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Pirminiai

LIETUVIŲ PADĖTIS
BALTARUSIJOS TSR
(Tęsinys)
Daug pareiškimų, net su
delegacijomis, buvo siųsta
Baltarusijos TSR valdžiai ir
aukščiausiai Tarybų Sąjun
gos valdžiai Maskvoje (drau
gams Chruščiovui, Brežnevui
ir kitiems) dėl lietuvių tauti
nės mažumos diskriminacijos.
Pareiškimuose buvo prašoma
leisti atidaryti
lietuviškas
mokyklas, bibliotekas, leisti
organizuoti
lietuvišką
saviveiklą, chorus, leisti veikti
uždarytoms bažnyčioms, leisti
lietuviams kunigams apsigy
venti ir eiti pareigas Baltaru
sijos TSR. Buvo prašoma arba
nutraukti prieš lietuvius
vykdomą diskriminaciją, arba
prijungti Vakarų Baltarusijos
lietuviškas teritorijas prie
Lietuvos TSR. Po pareiški
mais būdavo 2000 ir daugiau
parašų. Visi tie pareiškimai
nei Brežnevo, nei Chruščiovo
nepasiekė. Jie patekdavo į jų
kanceliariją, o iš ten būdavo
pasiunčiami Baltarusijos TSR
vietinei valdžiai, kuri ne tik
nepatenkindavo pareiškimų,
bet dar stengdavosi išaiškinti
pareiškimų iniciatorius ir juos
terorizuodavo.
Baigiant reikia priminti,
kad sovietinė valdžia, naudo
dama genocidines priemones
prieš lietuvių tautinę mažumą
Baltarusijos TSR, pažeidžia ne
tik Žmogaus teisių deklaraci
ją bei Helsinkyje 1975 m. prisi
imtus įsipareigojimus, bet ir
savo naująją 1978 m. Kons
tituciją.
Šia proga tenka priminti,
kad Lietuvos TSR gyvenanti
rusų mažuma turi savo rusiš
kas mokyklas. Kur tik Lietu
vos TSR atsiranda keliolika ar
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net keli rusų vaikai, ten stei
giama rusų mokykla arba
atidaromos rusiškos klasės,
pvz. Lazdijuose, Kupiškyje,
Veliučionyse (Vilniaus raj.) ii
kitur yra atidarytos rusiškos
klasės keliems (5^10) vaikams.
Baltarusijos TSR lietu
viams nėra bažnyčių, nėra
lietuviškų organizacijų, nėra
kas organizuoja kultūrines
lietuviškas pramogas. Tokiu
atveju žmonės metasi j kraštu
tinumus — ieško linksmybės
alkoholyje, žmonių moralė
smunka. Seniau
žmonės
sekmadieniais eidavo į bažny
čią, o dabar susirinkę geria
alkoholinius gėrimus. Ir geria
ne tik sekmadieniais bei šven
tėmis, bet ir šiokiomis dieno
mis. Parduotuvėse trūksta
maisto produktų, bet alkoholi
nių gėrimų visuomet yra. Ir šis
tautinis bei dvasinis lietuvių
mažumos Baltarusijos TSR
genocidas vyksta XX amžiaus
pabaigoje, kada pasaulio tau
tos baigia išsilaisvinti iš
kolonijinio valdymo, kuria
savo valstybes, naudojasi lais
vėmis ir žmogaus teisėmis ir
kada pati Tarybų Sąjunga
iškilmingai deklaruoja, jog
kovojanti už nacionalinį tau
tų išsivadavimą, yra pasi
rašiusi minėtus dokumentus:
Žmogaus teisių deklaraciją ir
Helsinkio baigiamąjį aktą.
Smulkesnė informacija apie
lietuvių tautinės mažumos
padėtį Baltarusijos TSR yra
duota leidiniuose „Apie lietu
vių padėtį Baltarusijos respub
likoje" išleistuose Vilniuje
1972 m. (I sąsiuvinys) ir 1978
m. (II sąs.). Šie abu leidiniai
yra pasiekę Vatikaną ir JAV.
A. Girmantas

Iranas atmeta
karo paliaubas
Kariaus, kol nuvers Irako valdžią
N e w Yorkas. — „Time"
žurnalas paskutiniame nume
ryje žvelgia į Irano-Irako karą.
Prieš dvi savaites įvykęs
mūšis prie Bostano miesto
buvo laimėtas fanatiškų
iraniečių. Apie 500 neregulia
rios islamo gvardijos, vadi
namų pasdaranų, nelaukdami
įsakymo, šoko iš apkasų ir
puolė Irako kariuomenės
tankų ir pėstininkų dalinį.
Puolime iraniečiai pateko į
savo pačių artilerijos ir raketų
ugnį, daug jų žuvo, tačiau
irakiečiai, nustebinti tokio
nelaukto savižudiško puoli
mo, pasitraukė iš mūšio lauko.
Žurnalo žiniomis, šiame 18
mėnesių kare žuvo apie 25,000
iraniečių. Apie 50,000 buvo
sužeistų. Pusantro milijono
gyventojų neteko namų. Ka
ras kainavo Iranui apie 100
bil. dol., tačiau įvairiems tarpi
ninkams Irano valdžia at
sako: Nesiderėsime dėl karo
paliaubų, kol Irakas nepriims
mūsų sąlygų". Tos sąlygos yra
nepriimtinos Irako preziden
tui Saddamui Husseinui, nes
jos reikštų jo pašalinimą iš
valdžios. Joks diktatorius
negalėtų Ūkti valdžioje, pri
ėmęs Irano sąlygas: pasi
traukti iš Irano, sumokėti
visus karo nuostolius ir prisi
pažinti visam pasauliui, kad

