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GVATEMALOS RINKIMAI

A. TERLECKO IR

Šalis suskaldoma j "kairę" ir "dešinę"

Gvatemala. — Sekmadienį, ne manifestą, kurio tikslas patrauk
žiūrint komunistiniu grupių boi ti į re/oliucijonierių pusę kuo pla
koto ir grasinimų, Gvatemalos čiausias mases- Manifestas labai
miestuose ir kaimuose vyko prezi nuosaikus, iškelia šalies sociali
dento rinkimai. Iš 7-2 milijonu nes problemas, žada moterims,
gyventoju, balsavime dalyvavo žemdirbiams, darbininkams ly
apie 50 nuoš. balsavimo teisę tu gias teises, žada nusavinti gene
Kaltinamieji varė antitarybinę ji mašinėlė ir kalkės lapai, ras
rinčių piliečiu, kurių yra apie 2.7 rolų ir dvarininkų žemes, kurios
propagandą ir agitaciją, siekiant ti pas Terlecką, o taip pat liud.
milijonai. Kai bus suskaičiuoti bus išdalintos žemdirbiams, žada
susilpninti Tarybų valdžią Lie Šerkšno, Norkūno parodymaibalsai, naujas prezidentas liepos laisvą biznį, prekybą, demokrati
tuvoje. Gamino, daugino, kaupė
4. Sasnauskas kartu su Terlec
1 perims pareigas iš gen. Romeo nę tvarką, religinę laisvę, laisvus
ir platino antitarybinio turinio ku paruošė medžiagą leidiniui
Lucas Garcia, kuris jau neturėjo rinkimus ir nesusirišimą su pa
leidinius, laiškus, pareiškimus, "Vytis" Nr. 1. Sasnauskas daugi
saulinėmis galybėmis. Atsišauki
teisės kandidatuoti.
kuriuos reakcinės užsienio orga no ir išplatino "Vyties" Nr. 2
Tik pasibaigus balsavimui, val me nurodoma, kad nuo 1954 m.,
nizacijos panaudojo savo šmeiži ir Nr. 3. Nėra įrodyta, kad Ter
dančios partijos kandidatas gen kada buvo nuverstas kairiu pažiūkiškiems tikslams. Nors jie savo leckas dalyvavo 2 ir 3 numeriu
Angel Anibal Guevara pasiskelbė j ru prezidentas Guzman, Gvate
kaltę pripažino tik iš dalies, ta leidime. "Vytyje" išspausdinti šie
laimėjęs daugiausia balsų. Balsa maloj žuvo 83,500 žmonių- Vien
čiau pilnai įrodyta:
antitarybiniai straipsniai: "Lais
vimo dieną būstinės buvo stipriai pernai žuvo 13,000, jų tarpe 14
'1. 1975. XI. Terleckas parašo vę reikia išsikovoti", "Lazdijuo
saugomos kareiviu Prieš balsavi kunigų, 190 misijonierių ir 49 žur
laišką TSRS VSK dėl tariamo jo se diskriminuojamas kun. Gus
mus susišaudymuose žuvo 36 nalistai. Keturios partizanų gru
persekiojimo. Laiške teigiama, taičio atminimas" ir kt. Straips
pės giriasi pernai nušovusios
žmonės.
kad TSRS žmonės persekiojami niuose šmeižiama tarybų valdžia
Generolą Anibal Guevarą rė 3,200 valdžios kareivių.
už savo politinius įsitikinimus ir Įrodo Sasnausko prisipažinimas,
mė kariuomenės vadovybė ir nau
Šerkšno,
uždaromi į psich. ligonines. Laiš daiktiniai įrodymai,
jas tautinės vienybės frontas.
Petruškevičienės liudijimas.
ką išplatino.
Guevara
anksčiau
yra
buvęs
kraš.
L
a
imejO g e n e r o l a s
2. 1979 m. įteikė Paškauskienės
5- 1979. II Terleckas dalyvavo Karinfes žvalgybos agentūros vicedirektorius John Hughes aiškina spaudos atstovams Nikaragvos karinių bazių išdės to apsaugos ministeris.
Gvatemala.
— Generolas Antymą. Nikaragva tampa ginklų sandėliu ir komunizmo jė gų tramplynu. Iš čia ginklai eina j kitas Centro Amerikos
laišką Sveikatos apsaugos minis- i Ragaišienės bute nelegalioje kon- šalis, kur bandoma pastatyti jėga paremtas revoliucines vyriausybes.
Kiti kandidatai, visi priklausą ; gėle Anibal Guevarva, valdžios rr
teriui, kuriame teigiama, kad ferencijoje, kurioje pateikė šmei
centro ar dešinės grupėms: buvęs j kariuomenės remiamas kandidažmonės už savo įsitikinimus už žikišką medžiagą apie tariamą
viceprezidentas Mario Sandoval; tas į Gvatemalos prezidentus, padaromi į psich. ligonines ir per Lietuvos okupavimą, persekioji
Alarcon; Amerikoje mokslus bai- skelbė, kad jis rinkimus laimėjo,
sekiojami. Tai įrodyta ligoninės mus. Sasnauskas paruošė ir išpla
ges architektas Anzueto Vielman į TJž jį balsavo tik 37 nuoš. balsa
gydytojo ir Basčio parodymais.
tino medžiagą apie šią konferen
ir krikščionių demokratų kandi vusių, todėl jį turės formaliai iš
3. 1979 m. paruošė daugiau, ciją. Įrodo liud. Cerepanovo ir Bas
datas, buvęs ambasadorius Jung rinkti šalies parlamentasplatino, rinko parašus po kreipi čio parodymai, kratos metu pas
Pralaimėję kandidatai ragina
tinėse
Tautose,
Maldonado
musi į TSRS, VFR ir kitas orga Sasnauską rastas aprašymas.
žmones
demonstruoti
gatvėse,
— Kovo 10 d. kelios planetos: Aguirre.
nizacijas, kuriame teigė, kad Lie
6. Kaltinamieji paruošė ir iš
Balsavime turėjo dalyvauti vi- į nes rinkimai buvo klastojami,
Jupiteris, Marsas ir Saturnas iš
tuvos įstojimas į TSRS yra okupa platino Ragaišio teismo proceso
Galinga, tačiau brangi, karo ipaiina
si
18 metų sulaukę, raštingi Gva-! balsai skaičiuojami neteisingai.
sirikiavo retai ivvkstančioie forcija. Sasnauskas padaugino ir iš aprašymą. Įrodo rankraščiai ir
Washingtonas. — Armijos ge- j riausias pasaulyje. Neseniai Izra-j macijoje. Devynios planetos vi- temalos piliečiai. Nebalsavusius j Vyriausybė paskelbė, kad demonplatino šį dokumentą lietuviu kal spausdinti tekstai, rasti per kratą
nerolas Duard Bali užtikrino se elio gynybos ministeris Sharon f° s susirinko" toje pačioje sau valstybė gali bausti dviem parom stracijos būtų nelegalios ir kariuoba, o Terleckas ruošė šį dokumen pas abu kaltinamuosius.
nato ginkluotų jėgų pakomitetį, pasigyrė, kad Izraelio naujasis lės pusėje. Daug kur, ypač Kini arešto ar 20 dol. bauda. Preziden menė jų netoleruotų.
tą rusų kalba. Tai įrodo rašomo(Bus daugiau)
vadovaujamą sen. Goldwaterio, "Merkava" tankas toli pralenkia joje, Indijoje ir Japonijoje žmo to rinkimuose 1978 m. balsavo
Nikaragva tampa
kad naujas armijos tankas M — I daugelį Vakarų pasaulyje žino nės pranašavo pasaulio pabaigą. tik 35 nuoš., o savivaldybių rin
yra išbandytas, išsamiai tikrin mų tankų. Jis esąs toks "saugus" Astronomai šiuos gandus panei kimuose prieš dvejis metus daly
kariuomenes baze
vavo tik apie 20 nuoš.
tas ir patenkina kariuomenės rei taip gerai apsaugąs savo įgulas, gė.
\Vashingtonas. — JAV vyriau
Kovo 2 d. keturios Gvatemalos
kalavimus. Jis juda, šaudo ir kau kad Izraelio kareiviai pravardžiuo
— Antradienį buvo palaidotas
sybė
parodė spaudai žvalgybos
tynėse išlieka nesunaikintas ge ja "Markava" tanką "žydų moti staiga miręs aktorius John Belu- marksistinės grupės paskelbė ben
nuotraukas, įrodančias, kaip ple
riau už bet kurį kitą pasaulyje ži na".
shi Teismo medicinos įstaiga nu drą atsišaukimą, kuriame ragi čiama Nikaragvos karinė galybė.
no gyventojus nedalyvauti rinki
nomą tanką, pareiškė gen. Glenn
JAV humoristas Andy Rooney, statė, kad prie šio 33 metų vyro
CIA vicedirektorius admirolas
Otis. Armijos atstovai senate pra kalbėdamas api e naują M — 1 mirties prisidėjo ir nemaža koka muose, nes jie vis vien būsią ne Inman pareiškė, kad Nikaragvos
šė 2.13 bil. dol. 776 tankams, ku tanką, išreiškė "60 Minutes" pro ino porcija. Nacionalinis narko teisingi. Keturios grupės: Vargšų kariuomenė turi apie 70,000
Maskva stiprina "socializmo įdiegimą'
rie turi pasiekti dalinius 1983 m.gramoje abejonę, ar verta pirkti tikų piktnaudojimo institutas pa partizanų armija, Sukilėlių gink ginkluotų vyru. Tokių jėgų tai
Wasbingtonas. — Valstybės kė sekretoriaus pavaduotojas.
skelbė, kad pemai apie 17 mili- luotos jėgos, Ginkluotos liaudies valstybei nereikia gynybos tiks
Jis nurodė, kaip neseniai buvo Armija rš viso užsako 7,058 ko tokį brangų šarvuotį, po 2.5 mil. jonų
departamento sekretoriaus padė
amerikiečių naudojo kokai-| organizacija ir Gvatemalos dar
vos mašinas, kurios kainuos apie dol. už kiekvieną. Jis siūlė nupirk
jėjas Walter Stoessel pareiškė se daužomas, bombarduojamas ant
bo partija, kurioje veikia Mask lams. Statomi nauji aerodromai,
19.6
bil.
dol.
Šis
tankas
pakeis
ti
kiekvienam
amerikiečiui
ka
ną.
karinės bazės, laukiama naujų
nato užsienio reikalų komitete, ras didžiausias Afganistano mies- ,da l.e _c l.
Britanijos finansų ministeris vos komunistų grupė, paskelbė lėktuvų. Bulgarijoje jau treniruo
reiviui
po
10,000
dol.
vertės
nau
tas
Kandaharas.
šimtai
nekalty
į"
^
į
"
adanti,
netoki
galmkad iš Afganistano kariuomenės
Pra
ją automobilį, kuriais jie mūšio paskelbė naują biudžetą.
T> _*„ A ~~~ <.~ I gą M — 60 tanką,
jama 50 Nikaragvos lakūnų.
dezertyrų karininkų, ,kurie Sovie • -i- našaujamas
ekonominis
atsigavi
Senatorių
klausinėjami,
abu
ge
lauke
galėtų
pulti
nustebusį
prie
žuvo.įžengė
Po apšaudymo
so- '
Sovietu priekaištai
vietų jėgos
į miestą, plėšė
tų Sąjungoje gavo dujinio karo civilių
Gynybos žvalgybos agentūros
mas. Kieta finansinė valdžios po
nerolai
pripažino,
kad
batalionui
šą.
Šitoks
"apginklavimas"
būtų
apmokymą; iš pabėgėlių Pakis gyventojus, juos žudė. Dabar mies
vicedirektorius John Hughes pa
litika jau sumažino infliaciją iš
Irano valdžiai
tane gauta naujų ,tikrų įrodymų, tas stovi gerokai sugriautas, apie iš 58 tankų reikės daugiau gazoli labai naudingas ir krizę kenčian
rodė oro žvalgybos nuotraukas,
22 nuoš. iki 10 nuoš.
kad sovietai Afganistane yra pa du trečdaliai jo gyventojų pabė no sunkvežimiy, nes tankas su čiai JAV automobilių pramonei.
kuriose
aiškiai matėsi bazių įren
Maskva. — Sovietų "Pravda'
—Transporto sekretorius Drew
naudoja
daugiau
kuro.
Tankų
naudoję dujas ir kitus cheminius gogimai, priešlėktuvinių pabūklų
Lewis pasakė senate, jog reikės kovo 9 d. paskelbė ilgą straips
priežiūra, mechanikų klausimas
ginklus 47 atvejais. Juose žuvo
nį
apie
santykius
su
Iranu.
Nors
Opozicijos,
kariuomenės poligonai,
Šiuo metu Afganistane yra apie
padidinti federalinius mokesčius
Airijos valdžia
3,042 žmonės .Stoesselio pareiš 100,000 sovietų kareivių. Jų nuo bus išspręstas, kai bus gauta dau
prekybos ryšiai neblogi ir vis au- j šarvuočių bandymo laukai, sau
Dublinas. — Airijos parlamen gazolinui. Naujos lėšos eitų ke ga, politinė Teherano laikysena j dyklos, kareivių barakai. Šalia
kimą paliudijo
departamento taika bloga, siaučia ligos, tačiau giau tankų.
Šis tankas sukėlė daug kritikos tas išrinko premjeru Charles lių remontui, masinio transpor yra nesuprantama, nedraugiška, j turėtu 13 kareivinių, Nikaragva
žvalgybos karininkas Philip Stod- vadai parūpina kareiviams darbų.
dard, pasakęs, kad žuvusių skai- Griaunami prie vieškelių esą pa kariškių ir politikų tarpe- Tankai Haughey Nė vienai iš didžiųjų to pagerinimui.
Tai esąs dešiniųjų grupių Irano j įrengė dar 36.
varomi 1,500 arklio jėgų turbini partijų nelaimėjus daugumos vasa
valdžioje darbas. Straipsnyje pei-1 Nikaragvoje yra 2,000 kubiečius gali būti daug didesnis. Jis, statai, iškertami medžiai, deginaniu motoru, kurie sudaro įvairių rio 18 d. rinkimuose, premjerą
kiama prieš sovietus nukreipta į čių patarėjų ir 4,000 civilių patasuminėjo ir aštuonias duju rūšis, mi krūmai. Suorganizuota stipri
Filipinų
prezidentas
mechaninių sunkumų. Jau bando nulėmė septyni nepartiniai atsto
propaganda, prikišama, kad So-! rėjų, o be to 70 sovietų karinių
afganų"
slapta
policija,
kuriai
va
kurios buvo Afganistane naudo
mi nauji dyzeliniai motorai. Kai vai, iš kuriu penki pasisakė už
į
Saudi
Arabiję
vietų Sąjunga laikoma "šėtonu",' prižiūrėtojų, pareiškė žvalgybos
tos- Jau seniai ateinančios žinios dovauja rytų vokiečiai. Rusai sta kurie senatoriai priekaištavo, kad
buvo rūšiuojamos, analizuojamos. to naujus aerodromus, ypač pie tankui reikės daug pagalbinių ma Haughey. Nepartiniai pabrėžė
Manila. — Filipinų prezidentas nemažesniu už JAV, neteisingai i pareigūnai.
savo
kalbose,
kad
jie
neduos
val
Nikaragvos valdžios narys SerMarcos šį mėnesį pirmą kartą a p - l tvirtinama, kad islamas ir komuInformatorių tarpe buvo gydyto tiniame Afganistane, statomi ba šinų kurui, amunicijai privežti.
džiai "laisvu rankų", bet stebės
nizmas
—
nesuderinami
dalykai,
gio
Ramirez Mercado pareiškė
jai, kurie gydė dujų puolimo au rakai, sandėliai.
Reikės buldozerių padėti tankui kiekvieną jos veiksmą, žiūrėdami, lankys Saudi Arabiją, kur viešės
rašo
laikraštis,
nurodęs,
kad
Ira
Afganistanas
sovietams
daug
spaudai, kad Amerikos valdžia
kas, žmones, kurie nukentėjo puo
įsikasti į kovos lauko pozicijas, kad vyriausybė nepamirštų ne tris dienas. Filipinai turi daug
ne
uždaryta
sovietų
—
iraniečių
meluoja. Kubiečių patarėjų nėra,
limuose, dezertyrai, kurie dalyva kainuoja, nes karo veiksmai su ko seniesiems tankams nereikė
sunkumų su islamo šalimis, nes
partiniams duotų pažadų.
draugiškumo
draugija,
sumažin
žalojo
kelius,
tiltus,
sutrukdė
tik mokytojai ir gydytojai. Nau
vo cheminio karo daliniuose.
jau daug metų Filipinų pietinėse
davo.
transportą. Sovietai siunčia pre
salose vyksta musulmonų bruz tas sovietų diplomatų skaičius ir jos karinės įgulos reikalingos, nes
Brežnevas priėmė
Stoessel pareiškė, kad vyriau
M — 1 tankai gaminami Lima,
kes ir kviečius, už tai išveždami
Somozos diktatūros laikais ka
dėjimas, civilinis karas. Filipi varžomi sovietų žurnalistai.
sybė jau kelis kart kėlė susitiki
Ohio
ir
VVarren,
Michigan
įmo
Afganistano natūralias dujas.
riuomenė buvo daugiausia sostisuomiu prezidentą
nuose gyvena apie 5 milijonai
muose su sovietų atstovais šį che Komentatoriai nemato jokių ženk nėse. Juos gamindavo Chrysler
nė
slaptas ginklų fabrikas ir rasti ke-. J> ku v r *>™ diktatorių, o dabar
bendrovė, tačiau prieš mėnesį ji
Maskva. — Naujasis Suomijos musulmonų.
minio karo klausimą, kaltinda
lų, kurie rodytų, kad sovietai ruoš
Filipinai apie 40 nuoš. savo Ii ginklų sandėliai. Konfiskuota įgulos išmėtomos po visą valsty
pardavė tankų įmones General prezidentas Mauno Koivisto bu
ma sovietus laužant 1925 metų
tųsi palikti Afganistaną.
bę, nes vyriausybė nebijo karei
Dynamics korporacijai. Ši jau pa vo draugiškai priimtas Maskvoje, importuojamos naftos perka Sau daug šautuvų ir revolverių.
Ženevos konvenciją, Maskva vis
Varšuvos radijas skelbia, kad vių sukilimo, ko bijojo Somoza,
žadėjo karinei vadovybei, kad ji kuri suomių kampanijoje dau di Arabijoje. Is 240,000 filipinie
paneigdavo žinias apie dujy nau
čių,
kurie
važiuoja
dirbti
į
užsie
vienas lenkas nušautas Čekoslo pareiškė Mercado.
— Washingtone tris dienas perima Chryslerio įsipareigoji- giau palaikė kitą kandidatą. Sa
dojimą. Stoessel pareiškė senato
riams, kad Pakistane žymiai pa iešės Somalijos prezidentas Mo- m u s pag a r n i n tį moderniausią tan vo kalboje Brežnevas pabrėžė ge nio kraštus, apie 90 nuoš. gyve vakijos pasienio sargybinių, kai
KALENDOBIUS
didėjo afganų pabėgėlių skaičius ir hammed Siad Barre, kuris kai ką pasaulyje. Šiuo metu per mė rus Sovietų Sąjungos — Suomijos na ir dirba Saudi Arabijoje, todėl jis bandė pereiti sieną.
Kovo 11 d.: Konstantinas, Au
siekia apie tris milijonus žmonių bes apie karinę ir ekonominę JAV nesį pagaminama 30 naujų tan santykius. Jie galėtų būti pavyz prezidentui Marcos labai svarbu K Danijos salos į Lenkiją siun
pagerinti ryšius su Saudi Arabi čiami balionai su prieš vyriausy ra, 2iedūnas, Eigustė.
džiu,
kaip
galima
koegzistuoti
Beveik penktadalis afganų tautos paramą.
kų. Nuo lapkričio mėn. planuo
ja ir kitais islamo kraštais.
bę nukreiptais lapeliais. Tuos ba
Kovo 12 d.: Inocentas, Fina,
"balsavo savo kojomis", pabėgda
— Šiaurinė Korėja pareiškė pro jama produkciją pakelti iki 60 kaimynams, nežiūrint skirtingų
lionus parūpinusi prancūzų gru Galvirdas, Jorūnė.
Čekai nušovė
mi nuo jiems primetamo komu testą dėl Pietų Korėjoje vykstan per mėnesį, o nuo 1985 m. vasa socialinių sistemų. Brežnevas nu
pė, kuri džiaugiasi, kad 80 nuoš.
nizmo. Afganistane yra tūkstan čių karinių manevrų, kuriuose da rio mėn. bus įmanoma gaminti rodė, jog yra vilčių, kad abiejų
Saulė teka 6:11, leidžiasi 5:51.
bėgantį
lenką
balionų
pasiekia Lenkiją. Lape
šalių ryšiai dar gerės- Koivisto
čiai politinių kalinių, dažnai jie lyvauja 100,000 korėjiečių ir po 90 tankų.
ORAS
Varšuva. — Lenkijos žinių agen liuose — darbininkų laisvąsias
šaudomi. Yra ir daugiau įrodymų, 55,000 amerikiečių kareivių, ku
Šalia vietos kritikų ir užsieniuo pažadėjo Kremliui vesti draugiš
Debesuota, gali lyti, tempera
koks brutalus Afganistano reži rių dalis atvyko iš Havajų, Okina-se atsiranda abejojančių, ar tik ką politiką, panašią į pasitrauku tūra paskelbė, kad šiaurės vaka- sąjungas — "Solidarumą p-opatūra dieną 45 L, naktį 301.
mas ir jų vnie'iniai nonai, n«^a- wos ir JAV.
rai šis naujas JAV tankas bus ge- sio dėl ligos Kekkoneno politiką. rų Lenkijoje buvo išaiškintas I guojanti medžiaga.

