendantu". Kiti penki [ Tikimės, rašo vyskupai, kad gytestą. Delegacija sekmadienį iš
už Gvatemalę
vadovauja ginkluotoms teroristų; ventojų
dauguma,
pasisakiusi
teismas.
skrido į Vieną, o šiandien grįžta
grupėms.
Jos
visos
kartu
sudaro
|
prieš
ginkluotus
susirėmimus,
tuRoma. — Popiežius Jonas Pau
— Daugkartinio naudojimo er
i JAV.
lius II-sis sekmadienį savo kalboje dvėlaivis "Columbia" jau pa Amerikoje pagarsėjusiomis raidė- rės galimybę rinkimais išreikšti
Katalikų Bažnyčios sluoksniai
daugiausia laiko skyrė Gvatema ruoštas pakilimui, kuris numaty- mis atžymėtą organizaciją —j savo valią ir sudaryti sąlygas tatpareiškė, jog popiežius Jonas Pau
| FDR. Tos raidės tačiau nereiškia ' kingam problemų sprendimui.
lai, prašydamas Dievo, kad ten tas kovo 22 d.
lius II-sis neatvyks į Lenkiią rug—
Rytu
Vokietija
pareiškė
pro
Franklin Delano Roosevelt", bet! Toliau vyskupai pažymi, kad netaika, laisvė,
— ~.
.
i
i -i- r. ateitu pastovumas,
eisingumas ir ramybė. Jis apgai testą Kanadai už lėktuvo, skren- j « p r e n t o Democratico Revoliucio-1 ramumų priežastis yra krašto vi
piucio men., bet gal vėliau. Sa; d u j e . Toji priežastis buvo dirbtilestavo smurto veiksmus, kurie dančio į Nikaragvą sulaikymą ir j n a r i o »
j. koma, kad sovietų valdžia pata
Amerikos spauda ir Kongreso nai sutarptautinta, sudarant patrukdo šalies pažangai, nurodė, iškrėtimą Gander aerodrome, New
rė Lenkijos vyriausybei nekviesti
nariai plačiai komentuoja įvykius, vojų didžiųjų jėgų įsikišimui į
kad smurto veiksmuose buvo pa foundlande.
popiežiaus. Vatikane kalbama,
grobta, nužudyta kunigų, vienuo- — Devynių islamo valstybių va Centrinėje Amerikoje. Salvado-: Salvadoro vidaus reikalus,
Valdžia pasiryžusi atiduoti Egipto žemes
kad pats popiežius nevažiuos, kol
lių.
dai svarstė Irano—Irako karo pa ras lyginamas su Vietnamu- Bal
Tel Avivas. — Izraelio karei-1 marijos, dėl Jeruzalės, rašo Nee- Lenkijoje bus karinė padėtis. Jo
Popiežius paskelbė, kad gegužės liaubų klausimus. Grupei vado tieji Rūmai kelis 'kartus pareiškė,
Mirė kanauninkas
viai pradėjo iškraustyti iš Sina- j man, sakydamas, kad Izraelis tu- kelionė karo stovio sąlygose bū
jog nenumatoma siųsti į Salvado
13 d., kada bus metinės nuo jo vauja Gvinėjos prezidentas.
jaus ten suvažiavusius naujaku-Įri išlaikyti Sinajų, nes už kelių tų laikoma pritarimu tam karo
K. Miknevičius
sužeidimo atentate, jis bus Portu
— Sirijos prezidentas Assadas rą Amerikos kareivių.
rius, kurie prisiekia neatiduoti šių j metų vėl bu s karas su arabais, stoviui. Šiemet, kaip žinoma,
Vasario 21 d. Nikaragvoje sve
galijoje, kur melsis Fatimos Mer pareiškė turįs įrodymų, kad HaTrečiadienį, kovo 3 dieną. Mo
žemių Egiptui.Kareiviai veikia be j Geriau jį vesti Sinajaus dykumft- švenčia 600 metų Censtachovos
čiavosi
Meksikos
prezidentas
ir
gelės
šventovėje,
dėkodamas
už
ma
miesto
sukilime
daug
prisidė
lėtuose,
Kaišiadorių vyskupijoje,
ginklų, be lazdų. Armijos mergi se negu pačiame Izraelyje, įrodi Jasna Gora Mergelės pasirodymo gyvybės apsaugojimą.
pasakė
savo
garsią
"aš
tarpinin
jo
JAV
žvalgybos
organizacija
buvo laidojamas vietinės bažny
nos išveda ir išneša moteris, o nėja radikalų vadas Izraelio par sukaktį.
kausiu
sureguliuoti
padėtį"
kal
CIA.
čios
altaristas, Molėtų dekanas,
Lenkijos spauda paskelbė, kad
Lietuviu atstovai
vyrai ištempia iš tuščių namų lamente. Sakoma, kad apie mili
bą.
Nikaragvos
valdžia
irgi
pagarbės
kanauninkas Kazimieras
— Kolumbija pasiuntė karinius
vyrus. Jokių sužeidimų nepasitai joną izraelitų yra pasirašę peti kariuomenės teismas nuteisė ka
skelbė
gan
nuosaikų
pareiškimą,
j
Miknevičius.
Kanauninkas Mik
pakviesti į Balt. Rūmus patrulius į didesnius miestus.
kė, tik viena moteris skundėsi, ciją, raginančią neatiduoti Sina- talikų kunigą Boleslaw Jevvulski
nevičius mirė sekmadienį, vasario
už pamokslą, kuriame jis šmeižęs
Washinptonas. — Trečiadienį, j Bogotoje ir Medeliine uždaryti
kad jai įbrėžta ranka grumtynė- jaus balandžio mėn. pabaigoje
28 dieną, eidamas 92-ruosius anv
gen. Jaruzelskį ir pasisakęs prieš j kovo 10 d.. Baltuosiuose Rūmuo- j universitetai Komunistinės gru
se su moterimis kareivėmis. Kai
žiaus metus. Velionis buvo gimęs
karinę padėtį. Teisme Koszalino se, East kambaryje, įvyks ceremo pės bando sutrukdyti Kolumbijos
kurios armijos merginos verkusios
Reaganas kalbės
1890 metais, kunigu įšventintas
mieste prokuroras reikalavo ku nijos, kuriose prezidentas Reaga- parlamento kovo 14 d. rinkimus
dėl tokio nemalonaus darbo.
1915 metais. Taigi už trejų metų
nigui 6 metų kalėjimo.
britu parlamente
nas pasirašys dekretą, paskel ir prezidento rinkimus kovo 30 d.
Dešiniojo spamo grupės vei
būtų galėjęs švęsti 70 metų ku
Kitas katalikų kunigas Syhves- biantį kovo 21 d. "Afganistano
kėjas Y. Neeman "Maariv" laik
Londonas. — Prezidentas Reanigystės
jubiliejų. Kanauninkas
raštyje rašo, jog pasaulyje daug ganąs birželio 8 d. lankysis Bri ter Zych, 32 metų, suimtas Gro- diena. Tuo bus pagerbiama už
Kazimieras Miknevičius yra jau
Egipto teismas
dzizk Mazovviecki mieste už tai,
kas pasikeitė nuo Camp Davi tanijoje. Jis pakviestas pasakyti kad paslėpė klebonijoje ginklą, laisvę kovojanti afganų tauta ir
ketvirtas šiemet Lietuvoje miręs
Kairas. — Egipto karinis teis
do taikos sutarties pasirašymo. kalbą britų parlamente. Iki šiol kuriuo du jaunuoliai nušovė va- kitų pavergtų tautų laisvės kovokunigas.
Irane pasikeitė vyriausybė, nebė tik vienam užsieniečiui buvo su- sario 18 d. Varšuvos policininkai tojai visame pasaulyje. Pasirašy- mas nuteisė penkis vyrus mirti
ra Izraeliui palankaus šacho. So tekta ši garbė — kalbėti jungti-1 Z. Karos. Jis nuo žaizdos mirė va- i mo ceremonijose pakviestas daly- už prezidento Sadato nušovimą.
— Izraelio ambasadorius Švei
vietai įžengė į Afganistaną. Vyks niame britų parlamento posėdyje,) sario 23 d. Suimti keturi jauni vy- ! vauti "Draugas" ir kitos redakci- Leitenantas Islambouly bus su
carijoje
pagerbė lenkę katalikę
ta Irano — Irako karas, pagaliau jame kalbėjo Charles de Gaulle. Į rai ir minėtas kunigas. Tardomi! jos, PLB valdybos pirm. Vyt. šaudytas, kiti keturi — pakarti.
Ireną Vicenz. kuri nacių karo me
Prezidentas Reaganas išvyks į; kaltinamieji atidengė, kad gink-j Kamantas, JAV LB krašto val- Septyni kaltinamieji nuteisti ka
Egipte nužudytas prezidentas Satu išgelbėjo daug žydų. Jai įteik
datas. Egiptas nebėra tas pats, Europą birželio 3 d. Jis dalyvausi las atiduotas kun. Zychui, pas ku dybos pirm. Vyt. Kutkus, JAV LB lėjimo bausmėmis, du — ištei
tas "Teisiųjų medalis".
Visuomeninių reikalų tarybos sinti.
koks buvo, rašo autorius, todėl Prancūzijoje
organizuojamame rj jis buvo rastas.
Policija suėmė vieną iš kaltinereikia Sinajaus atiduoti. Joks septynių valstybių vadų pasitari
"Solidarumo" pirmininko žmo pirm. Aušra Zerr, JAV LB ryšiKAJLENDORIUS
parlamentas negali rankų pakilo- me, aplankys Romą, Vatikaną, na Danuta Walesa pareiškė spau- ninkas tarptautiniams reikalams j namųjų gynėjų, kuris kaltinajimu atsisakyti tokių svarbių mies dalyvaus Nato valstybių posėdyje į dai, kad jos vyras bus išleistas iš Alg. Gureckas, Amerikos Lietuvių mas teismo smulkmenų atidengi
'Kovo 9 d.: Kaudidas, Pranciš
tų, kaip Sharm ei Sheik prie Rau Bonoje ir tris dienas viešės Britą- internavimo ir atvyks į Gdanską Tarybos pirm. dr. K. Šidlauskas, mu spaudai.
ka, Žygintas, Visgaila
donosios jūros ar Yamit prie Vi nijoje. kur bus karalienės Elzbie kovo 21 d. dalyvauti savo duk-1 respublikonu partijos veikėjai: J.
Kovo 10 d.: Makarijus, Vikto
Chicagos
Lietuvių
Operos
solistės
Da
duržemio jūros. Jei žydai bus iš tos svečias Windsoro pilyje.
ras, Visvydas, Žibuoklė.
terš krikštynas. Jos žiniomis Vva- j Talandis, A- Milūnas, A. Regis žvalgą, kuri tęsis dvi valandas.
Aukštieji departamento pareigū na Stankaitytė ir Audronė Simonaity
tremti iš Sinajaus, tai anksčiau
lesai bus leista pasilikti Gdans- ir k t
Saulė teka 6:15, leidžiasi 5:49.
tė - Gaiziūnienė duete iš operos "Taik
ar vėliau jie bus išvaryti ir iš kitų
Baltuose Rūmuose iškilmės nai supažindins svečius su eina lusis Šaulys". Paskutinis operos spek
— Kovo 5 d.j erdvės orbitą bu ke per Velykų šventes, o, gal ir
ORAS
arabų teritorijų, laimėtų 1967 m. vo pakeltas komunikacijos sate ilgiau. Praėjusią savaitę su Wa- > prasidės 11:30 vai. Tą pačią dieną maisiais tarptautiniais politikos taklis bus kovo 13 d. Maria HS audi
Debesuota, temperatūra dieną
kare. Kova dėl Yamito yra kova litas "Intelsat 5 — D", kuris sve- i lesa vėl susitiko valdžios atstovai, I 2:30 vai. Valstybės departamente klausimais, jų tarpe apie JAV torijoje.
Nuotr.
'•Sun-Times"-Peny
S.
Riddle
30 L, naktį 20 1.
dėl Golano, dėl Judėjos ir Sa- ria 2 tonas.
jų tarpe vicepremjeras Rakovvski. ' įvyks JAV užsienio politikos ap-1 santykius su Sovietų Sąjunga-

