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PADĖTIS SALVADORE
Kandidatas žada sutvarkyti komunistus

San Salvadoras. — Artėjant I tačiau D'Aubuisson tai karštai
— "The Wall Street Journal"
Salvadoro
prezidento rinkimams, j paneigia.
kovo 5 rašo, kad Lietuvoje vyks
kurie
įvyks
kovo 28, kyla klausi- j Nacionalistų kandidatą komuta katalikų atgimimo sąjūdis, ne
žiūrint ateistinės valdžios bandy mas, ar jie išspręs susidariusią į nistai keliskart bandė nužudyti,
mų jį sustabdyti. Tautinė veikla krizę. Daugumas stebėtojų mano, j tačiau jis kartą tebuvo sužeistas,
Lietuvoje daugiau
pastebima, kad, jei ir pavyktų pravesti lais- j Jį rinkimuose remia dvarininkai,
vus rinkimus, prieš kuriuos kovo buvę karininkai, vidurinioji Sal
kaip bet kurioje respublikoje.
(Tęsinys)
Į mo lagerio ir 5 metus tremties.
— Argentinos kariniai sluoks ja revoliucijos šalininkai, kraštas vadoro klasė7. Terleckas pateikė medžiagą, | Sasnauskui 1,5 m. griežto rėži
Farbundo Marti vardo revoliu
niai atidengė, kad yra planas neišvengs kraujo liejimo. Komu
o Sasnauskas paruošė str. apie Vy-j m o lagerio ir 5 m. tremties
nistinės
jėgos
kovos
toliau,
nežiū
cijos kovotojų frontas pranašauja,
parduoti Salvadoro vyriausybei
Atskira nutartis: Pranešti Vil
tauto paminklo būklę Jurbarke.
rint,
kas
laimėtų.
Rinkimai
tik
kad "liaudis laimės". Jų radijo
ginklų, net lėktuvų kovai prieš
Įrodo rankraščiai ir spausdinti niaus universiteto rektoriui apie
gali
suskaldyti
ir
taip
jau
ne
la
stotys:: "Farabundo Marti" ir
komunistinius sukilėlius.
I kurso studento A. Tuškaus ne-1
tekstai, rasti pas Sasnauską.
— Rinkimus pralaimėjusios bai vieningą demokratinę dešinę. "Venceremos" informuoja gyven
8- Sasnauskas paruošė ir padau tinikamą elgesį teisme.
Gvatemalos politinės grupės ban Jeigu laimėtų dabartinis preziden tojus apie padėtį, giriasi laimėji
gino protestus dėl Petkaus ir Ter
Vilnius, 1980. IX. 19.
do suorganizuoti generalinį strei tas, krikščionių demokratų va mais prieš vyriausybės kariuome
lecko areštų. Įrodo ekspertų išva
das Duarte, dešinieji gali bandy nę. Užsienio stebėtojai tvirtina,
ką.
dos, rasti kratos metu dokumen
GARBĖ LIETUVOS
— JAV kariuomenės štabo ti jį nuversti, nes jis —"komunis kad karininkai jau turėję sunku
tai.
mų su nepaklusniais kareiviais.
PATRIOTAMS!
viršininkas gen. David Jonės pa tų partijos dešinysis sparnas".
9. Sasnauskas parašė LKP CK
Taip
pasakė
Roberto
d'AubuisViename mūšyje į sukilėlių pusę
sakė Atstovų Rūmuose, kad nėra
Su skausmu išgyvendami oku
laišką dėl tarnavimo armijoje ir
jokių planų siųsti į Salvadorą son, buvęs kariuomenės majoras, perbėgo 16 kareivių su visais gink
dėl mirusiųjų pagerbimo, kuriuose pantų ir jų talkininkų susidoroji
dabartinis Nacionalistų Respubli lais. Kalėjimuose esą ne tik karei
Amerikos kariuomenę.
šmeižikiškai teigiama apie Tary mą su drąsiais patriotais A. Ter
— Naujai išrinktas
Airijos konų Santarvės kandidatas į pre vių, bet ir keli karininkai. Vis dau
lecku
ir
J.
Sasnausku,
skiriame
bų valdžią Lietuvoje, sakoma,
zidento vietą. Šios partijos giesmė giau kyla disciplinos problemų.
Prezidentas Reaganas trečiadieni paskelbė kovo 21 — "Afganistano diena". premjeras Charles Haughey at
kad reikia gerbti tik tuos, kurie šiuos Lietuvos dainių žodžius:
je pagrindiniai žodžiai yra: "Sal Dėl to Salvadoro kariuomenei te
Nuotraukoje jis sveikina konferencijoje Baltuosiuose Rūmuose dalyvavusią vyks į VVashingtoną kovo 17 d.
su ginklu rankose kovojo prieš
vadoras bus Raudonųjų kapai". ko nutraukti pradėtą Guazapa
afgane studentę Nahid Mojadidi. Afganistano diena padės priminti pasauliui Šv. Patriko dieną.
A. TERLECKUI ir
Tarybų valdžią.
principus, dėl kūnų kovoja Afganistano laisvės kovotojai, pasakė pre
— Žurnalas "Economist" va Savo kampanijos kalbose D'Au ugniakalnio apylinkėse puolimą.
J. SASNAUSKUI —
zidentas
10. Terleckas iki 1977. VIII. 23.
sario 27 d., rašydamas apie so buisson žada sutvarkyti Salvado Kareiviai pradėję neklausyti ka
laikė, platino įvairius antitarybi Gražu, kai pavasaris,
vietų disidentus, skelbia, kad Lie ro komunistus per 6 mėnesius. rininkų.
nius leidinius ir straipsnius, savo
griaudamas ledą,
tuvoje neseniai buvo užmuštas Majoras yra 38 metų, tačiau at
Afganistano diena
paruošto leidinio "Laisvės šauk Pažadina gamtą skaisčiais
katalikų kunigas. KGB pradėjusi rodo jaunesnis. Visada nešioja
lys" atskirus numerius, LKBK
prie
šono
revolverį.
Sakoma,
kad
spinuduliais;
Washingtonas.; — Prezidentas
prieš katalikų Bažnyčią teroro
"Aušros" leidinius (str. "Nu Gražiau, kai didvyriai mylėdami
anksčiau
jis
vadovavo
smogikų
Reaganas kovo 10 d. ceremonijo
kampaniją.
šluostykit ašaras" ir k t ) . Teigi
veda
— Transporto darbininkų strei batalionui "esąuadron de muerte" se, kur dalyvavo 12 lietuvių, pasinys, kad ši medžiaga priklauso I Tėvynę naujais atgimimo keliais!
kas Londone trečiadienį sustab —mirties būriui, todėl jo nemegs- į r a š ė rezoliuciją, kuri skelbia kovo
ne jam, o Jokubynui, yra nepa- j Palaiminti jūs atgimimo laikai!
dė požeminius traukinius ir au ta kai kurie JAV diplomatai. Bu 21d.— "Afganistano diena". Pre
vęs JAV ambasadorius Robert
grįstas, nes Įvairiose straipsnių Ir jūs, išrinktieji tėvynės vaikai!
"Nepripažįstame Baltijos valstybių inkorporavimo" tobusus. Daug anglų keliavo į White pavadino majorą "patalo- zidentas dedikavo ateinantį erd
vietose rasti rankraštiniai Terlec
vės "kelto" — daugkartinio naudarbą pėsti, važiavo dviračiais.
Gražu už tėvynę pavargti,
ko tekstai
Madridas. — Kaip jau buvo ra-Į žįstame Baltijos valstybių įkorpo— Floridos narkotikų detekty giniu žudiku". Kai kurie kaltina | dojimo erdvėlaivio "Columbia"
kentėti šyta, Europos Saugumo ir Koo- ravimo į Sovietų Sąjungą. To vai iškrėtė iš Kolumbijos atvy majorą įsakius nužudyti Salvado- Į skridimą Afganistano laisvės koAntano Terlecko ir Juliaus
Sasnausko kaltė pilnai įrodyta. Palaimintas darbas jaunos
pei avimo Konferencijoje JAV de- j reikalauja mūsų įsipareigojimas kusį lėtkuvą ir konfiskavo 3,748 ro primą, arkivyskupą Romero, : votoįams. Jis pažadėjo, kad AmeLietuvos! legacijos vadas Max Kampelman j laisvei ir apasisprendimo teisei", svarų kokaino. New Yorke jis bū
Jie dalinai prisipažino kaltais.
rika nepamirš Afganistano ir ne
Ateityje žada nedaryti antitary Laimingas, kurs, pradedant
pasakė įdomią kalbą. Jis kalbėjo
atsuks nugaros laisvės kovoto
Sekretorius Haigas
Toliau Kampelmanas nurodė, tų vertas apie 870 mil. dol.
binių veiksmų. Sasnauskas jau
aušrai tekėti, "Pone pirmininke, penktadienį
jams.
—Brežnevo
sūnus
Juri
po
il
apie Nikaragva
nas, žada mokytis, užsiimti visuo Su broliais į darbą kaip milžinas sovietų delegacijos pirmininkas ką Leninas yra pasakęs savo pa gesnės pertraukos, kuri buvo su
Jungtinę JAV Kongreso rezo
skelbtame "Taikos dekrete".
menei naudinga veikla. Jo svei
stos
kalbėjo apie imperializmą- N e
kėlusi užsienio
korespondentų
Washingtonas.
—Atsiliepda liuciją inspiravo Europos parla
"Jei bet kuri liaudis yra jėga
kata silpna.
(Maironis) mano tikslas šiandien įsivelti į laikoma prieš jos norą, jeigu jai spėliojimus, grįžo į pareigas už mas į pasiūlymus sustabdyti Sal- mentas, kurio vicepirmininkas
Skirti bausmę:
bevaises diskusijas apie marksis
sienio prekybos ministerijoje. Bu vadorui karinę ir ekonominę pa Egon Klepsch iš Vakarų Vokieti
(Pabaiga)
Terleckui 3 metus griežto režitų ideologiją. Tačiau galvodamas neduodama teisė nuspręsti, lais vo kalbama, kad jis atleistas už ramą, valstybės sekretorius Hai jos irgi dalyvavo ceremonijose ir
apie jo pastabas, aš staiga paste vai nuo bet kokio spaudimo, girtuokliavimą.
gas pareiškė senate, kad toks su pasakė trumpą kalbą.
bėjau, kad jis kalbėjo paskutinę laisvuose rinkimuose, be ginkluo
Prezidentas pareiškė, kad Ry
—'Los Angeles teismo medici stabdymas būtų katastrofa n e
vasario mėnesio mūsų darbo die tų stipresnės valstybės, prisijungu nos įstaiga patvirtino, kad akto tiek karinėje srityje, kiek politinė tų — Vakarų santykiuose Afga
ną, o vasario mėnesį visame pa sios tą liaudį, jėgų... nuspręsti, rius Jon Belushi mirė nuo hero je.
nistano klausimas bus palaiko
saulyje estai ir lietuviai mini sa kokią tautinės egzistencijos formą ino ir kokaino injekcijos.
Vyriausybės atstovai atsisakė mas tol, kol sovietų kariuomenė
vo kraštų nepriklausomybės pa ji nori turėti... tada tokios valsty
— JAV prekybos delegacija įs komentuoti žinią, kad Amerika okupuos tą šalį. Niekad žmo
bės inkorporavimas turi būti lai
skelbimą".
pėjo Japoniją, jog Kongresas gali pasiryžusi steigti slaptą armiją gaus teisės nebuvo brutaliau lau
"Baltijos valstybės: Lietuva, komas aneksija, pagrobimu jė- paskelbti suvaržymus japonų pre prieš Nikaragvos vyriausybę. Nie žomos, kaip dabar Afganistane,
Latvija ir Estija supranta, ką reiš ga"kėms. Japonija pernai turėjo 18 kas to nepaneigė. Paklaustas, pasakė prezidentas.
Šaukiama nepaprasta 0PEC konferencija
"Mes iš tiesų čia turime Balti bil. dol. perteklių prekyboje su ar Amerika bandys nuversti sankia imperializmas ir su juo einąs
Kaip žinoma, trečiasis "Colum
klausančios
naftos
gamintojos
jos
valstybių
aneksavimo
ir
jėga
laisvės praradimas. Tarp 1918 ir
Tripolis. — Libijos diktatorius
dinistų valdžią
Nikaragvoje, bia" erdvėlaivio skridimas nu
JAV.
Khadafi supykino Saudi Arabi ėmė mažinti savo naftos kainas. 1939 metų tos trys Baltijos res pagrobimo aktą", pasakė Kampel
— Valstybinė Norvegijos naf spaudos sekretorius Larry Spea- matomas kovo 22 d.
jos valdovus, kaltindamas juos Tai padarė: Norvegija, Britanija, publikos buvo išdidžios laisvojo man.
tos bendrovė Statoil sumažino kes atsakė — "Ne".
Didelis smūgis
dėl naftos pertekliaus pasaulio Meksika. OPEC valstybių naftos pasaulio bendruomenės narės.
Sekretorius Haigas senato lė
Toliau jis kalbėjo: "Aš puikiai Šiaurės jūros naftos kainas 4 dolrinkose. Negana to, Saudi Arabi produkcija 1979 m. siekė 31.2 mi 1940 metais, remiantis ankstyves žinau, kad Sovietų Sąjunga vadi už statinę.
šų komitete pasakė, kad sovietai
laisves kovotojams
Ribentropo na save "socialistine" valstybe ir
ja, pigiai parduodama savo naftą, lijonus statinių, o pernai jos par nių Molotovo
— Libane lankosi specialus sausio mėnesį pardavė daugiau
Islamabadas — Afganistano
viešai susijungė su Izraeliu ir su davė 20-5 mil. statinių. Tas labai paktu, tos tautos buvo jėga pri-|
{
d e f i n i c i j ą / j o s ~ į £ j j JAV ambasadorius Habibas. Jis aukso, negu bet kada anksčiau — laisvės kovotojų organizacijos Pa
Amerika prieš Libiją ir kitas vals neigiamai palietė Nigerijos, Indo
vietų Sąjungos. | ^ ^
.. n i e k a d ^
£ j y . p a s akė, jog JAV daro viską, kad 60 metrinių tonų. Jis užtikrino, kistane pripažino, kad sausio
tybes, kurioms nafta yra vieninte nezijos, Venecuelos ir arabų ša Amerika tą aneksiją pasmerkė
kad Vakarų šalių sankcijos skau mėn. įvyko laisvės kovotojams
tinama imperializmu, nežiūrint nebūtų Izraelio puolimo Libane.
lis pajamų šaltinis, kalbėjo Kha- lių finansus. Iranas ir Irakas, tada, mes patvirtinome savo opo
džiai palietė Sovietų Sąjungą ir
skaudus mūšis. Jis sausio mėn.
ką ji padarytų. Yra toks amerikie Jis patarė vengti Izraelio provo
įklimpę
į
tarpusavio
karą,
turi
dafis. Mes buvome kantrūs, kada
Lenkijos vyriausybę.
ziciją jai ir dabar: Mes nepripa- čių posakis: Jeigu ji vaikščioja, kavimo.
truko 11 dienų ir baigėsi skau
Saudi Arabija badu marino mū parduoti kuo daugiau naftos, nes
džiu pralaimėjimu, didžiausiu vi
kaip antis, kalba, kaip antis, ir at
sų tautą ir kitas tautas. Mums da reikia pirkti ginklus. Todėl pasau je pradėjo kristi gazolino kai
soje pasipriešinimo sovietams is
rodo,
kaip
antis,
—
tai
ir
yra
—
bar Saudi Arabija yra priešas nu linėje rinkoje prasidėjo slaptos nos ir laukiama, kad jos dar kris
torijoje. Sovietų kariuomenei pa
antis". Gal kai kas norėtų ją va
meris pirmas. Ji yra ir islamo varžytinės, kas pigiau ir daugiau šią vasarą. Daug priklausys nuo
vyko
apsupti nemažas afganų jė
dinti
žąsimi
ar
višta,
pone
pirmi
naftos valstybių suvažiavimo Vie
priešas Nr. 1, pasakė Libijos va parduos.
gas.
Mūšyje dalyvavo sovietų
ninke, bet ji vis vien bus antisDabartinis OPEC prezidentas, noje.
das.
tankai, šarvuočiai, malūnspar
Agresijos veiksmai prieš tris Bal
Jungtinio Arabų Emirato naftos
Trečiadienį valstybės departaniai ir karo aviacijos lėktuvai.
tijos
valstybes
buvo
imperializmo
Saudi Arabija, kuri laiko save ministeris Oteiba, buvo sušaukęs
metas paskelbė, jog vyriausybė
Mūšyje žuvo apie 200 afganų, vė
veiksmai"svarbiausia islamo globėja ir sau devynių valstybių ministerių pa
uždraudė importuoti naftą iš Li
liau sovietai sušaudė dar 400
gotoja, labai įsižeidė dėl šių kal sitarimą ką daryti. Nutarta
bijos. Jos valdžia vėl įvelta į tarp
patekusių į nelaisvę, dar 700 "įta
tinimų. Tačiau Libijos vado pa šaukti nepaprastą OPEC šalių
tautinį skandalą. Sudano sosti Nikaragvos protestas
riamųjų" buvo surinkti į kalėji
reiškimai parodo, kokioje sunkio suvažiavimą Vienoje, kovo 19 d.
nėje, amerikiečių klube, kur samus. Raporte sakoma, kad di
je padėtyje atsidūrė Libija. Pirmą Ministeriai
planuoja sumažinti į vaitgaliais susirenka Sudane gyWashingtonas. Spauda paskel
delių nuostolių turėjo ir sovietų
kartą po Khadafio atėjimo į val
naftos gamybą iki 18.5 mil. sta- Į veną amerikiečiai ir jų draugai, bė, jog prezidentas Reaganas pa
bei Afganistano daliniai.
džią 1969 m- Libija turėjo pasis
tinių per dieną. Dar lieka neleng- j buvo išaiškintos dvi galingos skyrė 19 mil. dol. ir įsakė žvalgy
kolinti užsienyje 250 mil dol. Li
vas uždavinys susitarti, kiek sta-', bombos, kurias atsiuntė Libijos bos agentūrai
suorganizuoti
KALENDORIUS
bija turėtų parduoti kasdien po
tinių kiekviena iš 13-kos šios gru- agentai.
slaptų Nikaragvos politinių prie
1.3 mil statinių naftos, o šiuo me
Kovo 12 d.: Inocentas, Fina,
pės valstybių turės sumažinti, kad
Libijos naftos atsisakymas dau šų armiją iš 500 vyrų, kurie pul
tu parduoda tik apie 600 tūks
Galvirdas, Jorūnė.
visos lygiai nukentėtų. Ministeriai giau simbolinis, nes Libijos naf dinėtų Nikaragvą, išvystytų vals
tančių statinių.
Kovo 13 d.: Saliamonas, Kris
kalbės ir apie naftos kainas. Sau ta sudarė tik 2 nuoš. JAV impor tybei kenksmingas operacijas.
tina, Meldutis, Vaiga.
Libija tačiau
Naftos perteklius skaudžiai pa di Arabijos ministeris šeikas Ya- tuojamos naftos.
Nikaragvos valdžia įteikė JAV
lietė ir kitas naftą eksportuojan ani pasakė, kad kainos. — 34 gaus mažiau dolerių ar techno protestą del žvalgybos lėktuvų
Saulė teka 6:10, elidžiasi 5:52.
čias šalis. Vakarų pramonės vals dol. uŽ statinę turės likti tos pa logijos prekių, kurias Libija pa skraidymo virš Nikaragvos te
ORAS
tybėse ekonominis atoslūgis su čios bent iki šių metų galo. Jis ta naudodavo teroro veiksmams ir ritorijas. TŲ lėktuvų ir satelitų
Debesuota, laukiama griausti
mažino naftos naudojimą. Prisi čiau nesipriešina gamybos suma pasaulio pastovumo grasinimam, nuotraukos buvo parodytos spau Karikatūrininko Roschkov (Toronto Star) žvilgsnis j arabų pasaulį. Viršuje
dėjo sąmoningas naftos produk žinimui. Saudi Arabija šį mėnesį pareiškė valstybės departamen dai, įrodinė-ant, kaip auga Nika arabai kasdieniniuose santykiuose. Jie tampa vieningi, kai svarsto naftos nio, temperatūra dieną 55 1-, naktį
tų taupymas. OPEC blokui nepri jau sumažino gamybą. Ameriko- tas.
35 I
klausimus (apačiojei
ragvos karinė jėga.