Irakas buvo agresorius.
Užsitęsęs karas dabartinei
Irano valdžiai yra naudingas.
Jis suvienijo visą tautą į
bendrą žygį. Kariuomenės
vadai užsiėmę fronte ir neturi
laiko planuoti sukilimų prieš
mulų diktatūrą. Kariuomenė
neturi vyriausio vado, viską
kontroliuoja dvasiškių domi
nuojama karinė taryba. Nėra
net armijų, korpusų ar divi
zijų. Aukščiausia karinė vieta
yra pulko vadas. Tarp atskirų
pulkų, paprastai, veikia fana
tiškų pasdaranų
daliniai,
kurie reguliarių karininkų ne
klauso.
Praėjusią savaitę ajatola
Khomeini
pasakė
kalbą
kariuomenės atstovams. Jis
pabrėžė, kad neužtenka šį
karą laimėti fronte. „Islamas
tol nesileis į kompromisus, kol
Irakui vadovaus kriminalis
tas Saddam. Jis prašo para
mos iš visur, tačiau jis
pasmerktas", kalbėjo Khomei
ni.
Šis karas suskaldė arabus.
Libija ir Sirija remia revoliu
cinį Iraną. Kiti arabai palaiko
Iraką. Jordanas jau sudarė
2,000 vyrų kariuomenę, kuri
planuoja kovoti Irako pusėje.
Pats karalius Husseinas žade
jo vesti Jordano savanorius į
mūšį.

rinkimai

Kongresmenas E. Derwinski pralaimėjo

Kalifornijos gubernatorius Edmund Brown pa
skelbė kandidatūrą į JAV Senatą. Dešinėje stovi

jo tėvas, pats buvęs Kalifornijos gubernatorius ir
-aotina Bemice Brown.

Afganai partizanai
laukia pavasario

RUMPAI
i C
VISUR

Chicaga. — Antradienio
pirminiai rinkimai
sukėlė
labai menką balsuotojų susi
domėjimą, dalyvavo apie 20
nuoš. turinčių teisę balsuoti.
Gubernatorius
Thompsonas
lengvai nugalėjo kitus du
respublikonus ir tapo kandi
datu
trečiajai
kadencijai.
Lapkričio mėnesio rinkimuose
jam teks nugalėti buvusį
senatorių Adlai Stevensoną,
kurį iškėlė demokratų partija
ir kuris pirminiuose rinkimuo
se konkurentų neturėjo. Valsti
jos iždininko vietai respubli
konai balsuotojai parinko
John Dailey, naują politiką,
kuris išleido nemažai pinigų
garsinimams, televizijoje, kur
pasisakė už mokesčių maži
nimą.
Didžiausios
grumtynės
respublikonų pusėje vyko dėl
gubernatoriaus
pavaduotojo
(lieutenant governor) vietos.
Gubernatoriaus
pasirinktas
Illinois legislatūros atstovų
rūmų pirmininkas George
Ryan rinkimus laimėjo, tačiau
jam daug rūpesčių sukėlė
Susan Catania, kurią rėmė ne
tik respublikonės, bet ir daug
demokračių moterų.
JAV Kongreso ilgametis 4tojo distrikto atstovas, pagar
sėjęs kovotojas už pavergtų
tautų laisvę, lietuvių draugas
Edward Derwinski pirminius
rinkimus pralaimėjo. Jo

balsuotojų rajonas buvo šiek
tiek pakeistas po gyventojų
surašymo. Savo sename rajo
ne Derwinskis buvo nenugali
mas, tačiau prijungus naujas
apylinkes ir atėmus senas,
jam teko pirminiuose rinki
muose susidurti su savo kole
ga Kongrese, respublikonu
George O'Brien. Kaip žinoma,
iš buvusių 24 balsavimo rajo
nų, po gyventojų surašymo
Illinois valstijoje liko 22 rajo
nai. Derwin8kis neteko daug
savo rėmėjų, o senieji O'Brien
rėmėjai jį ir toliau palaikė.
Pasirinkimas buvo nelengvas
ir Derwinski prarado savo
vietą Kongrese.