Po Didžiojo Tėvynės karo nuo tirptume
Vieningoje" TSRS
Lietuvos buvo atplėšti lietuviški tautų masėje.
rajonai: Pastovio, Breslaujos, As
Pagal oficialius 1970 m. gy
travo, Varenavo. Vien tik Vare- ventojų surašymo duomenis Bal
navo rajone yra apie 30 lietuviš tarusijoje lietuvių beveik nėra, nes
ku kaimu, prigludusių prie Lietu lietuviai buvo užrašinėjami len
vos sienos; juose gyveno apie kais arba baltarusiais.
15000 lietuviškai kalbančių žmo
Nuo 1950 m- uždaryta lietu
nių. 14 lietuviškų kaimų yra Ast viškos parapijos Pelesos bažny
ravo rajone Gervėčių apylinkėje. čia ir paversta grūdų sandėliu.
Šiose salose yra daug lietuvių
Nugriauta Varenavo bažnyčia;
kultūros vertybių. Tai —ypatin jos vietoje dabar stovi kultūros
gai senos ir gražios liaudies dai namai. Uždarytos Vydžių ir Apso
nos, pasakos, papročiai, įdomūs et bažnyčios.
nografiniai kaimai.
Svarbios
Uždarytos visos minėtose salo
mokslinės reikšmės baltistams
turi savita tarmė, išlaikiusi savo se lietuviškos mokyklos. Tik Pe
lėsoje, Gervėčiuose ir Giriose dau
archaiškus bruožus.
gybės pareiškimų ir skundų dėka
Sunkią priespaudą mes, lietu išreikalavome lietuvių kalbos mo
viai, iškentėjome lenkų okupaci į kytojus. Lietuvių kalba minėtose
jos metais. Dar ir šiandien gyvos mokyklose pradedama mokyti kaip
lenkų nacionalistų padarytos žaiz viena iš užsienio kalbų — tik nuo
dos. 1944 m. pavasari sužvėrėję trečios klasės. O juk šių apylin
lenkų buržuaziniai nacionalistai kių kaimai lietuviški!
su hitleriniais okupantais subom
Trukdoma lietuviams užsipre
bardavo ir sudegino gražų lietu
numeruoti
lietuvišką
spaudą
višką Pelesos kaimą. O kiek nu
Draudžiama
mums
kalbėti
net
kankinta lietuvių kultūros veikė-j
jų! Tačiau tuo sunkiu metu vei- Ssavo gimtąja kalba. Lietuviams
kė lietuviškos mokyklos, skaityk neleidžiama užimti aukštesnes
los, klubai, vaikų darželiai, savi pareigas.
Štai Pelesos kaime buvusi ko
veiklos rateliai. Lietuviška kultūra
lūkio pirmininkė Liucija Žilins
gyvavo.
kąja, lenkų buožės duktė su par
Tarybų valdžios metais Balta
tiniu bilietu, oficialiai visuotinia
rusijos Komunistų partijos vado
me susirinkime uždraudė lietu
vai, gavę įsakymus iš aukščiau,
viams viešoje vietoje kalbėtis gim
sutelktomis jėgomis kartu su vie
tąja kalba. Už tai sumokėjo bau
tiniais lenkų nacionalistais ėmėsi
das ne vienas Pelesos kaimo gy
grubių represijų prieš lietuvius.
ventojas. Dėl jos represijų plaukė
Jų tikslas — atplėšti mus nuo sa
skundai į Gardino srities komite
r o tėvynės Lietuvos, kad nu
tą, bet lietuvių balsui partijos va
traukę su savo
tautiečiais bet
dovai paprastai būna kurčneby
kokius kultūrinius tautinius san
liai.
tykius, greičiau praradę savo na
cionalinius bruožus ir kalbą, iš(Bus daugiau)
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Ar popiežius
lankys Lenkiją?