Kampe/mano žodis
Madrido konferencijoj

Mažėja naftos
valstybių pajamos

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. kovo mėn. 12 d.
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APŽVALGA
4144 So. Maplevvood. Chicago. 11Istaigos 2H9-7.V>7
60632

Redaguoja Vyt. G r y b a u s k a s
Telei". — namų 847-1729

NAUJI PASKYRIMAI
Neperseniausiai
įvyku
siame ŠALFAS s-gos centro
valdybos posėdyje buvo nutar
ta į C.V. koptuoti dar du nau
jus narius: Bronių Keturakį iš
Milwaukee ir Vitą Čyvą iš Clevelando „Žaibo". Taip pat bu
vo patvirtinti ir du nauji sek
cijų
vadovai:
plaukimui
Antanas Grigaras iš Detroito
„Kovo" ir lauko tenisui Anta
n a s Bartkus, Chicagos Lietu
vių Teniso klubo pirmininkas.

vosi ėjimo varžybose, buvo ne
įveikiamas mūsų tarpe, net
Wisconsin valstijos meisterių
300 m nuotolyje 1952-56 m.
Keletą metų vadovavo lengv.
atletikos sekcijai Lietuvos
Sporto sąjungoje ir buvo 4 me
tus ŠALFAS s-gos C.V. pir
mininkas JAV. Aktyviai reiš
kiasi sportinėje spaudoje
daugelyje lietuviškų laikraš
čių bei žurnalų ir šiuo metu yra
vienas iš „Pasaulio lietuvio"
sporto skyriaus redaktorių.

BRONIUS KETURAKIS

V I T A S R. CYVAS

Gyvena Milwaukee ir nepri
klauso jokiam klubui, bet mū
sų sporto sąjungai ir jos judėji
mui yra atidavęs visą savo
„dūšią". Ir jau daugiau 50 me
tų! Jis pakviestas būti valdy
bos nariu ypatingiems uždavi
niams, kaip stovyklų bei
sporto vadovų kursų organi
zavimui, sporto pamokų prie
lituanistinių mokyklų tvar
kymui ir t.t.

Vitas Č y v a s

Bronius Keturakis
Baigęs Kauno „Aušros" gim
naziją ir Karo mokyklą, vėliau
iš kariuomenės išėjo atsargon
kapitono laipsniu. Sporto var
žybose pradėjo reikštis jau
gimnazijoje ir greit iškilo leng
vojoje atletikoje, ypač 800 ir
1500 m bėgimuose. Nekartą
atstovavo Lietuvos rinktinei
tarptautinėse lengv. atletikos
varžybose. Vėliau specializa-

Baigęs Clevelando Šv. Juo
zapo gimnaziją, 12 skyrių Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos, studijuoja Clevelando
valst. universitete mechaninę
inžineriją. Priklauso Clevelan
do studentų ateitininkų drau
govei, yra skaitytojas Dievo
Motinos Nuolatinės Pagalbos
parapijoje, o taip pat ir vienas
iš veikliausių sporto klubo
„Žaibo" narių. Ir dar ne vis
kas. Jis yra „Žaibo" klubo vyk
domasis vicepirmininkas, o
taip pat ir tinklinio sekcijos
vadovas. Nors dar tik 23 m.
amžiaus, bet štai pakviestas į
ŠALFAS s-gos centro val
dybą.

IS AUSTRALIJOS
PAKRAŠČIŲ
KLUBUJ ATSTOVŲ
POSĖDŽIAI
Jei mūsų sporto šventės ren
gėjai, vadovai bei dalyviai
užsitarnavo daug pagyrimų
dėl pačių varžybų, kurios vyko
tikroje sportinėje ir draugiško
je atmosferoje, tai to paties ne
galima pasakyti apie klubų
atstovų posėdžius. ALFAS
valdyba ir kai kurių klubų
atstovai pareiškė nepasitenki
nimą išvykos į Chicagą komi
tetui, kuris pasistatė save
aukščiau visko ir padarė kele
tą labai svarbių nutarimų,
nepasitarę su ALFAS valdyba.
Išvykos
vadovo
Antano Laukaičio gražby
lystės neįstengė paveikti nei
ALFAS, nei Melburno „Var
po", nei Adelaidės „Vyčio" klu
bų valdybų, kurių veiklą iki
šiol išlaikė tik Lietuvių Bend
ruomenės parama. To pasėkoj
nutarta, k a d Melbourno ir
Adelaidės sportininkai į Chi
cagą skris ne per tą kelionių
biurą, kurį pasirinko išvykos
komitetas. Buvo priekaištų dėl
išvykos vadovo pavaduotojų
nemokėjimo lietuviškai, ta
čiau A. Laukaitis pareiškė, kad
jie yra „nepakeičiami". Tai di
džiausias įžeidimas lietu
viams sporto vadovams, kurie
eilę metų su meile bei pasidi
džiavimu dirbdami iškėlė mū
sų sporto sąjungą iki dabar
tinės aukštumos... Mano
supratimu, išvykos vadovui
nesuradus lietuviškai kalbėti
mokančių pagelbininkų, reikia
atsistatydinti, k a d dar turė
tume pakankamai laiko išsi
rinkti vadovybę, kuri mokėtų
su mūsų sportininkais ir su
sporto žaidynių vadovybe Chi
cagoje susikalbėti lietuviš
kai... ALFAS ir sporto klubų
statutai
apibūdina,
kad
pagrindinis mūsų organizaci
jos tikslas yra lietuvišką prie
auglį įtraukti į klubų gretas ir
juos priglausti prie lietuviško
kamieno, t a i yra prie Lietuvių
Bendruomenės. T a m ruošiame
sporto šventes, t a m ruošiamos
išvykos į užjūrius, tuo pačiu
suteikiame jiems progų tarpu
savyje susipažinti bei susi
draugauti. Dabar mes atsi
dūrėme kryžkelėje ir turime
rimtai apsispręsti, ar mes, kaip
ir praeityje, veikiame Lietuvių
Bendruomenės rėmuose, ar
suvilioti „blizgučių", perei
nam už jos ribų...
A.

FUTBOLAS
„LITUANICOS"
VALDYBA
Vasario 21 d. įvykusiame
susirinkime „Lituanicos" fut
bolo klubas turėjo sunkumų
išrinkti valdybą — neatsirado
kandidatų. Teko siūlyti ir pra
šyti, kad buvusioji valdyba dar
pasiliktų. Kiek
pasikeitusi
pozicijomis, „Lituanicos" val
dyba bus šios sudėties: Gedi
minas Bielskus - pirm., Jonas
Kaunas - vicepirm., Ramunė
Cibaitė - sekrt, Vida Zinkutė pavad., Stepas Lukauskas iždininkas, Ant. Viktorą pavad., Julius Ringus - jaunių
komandų koordinatorius. Don
Brandonesio - ypatingų rei
kalų tvarkyt., Pijus Stončius pavad., G. Grabys - narių ver
buotojas. Jonas Juška - infor
macijai.
Buvęs ilgametis valdybos
sekret. ir vicepirm. Bruno Trapikas, perėmęs National Soccer Lygos vadovavimą, iš val
dybos pasitraukė. Atsisakė
toliau valdyboje dirbti ir Rob.
Balčiūnas, daug metų dirbęs
su jauniais.
Jiems padėkota už vertingą

darbą.

JJ>

„LITUANICA"
IEŠKO ŽAIDĖJŲ
Chicagos N.S.L. pirmeny
bės numatytos pradėti balan
džio 18 d. „Litanicos" futbolo
klubo septynios komandos
dalyvaus pirmenybėse. Ko
mandų žaidėjų amžius nuo sep

.

tynerių metų — mažiukai — ir,
sakysim, ligi septyniasdešimt
metų - veteranai. Tarp jų yra
jaunučių, jaunių, vyrų, rezervo
ir mergaičių komandos, kurių
amžius prasideda nuo 13 me
tų.
Iš įvairių šaltinių tenka
patirti, kad Chicagos ir apy
linkių aukštesnėse mokyk
lose, koledžuose ir universi
tetuose žaidžia
nemažas
skaičius lietuvių kilmės žai
dėjų. „Lituanicos" klubas la
bai pageidautų juos turėti sa
vo komandų eilėse. Dabar kaip
tik gera proga pradedant ruoš
tis Pasaulio lietuvių die
noms, kurios jvyks Chicagoje
1983 metų vasarą. Jų prog
ramoje numatytos ir futbolo
rungtynės.
Visi, kurie paskaitysite šią
žinutę, esate prašomi pagalvo
ti, gal jūs patys ar jūsų vaikai
žino, kas žaidžia „soccer" ir no
rėtų dalyvauti ,.Lituanicos"
bet kurioje vienoje iš septynių
komandų, kurios suskirstytos
pagal amžių. "Lituanica" nori
papildyti savo komandas, klu
bo vardą atitinkančiais žai
dėjais. Ir tai nori padaryti šiais
metais.
Norint užmegzti ryšį su
„Lituanicos" klubu, prašome
nedelsiant rašyti sekretorei
šiuo adresu: Ramunė Cibas,
Liths Soccer Club, 2614 West
69th Str., Chicago, IL, 60629.
Rašant svarbu paminėti žai
dėjo amžių, kad sekretorė žino
tų, pas kurios komandos vado
vą nukreipti.
Žaidėjai atsiliepkite. įrau
kiame!
F. K. Lituanica

Sidabras
Adelaidė
Red. Neseniai išspausdinę
išvykos į Ameriką vadovo A.
Laukaičio pareiškimą, šian
dien skaitome R. Sidabro iš
Adelaidės „Vyčio" klubo prie
šingą nuomonę.
Šis Australijos lietuvių spor
tininkų nesutarimas jau pasie
kė kai kuriuos Amerikos lietu
vių laikraščius su kartais ne
labai skoningais užmetimais.
Mes linkę sutikti su Austra
lijos Lietuvių krašto valdyba,
kuri pareiškė, k a d ji negali už
drausti pasirinkimą kelionių
biuro, kad tai turėtų būti sąži
nės reikalas...
Tikimės, kad šios vidaus
problemos bus greit ir sklan
džiai sutvarkytos, kad Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse
vėl matysime puikiai organi
zuotą, vieningą ir drausmingą
australiečių grupę, kaip ir pir
mose žaidynėse Toronte.
LIETUVAITEI
AUSTRALIJOS
REKORDAS
Neseniai Brisbane mieste
įvykusias Australijos jaunių
plaukimo pirmenybes domina
vo N.S.W. valstija, surinkusi
892 taškus. N.S.W. žvaigždė
buvo 12 metų lietuvaitė Tabitha Andriūnaitė iš Newcastle,
pasiekusi du naujus rekordus
ir vieną antrą vietą. Savo
amžiaus grupėje 100 m. pete
liške ji praplaukia per 1:7,28,
pagerindama N.S.W. rekordą;
400 m laisvu stiliumi ji laimi su
nauju Australijos rekordu per
4:26,73 ir 200 m peteliške ji užė
mė antrą vietą.
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ĮVAIRENYBĖS
SPORTININKAI
ILGIAU G Y V E N A ?
Algis Mainelis ir J u l i u s P a l ū n a s Biathlono varžybose