Brežnevo kalba
apie raketas

— Pramonės produkcija va
sario mėn. pakilo 1.6 nuoš., pa
N e w Delhi. — Afganistano vių, tačiau daug jų yra prie- skelbė vyriausybės ekonomis
komunistų partija turėjo savo varta sugaudyti ir nepatikimi, tai. Kritikai
sako, kad
pirmą po sovietų invazijos Sovietų kariuomenė laikosi pakilimas atsirado, nes sau
komunistų partijos vadų šuva- „apsupimo ir valymo" takti- sio gamyba buvo labai nu
žiavimą. Iš Kabulo radijo pa- į 0 s . Puolami įtariami kaimai smukusi.
skelbtų suvažiavimo kalbų už- į r miesteliai. Vaidžia bando
— Amerika pažadėjo Egip
sienio stebėtojai sprendžia, skaldyti ir taip" nevieningą tui dar 40 F-16 naikintuvų ir
kad vis dar nepavyko sujung- afganų tautą. įvairioms gen dar 220 tankų. Egiptas tų
Nelaimės sovietų
tį dviejų partijos sparnų. Jau tims žadama autonomija, jei lėktuvų turės daugiau už Izra
nuo seno Afganistano ko- j Q s padės ginklus ir išeis prieš elį, — 80.
karo laivuose
munistai suskilę į „masių" kitas gentis,
— Senato 45 demokratai pa
Washingtonas. — Karo lai
partiją ir „vėliavos" partiją.
Pakistane neseniai buvo pa- sirašė laišką prezidentui ReaPartijos vadas, sovietų pasta- skelbtas bendras laisvės kovo- ganui, kuris raginamas keisti vyno sekretorius John Leh
tytas Karmalas, savo kalboje tojų komunikatas, kuriame numatyto biudžeto sumas, kad m a n papasakojo repor
ragino abu sparnus užbaigti sakoma, kad 1981 metais deficitas būtų mažesnis. Res teriams, jog neseniai vėl įvyko
nesantaikas ir bendrai dirbti, kovose žuvo 9,000 sovietų publikonas senatorius Robert nelaimė sovietų branduoline
Užsienio diplomatų
ir kareivių ir 4,500 Afganistano Dole pareiškė, kad dabartinis energija varomam povandeni
Afganistano pabėgėlių žin- kareivių. Partizanai turėję b i u d ž e t a s g a l i
a t i d u o t i niam laive. Yra žinių, kad
iomis,
komunistų
didesnė a pie 1,000 žuvusių. Civilių demokratams
senato dau praeityje buvo daugiau tokių
grupė — „khalko" sąjunga gyventojų žuvo apie 30,000. gumą. Tada vyriausybei būtų nelaimių. Sovietų karo vete
turi apie 8,000 narių, o „par- Indijoje stebėtojai mano, kad dar sunkiau pravesti savo ranų prieglaudose yra jaunų,
visai nuplikusių nuo radia
chamitai" — apie 3,000. Abu sovietų žuvusių skaičius galė- biudžetus.
žuvę Afganistano vadai Ta- j c būti tarp 3,000 ir 8,000.
— Egipto prezidentas Muba- cijos jūreivių. Buvo incidentų,
raki ir sovietų nužudytas
Sovietai dideliais kiekiais rakas vėl gavo Izraelio kvie kada įgulos visai turėjo palikti
Amin buvo „khalkai", o pradėjo siųsti į Sovietų Sąjun- timą atvykti į Izraelį. Nesa savo laivus dėl susprogusių
dabartinis Karmalas priklau- gą Afganistano dujas. Pernai koma, ar Mubarakui siūloma vamzdžių ir kitų atominės
radiacijos nelaimių.
sąs
Maskvai
atsidavusiai buvo išvežta apie 5 bil. kubi- lankytis Jeruzalėje.
„parchamitų" grupei. Ši savo n į ų m e trų. Nors karo veiks— Kolumbijos savivaldybių
varžovus išžudė ar išsiunti- m a į ^ sabotažas trukdo dujų rinkimus aiškiai laimėjo libe
Sunaikino priešo
nėjo į užsienį. Buvęs „khalkų" siuntimą, jų išgabenama vis ralų partija, gavusi 55 nuoš.
vadas ir vicepremjeras Sar- daugiau. Sovietai moka Afga- visų balsų. Konservatoriai,
stovyklą Angoloje
wari buvo išsiųstas amba- nistanui po 100 dol. rubliais už kurie
bendradarbiauja su
sadoriumi į Mongoliją. Stebė dujas, kada savo dujas Mask liberalais, gavo 41 nuoš.
Ashakati. — Pietų Afrika
tojų žiniomis, kariuomenės va pardavinėjo po 180 dol. už Kolumbijos prezidentas bus paskelbė apie naują puolimą
eilėse toliau vyrauja „khal 1,000 kubinių metrų.
renkamas gegužės 22 d.
Angolos teritorijoje, kur buvo
kai", kurie laikomi „tautiniais
— Wa8hingtono valstijoje sunaikinta priešo partizanų
komunistais".
vėl pradėjo nerimauti St. stovykla, užimti ginklų ir
Laisvės kovotojai Afganis
Helens ugnikalnis, laukiama maisto sandėliai. Netikėtame
Italijos teisme
tane labai laukia pavasario.
naujo išsiveržimo.
puolime buvo nušauti 201 prie
Žiemą jiems sniege sunku pa
— Buvęs senatorius iš Ar- šo kareivis, žuvo ir trys P. Afri
Verona. — "talijos teisme,
sislėpti,
užsimaskuoti nuo kur teisiami Raudonųjų bri kansas
William
Fulbright kos kariai. I mūšio vietą
sovietų malūnsparnių puoli gadų teroristai, grupės, kuri pasakė, kad prezidentas malūnsparniais buvo atvežti
mų. Su pavasariu prasidės di buvo pagrobusi JAV gen. Do- Reaganas „žaidžia pavojingą užsienio korespondentai. Sto
desni mūšiai su okupantais. zier, vadas pripažino teisme, žaidimą". „Atrodo, kad mes vykla buvo 14 mylių nuo Pietų
Afganistano kariuomenė šiuo kad brigados nariai palaikė ruošiamės kariauti ir laimėti Afrikos sienos. Puolime daly
metu turinti apie 30,000 karei- artimus ryšius su Palestinos branduolinį karą", pasakė vavo 45 P. Afrikos juodieji
kariai, atvykę helikopteriais.
Laisvinimo Organizacija, turė Fulbright.
Airijos premjeras ta ryšių ir su Bulgarijos diplo — Prez. Reaganas aplankė
matais. Bulgarijos ambasada potvynių nuteriotas vietoves.
Turkija baudžia
Washingtone
šią žinią paneigė.
Fort Wayne, Indianoj, prezi
dentas, užsimovęs guminius
Washingtonas. — Nauja
kankintojus
batus, padėjo jaunimui statyti
sis Airijos premjeras vakar, šv.
Ankara. — Karinė Turkijos
Kosta Rika atėmė
smėlio maišų tvorą.
Patriko
dieną,
lankėsi
vyriausybė
pripažino, kad AmWashingtone, turėjo priešpie
— Meksikoje mirė buvusio
daug
ginklų
nesty
International
paskelb
čius su prez. Reaganu. Premje
Irano šacho motina Taj OI
tas
raportas
apie
politinių
kali
ras Haughey nušvietė savo
Molouk Pahlavi, 90 metų.
Turkijos
vyriausybės planus užbaigti
San Jose. — Costa Rikos Paryžiuje jos giminės ati nių kankinimą
brolžudišką kovą Šiaurinėje policija konfiskavo tris sunk dengė, kad motina nežinojo, kalėjimuose dalinai teisingas.
Amnesty skelbė, kad kalė
Airijoje, kalbėjo apie Airijos vežimius ir 10 kitų mašinų, kad šachas jau miręs.
jimuose
nuo kankinimų žuvo
ekonominę padėtį (infliacija suėmė 9 asmenis, kurie gabe
pernai siekė 23 nuoš.), žadėjo no ginklus į Salvadorą. Poli dokumentų, pasų, vizų gavimo 70 žmonių. Turkų vyriausybė
atidaryti Airijos sienas užsie cija konfiskavo 175 didesnius popierių. Tarp suimtųjų: trys sako, kad žuvo 15 asmenų.
nio kapitalo investavimui. ginklus: sunkiuosius kulko Salvadoro piliečiai, du Niką- Devyni saugumo valdininkai
Premjeras pasakojo Washing- svaidžius,
granatsvaidžius, ragvos, po vieną i i Čilės, ir kalėjimo prižiūrėtojai šiuo
tono pareigūnams apie sunku nemažą skaičių šautuvų, revol Argentinos ir Costa Rikos. Vie metu teisiami už kalinių kan
mus Europos Rinkoje, kurios verių, minų, dinamito ir šovi nas sunkvežimis buvo pilnas kinimą. Kiti jau atlieka baus
žemės ūkio politika kenkia Ai nių. Costa Rikos policija kon uniformų Salvadoro komunis mes. Dar kelios bylos aiškina
rijos ūkininkams.
mos.
fiskavo
daug
p a d i r b t ų tinei armijai.