J. SASNAUSKO
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NAUJAS, GALINGAS
AMERIKOS TANKAS

Sovietai nuodija
afc anus dujomis
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MINĖJIMAS

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

AMSTERDAME

Lietuvos Nepriklausomybės
64 m. sukakčiai paminėti šv.
Mišios Amsterdamo šv. Kazi
miero bažnyčioje buvo laiko
mos 5 vai. vak. Jas aukojo
kunigai: Robertas Baltch, šv.
Brigitos parapijos VVatervliet
mieste klebonas dr. Juozapas
Grabys ir Antanas Grigaitis.
Pamokslą sakė kun. Grabys.
Jis kalbėjo apie Lietuvą ir sa
vo senelius.,,Lietuva yra Šven
čiausios Mergelės kraštas, ku
riame tikėjimas ir Dievo meilė
yra taip giliai suleidę šaknis,
kad jokios žmonių pastangos
jų nepašalina",-pasakė kun.
Grabys. Per mišias lietuviškai
giedojo šv. Kazimiero para
pijos choras, vadovaujamas
vargonininko Jono Nye, ir
kvartetas, vadovaujamas Elizabeth miesto šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios vargonininko
Motiejaus Jatkausko. Sop
ranas Rasa Bobelytė solo atli
ko "Ave Marija".
Po mišių vakarienėje ir mi
nėjimo programoje dalyvavo
130 asmenų. Invokaciją sukal
bėjo kun. Grabys. Pirminin
kas Antanas Radzevičius pa
sveikino svečius iš Clevelando,
Bostono, Wethersfieldo, Elizabetho, Brooklyno, Syracuse,
Menands, Albany, Watervliet,
Schenctady, Scotia ir Hagaman. Iškilmių vadovu buvo
Juozapas Šatas.
Genovaitė Gobytė perskaitė
gubernatoriaus Hugb L. Carey
ir burmistro Mario Villa prok
lamacijas, skelbiančias, kad
vasario 16-ta yra Lietuvos Ne
priklausomybės diena New
York valstijoje ir Amsterdamo
mieste. Perskaitė valstybės
sekretoriaus Aleksandro M.
Haig laišką Lietuvos atstovui
Washingtone dr. S.A. Bačkiui.
Jungtinių Valstybių vadovy
bės ir žmonių vardu jis svei
kino Lietuvos atstovą sukak
ties proga. Tarp kitko, laiške
sakoma: ..Amerikos žmonės,
kartu su jumis ir Lietuvoje gy
venančiais jūsų tautiečiais,
tvirtai tiki į galutinę laisvės
pergalę". „Lietuvos vėliava
plevėsuos virš Amsterdamo

miesto valdybos namų ir virš
New Yorko valstijos namų Al
b a n y mieste",-pareiškė G. Go
bytė.
Atlanto Pakrančių apygar
dos Lietuvos Reikalų komiteto
pirmininkė Bronė Avižaitė bu
vo pagirta už puikią Lietuvos
istorijos santrauką, pateiktą
per
Schenectady
televiziją
vasario 12-tos vakare. Kun. Ro
bertas Baltch kalbėjo apie tvir
tą lietuvių tikėjimą ir patrio
tizmą. Pagrindinis minėjimo
kalbėtojas dr. Alfonsas Stan
kaitis iš Wether8field apžvelgė
Lietuvos istoriją nuo 1253 me
tų iki šių dienų. Jis pareiškė,
kad komunistai
mindžioja
žmonių laisvę ir tūkstančiai
y r a prievarta gabenami iš Lie
tuvos į Sibirą. ,,Lietuva bus vi
suomet, — pareiškė jis.—Laisvė
y r a didžiausias mūsų turtas".
Palaiminimą suteikė kun.
A n t a n a s Grigaitis.
Puikią
programą
atlikc
Brooklyno kvartetas „Har
monija", kuriam vadovavo ir
tenoru dainavo Viktoras Ra
lys; Rasa Bobelytė - sopranu,
Birutė Malinauskaitė - altu ir
P e t r a s Tutinas - bosu. Gražiai
dainavo
kelias
lietuviškas
dainas: „Du broliukai", „Jau
saulutė leidžias", „Plaukia sau
laivelis", „Kur bėga Šešupė",
„Devynių b a l s a s " (devyni ki
taip maną, kurie buvo nutildy
ti), „Negerkit trečios", „Oi tu,
ieva ievuže", „Mano rūtos",
„Nemunėli, Nemunėli" ir „šal
ia žiemužė". J i e m s akompana
vo Motiejus J a t k a u s k a s . Prog
r a m a buvo įvertinta plojimu,
net atsistojus. Viršūnę pasiekė
dvasią keliančiu „America the
Beautiful".
Iškilmių vadovas padėkojo
rengimo komitetui. Jo pir
mininke buvo panelė Gobytė.
Komiteto nariai buvo: kun.
Baltch, Regina Kot. Sophie 01bie, Jack Svveet, Apolonija
Ziausienė, Ona Radzevičienė ir
A n t a n a s Radzevičius.
Minėjimas buvo baigtas vy
čių himnu.
G. G.

MINĖJIMAS
MASPETHE
110-tos vyčių kuopos Maspethe nariai vasario 14-tą daly
vavo mišiose Atsimainymo
bažnyčioje. J a s aukojo kun.
Pranas Bulovą. Kun. Stanislo
vas Raila pasakė pamokslą,
prisimindamas jame Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimą.
Giedojo vargonininko Vytau
to Kerbelio vadovaujamas cho
ras. Mišių pabaigoje, choras
kartu su visais bažnyčioje
esančiais vyčiais sugiedojo
Lietuvos himną. Aštuonios
tautiniais rūbais apsirengu
sios vytės nunešė prie al
toriaus mišių auką ir krepšį gė
lių, kuris vėliau buvo padėtas
prie lietuviškos
koplytėlės
šventoriuje.
Po mišių, parapijos salėje bu
vo trumpas lietuvos nepri
klausomybės
paskelbimo
minėjimas. Jį pradėjo 110-tos
vyčių kuopos pirmininkas Jo
n a s Adomėnas. Kalbas pa
sakė H. Matulionis, K. Vainis,
H. Venis ir D. Jonaitis. Dek
lamavo Ona Zinke. Minėjimas
baigėsi kun. Prano Bulovos su
kalbėta malda. A. Adomėnas ir
L. Ulrich pavaišino minėjimo
dalyvius.

//. V.

nono mergaičių choras „Aidas' , Kviečia
m a s „Amerikos Lietuvių Balso" radijo klubo, ko-

HAMILTONO
MERGAIČIŲ
CHORAS „ A I D A S "

d. ko

KANADOS KONSULAS
„AIDO" KONCERTE
Kanados konsulas Detroite
pasitiks savuosius. Hamiltono
mergaičių choras „Aidas" su
sol. R. Strimaičiu, kuriam
vadovauja muz. J. Govėdas,
atvyksta į Detroitą sekma
dienį, kovo 14 d. Koncertas 4
vai. p.p. Kultūros centre Southfielde.
„Amerikos lietuvių balso"
radijo klubo pirm. K. Gogelis;
pakvietė Kanados konsulą
koncerte dalyvauti. Konsulas
Morris G. Benoit kvietimą priė
mė; dalyvaus abu su žmona.
Koncerte dalyvauti pažadėjo ir
radijo stoties vadovybė.
Mes, l i e t u v i a i , į at
vykstančius, meninę grupę,
žiūrime kaip į lietuvius, nors
jie jau yra gimę Kanadoje.
Kanados konsulas į juos žiūri
per savo akinius.
R Ražanskienė

)etroite.

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

Nuotr. J. Miltenio

LIETUVIU
BENDRUOMENĖS
TRISDEŠIMTMETIS
Kaip anksčiau r a š ė m e ,
pagrindinis
JAV
Lietuvių
Bendruomenės
trisdešimt
mečio minėjimas vyks Detroi
te, š.m. balandžio 16-18 dieno
mis. Krašto valdyba ir Detroito
apylinkės valdyba tam įvy
kiui pažymėti smarkiai ruošia
si. Užsakytos salės, pakviesti
menininkai, solistai, orkest
ras, maistui paruošti šeimi
ninkės. Šiuo metu išsiuntinėti
pakvietimai
svečiams,
nakvynėms
rezervuotas
viešbutis. Reikia tikėtis, kad
svečiai ir detroitiečiai išgirs
rengėjų kvietimą ir gausiai
dalyvaus visuose LB trisde
šimtmečio minėjimo rengi
niuose. Smulkesnes informaci
jas pranešime artimiausiu
laiku.
J. Urbonas
PAŽINKIME RYTŲ
LIETUVĄ

metams '/i metų
$45.00 $27.00
$45.00 $27.00
$45.00 $27.00
$43.00 $25.00
$30.00 $19.00

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
- 4:00.