Netrukus turi įvykti pana
šios Pietų Australijos pir
menybės, kuriose dalyvaus se
serys Užubalytės iš Adelaidės
„Vyčio". Yra vilties, k a d jų
pasirodymas gali būti taip pat
įspūdingas.
AR NElSGĄSDINSIM
„AMERIKONŲ"?
P a g a l provizorinį išvykos į
Ameriką
vadovo padarytą
sąrašą australiečių grupė žy
miai padidėjo, net gali išgąs
dinti Pasaulio sporto žaidynių
Chicagoje organizatorius. Gru
pę sudarytų 108 sportininkai,
20 vadovų ir 20 turistų! Kyla
klausimas ar tokią grupę kitos
lietuvių kolonijos be Chicagos
ir Toronto bus pajėgios pri
glausti.
KANADIEČIAI
PAKVIESTI
l AUSTRALIJĄ
Kanadoje lietuvių sportinis
judėjimas gyvas. Štai Toronto
„Aušra" pasiekia rekordinį
krepšių skaičių, nugalėdama
latvių komandą net 160-87. Ta
čiau Etobiocoke lygos pirmeny
bėse būdama nepilname sąs
tate, pralaimi pirmaujančiai
„Transporto Action" koman
dai 80-59.
Gi Toronto „Vyčio" jaunių A
k o m a n d a Metro lygos pir
menybėse laimi prieš North
York komandą 71-62, Jonui
Karpiui sukrovus 29 taškus.
Jaunių B komanda toje pačio
je lygoje laimi prieš St. Helen
komandą 78-44.
Tas judėjimas šiuo metu yra
gavęs dar vieną propoziciją.
Mat, sekanti Australijos lietu
vių sporto šventė per ateinan
čias Kalėdas bus organizuo
j a m a Melburno „ V a r p o " .
Vienas iš to klubo steigėjų ir
nenuilstančių darbuotojų yra
Leonas Baltrūnas, žinomas
mūsų sporto veteranas. Ta
sporto šventė bus kartu su Aus
tralijos Lietuvių dienomis, o
Kanados lietuvių dalyvavi
m a s j a s dar labiau pagyvintų.
Todėl C. Baltrūnas ir pakvietė
Kanados lietuvių sportinin
kus, kurie apsidžiaugė ir pasi
ryžę dalyvauti. Laukia tik ofi
cialaus pakvietimo, kad galėtų
tuoj imtis organizacinio dar
bo.
Kiekvienu atveju atstumas
tarp Australijos ir Amerikos
žemyno, bent lietuviams, yra
smarkiai sumažėjęs...
IS LIETUVOS
PADANGĖS
— P l a u k i m o Sov. sąjungos
pirmenybėse Maskvoje, kaip
jau rašėme, R. Zulpa laimėjo
dvi pirmas vietas 100 ir 200 m

krūtine. Be šių jis dar iškovojo
trečią medalį 200 m kom
pleksiniame užimdamas antrą
vietą per 2:07,78, kas yra nau
jas Lietuvos rekordas.
Tose varžybose bronzos me
dalį laimėjo Aiškutė Buzelytė
l'OO krūtine nuotolyje.
— Tinklinio pirmos lygos
pirmenybėse Vilniaus „Kuro
Aparatūros" komanda savo
grupės paskutines rungtynes
prieš Baku laimėjo 3-0. Tos
grupės varžybas baigė be pra
laimėjimo ir dabar dalyvaus 6
komandų paskutinėse varžy
bose dėl įkopimo j aukščiausią
lygą. Prieš šias varžybas dar
numatoma kelionė į Berlyną,
kur dalyvaus tarptautiniame
turnyre.

Pagal vieną žurnalą spor
tininko širdis plaka lėčiau ne
gu nesitreniruojančio. Išmata
vus širdies plakimo laiką,
sprendžiama, kad normaliai
besitreniruojantis sportininkas
gali prailginti savo gyvenimą,
net 28 dienomis per vienerius
metus!

l

/3 metų 3 mėn.
$19.00
$27.00
$27.00
$19.00
$27.00
$19.00
$25.00
$18.00
$19.00

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

Kas nieko nesiekia ir nieko
nesimoko, nėra vertas gyven
tiA. Helps
DR. JONAS MA2EIKA
DANTŲ GYDYTOJAS
4600 W. 103 St. Oak Lavvn
Tel. 423-8380
V a l a n d o s 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. irketv 12—4,
6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.

DR. K. G. BALUKAS

Tel. ofiso ir b u t o : OLympic 2-4159

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

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

DR. P. KISIELIUS

DR. IRENA KURAS

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81 st Street
Vai Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. P-P
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

— Krepšinio aukšč. lygos
pirmenybėse Kauno „Žal
giris" savo salėje pademons
travo puikų, seniai bematytą
žaidimą ir nugalėjo Kijevo
ASK 117-95. Pirmą kartą pir
mame penkete pasirodė A.
Sabonis (7 pėdų 17-metis), pa
darė 20 taškų ir kartu su S.
Jovaiša pasigėrėtinai sužaidė.
Tuo tarpu Vilniaus „Staty
ba" tam pačiam Minskui Vil
niuje pralaimėjo 87-78 (49-42).

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

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. ROMAS PETKUS

Vilniaus
„Kibirkšties"
jaunosios žaidėjos daro stebė
tiną pažangą; vėl laimėjo, šį
kartą prieš Sverdlovską 87-79,
ir lentelėje pakilo net į 7-tą vie
tą iš paskutinės dar, rodos, taip
neseniai. Atrodo, kad iškritimas iš šios lygos joms jau ne
bekelia rūpesčių.

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

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

O f i s o t e l . — 582-0221

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS

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

— Futbolo Sov. sąjungos
taurės varžybos prasidėjo. Vil
niaus „Žalgiris" jose jau daly
vauja 28-tą kartą, sužaidė iš vi
so 74 rungtynes, kurių 34
laimėjo, 30 pralaimėjo ir 10
baigė lygiomis. Šiemet šias
varžybas pradėjo Leningrade
6 komandų grupėje. Deja, la
bai nesėkmingai: prieš Lvovą
pralaimėjo 2-0, o prieš Rygos
„Dauguvą" net 3-0.
— R a n k i n i o antrose Euro
pos taurės varžybų rungtynė
se Vilniaus „Eglė" išlaikė eg
zaminą Rumunijoje prieš
Bakau „Stincą", pralaimė' damos tik 23-20. Pirmąsias
rungtynes Vilniuje buvo lai
mėjusios 26-19 ir tuo būdu su
geresniu įvarčių santykiu kvalifikavosi sekančiam ratui. Jis
įvyks šio mėn. gale, o prie
šininkas bus Olandijos Roermondo „Svift" komanda.
Pasaulio pirmenybėse, ku
rios šiuo metu vyksta V. Vo
kietijoje, Sov. Sąjungos rink
tinė laimėjo pirmas rungtynes
prieš Čekoslovakiją 31-17. Toje
rinktinėje žaidžia kauniečiai
V. Novickis ir R. Valuckas.

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

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

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
Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

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

J OK S A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
Ofs. P O 7-6OO0, 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
O D O S LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
įstaigos ir buto tel. 652-1381

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

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

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

DR. V. TUMAS0NIS

Tel. REliance 5-1811

CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street
Vai : pirm., a n t r , ketv ir penkt 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
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 sėst 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 šeštad

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

Kalantos sukaktis ir

KOVA PRIEŠ
TIRONUS

UŽ KRYŽIAUS ŽENKLĄ - KALĖJIMAS
Komunistinė Albanija prieš
porą metų pasigyrė pasauliui,
kad joje jau pilnai įvestas
ateizmas ir iš , jeliginių prieta
rų" nebeliko nė ženklo. Kaip
tai įvyko? Aišku ne vienu
plunksnos pabraukimu. Buvo
vedama ilga ir sisteminga ko
va, kol Albanija pasidarė nuteriotas ateistinis muziejus.

siškiai buvo skiriami valdžios.
Jie turėjo būti marksistai - leninistai. Bet ir valstybinė Bažny
čia vistiek liko Bažnyčia. Tai
pastebėjo komunistinės Al
banijos galva Hox. Jis yra
pasakęs: „Mulos gali sveikinti
iškeldami sugniaužtą kumštį,
tačiau jie vistiek lenkiasi Ala
chui iki žemės". Iš katalikų bu
vo bandyta sudaryti „tautinę
Bažnyčią",
bet bandymas
nepasisekė. Taip atėjo 1960 m.,
kada ir valstybinė religija bu
vo nutarta panaikinti, bet ne
įstatymu, o apgaulinga pro
paganda, „iš apačios". Turime
1965 metus.

katalikų skaičius, iki 1967 m.
buvo 142 bažnyčios ir koply
čios, šiandien nėra nė vienos.
Didžiulė Šv. Prospero katedra,
talpinusi apie 3000 žmonių,
yra paversta sporto sale. Ant
pranciškonų bažnyčios prie
kio parašas „Kinema Republik a " . Seserų s t i g m a t i e č i ų
bažnyčia pavesta jaunimo rei
kalams. Kitos 138 bažnyčios
yra nugriautos, nes „buvo begriūnančios su pavojum gyvy
bei jų lankytojams". Tiranoje
didžiulė mečetė stovi, bet už
daryta ir paversta „kultūriniu
paminklu", kurio niekas ne
gali lankyti. Durazzo mečetė
paversta liaudies biblioteka.
Kitos mečetės panaudotos ki
tokiems reikalams, bet visur
nugriauta minaretai. Kodėl?
Esą šiandien horizontą paro
do televizija ir nėra reikalo
kopti į minaretus.

simnkų. Jų tikslas buvo atsta
tyti ir sumoderninti Albaniją.
Dabar priklausyti tokioms or
ganizacijoms yra krašto iš
davimas. Pirmieji keturi kata
likų kunigai buvo sušaudyti
dar 1945 m. Paminėtinas kuni
go Stepono Kurti kalvarijos ke
bas. J o persekiojimas prasi
dėjo 1946 m. dėl priklausymo
minėtoms patriotinėms or
ganizacijoms. Vėl buvo areš
tuotas 1957 m. dėl „špiona
žo". Nuteistas mirties bausme
kuri buvo pakeista 25 metų ka
lėjimu. Dėl įvairių amnestijų
Kurti išėjo iš kalėjimo. Ištrem
tas į savo gimtąją vietovę, bu
vo pagautas vykdąs „išdavi
kišką darbą" — krikštijo
vaikus. Jo vardas yra šlykš
čioje karikatūroje
Skutari
ateistiniame muziejuje. Gal su
šaudymas nėra didžiausias
blogis. Didesnis, kai kiti kuni
gai dingo kasyklose, prie sun
kių darbų. Pagal Vakarus pa
siekusią žinią, vienas asmuo
pasakoja, kad jis matęs apaš
talinį Skutari administratorių
vyskupą (paskirtas 1952 m.)
Ernestą Cobą žiemos metu
valantį gatvėse sniegą. Dra
matišką Albanijos Bažnyčios
padėtį pavaizduoja praėjusių
1981 m. gale Graikijos orto
doksų vyskupų išleistas raštas
(Enciklika liaudžiai, Nr. 2299)
kuriame sakoma: „Garbinga
Albanijos Bažnyčia, kuri prieš
45 metus turėjo arkivyskupą ir
vyskupus, žymius Kulto cent
rus, daugiau kaip 400 bažny
čių ir tūkstantį koplyčių bei
400 tūkstančių tikinčiųjų, šian
dien ši Bažnyčia kenčia bai
sias kančias, kurios primena
pirmųjų amžių krikščiony
bę. ... Yra uždrausta net žeg
notis. Kas pagaunamas da
rant kryžiaus ženklą, tuojau
areštuojamas ir ištremiamas į
koncentracijos
stovyklas.
Tūkstančiai krikščionių pūva
kalėjimuose".

kais. Graikų ortodoksų vysku
pai minėtame rašte sako:
„Namų požemiuose su di
džiausia baime mūsų broliai •
kinus religiją išorėje, nepajėgklauso religinių apeigų, trans
liuojamų iš Graikijos radio
foninių stočių".
Taip Albanijoje, k a s tiki y r a
sunaikinamas, kas gali turėti
tikėjimą,
yra
saugojamas.
Buvusioje katalikybės sostinė
je ateistiniame muziejuje iš
statyti eksponatai turi būti ap
kaltinimas bet kokiai religijai.
Dažnai eksponatai y r a labai
grubūs (gal tiki, kad tuo la
biau patrauks liaudį). Kri
tikuojamas
Koranas,
kaip
antimokshnis, nes j a m e sako
ma, kad žemė yra plokščia, o
ne apvali. Dešimts Mozės įsa
kymų galėtų būti teisingi,
pvz. „Nevok", tačiau juos
krikščionys aiškina kaip nusi
kaltimą, jei vagiama kolek
tyvinė nuosavybė, o vogti pri
vatinę
nuosavybę
nesąs
nusikaltimas.