Sovietai grobia Afganistano dujas

I

Maskva. — Sovietų prezi
dentas Brežnevas paskelbė
savo kalboje profesinių sąjun
gų suvažiavime Maskvoje, kad
Sovietų Sąjunga sustabdo nau
jų savo raketų dislokavimą
Europoje. Tas užšaldymas liks,
kol bus susitarta su JAV dėl tų
raketų dabar vykstančiose
Ženevos derybose arba, kol
Nato valstybės pradės dislo
kuoti savo naujas raketas
Europoje.
Daugiausia dėmesio sukėlė
Brežnevo grasinimas, kad
jeigu Reagano
vyriausybė
neatsisakys savo plano atvež
ti Europon 572 „Pershing-2"
raketų ir skriejančių „cruise"
raketų, kurios sudarytų Sovie
tų Sąjungai realų naują
pavojų, Sovietų Sąjunga imsis
atkirčio priemonių ir analogiš
kai pastatytų JAV į panašią
padėtį, kuri grėstų JAV teri
torijai. To nereikėtų parniršti,
pasakė Brežnevas.
Komentatoriai mano, kad
Brežnevo kalba buvo skirta
daugiau Vakarų Europos nau
jų raketų priešininkams. Pre
zidentas Reaganas, kalbėda
mas Okiahomoje, pabrėžė, kad
Brežnevo siūlomo raketų
užšaldymo negana. Jis pakar
tojo savo lapkričio 18 d. siūly
mą žengti toliau ir siekti
branduolinių ginklų panai
kinimo. Užšaldymas dabar
tinės padėties paliktų Sovietų
Sąjungą su 300 SS-20 raketų,
su 900 sprogstamųjų užtaisų,
kurių visi gah pasiekti bet
kurią Vakarų Europos vietą.
Nato visiškai neturi žemės
raketų, kurios galėtų pasiekti
Sovietų Sąjungą.
Mūsų
pasiūlymas Ženevoje, kalbėjo
prezidentas Reaganas, yra ne
dislokuoti savo raketų, jei
sovietai sutiktų išardyti savo.
Tai būtų teisinga, tada abi
pusės raketų neturėtų. Jeigu
prezidentas Brežnevas rimtai
siekia tikros ginklų kontrolės,
ir aš turiu viltį, kad jis to nori,
jis jungsis prie mūsų į tikrą
ginklų kontrolę.
Valstybės
departamentas
pasakė, kad Brežnevo siūly
mas yra „propagandinis ges
tas".

KALENDORIUS
Kovo 18 d.: Kirilias Jeruz.,
Eimutis. Gintarė.
Kovo 19 d.: Juozapas,
Kvintilė, Vilas, Nautilė.
Saulė teka 6:00. leidžiasi
5:59.
ORAS
Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 40 L,
naktį 30 1.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. kovo mėn. 18 d.

SOLISTU I Š
ARGENTINOS BALSAMS
NUSKAMBĖJUS
THE LITHUANIAN WORLD-WlDE DAILY

Iš Agentinos atskridę kon
certuoti septyniuose lietuvių
telkiniuose, Zuzana Valadkaide Lopez ir Antanas Slančiauskas pirmiausia dainavo
Washingtone,D.C., paskui Chicagoj, paskui Detroite. Sekė
koncertai Clevelande, SanFrancisco, Los Angeles ir St.
Petersburgo miestuose. Gastro
lių organizatorė ir globėja —
PLB Kultūrinių reikalų ko
misija.

Second class postage paid at Chicago, 111. Published daily except
Sundays, Mondays, Legal Holidays, Dec. 26th, and J a n . 2nd by the
Lithuanian Catholic Press Society.
Publication Number (USPS — 161000)
Subscription Rates $45.00 — Chicago, Cook County, Illinois „ a n d
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $43.00. Foreign countries $45.00.