TRUMPAI
IŠ VISUR
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DRAUGAS, antradienis. 1982 m. kovo mėn. 9 d.
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1407 So. 49th Court, Cicero. 111.
kaip miesto gyventojai galėtų įstengs mokėti didelius mokes
Vai.: pirm., ai ir , ketv ir penkt. 2-5
Iš vienos pusės nedarbas
Kasdien
10-12 ir 4-7 isskyr-i'tf.* iriest |
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
pagerinti namų priežiūrą bei jų čius už tą apdraudą
stumia vyresniuosius darbiaptarnavimą. Parodoje įvai
Tel. REliance 5-1*11
2. Šiuo metu, pagal vietinės ninkus j pensininkų eiles, o iŠ
596-3166; namų 381-37"'.nu
rius patarimus teiks įvairių sri- Chicagos socialinės apsaugos kitos — baimė gauti vis mažesDR. WALTER J . KIRSTI
DR. PETRAS 2U0RA
J2 fių žinovai (elektrikai, namų istaigos teigimą, pasitrau nes pensijas, ir ypač sveikatos
Lietuvis gydytoja"
GYDYTOJAS IR CHIRUKGA.
3925 VVest ?->»h S- apšildymo specialistai, dekora kiančių į pensijas žmonių skai apdraudos netekimas, veTČie
6745 VVest 63rd Streei
Vai.: pirm , antr., ketv ir penKt.
vimo, dažymo, vandentekio ir čius labai padidėjo. 0 priežas potencialius
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt
pensininkus
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak
2-7; Šeštadieni? nagai susitarimą
U.).
tis y r a l a b a i p a p r a s t a : pasilikti darbininkų gretose.
Trec. ir Sėst. uJ-Vyt
Paroda bus atidaryta nuo nedarbas.
U ž t a t ir sakome a n o t
DH. X. M. ŽYMANTAS
penktadienio, kovo 26 d. (12
DR. IRENA KYRAS
„Langsam,
aber
Daugelis vyresnio amžiaus vokiečių:
DR. S. T. CHIRBAN
vai.
— 9 vai. vak.), iki žmonių darbų netenka ne tik sicher..."; žinokime ką darome,
DANTŲ GYDYTO)
DANTV GYDYTOJAI
sekmadienio, kovo 28 d. 7 vai. dėl blogos ekonominės pedė- pasitraukdami į pensijas ir
2659 W. 59 St., Chicago
2654 VVest 63rd Street
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2
vak. Smulkesnes informacijas ties, bet ir dar vis tebesitęsian peržengę tiltą į pensininkų
Vai. pagal susitarimą- antr., tre
„Sodybos" svetainėje vyks
a n g l ų k a l b o s k u r s ų pirmo
tValandos pagal susitarirna — Pi;m.(
ketv. 10 v. ryto iki 6 v vaka
gausite
tel.:
312-7444202
arba
:
čios
diskriminacijos
prieš pusę, jų nesudeginkime.
ji g r u p ė su mokvtn]ft I^ea S t a r u s ( » H v i d u r . - 1
antr . trec\, ketv ir ??»št-»d
Tel. -- 778-3400
744~°460.
Nuotr. V
J. Soliūnas
vyresniuosius
darbininkus.
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prekių, geros gamybos, o tik pramonės įmonėse gaminti
k a l n a i deficitinių
prekių, apie 30 elektros, bemaž 100
kurias tenka išleisti. Jos netin metalinių ūkinių prekių, per 30
ka vietos rinkai, o tuo labiau buitinės chemijos ir per 50
Bloga ūkio sistema, kenčia eilinis pilietis
— užsieniui. Žinoma, dėl to plastmasės gaminių, kelias
Sovietų
Sąjungoje
ir
geriausia
iniciatyva
negali
J. VAlCELlCNAS
visa kaltė tenka fabrikams, aesimus visokių ūkinių prekių,
pavergtoje Lietuvoje komu
išspręsti visų problemų: kai įmonėms, o ne prekybinin kurių dar vis trūksta".
nistų partijos žinioje dir-1 (Švyt. 1981. Nr. 10, 6 p.) kurių prekių, gaminamų mies kams.
V. Žemaitis užsuko ir į
pasikalbėjimus
su te, vis dar trūksta, o daug
Visa Karibų jūra, kurioj yra jonų žmonių. T a d a būtų sun bantieji spaudos žmonės daug aprašo
taip malonūs pasivažinėjimai, kiau vesti sulaikymo kovą rašo apie komunistų ekono įvairių prekybinių institucijų smulkmenų, kurias galėtume
Toliau I. Šepliafovas sako: valstybinio plano komitetą,
ekonomine
parama,
karine
pa
bei
įmonių
vadovais,
kodėl
ir Centro Amerika šiandien
m i n i u s laimėjimus,
nors
sėkmingai daryti patys, įsive „Žodžiu, mūsų siūlytų 179 kur neseniai įkurtas dargi
yra politikos dėmesio centras. galba ar apsaugos daliniais. gyvenime matyti
daugiau žmonės negauna reikiamų žame iš kitur".
pavadinimų
naujų,
didelę specialus — liaudies vartoja
Dažniausiai
linksniuojamas To ir nori Kuba, to nori ir So ekonominių
pralaimėjimų. prekių, kai nereikalingų —
paklausą turinčių ūkinių mų prekių skyrius. „Liaudies
Lietuvos fabrikuose
ar prekių respublikos pramonės vartojimo prekių gamyba, tęsė
Salvadoro vardas. Bet iš tik vietų Rusija, kurios visomis Praeitais metais ir partijos deficitinių prekių kalnai. Jis
dirbtuvėse
dažnai
gaminamos
pastangomis
remia
Salvadoro
p
r
a
d
e
d
a
a
p
r
a
š
y
m
ą
n
u
o
rųjų reikia žvelgti ne tik į Sal
sekretorius P. Griškevičius
įmonės šiais metais žada to skyriaus vadovas J o n a s
prekės,
kurios
neturi
paklau
revoliucionierius
ginklais,
charakteringų
prekių
trūkumo
vadorą ir jo silpnumą kovoje
viešai pasakė, kad šiemet
įsisavinti tik vieną kitą. Paga Meška, tam tikra dalimi stab
sos.
Šiaulių
„
N
u
k
l
o
n
o
"
su revoliucionieriais, bet į visą žmonėmis, kariniais reikmeni Lietuvoje derlius buvo daug — vaikų naktinių puodukų. Jis
liau, jei kuri įmonė imasi do žinybiniai barjerai, žemas
Karibų jūrą ir Centro Ameri mis ir pinigais.
blogesnis, negu p r a e i t a i s rašo: „Jane, meldžiamoji, gal gamykla daug metų gamina gaminti kokį niekutį, tai kol smulkių gaminių rentabilumo
Vietnamo karo pralaimėji metais. Ar tie derliai geresni kokioje kertėje vienas kitas paklausos neturinčius ranko t a s niekutis a t s i r a s a n t lygis, n e p a k a n k a m a s materia
ką, kuri tūno a n t parako bač
kos. Ten jau sprogo Nicara- m a s ilgam laikui išgąsdino ar blogesni, komunistiniai tebėra užsimetęs, — matyt, galių segtukus, suvenyrus ir prekystalio, praeis kokie 3-5 linis bei techninis aprūpi
nimas ir dar daugybė kitokių
g u a , sprogdinama Guatemala, amerikiečius. Tai pripažįsta ir kraštai be kultūringojo pasau savo pažįstamą, sėdinčią prie pan. Proletarų krašte mažai metai".
kas
tokius
segtukus
perka.
menkesnių problemų. Sakysim,
naikinamas Salvadoras, iš CIA direktorius. Bet čia nėra lio p a r a m o s
i š s i m a i t i n t i informacijos langelio ūkinių
„Neringos"
galanterijos
gami
norint pradėti gaminti kokį
prekių
parduotuvėje,
Muzie
V.
Žemaitis
apsilankė
ir
pas
naudojamas Hondūras, įtaka Vietnamas, kuris yra už tūks negali, teisingiau pasakius,
niai
iš
plastmasės
dėl
blogos
niekutį, reikia gauti dešimtis
jaus
gatvėje,
meldė
jaunas
Kauno
„Nemuno"
metalo
daroma Costa Ricai ir prietil tančių mylių ir kurio pralai komunistai negali išmaitinti
kokybės
neturi
paklausos,
o
dirbinių gamybinio susivieni parašų. Beje, dėl vieno kito
čiu padaryta nedidelė, nese mėjimus lėmė politika. Čia už savo vergų, nors patiems t ė v a s . B a l a n e m a t ė to
negalima
gauti
vilnonių
skare
jimo direktorių R. Maulę. parašo neretai t e n k a leistis
niai pasiskelbusi nepriklauso tektų tik užblokuoti Karibų komunistams visko užtenka. plastmasinio, kad ir emaliuo
lių,
vyriškų
ar
vaikiškų
šalikų.
tas
su
dangteliu".
Informatorė
„Gerai", sako Maulė, „tamsta vos ne į pasaulio kraštą,
ma, Grenados valstybėlė. Ir šis jūrą, kad negalėtų įplaukti sve Jie sudaro kilmingųjų —
skėstelėjo
rankomis
ir
gražiai
parašysi
apie rimtus gamy išvažinėti visą plačią šalį.
plotas y r a rūpestis ne tik Šiau timi laivai, užtektų budėti prie raudonųjų kapitalistų klasę.
K
r
a
š
t
o
ū
k
i
n
i
ų
p
r
e
k
i
ų
dabar
žinybinius
binės ir finansinės bei ūkinės Imkime
rės Amerikai, bet ir visoms ap krantų ir aerodromų, kad ne Komunistams yra viena išei nusišypsojo: „Senokai niekur
prekybos
bazės
vyr.
prekių
barjerus:
m
a
n
o
t
e
,
lengva
veiklos trūkumus mūsų
linkinėms lotynų valstybėms, būtų galima pristatyti ginklų, tis — jie savo žinioje turi nėra. Jokių..!" Jei žmogus
žinovas
Ivan
Šepliakovas
susivienijime. Mane, gal būt, susikalbėti su direktorium,
net tolimesnėms ir didesnėms revoliucijos šaltiniai tuoj iš milijonus vergų, kurie iškasa norėtų gauti brangius baldus,
sako, kad bazė turi ryšius su pakeis kitu, o puodų, puo kuris klauso tik sąjunginės
liustrus,
kilimus,
tai
gali
jų
ir
sektų. Gal ne taip optimistiškai visokių metalų, ypač aukso, už
Pietų Amerikos tautoms.
nebūti, ne taip svarbu, o kai 74 r e s p u b l i k o s pramonės dukų, puodelių ar padaugės!" ministerijos vadovybės".
Prezidentas R. Reaganas yra būtų praktikoje, bet bazės, ku kurį galima nupirkti duonos,
nėra tokių paprastų
ir įmonėmis. Bet iš jų dažnai Direktorius, matyt, žino, ką
išsireiškęs, kad Centro Ameri rias žada įkurti Hondūre ir Ko tam tikslui 1981 m. sovietai į
Tikra teisybė, sako Lietuvos
reikalingų puodukų, tai jau gauna ne t a s prekes, kurios kalba: vien per
praėjusį
ka ir Karibais reikia jau dabar lumbijoje, būtų sėkmingi su pasaulį išleido 90 tonų aukso.
reikalingos,
o
kurios
nereika
blogai.
penkmetį
„Nemuno" susi prekybos „ministeris" P r a n a s
taškai,
kad
rūpintis ir pastatyti stiprias l a i k y m o
lingos — deficitinės. Jis sako: vienijimui pavaldžioje „Pirmū Mickūnas. Ūkinės paskirties
1981
m.
Sovietų
Sąjungoje
užtvaras. Kitu atveju ko komunizmas būtų sulaikytas javų derlius buvo numatytas
pasikeitė prekių tuo tarpu į respubliką
Ir L. Brežnevas per partijos „Dėl to deficitinių prekių sąra n o " gamykloje
munistinė mažuma, remiama dar prieš įsigalėjimą Centro ir 236 mil. tonų, o gauta apie 30
š
a
s
n
ė
m
a
ž
n
e
t
r
u
m
p
ė
j
a
,
keturi direktoriai, penki vyres į vežam daug daugiau, negu iš
suvažiavimą
pasakė,
kad
Kubos, o per Kubą Sovietų Ru Pietų Amerikoje.
p
a
r
d
u
o
t
u
v
ė
s
n
e
į
s
t
e
n
g
i
a
proc. mažiau. Tais pat metais reikia daugiau gaminti prekių,
nieji
inžinieriai,
nemažai jos išvažam. Nieko čia nebūtų
sijos, įsigalės čia žiauriu dikJAV javų derlius — 326 mil. kurios reikalingos vietos sukaupti būtino asortimento, įmonės t a r n y b ų
vadovų, peiktina, jei įsivežtume tik tai,
tatūrišku valdymu ir žmo
atsiranda
kalnai
paklausos
tonų ir dar įvairių pupelių ir žmonėms. Tokius patarimus
susivienijimo
v y r i a u s i ų ko patys negalime pasidaryti.
nių žudynėmis. Prezidentas
Centralinė Amerika šiuo me aliejinių sėklų — 57 mil. tonų. duoda ir vietos komunistų neturinčių prekių. Kita vertus, specialistų, o puodų nepa Atvirkščiai, iš įvairių kraštų
priminė, kad j a u dabar ekono tu savo revoliucijomis keršija JAV yra tris kartus mažesnis
komitetai, betgi viskas išeina ir mūsų pasiūlymai gaminti daugėjo. Kai kur gamybos vežamės tai, ką p a t y s seniai
miškai ir politiškai rūpestį ke už vadinamą "nesikišimą", kai kraštas už Sovietų Sąjungą, o
pagal tą posakį — žodžiais daugiau įvairesnių, naujes fondai išaugo, o pati gamyba gaminame, dargi turime senas
lia daugelis pabėgėlių, juo la ten buvo diktatoriai ir skriau javų derlius beveik dvigubai
pageidaujamų nukrito. Tenka dideles išlai tradicijas, deja, g a m i n a m e
kailinių nepasiųsi. Komunis nių, pirkėjų
biau t a s klausimas iškils, jeigu dė savo pavaldinius, laiky didesnis. JAV gyventojų apie
prekių.
Tokius
sąrašus kas das padaryti rekonstrukcijai, taip, kad ir patiems į šitokį
tams visko užtenka, bet nor