Inž. J o n a s Gaižutis mirė
vasario 28 d.,sulaukęs 71 metų
amžiaus. Vai. S. Bauža laidoji
mo namuose atsisveikinimas
įvyko kovo 2 d. Kun. Alfonsui
Babonui sukalbėjus rožinj,
akademiją pravedė laidotuvių
direktorė J.
Zaparackienė.
Atsisveikinime dalyvavo or
ganizacijų atstovai, kurie kal
bėjo apie velionies nueitą kelią
organizaciniame ir kultūrinia
me Detroito kolonijos gyveni
me. Pamaldos už velionies sie
lą buvo aukojamos Šv. Antano
bažnyčioje kovo 3 d. „ _,.„
6. Sližys

Norėdamas
skaitytojus
supažindinti su choru „Aidas",
pateikiu keletą žinių iš jo
veiklos: Hamiltono mergaičių
choras pirmą koncertą turėjo
1970 m. kovo 1 d. šv. Kazimie
ro akademijoje. Čia ir prasi
dėjo „Aido" gastrolės su
koncertais įvairiose koloni
jose. Tačiau jo koncertas ir
krikštas įvyko 1971 m. kovo 14
d. Pakrikštytas pačių mergai
čių pasirinktu vardu „Aidu".
Po krikšto „Aidas" garsėjo ir jo
veiklos dirva smarkiai išsiplė
tė. Jis dalyvauja muzikos festi
valiuose ir atlieka menines
programas įvairiuose rengi
niuose Kanadoje. Aplanko
Montrealį, Torontą, Londoną,
Gyvendami nepriklausomo
Delhi ir kitas Kanados vietas.
je Lietuvoje, mažai žinojome
1974 m. birželio 30 d. dalyvavo
apie Rytų Lietuvą, o dar ma
20-je Kanados lietuvių dienoje
žiau kalbėjome apie ją. Daž
ir liepos 1 d. Winnipego miesto
nai kalbėjome ir dainavome
MALDOS D I E N A
šimtmečio iškilmių atidaryme.
tik apie Vilnių, Lietuvos sos
U 2 LIETUVĄ
Apkeliavo JAV koncertuoda
tinę. Bet kas yra už sostinės —
mas Chicagoje, Clevelande,
Detroito
a t e i t i n i n k a i , tylėjome. Kiek lietuvių už Vil
Detroite, New Yorke, Baltimo- Lietuvių religinei šalpai niaus, kaip jie gyvena, buvo
rėje, Hartforde, Worchestery- p a g e i d a u j a n t ,
organizuoja paslaptis.Tik mūsų patriotiniai
je, Philadelphijoje ir kitur. Kai pamaldas už persekiojamą mokslininkai rinko medžiagą
kurias kolonijas aplankė po Lietuvos katalikų bažnyčią, apie brolius ir seses lietuvius.
kelis kartus. Choras „Aidas" kenčiančią ir kovojančią lietu Tikrasis Rytų Lietuvai pažin
nesitenkino K a n a d a ir JAV. vių tautą.
ti sąjūdis prasidėjo, kai buvo
J i s k o n c e r t a v o Anglijoje,
Pamaldos įvyks š.m. kovo 19 sudaryta komisija. Jei šian
Vokietijoje, Italijoje. Romoje d. (penktadienį), 7 vai. vak. dien turime storą knygą apie
turėjo audienciją pas popiežių Dievo Apvaizdos lietuvių Rytų Lietuvą, tai turime reikš
Paulių VI, kurioje giedojo ir parapijos
bažnyčioje. Visi ti padėką Vilniaus Krašto Lie
dainavo lietuviškai. „Aidas" kviečiami dalyvauti.
tuvių s-gos centro valdybai,
įdainavo ir išleido dvi plokš
Dievo Apvaizdos parapija kuri ėmėsi šio sunkaus, bet la
teles: ..Baltos gėlės" ir „Keliau maldos dieną turės š.m. bai reikalingo darbo — reikėjo
jame su daina".
surinkti išsamią medžiagą, ją
rugpjūčio 29 d.
j Ų
paruošti spaudai, surinkti lė
1977 m. „Aidas" buvo išvy
šas ir atspausdinti knygą —
kęs į Pietų Ameriką. Ten
KONGRESMANAS
„Rytų Lietuva".
dainavo Argentinos, Urugva
P
H
I
L
I
P
R
U
P
P
E
jaus, Brazilijos, Kolumbijos ir
Dabar belieka imti šią isto
DĖKOJA
Venecuelos
lietuviams.
rinę knygą į rankas ir ją skai
Koncertavo pripildytose salė
tyti. Tik tokiu būdu pažinsime
se ir susilaukė gražių atsiliepi
brolius lietuvius ir seses lietu
IŠPARDAVIMAS
mų.
ves, kaip jie gyvena okupuo
CHICAGOJE
toje Lenkijoje ar Baltgudijoje.
Grįžus iš Pietų Amerikos,
Rytų Lietuvos ir lietuvių pa
Chicagos Vyčių namo globė choro vadovas V. Verikaitis
žinimą
išryškins žymus Vil
(dėl
susidėjusių
darbo
sąlygų
jų taryba rengia vartotų daik
niaus
krašto
veikėjas žur
Toronte)
paliko
„Aidą".
Nuo
tų išpardavimą, kurio paja
nalistas
Steponas
Varanka
1977
m.
jam
vadovauja
muz.
mos
skiriamos
namo
šių metų kovo mėn. 21 d. 5v.
išlaikymui. Išpardavimas bus J o n a s Govėdas. „Aidas"
Antano parapijos salėje. Bus
dainavime
y
r
a
pasiekęs
aukš
kovo 20-tą Vyčių salėje. Prasi
puiki proga Jaunimui, ant ku
to
meninio
lygio.
Su
„Aidu"
dės 9-tą valandą ryto. baigsis
rių pečių guls Lietuvos ir lie
šiuo
metu
dainuoja
ir
sol.
R.
3-čią po pietų. Vyčiai yra pra
tuvių ateitis, pažinti Rytų Lie
šomi aukoti t a m išpardavimui Strimaitis.
tuvą su jos gyventojais jų
Hamiltono
mergaičių
choras
švarius naudojimui tinkan
vargais, siekimais ir ateitimi.
„Aidas",
kviečiamas
„Ameri
čius daiktus. Jie bus priimami
A. Musteikis
salėje trečiadieniais, ketvirta kos liet. balso" radijo klubo Philip Ruppe, buvęs JAV Kong
dieniais ir penktadieniais po 6- kovo 14 d. 4 vai. p.p. koncer reso atstovas, dabar kandidatas į
TRUMPAI
tos vai. vak. Informacijai tele- tuos Dievo Apvaizdos parapi senatą atsakinėja j klausimus LB
jos
Kultūros
centre.
Koncerto
Detroito
apyl.
valdybos
suruoš
fonuokite
Mockui
arba
Vincas T a m o š i ū n a s , šau
Zakarkai. Sunkius, nepane- dieną bus ir choro „Aido" toje politinėje vakaronėje.
lių
organizacijos entuzijastas
Nuotx.
J
.
Urbono
šamus daiktus iš namų paims vienuolikos metų sukaktis.
ir ilgametis Stasio Butkaus
ir į salę nuveš Klementas Vi Detroito ir apylinkių lietuviai
Philip Ruppe, buvęs JAV kuopos pirmininkas, vasario
kviečiami
a
t
s
i
l
a
n
k
y
t
i
ir
džius. Šiuo reikalu skambinti
kongresmenas, (dabar kan 21 d. buvo pagerbtas gimtadie
jam į Vyčių salę tel. 847-9495. pasigėrėti šio iškilaus meninio
didatas iš Michigano į JAV nio proga. Vaišės įvyko Šv.
Visi vyčiai turėtų pasistengti, vieneto dainomis.
Senatą), sausio 30 d. buvo atsi Antano parapijos patalpose.
A.
Gr.
kad išpardavime būtų daug
lankęs į LB-ės politinę vaka
J u s t i n a s P r e i b y s prisi
prekių, kad jis duotų pajamų
A U K O S LIETUVIŲ
ronę, kurioje jam buvo pra rašė prie Šv. Antano lietuvių
mūsų namo išlaikymui.
BENDRUOMENEI
nešta, kad Michigano valstijos parapijos Detroite. Sveikina
T
P r a n e š a m e , k a d aukų lietuviai respublikonai re me naują parapijietį.
—•
•
telkimas Lietuvių Bendruo mia jo kandidatūrą. Nese
L i e t u v o s vyčiai savo glo
menės d a r b a m s
paremti niai gavome jo laišką, kuria bėjo Šv. Kazimiero minėjimą
Žmogus tuomet tegali būti tęsiamas. Aukas galima įteikti me dėkoja už jo kandidatūros rengia Šv. Antano bažnyčioje
naudingas savo tėvynei, jei aukų rinkėjams pne visų rėmimą. Jis ypač buvo su pamaldomis 10 vai. 30 min.
yra išaugęs iš savo tautos kul lietuviškų parapijų. Nors žavėtas mūsų jaunimo kel sekmadienį, kovo 7 d. Po mišių
tūros. Svetimų kultūrų turtai, Michigane ekonomija šlubuo tomis mintimis, kad neužten parapijos salėje įvyks iškil
renkami jo iš visur, turi lyg ja, džiugu pranešti, kad ir ka rezoliucijų, o reikia mingi pietūs, kuriuose galės
konkrečių darbų.
šįmet aukos gausiai plaukia.
dalyvauti iš anksto įsigiję bi
grūdai kristi į savą žemę.
Jonas Urbonas lietus.
J. R
M. PeČkauskaitė

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

3 mėn.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik iŠ anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turin} neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

Kas keikiasi — meldžiasi
velniui.
Vokiečių priežodis
DR. JONAS MA2EIKA
DANTŲ GYDYTOJAS
4600 W. 103 St. Oak Lawn
Tel. 423-8380.
Valandos pagal susitarimą.
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2EIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4
o—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
išskyrus treč. 5ešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.; pirm., antr. ketv. ir penkt.
11:30 va!, ryto iki 3 vai. popiet.

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

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

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS

DR. EDMUND L CIARA

DR. J . MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirm , antr. ketv. ir penkt
3 iki 7 v p.p. Tik susitarus

2709 West 51st Street
Tel. — GR ( i400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7 9 antr., ir penkt. 10-4; seštad 10-3 vai.
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

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

Ofs. 742-0255

Namu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS —
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin, 111. 60120
Valandos pagal susitarimą
Tel. 372-5222, 236-6575

DR. A. R. GLEVECKAS

DR. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitar mą

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

Ofs PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

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

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

įtaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, 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 71st Street
Vai.: pirm., 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 . KIRSTUK

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 Street
Vai : pirm., antr. ketv ir penkt
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą

DR. IRENA KYRAS

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

DANTŲ GYDYTOJA
2659 W. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą — Pirm
antr , treč., ketv. ir seštad

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai. pagal susitarimą: antr., treč
ketv 10 v ryto iki 6 v. vakaro
Tel. — 778-3400

/

JAV Lietuvių Bendruomenės

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II
SUKAKTIS, RINKIMAI
SOVIETINĖJE SPAUDOJE
Prieš 30 metų (1952.11.15)
JAV-bėse
buvo įsteigtas
p i r m a s i s J A V - b i ų Liet.
Bendruomenės židinys, įregist
ruotas Connecticuto valstijoje.
Per tris dešimtmečius LB išau
go, išsišakojo, išsiplėtė į šalis, į
gilumą, iškilo į aukštį. Nūdien
LB, kad ir turėdama kai kurių
trūkumų, vienų giriama, aukš
tai vertinama, kitų peikiama ir
net koneveikiama, neginčija
mai yra tvirčiausia lietuviška
institucija šiame krašte.
Kaip kiekvienos kitos, taip ir
LB-nės vertę nusako ne gražūs
žodžiai, ne panegyrikos, ne jos
vadovų savęs iškėlimas ir
panašūs veiksmai, bet atlikti
darbai. O jų svoris yra labai
didelis.
Pirmasis ir didžiausias LB
uždavinys yra kova dėl Lietu
vos laisvės, už visais požiū
riais nepriklausomą Lietuvą.
Nors šiais laikais dėl mums
nepalankių politinių aplinky
bių ir nedraugiškos didžiųjų
valstybių politikos mažųjų
tautų atžvilgiu nepriklauso
m a Lietuva tėra tik svajonė,
bet lietuviškai išeivijai ji yra
pagrindinis gyvenimo ir dar
bų tikslas. Todėl tie, kurie
pataria LB-nei eiti tiktai kaimo
seniūno pareigas, paliekant
Lietuvos laisvės kova rūpintis
jau baigiantiems išmirti mūsų
buvusių politinių partijų liku
čiams, kerta šaką, ant kurios
bando sėdėti tautos dalis išei
vijoje.

ravimo klausimas, sportas ir
kiti klausimai.
30 m. sukakties p r o g a
išleidžiamas specialus leidi
nys, kuriame bus pateikti JAV
LB-nės ir jos apylinkių veiklos
bruožai. Bus pagerbti ir ati
tinkamai atžymėti ryškes
nieji LB-nės darbuotojai.
LB yra griežtai demokratinė
organizacija ir nuo savo
pirmųjų veiklos metų vado
vybę sudaro
demokratinių
rinkimų keliu. J i nėra susiri
šusi su kuria nors politine
partija a r „politikierių grupe".
Jos puoselėjami uždaviniai
tokie svarbūs, kad LB darbuo
tojų tarpe nekyla politinė
diferenciacija. Tiesa, LB-nės
vadovų tarpe pasitaiko ir kai
kurių partijų žmonių, tačiau
čia vertinami ne pagal parti
nius bilietus, bet pagal atlie
kamą darbą, jų gabumus.
Vyriausias JAV LB organas
yra jos taryba, kurią išsirenka
visi LB nariai visuotinio,
lygaus ir slapto balsavimo
keliu. Naujai išrinktoji taryba,
p a p i l d y t a a t s a k i n g a i s LB
pareigūnais, išrenka vykdo
mojo organo — JAV krašto
valdybos pirmininką, kuris
sudaro valdybą, ši betgi turi
būti tarybos narių patvirtinta.