pasirodė visi skyriai. Nuskam
bėjo montažai apie Lietuvą, jos
Pa^to išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
gražią gamtą, didingą praeitį,
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
— Prieš p r a d ė d a m a s darbą sunkias kovas už laisvę. Buvo
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
aS turiu pašalinti ir užmiršti pagerbtas
Lietuvos himno
vaizdus, kuriuos matau apie autorius dr. Vincas Kudirka,
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
save.
prisiminti partizanai, visa tai
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2 4 3 4 VVest 7 I s t S t r e e t
3200
VV.
81st Street
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2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Valandos pagal susitarimą
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.
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3925 VVest 59th Street
Vasario 20 d., 12 vai. Dievo diskusijos rodo, kad detroi- daugiau. Po koncerto iš solistų sudaro: pirm. Julia Mack, vice- kų rinkėjus, patys pasiūlykime
6745 VVest 63rd Street
Vai.:
pirm., antr., ketv. ir penkt.
Apvaizdos parapijos Kultū tiečiai domisi mokslinėm bei akompanatoriaus girdė pirm. Janina Maliauskienė ir savąją auką ir palengvinkime
Vai : pirm , antr ketv. ir penkt
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. kak.
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
rinio centro kavinėje įvyko temom. Populiarių mokslinio jau, kad jie publika buvo taip
Treč. ir šešt uždaryta
kuopos pirm. Aldona Shumway. jų nelengvą darbą.
„Žiburio" lituanistinės mokyk pobūdžio paskaitų Detroito patenkinti, kaip publika jais
Artimu laiku bus paskelbta
J. Brazauskas
DR. K. M. ŽYMANTAS
los Vasario 16 minėjimas lietuviams galėtų būti ir daž
DR. IRENA KYRAS
Alf. Nakas daugiau informacijų.
DR. S . T. CHIRBAN
Šventę pradėjo mokyklos vedė niau.
D A N T Ų GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJAI
ja Danutė Dovienienė pasvei
Dr. K. Trimaką iŠ Chicagos
2659 VV. 5 9 St., C h i c a g o
Gyvenime
kartais
būna
situ
2654
VVest 63rd Street
ŠALTJŲ EKSKURSIJA
kindama visus dalyvius ir pasikvietė ir viešą p a k a i t ą
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2
Kantrybė tai ne sielvartas,
Vai pagal susitarimą: antr , treč.,
acijų, kuriose neverta būti labai
.Valandos pagal susitarimą — Pirm., .
pakviesdama pirmą skyrių surengė Detroito ateitininkai.
ketv. 10 v. ryto iki 6 v vakaro.
tai — meilė.
Balandžio 24 d., šeštadienį, išmintingu.
antr , treč., ketv ir seštad
T d . — 778-3400
pradėti programą. Paeiliui
0. Milašius dr. Vinco Kudirkos šaulių kuoP. Bud.
Vilbaltis
DAIL. A L F O N S O
DARGIO PARODA

MOŠŲ

KOLONIJOSE

r*

Maskvos Kremliuje

KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
II TOMĄ SUTINKANT

SVYRUOJA SOSTAS
Ne tik JAV-bėms ir kitiems
demokratiniams
kraštams
1982 metai labai sunkūs. Ir
komunistiniai kraštai turi
daugybę, gal ir dar daugiau
ekonominių, politinių, ideolo
ginių sunkumų, š t a i kai ku
rios didžiosios negerovės, ku
rios slegia Sovietų Sąjungą.
J a u treti nederliaus metai.
Šiuo metu pilietis turi valgyti
mažiau, kaip bet kuriais ki
tais pokario metais. Ypač jis
daug kentėjo žiemos metu. Vi
same krašte trūko mėsos, jos
gaminių, sviesto, pieno, buvo
maža
daržovių,
nepakan
kamai bulvių. Ir pagrindinis
ruso valgis duona daug kur
buvo racionuojama, nelei
džiant jos nusipirkti kiek rei
kia.
Užsienio mokėjimo priemo
nių trūkumas. T r ū k u m a s
devyzų be galo spaudžia įvai
riausiomis žaliavomis turtin
giausią pasaulyje šalį. Sovie
tai noromis nenoromis turi
daug ką pirkti užsienyje. Ypač
daug turi pirkti grūdų. Trūks
ta užsienio valiutos — reikia
mokėti auksu. Dėl šios prie
žasties jie 1981 metais turėjo
dažnai pusvelčiui išmesti į už
sienio rinką 240 tonų aukso.
Šiais 1982 metais jau vėl par
davė 40 tonų. Toks didelis auk
so kiekis numušė aukso kainą
tarptautinėje rinkoje ligi 314
dolerių už unciją — tuo blo
giau auksą parduodantiems
Sovietams.
Sovietų Sąjunga darosi vis
blogesniu savo skolų mokėto
ju užsienio prekyboje.

Bet negeriau ir vidaus poli
tikos srityje. Net Maskvos
komunistų partijos žurnalas
"Komunistas" vis dažniau ra
šo apie reikalą suderinti nuo
monių skirtumus tarp trijų pa
grindinių Sovietų Sąjungos
stulpų, ant kurių laikosi visa
didžiulė imperija. O tie pagrin
diniai ramsčiai — stulpai yra:
komunistų partija, armija (ka
riuomenė) ir valstybės saugu
mo institucija.

tojas, nes jis buvo staiga kažkur į provinciją perkeltas.
Šios figūros priklausė L.
Brežnevo "klanui". Atrodo,
kad yra galingesnių jėgų už
patį Brežnevą, kurios išdrįso
paliesti jo šeimos narius.
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Sovietų partinius sluoks
nius sujaudino ir trijų labai I
svarbių valdžios finkcionierių
mirtys, beveik vienu metu įvy- į
kusios: M. Suslovo, S. Zwiguno ir K. Gručevoj.
Kas buvo Michailas Suslovas — visi gerai žinome. (Tarp
ko kita, didžiausias lietuvių
tautos žudikas). Pagal ko
munistų hierarchiją po L.
Brežnevo jis buvo pirmasis.
Semjonas Zwigunas, 64 m.,
KGB generolas, vyriausio sau
gumo viršininko Andropovo
pavaduotojas, L. Brežnevo
švogeris (vedęs Brežnevo žmo
nos seserį). Brežnevas kartu
labai sutartinai su juo dar
bavosi Moldavijoje prieš 30
metų: vienas buvo partijos
sekretorius, kitas saugumo vir
šininkas. Maskvoje jiedu vėl
labai sutartinai dirbo ir gy
veno komunistų vadų "geto"
artimoje kaimynystėje. S.
Zwigunas buvo laikomas
ministerių kabineto nariu.
Sausio mėnesį Zwigunas tu
rėjo aštrų ginčą su komunistų
ideologu M. Suslovu. Kaip tik
tuo metu buvo iškilusi brili
jantų afera. Zwigunas norėjęs
tai "užtušuoti", bet M. Suslovas su tuo nesutikęs ir iškėlęs
į viešumą. Pasakojama, kad
Zwigunui nieko kita nelikę,
kaip nusišauti. Oficialiame
mirties pranešime buvo pa
skelbta, kad Zwigunas mirė
"po ilgos ir sunkios ligos".
Pas komunistus priimta,
kad, mirus kuriam aukštam
valdžios ar partijos pareigū
nui, jo mirties pranešimą, kur
nurodyta ir mirties priežastis,
pasirašytų kiti žymiausi pa
reigūnai. Po Zwiguno praneši
mu trūko L. Brežnevo parašo.
Nepasirašė ir nė vienas jo pa
vaduotojas. Už partijos šefą
pasirašė centrinio komiteto
sekretorius Gorbačiovas, 51 m.
amžiaus.