ten įsigalės komunistinės val dami juos daiktais, naudin 240 mil., o Sovietų Sąjungoje
met
išsiuntinėjam
visoms įsivežant mašinas net iš užsie darbą koktu žiūrėti. Imkime
maliems gyventojams visko
džios. Dabar kovų centras, iš gais diktatūros išlaikymui. — apie 266 mil.
įmonėms
—
paprastai
lieka
be nio. Gal po 2-3 metų „Pirmū muilą, kurį importuojame iš
trūksta.
kurio eksportuojami ginklai Keršija už nesirūpinimą pap
atgarsio. Iš visur išgridome n a s " p e r m e t u s
g a l ė s Čekoslovakijos, VDR, VFR,
Vilniaus miesto komiteto kategorišką „Ne". Fabrikai,
revoliucijai, terorizmui ir tero rastu žmogumi, kurio reikala
Nekalbant apie visokius
Suomijos, o taip pat g a u n a m e
ir
t r a n s p o r t o įmonės kokių pakeitimų pada pagaminti 600 tonų emaliuotų iš baltarusių, estų, latvių.
ristų paruošimui tarptautiniu vimai maži, bet ir jis nori gy komunistų laimėjimus, komu p r a m o n ė s
geros kokybės indu.
būdu, y r a Managua, Nicara- venti. T a s n e s i r ū p i n i m a s nistų spaudos žmonės ir viešai skyriaus vedėjas A. Matule ryti negali".
Graibsto žmonės šitą atvež
guos sostinė .O Nicaraguą jau žmonių pragyvenimu nesikiši iškelia
visokius
pralaimė vičius sako: „Iniciatyva tikrai
tinį muilą, graibsto dėl to, kad
Vėliau
V.
Žemaitis
kalbėjosi
Cia ir pasireiškia komunis
valdo, nors d a r ir ne visą val mo į valstybių vidaus reikalus jimus, blogą
komunistinę graži, sveikintina, jai pritarė
su
sąjunginio
geriausių daug mūsiškio, atsiprašant,
džią paėmę sandinistai, tai y r a vardu šiandien jau atsišaukia tvarką ir dėl to susidariusį partijos miesto komitetas. tinė sistema. Kai nėra asme liaudies
vartojimo
prekių tik akims muilinti tinka".
marksistai, kuriems visi buvę tartum aidas miške ar kalnuo žmonių skurdą. V Žemaitis Deja, praktika rodo, kad dargi niškos iniciatyvos, nėra gerų
pavyzdžių paviljono Lietuvos
sukilėliai turi paklusti ir kurie se, kad žmogumi turi būti rū
filialo direktorium, ekono
Teisingai sakoma,
kad
globoja
visus
tarptautinio pinamasi net svetimų ir tur
mijos
kandidatu
Vytautu pavergtoje Lietuvoje raudo
komunizmo "mokytojus".
tingesnių valstybių. Laisvė
Dalangausku. Tas pasiklausė nųjų baltarankių y r a daugiau,
William J. Casey, CIA direk išduodama kaip principas,
V. Žemaičio pasakojimo, o negu dirbančiųjų, todėl ir tie
torius, pokalbyje su spaudos kada ji paneigiama papras
paskui pats pradėjo pasakoti: darbai labai nenašūs. Užtat
atstovais pareiškė, kad Mana- tiems žmonėms. Ir jie praran
„Pernai mūsų filialas būsi visur ir skamba: deficitas,
guoje y r a rusų, kubiečių, rytų da kantrybę nešti nelaisvės
miems gamintojams išdavė deficitas, deficitas su pertek
vokiečių, šiaurės korėjiečių, pančius.
879 plataus vartojimo reikme lium. O tas deficitas daugiau
vietnamiečių, Libijos teroristų
nų pavyzdžius. Ekspertų tary paliečia darbo žmones.
Negalima kaltinti tik Ameri
ir net palestiniečių. Jie visi ruo kos. J i negalėjo ir negali būti
ba patvirtino 316 naujų gami
šia šiems k r a š t a m s importuo pasaulio tvarkos policininkas.
nių. Pirmajam šių metų filialo
tą komunizmą, komunistinio Bet tiek Amerika, tiek kitos
ekspertų tarybos posėdžiui
valdymo būdus ir politinę sis laisvos ir kultūringos valsty
respublikos pramonės įmonės
temą. T a i leidus, pasikeis Cent bės yra atsakingos už dabarti
pateikė dar 30 naujų liaudies
Būti minutę ar valandą did
ro Amerikos valstybių gyveni nius negalavimus, kurie reiš
vartojimo prekių. T u r i n t vyriu yra daug lengviau, negu
mas ir pavojus dar labiau kiasi tarptautinėje politikoje ir
galvoje tai, kad mums dar tyliame heroizme leisti dieną
išaugs.
labai trūksta visokių buities iš dienos. Tik prisiminkime tą
paskirų kraštų revoliucijose.
smulkmenų, tai nėra daug. pilką, — monotonišką kasdie
Juo labiau turi visi laisvieji
Antai koordinacinis centras, į nybę, darbą už kurį niekad
susirūpinti, kai jie supami iš
kurį įeina penkių respublikų — nepagirs, — didvyriškumą, ku
Nors Kuba, įvedus Castrui visų pusių komunistinio pa
Baltarusijos, Moldavijos, Esti rio niekas nepastebės, kuriuo
diktatūrą, pasižadėjo revoliu saulio veržlos. Jie sudaro pa
jos, Latvijos ir Lietuvos — niekas nesusidomės. Kas tą
cijos nenešti į kitus kraštus, vojų taikai, norėdami iš dik
atstovai ir kurio pagrindinis kasdienybę pakelia ir vistiek
bet tą pažada jau dvidešimt tatūrų pervesti į dar žiauresnę
uždavinys yra padėti įsisa pasilieka žmogumi, tas tikrai
metų laužo. J i yra tik Sovietų diktatūrą, ir graso pasauliui ir
Dešinėje — senatoriaus administracinis asisten
Pasimatymas su sen. Charles Percy ir pokalbis
vinti plataus vartojimo prekes, yra herojus.
Sąjungos tarnaitė, išlaikomas jo žmonėms. Tai yra šiuo metu
tas Cohen ir sen. Ch. Percy.
Lietuvos reikalais. Iš kairės: dr. A. Razma, adv.
siūlo minėtųjų
respublikų
Amerikos pašonėje prieštiltis Centro Amerikoje, taikant net į
F. Dostojevskis
Nuotr. A. Bulotaitės.
S. Kuprys, dr. K. Ambrozaitis, A. Milūnas.
revoliucijai kelti. J a net Sovie Pietų Amerikos didesnes ir
tai naudojasi Afrikoje, kel stipresnes valstybes, apie ku
didžiai laiminga, nes prokuratorius t ą n a k t
minimo visur prisiklaidžiojęs, pagaliau žu
dami revoliucijas ar įtvirtin rių žmogaus teisių nepaisymą
G E R T R U D VON LE F O R T
buvo su ja.
vęs, krisdamas nuo kalno viršūnės Šveicari
dami komunistines diktatūras. nuolat kalbama, bet tylima
— O, mano Prakseda, — sušuko ji m a n ,
joj. Aš nemanau patikėti šia legenda, Tu
kaip Etiopijoje ir Angoloje. Ku apie komunistų keliamas sui
—
Erosas
šįkart buvo man maloningas! Nie
žinai, kad tai fikcija: ne prokuratorius, bet jo
ba išnaudojama Afrikoje kelti rutes.
kad dar nebuvau patyrus tokios meilės. — Ir
žmona, mano mylimoji ponia Klaudija Prosuirutes atskirose valstybėse,
Novelė
ji
meiliai žvilgterėjo į ano malonaus dievu
kula,
tarsi
klaidžiojo
po
visus
šio
pasaulio
kiršydama vienas prieš kitas ir
Karibų jūra ir kaimyninės
ko
statulėlę, kuria prokuratorius buvo pa
kampus, nes iš tiesų yra tokių dvasinių vie
padėdama kovoti, kaip Etiopi Centro Amerikos valstybės
Vertė
puošęs
jos kambarįtų, kurios pasaulį ne tik primena, bet t a m
jai prieš Sudaną ar pan. Juo la stovi ant revoliucinio vulkano
A. TYRUOLIS
— Ne, aš dar nesikelsiu, — gynėsi ji, kai
tikra aukštesne prasme ir yra tas tikrasis pa
biau Kuba yra įrankis ko krašto. Arba Amerika iš savo
bandžiau
padėti jai apsirengti, — leisk m a n
saulis.
munizmui įvesti Centro ir pašonės pašalins tą pavojų ,
1
dar
valandėlę
pasilsėti ir pasapnuoti — dva
Pietų Amerikoje. Cia yra pa gesindama pradedamą įkurti
Tad ir pradedu nuo to ypatingo savo po
sioj jaučiu, kaip mane dar tebelaiko vyro
našios kalbos, panašūs nusi ar jau įkurtą gaisrą, arba tu
Išlaisvintoji graikė Prakseda rašė iš Ro
nios sapno, kuriame, kaip nujautei, tikrai
rankos. — Ji leido man pataisyti jos pagal
teikimai ir interesai, o išlavin rės jau dabar skaitytis su gali
mos Julijai, Decijaus Galiko žmonai Vie
slypi jos likimo esmė. Ir aš Tau visiškai pri
ves ir, lyg nuvargęs vaikas šypsodamasi
ti k o m u n i s t i n i a m
terorui mumu, kad neteks geriausių
noje:
tariu, kad sapnas nelygu sapnui: iš tikrųjų
įkniubo į jas.
kubiečiai yra kaip tik tinkami priemonių žaliavas pristatyti,
Didžiai gerbiama Ponia, aš ką tik su
yra tokių, kurie jau iš anksto kalba apie ne
Po to atriume tvarkiau gėles ir vaisius
džiunglių karui ir savųjų prieš savo prekes išvežti, alyvą pa
žinojau, kad K vinto Kraso legionas šiom
pakeičiamą tiesą, nors joks aiškintojas ku
stalui — plepiąsias verges buvau išsiuntusi,
savuosius kurstymui.
pildyti ir net laisvę namie lai
nigas mums to ir nepatvirtintų. Ir nors pap
dienom bus perkeltas iš Romos į Galiją, ir
kad niekas netrukdytų mano poniai pamie
dėl to skubu vienam jo tribūnų išsamiai ap
rasti sapnai pralekia pro mus lyg tie vaikai,
Jie turi ir talkininkus. Tai duoti. Galima manyti, kad CIA
goti
— ir staiga išgirdau iš miegamojo kam
rašyti tai, ko maloniai prašei kaip sesuo my
kur žaidžia slėpynes, bet tie sapnai, apie ku
Nicaraguos sandinistai, kurie direktoriaus W. Casey patirtis
bario jos baimingą šauksmą. Kai p a s ją
riuos Tu užsiminei, išlieka lyg tos didingos
lėdama mano brangiąją ponią. Atrodo, kad
mėgina griauti ramų, nors ir ir įspėjimas bus naudingas
įėjau, ji žiūrėjo į mane, savo guoly s ė d ė
politikos
krypčiai
nustatyti.
savo
pirmuoju
laišku
negalėjau
Tau
pakan
Romos
Forumo
kolonos,
kurios
lankytojui
neturtingą, Salvadorą. Nica
dama, didelėm išgąstingom akim.
Bet
svarbiausia
gal
padės
su
kamai aiškiai visko išdėstyti. Prašau atleis
šaukia: "Niekad neužmiršk mūsų!" Ir vie
raguą su pustrečio milijono gy
ti tą mano kaltę — kai Tau rašiau, mane bu
nas iš tokių sapnų kaip tik yra tas, apie ku
Saldus laimės pajautimas buvo dingęs
ventojų drįsta kurstyti Salva laikyti komunizmo veržia į
Amerikos
kontinentą.
O
t
a
i
vo
per
d
a
u
g
sujaudinę
sukrečiantys
rį
čia
ir
kalbame.
nuo
jos vaikiškai gražaus veido, lyg a n t jo
doro s u k i l ė l i u s , nes, tą
yra
laisvės
ar
nelaisvės
klau
būtų
užkritęs daugelio ateisiančių metų še
įvykiai.
Be
to,
buvau
suabejojus,
ar
mano
Gerai prisimenu visas su juo susijusias
valstybę užėmę arba pavertę
simas.
šėlis, arba lyg būtų ją fiziškai sugniuždęs
tuometinis pasiuntinys pakankamai patiki
aplinkybes, nors jau praėjo keli dešimtme
komunistiniu satelitu, jie su
dievų nepermaldaujamas fatumas. Ji ištie
mas,
o
ir
Tau
žinoma
persekiojimų
banga
čiai.
Mano
tada
dar
jaunutė
ponia
dažnai
darytų jau netoli septynių mili
P. S.
sė į mane rankas, bet vėl tuoj nuleido lyg sudar nebuvo visiškai nurimusi. Šiuo tarpu pa
būdavo nuliūdus, lyg būtų buvus vyro ap
paralyžuotas.
vojingoji būklė pagerėjo. Nors pasiuntinys,
leista — Tu pati žinai, kiek daug ji, lyg išle
— Mano laimė žuvo, — sunkiai kalbėjo ji.
kurį pasirinkau, nėra iš tavo tikėjimo drau
pęs vaikas, tikėjosi iš vedybinio gyvenimo.
—
Sapnavau tokį baisų sapną, kurs, ryt
gų
tarpo,
bet
jis
tylus
ir
nešališkas
romė
Ir
iš
tiesų,
prokuratorius
ją
dažnai
palikda
Pavergti kūną gali pančiai,
Mes esame kaip laivai, ku
metį
pasapnuotas, tikrai išsipildo!
nas,
kurs,
blaiviai
galvodamas,
nepritaria
vo
vieną,
bet
tik
dėl
tos
didžiai
įkyrios
pa
rių burės y r a pilnos gero vėjo apgauti protą — sklandus me
anam
persekiojimai,
ir
dėl
to
galiu
Tau
šian
Paprašiau
pasakyti tą sapną, kad galė
reigos, kurią jis turėjo atlikti anai mažai, bet
— gerų intencijų, bet mes las. Bet laisvą sielą kas, kas,
dien atviriau pasisakyti.
čiau ją bent kiek apraminti. Ji tik iš lėto ėmė
tikrai atkakliai tautai ir kuri jo valdoviškai
nepajudame į priekį, nes per kuris valdovas suvaržyti gali,
laisvai kalbėti.
prigimčiai
buvo
nepakenčiama.
Bet
aną
ry
Kaip
man
minėjai,
šiuo
metu
Galijoj
dar
kitam kaip vergą dovanot.
giliai įleistas inkaras.
tą,
apie
kurį
kalbu,
mano
ponia
buvo
tikrai
vis
kalbama,
kad
prokuratorius,
iš
nusi
(Bus daugiau)
V. Krėvė
Fulton Sheen