Taigi be galo svarbu turėti
gerą tarybą, su viltimi, kad ji
sudarys gerą krašto valdybą.
Dabartinė LB taryba jau
baigia
savo trečiuosius (pasku
A n t r a s i s labai svarbus
tinius)
kadencijos m e t u s .
LB-nės puoselėjamas uždavi
Naujoji
taryba
bus dešimtoji iš
n y s yra lietuvybės išlaikymas
išeivijoje. Čia einama šūkiu, eilės. Ta pačia proga bus
kaip galima ilgiau pratęsti renkami atstovai ir į Pasaulio
lietuvių tautos egzistenciją LB seimą. X-osios tarybos ir
svetur, tautiškai nemirti ir VI-ojo PLB seimo atstovų
sunkiausiose
nutautinimo rinkimai įvyks 1982 m. gegu
žės 8-17 dienomis. Rinkimams
sąlygose.
Trečioji LB-nės veiklos sritis pravesti jau seniai sudaryta
— lietuviškos kultūros išeivi rinkiminė komisija iš šių asme
joje puoselėjimas ir jos ugdy nų: K. Jankūno (pirm.), VI.
m a s . Cia įeina lituanistinės Audėno, Em. Jurevičiūtės, R.
mokyklos, jaunimo organi Bitino ir V. Šeštoko. Iš viso bus
zacijos, chorai, tautinių šokių renkama 60 asmenų į LB tary
grupės, sportas, teatro festi bą ir 45 atstovai į PLB seimą.
valiai, literatūra, meno ir Savo laiku skelbtas kandidatų
lituanistinės parodos, dvasi statymo terminas baigėsi kovo
niai ryšiai lietuvių su lietu 8 d.
viais.
Tam yra įvairių priežasčių.
Be šių trijų sričių yra visa
Pirmiausia
tai lietuvių neran
eilė kitų, taip pat labai svar
bių. Štai kai kurios jų: LB gumas, neprisiruošimas atvyk
Socialinių reikalų tarnyba, ti į balsavimo vietą, neaktyvu
besirūpinanti senesnių narių mas arba tiesiog tam tikras
globa; finansų lietuviškajai apkiautimas. Tokie reiškiniai
veiklai organizavimas per LB- yra aiškiai neigiami, jie maži
nės rūpesčiu įsteigtą ir jos na lietuvių tautinės grupės
puoselėjamą Lietuvių fondą; JAV-bėse svorį ir tuo pačiu
juridinė pagalba tautiečiams, nuvertina mus visus.
kurie jos reikalingi; lietuvių
Tačiau yra tokių lietuvių,
sporto reikalai. Pridėkime dar kurie nesijaučia esą organi
LB periodiškai
ruošiamas zuotos LB-nės nariai, sąmo
masines tautinių šokių, dainų ningai boikotuoja LB rinki
šventes, teatro festivalius, mus, o vienur kitur net bando
mokslo ir kūrybos simpo steigti savo „reorganizuotus"
z i u m u s , įvairius suvažia padalinius. Savo laiku tokie
vimus, sąskrydžius, lietuvių tautiečiai buvo ne Lietuvių
dienas ir kitus parengimus — B e n d r u o m e n ė s
opozicija
gausime pakankamai platų (organizacijos
viduje),
bet
veiklos vaizdą.
opozicija pačiai organizacijai.
Neįstengdami pravesti savo
„registruotų" kandidatų, jie
Gerai, kad patys LB žino a t s i s a k ė toliau d a l y v a u t i
savo gimimo dieną ir ją bendruose
rinkimuose,
nei
prisimena. O ypatingu būdu ji kandidatuodami, nei balsuo
bus prisiminta š.m. balandžio dami. Reikia pasakyti, kad jie
16-18 dienomis Detroite, kur visai LB-nei nedaug teparuošiamas JAV LB visuotinis kenkė, nes jų buvo ir yra
suvažiavimas, kurio metu bus nedaug, o dalis jų jau ėmė bėgti
pagrindinė minėjimo akade iš „skęstančio laivo". Taigi, ne
mija, iškilmingos pamaldos, Lietuvių Bendruomenę jie
premijų šventė ir banketas.
suskaldė, bet patys atskilo,
LB suvažiavimo metu bus patys savo šakelę nuo LB-nės
s v a r s t o m i tokie aktualūs didžiojo medžio nusilaužė.
klausimai, kaip mokinių skai Tačiau šie rinkimai yra gera
čiaus mažėjimas lutuanisti- proga ir jiems prie bendrojo
nėse mokyklose, lietuviškos didžiojo kamieno sugrįžti, ką,
katedros JAV-bių universitete tikėkime, bent dalis jų ir pada
įgyvendinimo klausimas, lietu rys.
viškų parapijų metai ir jų
vykdymas, lietuviškų sodybų
LB rinkimai jau ne už kalnų
seneliams kūrimas, Lietuvių ir ne už marių. Vos pora mėne
dienų ir Jaunimo kongresų sių beliko. Taigi apie juos
š a u k i m o reikalai, LB-nės r e i k i a d a u g i a u
kalbėti,
santykiai su kitais veiksniais, uaugiau r a š y t i ,
daugiau
lietuviškos spaudos išlaikymo agituoti vieni kitus. JAV-bių
klausimai, Lietuvių enciklope lietuviai viešai parodytų savo
dijos papildomo tomo išlei tautinį sąmoningumą ir gerą
dimas, Lietuvos atstovybės organizuotumą.
rūmų
Washingtone restau
b.kv.

Negalima pasakyti, kad
sovietinė spauda nesidomėtų
Vatikanu ir Bažnyčios vado
vu — popiežium. Tačiau tas
dėmesys yra grynai politinio
pobūdžio. Stebint sovietinę
spaudą matyti, kad Maskvai
labai rūpi, kokios linijos laiko
si popiežius komunizmo atžvil
giu. Ukrainiečių pedagogas I.
Masič prieš kelerius metus
rašė: „Vatikanas, katalikybės
tvirtovė, užima labai žymią
vietą tarp įvairių religinių
organizacijų
centrų,
kurie
veda aktyvią kovą su socializ
mu ir komunizmu".
Nepaisant tokio aiškaus ir
stipraus nusistatymo prieš
popiežių, vistik Sov. Sąjunga
nevengia palaikyti tam tikrus
kontaktus
su
Vatikanu.
Pravoslavų Bažnyčios ir Vati
kano delegacijos lankėsi
Romoje ir Maskvoje. Užsienio
reikalų ministras Gromyko
kelis kartus susitiko su pop.
Jono Pauliaus pirmtakais ir
1979.1.24 buvo priimtas dabar
tinio popiežiaus. „ T a s s "
agentūra pranešė, kad toje
audiencijoje buvę paliestos
„tarptautinio
atoslūgio"
problemos.
Išrinkimas popiežium slavolenko davė progą sovietinei
spaudai dar labiau sekti šio
popiežiaus veiklą ir katalikų
Bažnyčios kryptį, kurią duoda
naujasis popiežius. Pirmai
siais pop. Jono Pauliaus II
valdymo metais (1978.X—
1981.X) sovietinėje spaudoje
pasirodė daug straipsnių ne
tiktai apie tai, kokios įtakos
šis popiežius padaręs Vati
kane, bet ir apie tai, kokia jo
veikla, asmenybė. Apie pop.
Wojtylos išrinkimą
buvo
duotos tik kelios spaudos eilu
tės, o apie gegužės 13 d.
atentatą — ištisi straipsniai.
Kai kurie sovietiniai laikraš
čiai aprašė popiežiaus kelionę

į Lenkiją, tačiau visiškai nuty
lėjo jo keliones į Turkiją ir
Vakarų Vokietiją. Pažymė
tina, kad straipsnių tonas yra
nevienodas pagal tai, kam tie
laikraščiai skiriami: visai Sov.
Sąjungai (Nauka i Religija) ar
tik kuriai atskirai respublikai.
Žurnalų ir laikraščių, skiria
mų visai Sov. Sąjungai, tonas
apie popiežių yra nuosaikes
nis.
Popiežiaus Woj tylos išrinki
mą „Pravda" paminėjo tik
keliom
eilutėm
1978.X.17.
Panašiai ir Vilniaus „Sovietskaja Litva" (X.18). Po kelių
dienų
„Pravda"
paskelbė
Brežnevo telegramą popiežiui
su linkėjimais ir popiežiaus
atsakymą. Sovietinės spaudos
agentūra „Novosti" (APN)
spalio 23 d. paskelbė ilgą
anglų
kalba
straipsnį,
kuriame išreikšta viltis, kad
naujasis popiežius tęs savo
pirmatakų Jono XXIII ir Pau
liaus VI politiką. Pirmasis
straipsnis apie naujojo popie
žiaus charakterį buvo paskelb
tas laikraštyje „Novoje Vremia" 1978.X.27. Jo autorius —
Josif
Grigulevič,
istorijos
mokslų daktaras ir Sov.
Sąjungos mokslų akademijos
narys korespondentas, rašęs ir
anksčiau straipsnius apie
Vatikaną, dabar atsiliepia
apie popiežių gana santūriai:
paduoda jo biografiją ir paste
bi, kad „išrinktas popiežium
lenkas visai n e dėl to, kad jis
gerai pažįsta socializmą ir
žino būdus su juo kovoti". Jo
išrinkimas buvo smūgis kardi
nolams italams, kurie „norėjo
sutramdyti
Vatikano
II
susirinkimo nutarimus".
Politinis stebėtojas Vladimir
Nakarjakov ilgame straipsny
je apie popiežių, 1978.X1.9
paskelbtame APN, rašo, kad
popiežius „galįs lemiamai
prisidėti prie kovos už taiką
problemos, prie socialinės
lygybės ir krašto ekonominės
ir socialinės pažangos".

Sovietiniuose laikraščiuose
paprastai nerašoma smulkiau
apie popiežiaus keliones po
pasaulį, bet tik daroma tų
kelionių vertinimas. Nieko
nerašyta apie popiežiaus kelio
nę į Meksiką (1979 m. sausio
mėn.). Tik tų pat metų kovo
mėn. „Novaja Vremia" paskel
bė Josif Grigulevič straipsnį
„Pagrįstas vyskupų nepasi
tenkinimas", kur kalbama
apie popiežiaus dalyvavimą
Pueblo vyskupų susirinkime.
Gertrud von Le Fort,
Kitas Grigulevič straipsnis
g. 1876 Muenden, Westfalijoj, m.
1971 Obersdorf, Bavarijoj. Atkar- pasirodė Armėnijos laikrašpoje spausdinamos novelės "Piloto tyje „Komunist" apie katalikų
žmona" autorė.
Bažnyčią Lotynų Amerikoje.

G E R T R U D V O N LE FORT

PILOTO 2MONA
Novelė
Vertė
ALS. TYRUOLIS
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— O, aš žinojau, kad rytmečio sapnai iš
sipildo, — sušuko ji, kai likom vienos. — Ma
no sapnas ir buvo apie tą belaisvį, prokura
torius neturi jo pasmerkti! Miela Prakseda,
bėk pas jį ir maloniai paprašyk mano var
du, kad jis paleistų kaltinamąjį. Dėl dievų
malonės, bėk kuo greičiau!
Aš delsiau, n e kad to uždavinio bijočiau —
mūsų ponas buvo mielas žmogus, niekad ne
užmiršiu jo tolerantiškumo, kai jis išlais
vino mane, sužinojęs, kad esu graikė, tačiau
tarnybiniuose reikaluose jis neklausė, ką sa
ko moterys — ir tai dabar priminiau save
poniai. Bet ji laikės savo:
— Šiandien jis išklausys mano balso, at
siminęs praėjusios nakties meilę!
Nebenorėjau priešintis ir nuėjau į tą rū
mų dalį, kurią vadina teismo namais.
Centuriona8 nuvedė mane pas prokuratorių.
Jis, nors daug senesnis už savo žmoną, tą
rytą atrodė labai jaunai — jo išvaizda buvo
imponuojanti, smakras tvirtas, burna siau
ra ir griežta. J i s buvo grįžęs iš maudynės,
buvo įsisupęs į naują togą ir rengėsi eiti pas
tuos neramiuosius žmones, kurie buvo jsiti
irinę, kad susiteps, jei įeis į mūsų namus.

Čia gana kietai kritikuojama
popiežiaus Pueble užimtoji
linija.
Esą
popiežiaus
pasisakymas prieš tuos kuni
gus, kurie dedasi prie sąjūdžių
už socialinę pažangą, vysku
pų tarpe sukėlė teik protestų,
kad popiežius „buvo privers
tas keisti savo kalbas vėhau
pasakytas Meksikoje".
Tartum išimtis buvo padary Manoma, kad ateityje Popiežius keliaus plastikinėse apsaugos dėžė
ta popiežiaus kelionei į Lenki se.
ją. „Tass" VI.2 pranešė apie
popiežiaus atvykimą į Varšu dino to paties Grigulevič čiais II pasaul. karo metu. Ir
vą. Sekančią dieną žinią popiežiaus pirmųjų 18 mėn. štai dabar popiežius rado
paskelbė „Pravda", „Izves- valdymo apžvalgą. Grigulevič „šiltų pasveikinimo žodžių
tija",
„Pravda
Ukrainy", su ironija rašo, kad „popie tam politinių lavonų sambū
„Komsomolskaja
Pravda", žius
parodęs
,pavydėtiną riui".
Apie popiežiaus j u d ė j i m ą gyvumą' " ir kad buržuazinė
Pasikėsinimas į popiežiaus
Lenkijoje daugiau rašė „Izves- propaganda sukūrusi popie
gyvybę rado didelį atgarsį
tija", ypač jo apsilankymą į žiaus „image" su jo išmin
sovietinėje spaudoje. Tarp
Oswiecim (Auschvvitz). Buvo timi, drąsa, energija, pavaiz
gegužės 14 ir 31 d. „Tass",
sakoma, kad popiežius iškėlė duodama jį kaip plaukiką,
„Pravda" ir APN paskelbė
rusų tautos rolę II pasauli d v i r a t i n i n k ą ,
s l i d i n i n k ą , daug straipsnių, ypač apie
niame kare ir šešių milijonų dainininką,
knygų,
teatro pasikėsintojo ryšius su italų
lenkų mirtį. Nė žodžio apie veikalų, eilėraščių autorių ir
neofašistais. APN V. 18 perda
popiežiaus pasakytas žydų pan.
vė s o v i e t ų
musulmonų
tautos kančias. Grįžus popie
„kriminaliniu
1980 m. gale Grigulevič pasipiktinimą
žiui į Romą, „Pravda" paskel
pasikėsinimu prieš popiežių".
parašė
straipsnį,
kuriame
bė straipsnį, paimtą iš lenkų
„Komsomolskaja
Pravda"
dienraščio „Trybuna Ludu", kritiškai vertina popiežiaus
1981.V.31
apkaltino
amerikie
skirtą Lenkijos taikos poli keliones į Afriką, Prancūziją ir
čius diplomatus Turkijoje, kad
tikai, pacituojant kai kuriuos Braziliją. Pagal jį Afrikoje
jie paruošė žudiką. Grigulevič
popiežius
kalbėjęs
„įsivaiz
popiežiaus žodžius apie taiką.
keliuose „Nauka i Religija"
Tą straipsnį VI. 15 persispaus duotiems" asmenims, jo vizi
straipsniuose,
pateikė visą eilę
dino ir „Sovetskaja Belorusi- tas buvęs „išsireklamuoti".
„Vatikano
galvos
a k y s e atentato aiškinimų. Esą, „šiuo
ja".
siekta
apšmeižti
prancūzai
katalikai
esą atentatu
visus
k
a
i
r
i
u
o
s
i
u
s
"
. Kitas
suliberalėję,
nepatikimi
ir
įtar
„Nauka i Religija" 1980 m.
aiškinimas
—
kai
popiežius
tini". Kalboj UNESCO pagal
kovo mėn. paskelbė Wszeslaw
Grigulevič popiežius naudojęs pasmerkęs masoneriją, tai
Myslek, lenkiško savaitraščio
redaktoriaus, sutrumpintą ir tokią terminologiją, kuri yra keršydama slaptoji masonų
labai p a n a š i į „maoistų plepa ložė P2, talkinama ameri
pakeistą straipsnį, parašytą
pop. Wojtylos pirmajam popie lus". Popiežiaus kalbos Brazili kiečių CIA, nutarė popiežių
žiavimo metui
s u k a k u s . joje buvusios „miglotos ir dvi nužudyti. Grigulevič dar
esą,
„popiežiaus
Savo
pastabas prideda,
Myslek iš vienos
p u s ė s prasmės".
nužydymas
pilnai
sutapo su
Grigulevič
baigia
pabrėž
pripažįsta, kad popiežiaus
Italijos
ultra
konservatorių
„politika sutampa su valdan d a m a s , kad „Wojtyla niekur ir
čiųjų ir išnaudotojų klasės niekad nekritikavo Amerikos sluoksnių viltimis".
Be abejonės, popiežiaus
interesais", tačiau popiežius kapitalizmo".
savo kalbose aštriai kritikuo
Gudų laikraštis „Polymja" lenko išrinkimas buvo nelauk
jąs ir kapitalizmą. Myslek
1981 m. kovo mėn. numeryje tas ir sensacingas įvykis ne
savo straipsnyje numato, kad įdėjo ilgą (30 pusi.) straipsnį, tiktai Vakaruose, bet, kaip iš
Vatikanas stengsis atgauti aštriai kritikuojantį dabartinį spaudos galima spręsti, ir
prarastas pozicijas ir pereis į popiežių. Straipsnio autorius sovietiniuose sluoksniuose. Iš
puolimą, kad įdiegtų visur Alės Bažko kritikuoja popie vienos pusės aštri kritika, iš
kartais
palankūs
religinę pasaulio sampratą.
žių, kad jis esąs dviveidis, kad a n t r o s
jis laikėsi pasyviai okupantų atsiliepimai rodo, kad crijų
Tą pat mėnesį paskelbtas
nacių atžvilgiu II pasaul. karo metų laikotarpyje sovietinė
naujas Grigulevič popiežiaus
metu. Dalis straipsnio skirta spauda dar nėra suformula
puolimas biuletenyje, platina
1980 metų popiežiaus sušauk vusi galutinio sprendimo apie
mame visoje Sov. Sąjungoje
tam Vyskupų sinodui. Esą popiežių. Net ir už Lenkijoje
„Znanie". Straipsnyje „Vati
„Solidarnosc",
jame ukrainiečiai
katalikų a t s i r a d i m ą
kanas ir tarptautinė politika"
vyskupai nusprendę laikyti sovietai tiesiogiai nekaltino
pabrėžiama
popiežiaus
niekiniu 1946 m. Lvovo bažny popiežiaus. Bet tai padarė
konservatizmas ir sakoma,
komunistai.
tinio susirinkimo nutarimą, Čekoslovakijos
kad kai kurie jo žygiai sukėlę
„Rude
P
r
a
v
o
"
Varšuvos
kuriuo Ukrainos katalikų ir
plačią opoziciją ir protestus
praėjusių
pravoslavų Bažnyčios susi k o r e s p o n d e n t a s
dvasiškijos
ir
katalikiškų
jungę. Ukrainos
p a r t i j o s metų spalio mėn. rašė, kad
masių organizacijų.
centro komiteto
o r g a n a s 1978 m. popiežiaus vizitas
„Nauka i Religija" 1980 m. „Rosjanska Ukraina" tą pat Lenkijoje paskatinęs antiko
gegužės mėn. numeryje Grigu mėnesį paskelbė du straips munistines jėgas ir prisidėjęs
levič a i š k i n a
V a t i k a n o nius apie tą patį Vyskupų faktinai prie sumobilizavimo
finansinę būklę ir kritikuoja sinodą Romoje. Klim Dimit- ardomųjų jėgų ir privedęs prie
popiežiaus norą rehabilituoti riuk dėsto, kaip Ukrainos 1978 m. įvykių.
Bažnyčia turėjusi
Galileo Galilei. Visa eilė Sov. katalikų
Pagal ..Russia Cristiana"
Sąjungos laikraščių atspaus- ryšių su okupantais vokie
1982, Nr. 1(181)