Valstybės ir komunistų par
tijos galva Leonidas Brežne
vas, atrodo, nebėra visagalis.
Arba vėl M. Suslovo laido
Jam jau 75 metai amžiaus, tuvių metu L. Brežnevas turė
atrodo gerokai pavargęs, ma jo būti vienu jo karsto nešėju.
žai energijos beturįs žmogelis Bent petį prie karsto priremti.
Tiesa, jis yra labai garbina Karsto nešėjų tarpe L. Brež
mas. Jo asmens kultas vieto nevo nebuvo. Brežnevas tik
mis pralenkia savo laiku bu praėjo pro karstą, pakėlęs ran
vusį Stalino kultą. Tačiau tas ką pasakė: "Miegok ramiai,
asmens kultas jam daugiau brangus drauge!" Ir tiek. Bet
pakenkęs, kaip padėjęs. Ypač kai praslinkus porai savaičių
iš L. Brežnevo patys rusai, net nuo Suslovo mirties mirė gene
komunistų vadai, pradėjo šai rolas pulkininkas Konstan
pytis, kai jis staiga, gilioj tinas Gruščiovas, su kuriuo L.
senatvėj pasidarė "rašytoju" Brežnevas palaikė labai arti
ir už savo "atsiminimus" ga mus ryšius per visą 50 metų.
vo pereitais metais literatū Sovietų televizija parodė L.
rinę Lenino premiją, kuri pap Brežnevą verkiantį prie savo
rastai skiriama tiktai aukštos draugo karsto. Sovietų pilie
klasės rašytojams — litera čiai pirmą kartą matė ver
tams. Čia juos visus "aplen kiantį savo valstybės galvą ir
kė" Brežnevas.
komunistų partijos vadą.
Komunistinės valdžios auto
ritetą pastaruoju metu labai
pažemino kelios į viešumą
išėjusios aferos, kurių autoriai
— atsakingi Sovietų pareigū
nai ir kurių šaknys, gal būt,
siekiančios L. Brežnevo as
meniškus rūmus. Armėnijoje
iškilo aikštėn brilijantų afera.
Maskvoje buvo susektas nele
galus brangenybių sandėlys.
Pereitą vasario mėnesį Mask
voje buvo suimti du labai žy
mūs Sovietų pareigūnai: di
džiojo Maskvos teatro ir cirko
vadovai. Pas abudu rasta mili
joninės vertės užsienio pinigų
ir brangenybių. Prie
šios
"gengės" priklausė ir Galina
Čurbakova, 53 m. amžiaus.
Jos pavardė pagal gimimą —
Galina Brežnevą, duktė Leo
nido Brežnevo... Netrukus ji iŠ
Maskvos buvo išsiųsta į kaž
kokią sanatoriją. Atrodo, kad į
šią ar kitą aferą buvo įpainio
tas ir L. Brežnevo sūnus Juri
jus, 48 m. amžiaus, užsienio
prekybos ministerio pavaduo

Užsienio spauda, analizuo
dama nesutarimus Kremliaus
vadų tarpe, teigia, kad visi di
desni nuomonių
skirtumai
reiškiasi tiek tarp komunistų
partijos, armijos ir saugumo
policijos vadų, tiek tarp atski
rų asmenų. Generalinio štabo
viršininkas maršalas Ogarkovas, 64 m. amžiaus, norįs visą
kraštą griežtai sukarinti pra
dėti ofensyvą prieš kapitalis
tines šalis. Kiti esą "pacifis
tai" ir nenorį greito karo, juo
labiau, kad Sovietų Sąjunga
vieną tokį "karą" jau turi Af
ganistane, o ir Lenkija, nors
jėga apraminta, tebėra nenu
raminta.
Kaip ten bebūtų, Kremliuje
nėra nei ramybės, nei taikos.
L. Brežnevas nebesąs visaga
lis. Gal būt, ir jo dienos neil
gos. Taigi pranašaujama, kad
kiekvienu metu ten gali "kas
nors nauja" įvykti.
b. kv.

Anais sunkiais laikais men
kai ginkluota ir negausi Lie
tuvos kariuomenė kovėsi su
daugelį kartų gausesnę ir ge
riau ginkluota Lenkijos armi
ja, kuri, savo maršalo Žemai
čių bajoro Pilsudskio įsakyta,
turėjo užimti Lietuvą ir pri
jungti ją prie Lenkijos.
Ta pragaištingoji unija su
Lenkija ir jos chaotiška sant
varka
sugriovusi
buvusią
galingą ir didelę Lietuvos im
periją, rodos, jau turėjo būti
pamiršta kaip praeities lieka
na. Deja, jos padarinius teko
patirti Lietuvai ir naujais lai
kais atsikračius rusų jungo. Ir
ta pati Lenkija, vos atgavusi
laisvę, vėl brovėsi į Lietuvos ir
kitų kaimynų žemes, neš
dama savo lenkišką kultūrą,
nelaimes ir chaosą.
Šias mūsų kovas su lenkais
aprašė dr. Antanas Rukša
knygose "Kovos dėl Lietuvos
nepriklausomybės" II tome ir
netrukus išeisiančiame III to
me. Autorius, pats kaip sava
noris karininkas dalyvavęs
kovose, panaudojo didelę dau
gybę šaltinių, surinko apsčiai
faktų iš lietuviškų, lenkiškų ir
rusiškų šaltinių, paliko atei
nančioms kartoms
didžiai
svarbų dokumentą.
Skaitytojas ras tose knygo
se kruopščiai surašytus fak
tus apie nelengvas lietuvių ko
vas tarptautinėse instancijose
ir mūšių laukuoe, ginant Lie
tuvos laisvę. Taip pat jis susi
pažins su mūsų pietų kaimy
no klastingumu ir nepažabotu
plėšrumu.
Duok Dieve, kad tie bandy
mai, kuriuos pergyveno ir dar
dabar pergyvena lenkų tauta,
pamokytų ją nebekartoti pra-