Vienas pasirinkimas —

NUOLAIDOS AR
SULAIKYMAS

DEFICITAS SU PERTEKLIUM

PILOTO ŽMONA

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. kovo mėn. 9 d.

kuriu gražus ir išraiškingas šoki- \
mas priminė žiūrovams Lietuvą,
jos sritis Aukštaitiją ir Žemaiti
ją. Drąsiai ir gražiai deklamavo
J. Vidmantas. Rezoliuciją JAV vy
riausybei perskaitė D. Olienė. Au
kų Lietuvos laisvės kovai remti su
rinkta daugiau kaip 2,000 dol.
Aukos ir toliau renkamos. Minė
jimą rengė ALTos skyr. valdyba.
Tenka pasidžiaugti Raimundo
Kiršteino gerai pravesta Lietuvos
nepriklausomybės minėjimo pro
ga liet. radijo programa. Jo prane
Šimai lietuvių ir anglų kalba bu
vo nors ir trumpi, bet gerai ap
galvoti, lengvai pasiekė klausyto
jų širdis. Buvo gerai atrinkta ir
patriotinė muzika. Kaip girdėti,
R. Kiršteinas už tai iš klausyto
Seattle tautinių šokių grupe u e t u t i s
savo pirmajam pasirodyme Vasa- jų susilaukė nuoširdžių padėkos
rio 16-tosios minėjimo proga.
žodžių.
Juozas Jurkus dažnai vietos
amerikiečiu laikraščiuose laiško
forma labai taikliai bando pateikti
savo minris dabartiniais užsienio
politikos klausimais, ypač Sovietų
nas kun. Justinas Vaškys. Jis ir imperialistinias užmačias taikliai |
Seattle, Wash.
tai dienai pritaikytą labai jautrų, demaskuodamas.
kupiną tėvynės ilgesio pamokslą
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Parapijos metinės rekolekcijos
pasakė. Mišių metu pakiliai gieŠVENTĖS MINĖJIMAS
kovo mėn. 26 —28 d. praves
| dojo vietos lietuviu b-nės choras,
Jau suėjo 10 metu, kai ši nedi vadovaujamas Jono Adomaičio, kun. Ptr. Gaida "Tėviškės Ži
delė, bet veikli lietuviu kolonija vargonais grojo R. Obalrs. Orga buriu" redaktorius. Rekolekcijos
pradėjo kasmet minėti Vasario 16 nizacijos su savo vėliavomis da prasidės Mišiornis ir pamokslu
-tąją ir 3 metai nuo įsteigimo Liet. lyvavo pamaldose. Prieš Mišias kovo 26 d. 7 v. v. Po Mišių reli
Bendruomenės Seattle skyriaus. tautiniu šokiu grupės Lazdynas ginės minties vakaras su rekolek
LB suruoštas 1982 m. Nepriklau vyresnės šokėjos atnešė prie al cijų vedėju žem. salėje. Po pašne
somybės šventės minėjimas pra toriaus tris žvakes: už kenčiančią kesio kavutė.
a. sb.
lenkė visus praėjusiu mietų ren Lietuvą, žuvusius partizanus k
ginius savo auikšto lygio progra- i
išblaškytuosius Sibiro taigose, o Istorija mūsų nemoko jokios kima ir gausiu visuomenės atsilan-1
viena iš jų ant altoriaus padėjo | t 0 s tiesos su tokiu tikrumu, kaip
kymu.
plačią tautinę juostą.
į g. civilinė laisvė negali būti be
Atidarant minėjimą, vėliavas
3 v. p. p įvykusiame minėjime!pavojaus ilgai atskirta nuo reliįnešė mažieji Audra ir Michael I po prof. J. Slavėno pranešimo Lie- iginės laisvės; tokiu atveju ilgaiCarpenter. Visi sugiedojo t a u - į t u v 0 s klausimu meninėje progra-jnįui jos abidvi žūna. Kur tik yra
I moję labai mikliai pasirodė Jad- [religinė laisvė, ten anksčiau ar
olėtai Kuprėnaitei. Latvių Bendr. vygos Reginienės vadovaujama (vėliau ji atneš ir politinę laisve.
atstovas Arvid Berkolds, perteik tautinių šokių grupė Lazdynas,
J. Story
damas sveikinimus mūsų brolių
tautos, išreiškė viltį, kad visos Pabaltijos šalys vieną dieną galėtų
laisvėje paminėti savo nepriklau
somybės šventę.
A f A.
Seattle LB pirmininkė Ina Bertulytė-Bray pristatė svečią iš ChiJADVYGA VAIČIULYTĖ
cagos, politinių mokslų profeso
rių Tomą Remeikį, kuris davė pa
Gyveno Chicago, Illinois Brighton Parko apyl.
grindinį pranešimą. Jo įdomi te
Mirė kovo 6 d., 1982, 10:30 vai. vak.
ma lietė pasipriešinimus prieš So
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Veronika Gestaitienė, brolis
vietu valdžią šiuolaikinėje Sovie
Antanas
Vaičiulis. 2 sūnėnai Algimantas Vaičiulis s u žmona Julia ir
tų Sąjungoje.
J o n a s Vaičiulis su žmona Aurelija ir jų šeimos, kiti giminės, draugai ir
Sexė meninė dalis, kurią su di- Į
pažįstami.
dėlių pasisekimu atliko iš Vaik. Į
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California
Avenue.
Vokietijos tvykęs muzikinis trio:;
Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 9 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus
pian' tė Raminta Lampsatytė- i
atlydėta į Švč. Ii. Marijos Nekalti Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje
Kol! < (užaugus Chicagoj), jos j
įvyks gedulingos p.imaidos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į
vyras smui :ini? kas Michael Kolš v . Kazimiero lietu \ ių kapines.
lars ir sopranas Karin Poog. Jų į
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
klasikinė programa, praturtinta
muzika lietuvių kompozitorių Ba-1
Nuliūdę: S e s u o , b r o l i s ir sūnėnai su š e i m o m i s .
lakausko ir Juozo Bertulio kuri-j
Laid. duekt. Petras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572.
niais. Atlikti J. Bertulio "Atlan-I
to Serenada" ir dramatinis rečitatyvas "Žuvusiams kariams", į
ypač paveikė klausytojų širdis.
Šauksmai "Bravo!" ir gausūs plo- •
MŪSŲ MIELAI BIČIULEI
jimai išprašė bisą iš talentingų Į
A. f A
menininkų.
Gasrdūs patiekalai — suvežti |
vyr.sktn. ONAI ZAILSKIENEI
atsilankiusiu svečių — sudarė pui- j
kią bendrą vakarienę, po kurios j
mirus, jos vyrą PRANĄ, s'nus ARŪNĄ i r ALGIMANTĄ
žmonės turėjo progos pamatyti
su ŠEIMA ir visus GIMINES gilaus skausmo ištiktus,
neseniai įsikūrusios Seattle tauti
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
nių šokių grupės pirmą pasirody

MŪSŲ KOLONIJOSE

mą. Vadovaujant mokytojai Zi
tai Petkienei, šokėjai atliko kubi
lą, vėdarą ir rugučius, o po to
visus svečius įjungė į bendrą ratą
šokti "Noriu miego". Kol mu
zika linksmai skambėjo salėj, tol
svečiai smagiai mynė polkutes ir
suko valsiukus, maloniai pavar
gę, susibūrė prie pianino dainavo
lietuviškas dainas.
Vakaras tikrai buvo nuostabus:
ne vien, kad salę užpildė daug
jaunimo, pasipuošusio tautiniais
drabužiais, ne vien, kad puiki
programa visus painformavo ir
pradžiugino, ir ne vien, kad, ska
niai užkandę, šokom ir dainavom
ligi po vidurnakčio, bet taip pat
dėl to, kad lietuviai, atnaujinda
mi ryšius su lietuviais, sustiprinom meilę savo tėvynei
Z. P.