Artėja dešimtmetis n u o Ro ir smulkiai aprašančią sovie
mo Kalantos didžiosios aukos. tinės medicinos piktnaudžiavi
Savo gyvastį jis paaukojo 1972 mą prieš disidentus. Jis buvo
metų gegužės 14 d., iš liepsnų nuteistas kalėti 3 m. darbo la
šaukdamas „Laisvės Lietu geriuose.
vai!" Tas jo šauksmas nu
Feliksas Serebrov liepos mė
skambėjo ne tik Lietuvoje, bet nesį buvo nuteistas 9 m. griež
ir visame pasaulyje. Jeigu mes to režimo lagerin ir vidaus
„Valstybė nepripažįsta jo
savęs susinaikinimui ir neprita tremčiai už kreipimąsi į Euro kios religijos ir vysto ateistinę
riame, tai negalime paneigti to pos saugumo ir bendradarbia propagandą, kad žmonėms
didžio Kalantos idealizmo, to vimo komisiją, k a d būtų sus įdiegtų materialistinį - moksli
ryžto skirti didžiausią s a v o au t a b d y t a s
p s i c h i a t r i n i ų nį pasaulio supratimą". Taip
ką — gyvybę Lietuvos laisvės ligonių
p i k t n a u d ž i a v i m a s sako 1976 m. patvirtintos kons
labui. Ir ta jo auka turėjo gilią Sovietų Sąjungoje.
titucijos 36 skyrius. Tuo būdu
prasmę ir plačias pasekmes.
Irina Grivnina, mažamečio oficialiai Albanijoje įvestas
Štai Durazzo miesto Naim
Amerikietė
laikraštininke vaikučio motina, liepos mėnesį ateizmas, kaip vienintelė filo
sofinė
samprata.
Ankstesnėje
Frašeri
vardo (garsus albanų
buvo
n
u
b
a
u
s
t
a
5
m.
tremtimi
už
Andrea Lee, su savo vyru iš
konstitucijoje,
patvirtintoje
poetas
19
amžiuje) mokyklos
vykusi studijų į Sovietų Sąjun perdavimą informacijų, kurios
1946
m.,
apie
religiją
buvo
pa
mokiniai
apleidžia
pamokas ir
gą, ten kurį laiką turėjusi slap padėjo iškelti viešumon psi
sakyta:
„Kiekvienas
yra
lais
išeina į gatvę su plakatais ir
tą anglų kalbos mokyklą, kurią chiatrijos piktnaudžiavimą.
vas tikėti ir vesti savo religi šūkiais: „Kunigai, atiduokite
lankė daugiausia iš Sovietų
J u r i Valov, n a r y s grupės, ku nių įsitikinimų propagandą". mums, jaunimui, bažnyčių rak
Sąjungos planuojantieji išvyk
ri buvo sudaryta ginti invalidų
Tai bažnyčių ir maldos na
tus!" Partija tokį studentų są
ti žydai, parašė knygą „RusKas tad įvyko Albanijoje jūdį išplečia visoje Albanijoje. mų likimas. O kaip su dvasišteises Sovietų Sąjungoje, 1981
Skutari katedroje buvo šv.
sian Journal", kur lyg literatū
m. vasario mėnesį buvo už tarp 1946 ir 1976 metų, kad bu Režisūra vyksta toliau: ant na kija? Skutari mieste 1967 m.
Prospero
kūnas, prie kurio
rinio dienoraščio stiliumi r a š o
darytas į psichiatrinę ligoninę vo toks radikalus pasikeiti mų sienų pasirodo plakatai su buvo katalikų, ortodoksų ir
žmonės
patirdavo
įvairių ste
savo išgyvenimus Maskvoje ir
už pogrindžio leidinį „Invalidų • mas? Kova su religija gavo antireliginėmis karikatūromis musulmonų iš viso 900 dva
buklų. Komunistai paėmė šv.
Leningrade. Įdomu, kad, nors ji
žinios". Tą faktą pasakęs, dr. naują kryptį ir prasidėjo 1965 ir eilėraščiais. Tad galas vad. sininkų. Jiems sunaikinti pir
Prospero kūną, relikvijas su
Lietuvos nelankė, savo knygo
Kampelman priminė, kad šie m. Ji nukreipta prieš visas valstybinei religijai ir pilna ko miausia atimtas bet koks ekonaikino, o karstą prikimšo
je aprašo ir R. Kalantos auką,
metai yra J u n g t i n i ų Tautų pa konfesijas: musulmonų, kurių va, tikriau — jau n e mokyklų n o m i n i s
šiaudų. Dabar muziejuje rodo
pagrindas.
po to vykusias
Lietuvoje
yra dauguma (prieš karą 985 mokinių, bet valstybės inicia Dvasiškiai, kurie norėjo gy
skelbti „Invalidų metais"...
mas atviras karstas. P a r a š a s
demonstracijas ir KGB para
tūkstančiai),
ortodoksų
(160
sako: „Ar kas girdėjo, kad šiau
venti, turėjo „prašytis" darbo.
Dr. Leonard Tarnovski prieš
tyva.
šiutininkų grumtynes prieš lie
tūkstančių)
ir
katalikų
(124
dai darytų stebuklus?" Muzie
Ne
visi
„prašėsi".
Tokie
buvo
metus buvo nuteistas 3 m. kalė
tuvius patriotus.
tūkstančiai).
Katalikai
prieš
Prieš
1967
m.
Albanijoje
dar
juje
yra rodomi, kitados buv.
priversti keltis pas savo gimi
ti darbo lageryje už tai, kad
karą
turėjo
6
vyskupijas.
Tabuvo
2500
maldos
namų,
nors
nunciatūros
stalo neva sidab
nes, į savo gimimo vietoves.
nepabijojo kalbėti prieš poli
čiau
kova
jau
buvo
pradėta
ir
uždarytų,
bet
priklausančių
riniai indai. Ir štai paaiškini
Jei jie dar yra gyvi, yra tenai.
tinį psichiatrijos piktnaudžia
mas: „Štai iš kokių indų valgė
Savo knygoje A. Lee iškelia vimą. Teismo metu Tarnovski prieš 1965 m. pagal marksiz- įvairioms religinėms bendruoKunigų
žudymai
prasidėjo
mo
antireliginę
techniką:
iš
menėms.
Per
1967
metus
viir gėrė kunigai!" O iš tikrųjų ne
sovietinio gyvenimo k l a i  pabrėžė: „Kaip gydytojas jau
dar
prieš
1967
m.
J
a
u
1945
m.
karto
bandymas
remti
vad.
si
maldos
namai
buvo
konfissidabriniai, tik paprasti stalo
kumą. Jos pažįstama tris sa čiu ypatingą atsakomybę dėl
įsikūrė
dvi
nekomunistinės,
o
valstybinę
religiją,
kuri
turėjo
kuoti,
nugriauti
arba
paversti
indai, kokių galima rasti kiek
vaites kas vakarą ėjo į mėsos to, k a s daroma medicinos var
vienoje darbininko šeimoje.
krautuvę, kol jai pavyko nusi du. Įsitikinau, kad psichiatrija būti Mahometo išpažinėjų. Jau kitiems tikslams. Skutari vys- tik patriotinės organizacijos,
kurias
palaikė
dauguma
dva1961
m.
visi
musulmonų
dva~
kupijoje,
kur
buvo
didžiausias
pirkti gabalą avienos. Autorė yra piktnaudžiaujama ir rei
Muziejuje taip pat skelbia
duoda pasikalbėjimą su vienu kia priešintis t a m piktnaudžia
ma, kad bus išstatyti nepap
afrikiečiu, atvykusiu studijuo vimui... Būčiau laimingesnis,
rasti eksponatai: oro pūslės,
ti Lumumbos universitete, ku jei mano veikimas ir m a n o
kuriose Vatikanas siuntęs atsi
ris pasakojo, kaip rusai neken pareiškimai nebūtų buvę rei
šaukimus į albanų tautą, kad ji
čia juodųjų; net juos ap kalingi. A š pramačiau areštą ir
sukeltų revoliuciją. Esą, tos oro
spjaudo. Kaip kai kurie - afri šį teismą. T a i nereiškia, k a d aš
pūslės būdavo įmetamos pie
kiečiai studentai taip nusivilia norėjau eiti į kalėjimą. A š juk
tinės Italijos jūrose ir jūros sro
Maskva, kad vienas jų grįžęs į jau turiu beveik 50 metų, n e 15.
vių dėka pasiekdavo Albani
savo kraštą savo įspūdžius Mane neinteresuoja roman
jos k r a n t u s . T a č i a u t a s
Sov. Sąjungoje aprašė knygoje tinis garsas... Bet aš padariau
skelbimas muziejuje jau stovi
„Septyneri metai kalėjime". tai, ką laikiau būtina. Jeigu ne
Taigi tik dėl kryžiaus ženk seniai, o oro pūslių, kaip nėra,
Kai kurie iš tų studentų, k a i p būčiau to padaręs, būčiau pra
lo. Turistai, lankantieji Al taip nėra, nes tokių niekad
pasakojo vienas, kilęs iš Erit radęs savigarbą".
baniją, niekur nepamatys bet nebuvo. Vatikanas (spaudos
rėjos, pasiryžę sugrįžę j u n g t i s į
kokio
religinio ženklo: kry agentūra) apie tas pūsles tik
Dr. Kampelman pabrėžė, kad
kovą prieš Maskvos įtaką, užžiaus, paveikslo. Visa išorė yra tiek pasakė: „Tai vaisius labai
gožusią laisvesnę mintį Etio dr. Tarnovski ir dr. Koriagin
išvalyta
nuo „religinių prieta fantastiško proto..."
pijoje. Gyvenimą Sov. Sąjun nėra vieninteliai kalinami so
rų"
ir
jų
ženklų.
Aišku, kad, Albanijoje sunai
goje aptaria pilną priespaudos. vietų gydytojai dėl jų išreikšto
protesto prieš medicinos moks
Bet ne tik kryžiai. Draudžia kinus religija išorėje, nepajėg
A. Lee savo knygoje nu lo piktnaudžiavimo. „Žino
mi yra ir šventųjų vardai. Tė ta jos sunaikinti žmonių širdy
pasakoja, kaip labai jie buvo se me heroizmą dr. Zinovi Krivai negali pavadinti savo nau se, jei griebiamasi
tokių
kami Maskvoje, kaip žmonės
sivski, dr. Mykolą Plachotniuk.
jagimį Petru ar Mahometu. priemonių, kaip Vatikano oro
ten bijo laisviau kalbėti, k a i p dr. Algirdo Statkevičiaus",-kal
Albanija po karo turi daug par pūslės.
ten yra suorganizuotos specia bėjo dr. Kampelman, suminė
tizanų kapų, kai kur ištisi ka
J. V.
lios krautuvės užsieniečiams ir d a m a s i r o k u p a n t ų k a n 
pinynai. Bet juose niekur ne
kaip yra noras ištrūkti iš tos kinamą lietuvį gydytoją.
rasi žuvusiojo krikščioniško
priespaudos, kad net pasakoja
Gali tauta būti pavergta, jos
vardo — uždrausta. Draudžia
mas toks anekdotas: k a i p apta
mos religinės šventės, paskuti kraštas sunaikintas, jos sū
riamas trio? — Tai k v a r t e t a s
nė metų diena negalima va nūs išžudyti, bet jos genijus,
Dr. Kampelman pabrėžė, kad
tik ką sugrįžęs iš kelionių į Va
dinti „ S i l v e s t r o v a k a r u " . įkūnytas jos meno kūriniuose,
yra dokumentuotos medžiagos
karus (suprask, jau vienas pa
Tačiau žmonės švenčių metu pasiliks ir per amžius liudys
apie penkis šimtus žmonių, So
bėgo).
vienas kitam reiškia linkėji apie jos individualią galybę.
vietų Sąjungoje kenčiančių to
J. Keliuotis
mus, kaip ankstesniais lai
kius kankinimus, o tokių taip
Romo Kalantos kapas Romainių kapinėse, kurios yra arti 8 km nuo Kauno.
nubaustų yra tūkstančiai. Net
Su ta Maskvos tironų prie ir pačių Sovietų Sąjungos Svei
patikėti, kad į tų dviejų žmonių tarpą nori
tylėjo ir tada, kai dienos metu kažkokia sa
spauda dabar labai ryžtingai katingumo ministerijos parei
įsisprausti ano nuteistojo paveikslas. Bet
G E R T R U D VON LE FORT
votiška, visiškai nesuprantama
tamsa
kovoja JAV a m b a s a d o r i u s gūnų pranešime Sovietų psi
taip nebuvo jau vien dėl to, kad prokura
pridengė žemę, ir kai visi kiti rūmuose bai
Madrido konferencijoje
dr. chiatrų kongresui, įvykusiam
torius nė nebegalvojo apie aną nuotykį.
mingai bėgiojo, atrodė, kad ji su ta tamsa
Max M. Kampelman. Pilnoje praeitą vasarą, buvo pažymė
Kai jis netrukus po to buvo atšauktas į
buvo visiškai susigyvenus, lyg su kažkuo
Novelė
Helsinkio susitarimus pasi ta, kad į psichiatrines ligoni
Romą, jo atsiminimai apie Judėją, atrodė,
sau artimu. Ir vėliau ji niekad nekalbėjo apie
rašiusių tautų sesijoje, daly nes uždarinėjami asmenys, ku
visai išbluko. Tuometinis ciesorius jį pasky
tą dienos įvykį, dėl ko aš ėmiau stebėtis, nes
Vertė
vaujant 35 delegacijoms, jis rie yra p a d a r ę „nepagrįstus",
rė garbingom pareigom, ir tuo jis buvo di
buvau įpratus, kad ji man atvirai išsakytų
ALS. TYRUOLIS
vasario 24 d. p a s a k ė kalbą, šmeižiančius pareiškimus prieš
džiai
patenkintas. Ir ponia Romoj buvo pri
visus savo jausmus ir pergyvenimus. Pirmą
ypatingai puldamas Maskvos vyriausybę.
imta taip, kaip dera jos ir jos vyro
4
kartą pamačiau jos uždarumą ir ilgai nesu
taktiką disidentus kankinti psi
Dr. Kampelman atkreipė dė
poaukščiui, bet ji pati Romos nebepriėmė.
pratau,
kad
ano
nekaltai
pasmerktojo
Kas atsitiko? Iš kur toks pasikeitimas?
chiatrinėse ligoninėse. Pra mesį, kad specialių psichiatri
Jeigu Jeruzalėj ji jos ilgėdavos, tai dabar be
žvilgsnis ją amžinai sužeidė ir pakeitė. Iš
Vėliau sužinojau, kad kraujo ištroškusi mi
džioje jis pacitavo ruso gydy nių ligoninių skaičius Sov.
maž
atrodė, kad ji ilgisi Jeruzalės. Triukš
tikrųjų tas žvilgsnis krito ne ant jos pačios,
nia jam prikaišiojo, jog kenkiąs ciesoriaus
tojo dr. Koriagino, uždaryto Sąjungoje per paskutinius du
mingosios pasaulio miesto šventės, kadaise
jis buvo taikytas jos vyrui, bet palietė ją, ir
reikalams, jeigu jai nepataikaująs. Aš ži
Permės lageryje, slapta užsie dešimtmečius iš 3 padidintas
ją
žavėjusios, dabar tiesiog atstumdavo. Jos
dabar
paaiškėjo,
ką
gali
padaryti
jautri,
nau, kilnioji Julija, kad tavo tikėjimo žmo
nin išsiųstą laišką, kuris buvo iki 12. Stačiatikių vienuolei
akys
prisipildydavo ašarų, kai ji išgirsdavo
subtili meilė. Šiandien žinau, kad ji jo kaltę
nės jį kaltina egoistiškai troškus garbės, bet
išspausdintas Britų medicinos V a l e r i j a i
Makevai
psi
apie
vergo
išniekinimą. Kai vykdavo triumsau prisiėmė, tam ryžusis ne sąmoningai ir
toks galvojimas neturi pagrindo. Nėra abe
žurnale „Lancet". Dr. Koriagin chiatrinėje ligoninėje dėl lei
faliniai pergalingų karo vadų paradai, kur
valingai, bet tik vedama tos visagalės mei
jonės, kad prokuratorius nuteisė nekaltą, ir
pareiškė: „Niekas teneabejoja, džiamų vaistų paraližuota ran
džiūgaudama dalyvaudavo visa tauta, ji
lės,
kuri
suardė
savo
ligtolines
ribas.
Po
to
ji
jis tai žinojo. Bet argi Roma kada delsė pa
kad sovietų
v y r i a u s y b ė ka.
drebėdavo dėl sugautų barbarų kunigaikšbuvo liūdna, o jis naudojosi gyvenimu, ji
smerkti nekaltuosius, jei tik buvo pavojaus
humaniškiausią medicinos ša
lio
vaikų, ir iš tikrųjų antro kūdikio ji ir nebekentėjo, o jis, atrodė, buvo patenkintas, pa
imperijos ramybei? Visa padėtis Rytuose ta
Savo valdžioje esančius disi
ką pavertė priemone siekti sa
pitolyje nužudydavo. Ypatingą baimę jai
galiau ji pakėlė ir tai, kad jis nuo jos nutolo,
da buvo gana įtempta — turbūt kiekvienas
vo pagrindinio tikslo vidaus dentus naikindami psichiat
keldavo viešosios žaidynės: mirštantys gla
kai
ji
jo
nebesuprato.
Jos
visišką
pasikeiti
romėnas
būtų
pasielgęs
taip,
kaip
proku
politikoje — prispausti disi rinėse ligoninėse, komunistai
diatoriai, net laukiniai žvėrys, kuriuos su
mą pradėjau nujausti tada, kai jos aną mei
ratorius. Kartoju: ką reiškia romėnui vieno
dentus... Aš šaukiuosi J ū s ų ne siekia apjuodinti visuomenės
pjaudavo miniai palinksminti, jai sukelda
lės naktį pradėtas kūdikis gimė negyvas, o
žmogaus gyvybė? O mūsų ponas buvo ro
pamiršti to nė vienam momen akyse tuos jų tironijos priešus,
vo skausmą ir kančią. Ji drebėdavo
iš jos dėl to nepasigirdo tragiško skundo.
mėnas nuo galvos iki kojų. Jis taipgi pri
kurie yra laisvajame pasauly
tui..."
kiekvieną kartą, kai reikėdavo vyrą lydėti į
Atrodė,
kad
ji
tam
smūgiui
buvo
pasiruo
klausė
tai
vėlesnei
kartai,
kuri
dievams
au
je. Paskutiniu metu ir JAV-se
cirką.
šus, kaip ir anam gamtos aptemimui, ir jį
kojo iš tam tikro palankumo protėviams —
Toliau ambasadorius Kam pradėjo platinti anoniminius
priėmė kantriai, nors ir liūdėdama. Ji, ro
iš tikrųjų jis težinojo tik vieną šventovę ir
pelman išvardino visą eilę žmo laiškus, kuriuose skelbiami
O jis tada buvo ypač pamėgęs šaunųjį
dos, nė negirdėjo mano guodžiančių žodžių,
tik
vieną
altorių:
Romos
Imperiją
ir
jos
gaus teisių gynėjų, kurie d a b a r „išdavikais" visuomenei nusi
ratų
lenktynių žaidimą. Jis ypač didžiavosi
kad, būdama jauna, dar gali tikėtis daujresudievintą ciesorių.
yra laikomi Sovietų Sąjungos pelnę asmenys. Bet visuomenė
galįs
valdyti keturkinkį vežimą ir šiam pasi
čių likimo, nes juos po viso to triumfo KaPaprašiau ponią leisti ją palydėti į jos
psichiatrinėse ligoninėse. J ų žino, kas jie yra, ir tokie ko
didžiavimui aukodavo visą dieną, imdamas
susilaukė, nors vyrui, kaip ir anksčiau, visad
kambarius. Ji stovėjo lyg žaibo ištikta, su
vardai nuolat turi būti mūsų munistų disinformacijos puoli
arštas vonias ir darydamas įvairius prati
buvo palanki. Kai ji pažvelgdavo į jį savo di
naikinta, lyg būtų buvus nuteista ji, o ne
mai tik bus naujas akstinas
mintyje ir širdyje.
mus,
kad palengvintų kiek apsunkusį kūną.
delėm nekaltom akim, kartais turėdavau ne
a n a s žydų kilmės vyras. Mano užkalbinta ji
Aleksandr Podrabnek, kuris jiems ir laisvajai visuomenei
jučiom prisiminti aną neteisingą spren
užsidengė veidą rankom ir verkė ilgai, karš
vBus daugiau)
parašė knygą „Baudžiamoji kovoti prieš Maskvos tironiją.
dimą, ir net valandėlei bandydavau
tai
ir
beviltiškai,
bet
visiškai
tyliai.
Ji
tebe
J.Pr.
medicina", išleistą Vakaruose

PILOTO ŽMONA

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. kovo mėn. 12 d.