PR. KARALIUS
eityje padarytų klaidų santy
kiuose su kaimynais, ypač su
tos pačios tikybos išpažinto
jais lietuviais. Bet gaunamos
žinios iš Seinų, kur katalikų
kunigai ir vyskupai be atodai
ros skriaudžia lietuvius, o taip
pat ir emigrantų lenkų pasisa
kymai spaudoje rodo, kad tau
ta dar "nieko nepatyrė, nieko
neišmoko", kad ir po daugelio
metų išliko tokia pati nepa
sotinama ir gobši savo sieki
muose plėstis (svetimųjų
sąskaiton). Pasikeitus rytų Eu
ropos žemėlapiui (rusų imperi
jai sugriuvus;, didžiausias pa
vojus beginklei ir komunizmo
sistemos nualintai Lietuvai
ateis vėl iš pietų.
Nežinau, kaip pavadinti
nedovanotinu apsileidimu ar
tiesiog reikalo nesupratimu,
kad nepriklausomybės laikais
nebuvo pasirūpinta išleisti
knygas apie 1918-1923 m. įvy
kusias kovas dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Buvo, tiesa,
išleista
keletas siauresnės
apimties darbų bei straipsnių
apie įvairius kovų epizodus
„Karo Archyvo", „Mūsų Žiny
no", "Kardo", "Kario", "Tri
mito" žurnaluose, bet nepasi
rūpinta visą gausią medžiagą
surinkti, persijoti, suklasifi
kuoti ir išleisti knygomis. O
buvo tat nesunkus uždavinys,
turint prieinamus šaltinius,
esant dar gyviems kovų liudi
ninkams - dalyviams, nesi
varžant dėl piniginių išteklių
ir visokių techniškų priemo
nių, tikrai nestokuojant viso
kių talentų bendradarbių bei
įvairių specialistų.
Tik 1958 metais Lietuvių

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės choras, vado
vaujamas muz. J. Mačiulio, atlieka programą V.
G E R T R U D VON LE FORT

PILOTO ŽMONA
Novelė
Vertė
ALS. TYRUOLIS
8
— Dabar toliau susipažinsime su mūsų
Viešpaties kančios istorija, prie kurios svar
biausio punkto artėjame. Tardymas pas
Romos prokuratorių baigtas. Jo liudininku
buvo mūsų brolis Jeruzalėj, ir čia pakartoju
jo žodžius: „... ir Pilotas sėdo į teisėjo kėdę
toj vietoj, kurią vadina Lithostratos. heb
rajiškai Gabbatha. Buvo tai Velykų šventei
pasiruošimo diena, apie šeštą valandą..."

Tu žinai, garbingoji Julija, kad mes daž
nai, net reguliariai dalyvavom nazariečių —
taip vadinos anie Suburos bendruomenės
nariai — susirinkimuose ir kad mano ponia
netrukus labai susidomėjo jų skelbiama
naujiena, o aš, girdėdama Nukryžiuotojo
istoriją, vis dar tebesiilgėjau gražiųjų ir
linksmųjų savo tėvynės Graikijos dievų.
Bandžiau ir savo ponią paveikti, patar
dama pagalvoti: jeigu nuteistasis būtų tik
rai buvęs vienas dangaus dievų, jis juk būtų
turėjęs išsivaduoti iš priešų pinklių. Ji at
sakė tyliai, bet tvirtai:
— Taip, jis buvo iš dangaus, nes j savo
teisėją pažvelgė atlaidžiai.

Karių
veteranų
sąjungos
"Ramovės" centro valdyba
susirūpino Šiuo reikalu. Su
darytoji Lietuvos Karo isto
rijos komisija pakvietė pik. K.
Ališauską ir grupę bendradar
bių padėti darbą. 1972 m. išvy
do pasaulį pirmasis Kovų dėl
Lietuvos nepriklausomybės to
mas, a p i m a n t i s 1918-1920 me
tais vykusias kovas su bol
ševikais ir bermontininkais.
Septyneriems metams pra
slinkus, dr. A n t a n a s Rukša,
anksčiau minėtos komisijos
pakviestas, užbaigė ir 1979 m.
LKVS " R a m o v ė s " centro val
dybai atsiuntė veikalą, kurio
medžiaga sudaro 2 stambius
tomus. Clevelande reziduojan
čiai " R a m o v ė s " centro valdy
bai priešaky su pirmininku A.
Jonaičiu, teko nelengvi už
daviniai, sutelkiant keliolika
tūkstančių dolerių lėšų ir galu
tinai paruošiant k n y g a s spau
dai. Darbų n a š t a pasunkėjo,
1980 m. vasario 20 d. V. Vo
kietijoje mirus autoriui dr. A.
Rukšai, kuris pagal susitari
mą buvo apsiėmęs dalį spaus
dinimo priežiūros darbų (ko
rektūros, galimi pakeitimai,
papildymai ir pataisymai).
Pirmoji A. Rukšos veikalo
dalis jau atspausdinta. T a i
stambi 619 puslapių knyga.
Jos turinys suskirstytas į tris
dalis.
Pirmoji dalis aptaria lietu
vių-lenkų santykius ligi 1919
metų. Tą dalį tektų pavadinti
įžangine dalimi, kurioje dės
toma visos tos istorinės aplin
kybės, taip nelemtai ir pra
gaištingai
sužlugdžiusios
kadaise galingą Lietuvos im-

Putvio-Putvnnskio minėjime.