Pasakiau jam ko atėjusi — jis išklausė
ramiai, o šalta veido išraiška rodė, kad ne
skuba. Jei būčiau ir pusę valandos kalbėju
si, jis turbūt nebūtų manęs pertraukęs, dar
gi supratau, kad jis patenkintas, jei tie
nedrausmingi žmonės lauke palauks — juk
atsimeni, kaip jis kartais slapta a n t jų pa
pykdavo.
— Gerai, Prakseda, ačiū tavo poniai,
sveikink ją nuo manęs, — tarė jis pagaliau,
ir nors iš jo veido — ak, tie neperprantami
romėnų veidai! — negalėjau suprasti, ką jis
apie mano žinią galvojo, a š vis tik buvau įsi
tikinus, kad ji jam nebuvo nemaloni, ji lyg ir
sutapo su jo paties nuomone suimtojo at
žvilgiu.
Skubėdama sugrįžau p a s savo ponią ir jai
pasakiau, kad prokuratorius m a n e malo
niai išklausė. Ji lyg kiek apsiramino ir suti
ko, kad ją aprengčiau. J i naudojo daug įvai
rių pasigražinimo priemonių ir jas ypač
vertino, nepaisant jos jaunatviško amžiaus.
Tada perėjom į trikliniumą, kur nebebuvo
girdėti žmonių ūžesio. Aš paskaičiau jai ke
lis graikiškus meilės eilėraščius, kuriuos ji
ypač mėgo, nes jais buvo išreikšti jausmai,
kokių ji buvo įpratusi reikalauti iš savo vy
ro.
Staiga įbėgo vidun vergė, kurią pirma
buvau klaususi apie žmonių susibūrimą.
— 0, ponia, — sušuko ji, — tamstos vy
ras leidžia tą imtinį prikalti prie kryžiaus, o
jo draugai įsitikinę, kad Dievo angelai j a m
pagelbės.
Ponia lyg su sparnais pakilo ir išlėkė iš

kambario. A š bėgau paskum, bet negalėjau
pavyti. Po to abi stovėjom ant plokščio sto
go viršum žemo rūmų priestato, nuo kur bu
vo galima matyti visą aikštę po teismo rū
mais.
Pasilenkę per mūrą, matėm, kaip pro
kuratorius rūškanu veidu sėdėjo teisėjo kė
dėj. Sprendimą, atrodė, jis jau buvo paskel
bęs, nes legionieriai jau dėjo ranką ant
nuteistojo, kurs stovėjo prieš jį. J i s buvo ap
suptas suplyšusiu raudonu kareivio apsiaus
tu, a n t galvos turėjo spygliuotą pynę. Bet la
b i a u s i a i m u s paveikė tai, kad šis
paniekintas žmogus tarsi gailėte gailėjosi
viso pasaulio, net ir prokuratoriaus, savo
teisėjo — net ir jo! Sis pasigailėjimas atsis
pindėjo visame pasmerktojo veide, ir net jei
savo gyvybe turėčiau paliudyti, negalėčiau
nieko daugiau pasakyti, kaip tik tiek, kad
mačiau begalinio, tiesiog neįmanomo išsa
kyti pasigailėjimo išraišką, ir tai matant,
buvo jaučiamas savotiškas svaigulys. At
rodė, kad šis pasigailėjimas persunkė Visą
pasaulį, kaip jis kiaurai buvo persunkęs nu
teistojo veidą. Toks galingas buvo įspūdis,
jog visas m a n žinomas pasaulis kažkaip
susvyravo, ir aš pajutau savotišką pasiprie
šinimą. Pajutau, kaip many staiga kilo be
viltiškas gynimosi jausmas, kaip jis kibo į
pasmerktą pasaulį ir bejėgiškai jo laikėsi.
Visa tai truko vieną vienintelę akimirką, o
sekančią legionieriai jau varėsi nuteistąjį
prikalti prie kryžiaus. Prokuratorius pakilo
nuo teisėjo kėdės ir tokiu pat rūškanu veidu
grįžo į rūmus.
(Bus daugiau)

J jos klubo ir 1000 dolerių iš Amerikos Lietuvių Tarybos Pittsburgho
skyriaus). įteikė Vytautas Yucius,
Pittsburgho Lietuvių Piliečiu drau
gijos ir Amerikos Lietuviu Tarybos Pittsburgho skyriaus pirmi
ninkas. Pittsburghiečiai buvo ma
loniai priimti Lietuvos pasiunti
nio su ponia. Svečiai buvo nufo
tografuoti bei nufilmuoti. Su Vy
tautu Yuciumi dalyvavo dar John
Mc Closkey, Jerry Naujokas, Jonas
Drąsutis, Jurgis Žilinskas, Jane Ži
linskienė ir kiti. Pastebimas pittsburghiečių atgijimas, domėji
masis lietuvybe ir kartais nepap
rastas entuziazmas, ypač besiruo
šiant Nepriklausomybės minėj imui. Ir tai trečios bei ketvirtos
kartos lietuviu jaunimas.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m

LIETUVIŠKOJI OAZĖ
Tai lietuviška oazė yra lietuviu
kambarys — biblioteka Šv. Pran-

Seigano drabužių parduotuvė, labai gerai žinoma lietuvia ms dėi lietuvių kalbos vartojimo, šiemet švenčia savo įkū
rimo 70 metų sukaktį. Dabar tenka tą krautuvę tvarkyti Seigano dukterims su jų vyrais. Iš kairės (sėdi): dukte
rys Lorraine Bebendir, Rose Wodis ir Jannette Weinstein; stovi) — Olga Krzywosjka, Humphrey Castro,- Petras
Venclovas, Randy Rodriguez ir Al Babendir.
Nuotr. B. Mason
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BALTIC-AT-LEISURE TOURS

1

• CH0ICE of 3 ITINERARIES

• First-Class Services, Hotels

• Reasonable, All-lnclusive Costs

• Escorted from USA via Finnair

Tour I Vilnius — Moscovv — Leningrad 10 Days
Tour II Vilnius — Moscovv — Leningrad plūs Riga 15 Days
Tour III Vilnius — Moscovv — Leningrad & Rome 15 Days
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SAVININKAS PARDUODA Marųuette
Parke 2-jų butų po 4 kamb., netoli
bažnyčios (netoli nuo "Paramos" krau
tuves), po karo statytą gelsvų plytų
namą. Rūsyje gyvenamas kambarys.
Prieš 13 m. įvestas naujas gazo Šildy
mas. 13 m. garažas. Variniai nutekėji
mo vamzdžiai. 220 V. elektra. Nuo sie
nos Iki sienos kilimai. Potvynio kont
role. 2emi taksai — Telef.: 434-0073
po 4 vai. vakaro.
Giminingom šeimom gyventi — 3-jų
miegamų mūr. namas. Garažas. Apyl.
73-čios ir Washtenaw Avenue. $52,000.
Skambinti (angliška:) —
7 7 8 - 6 8 2 8

ŠIMAITIS REALTY
Rezidencinių ir pajaminių
namų pardavimas
Income Tax, Insurance, N'otary Public
2951 VVest 63rd St, — TeL 436-7878

—

-

Namo pirkimas — Pardavimą*

INCOME TAX

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Notariatas — Vertimai

TeL — 925-2737

BELL REALTORS

Vytautas Valantinas

J.

iiiiiiiiiiiimiiininiiiiiiuiinmmiHimniu

VALOME
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
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IŠNUOMOJAMA

— FOB

BENĮ

BUBNYS

Tel — RE 7-5168

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

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzle Ave. — 778-2231

KILIMUS IK BALDUS

For Free Brochure Folder, Contact

Master Plumbing

ISNUOM. bizniui ar ofisui patalpa.
Apie 700 kvad. pėdų. 71st Street prie
šais Marųuette parką. Skambinkite —
5 8 5-6481

IšNUOM. didelis miegamas kamb.
Galimybė naudotis virtuve ir visais
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės patogumais. Manąuette Parke. Skamir vonios kabinetai. Keramikos plyte 776-9265.
lės. Karšto vandens tankai. Flood control. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
HELP WANTED — MOTERYS
•
—
—
III
l
•
•
H
lietuviškai.
Licensed, Bonded, Insured

O

SEIGAN'S

The Store for Men & Boys
4640 S. ASHLAND smc. 1912 927-1272

DURING THE M0NTH OF MARCH

SAVINGS 0F
20% t. 50%
ON ALL MENS SUITS
SPORTCOATS &
ALL-WEATHER COATS

ENTIRE ST0CK 0F
MENS MNTER COATS
REDUCED 30%
We Ako Carry a Complete Line

of Mens & Boys Clothing
/n HUSKY & B/G & T ALL Sizes
Also SJDUT Suits for Boys
Men's Sport Coats
20%-50% Off

Lookforth«REDTAGSPECIALS
50*>0FF
HOURS: DAILY 9 to 5; THURS. 9 to 7; CLOSED SUNDAY
VISA — MASTERCARD

M

2501 VV. 69th St , Chicago, IL 60629

Features Include: Group or APEX airfares with departures startmg April, three
meals daily, comprehensive sightseeing, transfers, guides, theatre visits, air
transportation on tour, baggage handled, each group escorted by American
Lithuanian-speaking tour leader, visa handling. Deposit only $100 per person.
From just $1099 to $1769 per person in double occupancy.

*185 NOW *92.50
*135 00 NOW *67.50
*100°° NOVV $ 50.00

r

iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS E X P B E S S

Coordinated by Jonas Adomėnas

Were
$
110°°NOW*88.00
*95°° NOW $ 76.00
»7500 NOW '60.00
•60 00 NOW *30.00

Į
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BUTŲ NUOMAVIMAS
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Draudimas — Valdymą*
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL

Men's Suits
20%-50% Off

TV

REAL
M

2346 W. 69 S t , tel. 776-1486

70th
ANNIVERSARY SALE

Lietuvos Pasrontinybėje, Washingtone, gruodžio 13-tą dieną Pittsburgfro Lie
tuvių Piliečių kJubo atstovai įteikia 5000 dolerių auką dr K. Bačkiui. Pirmoj
eilėj i* kairės: ponia Bačkiene, Lietuvos pasiuntinys dr. K. Bačkis. pirm.
Vyt. Yucius, J. 2ilinskas, L. Makvitienė, J. Drąsutis; antroj eilėj: J. Nauyokas,
V. ir M. Tamy, ML Turaer. J. Jonikas ir J. Žilinskas.

— •

TELEVIZIJOS

J- P-

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.

riai R Coyne ir į senatorius kandituojąs Cyril Wecht, M. D. Pitts
burgho apylinkės lietuviai kasmet
rodo didėjantį susidomėjimą lie
tuvybe; šių metu nepriklauso
mybės minėjimas, manoma, bu
vo geriausiai pavykęs. Iš surink
tu aukų 1000 dol. pasiųsta Ame
rikos Lietuviu Tarybos centrui
Chicagoje.