MŪSIĮ

kolonijose

Dayton, Ohio
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės paJ skelbimo sukakties minėjimas įvy1
ko vasario 28 d. Pasirinkta vėles
nė data, nes praėjusiais metais
mus vis užklupdavo labai žiau
rus oras: lietus su ledais, sniego
pusnys, bet šiais metais turėjome
pavasario saulutę, kuri daugelį
padrąsino ir iš tolimesnių vieto
vių dalyvauti minėjime.

— Julius Kazėnas. Jis atlaiko sep- <
tynias lietuviškas dainas ir ari
jas, palydint Barbarai Woyniak.
Menininkai buvo publikos dabai
šiltai priimti. Meninės progra IŠNUOMOJAMA
FOB RENI
mos pabaigoje visi dalyviai at
sistojo ir ilgai plodami išreiškė
IŠNTJOM. didelis miegamas kamb.
savo pasitenkinimą.
Meninės Galimybe naudotis virtuve ir visais
pro^ rarios atlikėjams ir kalbėto patogumais. Marąuette Parke. Skamjui 'buvo įteiktos gėlės. Po to se 778-9265.
kė šeimyniški užkandžiai,paruoŠti mūsų pasišventusių šeiminin
• t s c ELy, ffuors
kių.
Gausiai dalyvavo svečių iš Cincinnati, Chilicothe, Sidney ir iškitur. Minėjimo dalyviai ir orga
nizacijos Lietuvos laisvinimo rei
ir kitus kraštus
kalams suaukojo 782 dol. Aukos
NEDAS, 4058 Archer Avenue
buvo persiųstos ten, kur au
Chicago,
III. 60632, tel. 927-5980
kotojai pageidavo.
liiiiiiiitiuiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiii
DayToniškis

CLASSIFIED ADS

Minėjimui ibuvo kruopščiai
ruošiamasi globojant Lietuvių
kultūros komitetui ir vadovau
jant Mary Lucas.
Minėjimas buvo pradėtas lietu
viškomis pamaldomis, kurių me Žuvis amūras nepaprastai greit
tu giedojo Julius Kazėnas. Pa auga.
Per dvejus metus ji nuo 200
Ohio Helsinkio priežiūros taryba su paskaitininke ses. Ann Gillen. Iš kairės: dr. M. Plaks, A. Riga, pirm. G. Klimai- maldų metu mūsų parapijos jau-300
gramų užauga iki 10-12 ki
tė, ses. Ann Gillen, E. Vanderlaud, H. Trickten, D. Orantaitė ir svečiai.
Nuotr. V. Bacevičiaus nimas,net 26, įžingsniavo
baž
nyčion su vėliavomis,
atnešda- logramų .Per penkerius metus ji
pasiekia metrą ilgio ir 40-50 kilopijos auditorijoje. Numatyta ofi- rni lietuviškiausias dovanas prie
gramų svorio.
dalioji trumpa programa ir mo- altoriaus, kurios priminė Lietuvą
Ta žuvis labai raji ir per parą
kinių pasirodymas su šokiais, dai- i r jos kultūrines vertybes. Tai bu
suėda
tiek žalymynų,kiek pati
rtomis, taut. instrumentų orkest vo labai įspūdinga pamaldų da
AKCININKU
SUSIRINKIMAS
sveria.
„DRAUGO" PREMIJOS
lis.
ru ir pan.
Šį sekmadienį, kovo 14 d., 12
Minėjimas vyko gražiai ir lie
ŠVENTĖ
Plačiau apie šią sukaktį pasi
vai. šaukiamas Lithuanian Vil- sakysime kitose Clevelando ži tuviškai išpuoštoje parapijos sa (Himiuiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiuiiiiriii
Visi Clevelando ir apylirfciu lage, Inc., metinis akcininkų su
lėje. Minėjimas pradėtas JAV ir S O P ' H I E B A R Č U S
niose.
lietuviai .kviečiami dalyvauti pla sirinkimas Lietuvių namų patal
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Lietuvos himnais, kurie galingai
TŪKSTANTINĖ
čiausiai skaitomo lietuviu dien pose. Susirinkime bus nominaci
nuskambėjo, vadovaujant sol. Ju Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
raščio šventėje, buri susidės iš jos komisijos pranešimas, trijų di
liui Kazėnui. Po to buvo pasi dieniais nuo 8:30 iki 9:30 v a i . ryto.
„GRANDINĖLEI"
romano premijos įteikimo iškil rektorių rinkimas, valdybos apyStotis WOPA 1490 AM
melsta, maldas abiem kalbomis
Praeitą sekmadienį, vasario 28 sukalbėjo J. Ryan ir S. Raštikis.
mių rašytojai Birutei Pūkelevi- skaitinis pranešimas, diskusijos,
Translioja-ia iš nuosavos studijos
čiūtei ir vaidinimo.
pasiūlymai ir nauji sumanymai. d., Jonas Balbatas įteikė „Gran Pagrindiniu kalbėtoju buvo dr. Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus.
Šis dvigubas renginys bus ko Į direktorius kandidatuoja: Vy dinėlės" vadovams L. ir A. Sa- Šarūnas Lazdinis. Jo kalba buvo
7 1 5 9 So. Maplewood A v e . ,
vo 20 d., šeštadieni, 7 vai. vak. tautas Jokūbaitis, Raimundas Ku- giams bei šokėjų atstovams tūlks- labai kruopščiai paruošta.
Chicago, IL 60629
Dievo Motinos parapijos audito dukis, Jonas Naujokaitis, Povi tanties dolerių čekį likusiai sko
Meninę programą atliko sve
lai už Kent universitete paga
Tel. — 778-1543
rijoje.
las Šūkis ir Romas Zylė.
čias dainininkas iš Clevelando
mintą filmą apmokėti. Šią auką
iiiiimimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiii
Po Lithuanian Village, Inc., su
Susidomėjimas šia „Draugo"
„Grandinėlei" paskyrė šm. va
švente yra didelis; jau daug bi sirinkimo ten pat šaukiamas ir
sario 7 d. Dievo Motinos para
lietu išparduota, atvyksta svečių Lietuvių Amerikos Piliečių klubo
pijos
auditorijoje įvykusio ispū- ;
įamžinant a. a. architekto MYKOLO UNTULIO atminimą,
ir iš kitų miestų, į „Draugo" me narių susirinkimas. Pil. klubas,
dingo
„Grandinėlės"
koncerto
j
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungai
cenatų, garbės rėmėjų ir rėmėjų kaip žinome, kasmet skiria tūksproga.
eiles jungiasi organizacijos ir pa tanties dolerių kultūrinę — vi
A U K O J O :
LB CLEVELANDO
vieniai asmenys. Iš tikrųjų „Drau suomeninę premiją.
Dr.
Birutė
Ciplijauskaitė
$80.00
Po abiejų susirinkimų bus vai- APYLINKĖS VAKARONĖ
gas" per metų metus organizaci
Olga Kačinskienė su vaikais
$50.00
joms mielai talkina, skelbdamas ses.
Raymondas Paškus
$35.00
Tadas ir Genė Baužai
$30.00
i įvykius bei darbus, ir tai da-Į Direkcija prašo visų alkcinin'ku J įvyks ketvirtadienį, kovo 18 d.,
P.
J.
ir
M.
M.
Ruliai
$25.00
ro nemokamai. Yra gera proga j dalyvauti. Negalį atvykti, prašo- j 7:30 v.v. Dievo Motinos parapiRegina Padleckas
$25.00
organizacijorns paremti savo la;'k-1 mi įteikti ar atsiųsti įgaliojimus | jos mažojoj salėj. Vakaronėj VikDonatas Bieiskus
$20.00
•raštį, kad jis dar ilgai galėtų tar-! (proxy) bet kuriam direktoriui \ toras Mariūnas aptars A. MaceiJolyta ir Vytautas Suduikiai
$20.00
nauti mūsų reikalams. Žinodami į ar akcininkui.
Į nos veikalą „Asmuo ir istorija",
Juozas švedas
$20.00
šių dienų spaudos
sunkią ir Į
IŠVYKO T ANGLIJA.
! *** a **° tema: „Tautinė sąmoMažuliai
__.
$20.00
vis sunkėjančią finansinę padėtį, j
i nė ir nutautimo eiga",
Jeleniauskų šeima
$20.00
Aldona Valeišaite
$10.00
didesne ar mažesn auka pa'leng- j Inž. magistras Alfa Juodikis,
REKOLEKCITOS DIEVO
Vito ir Elena Jelioniauskai
$ 5.00
vinsim jų .leidimo naštą. Norį įsi- į dirbąs Davis-McKee, kompani- J
rašyti į rėmėjų eiles, prašomi, >jos išsiųstas į Angliją kaip kon- j
MOTINOS PARAPIJOJE
Suaukoti pinigai bus panaudoti leidžiamam veikalui "Rytų Lietuva"
skambinti rengimo komisijos iž-' sultantas. Jis, kaip sunkiosios pra vyks kovo 15-19 dienomis. Jas
anglų kalba.
dininkei Vidai Svarcienei tel. į monės ir rafinerijų projektavimo praves kun, Viktoras Rimšelis,
Visiems aukojusiems nuoširdus vilnietiškas AČIŪ!
324-5150 ir jos adresas: 766 Twi- specialistas, jau preitais metais lietuvių marijonų provincijolas.
Irght Dr., Seven Hills, OH 44131. daugiau kaip pusmetį tokiems Rekolekcijos prasidės kovo 15 d.,
Vilniaus Krašto lietuvių Sąjungos
Bilietų užsakymo reikalais pra darbams buvo išsiųstas į Vene- 7:00 vai. vak. su Mšiomis ir pa
Centro Valdyba
šomi kreiptis į Romą Tatarūnie- cuelą.
mokslu. Po to pamaldos vyks
Londone ir kituose Anglijos kiekvieną dieną 9 vai. ryto ir 7
nę tel. 331-5924. Bilietų kainos
8, 6 ir 4 dol. Visos vietos nu miestuose inž. A. Juodikis pasi- vai. vak. Išpažinčių bus 'klauso
meruotos. Bilietų likutis bus par | liks tris —keturis mėnesius.
ma prieš ir po rekolekcijų pa
Inž. A Juodikis dirba su skau- maldų. Bendruomeninės išpažin
davinėjamas prie įėjimo prieš pa
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
i tais, priklauso lietuvių inžinierių ties rekolekcijų metu nebus; šios
rengimo pradžią.
2567 W.69th Street TeL 776-4363
Clevelando
skyriui
ir
pereitais
Iki
pasimatymo
„Draugo"
pamaldos įvyks Didįjį trečiadie
metais dėstė mdžiagų atsparu ni.
šventėje!
J. & J. PHARMACY
mą Lakeland Community kolegiATVYKSTA „AMERIKOS
jjoje.
KAZRJKO MUGĖ

CLEVELANDO ŽINIOS

Maistai, vttamhal. Importuoti kvepalai, gydomos žoiSa irti
Vaifcjojamoe kSdes. ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti:
Nemokamai supakuojame dovanas,

[KAITAS LIETUVOJE"

I LITUANISTINEI MOKYKLAI įvyks sekmadienį, kovo 28 d., tuo
25 METAI
jau po 10 vai. pamaldų. Rengia
Šia įdomia tema, pailiustruota
Clevelando skautija.
skaidrėmis, kalbės Antanas DundŠv. Kazimiero lit. mokykla
V R.
zila iš Chicagos Ikovo 21 d. lie švenčia 25 metu sukaktį. Per Šimt
tuvių inžinierių viešame susirin mečio ketvirtį per ją 'perėjo šim i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i u r i i i i i i i i i i i t i i i i i i ' i
kime DMNP mažojoje salėje.
tai jaunuoliu. Pagarba ir padėka

Pristatymas nemokamai
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai

jos įkūrėjams, mokytojams, tė
vams, lietuvių parapijos vado
vams, leidžiantiems naudotis pui
kiomis pata'lpomis ir teikiantiems
kitokiu lengvatų.
Ši sukaktis bus atžymėta ba
landžio 3 d. Dievo Motinos para-

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamoinant po 6-os vai. vakaro

Tel. 476-3950

INCOMK TAX SERVICE
NOTART PUBLIC

4259 S. Maplewood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
IMI.IKT? BĖS P KASIM AI Ir
kitokie blankai.

Skambinti (angliška:) —
7 7 8 - 6 8 2 8
Apartmentiniai namai nuo 4 iki 13 iki
60 vienetų. Savininkas finansuos nuo
9%. Dabar pats laikas įsigyti pelningą
nuosavybę ir su mokesčių palenvinimais. Kreiptis angliškai į
GROEBE — TeL 636-9700
Savininkas parduoda 3-jų miegamų
mūr. "raised ranch" namą. l]Ą vo
nios, centrinis oro vėsinimas, pilnas
įrengtas rūsys. Naujas 2 maš. garažas.
Apyl. 83 ir Kostner. $71,900. Skam
bint vakarais ir savaitgaliais telef.
5 8 1-4785

•"mnuminirniiiaiiiiiiinmiuiHiiiunti.

Mūrinis — Geras namas. 6 kamb.
(3 mieg. ir valgomasis). Kabinetinė vir
tuvė. Keramikos vonia. Naujas pečius
ir stogas. Prie 62-os ir Whipple.

iiiiiiliiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii

Brokerio tel. 778-6916

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

M I G L I U AS T V
2346 W. 69 S t , teL 776-1486
ummiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiitiuMHuiit
iiiiimiiiimiiuiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiii

ŠIMAITIS REALTY
Rezidencinių ir pajaminių
namų pardavimas
Income Tax, Insurance, Notary Public
2951 West 63rd S t — Tel. 436-7878

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
S mūsų sandėlio

nmimrrrrrrmrrrmriiiiiiimiKiinniiiini
BUTŲ NUOMAVIMAS

COSMOS P A R C E L S E X F R E S S

Draudimas — Valdymą*

2501 W. 69ih S t . Chicago. IL 60629

Namo pirkimas — Pardavimą*

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

INCOME TAX

TeL — 925-2787

Notariatas — Vertimai

Vytautas Valantinas
lilllllllllllilllllllllllliuuilliuuillllllllllllt

BELL REALTORS

•• • • • * • • • • • • • *

VA LOME

J.

» • • us for
u A | f i i financing.

tehssttMyti

AT 0UI 10W RATB
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B A C E V I Č I U S

KILIMUS IK BALDUS

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231

Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.

•HIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUUIIIIIIIIIIIIUUUIIHI

BUBNYS
HtAJ> WANTED — MOTERYS

Tel — RE 7-5168

REIKALINGA

Master Plumbing

RECEPTIONIST

Dirbti daliną laiką mūsų bendrovės
Licensed, Bonded, Insured
centrinėje įstaigoje.
Lietuvių ir anglų kalba būtina.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
•r vonios kabinetai. Keramikos plyte
Puiki proga asmeniui ieškančiam pa
lės. Karšto vandens tankai. Flood con- pildomos algos.
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
Kreiptis į Ramoną 2ygas
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
TeL — 476-7575
lietuviškai.
CHICAGO SAVINGS AND LOAN
SERAPINAS
636-2960
ASSOCIATTON
6245 S. Western Avenue

M OV I NG
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir i š toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA

Telef. — WA M 0 6 3

HOUSEKEEPER — LIVE IN
Hard vvorking mother of 4 children
seeks eąually hard working woman to
take care of children, keep house and
take full charge of running household. 6 days a week. References needed. English speaking. Own room, TV,
TOP WAGES.