Rochester, N. Y.
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO MINĖJIMAS
Vasario 21 d. minėjimas buvo
pradėtas iškilmingomis Mišiornis
Sv. Jurgio lietuviu kat. parapijos
bažnyčioje Jas atnašavo klebo-

CLASSIFIED ADS

P A D Ė K A
Mūsų mylima ir brangi žmona, motina ir močiutė

A +A

M I S C E L L A N K O L S

Salomėja Kielienė-Prąnskūnienė
Mirė 1982 m. sausio mėn. 26 d. ir buvo palaidota sausio mėn. 30 d. š v .
Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems,
dalyvavusiems šermenyse, atsisveikinime ir laidotuvėse.
Dėkojame visiems, kurie žodžiu, laiškais ir spaudoje pareiškė uži,
jautą.
Dėkojame visiems už šv. Mišių, Lietuvos Dukterų draugijai aukas ir
gėles.
Dėkojame atsisveikinime žodį tarusioms Liet. Dukterų draugijo:vardu p. Onai Bakaitienei, SLA 134 kuopos pirmininkei p. Elenai Cižauskienei.
Dėkojame Gyvojo Rožančiaus būrelio pirmininkei p. Adelei Genčiuvienei už sukvietimą būrelio narių ir sukalbėtą rožančių dienos metu.
Dėkojame p. Emilijai Gaškienei už Liet. Dukterų draugijos vardu sukalbė
tą rožančių vakare.
Dėkojame kan. V7. Zakarauskui ir kun. Fab. Kireiliui už maldas koply
čioje.
Dėkojame kan. V. Zakarauskui už šv. Mišias, pamokoią ir palydėjimą j
kapines. Dėkojame solistui J. Vazneliui už giedojimą šv. Mišių metu ir
vargoninkui A. Kalvaičiui.
Dėkojame karsto nešėjams: B. Krištopaičiui, K. Bagdonui, St. Kielai,
P. Urbonui, A. Brazdžiūnui ir A. Ropei.
Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui Donald Petkui, jo sūnui
Donald ir L. C. Gasūnui už tvarkingą, rūpestingą ir malonų patarnavimą.
Visiems, visiems mūsų širdingiausias ačiū.

SIUNTINEI 1 LIETU'/A
ir kitus kraštus
NEDAS, 4059 Archer Avenue
Chicago, III. 60632, tel. 927-5:30
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U\0O£.L. TAX SiiRVIOK
NOTAKY PUBLIC
4259 S. Maplenood, tei. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ Bkvtetlmai, cUdcmt
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
Kitokie blankai.
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TELEVIZIJOS
MIGLINAS

TV

Gyveno Daytona Beach, Florida.
Ten pat bus ir palaidota kovo 10 dieną.
Dideliame nuliūdime paliko tėvai Teodora ir Alfonsas,
sesuo Nijolė su šeima, broliai Arūnas ir Jonas su šeimomis,
kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Viešpatie, priimk Jos vėlę i savo Tėvišką globą.

A. f A ONAI ZAILSKIENEI,
uoliai lietuviškosios skautybes puoselėto
jai, mirus, reiškiame gilią užuojautą jos
vyrui, sūnums ir artimiesiems.
ST. PETERSBURGO
K. GRIGAITIS
A. ir A. KARNIAI
A. ir B. KLIORĖS

SIUNfTIHiAI f UETUVA
TeL — 925-2787
Vytautas Vaiantinas
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SKAUTININKAI:
H. LUKAŠEVIČ1US
V. ir K. PALČIAUSKAI
B. ir A. URBONAI

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.

A. f A. Inž. ARNOLDUI ALEKNAI
staiga mirus, giliame liūdesy pasiliekantiems žmonai
VANDAI, dukrai AUDRAI, sūnui PAULIUI ir uoš
viams p. VARNECKAMS ir kitiems giminėms gilią už
uojautą reiškia ir kartu liūdi
ALĖ IR ADOLFAS RUIBIAI
ALVYDAS IR VITALIJA
VASAIČIAI

nrnnntfiimntnntnwtnntmin<«"":»
BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymą*
Namu pirkimas — Pardavimą?

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
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IEŠKO

NUOMOTI

Tel — R£ 7-5168

A . f A.

H E L P VVANTED —

MOTERYS

KOL SEKEEPER — LTVE LN
Hard working mother of 4 cbildren
seeks eąually hard vvorking vvoman to
take care of children, keep h o u s e and
take full charge of running household. 6 days a week. References needed. English speaking. Ovvn room, TV.
TOP WAGES.

TeL — 388-4241

BUBNYS

CfflLD CABE/HOUSEKEEPEB
6 days a week. Mušt speak some

LIUCINAI VILKUTATTIENEI
Amžinybėn iškeliavus, mūsų mielą ir di
džiai gerbiamą
STASĮ BARĄ BEI JO ŠEIMĄ
šioje skausmo valandoje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.
STANDARD FEDERAL
ASSOCIATION

SAVINGS AND LOAN
TARNAUTOJAI:

LENA
AVILA
VYTAUTAS
BARČAS
RŪTA JUŠKA
VANDA
PRUNSKIS
ONA RUIBIS

BRONĖ RUMŠĄ
LIUDMILA SYRUTOVi
ONA UMBRAZIŪNA
KOSTAS ŽOLYNAS
NORA ŽUKAS

Master Plumbing

English. Serious caUs only.

Licensed, Bonded, Insured

Gali: 944-2884

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
ir vonios kabinetai. Keramikei plyte
VYRAI Ot MOTERYS
les. Karšto vandens tankai. Flood control. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — Display — Šates. Housewares.. Men
— Women. Call us first $1,600 per
lietuviškai.
mon. full tLae; $1,200 per mon. part
SERAPINAS
SSS-2&60
I time. Commission. Bonus. Full benefit
package.
Call 626-7070 or 848-4641

MOVING
Z

-A.
į.--rkr&usto ba dus ir
į
-i*a daiktus. Ir iš toli z r ; « t o leij j d u s a i ir piina apdrau<L
' 'rnarr.e MASTER CKARf.:
TeM
— W A 5-8^

ViSA

D S M E S I O

PACKAGE EXPRESS AGEN'CT
M A R U a NOREIKIENfi

SIUNTINIAI 1 L1ETUV4
Labai pageidaujamos g«ros rūšies
prekSs. Maistas iŠ Europos sandeUu.
2608 W. 69tb SC> Cnioago. m . 6 N M
«U% _ 20% — 30% pigiau -uokėsii
TeL §25-2787
už apdraudę nuu i^ules ir -'iomo; ''IJio pss 113US.

Čiurlionio galerijos direktore
VANDĄ
ALEKNIENC
šioj skausmo valandoje, mylimo vyro
A. + A.
ARNOLDO netekus,
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
ČIURLIONIO

GALERIJOS

F I A I K Z A P 0 LIS
3208y2 West 95tb Street
Teief. GA 4-8654
i!iillllllUiflMlii1lliniUiiiillHU!iiii!liilil

VILIMAS
M O V I N G
i Apdraustas perkra-stymas
{•airių atstume
j TeL 876- 1882 arfea S76-5996

BENDRADARBIAI

IIIIIIIHHilIliiiJhlliriMiiiii^lllllilIlIlIlIH

Lietuvos Kariuomenes kurejui-savanoriui
A . f A, JUOZUI R Ū B U
mirus, jo žmonai, vaikams, giminėms, drau
gams, pažįstamiems nuoširdžia užuojautą
reiškia
ČIKAGOS SKYR. L.K. KŪRĖJAI

-SAVANORIAI

Lietuvos atsiminima)
Radijo valanda jau 40 metų t?mtuj«
New Jersey, New Yc^. ir Coa ^tieut
lietuviams!
Kas *«4t*dier.. U WEVD Stoti**
N«w Torke nuo I iki 1 vai. rakaro,
)7 9 mes F H Talppat kiaaajrktUa
' Muaic of L4thuac<a" procranua kac
trečiadieni, nuo 6:05 ik! 7:99 vai.
vakaro, a Seton Hali Unlv
*cžo «toUe«. 8J.5 FM. (WSOU)
Dlrskt DR. JOKCSAS STUiiAS
234 Suailt Oriva
VV'atchung, N. J. 0 7 C *

Mielam broliui
Mielam draugui

Rezidencinių ir pajaminių
namų pardavimas
Income Taz, Insurance, Notary Public
2951 West SSrd S t — TeL 439-7978

PENSININKAS (sibirietis) ieško buto
ltlllilllUHIIIIIIIIIillliUHIi!!i:i!US!!UII!IHI
nuomoti iš 3 kamb., be baldų, MarĮvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
ąuette Parko rajone. Pasiūlas siųsti
ls mūsų sandelio.
šiuo adresu: John Papartis, P.O. Bus.
COSMOS P A R C E L S E X P E E S 6
1433, Homewood, AL 60430.
2501 W. 69th S t , Chicago, IL 60629

iiiiiiiriiiiiiiitniuiiiiifsiniiiiuuuiiiiiiiut

A.tA. DANUTĖ ILEKYTĖ

ŠIMAITIS REALTY

li!!{!!tilll!iU;iltltlii!'HI!!Hi!!Ut!UUIIill!!

FELICIJUS IR STASĖ PREKERIAI
IR DUKROS MILDA IR DALIA

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
1982 m. kovo 7 d., 11 vai. ryto, netikėtai mirė mūsų mylima
dukrelė ir sesutė

E S T A T E

J.
B A C E V I Č I U S
Spalvotos ir paprastc., Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai
6529 S. Eedzie Ave. — T78-32&
Pardavimas ir Taisymas.
2346 W. 68 St, teL 776-1486

V y r a s A n t a n a s , s ū n u s M a r i u s , m a r t i Emilija ir a n ū k a i .

BEAL

TaL — (201) 7S3-MM

A. f A,
STASIUI BARZDAI mirus,
seserį VERONIKĄ su vyru JONU, GTMTNES ir AR
TIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame.
ADELĖ
ACIENĖ
VANDA IR JONAS KIRTIKU Al
ROŽĖ IR ALFONSAS
PLEPIAI
ELENA IR PETRAS
DALINIAI

iiMiiitiiifiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiMiiiiiiitiniM

(liniuiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiKiit

SOPHIE

BARČUS

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Stotis WOPA 1490 AM
Transliojama iš nuosavos studijos
Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus.
7159 So. Maplewood Ave^
Chkago, IL 90629
TeL — 778-1543

niiHuniimniniiiiHnminmmiiiimiim

1Sm«1waurSi^^
0AU8IAU?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
NUO $300 IKI $1,000

Chrysler LeBaron Medallior
2-dr Coupe

BAL2EKAS MOTOR SALES
CHRYSLER •

IMPERIAL

PLYMOUTH • K CARS
"U WILL L K E US"

OArehtr — V I 7-1515
LflEBAS

BREDKE3EUS

SKAMBANTIS LAIKAS
Lenktynet tr iypaenoa. Gyvanimo
bangoae. Veidą i Lietuvą. SUėrsJ•iip.i svetimomis kalbomia. 72 puad
" U^ym-M

siųjrtl

"TJRAUOO"

PRASČIOKĖLIS

Michiana, Ind.