00

•——

.Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Or«_ Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

tuviu Piliečių klubo salę. Čia mi
nėjimas vyko banketo forma. Sve
čiai, iš anksto įsigiję bilietus, su
VASARIO 16 MINĖJIMAS
sėdo už šventiškai paruoštu staluKovo 14 d., sekmadieni, 3 vai. Dalyvavo daugiau 300 asmenų.
p. p. JAV LB Milvvaukees apy Visos vietos išparduotos. Susirin
linkės valdyba ruošia Lietuvos kimą pradėjo Amerikos Lietu
nepriklausomybės atstatymo Va vių Pittsburgho skyriaus pirmi
sario 16 minėjimą Šv. Gabrie ninkas Vytautas Yucius. Pasveiki 6000 DOLERIU LIETUVOS
liaus parapijos salėje, 1575 AS 10 nęs susirinkusius, pakvietė sugie
PASIUNTINYBEI
WASHINGTONE
str. Lapham Blvd. Milwaukee, doti "God bless Amerika" ir Lie
VVisconsin.
tuvos himną. Giedojimui vado
Pittsburgho apylinkės lietuviai
Programoje — prof. A. V. Dun- vavo seselė pranciškietė Fran- gal buvo vieni pirmųjų atsiliepu
dzilos, neseniai sugrįžusio iš Lie cesca, pianinu palydėjo seselė De siu į Lietuvos Pasiuntinybės at
tuvos, paskaita: "Amerikos įkai Sales. Po minėjimo programos sišaukimą (Pasiuntinybės rūmu
tas Lietuvoje 1981 m. rudenį". vedėjas Ben Burdulis pakvietė remonto reikalu). Pittsburghie
Tema labai įdomi, aktuali ir nau Homestead lietuviu
parapijos čiai pasisamdė autobusą ir gruo
ja. Bus rodomos skaidrės. Meni kleboną Francis Plantes sukalbė džio 13-tą dieną nuvyko į Wanę dalį atliks Racine lietuvaičių ti invokaciją.
shingtoną, kur Lietuvos pasiunti
kvartetas ir vietos jaunimas. Po
Po invokacijos įvyko įspūdin niui dr. K. Bačkiui įteikė 6000
oficialios dalies bus pašnekesiai gas žvakių uždegimas, kuriam doleri-ą (5000 doleriu iš Pitts
ir vaišės. Maloniai kviečiame vi vadovavo John Mc Closkey ir burgho Lietuvių Piliečiu draugisus Milvvaukees. Racine, Kenoshos, Jane Žilinskienė, kuri, V. Yuciui
Madisono ir visus VVisconsine akordeonu pritariant, kreipėsi į
gyvenančius lietuvius Vasario 16 visus, kviesdamas mintimis jung
minėjime dalyvauti.
tis su kenčiančiais lietuviais ir
JAV LB Milwaukees prisiminti žuvusius už tėvynę.
apylinkės valdyba
Pagrindinę kalbą pasakė Susivie
nijimo
Lietuvių
Amerikoje
Pittsburgh, Pa.
(SLA) prezidentas ir Amerikos
Lietuviu Tarybos vicepirminin
LIETUVOS NEPRIKLAUSO
kas pittsburgietis Povilas Dargis.
MYBĖS MINĖJIMAS
Savo gerai paruoštoje kalboje pre
Iš ankso ir gerai organizuotas legentas angliškai ir lietuviškai
Lietuvos nepriklausomybės minė apžvelgė Lietuvos nepriklauso
jimas tikrumoje pradėtas radijo mybės raidą ir reikšmę.
bangomis. MŪSŲ abi vietinės lietAngliškai kalbėjo jaunimo at
tuviškosios radijo programos — stovė "Neries" šokiu grupės narė
Povilo ir Gertrūdos Dargių ir studentė ir šeštadieninės mokyk
Vito Yuciaus "Tėviškės Garsai"— los mokinė Lisa Macey. Ji įdomiai
tam tikslui ir šįmet skyrė vėl vi kalbėjo ką dabar reiškia būti
są vasario mėnesį, garsindamos lietuviu.
Lietuvos nepriklausomybę žodžiu,
Mišrus "Aido" choras (mote
pritaikyta muzika, dainomis ir kt. rys tautiniais drabužiais), vado
Be to per Vito Yuciaus valandė vaujamas energingos seselės Franlę net du kartus (vasario 7-tą ir cescos ir akompanuotojos sese
14-tą dienomis) angliškai ir lie lės De Sales, padainavo keletą
tuviškai kalbėjo šios programos harmoningų lietuvišku
dainų.
nuolatinė bendradarbė seselė pran- Daugiau padainuota vėliau va
ciškietė Josephine. Prelegentė sa karienės metu, Yuciui akordeonu
vo labai kruopščiai paruoštose palydint.
kalbose palietė mūsų tautos istoRezoliucijas perskaitė John Mc
nius įvykius ir dabartinę skau Cloakey. Rezoliucijos buvo viendžią būklę. Mūsų veikla ir kova balsiai priimtos ir pasiųstos JAV
dėl Lietuvos laisvės atgavimo yra prezidentui, valstybės sekretoriui,
kiekvieno lietuvio pareiga. Kad Pennsylvanijos senatoriams ir gu
Lietuva vėl prisikeltu laisvam gy- bernatoriui ir kongr. Dante B.
menimui, mes turime įkirti visas Pascell — Helsinkio komiteto pir
jėgas, laiką ir lėšas.
mininkui VVashingtone
Skanią vakarienę parūpino ir
Lietuviška trispalvė 16 Vasario
plevėsavo virš Pittsburgho mies svečiams prie stalų patarnavo lie
tuvio Edward Savolskio "Conto savivaldybės rūmu.
>ano 20-tą dieną plačios rad Caterers". Pabaigoje loteriPittsburgho apylinkės lietuviškojiI jos būdu svečiams buvo išdalytos
visuomenė susirinko minėjimui į gražios dovanos. Svečiu tarpe buišdekoruota erdvią Lie- ! vo Aiiegheny County komisionienaujai

Milwaukee, Wisc.

ciškaus vienuolyne, vos keletas į
myliu nuo Pittsburgho. Čia sutelk-'
ta gana gražus skaičius vertingu
lietuvišku knygų, enciklopedijų,
žurnalu, kronikos, medžio dirbiMI S C E L LAN EO U S
niu, kryžių, koplytėlių, juostų,
audinrų, lėlių, albumu, plokštelir gintaro, ir kt. Visu tuo rūpi
na i, arko ir prižiūri seselė Joir kitus kraštus
sephine, Amerikoje gimusi ir už
NEDAS, 4059 Archer Avenue
augusi ir niekad Lietuvoje nebu
Chicago, lli. 60632. tel. 927-5980
vusi, bet skaitanti, rašanti ir kal
banti lietuviškai. Jos didelis apsi
skaitymas prisidėjo prie lietuviu iiillIlIliiillllllllimtilt.'iltlIllIilUIIiiiltiMi
M. A. Š I M K U S
kalbos išprusinimo. Beje seselė
INCOMK '"AX SERVICE
Josephine per kunigą K. PugeviNOTA U Z PUBLIC
čių iš Lietuviu Informacijos cent
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450
ro parūpino informacijų apie įka
Taip pat daromi VERTIMAI,
lintą Algirdą Statkevičiu, kurio
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
P1LJETTBE3 PRAŠYMAI Ir
tėvai kadaise Detroite buvo kai
<£ i tokie blankai.
mynai seselės tėvu (Bukšu) ir >iiiiimrrmnimii<nii!iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii
kurio sesuo gyvena Floridoje.
iilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllliii

SERAPINAS — 636-2960

HOUSEKEEPER — LTVE IN

Hard vvorking mother of 4 cbildren
seeks equally hard working woman to
take care of children, keep house and
take full charge of running household. 6 days a week. References needŠERĖNAS perkrausto baldus ir ed. English speaking. Own room, TV,
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei TOP WAGES.
dimai ir pilna apdrauda.
TeL — 38&4241
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-8063

M OV I N G

D £ M ES I O
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudę n a u ugnies ir automo
bilio pas mus.

FRANK

ZAP0LIS

3208 V2 VVest 95th Street
Telef. GA 4-8654

JPACKAGE EXPRESS AGEXCY
MARIJA XOREIKIE>'£

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Labai pageidaujamos geros rūšies
prekes. Maistas iš Kuropos sandCHų.
2608 W. 6»th St., Chicago. 111. 60620

Tel. 925-2787
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A. V I L I M A S
M O V I N G

AUŠRA
1979 m. gegužis —1980 m. Sausis
Nr. 16 56 — 2 a 60

Tai IV-sis Lietuvos pogrindyje lei
džiamo žurnalo "AUŠROS" rinkinys,
apima 16, 17, 18, 19 ir 20 numerius,
pasirodžiusius su 1979 m. gegužes —
Tel. 376- 1882 arba 376-5996 1980 m. sausio datomis.
fiiiimiiHiiiiimiiuimiiimiiiiimiiiiiiiiii Redagavo ir vardų rodyklę sudarė
Jonas Damauskas. Išleido Akademinės
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimimmiiitmi Skautijos Leidykla, Chicago 1981 m.,
276 psl. Kaina su persiuntimu $6-95.

Apdraustas peikraustymas
Įvairių atstumų

Lietuvos atsiminimai

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545
W. 63rd SU Chicago, IUL 60629.

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
Illinois gyventojai dar prided 42 et.
New Jersey, New York ir Connecticut valstijos mokesčio.
lietuviams!
Kas Šeštadieni 15 W E V D Stotie*
New Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro,
97.9 vn.ee- FM. Taippat klausykit**
"Musie of Ivithuania" programos kaa
trečiadieni, nuo 6:05 Iki 7:00 vai.
vakaro, iš Seton Hali l'nivaraiUto »toUes, 89.S FM. (WSOU)
Direkt DR. JOKCBAS STUKAS
214 Sunllt Drivt
rVatchunt N. J. 07060
TeL — (201) 753-5636
lllimiillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir

FELIKSAS BRETMEBIS

SKAMBANTIS UIKAS

iiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiifiiiiiimiiiuiiiiiiiiu
iiiummnniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniuiiiiiiiii*

Dvikalbiškumas:
palaima ar prakeikimas?
ALGIS

NORVILAS

Dvikalbis kūmas: Turtina a r
žaloja. Dviejų kalbų pasisavini
mas. Lietuvių kalbos nevartojimo problema.
Išleido Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, 1981.

Lenktynes ir Šypsenos. Gyvenimo
Kaina su persiuntimu $2.75
bangose. Veidu j Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi.
Užsakymu* siųsti DRAUGO
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina adresu.
su persiuntimu $3 43.
Užsakymus
siųsti
"DRAUGO" .nillllllllllllllllllllllllllMUUlIlIlIlIlIlIlIlM
adresu.

PLATINKITE "DRAUGĄ".

padėkojimais atsisveikinant ar ] I
sutinkant naujus klubo vadovus, j j
Šv. Kazimiero Lietuvių katali- į
kų misijai priklauso 222 šeimos.
drabužiais. Kalbėjo prel. J. Bal- Kas sekmadienį po lietuviškų pa- i
Su Petersburg, Fla.
kūnas, A. Abračinskas, V. Ugė- maldų yra paskelbiami nauji na- j
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS nas, Otto Halboth, Alf. Žukys ir riai. Lietuviškos pamaldos būna
kiti. Vakarais minėjimo vaizdus I vai. p. p. Šv. Vardo bažnyčioje I
Pas mus jau tapo tradicija Va
rodė televizijoje, rašė vietos laik Gulfporte. Po pietų vykstame pie- j
sario 16-tos minėjimą švęsti neraščiai.
tų į Lietuvių klubą 4880 — 46 th j
vien savųjų tarpe, bet ta proga ir
Ave., North St. Petersburg, Fla.
kitus supažindinti su Lietuva, jos
TRUMPAI
K. Kėblinskienė \
didinga praeitimi ir liūdna da
Los Angeles Dramos sambartimi.
būris
suvaidino Škėmos "2ivilę"
Vasario 13 d., 12:30 vai. p. p.,
— Ką jūs galvojate apie šią
Samburį
lietuviškoje radijo valandėlėje i
P&vi*ė LB apylinkės knygą?
kalbėjo dr. K. Bobelis. Tą pačią | v A f d į a - S c e n 5 sutv arkė Juozas
— O ką galvoti? Kvaila knyga,
dieną, 2 vai. p. p. klubo vadovy Alesčikas ir Kostas Steponkus. — sako A. —Neverta nė šnekėti
bė suruošė Vasario 16-tos minėji Šiems darbams vadovavo Simas apie tokią biaurią knygą.
mą. Pirm. Adolfas Armalis atsi Velbasis- Klubas už tai jiems nuo
— Bet ar tamsta ją skaitėte?
lankiusius lietuviškai ir angliš- širdžiai dėkingas.
— Ne, neskaičiau, bet man
sakė
ponios B. ir D .
kai supažindino su šio susirinkiStasys Vaškys, buvęs "LieTik
jos nepaminėjo, kad taip
mo tikslu. Programą
pravesti; tuvių Žinių* redaktorius klube
pakvietė Gražiną Jazukaitienę. per pietus reiškiasi feljetoniniais pat neskaitė tos knygos.
Z. Labriueras
Buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos nuotaikingais
pakalbinimais,
himnai. Maldą sukalbėjo klebo
nas kun. Juozapas Kęstutis But
kus. Majoras Leonas Verbickas,
dviejų tautiniais drabužiais pasi
puošusių mergaičių lydimas, už
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
degė žvakę žuvusių karių prisimi
nimui. Kazys Urbšaitis perskai
A. f A.
tė Nepriklausomybės paskelbimo
aktą išvardindamas jo signatarus.
VINCAS LAPINSKAS
Susikaupimo minute pagerbti žu
Jau praėjo pilni gilaus skausmo, liūdesio metai nuo
vę kovose už laisvę. Kalbėjo es
tų, latvių, ukrainiečių ir suomių
mano brangaus ir mylimo vyro mirties.
atstovai. Buvo perskaitytas Flo
1982 m, kovo mėn. 14 d. 8 vai. ryto, sekmadienį, už
ridos valstijos gubernatoriaus at
jo sielą bus atnašaujamos šv. Mišios Šv. Jurgio bažny
sišaukimas, ji perskaitė Sandarčioje, Chicagoje.
gienė. Pagrindinę paskaitą akaiMaloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus
tė dr. Henrikas Lukoševičius.
Buvo renkamos aukos Lietu
dalyvauti šventų Mišių aukoje ir kartu pasimelsti už j o
vos laisvinimo reikalams. Au
sielą.
kotojai jas savo nuožiūra aukojo
Usėkis amžinoje Viešpaties Karalystėje.
Altai, Vlikui ir L. Bendruomenei.
Giliai tebeliūdinti žmona Stasė, brolis Juozas ir kiti
Suaukota 7, 127 dol. Rezoliuci
jas perskaitė Linda Jurgėlaitė.
giminės.