Tel.

— 388-4241

10% — 20<3S> — 30<jfc pigiau mokėsit
už npdraiids nu., įgulės ir automoliilio pas mus.

FRANK

ZAP0LIS

320812 West 95tb Street
Telef. GA 4-8654

A. V I L I M A S
M O V I NG

PASSBOOK
SAVINGS' • • •

E S T A T E

Giminingom šeimom gyventi — 3-jų
miegamų mūr. namas. Garažas. Apyl.
73-čios ir Washtenaw Avenue. $52.000.

>lillllilliillllUUIIIIillilSltlllllillll!lltil>n>

NAMŲ APSITVARKYME

Antanas Dundzila, kaip JAV
Fulbright stipendijos profesūros
pasikeitimo narys, 1981 m. ru
denį dėstė Vilniaus universitete.
Antano Dundžilos pranešimą pa
pildys ir jo sūnus su savo įspū
džiais ir skaidrėmis.

M. A. Š I M K U S

R E AL

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
Tel. $78- 1882 arba 376-5996

Prof. Dr. Br. PoTrilaitis

Žemes Ūkio Akademija
Tai trumpa istorija apie žemės
Ckio Akademiją, vienintelę Lietu
vos aukštąją žemės ūkio mokyk
lą, kuri buvo įkurta 1924 m.
Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė
Morkūno spaustuvė. Didelio for
mato. Kaina su persiuntimu $11.50.
Illinois gyventojai dar prideda 60 e t
valstijos mokesčio.

iminiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Užsakymus
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DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
Chicago, IL 80629

siųsti:

Lietuvos atsiminimai
Intarnt RatM
Paidon SwnofS

*
Radijo valanda jau 40 metų Ūmauja
New Jersey, New York ir Connecticut
lietuviams '

lnt«f»st Compoond«d
0«tly »nd Pakl Qu»rt«f1y

Mutual Federal
Savinas and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD
Peter Kazanauskas, Pres.

I
Grai

ės"

koncertą stebi apie 500 žiūrovų

Grandį neles'- koncertas buvo aukšto lygio.
Nuotr. VL Bacevičiaus

MOUUSI Mon.Tu*.rr 1 . 9 - 4

*Kw

C H I C A G O , I L L 60608
Tel.: 847-7747

Thur.»-S S a t .

*-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE IMS

Kas i»itad'.cni i i WEVD Stoties
N*w Torke nuo $ Iki J vai. vakaro,
9" » mec- FM. Taippat klausykite*
"Mušic of Lithuania" programos kaa
trečiadieni, nuo 6:05 Iki 7:00 vai.
vakaro, iš Seton Hali Universiteto sto
tie*. t».5 FM. (WSOU)
Dlrekt. DR. JOKCBAS STUKAS
234 Sunllt Drlva
W«tchunfc N. J. 07060

TeL — (201) 753-5636
(iiiiiiiiiiiliiitiiiiiiiiiiiiiiuiniiifiiiiiifiiiiii

Perskaitę "Draugą", duokit*
i jį kitiema pasiskaityti.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii)

AUŠRA
1979 m. gegužis—1960 m. Sausis
Nr. 16/56 — 20/60
Tai IV-sis Lietuvos pogrindyje lei
džiamo žurnalo "AUŠROS" rinkinys,
apima 16, 17, 18, 19 ir 20 numerius,
pasirodžiusius su 1979 m. gegužės —
1980 m. sausio datomis.
Redagavo ir vardų rodyklę sudarė
Jonas Dainauskas. Išleido Akademines
Skautijos Leidykla, Chicago 1981 m..
276 psl. Kaina su persiuntimu $6.98Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545
W. 63rd S t , Chicago, I1L 60629.
Illinois gyventojai dar prided 42 et.
valstijos mokesčio.
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5
lą, ilgiau prie jo nesustojęs ir juo valgius ir yra lietuviškų bulvinių lei Jakubavičiams ir jų lietuviS- DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. kovo mėn. 12 d.
nepasigrožėjęs. Tarp kito, net stik dešrų specialistas. Vargu kas ska kiems namams!
Niekas kitas negali laisvės my- Tikroji laisvė yra privilegija
linės gėrimui pas juos yra papuoš nesnes gali iškepti. Be to, jie abu
A Masionis
lėti,
kaip tik gerieji žmonės; ki-1 naudotis savo teisėmis, bet netos stilizuotomis vytimis. Kur jie mėgėjai lietuviško skilandžio ir
Jų
vedybinės
sukakties
minėji
tokie myli ne laisvę, o palaidumą. naikinti kitų teisių.
Denver, Colo.
tokių ir gauna?
turi tokį jautrų skonį, kad žino,
Analizuodami santykį tarp me
mas prasidėjo 10:30 vai. lietuviš
G. Pinckhard
J. Milton
Daugiau išsikalbėjus, teko pa kuris skilandis savo skoniu lietu no ir tikrovės, mes galime kūrinį
PAMINĖTA VASARIO
ka suma jų intencija Patersono
viškesnis ir kuris ne. Pvz., čia ne geriau suprasti, bet jokiu būdu ne
16-TOSIOS SUKAKTIS
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po pa tirti, kad Jakubavičiai gana daž
nai važinėja į Pennsylvaniją, toli, apie 30 mylių, Brooklyne įmanoma pagal tai jį vertinti. Re
Minėjimas įvyko Applewood maldų buvo vaišės Vienna Gar- dažniausiai į Shenandoah. Frack- yra gaminami lietuviški skilan
Mylimam vyrui, tėvui ir broliui
alizmas arba fantazija mene nė
Country Club patalpose, Gol- dens restorane, Rochelle Park, ville, Maizeville, ypač niekad ne džiai, bet Jakubavičiai važiuoja ra patys per save nei teigia
den, Colorado, 1982m. vasario N. J., kur dalyvavo būrelis Juozo praleidžia garsiosios Lietuviu die lietuviško skilandžio pirkti net į mi,
A. f A EDVARDUI RUPKUI
nei neigiami reiškiniai.
ir Izabelės artimesnių bičiulių.
28 dieną.
Shenandoah,
Pa.,
padarydami
mirus, žmonai ADELEI, sūnui KONRADUI su šeima ir
Svarbiausią rolę čia
vaidi
Nors šios vaišes buvo labai šau nos Lakelande. Paklausus, ar tie
Įžangoje buvo sugiedoti Ame
apie
180
mylių
tik
į
vieną
pusę,
sentimentai
Pennsylvanijąi
dėl
to
seseriai MARIJAI ŠATULIENEI reiškiame gilią užuo
na talentas, kūrėjo sugebėjimas,
nios, bet sukaktuvininkai dar pa
rikos ir Lietuvos himnai ir per
jautą ir kartu liūdime.
sikvietė visus dalyvius užsukti kad Izabelė iš ten kilusi, sužino nes tokių skilandžių kaip ten Kwe ta vidinė ugnis, kuriofe, kaip iš
skaityta Colorado valstijos gu pas juos į namus kavai ir sukak ma, kad tai sentimentai ne tiek dar (Kvedaras) čia niekas nepa rūdos, iš gyvenimo tikrovės žalia
STASYS TRINKA
bernatoriaus
proklamacija šios tuviniam tortui, kad visi galėtų žmonos gimtinei valstijai, kiek iš daro.
vos išliejamas kūrybos auksas.
sukakties proga.
REGINA IR VLADAS ANDRIJAUSKAI
ilgiau ir laisviau pabendrauti na viso Pennsylvanijos žmonėms, iš
Ilgiausių metų Juozui ir Izabe
Rimvydas Šilbajoris
Po to sekė malda ir užkandžiai. mų nuotaikoje. Čia buvo gražiai laikiusiems lietuvybę, savo tautiš
Iškilmių programa susidėjo iš pasivaišinta ir pasišnekučiuota, ką identitetą net ir tų, kurie jau
dviejų daliŲ,perskirtu turmpa per ir taip pat nė nepastebėta, kaip ir nekalba lietuviškai, bet sten
trauka. Programą sumaniai pra maloniai praėjo kelios valandos giasi pramokti, kurie dabar atgyMūsų brangiam draugui
(ja su savo radijo valandėle, savo
vedė vicepirmininkas Arvidas Ja ir reikėjo skirstytis namo.
lituanistine mokykla, savo šokių
rašius.
A. f A. ARNOLDUI ALEKNAI
Juozas ir Izabelė didesnę savo
ansambliu, iš viso savo meile
gyvenimo
dalį
yra
praleidę
PaterPirmoji paskaita buvo skirta
lietuviškumui plačia prasme. Juo
Tenai išėjus,
Lietuvos praeičiai. Prelegentas sone, ypač Juozas, kuris yra ir gi zas ir Izabelė jaučiasi ten kaip
Mielą VANDĄ, AUDRUTĘ ir PAULIU užjaučiame
W. Čepaitis savo kalboje išryški męs Patersone. Izabelė yra gimu namie. Ten jų bičiuliai ir prel.J.
ir liūdime kartu.
si
Clairton,
Penn-,
netoli
Pittsno Lietuvos kančias rusų priespau
Neverauskas ir kan. M. JurašiūjA.
A.
doje ir tuometinius bandymus burgo. Patersone ji gyvena ja-u nas ir kun. A, Bartkus. Ten Juozas
ROMUALDAS ir VIDA,
ALEX N I P R I K A S
nusikratyti nepakenčiamo rusu daugiau kaip 30 metų Abu su Lietuvių dieną ir skaitinius per
EDMUNDAS, VILIJA ir GINTARAS RAČIŪNAI
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
jungo. Prelegentas skyrė daug dė kaktuvininkai, šiose apylinkėse pamaldas skaito. Iš ten jis ir lie
Mirė kovo 10 d., 1982 m., sulaukęs 64 m. amžiaus.
mesio 18-tojo šimtmečio sukili gyvendami, visą laiką priklauso tuviškas gražesnes giesmes parsi
Gimė Chicago, Illinois.
Šv.
Kazimiero
parapijai.
mams ir ju vadams, ypač išskirda
veža, perduoda čia Šv. Kazimiero
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys Jennie Niekei su vyru
Juozo
tėvai
Adolfas
ir
Ona
Japarapijos vargonininkei ir pats
mas Emiliją Pliaterytę.
Albert ir Albena Brazis su vyru Arnold, Sr., 3 sūnėnai: Edward,
BRONIUS KVIKLYS
Po to sekė pirmininkės Irenos Į J * ™ - , a b ? <*zūka\buvo Jt- jas bažnyčios chore gieda.
Arnold Jr., ir Leonard, dukterėčia Linda, ir kiti giminės, draugai
vykę į šį kraštą šio šimtmečio
ir
pažįstami.
Velionio
žmona
buvo
a.
a.
Wanda.
Urbonienės prasmingas žodis apie
Juozas nuo maždaug šešiolikos
pradžioje. Abu buvo šviesūs žmo
Priklausė Don Varnas American Legion Post No. 986 ir buv.
LIETUVOS BAŽNYČIOS
mūsų dabartį. Kai kurie dalyviai
nės, jis priklausė Šv. Kazimiero metų pradėjo aktyviau reikštis vi
Past Commander; prikkfjsė Zagariečių klubui.
buvo sujaudinti jos kalba, nes pa
i-mas tomas. Telšių Vyskupija
Kūnas pašarvotas penktadienį 3 vai. popiet Evans koplyčioje,
draugijai, o jinai — Šv. Onos. suomeniniame gyvenime 1940 m.
našios mintus glūdėjo ir jų širdy Abu prisidėjo prie Šv. Kazimiero jis su Patersono Šv. Kazimiero pa
9837 S. Ke3zie Avenue., Evergreen Parke.
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BA2NYCIŲ se
se. Ji pareiškė, kad Lietuvos neat parapijos steigimo ir bažnyčios rapijos klebonu kun. J. Kinta va
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 13 dieną. Iš koplyčios 8:45
rijos leidžiamų knygų.
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parap. baž
simenanti, nes buvo maža, kai statymo. Įvertindami
Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
mokslo, žiavo kaip Patersono atstovai į
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
palikti ateities kartoms galimai tikresnj ir neiškreiptą mūsų bažnyčių
jos tėvai turėjo apleisti Lietuvą. ypač lietuviškos mokyklos reikš- ALRK federacijos seimą, kur bu
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
ir kitų religinių pastatų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų,
Atsimenanti lietuviškus parengi me, jie leido Juozą į Marijonų ko- j vo įsteigta ALTa. Nuo to laiko
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
mus stovyklose, kai žmonės susi legiją Thompson, Conn.. Šios mo- jis priklauso ir ją remia. Jis yra
dalyvauti šiose laidotuvėse.
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę"—tai kaip rašo
rinkdavo, pasipuošę tautiniais rū kyklos lankymas įspaudė į Juozo taip pat Lietuvos vytis. Kai neseautorius knygos jvadjje.
Nuliūdę: Seserys, svainiai, sūnėnai ir dukterėčia.
bais ir su ašaromis akyse giedojo charakterį neišdildomą žymę: pa-. niai vyčiai Patersone buvo atgai"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
Laidotuvių direkt. Evans — Telefonas 422-2000.
Lietuvos himną. Toji lietuviška sididžiavimą savo kilme, savo lie- į vinti, Juozas sava iniciatyva bupat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą
dvasia pasiliko giliai jos širdyje. tuviškumu, lietuvių kalba, savais j vo pradėjęs leisti vyčių vardu nesurinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Išleido
Toli nuo Lietuvos jos siela ilgisi tautiniais ir religiniais papro- į periodinį leidinėlį "News and
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50.
tų eilėraščių, dainų, šokių, kuriuos čiais.
I Views". Nesant bendradarbių, jis
Užsakymus siųsti:
tėvai ir mokytojai išmokė. Ji pa
Izabelė Jakubavičienė — Dau-j k u r i a m l a i k u i sustojęs. Pas jį naMylimam Vyrui ir Tėvui
brėžė, kad mūsų liaudies menas girdaitė yra augusi Pennsylvani- i ™iose matyti lietuviškos spauDRAUGAS,
Jf5Jf5 West 6Srd St% Chicago, IL 606*9
yra nepaprastai vertingas. Ver joje, kur lietuviai dažnas iki ket- dos, nes jie nuolatiniai Draugo
A. f A. DR. JONUI SANDARGUI,
Illinois gyventojai dar prideda $120 valstijos mokesčio
ta visiems su juo susipažinti ir vitos kartos yra išlaikę ir savo skaitytojai ir Lietuviškos Knygos
Ormond Beach ) Floridoje, mirus, žmonai ALDONAI, sū
perteikti savo vaikams ir pažįsta kalbą ir tautišką charakterį. Jau klubo nariai. Jie taip pat remia
nums ARVYDUI ir DONATUI, seserims ANTANINAI,
miems.
vien tas parodo, kad ir Izabelė, Lietuvos atsiminimų radijo valan- j
ONUTEI
SELEMUTEI Amerikoje, broliui JUOZUI Lie
Reikia stengtis palaikyti lietu kaip ir Juozas, tuo didžiuojasi. Ji dėlę. Juozas buvo taip pat vienas j
tuvoje
ir
jų
šeimoms, skausmo valandoje reiškiame gilią
višką dvasią ir ją puoselėti, o tai turi ir daugiau kuo didžiuotis. Ji Iš Patersono Balfo skyriaus stei-į
užuojautą ir kartu liūdime.
galima padaryti ar tai drauge mielai prisimena, kad kun. Anta gėjų. Amerikiečių gyvenime yra Į
margučius dažant, ar šiaudinu nas Staniukynas, kazimieriečių se taip pat reiškęsis: trejus metusi
PRANAS IR MAGDELENA
kus darant, ar tautinius šokius selių vienuolijos steigėjas, buvo yra buvęs Patersono miesto Zoning
JUOZAIČIAI IR ŠEIMA
šokant, ar dainuojant dainas, jos 'giminaitis. Lietuvos Paltaro Board vicepirmininku.
Ont., Canada
1949 m. rudenį man teko da
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kurių turime didelę daugybę, ar kai buvo taip pat jos giminės. Iza
lyvauti
New
Yorke
Lietuvos
vy-;
neužmirštant ir tobulinant savo belės senelė 4>uvo Paltarokaitė.
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
lietuviškąją kalbą.
Dar neįėjęs į Jakubavičių na čių seime Pagrindiniu kalbėtoju
Po to kalbėjo lituanistinės mo mus,
jau kiekvienas mato, kad ten buvo šviesaus atminimo prof.
"TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
kyklos vedėjas Algis Liepas. Jis čia gyvena lietuviai. Lipinys nuo K. Pakštas. Jis, tarp kitko, savo
A.
f
A.
4330-34 So. California Avenue
supažindino visus su ateities pla kieme stovinčio automobilio jau kalboje taip pasakė: "Kai jau pra
dėsite
mėgti
amerikietiškus
val
nais, kovojant už Lietuvos laisvę. sako tau "Sveikas!", o priėjęs prie
ONAI ŠIDLAUSKIENEI mirus,
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
Jo nuomone, ta kova yra bendra durų mato vienam šone ameriko gius, tai bus pirmas suamerikonėjimo ženklas". Toks suamerikonėsūnui dr. KAZIUI ŠIDLAUSKUI su ŠEIMA, duk
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
visiems pajbaltiečiams. Glaudus nišką, kitame šone lietuvišką vė
jimas
Juozui
ir
Izabelei
Jakubavi
roms
ELENAI,
ONAI,
MARIJAI,
ČESLAVAI
ir
ryšys ir nuolatinės pastangos vie liavėlę. Bet čia dar ne viskas. Įėjęs
Telefonas — YArds 7-1741-2
čiams visai negresia, nes jie tikrų
JUZEI su ŠELMOMIS liūdesio valandoje reiškiu gi
na ir ta pačia kryptimi gali duoti į vidų ir dirstelėjęs į valgomąjį,
lią užuojautą.
viename jo kampe matai visą lie lietuviškų valgių mėgėjai. Juozas
gerų vaisių.
pats
mėgsta
gaminti
lietuviškus
Po pertraukos prasidėjo antroji tuviškų daiktų parodą. Gali tą
DR. KAZYS DABRILA
programos dalis su eilėraščių de- stalą, kaip jis stovi, nešti į bet
klamavimu, kuriame dalyvavo j kokią lietuviško meno parodą ir iiiiiiiiiimimiiiiinimiiinmmimiiimiii
įvairaus amžiaus jaunimas- Sekė j pastatyti, nieko nepakeitęs, ir bus
mažųjų šokiai, kuriems gerai pa gražiausias eksponatas. Čia gražiai,
Mylimam vyrui ir tėvui
vyko sušokti "Vaikų dyvus" ir tvarkingai išdėstyti ir surikiuoti
N A U J A S
LAIKAS
įvairiausi
daiktai.
Pirmiausia
pa
„Kalvelį".Vyresnieji atliko „Šokių
A. f A.
Seniausia Lietuvių Radk programa
pynę", "Aštuonytį" ir "Jonkelį". traukia akį keturi įvairaus stiliaus
Naujoj
Anglijoj
iŠ
Stoties
WLYN.
Abi grupės paruoštos Antaninos ir dydžio lietuviški kryžiai, prie 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
Bulotienės, kuri labai sėkmingai jų taip pat įvairaus drabužio ir 3:00 iki 8:30 valandos ry* X
žmonai VANDAI, dukrai AUDRAI ir sūnui PAU
vadovauja Denverio „Rūtos" šo papuošalų stovi keturios lietu Pradedant vasario 7 d., sekmadieny,
LIUI reiškiame nuoširdžią užuojautą.
kių grupei. Dėl "Rūtos" išvykos į vaitės — lėlės, tarp kitko, visos turėsime programą du kartu sekma
ZINA, ALEKSAS, EDVARDAS
Omahą vasario 14 dieną Den pagamintos šioje apylinkėje iš dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir
4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą
verio minėjimas šiais metais įy- garsėjusios, neseniai mirusios lė nuo
IR TOMAS POCIAI
pačią stotj WLYN 1360 banga AM
ko kiek vėliau. Bet visi buvo pa- lių dirbėjos Eitmanienės. Čia ma 3us perduodama vėliausių, pasaulinių
tenkinti,kad galėjo padėti savo tai ir visokių kitokių dirbinių: me iinių santrauka ir komentarai, muzi
džio drožinių, statulėlių, klum ka, dainos ir Magdutes pasaka. Sią
kaimynams.
paičių, gintaro dirbinių, gražiai programą veda Steponas Ir Valentina
Išsiųsta rezoliucija
Amerikos
padarytą medinę statinėlę su gin Minkai. Biznio reikalais kreiptis j Pal
Mielam jaunystes draugui
vyriausybei ir Jungtiniu Tautų
taro papuošalu, pripiltą iš Lie tie Florists-gėlių bei dovanų krautuvę,
atstovei J. Kirkpatrick, o taip pat tuvos atvežta žeme. Tai nuola- 502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
A. f A.
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat
ir spaudai.
ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Inz. Bronius Masiokas\ime
l u namuose tautine paroda gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
jo žmoną VANDĄ, dukrą AUDRĄ ir sūnų PAU
Aurora, Colorado visiems tuos namus lankantiems, site taipgi didelį pasirinkimą lietuviš
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
o jei būtų pastatyta kur parodoje, kų knygų,
LIŲ širdingai užjaučia ir kartu liūdi
nė vienas nepraeitų pro tokį sta- „.Mimimiimnuuiiiuiniiimimimiiiii!
Paterson, N. J.
NIJOLĖ IR ALFREDAS URBAI
ALDONA IR ZIGMAS URBAI
JURGIS F. RUDMIN
NEI NEPASTEBĖJOM
Ir
KAIP PRABĖGO DVIDEŠIMT
3319 SO. LITUANICA AVENUE
Tei. YArds 7-1138-39
A N A T O L I J U S
K A I R Y S
METTJ