Gary lit. mokyklos V a s a r i o 16 minėjimo oficialioji dalis. Prie s t a l o iš kai
res: k u n . I. Urbonas, seselė Janina, Joana Rudzevičiūte, dr. J a n i n a Rėklaitiene.
N u o t r . R. Mačio

Oary lit. Mokyklos mokiniai mini Vasario 16

N u o t r . R. Mačio

Gimiau paprastas
— Kaip patiko mūsų pietūs?
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
ir paprastas prasčiokėlis numirsiu.
— klausia valgytoją pareigūnas.
Nors Michianos gražus paeže- I r padėk man, Dieve, būt
— Jeigu buljonas būtu buvęs
rės miestelis padalintas dviem!
paprastam,
valstijom — Indianos ir Michi-j Duok mano širdžiai laukinės toks šiltas kaip alus, o alus toks
gano, vakarai atskirti nuo rytu,!
žolės paprastumą šaltas, kaip buljonas, tai neturė
bet lietuviai kasmet surengia gra- į įr dangaus vyturėlio tralenimą.
žu Vasario 16 d- minėjimą Notrei
V. Šlaitas čiau ko skųstis.
Dame bažnyčioje. Ir šiais metais į
čia gimę lietuviai Albertas Vinikas, VValteris Gremala ir Stepas
Karvelis užprašė Šv. Mišias Notre į
Dame bažnyčioje Bažnyčios kle-j
bonui monsr. Melevage (Malevi-į
čius) išvykus į Gary vyskupijos
jubiliejinę šventę, kur jis buvo
programos vedėju, Šv. Mišias at- į
našavo už žuvusius dėl Lietuvos j
laisvės ir pamokslą pasakė vie-!
nuolis Paul, neseniai atvykęs iš
A. A.
Čekoslovakijos. Minėdamas Lie
SESUO M. SILVIANA, SSC
tuvą, kalbėjo apie pavergtus kraš
Kazimiera Stankaitė
tus ir kaltino Vakaru pasaulį, ku
ris remia komunistinį režimą. Šv.
Mišių auką nešė dr. Jonas Valantiejus, Mišauskienė, Rūta Albrechtienė ir skautas Venckus. Moterys
buvo pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. Šv. Mišiose dalyvavo
apie 50 lietuviu. Aukojo dr. J.
Valantiejus, Vinikas, Gremala,
Galiniai, Mikeliūnai, Mačėnas,
Venckus, Mišauskas, Karvelis,
Juodakis, Smilgiai ir kt

Iš bažnyčios, beveik visi vyko
į Beverly Shores lietuviu klubo
rengiamą Vasario 16 d. minėji
mą, kuris vyko gražioje Holiday
Inn salėje. Kitais metais planuo
nienė i-r Uršulė Tavarienė -DUl- jama į Notre Dame bažnyčioje ; ,
•kiai ir atliko
rengiamą minėjimą, pasikviesti
VSK
Dalyvis solistą ir lietuvį kunigą.

NOSU KOLONIJOSE
Gary Tndiana
VASARIO -,5
Gary ir East Chica-gos miestv
lietuviai tari bendrą ALTossky-į
rių ir Vasario 16 rrunejimus ren- j
ria bendrai pamečiui —viene-'
' Tras .metus Gary mie.-te, antrais
E, Crucagcje. Šiais metais tas
bendras mirgėjimas įvyko East
Oricągoją vasario 21 d. 5 vai.
vakare Šv. Pranciškaus parap. sa
lėje su gražia programa m bonhr
tui. Jame dalyvavo Gary gyv su
savo Vytauto posto legionieriais
ir savo jaunimu.
Ryte 10 vai. Gary 5r. Kazimie
ro bažnyčioje vyko pamaldos už
Lietuvą, kurias aukojo ir tai dieam panoksią pasakė kun. Ign.
UTIKMI
Pamaldos s ^SHam*i • > tb
vo —V rtaato posto
i

•-

.

'

'

'':-

. m ieŠ€ • : a t
ne
ijetorvžs įjj
su Rū-j
p
• ra, Liet. vėtrai Liet. '^y-j!
4, Het. audiniu juostą iš Lietu- 1
vos, lie* Bažmuos Kronikas", j
gmtark į : .ū iŠ Lietuvos, Pri-j
sftjėfrmo žvaicę, o pabaigoj "o-i
: elė fankia Ga u < .^ai-i
&§, Joana RadzeriSrafeė ir ar. Ja-j
akaa Rėklaiti 2nė
ostij- su Į
.ynu. Giedojo parapi'os choras j
Bai orai Sa^ciša^tienei. |
• vėliava lit. mcikyiAos aibi-(
taticntai —fonas Tavarss, Krisi Tavaraitė, Danutė Seferytė, ]
Diana Mačytė.
Tuojau po pomaldę salėje lit.
mokykla turėjo savo mažą,
trumpą, Vasario 16 d. minėjimą,
k u n pradėjo tai dienai skirtu žo
džiu vedėja seselė Janina, prista
tydama dr. Janiną Rėklaitienę
paskaitai. Ji lietuviu ir angių kalVMTU'S 'abaš gražiai ir jaunimui
su^ antamai, su dideliu įsijautiir*u bei meile, išdėstė—kas mums
yf' 3 -ietuva.
VkMom — D. Mačytė k Jur
gutis Rėklaitis — padeklamavo
-. ^nius efl 11E š&m, o visi
mokiniai, f«d segelei Jam'nai, pa
dainavo ketunas lietuviškas dai
nai, baigdami 'Tėviškėlė, tėviš
kėlė". Hirnr ir, ninėjimas baigtas.
Po •jia'jimr buvo vaišes, kuioe g i arta. buvo kiek skirtingos.
Č»a mūsų mieste gyvena buv. Lie
tuvoje mokytojas Jonas Klimas,
(tidens Mt. BBokj*Jo8 ir v-isų *:etiuvilk; r •"••ai a rėmėjas, kii^s pa
siuntęs šimtinę Lietuvos pasiunti
nybės remontui, šimtinę lituanis
tikos katedrai Chicagos u-te, at
siuntė šimtinę ir Gary lit moklėlei, nurodydamas, kad būty
oavaišinfi visi nokinuN ir moky
si Vasario 16 proga. Kad jau
s m a s nrisiminty I-ietuvos šventę.
Tą mokyklos tėvu komitetas —
Birutė Ruzgienė, Onutė Raudo-

JEIGU BOTŲ-.

Mūsų mylima Sesel§ mirg St.
Mary's ligoninėje. Xewt»wn, Pa.,
198 2 m. kovo 6 d.
VeAion.5 buvo duktS Sylvestro ir
Onos (Virksaites) Stankų duiitS.
Į Vienuolyną, jstojo iš Šv. A n 
t i n o parapijos. Cicero, IU. Vienuo
lyne- išgyveno 53 metus.
P a l i k o nuliūdime šv. Kazimiero
Seseris, sesutę Marcella Taney ir
šeiirta, svainę Marie Stankus, d u k 
terėčią Eileen Vinci ir jų šeimas,
taipgi kitus gimines, mokinius i r
pažį š t a m u s .
Velione bus nulydėta j koply
čią trečiadienio vakare 7 vai.
Laidotuves įvyks ketvirtadienį,
kovo 11 d. Geduulingos p a m a l 
dos prasid€s 9:30 vai. ryto Šv. K a 
zimiero Seserų koplyčioje, 2501 Vv*.
Marąuette Rd.. Chicago. Po p a 
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro k a p i n e s .
P r a š o m e gimines, Seseles moki
nius ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse ir pasimelsti u i a- -v Se
seles siela.

DRAUGAS, antradienis, 1982 m

kovo mėn. 9 d.

A. f A ARNOLDUI ALEKNAI
taip netikėtai iškeliavus Amžinybėn, jo
žmoną Vandą, dukrą Audrą ir sūnų Pau
liu nuoširdžiai užjaučia
BUV. RSGENSBURGO - SCHEINFELDO
GIMNAZIJŲ MOKLNTU VARDU:
Aleksandra Arutriusaitytė - IAkanderienė
Joia.tda Gvd>xitytė - Kerelienė
Irena Lozaitytė - Pemkient

Mylimam vyrui ir tėvui

A, f A, ARNOLDUI ALEKNAI
mirus,
žmonai VANDAI, dukrai AUDRAI i r sūnui
LIUI reiškiame nuoširdžią užuojautą.
ALGIMANTO

PAU

KARIAI
VYČIŲ BŪRELIS

A f A. ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
l žmonai Vandai, dukrai, sūnui ir giniinems
bei visiems artimiesiems reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime.
MARIJA

IR KAZYS

AMBROZAICIAI

KAZIMIERO SESERYS
— ir _
S t a n k ų ir Taney šeimos
ljaid. d i r e k t Antanas Petkus Ir
Sūnus — Teief. 476-2345.

PADE
A.+-A.
Eleonora Garbeniene - Prapuolenyte
A. A.

Mirė 1982 m. s a u s i o 30 dieną.
Palaidota Švento Kazimiero
Lietuvių k a p i n ė s e .
Nuoširdžiai d ė k o j a m e visiems giminėms, draugams ir pažįsta
m i e m s už p a r e i k š t a s u ž u o j a u t a s , šv. Mišias, gėles, paskirtas įvairias
a u k a s , palydėjimą į k a p u s , ir suteiktą d v a s i n ę bei žemišką paguodą
skausmo valandose.
D ė k o j a m e k u n . J. Borevičiui už ligonio sakramentą, Kan. V.
Z a k a r a u s k u i , kun. F . Kereiliui, ir kun. T. Markui ir religinį patar
navimą koplyčioje, b a ž n y č i o j e i r k a p i n ė s e .

LEROY H. DACHOTA

Širdingai d ė k o j a m e solistui B. Prapuoleniui UŽ giedoursa baž
nyčioje.
D ė k o j a m e p u s b r o l i a m s ir k r i k š t o s ū n u m s grabnešiam? be 'a;'d o t u v i ų d i r e k t o r i u i D . P e t k u i u ž malonų ir tvarkingą . - r .-imą
laidotuvių r e i k a l a i s .
Nuliūdę: VYRAS ir DUKTĖ

MŪSŲ

mielai pusseserei
&

Gyveno Chicago, Ulinois, Marąuette Parko apylinkėj.
Mirė kovo 5 d., 1082 m., 10 vaL vak., sulaukęs 57 m.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eleanore (Butchaus), reikalų vedėja Petkaus koplyčioje, 3 sūnūs Mark,
Thomas ir Paul, sesuo Lorraine Barney su vyru Louis,
b-olis Elmer, svainės Valerie Lewandowski, "VVanda Kat <Bkas su vyru Joseph, Fl-.»rence V.erkmeister su vyru
-Artrrar, ir Lorraine Klimas, ir kiti giltinės, draugai ir
uitami.
Prikiausė St. Rita High School Fathers Club.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj, 2533
W. 71 Street. Laidotuvės įvyks antradL, kovo 9 d. Iš ko
plyčios 10:30 vai. ryto po apeigų bus nulydėtas į Bohemian National kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: girniųes, draugus ir pa^StOBOS dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: ŽMONA ir SŪNŪS
Laid. direkt. LkmaM A. Petkus — Tel. 476-23$5.

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D<^

DAS P. C . DAS ir GERALDA5 F. D A I M I D
JIŠKOS KOPLYČIOS

-«3w>

c- •

^^.ifornia Avei.ue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 S o u t h H e r n v i a g e Avenue
Telefonas — YAras 7-1741-2

t#^#tgį

PETKUS
LIUKAI VLLKUTAITIENEI
iškeliavus amžinam poilsiui, jos vyrui mie
lam Vytui, dukrai Ramunei, seseriai Zose
lei Pacevicienei, broliui Stasiui Barui ir įų
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškiame,
drauge liūdime ir jungiamės į bendre mal
dai
GRAŽINA IR VYTAS BAI SIA1
VANDA IR ALGIS
BENTNORIAI
ALĖ IR JURGIS
DAUGVILAI
ZOTA IR GEDIMINAS
MICKEVIČIAI
IR JŲ ŠEIMOS

M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E

Brangiam ir mylimam vyrui ir tėvui

A + A.
ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
žmonai VANDAI, dukrai AUDRAI, sūnui, Tunto vadijos nariui, PAULIUI reiškiame gilią užuojautą ir
kartu su jais liūdime.
LITUANICOS
TUNTAS

A. f A. KOSTUI JAROŠIUI
iškeliavus į amžinojo gyvenimo Karalystę,
jo žmoną Apoloniją ir dukrą Kristiną šir
dingai užjaučia ir kartu liūdi
DALIA M.

BOJEVIENĖ

Mūsų prieteliui

TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 YVest 71 S t . , C h i c a g o
! " 10 S o . 5 0 t h A v . . C i c e r o
Tei. 47t»-2345

AIKŠTĖ v

3MOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotimc Dirtktorly AstcMIot Rarttl
JUR6IS F. RUDMIH
331* SO U T U A N I C A AVE.VOE

T * . Y A r * 7-1H

*TEP0NAS C. U.CK <UCUWiCZ) ir SOROS
A.|A.

ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai VANDAL duk
rai AUDRAI ir sūnui PAULJUL
IRENA IR EUGENIJUS
VILKAI
ELENA IR PETRAS
STARAI
REGINA IR VYTENIS
VILKAI
GRAŽINA
MICEIKA
« l . T*-:

A,fA.
ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
jo žmoną Vandą, dukrą Audrą ir sūnų
Pauliy nuoširdžiai užjaučia
ČIURLIONIO GALERIJOS
KOMITETAS

GLOBOS

2424 W 69th STRE£T
JtL KEpubtte 7-1111
l ' « t « S»uthwest Hi|(hwav. P»l<* HIOB. njiao*.
T«L t74-441»

PETRAS BIELIONAS
454S SO. CALIFORN1A AVENUE

Tei.

i-UTi

POVIUS i. RIDIKAS
\33Ą SO. H.\LSTFJ> STREET

T«L T A r * 7-1*11

VASAITiS - BUTKUS
144* SO SOtia AVTL, CICERO. TLU

T^

O^^ti

J-

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. kovo mėn. 9 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X lietuvių Istorija* draugi
jos visuotinis apyskaitinis susi
AUSTRALIJOJE
i. A. VALSTYBĖSE
rinkimas bus kovo 14 d. 3 vai.
— Australijos lietuvių metraš
— studenty Ateitininką pava
Altos būstinėje. Atvyksta ir
sario kursai įvyks Dainavos čiui medžiaga šiuo metu renka
draugijos pirm. dr. J. Jakštas.
stovykloje kovo 19-21 d. Pa ma. Šiuo reikalu rūpinasi ko
Paskaitą "Ekonominės minties
grindine kalbėtoja yra pakvie misija. Metraštyje bus aprašy
vystymas ir Vilniaus universite
sta Gitą Kupčinskienė iš Bosto t a organizacinė, religinė, kul
tas" skaitys prof. dr. F . Pa
no. Šių metų tema — tautosa tūrinė veikla, atlikti darbai, va
lubinskas,
su
"Lietuvių
Tautos
X Kun. Viktoras Rimšelis,
k a Registracijos pradžia — dovaujantieji asmenys. Visais
1
MIC, Marijonų vienuolijos pro- Praeities' V tomo 2 knyga supenktadienį, kovo 19 d., 8 vai. reikalais rašyti adresu: V. Bal
vinciolas, kovo 8 d. išvyko j į pažindins^ kun. J. Prunskis, su
vak. Kviečiami visi studentai tutis, 1 Belind Street, Evandale,
Marianapolį, Thompson, Coim., V tomo I knyga "Kęstutis" su
ateitininkai dalyvauti. Ruošia S. A. 5069, Australia.
kur turės pasimatyti su vietos pažindins A. P. Bagdonas. Visi
— Vaclovas Kilčiauskas buvo
Toronto Studentai ateitininkai.
vyskupu D. Reily ir posėdžiauti nariai ir bičiuliai kviečiami da-.
pereitų metų lapkričio mėnesį
— Bernioe Baltutis persikėlė
su Marianapobo mokyklos Pa lyvauti.
rastas sužeistas gatvėje prie
iš
rytinių valstijų ir Phoenix,
tikėtinių taryba, kurios jis yra
X A. a. ses. Silviana StankaiMelbourno. Buvo nugabentas į
Ariz., ir apsigyveno netolimam
pirmininkas. Po to dar aplan tė, kilusi iš Šv. Antano parapi
ligoninę, kur sausio 13 d. są
Glendale mieste.
kys marijonų noviciatą Gla- jos, Cicero, F l , Šv. Kazimiero
monės neatgavęs mirė. Buvo
dingse ir aptars naujų kandida-1 ^ ^ vienuolijos narė, jubilia Kr. Donelaičio mokyklos 8 kl. mokiniai su mokyt. R. Ku čiene, atlikę montažą, minint Maironio 50 m. mirties su— Tomas Kudirka iš Chicagos gimęs Radviliškio apylinkėse.
Nuotr. J . Tamulaičio
tų auklėjimo ir mokymo progra- i t ė s t a i g i a i m į ^ kovo 6 d. St. kaktį.
išvyko studijuoti Tarptautiniam Žuvo sulaukęs 60 metų amžiaus.
mą. Pabaigoje savaites grįš Chi- Į Bede Holland, Pa. Ten seserų
Prekybos institute Phoenix ir Palaidotas greta anksčiau mi
cagon.
daro daktaro laipsnį. Tai vie rusio jo brolio Leono.
! koplyčioje buvo pamaldos seknintelė tos rūšies mokykla vi
X Irena Vinetovienė, š Cle-' madienį ir pirmadienio ryte, o
— "Parapijos sekmadieninė
sose JAV-bėse.
velando, savo mirusio vyro at- j vakare buvo parvežta į Chicagą
mokykla Melbourne" — tokiu
minimui jau yra įteikusi du|ir palaidota Šv. Kazimiero kaJAUNIMAS
pavadinimu neseniai išleistas
C. Turner ir S. Stikliūtė. Dar
LIETUVIŲ OPEROS
tūkstančius
dolerių 32-trojo į pinėse vienuoli jai skirtame skymetraštis apie minėtą lituanisti
buvo kaimiečiai, miškininkai,
SPEKTAKLIS
ILLINOIS UNIVERSITETE giau pogrindžio leidinių negu
"Draugo"
romano premijai, i riuje. Velionė ilgus metus buvo
i medžiotojai, dvasios, demonai.
nę mokyklą jos 25 metų sukak
bet kurioje Rytų ar Vidurio
"Draugas" po šių metų premijos i namų ruošos pareigūnė įvairiose Iš visų tautinių grupių Chica- į
Danos Račiūnaitės straipsnis Europos valstybėje, daugiau ne- j ties proga. Didelio formato lei
įteikimo rašyt. Birutei Pūkele- į didelėse įstaigose, kaip ligoninė- goję tik vieni lietuviai turi savo j Publika gėrėjosi, kad išeivijoi apie lituanistikos katedrą buvo gu visoje Sovietų Sąjungoje. dinys gausiai iliustruotas nuo
vičiūtei iškilmių paskelbs nau- į se. mokyklose. Pastaruoju me-1pastovią
pastovią operą.
operą. Operos
Operos spekspėk- j je pavyko išsiauginti gabų di
traukomis iš mokyklos gyveni
į išspausdintas vasario 10 d.
įą
32-ąjį grožinės literatūros I tu sveikatai susilpnėjus, buvo \ takliai dabar pasidarė visos išei- rigentą A. Vasaitį. su geru šio "Journal" laikraštyje Cirkelyje. Ta drąsa rusenanti iš nepriklau mo. Redagavo ir išleidimu rū
konkursą.
' mažesniame vienuolyne.
vijos meno švente, sutraukian kūrinio pažinimu vedusį orkes Straipsnyje buvo Rasos Kamin somos Lietuvos laikotarpio ir iš pinosi kun. Pranas Vaseris. Lei
nepalaužiamo žmonių tikėjimo dinio išleidimą 1000 dol. auka
trą ir solistų bei choro dainas.
X "Sun-Ttmes" dienraštis kox Kun. Jonas Bacevičius, čia scenos meno mėgėjus iš pla
skaitės, Audros Kubiliūtės ir Vi Dievu.
Per
ketvirtį
šimtmečio
ant
savo
parėmė Australijos lietuvių fon
vo 7 d. laidoje įsidėjo pilną pus- j OFM, praves rekolekcijas vy- čių apylinkių.
liaus Dundzilos
pasisakymai
pečių
nešąs
operą
mūsų
operos
Prie
išeivijos
pragiedrulių
Šiam sezonui (kovo 6, 7 ir 13
das, 800 dol. davė "Talkos" ko
lapį iliustracijų iš Lietuvių Ope-! rams ir moterims Jėzuitų koapie katedrą. Dundzila tvirtino,
choras lieka pajėgus.
kalbėtojas
priskyrė
Pabaltijo
d.)
pasirinkta
Carl
Maria
von
operatyvas. Tekstus rinko ir
ros generalinės repeticijos, kuri j plyčioje kovo 18-20 dienomis,
kad katedra yra lietuviams nau
Laisvės
lygą,
įsikūrusią
Kalifor
Weber,
vokiečio
kompozitoriaus,
spaudai paruošė 'Tėviškės ai
Jei galima jau trečią dešimt- dinga dėl to, kad bus vienintebuvo daroma kovo 5 d. Nuo-1 Rekolekcijos bus ketvirtadienį
nijoje,
moderniomis
priemonė
opera
"Der
Freischūtz".
dų"
spaustuvė. Didelę dalį me
metį džiaugtis sava išeivijos I lė vieta Vakaruose, k u r bus gatraukos vaizduoja solistus Da ir penktadienį 7:30 vai. vak.,
mis
keliančią
Lietuvos
bylą.
džiagos
surinko Stasys čižausŽiūrovus iš kaito sudomino; jpera, tai salia solistų ir choro;Įima įsigyti daktaratą iš lituaną Stankaitytę su Audrone Si šeštadienį — 9:30 vai. ryto.
Be
abejo,
ji
esanti
tik
priemo
kas.
skambi uvertiūra. Uždangai pa- \ čia lemia ir operos valdyba: nistikos. Kubiliūtė susirūpino
monaitytė - Gaižiūnienė, sol. J.
x St- Xavier Coltege (3700
nė.
Bet
ir
kitos
lietuviškos
or
Savrimą, B. Prapuolenį ir St. W. 103 St.) kovo 15 d. 12 vai. kilus, scenoj išvydom spalvin- j pirm. V. Radžius, vicepirm. V. didele pinigų suma, kurią rei
— Latrobe Valley lietuviai,
ganizacijos esančios tik priemo
Wiciką bei moterų choro dalį. dienos turės viešas diskusijas gals kostiumais operos chorą, į Momkus, J. Vidžiūnas ir R. kės surinkti per 5 metus, ir vi
kartu su Sales lietuvių kolonija,
nės,
bet
ne
tikslas.
Yra
didelė
Taip pat nurodo visų trijų pa apie paramos sumažinimą ir j ^ s turintį 55 dainininkus. Sceno- Į Graužinienė, sekretorė V. Ža- liasi, kad lietuvių apylinkėse
klaida, kai bandoma organizaci sutartinai ir gražiai atšventė
Alg. Putrius, atsiras dosnių žmonių.
statymų datas.
r ; je jų vaidybinį pasirodymą pa- j deikienė, iždin.
ją suabsoliutinti, ją
statant Lietuvos nepriklausomybės šven
įtaką studijoms. Kalbėtojų t& - '•• ruošė režisierius N. di Virgilio, į asistentė E. Oželienė, vald. na•
aukščiau
tautos
laisvės
tikslo. tę. Neturėdami savo namų, jie
X Mireille Lucault, prancūzė, i pe bus kongr. M. Russo. Ulinois o solistus ir choro dainas pa-; riai — E. Rūkšteiė ir J. ŽuAteinantį trimestrą Cirkelyje
buvusi Sovietų Rusijoje ir oku kongr. J. Keane, finansinės pa į ruošė dirigentai muz. A. Vasai- i kauskas. Jiems ir meno vado- bus dėstomas sovietų užsienio "Išeivijoj reikia džiaugtis Pa susirinko gabrinskų ūkyje, ne
toli Moe vietovės, iškertamo
puotoje Lietuvoje, parašė knygą galbos vadovė P. M. DeCesare į tis ir muz. A. Kaminskas, talki- vams turime būti dėkingi,
politikos kursas. Jame bus di saulio Lietuvių Bendruomenės
miško ir geltonžiedžių dirvonėlių
nutarimu
įkurti
Visuomeninių
ir
kt.
Kadangi
šioje
kolegijoje
"Le qui n e Pousse pas sur les
skutuojama sovietų reakcija į
i narni chormeisterių A. Gečo ir
Opera trijų veiksmų, kurių du, Vakarų politiką, ryšiai su ko reikalų komisiją. Nors ši komi aplinkoje. 40 lietuvių atidžiai
Arbores Morts" (Ant nudžiūvu studijuoja ir daug lietuvių, tai E. Sakadolskienės.
į paskutinieji skelti į dvi scenas, munistinėmis valstybėmis ir so sija yra naujagimė, ji vos ke išklausė iš Melbourno atvykusio
sių medžių neauga atžalos), ku tėvai galėtų pasinaudoti proga
Žiūrovus stebino meniškai turtose
diskusijose
dalyvauti.
I bet persitvarkymas vyko, paly- vietų užsienio politika su besi leri metai egzistuoja, vis dėlto Ričardo Šemetos paskaitą. Me
rioje pasakoja apie okupuotos
tingos, pilnai sceną apimančios
ninę programos dali atliko vie
Lietuvos vargus ir ateitį. Kny
X Cicero Lietuvių namų savi dekoracijos, atgabentos iš New I ginamai, greitai, o dekoracijos vystančiom valstybėm. ŠĮ kartą jos potencialas yra didžiulis.
tos lietuviai.
Prisiminkime,
kad
Pasaulio
Lie
!
įdomios,
ir
publika
jas
sutikdaga yra parašyta prancūzų kalba. ninkų susirinkimas vyks š. m.
dėstys
profesorius
Karklins
Yorko. Rūpestingai pasiruošutuvių
Bendruomenė
jungia
lietu
j vo plojimu. Operos pastatymas pirmadieniais nuo 12-3 vai. p. p.
Kas moka prancūziškai ir norė
— Lietuvių jaunimo studijų
kovo 14 d., sekmadienį, tuojau j s į a m c n orui ir solistams palydą
vių bendruomenes 18 kraštų".
buvo su atsidėjimu organizuojatų ją gauti, gali dar kelias gau
•
dienos ruošiamos balandžio 9—
po sumos parapijos didžiojoje! s u d a r ė orkestras iš 33 muzijmas. Kostiumai atgabenti iš
ti "Draugo" administracijoje.
minojaus universitetas, basalėje. Paskaitą skaitys chem. j kantų.
Paskaitininkas baigė savo kal 10 dienomis Melbourne, Lietuvių
|New Yorko. Solistus grimavo
ilandžio
24
d.
ruošia
savo
meti
Budininkas.
Visi
X Standard Federal Savings dr. Pranas
Ypatingą
gyvumą
parodė <Ed. Meekin, choristus — J.
bą Vilniaus jaunimo atsišauki namuose. Jų ruoša rūpinasi
nę vakarienę, kuri šiemet va mu Vasario 16-tosios proga: energinga lietuvaitė Birutė Prabendrovė turės specialų semina kviečiami.
dvylikos šokėjų baletas, atlikęs \ Balutis.
dinsis "Pavasaris Paryžiuje", "Lietuvos laisvės idėja dega šmutaitė.
rą išaiškinti individualiam į
X Lemonto buvęs miesto ta šokius su vokiečių etniniu at i
pensiją išėjimo taupymui (IndiProgramos leidinys papuoštas "Inner Circle" valgykloje. Va mūsų protai. Mes, besibaigian
rybos narys Lewis Ruppert pra spalviu. Baletas paruoštas V.
— Melbourno lietuvių šaulių
karienę ruošia tarptautinio gar- čio 20-tojo kosmoso ir atomo
vidual Retirement Accounts —
dail.
A.
Korsakaitės
SutkuvieKarosaitės.
neša, kad jis yra ir šiemet kan
D. L. K. Vytenio kuopa įsigijo
IRA) penktadienį, kovo 26 d.,
Operos į so virėjai Michel LeiBorgne ir vaikai, gimėme vergijoje. Ta
Publika klausėsi dainavimo nės menišku viršeliu.
didatas respublikonų sąraše į
gražią vėliavą, kurią pašventino
Jaunimo centre. Seminaras bus
LeBorgne čiau savo šeimose, draugų bū
miesto tarybą. Jis yra gimęs ir operos solistų: J. Vazneįio (miš-! lietuviškam pastatymui nemažai į Michael Martinet.
spacialių iškilmių metu. Buvo
vedamas lietuvių kalba ir prasi
augęs Lemonte ir pažįsta t o kininkas), A. Gaižiūnienės (Ag-Į padėjo St. Santvaro atliktas yra buvęs vyriausias Yale uni reliuose kartu su Lietuvos lais iš Sydnėjaus atvykusio St. Padės 7:30 vai. vak. Stasys Ba
versiteto virtuvių vedėjas i r di vojo pasaulio lietuviais, jauni
miesto reikalus. Jį remia ir nes seserėčia), D. Stankaitytės j sklandus libreto vertimas.
čėsos paskaita, "Dainos" sam
r a s ir R ū t a Juškienė, taupymo
Šiuo metu jis yra mu, Gulago tremtiniais, karto
Į (Cino duktė). St. Wiciko (miš-i Antras spektaklis sekmadie rektorius.
kongr. E. Derwinskis.
būrio choro dainos.
bendrovės aukšti pareigūnai, iš
j kininkas), A. Brazio (princas). nį vystėsi irgi sklandžiai. Jį vyriausias dėstytojas Naujosios jame: Mūsų pusėje tiesa, mo
X Bernardas Vindašins, Ber- Į Patraukliai pasirodė ir sohstai
aiškins IRA taisykles ir galimą
Anglijos Kulinarijos institute. ralinis, dvasinis pranašumas.
^
sutaupymą senatvei. Bus taip wyn, UI., Antanina Gylienė, IX Savrimas (kaimietis), B. vedė jaunas dirigentas A. Ka Vakarienei virėjai patieks paš Mes ne vieni".
Advokatas JONAS GIBAITIS
pat ir kavutė.
VVaterbury, Conn., atsiuntė P<>! P r a p u o l e m s ( v y r miškir.mkas), minskas. Jis, apvaldęs operos teto, avienos, omaro (lobster),
6247 So. Kedzie Avenue
Po turiningos paskaitos buvo
(eremitas), muzikinius lobius, įstengė iš or- salotų su aliejumi, ankštinių pu
X Juozas šiajos, Chicagc, UI., 10 dol. už kalėdines korteles ir E r Mačiukevičius
i kestro ir dainininkų išgauti, ką pelių ir keptų kriaušių aviečių maloni staigmena — solistės Rū
Chlcago, Ulinois 60629
mūsų bendradarbis, lietuviškų kalendorių ir kartu palinkėjęs; ptfjEka. su dėmesiu stebėjo pa j jie gali duoti geriausio. Mūsų
Tel. — 776-8700
padaže. Vakarienės kaina 20 tos Pakštaitės pasirodymas su
organizacijų darbuotojas, pra sekmės ir niekad nepavargti. Į m e r g i ų va įdmeny A. Buntinai- (opera, šalia muz. A. Vasaičio,
keletą lietuviškų dainų. Reikia Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
dolerių.
Nuoširdus
ačiū
už
viską.
j
^
Rūkštelyte.
B
.
Pakštaite,
E
tęsdamas "Draugo" prenumera
išsiugdė naują pajėgą.
džiaugtis jaunos solistės daro
X
Dr.
V.
B,
Raulinaitienė,
Į
Gražiną
Stauską. Mūsų teatrašeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d.
tą pridėjo ir 10 dol. auką. La
ma pažanga.
Jei
mūsų
opera
nenutrūksta
1981
m.
rodens
trimestre
Cir
Santa Monica, Cal.. Bronius As- j las J. Kelečius buvo geras pabai ačiū.
•=•
•=•
o mai laikosi, turime būti dėkingi kelyje studijavo 8 proc. daugiau
tašauskas. Baltimore, MD.. Juo- statymo praturtinimas,
Minėjime dalyvavo ir sveikino
x šv. Juozapo garbei šv. Mi zas Jasinevičius, Euclid, Ohio. j Iš New Yorko atgabentas de- ir mecenatams, kurių sąrašai užsieniečių studentų negu 1980. Illinois seimelio atstovas J. Ko- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiinnniiuiii
šių ir maldų novena prasidės
užima kelis puslapius progra Iš viso buvo 3540 užsieniečių ciolko ir "Cicero Life" redak
Advokatas
Stasys Cičkus Willowick, Ohio, | koracijas tiksliai sustatė K. moje.
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d.
studentų iš 95 valstybių. Dau torius Sean OTJara. Prieš mi
Jonas Rimkūnas. New Buffalo. Oželis, apšvietimu rūpinosi D.
(7 vai. rytais), Marijonų koply
Paskutinis spektaklis bus ko giausia užsieniečių buvo iš To nėjimą svečiai buvo vaišinami
GINTARAS P. ČEPĖNAS
| Mich., atsiuntė po 7 dol. aukų Mae. scenos reikalų vadovas —
limųjų
Rytų
—
1,306.
Toliau
čioje, prie "Draugo". Norintieji
vo
13
d.
J.
Pr.
kava, pyragaičiais ir sumušti
2649 W. 63rd Street
įvairiomis progomis.
Labai J. Paronis, akompaniatoriai —
sekė europiečių — 675. 657 stu niais, kuriuos parengė šaunio
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
ačiū.
Chicago, 111. 60629
dentai buvo iš Viduriniųjų ry- sios Cicero L B moterys.
jungti su savomis intencijomis,
Tel. 776-5162
j tų ir 614 iš Pietų Amerikos. Aukų surinkta laisvinimo rei
kviečiami nedelsiant kreiptis: Į X Kazys Smofinskas, Juozas
Taip p a t buvo 189 afrikiečiai, kalams apie 2600 dol., iš kurių
Marian Fathers, 6336 So. Kil-1 Karazija, Klemensas Martinkus,
Kasdien 9—6 vai. vak.
59 kanadiečiai ir 9 australai. apie 700 Lietuvos atstovybės
bourn Ave., Chicago, IB. 60629.! Antanina Skinkys, A. J. Simošeštad. 9—12 vai.
Cirkelyje taip p a t studijuoja namų remontui Washingtone.
(pr.). ! naitis, Tolius siutas iš Chica
ir pagal susitarimą
maždaug 300 lietuvių studentų.
gos, Antanas Masiulis, Simcoe,
M*
x Vytautas Beleckas su žmo Ont., Kanada, Vladas Židžiūnas.
uiimimmiiiHiiiimmimiiuiiiiiiiiuiiiui
Snieguolė Zalatoriūtė
na Genovaite iš Sunny Hills. Centerville, Mass., Konst. RaVASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
-^iniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimminniiiiiiiin
Fla.. atvažiuoja į Chicagą ir ap
manauskas, Farmington, Mich.,
CICERO
sistos pas Marių Kielą kovo 12,
E
DR. ANTANAS
KUČAS
|
Matas Šimanskis, Cicero. EI.,
13 ir 14 dienomis. Tel. 737-1717.
Vasario
16-tosios
minėjimas
risi įvairiomis progomis atsiun
sk.).
I buvo pradėtas pamaldomis šv.
tė po 5 dal. aukų. Labai ačiū.
Antano bažnyčioje. Progai pri
x Lietuvių Fondo Fed. KT*X Kazimieras Sapetka, Wataikytą pamokslą pasakė kun.
dito Kooperatyvas moka auk?- terbury, Conn., mūsų garbės
Benediktas J. Rutkauskas. Po
Gyvosios krikščionybės apaštalas
tesnius procentus už indėlius skaitytojas ir rėmėjas, atsiuntė
j pamaldų minėjimą atidarė Cice
įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORft
kaip bankai ar taupymo bvės.; ig dol. už kalėdines korteles ir
ro L B apylinkės pirmininkas
Kiekviena sąskaita yra apdraus- kalendorių su prierašu: "Linkiu
Kostas Aras, pakvietęs Daivą r
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie S
ta iki 100,000 dol Kooperatyvas, jums nepavargti dirbant lietuMarkelytę vadovauti programai. = Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- §
atidarytas trečiadieniais nuo j vybės baruose". Nuoširdus ačiū
Kun. B. J. Rutkauskas sukalbė E lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą kriki- S
12 -6 v., šeštadieniais nuo 10-12 už viską,
jo invokaciją.
Buvo sugiedoti S čicnybę. J o palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos 5
vai. L F. patalpose tel. 737-2110,
i
Amerikos
ir
Lietuvos
himnai. I Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyii £
X Gaida Zarlris, Oak Park,
Į
sekmadieniais nuo 1 0 - 1 v. Jau
|
111., pratęsdama "Draugo' pre
Esminė programos dalis buvo = šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
nimo Centre.
(A.) numeratą, atsiuntė 10 dol. auką
Veikalas yra 592 pal., didelio formato, kietais viršeliais, j
j advokato Sauliaus Kuprio pa- =
X Reikalinga moteris prižiū- į už kalėdines korteles ir kalendo|
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
=
Į skaitą. Kalbėdamas apie Lktur*tl Z-jų metų mergaitę. \ViUow rių. Adelė Dulskis, Palos Park,
1 voje vykstančią
rezistenciją, 1
DRADGAS, tf+S W. 6Srd St.t Chicago, IL 60629
1
Springs, UI. Skambint po 7 vai. 111., atsiuntė 8 dol. Nuoširdus!
Brav
paskaitininkas iškėlė lietuvių
vedusi Vasario 16-tosios min^jim^ prie jos
1
•ak. tel. 839-5816.
(sk). lačiū,
duktė Paulu.
heroizmą. Lietuvoje išeina dau ^llllU|HII|IIUIINHllltllllUIIHIIHIUIUUUUI!MI!niMU!t|l|lMlunnMniMII(l!MI!llH11l«~
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