LIETUVIAI FLORIDOJE

Meninėje programoje solistė
Elena Armonienė ir KalvaitytėVelbasienė duetu padainavo: "Plau ;
kia sau laivelis", "Žvaigždutė" j
ir "Tėvynės ilgesys". Majoro L.
Verbicko sukurtą eilėraštį "Lais-!
vės Varpas" perskaitė Aleksandraį
Dau4eafttienė — Moriarty. 47 as- I
menų klubo choras sudainavo::
"Už upelių, už girelių", "Šieną- į
pjūtė" ir "Šiaurės pašvaistė", į
"Banga — II" tautinių šokių gru- j
pės mergaitės pašoko "Blezdin- į
gėlę". Baigiant visi sugiedojo i
"Lietuva brangi".
Dalyvių tarpe buvo arti 70c
f m f ii ii ii drabužiais pasipuošu- į
sių moterų. Scena buvo papuošta
Laisvės statulą
skrendan- j
čią ružavų azalijų žieduose. Da- j
lyvavo Palangos ir Kalantos šau- j
lių kuopų ir Lietuvos vyčių vėlia- į
vos. Sekmadieni, vasario 14 d., Į
10 vai. ryto Šv. Jono bažnyčioje į
penki lietuviai kunigai konceiebra i
vo Šv. Mišias angliškai. Prel. Jo- j
nas Balkūnas tūkstantinę daly
vių minią supažindino su nesi
baigiančiu tikinčiųjų persekiojimu
pavergtoje Lietuvoje ir kituose
rusų užgrobtuose kraštuose. Bu
vo sugiedotos trys giesmės ir pa
baigoje Lietuvos himnas. Auką
nešė dr. K. Bobelis, ateitinin
kės, šaulės ir vytės. Jaunos lietu
vaitės, prašydamos laisvės Lietu
vai, Kristui aukojo gražių gėlių
puokštes. Giedojo ir Šv. Jono pa
rapijos choras (angliškai). Įspū
dingai atrodo mūsų tautiniais rū
bais pasipuošusios moterys ir
mergaitės.
1 vai- p. p. vėl rinkomės į lietu
viškas pamaldas Šv. Vardo baž
nyčioje Gulfporte. Čia vėl daly
vavo organizacijų vėliavos, klubo
choras, vadovaujamas muz. Pet
ro Armono, o taip pat mok. Pėteraitienės vadovaujamos "Saulės"
lituanistinės mokyklos mokiniai
ir mokytojos. Šv. Mišias koncelebravo prel. J. Balkūnas, kun. J.
Abračinskas, kun. J. Gasiūnas, kle
bonas kun. Butkus ir kun. Stasys.
Pdmokslą pasakė kun. A. Stasys.
Maldą už Lietuvą skaitė Galvydienė.
Antradienį, vasario 16 d. pen
kiose St. Petersburgo apylinkės
vietovėse buvo pakeltos Lietu
vos trispalvės. (Pinellas Parke,
Treasure Island, St. Petersburge
Beach, So. Pasadena ir Golfporte).
Cia vėl dalyvavo minios lietuvių,
moterys pasipuošusios tautiniais

A. + A.
LIUKAI VILKUTAITIENEI mirus,
jos vyrui VYTUI, broliui STASIUI BARUI, L F Tarybos
Pirmininkui, jų ŠEIMOMS ir ARTIMIESIEMS reiškiame
nuoširdžią ir gilią užuojautą ir kartu liūdime.
LIETUVIŲ

FONDO VALDYBA
IR TARYBA

|! DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. kovo mėn. 11 d

A + A.
A. f A. ARNOLDUI ALEKNAI mirus,

T

žmonai VANDAI, dukteriai AUDRAI ir sūnui PAU
LIUI reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.
SCHEINFELDO LIET. GIMNAZIJOS
MOKYTOIAI:
A. RŪGYTĖ
K. SKĖRIENĖ
A. RIMIENĖ
J. MASILIONIS
A. SKRUPSKELIENĖ
P. NEDAS

Sesutei
A. f A. LIUKAI VILKUTAITIENEI
iškeliavus į Amžinybe, brolį sol. Stasį Barę
su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir drauge
liūdime.
STASYS ir SOFIJA

DŽIUGAI

A. f A. ARNOLDUI ALEKNAI
mirus, žmonai dail. Vandai, dukrai
Audrai ir sūnui Pauliui reiškiame mū
šy nuoširdžią užuojautą.
JAUNUČIO

PUODŽIŪNO BALETO

A. A.

ARNOLDUI

ALEKNAI

netikėtai iškeliavus amžinybėn, jo žmonai,
mūšy mielai sesei Vandai, dukrai Audrai
ir sūnui Pauliui reiškiame seserišką užuo
jautą.
WUERZBURGO SKAUGIU TUNTO "ŠATRIJA"
SKAUTININKAS:
MARIJA ROČKUVIENĖ
GRASILIJA MEILUVIENĖ
MALVINA JONIKIENĖ
REGINA KUČIENĖ
IRENA REGIENE

BRONĖ
VARIAKOJIENĖ
SOFIJA
STATKIENĖ
JANINA
MIKUTAITIENĖ
ALDONA
GRINIENĖ
ZINA POCIENE

STUDIJA

lam tėveliui mirus, mūšy draugininki

PAULIUI ALEKNAI
IR JO ŠEIMAI
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
PULK. J. ŠARAUSKO

SKAUTŲ

DRAUGOVĖ

Ilgametei skaučiy vadovei
A. f A. vyr. sktn. O N A I ZADLSKIENEI
iškeliavus į amžinuosius namus, su vyru
skautininku Pranu ir sūnumis Algimantu
ir Arūnu liūdi
AKADEMINIS

A. f A. LIUCINAI VILKUTAITIENEI
mirus, musę mielą prieteliu Stasį Barą ir jo
šeimą gilaus skausmo valandoje nuošir
džiai užjaučiame.
DR. JUOZAS ir KAZIMIERA

SKAUTŲ

S4JUDIS

EUDEIK! S

BRIEDŽIAI

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
Mielai seseriai

A. + A.
LIUCINAI VILKUTAITIEMEI mirus,
Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkui STASIUI BA
RUI ir (kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą
reiškia
JAV LB KULTŪROS

TARYBA

ALEKNIENEI

ir jos ŠEIMAI nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu
liūdi dėl vyro ir tėvo A. t A. ARNOLDO ALEKNOS
netikėtos mirties.
JAV LB KULTŪROS

JUZE IR KĘSTUTIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

AGLINSKAI

PETKUS

Myliniai mamytei
Čiurlionio Galerijos valdybos pirmininkei

VANDAI

A. f A.
KOSTUI JAROŠIUI mirus,
žmonai Apolonijai ir dukteriai Kristinai
nuoširdžią užuojautą reiškia

TARYBA

A. A

JOANA KIVILYTĖ-IVASKIENĖ
Gyveno Elizabeth, New Jereey.
Po sunkios operacijos ir širdies priepuolio mirė
1982 m. kovo 10 d., sulaukusi 74 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, šekščiuose.
Amerikoje išgyveno 33 m.
Laidojama penktadienį, kovo 12 dieną. Po gedu
lingų pamaldų Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje,
Elizabeth, N, J., velionė b u s nulydėta į Putnamo Se
selių kapines, Putnam, Conn.
Dideliame nuliūdime lieka vyras Povilas, sūnus
Antanas, marti Gintarė, duktė Teresė Landsbergienė,
žentas Algimantas ir anūkai, bei giminės Lietuvoje.

A. + A.
ELZBIETAI LUKOŠEVIČIENEI

MARQUETTE FUNERAL HOME

okupuotoje Lietuvoje mirus, jos dukrą TEKLĘ GLEVECKIENE ir jos ŠEIMĄ, nuoširdžiai užjaučiame.
ANTANINA
ADOMĖNIENE
MALVINA
VIEDERIENĖ

TĖVAS IR SŪNUS

A. f A. EDVARDUI RUPKUI
mirus, žmonai Adelei, sūnui Konradui ir
seseriai Marijai reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą ir kartu liūdime.

2533 VVest 71 St., Chicago
14 10 So. 50th Av\. Cicero
Te!. 47c-2345
AIKŠTĖ A L ' T O M O B I l IAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Atociacfjot Karti!

L. ir A. BANIAI

JURGIS F. RUDMII
ttlt

SO. UTLANICA AVENUE

T*. Y Arda 7-UU-m

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SOROS

Brangiai mamytei
A, f A. ONAI GARLIAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, liūdintį sūnų Stasį su šei
ma ir kitus artimuosius likusius Lietuvoje
nuoširdžiai užjaučiame.
MARIUS ir JŪRATĖ

SAJAUSKAI

2424 W. 69th STREET
Tai. T p i ^ H i 7-1111
11028 Southwest Highw»y, Palo* HUU, HUsote
T«L 974-M1*

PETRAS BtELIOMAS
4448 SO. CALIFORNIA AVENUE

TeL LAfayrtte 8-M72

POVILAS J. RIDIKAS
5354 SO. HALSTED S1REET

Tai. YArds 7-1*11

VASAITIS - BUTKUS
144C SO. SOtfa AVE., CICERO, DLL.

Tai. OLynapte 3-lMt

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. kovo mėn. 11 d.
X Algimantas Kktnaitis, mo
kytojas su dviem magistro
laipsniais, vasario 28 d. Tėviškės
parapijos visuomeniniame narių
susirinkime buvo išrinktas 1982
metams Tarybos pirmininku.

X "Gatės Progress", tokio
vardo bendrovės žurnalas Den
very, Colo., pereitų metų ketvir
t a m ketvirty plačiai aprašo toje
bendrovėje dirbantį inž. Julių
Bulotą, jo žmoną, šeimą, jo iš
gyvenimus pabėgime, imigraci
jos sunkumus šiame krašte ir
dabartinius pasiekimus techni
kos srityje. Straipsnyje užsi
menama ir apie ok. Lietuvą,
kurią šiuo metu valdo okupan
t a i rusai. Primenama, kad jo
žmona Antanina Bulotienė moko
lietuvių jaunimą tautinių šokių
Denvery ir su jais pasirodo lie
tuviškuose minėjimuose ir sve
timtaučiams. Straipsnis iliu
struotas dvylika paveikslų, iš jų
dalis iš meno srities.

X šv. Kryžiaus ligoninės mai
tinimo skyrius kovo 23 d., an
tradienį, nuo 7 iki 9 vaL vak.
praves kursą, kaip nustatyti
dietą ir kaip paruošti maistą su
mažai druskos. Kadangi iš kar
to bus galima priimti tik 35 as
menis, tai reikia informuotis te
4
lefonu maitinimo departamente:
telef. 434-6700. Apie maisto su
dėtį kalbės dietinės terapijos Vytauto D. šaulių rinktinės vaidintojai, suvaidinę K. Bin kio vieno veiksmo komediją "Kai atsarga daro gėdą".
Iš kairės: Dumčiuvienė, Pankienė, režisorė T. Sarapinienė, režisorei įteikusi gėles Dapkienė, vaidintojams padėkojęs
specialistė Joanna Kozuch.
Mackonis, Braunienė, Petrauskas ir Ferro.
Nuotr. P. Maletos

<SE MMKBKMMwm% i M i r a i

X šiuo metu esant nedarbui,
yra gera proga specializuotis
praktiško darbo sąskaityboje
(Bookkeeping), kurios klasės
prasidės kovo 15 d. Tik reikia
iš anksto registruotis ir atsi
klausti, ar yra, vietos. Galima
skambinti teL 471^0811 po 5 vaL
vakaro.

minary aikštėje, Lemonte. Jos
Į ruoša rūpinasi Montessori drau
gijos direktoriai Marytė Utz ir
dr. Algis Gleveckas. Jiems tal
kins Juozas Kulys, demokratų
dandidatas į Lemonto miesto
atstovus šio mėnesio rinkimuo
se. Jis praėjusioms gegužinėms
į yra parūpinęs Lemonto miestej lio ugniagesių mašinas ir polici
jos su šunim pasirodymą, kas
vaikams būdavo labai įdomu.
J. N.
MARQ.L1ETTE PARKO NAMŲ
SAVININKŲ SUSIRINKIME

Vasario 19 d. Švč. M. Marijos
* ummmmw"\-*MlGimimo
lietuvių parapijos sa

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

lėje vyko antrasis Marąuette
Parko lietuvių namų savininkų
draugijos susirinkimas. Tenka
pasidžiaugti, kad šį kartą į su
sirinkimą atsilankė žymiai dau
giau narių.
Valdybos pirmininkas Zigmas
Mikužis pasveikino susirinkusius
ir priminė, kad šiame susirinki
me bus paminėta ir mūsų nepriklusomybės atkūrimo šventė.
Minėjimas pradėtas JAV ir Lie
tuvos Himnais, kuriuos, muz. A.
Linui akompoauojant, sugiedojo
solistė Margarita Momkienė.
Savanoriai kūrėjai Juozas Ta
mulis ir Antanas Vali3, lydimi
tautiniais drabužiais pasipuošu
sių lietuvaičių. Barakauskaitės
ir L. Debeikytės, uždegė simbo
lines žvakes.
Lietuvių Saulių sąjungos pir
mininkas Karolis Milkovaitis 15
minučių trukusioje paskaitoje
vaizdžiai nupasakojo nepriklau
somybės akto paskelbimo ano
meto nuotaikas, aktą pasirašiu
siųjų ryžtą ir drąsą.

IŠ ARTI
IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
— Dr. Albinas Oaugminas,
Miami Lietuvių klubo pirminin
kas, praneša, kad soL A Simo
naitytės - Gaižiūnienės koncer
tas Lietuvių klube bus kovo 21
d. 3 vaL (ne 4 vai., kaip klai
dingai korespondento buvo pa
skelbta). Tai atitaisoma, kad
nepavėluotų dainos mėgėjai iš
toliau, o atvyktų trečios valan
dos koncertui.
— "Jinai ir trys Gintarai",
New Yorko muzikinis ir dainos
vienetas, yra pakviestas atlikti
programą daugely lietuvių kolo
nijų. Kovo 21 d. dainuos Bosto
ne. Balandžio 17 d , atliks pro
gramą Baltimorėje, Md. Balan
džio 22 d. dainuos Los Angeles,
Calif., o gegužes 15 d. San Francisco, Calif. Birželio 5 d. turi
pakvietimą dainuoti Clevelando
lietuviams. Vienetui vadovauja
V. Daugirdas.