MŪSŲ KOLONIJOSE

EUDEIKIS

RADIJO PROGRAMA

Jei taip sako žmonės, švęsda
mi savo 20 metų vedybinę sukalktį, tai reiškia, kad tas laiko
tarpas pragyventas laimingai be
jokių gyvenimo problemų ir su
krėtimų. O taip išsireiškė sukak
tuvininkai Juozas ir Izabelė Jaku
bavičiai š- m. vasario 14 d., vai
šindami būrelį bičiulių savo na
muose Fair Lawn, N. J., kur jie
su mažomis pertraukomis jau gy
vena apie 12 metų.

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) ir SONOS

PO DAMOKLO KARDU II DALIS

Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SĄ-GA
TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs
pirmuosius 3 pokario metus.
Viršelį su aplanku piešė
dail. P. Aleksa. 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street
Chicairo, IU. 60629
Illinois gyventojai dar prideda 40 e t valstijos mokesčių.

A. f A.
ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
žmonai Vandai, dukrai Audrai ir sūnui
Pauliui reiškiame gilia užuojautę ir kartu
liūdime.
IRENA IR JONAS LILEIKIAI

2424 W. 69th STREET
Tel. REpubllc 7-1213
T.028 Southwest Highvvay. Palos Hills. Illinois
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE

Tel. LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

TeL YArds 7-1911

VASAITIS • BUTKUS
1446 SO. 50th AVE., CICERO. ILL.

Tel OLympic 2 1003

6

Kas yra tos rekolekcijos? Re
kolekcijos nėra studijų dienos.
Jos nėra tik pamokslavimas. Re
kolekcijos yra dvasinė mankšta.
Jų metu žmoguje sužadinamas
noras kopti aukštyn, kilti dva
siniame gyvenime. Rekolekci
jos nėra poilsio ar atostogų va
landos, bet įtampos ir rimto
darbo laikotarpis.
Eikime visi į rekolekcijas, ku
riose bus keliami įvairūs dva
sinio gyvenimo klausimai, kur
galėsime susikaupę pamąstyti
apie savo pagrindines dvasinio
gyvenimo problemas.
Danutė Augienė

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. kovo mėn. 12 d.

x Mirus vienam V. Krėvės
"Raganiaus" veikalo aktoriui.
a. a. Arnoldui Aleknai, nėra ga
limybių veikalą per tokį trumpą
laiką paruošti. Dabar Clevelan
do ''Draugo" premijos iškilmėse
sutiko dalyvauti rež. Elena Dauguvietytė-Kudabienė su savo te
atriniu vienetu "Aukuru" ir pa
statyti laureatės Birutės Pūkelevičiūtės veikalą "Antroji Salo
mėja painiavose". Iškilmės bus,
kaip buvo skelbta, kovo 20 d.
7 vai. vak. Dievo Motinos par.
salėje. Dalyvaus premiją laimė
jusi rašyt. B. Pūkelevičiūtė, me
cenatai dr. Ričardas ir Raimon
da Kontrimai, svečiai vaidinto
jai iš Hamiltono ir kt.

X "Chkago Tribūne" kovo
11 d. dviejose vietose po pusę
puslapio skyrė lietuvių operai
aprašyti. Pažymima, kad solis
tų palydą sudarė Lyric operos
orkestras, kad lietuvių opera
gyvuoja 26-tus metus. Autorius
P. Gomer sumini ankstyvesnes
lietuvių operas, palankiai apibū
dina solistus, dirigentą, chorą,
duoda pasikalbėjimus su dauge
liu solistų, dirigentu, prof. Marijošium. Nuotraukose solistai
ir choras.

CHICAGOS
ŽINIOS
UŽDAROMOS A and P
Maisto parduotuvių tinklas
Great Atlantic and Pacific nu
sprendė pasitraukti iš Chicagos.
Čia dar veikia 42 tos bendrovės
parduotuvės, bet numatoma jas
uždaryti kovo 27 d. Buvo lai
kas, kad Chicagoje buvo 150
šios bendrovės supermarketų.
NEPERŠAUNAMOS
LIEMENĖS

X J. Malskis, Clevelando LB
ŽVILGSNIS Į
Pradėtos pastangos surinkti
apylinkės pirmininkas ir "Drau
2 mil. dol. fondą, kad būtų ga
PIETŲ AMERIKA
go"' premijos įteikimo iškilmių
ir dr. G. Balukas.
kritikas prof. H.
lima 12,500 Chicagos policininDaiL Prano Domšaičio parodoje
organizacinio komiteto narys,
LB Marąuette Parko apylin nupirkti neperšaunamos lieme
Nuotr. P. Maldos
kovo 11 d. buvo atvykęs į Chikės valdyba vasario 26 dieną nės. Pati mere iš savo rinkimi
cagą ir atvežė spausdinti iškil
Jaunimo centro kavinėje suruo-i nio fondo tam reikalui paauko
mių programą su iliustracijomis
še įdomią vakaronę, kurios me-! jo 10,000 dol.
ir sveikinimais. Jis pasitarė su
tu dalyviai turėjo progą susipa
KATALIKŲ ŠVIETIMO
'"Draugo" redakcija ir admini
žinti su Pietų Amerikos ir ten
TARYBA
kelis
ir
Jonas
Jokubka,
sekreto
Jim Thompsonu, jis gražiai pri
gyvenančiu lietuvių gyvenimu.
stracija ir painformavo apie
LIETUVIAI
siminė įspūdžius iš jo lankymo rius Anelė Raštienė, kasininkas Vakaronę pradėjo ir
pokal
rengiamą šventę.
GUBERNATORIAUS
Chicagos arkivyskupijos švie
Viktoras
Kelmelis,
parengimų
si Marąuette Parko lietuvių ko
biams vadovavo apylinkės pir timo taryba nori papildyti savo
PRIĖMIME
x Vida BartkuvJenė yra v i - i
lonijoj su prezidentiniu kandida vadovas Jonas Augščiūnas ir li mininkė Birutė Vindašienė. Ji
daus remonto specialistė. Ji j Vasario 26 d. popietėj Chica- tu gub. Ronald Reaganu. "Lie gonių lankytojas Viktoras Ga- pažymėjo, kad šia proga pake narių skaičių. Kandidatuojan
tieji į tą 14-kos asmenų tarybą,
x Pensininkų sveikatos reika pakviesta suruošti dalį "Rehab | go Conrad Hilton viešbučio bokliausime po Pietų Ameriką ir su
tuvių entuziazmas buvo tiesiog leckas.
turi
tą pareikšti savo raštu, ga
lai ir kultūrinė programa S o d y - Į ^ D e s i g n F a i r parodos, kuri šte dalyvavo grupė lietuvių. Prie
Draugijos pirmininkas Stasys sipažinsime su tų kraštų pro
beprotiškas, aš to niekad nepa
vę blankus iš Patricia Petelle,
bos pažmonyje šį sekmadienį, j vyks balandžio 24 d. 120 South durų svečius pasitiko Illinois gu
Juodis yra darbštus, sumanus blemomis. J a s atskleis ten dir
miršiu".
P. O. Box 1979, Chicago, 111.
nuo 2 vai. p. p. Užkandis. Visi Ashland Avenue. V. Bartkuvie- bernatorius James Thompson ir
Kalbant su prezidento asi-jir energingas, kuris šiai draugi- bęs kun. Antanas Saulaitis ir
60690.
laukiami.
nė yra baigusi Chicagos dailio jo svečias iš Washingtono prezi stentu Rich Williamson buvo už jai vadovaus ketvirtus metus. PLB valdybos vicepirmininkas
X Kun. Antanas Kardas ko jo meno akademiją ir šiuo me dento Reagano asistentas ry klausta apie lietuvių
UŽDARO AKLŲJŲ
kilmės Jis yra įdėjęs visą savo sielą į Vaclovas Kleiza.
šiams
su
valstijomis
Rich
Wiltu
vadovauja
firmai
"Vida
Bart
INSTITUTĄ
vo 4 d. šventė savo 70 m. am- i
specialų asistentą prezidentui šios draugijos veikimą ir negai
Kun. A. Saulaitis pokalbį pra
liamson.
žiaus sukaktį. Ta proga gavo | kus Interiors, Inc.".
Jack Burgess. R. Williamson la lės pastangų, padedant kitiems dėjo įvadine informacija — sta
Vykdydamas taupymo progra
Šis priėmimas neatrodė par bai gražiai apie jį atsiliepė, kaip valdybos nariams, kad Brighton tistikos duomenimis apie Pietų
sveikinimų iš vysk. L. Povilonio, į x Pianistą Andrių Kuprevi
mą,
gubernatorius Thompson
Vilkaviškio ir Kauno vysku- j čių skambinant komp. St. Šim tinio pobūdžio, nes svečių tarpe labai sunkiai dirbantį ir gerai Parko Lietuvių namų savininkų Amerikos politinį ir ekonominį
patvarkė, kad būtų uždarytas
pijų
apaštalinio administra- j kaus Scherzo galima išgirsti buvo respublikonų ir demokra- atliekantį savo pareigas.
Pa draugija būtų viena iš pirmųjų gyvenimą. Valandą užtrukęs po aklųjų institutas Chicagoje —
toriaus, ir iš kardinolo Ter- i šiandien, penktadienį, maždaug tų, tačiau jų tarpe nebuvo rink-1 žadėjo perduoti lietuvių linkėji- lietuviško darbo baruose.
kalbis iliustruotas skaidrėmis. Illinois Visually Handicapped
rence Cooke, New Yorko arki- į 10 vai. vak. iš radijo stoties tų valdžios pareigūnų. Svečiai mus iš Chicagos. Svečių tarpe
Šalia puošnių didmiesčių, pro Institute, 1151 S. Wood St. čia
Brighton Parkas yra antra di
atstovavo įvairioms industrijos, sukinėjosi ir gubernatoriaus pa
vyskupo, ir iš daugelio kitų.
Įw g M D ^ ^ ^
^
vincijose daug kur skurdas, aklieji būdavo mokomi jų rašto
mokslo, valdžios įstaigoms. Iš vaduotoja Chicagoje, vadinama desnė lietuviška apylinkė Chica vargingas žmonių gyvenimas.
ir lavinami tvarkytis be regėx Jau ne per anksti svajoti J
lietuvių šiame priėmime dalyva "Chicagos gubernatore", latvių goje, ir čia gyvenantieji lietu Tikinčiųjų bendruomenės, ku
X
Birbynių
trio
nariai
Liubo
Jjimo.
stengiasi
šią
apylin
apie vasaros linksmybes. Pasi-]
vo Amerikos Lietuvių respubli kilmės liana Rovner. Teko su- \ viai
rios priešinasi komunistinėm
mir
žymėkite, kad gegužinė "Drau-!
a s Bichnevičius, Vincas Vait- konų federacijos pirmininkas I s į p a ž inti ir pasikalbėti apie gu- kę išlaikyti lietuviška. Todėl užmačiom, nežiūrint savo skur
PRANCCZŲ VIEŠBUTIS
vyks
liepos
11
d.I
kevičius
ir Balys Pakštas atliko Anatolijus Milūnas, Cook aps- j bematoriaus įstaigą Chicagoje. Brighton Parko Lietuvių namų
gui" paremti
daus gyveninio, vistiek stengiasi
meninę programą Alto rengta krities prisiekusiųjų teismo ko- j
Prancūzų firma Novotel S. I.
"Draugo" sode.
latviu savininkų draugijos tikslas ir išlaikyti religiją. Čia tiems var
N o r s prisipažįsta esanti
me Vasario 16-tosios minėjime
yra, reikalui esant, organizuotai
E. H., kuri 40-ie šalių turi dau
x Kriminalo gausa. — žmo Marijos aukšt. mokykloje. Sa misijonierius Kazimieras Oksas | k i l m ė s t a č i a u l a t v i š k a i ^m Tie_ ir vieningai kovoti už mūsų go prispaustiems kraštams tal giau kaip 300 viešbučių, nupir
kon ateina misijonieriai, kurių
gaus asmenybės sumenkinimo vo honorarus perdavė kons. J. ir Chicagos miesto bibliotekos ! k^ka.
apylinkės lietuviškumą, apsau
ko 8 akrus žemės Rosemont prie
tarybos
narys
Stanely
Balzekas.
j
ą
priėmimą
gubernadėka sukuriami gražesni religi
B
a
i
g
i
a
n
t
išdava, 6011 Alvudo radijo pa Daužvardienei Lietuvos atstovy
gojant nuo galimų nelaimių.
miesty prie Kennedy greitkelio
niai centrai. Bet tų kraštų au
( Besivaišinant svečiai turėjo pro-; t o r i u s Thompsonas pristatė saskaita ši sekmadienį. 9:15 vai. bės remontui.
Dėti visas pastangas, kad j. šią
ir River Road, k u r statys 350
gą susipažinti ar atnaujinti pa-• v o svečią, kaip savo gerą asganti
infliacija,
valdančiųjų
ryto Sofijos Barkuvienės radijo
apylinkę nesibrautų nepageidau
kambarių viešbutį Sofitel.
• žintis. Buvo malonu išgirsti net j m e n i š k ą draugą, prezidento asinepakankamas dėmesys kraš
šeimos valandos metu.
jamos šeimos, o taip pat vienin
iš keleto svečių nusistebėjimą į s t e n t ą g ^ wmiamson.
to valdymui, korupcija vargina
MOTINA IR DUKROS
gai kovoti prieš visas negeroves,
X Vladislava Vitkienė, prof.
lietuvių veržlumu ir noru išlai
KOLEGIJOJE
d a
Nors buvo aišku, kad jam rū
^ ^etų Amerikos kraštų
B. Vitkaus brolienė, po operaci
kyti savo tautinį identitetą ir pi pravesti prezidento Reagano kurios kenkia mūsų apylinkėje j Keliaudami
mintimi ir skai
Terri Lairmore, gyv. Chicago
jos labai pamažu sveiksta Šv.
taip pat stiprų lietuvių pasireiš naujo federalizmo programą, gyvenantiems lietuviams.
drėse po Pietų Amerikos kraš- je, įstojusi į p a l e y kolegiją ir
Draugijos valdyba stengiasi ! tus, susipažinome su tų žmonių
Kryžiaus ligoninėje. Ją lanko
kimą Amerikos gyvenime. Gir tačiau priėmime nebuvo bando
ima kompiuterių kursą, bet ji
jos giminės ir artimieji.
dint tai iš rinktos amerikiečių ma šią programą "parduoti" ar padėti savo nariams įvairiuose I gyvenimo sąlygomis.
atsiveža ir dvi dukreles: Chrisreikaluose. Vieną kartą metuo
grupės, tikrai buvo malonu lie susirinkusius įtikinėti.
PLB valdybos vicepirminin ti2, 4 m., ir Birandi, 2 m., kurios
X Muz. Aleksandras Kučaūtuvių tautinei grupei.
Buvo sudaryta labai graži i se išsiuntinėjamas valdybos pa kas Vaclovas Kleiza, viešėjęs lanko priešmokyklinio vaikų la
nas, Dovraers Grove, UI., Ona
Kalbant su gubernatorium proga įvairių profesijų ir įvairių • ruoštas biuletenis. Jame talpi į Pietų Amerikoje, papasakojo
Bielskis, Oklahoma City, Ok., J.
spe i a P i e tenykščių lietuvių gyveni- vinimo centrą.
sričių visuomenės atstovams su-! namas sąrašas įvairių
pat rūšių
Chicagos
Vaičjurgis. Dorchester, Mass.,
LEDO BALETAS
sitikti ir pabendrauti, apkalbant | cialistų, o taip
| mą. Kultūrinis gyvenimas men
ses. Josephine, Pittsburgh, Pa.,
miesto teikiama pagalba bei pa kas, daugiau tik pramoginis,
X
R.
Jokubauskas.
R.
Kosįvairias
bendras
problemas.
E. Wasilewski, Broadview, 111..
Ledo baletas, vadinamas "Ice
tarnavimai. Taip p a t talpina savųjų tarpe. Stokoja veikėjų,
teckas, M. Mizera, A. Remeikis,
a. m.
užsisakė naujausių leidinių.
Capades",
turės savo programą
mas Brigton Parke lietuvių ver meninių pajėgų. Mažai besido
E. Žygas, J. Kilkus, A. Pavilio
Chicago Stadium, 1800 W. MaBRIGHTON PARKO
slininkų sąrašas.
x Regina Jautokaitė, dailinin
nis, L. Stankaitis, A. Plienas, R.
mima lietuviška knyga, spauda, dicon, nuo kovo 11 iki kovo
LIETUVIŲ
NAMU
Taip
pat
nėra
užmirštas
šal
kė,
Chicago, UI., apsilankė
Vaičiulis, A. Barsketis, J. Būrys,
nes daugelis jau nebekalba lie
SAVININKŲ VEIKLA
pos darbas. Lietuviškam veiki tuviškai. Tačiau esmėje jie yra 21 dienos.
"Drauge" ir įsigijo naujausių
P. Grigas, P. Indickas, M. Kati
leidinių už didesnę sumą.
lius, E. Kaveckas, V. Puodžiū
ŠEIMOS DRAMA
Brighton Parko Lietuvių na mui paremti skiriamos aukos. nuoširdūs lietuviai,
glaudžiasi
x Gintaras R. Kastys yra pa nas, A. Stankaitis, lankantieji mų savininkų draugijos metinis Š. m. metinio narių susirinkimo prie savo tautos kamieno, labai
New Haven Playhouse teat
x K. Remeikis (Mrs.), Rock- skirtas Chicagos National Bou- Quigley paruošiamąją seminari- narių susirinkimas vyko sausio metu buvo paskirta aukų: Brigh laukia JAV lietuvių talkos, me
ford, UI., atsiuntė su dienraščio I levard banko viceprezidentu pre- ją Chicagoje. už gerą mokymąsi 17 d. Šaulių namuose. Susirin ton Parko lituanistinei mokyk nininkų, mokytojų, kultūrinin ras Chicagos šiaurėje, 2956 N.
1
lai 300 dol., Dariaus - Girėno ir kų, kurie padėtų išlaikyti lie Racine, stato Pr. Jonės dramą
prenumeratos mokesčiu ir 12\ kybos reikalams. G. Kastys bai- ]
kimui pirmininkavo V. Palubecįtraukti į garbės sąrašą.
aukštesniajai lituanistinėms mo tuvišką mintį ir žadintų veiklai. "Lu Ann Hampton", kur pa
dol. jo paramai. Labai ačiū.
gė verslo administraciją Michi-!
kas ir sekretoriavo J. Mackonis.
x
"Pomost",
visuomeniškas
kykloms po 100 dol. ir Lietuvos Tuo ypač rūpinasi PLB val- vaizduojamas gyvenimas trijų
į gano valstybiniame universitete
Susirinkime
dalyvavo
daugiau
generacijų naujaisiais laikais.
pasiuntinybės Washingtone rū
x Lietuvių Operos paskutinis! magistro laipsniu 1972 metais. ir politiškas judėjimas, susikū
kaip 100 narių. 1981 m. drau mų remonto darbams 150 doL Idyba. Siunčia ir iš ten kviečia Dramoje išryškinamos šeimos
ręs
nuo
pereitų
metų
gruodžio
Der Freischiitz operos spektak- Penkerius metus buvo vicepremenininkus, kultūrininkus. Negijos veiklos pranešimą padarė
problemos.
Linkėtina Brighton Parko Lie-1 m e
lis jau šį šeštadienį 8 vai. vak. zidentu Unity Savings bendro- Į13 d. paskelbto karo stovio Len- pirm. Stasys Juodis. Piniginės
unk um
Pl
1
*
Marijos aukšt. mokyklos audito-1 vėje bei specializavosi maisto ir j ki joje, praneša, kad liudininkų. a t s k a i t o m y b ė s p r a n e š i m a padą tuvių namų savininkų draugijos j 8 ™ * ^ 8 J ^ , i ° '
VAISTAI ŠIRDŽIAI
Amerikos
lietuviai
šaukia
savus
valdybai
daug
sėkmės
ir
pasise
I ir pritarėjų demonstracijos bus| ^ ^ . ^
^ ^
KelmeUs
rijoje. Nepraleiskite šios vienin miškų ūkio industrijose.
Iš
Londono
į Chicagą atvykęs
kongresus, suvažiavimus, spren
kimo 1982 metų veikloje.
kovo 13 d., šeštadienį, 4:30 vai. re
telės progos pamatyti ir išgirsti
kardiologas
dr.
B. Subramanian
džia problemas, stengiasi išlai
X Kazė Indreika, dr. B. Va- p. p. netoli lenkų konsulato Ligonių lankymo komisijos var
Vladas Pahibeckas
šią puikią operą, kurią diriguo
kyti lietuvybę ir turi ten gra paskaitoje gydytojams paskelbė,
ladka, Kazys Majauskas, Anta (1530 N. Lake Shore Dr.). Try du kalbėjo Viktoras Galeckas.
ja Alvydas Vasaitis, o dainuoja
DALYVAUKIME
žiai veikiančių
organizacijų. kad yra naujas vaistas, vadina
nas Baronaitis, J. Sakalauskas, lika jaunuolių neš juodas žva Revizijos komisijos aktą, per
Dana Stankaitytė. Audronė Si
Vaclovas Kleiza dalyvavo Pietų mas "calcium channel antagoREKOLEKCIJOSE
monaitytė - Gaižiūnienė, Stefan Juozas Tarvydas, Petras Žibū- kes, dalyvaus Amerikos lenkų skaitė V. Liauba. Valdybes rin
Amerikos L B pirmininkų suva nists". Jis gali apsaugo!? nuo
Wicik, Jonas Vaznelis, Algirdas nas, Z. R. Sadauskas, visi iš kilmės ir kitų tautinių grupių kimuose buvo prašyta senoji
Rekolekcijos
bus
Chicagoje
širdies gyslų operacijos. Maisto
žiavime.
Brazis. Bernardas Prapuolenis, Chicagos, atsiuntė už kalėdines atstovai. Kviečia ir lietuvius šio valdyba pasilikti dar vienų me kovo 18-20 dienomis Jėzuitų ko
Po to vyko gyvos diskusijos. ir vaistų administracija vaistą
tų kadencijai. Jiems sutikus,
Julius Savrimas ir Bronius Ma korteles ir kalendorių po 5 dol. se demonstracijose dalyvauti.
plyčioje.
Jas
praves
kun.
Jonas
Pasivaišinta kavute. Vakaronė pripažino geru turintiems krū
pirmininku liko Stasys Juodis,
čiukevičius. Pamergių roles at aukų. Dėkojame.
Bacevičius,
OFM.
kultūringa ir gerai surengta. tinės skausmus dėl širdies.
X Alfonsas Gerčys, Bellevil- vicepirmininkai Augustas Pretlieka Gražina Stauskas, Aldona
X LB Gage Parko apylinkės le, UI., Jonas Tamulis, Joliet,
Pirmininkė Birutė Vindašienė JAV-se per metus padaroma
Buntinaitė, Eglė Rūkštelytė - metinis narių susirinkimas įvyks
pabaigoje tarė visiems nuoširdų daugiau kaip 100,000 širdies
111., B. Podleckis, Linden, N. J.,
Sundstrom ir Rūta Pakštaitė. kovo 14 d., sekmadienį, 12 vai.
ačiū.
Jurgis Janušaitis
kraujagyslių operacijų.
J. Alekna, Amsterdam, N. Y.,
Juodojo medžiotojo — demono popiet, Jaunimo centro patalpo
M. Kazlauskas, "VVinter Park,
rolę atlieka akt. Jonas Kelečius.
iuiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiimiiiiiiimimiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiimiL
se, 108 kamb. Visus apylinkės Fla., Lucy Kikilas, Kenosha,
Bilietai gaunami Vaznelių krau
_
Įp [ narius prašome dalyvauti, (pr.).
Wisc., atsiuntė už kalėdines kor
Į
GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA
f
tuvėje, 2501 W. 7lst St, o šeš
teles
ir
kalendorių
po
7
dol.
au
tadienj nuo 6 vai. vak. Marijos
X St. Oasimir Memoriate, Inc.,
mokyklos kasoje.
(pr.). 3914 W. 111 S t (1 blokas nuo kų. Nuoširdus ačiū
i
(Įdainuota lietuviškai)
X Algimantas G. Bražėnas,
Šv. Kazimiero kapinių;, telef.
x Rūtos restoranas, 6812 S. 233-6335, seniausia lietuvių pa Royal Oak, Mich. Kazys MatuWestern A ve., tel. 778-3403 ati minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di tis, Palos Hills, 111., Garsas,
s
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
=
darytas 6 dienas savaiti-jo, nuo džiausias pasirinkimas. Nelso VVilkes Barre, Pa. Juozas Toto=
Dirigentas Alvydas Vasaitis
=
11 v. r. iki 7 v. v. Sekmad. už nas ir Dūlys savininkai, (sk.). raitis, Salida, Colo., E. Šniokaidarytas. Kugelis, virtiniai, cepe
tienė, Detroit, Mich., Ona Pūro- Į
1 GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LĖKIMO GALIA,
|
linai, nalesnikai, varškėčiai, ska
X Vytautas Beleckas su žmo nienė, Park Ridge, EI., Eglė į
§
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
1
niausiai paruošta plekšnė, viš- na Genovaite iš Sunny Hills. Novak, Evergreen Park, UI.,;
=
Kaina su persiuntimu $10.95, Uisakymus siųsti:
|
čiukas Kiev, vyniotas veršienos; Fla., atvažiuoja į Chicagą ir ap- J. Paulius, Waterbury, Ct., už Į
DRAUGAS, i5Ą5 W. 6Srd St, Chicago, IU. 60629.
|
kotletas, blynai ir kiti patieka- sistos pas Marių Kielą kovo 12. kalėdines korteles ir kalendorių, Vida Bartkienė su savo bendradarbiais prie vidaus įrengimų projekto. IS 1
=
UI.
gyventojai
dar
prideda
60
c
t
valstijos
mokesčio.
=
lai iš jautienos, veršienos, kiau-! 13 ir 14 dienomis. Tel. 737-1717. atsiuntė po 5 dol. aukų. Labai kaires: Vida Bartkienė. Ben Bey, Mark Donovan, VVilliam Lavicka ir Gordon Elsing.
?iMii!iiiiiiiiii;iiuiiiiiiiHiiHiiiiiiiinuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiinn?
lienoe ir vištienos.
(sk.) į
ak.). ačiū.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

I

SOL, DANOS STANKAITYTfiS
OPERŲ

ARIJOS

|