ir Aldona Underienė, akompa- Tautos šventės minėjimą pradėnuojant Kaziui Skaisgiriui. Su jo sugiedodami Lietuvos himną.
sikaupimo minute pagerbti žu Po to buvo trumpai paaiškinta
vusieji už Lietuvos laisvę.
šios dienos reikšmė. Vaikai
Vasario 28 d. Svč. M. Marijos
Gerai paruoštą paskaitą skai dainavo "Tėvynė bus laisva",
Gimimo lietuvių parapijos salė
tė
buvęs P L 3 pirmininkas ir deklamavo "Vytis, ženklas mūs
X
"Pirmieji
Žmgsniai",
Kr.
X švč. M. Marijos Gimimo
je Marąuette P a r k e vyko LB
"Pasaulio
Lietuvio" redaktorius tėvynės", ir pašoko suktinį.
par. mokyklos Motinų klubo su Donelaičio lituanistinių mokyklų Marąuette Parko apylinkės val
sirinkimas bus kovo 15 d., pir laikraštėlis, vasario mėnesio Nr. dybos ruoštas Lietuvos nepri Bronius Nainys. Jis palietė At Visas iškilmes fotografavo Liu
AUSTRALIJOJE
madienį, 8 vai. vak. mokyklos 2, pasiekė redakciją. Tai pačių klausomybės atkūrimo minėji lanto chartą, Helsinkio aktą, jų das Volodka.
— Sydnėjaus lietuviai kariai
salėje. Ta proga paskaitą skai mokinių užpildytas rašinėliais, mas ir apylinkės L B narių meti išdavas ir JAV politiką. Kalbė Tą patį vakarą keturi name
tojas
pažymėjo,
kad
kai
vyko
veteranai
įsijungė j lietuviškos
poezija
ir
piešiniais
leidinys,
pa
t y s iš Daily Speecher's Bureau
lių mokiniai, Dainius Dumbrys,
nis susirinkimas. Minėjime da
Vietnamo
ir
Korėjos
karai,
prieš
spaudos
rėmimo
darbą ir savo
Joan Kalk apie Chicagos anksty ruoštas Danutės Bindokienės, lyvavo ypač daug žmonių ir
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Minėjimą pradėjo L B Mar
Danutė Puodžiūnienė, nuotrau ąuette Parko apylinkės valdybos cijas jungėsi aukštieji dvasiš Jaunimo centro kavinėje, kur
— Baltijos diena buvo suruoš
šomos dalyvauti.
kos J. Tamulaičio. Laikraštėlis pirmininkė Birutė Vindašienė kiai. I r dabar kelia balsą prieš padainavo ir padeklamavo.
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Maironio eilėraščiu "Pirmyn į
rinkimas vyks kovo 21 d. 1 vaL vėje.
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X Arėjas Vitkauskas parašė j gausiai susirinkusius dalyvius,
Dermotologas dr. Kęstutis Ju
joje, Čekoslovakijoje.
Lietu-1 pasakota šios dienos reikšmė lie
mes organizavo lenkai ir negali
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— 32-oji Australijos lietuvių
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žinoma,
X Petras Mikšys, Leicester,
dingus darbus.
Prezidiuman problemas ateinančiais metais
ypatingai jautrius eilėraščius: sporto šventė gerai pavyko. Da
Knygelė yra 32 puslapių.
labai skaniai blynus suvalgė.
įvykstantis PLB semias.
Mass., Juozas Naujokaitis, OeŽygis į Vilnių, Vilniaus univer lyvavo eilė sporto klubų, žy
pakvietė pirmininku J. PolikaiVasario
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susirinki
X
Stasys
Jankauskas,
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t
veland, Ohio, Feliksas Liutkevi
Po t o buvo įdomi Marąuette me kalbėjo dr. (Pranutė Doman- siteto kieme, Vilniaus senamie miausi lietuvių spartininkai pa
tį, sekretore Kazimierą Leonaičius, Norwood, Mass., J. Radys, Springs, Ark., V. Montvilas, To tienę. Į salę lituanistinės mo Parko lituanistinės mokyklos
styje, Apeigos tautos šventėse siekdami gerų rezultatų. Se
skienė,
vaikų
psichologijos
ir
ronto,
Kanada,
protęsdami
pre
kanti sporto šventė įvyks MelLivonia, Mich., U. Stapulionis,
kyklos mokiniai su mergaičių mokinių ir "Dainuojančių Že pedagogikos specialistė, tema: ir Sapnas apie šiaurę.
bourne ateinančiais
metais.
Sodus, Mich., Mikas Vinclovas, numeratas, atsiuntė po 10 dol. palyda įnešė JAV ir Lietuvos maičių" atlikta meninė pro
"Paklusnumas: įtampa tarp vai K. Milkovaičiui ir Kaziui Bra- Australijos lietuvių sportininkų
Cleveland, Ofaio, Vytas Zdanys, aukų. Labai ačiū.
vėliavas. Amerikos ir Lietuvos grama.
kų ir tėvų". Ji konkrečiais pa dūnui prisegta po gėlių žiedą. sąjungai vadovauja G. Ragaus
Wethersfield, Conn.( atsiuntė po
Minėjimas trumpas, bet gana
Meninei
programai
vadovavo
X Kaymondas Ošktpas, Li- himnus, dalyviams drauge gie
7 dol. aukų pratęsdami "Drau bertyville, LL, Bronius Mačiu- dant, giedojo Br. Stravinskienė mokinė Rima polikaitytė. Pra vyzdžiais papasakojo, kodėl ky įspūdingas. P o to buvo susirin kas.
la daug konfliktų tarp jauno
go" prenumeratas. Labai ačiū. laitis, Waterbury, Conn., Vytas
džioje pirmo skyriaus mokiniai, vaiko, kuriam rūpi viską išban kimas. Praėjusio susirinkimo
KANADOJE
I paruošti mok. Rožės Kriaučiū dyti ir patirti, ir jo tėvų, ku protokolą perskaitė sekretorė
X Juozas Bagdanskis. Lake V. Mišelis, Montroville, Pa., Juo
— Sol. Gina Capkauskienė,
nienės, atliko patriotinių eilė riems svarbios taisyklės, tvar Diana Maskaliūnaitė Protoko
Geneva, Wisc, J. Šaulys, Vista, zas Trušauskas, Los Angeles.
įvairiomis progomis koncertuo
raščių pynę. Vyresniųjų klasių ka ir ramybė. Kadangi nesuta las priimtas be pastabų.
Cal., Koste Dičiūnas, Rockford, Cal., atsiuntė įvairiomis progo
mokiniai, paruošti mokyklos ve rimai yra normalūs ir neišven- Susirinkime dalyvavo ir žodį janti su vietos dainininkais, va
EL, Emilija Krasauskas, Phi- mis po 10 dol. aukų. Visiems
dėjos Onos Jegėlienės, įspūdin- jgiami, geriau tėvams stengtis tarė Illinois senatorius Frank sario 24 d. koncertuos Ottawos
iadelphia, Pa., J. Bagačiūnas, labai ačiū.
gai atliko "Lietuviais esame mes susirėmimus riboti svarbesniems Savickas, McGann ir J. Ladas, Parlamento rūmuose. Montrealy
Mt. Pleasant, Pa., Jurgis Čer
X Lionginas Kapeckas, H a r t 
gimę" montažą. Vaikučiai de įvykiams, o ne erzintis dėl maž kuris kandidatuoja į IUinois jau pradėtas lėšų rinkimas nau
nius, Omaha, Neb., Ona Vaitkūford, Conn., mūsų bendradarbis,
klamavo ir apie Lietuvą pasako- možių. Kadangi vaikai gimsta kongresą. Jie prašė, kad pirmi jai solistės plokštelei išleisti.
nas, Detroit, Mich., atsiuntė įvai
atsiuntė 10 doL auką spaudos
I jo daug gražių atsiminimų.
su skirtingais temperamentais, niuose rinkiniuose lietuviai pasi Vienas iš pirmųjų su finansine
riomis progomis po 7 dol. aukų.
palaikymui. Dėkojame.
Tautinių šokių grupė pašoko vieni lengviau pratinasi paklus sakytų už pų kandidatūras. pagalba atėjo inž. Juozas Da
Labai ačiū.
tris tautinius šokius, akordeonu numui, kiti sunkiau, yra netiks Berry Lang pasakojo apie pas nys iš Ottawos.
X Dr. A B. Gleveckas, Chix Kun. B. Kitkauskas, Cice
— Aktorės ir režisierės Ele
palydėjo Darius Polikaitis. Šo lu visuomet kaltinti tėvus už jų kolų gavimą namų remontams
cago, UI., atsiuntė 10 dol. už ka
ro, UI., Emilija Juršenaitė, CMkius paraošė Stasė Bacevičienė vaikų išdykavimą. Po dr. Do- pigiais procentais, bet paaiškė nos Dauguvietytės - Kudabienės,
lėdines korteles. Labai ačiū.
cago, m., atvyko į "Draugą" ir
ir Rita Likanderytė.
manskienės kalbos buvo klausi jo, kad Marąuette Parko apylin didelių nuopelnų turinčios teat
įteikė po 10 doL aukų jo para
X Lietuvių Operos paskutinis
mai ir pasisakymai šiais jaunų kė šiomis privilegijomis negali rinėje veikloje, pagerbimas bus
Buvo
tikrai
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gėrėtis
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Hamiltone kovo 14 d Tai ne tik
mai. Labai ačiū.
pasinaudoti.
Der Freischūtz operos spektak
lituanistinės mokyklos gražiu vaikų tėvams labai rūpimais
pagerbimas,
bet ir įvertinimas
Marlyn Hammerle susirinki
X T. Grikmas, Los Angeles, lis jau šį šeštadienį 8 vai. vak.
choru, kuriam vadovauja ir dai reikalais.
Dabar nameliuose veikia me mo dalyvius supažindino su nau už jos pastangas, kuriomis ji
Cal., pakeisdamas adresą, pri Marijos aukšt. mokyklos audito
neles paruošė Darius Polikaijomis balsavimo mašinomis bei yra laimėjusi premijas Teatro
dėjo ir 10 dol. auką. Labai ačiū. rijoje. Nepraleiskite šios vienin
tais. Chorą sudarė nuo ketvir no kampelis, kuriame meno
festivaliuose,
organizaciniuose
telės progos pamatyti ir išgirsti
mokslus baigusi mokyklos asi balsavimo būdu.
tos
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aštuntos
klasės
mokiniai.
darbuose ir veikalų režisavime.
X Tėvas Paulius Loesleui, ka šią puikią operą, kurią diriguo
Padainavo daineles: Riditai-ridi- stentė Taura Underienė supa Į draugiją įstojo naujais na — Ateitininkai, prisimindami
pucinas, 13 metų Lietuvoje dir ja Alvydas Vasaitis, o dainuoja
to, Kur vakare beržai šlama ir žindina vaikus su įvairia medžia rais: Peter Chopelio, Kęstutis Kanadoje švenčiamą Tikinčios
bęs pastoracinį darbą, š. m. va Dana Stankaitytė, Audronė Si
Kur gintarų krantai. Jaunieji ga ir technika ir skatina jų kū Palukaitis, Petras Balandis, Lietuvos dieną, kovo 7 d. su
sario 13 dieną iškeliavo Amži monaitytė - GaJžiūnienė, Stef an
Bruno Gramantas, James Ladas,
dainininkai dainas buvo gerai rybingumą.
nybėn. Palaidotas Fuldoje, Vo Wicik, Jonas Vaznelis, Algirdas
kandidatas į UI. valstijos kon rengė religinį koncertą Hamilto
Ateityje
planuojama
vaikams
X St. Hilary parapija jau an išmokę ir dainavo drąsiai. Mi
ne. Tuo prisimenamas ir pasi
kietijoje. Tėvas Paulius eilę Brazis, Bernardas Prapuolenis, t r i metai rengia vadinamą "Int.
nėjimas baigtas 'IDainuojan- pavasarinė iškyla į "Vaikų ūkį", gresą, Bruno Trapikos ir Mi- ruošimas šv. Kazimiero jubilie
metų mokytojavo kapucinų gim-| J u l i u s g y r i m a s į. Bronius Ma- j Night", į kurią klebonas kun. J. čiom Žemaitėm" — Br. Stra Palos Parke. Panaši prieškalė chael Engre.
nazijoje Plungėje ir parapijose ciukevičius. Pamergių roles at- į Caplis kviečia ir vienintelę lie- vinskienė ir Aldona Underienė dinė išvyka autobusu į Mokslo Pirmininkui išreiškus pagei jui. Programą atliko solistai ir
vedė daug misijų. Jis taip pat lieka Gražina Stauskas, Aldona į tuvaitę parapietę mokyt. Daivą — akompanuojant muz. K. ir Pramonės muziejų pažiūrėti davimą, kad ateityje nekviestų choras.
— Lietuvos Kankink; bažny
padėjo daug lietuviams išeivijo Buntinaitė, Eglė Rūkštelytė -1 Babronytę-Paulienę reprezentuo- Skaisgiriui, padainavo Gintaro papuoštas eglutes gražiai pa kalbėtojų nebūtų Po susirinki
čioje
Anapilyje, Toronte, bus
je. Už sielą Amžinybėn iškelia Sundstrom ir Rūta Pakštaitė. ti Lietuvą. Pasisekimas perei kraštas — S t Sližio, Tėviškėlė vyko.
mo senat. Frank Savicko lėšo
gavėnios
rekolekcijos balandžio
vusio T. Pauliaus bus atnašau Juodojo medžiotojo — demono t a i s metais buvo didelis, visi do
Birželio 6 d. įvyks tradicinė mis visi dalyviai buvo pavai
Budriūno
ir
Nuolankiai
pra1-4 dienomis. Jas praves kun.
jamos šv. Mišios jėzuitų koply- rolę atlieka akt. Jonas Kelečius mėjosi Lietuvos auksu - ginta
Rjš.
vaikų gegužinė St. Mary's Se- šinti.
Rusini.
F. Jucevičius iš Montrealio.
čioje, Chicagoje, š m. kovo 13 ^ ^ ^ g a u n a m i Vaznefiu krau- r u ir drožiniais bei audiniais. som
Minėjimas tetruko apie valan
dieną 9:30 vai. ryto. T. Pau tuvėje, 3501 W. 7lst S t , o šeš Ateityje Daiva Paulienė tikisi
dą
laiko. Gerai paruoštas. LB
liaus pažįstami kviečiami daly tadienį nuo 6 vai. vak. Marijos gauti šokėjų grupę, kuri prisiMarąuette Parko apylinkės val
Advokatas JONAS GIBAITIS
vauti šv. Mišiose.
(pr.). mokyklos kasoje.
(pr-). dėtų^ prie šios programos.
dyba dėkinga mokyklos moky
6247 So. Kedzie Avenue
X Dail. ZJtos Sodefldenės pa
X E. Saanienė, Garden Space tojoms ir jaunimui už gražią ir
X Rūtos restoranas, 6812 S.
Chicago, minois 60629
rodos atidarymas bus šį penk
Western Ave., teL 778-3493 ati Grove, Cal., A. Domeika. To prasmingą programą.
tadienį, kovo 12 d.. 7:30 v. vak.
Tel — 776-8700
Po minėjimo įvyko LB Mar
darytas 6 dienas savaitėje, nuo ronto, Kanada, atsiuntė po 4
Aktorė Laima Rastenytė - La
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
11 v. r. iki 7 v. v. Sekmad. už- dol. aukų. Po 3 dol. — Ona Sta- ąuette Parko apylinkės narių
pinskienė skaitys Zitos Sodeikiesiulis, seselė M. Monika. Po 2 į metinis susirinkimas. Minėjimo
Šeštad. 9 v a i r. iki 1 vai. d
nės eilėraščius iš naujai išleistos' **?**_*****>'ĮgĮf.'
' I " dol. — Raymond Apanavičius ir; dalyviai Lietuvos laisvinimo reiknygos "Poems by Zita Sodei linai, nalesnikai, varškėčiai, ska Sisters of Jesus Crucified. Vi- J kalams suaukojo apie 2000 dol.
ka". Visi kviečiami atsilankyti. niausiai paruošta plekšnė, viš šiems nuoširdžiai ačiū.
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Jurgis JanuŠaitis
(pr.). čiukas Kiev, vyniotas veršienos
Advokatas
VAIKŲ NAMELIUOSE
X Rimas Oesonis, Ci imami n-,
x Dengiame ir taisome vtoq kotletas, blynai ir kiti patieka
lai
iš
jautienos,
veršienos,
kiau
son, N. J., visuomenininkas,' Prasidėjus antram mokslo
rūšių stogas. Už savo darbą
GINTARAS P. tEPEMAS
lienos
ir
vištienos.
(sk.)
pratęsdamas "Draugo" prenu pusmečiui. Kriaučeliūnų vardo
garantuojame ir esame apdraus
2649 W. 63rd Street
meratą, atsiuntė ir didesnę au- \ Vaikų nameliuose daug kas
ti. Skambinkite Arvydui Kielai
X NAMAMS PIRKTI PA
ką
jo
paramai.
Labai
ačiū.
Chicago, K. 60629
teL 434-9655 arba 737-1717.
vyksta. Vasario 16 d. mokiniai
SKOLOS duodamos mažais mė
(sk.). nesiniais įmokėjimais ir priei
TeL 776-5162
X Kazys Razma, Cicero, 111., susirinko į mokyklėlę pasipuo
x Reikalinga moteris prižiū- namais nuošimčiais. Kreipkitės į J o h n Motiejūnas, Chicago, UI., šę tautiniais rūbeliais ir atsine
Kasdien 9—6 vai. vak.
šė
iš
namų
parodymui
po
lie
dr.
A.
Garūnas,
Chicago.
BĮ.,
retf Z- Jn metų mergaitę. Willow j Mutual Federal Savings, 2212
Seštad. 9—12 vai.
Springs, 111. Skambint po 7 vai. i West Cermak Road. — Telef. įvairiomis progomis atsiuntė po tuvišką daiktelį, apie kurį savo Y::kj r.~.rr,c-Uų popiptinM kias^* mokiniai su direktore Dana Dirvoni^ne
ir pagal susitarimą
Nuotr. U Volodkoa
klasės draugams papasakojo.
rak. tel. 839-581 S.
(»k.). IVI 7-7747.
(sk.). 10 dol. aukų. Labai ačiū.
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