Nuotr. P . Malėtos

periją ir suteikusios vilčių eks
pansijos
kvaituliu
sergan
tiems Lenkijos politikams ir
etnografinę Lietuvą su jos sos
tine prijungti prie Rzeczpospolitos. Cia skaitytojas ras iš
samų, faktais ir statistikos
duomenimis paremtą Lietu
vos bajorijos, miestiečių ir ry
tinių sričių gyventojų lenkėji
mo proceso aprašymą.
II-ji dalis skirta kovoms su
lenkais ligi 1920 m. liepos 1 d.
Šioje dalyje aprašomos mūsų
vyriausybės pastangos, gi
n a n t Lietuvos reikalus ir ko
vojant prieš lenkų intrigas
tarptautinėse
instancijose.
Lenkų pastangoms griauti
Lietuvą iš vidaus laiku buvo
užkirstas kelias. POW są
mokslas buvo sėkmingai lik
viduotas. Berods, prie šios kategorijos
lenkų
kėslų
priskirtinas ir Panemunėje
įvykęs Lietuvos kareivių su
kilimas. Pabaigoje aprašomi
pirmieji karo veiksmai su len
kais pietų Sūduvoje. Detaliai
aprašomos lenkų pastangos
užimti Seinus ir brautis gilyn į
Lietuvą
pereinant
dešinėn
Nemuno pusėn siekiant net
Širvintas.
IlI-je dalyje didžioji dalis
skirta lenkų - rusų grumty
nėms. Tų grumtynių eigoje po
pralaimėjimų frontuose lenkų
politika Lietuvos atžvilgiu su
švelnėjo. Smulkiai aprašoma
Spa konferencija, kurioje len
kai skaudžiai pralaimėjo. Lie
tuvos padėtis žymiai page
rėjo.
Didžios
reikšmės
Lietuvos
laimėjimas
buvo
Maskvoje pasirašyta sutartis
su rusais. Lietuvos kariuo
menės žygiai į Maskvos sutar
timi Lietuvai pripažintas sri
tis aprašyti šios dalies ir visos
knygos pabaigoje. Autorius,
kuris pats kaip savanoris ir
karininkas dalyvavo kovose
su Lenkija, kritikuoja mūsų
karinę vadovybę, padariusią
stambią klaidą paliekant silp
nai ginamą savo kariuomenės
dešinį sparną pietų Suvalkų
srityje ir koncentruojant pa
grindines jėgas Vilniaus ir
Gardino srityje. Mat, anot au
toriaus, mūsų vyriausybė per
daug pasitikėjusi santarvinin
kų garantijomis ir lenkų gar
be.
Visas veikalas parašytas la
bai rūpestingai su tikru moks
lininko kruopštumu. Panau
dota didelė daugybė šaltinių,
kuriuos matome išnašose (iš
viso net 92 smulkiu šriftu su
rinkti knygos puslapiai). Au
toriaus naudotasi ne tik lietu
vių, bet ir lenkų, anglų,
prancūzų ir rusų šaltiniais. Be
to Augsburgo valstybinei bib

Negalėjau jai prieštarauti, nes t a s gailes
tingas žvilgsnis, lyg koks pasveikinimas iš
kito pasaulio, ir m a n e buvo paveikęs ir jau
čiau, kad čia j a u buvo visai kas kita, negu
tai, ko ponia ilgai ieškojo ir ką pagaliau
surado.
Ir vis dėlto šis suradimas sukėlė naujų
skausmų. Kulto metu ji laikydavos savitai,
lyg ir parodydama savo sielvartą: klau
sydamasi nazariečių išpažinimo, išgirdus
Ponto Piloto vardą, ji pridengdavo galvą, ir
nors kaip buvo susidomėjusi naujuoju
tikėjimu, vis d a r nedrįso prašyti krikšto,
kaip oficialaus priėmimo į bendruomenę. J i
bijojo sukelti jų pasibaisėjimą, prisipažin
dama esanti Ponto Piloto žmona, o aš nedrį
sau atimti iš jos tos. kaip man atrodė, pa
grįstos baimės. Taip tuose susirinkimuose
dalyvaudavom anonimiškai, ir niekas į tai.
rodos, nekreipė dėmesio. Užteko pasakyti
„Maran atha. Viešpats ateina", kad patek
tum į šią mielą, nieko dėtą draugiją.
Vis dėlto mano ponios rezervuotumas ir
liūdesys krito į akį ir tiems paprastiems
žmonėms. Kada tik j a u n a s pamokslininkas
pavaduodavo senąjį ir imdavo bendruome
nei vadovauti, jis, kviesdamas naujokus
krikštytis, kaskart viltingai pažvelgdavo į
mano ponią, kuri vis dar liūdnai būdavo
šydu pridengus galvą.
Kartais, grįžtant namo, mus užkalbinda
vo vienas kitas susirinkimo dalyvis, ir jie
mums daug ką nuoširdžiai papasakodavo, o
mes stebėdavomės, kad jiems rūpėjo ne tik
būsimasis, bet ir dabartinis žemiškasis
gyvenimas.
Buvo ten viena sena sirijietė, kadais
buvus graži, bet d a b a r visiškai suvargus. Ji

liotekai tarpininkaujant pa
vykę gauti tam tikrą kiekį
xerox kopijų net iš okupuotos
Lietuvos. Iš lenkų šaltinių au
torius vertina pik. J. Smolenskio, P. Losowskio veikalus, kuriuose
esąs
išlaikytas
objektyvumas.
Susumuodamas
visas
nelemtas aplinkybes Lietuvos
- Lenkijos santykių raidoje,
autorius su kartėliu pastebi,
jog skaudžiausia yra tai, kad
lemiamą vaidmenį lenkų
aneksijos planuose vykdę Lie
tuvos bajorai. Pats maršalas
J. Pilsudskis - žemaitis. Jo pla
nus ir įsakymus vykdęs gen.
Ž.eligovskis — taip pat sulen
kėjęs Lietuvos bajoras. Įtakin
giausias Želigovskio karinin
kas buvęs Lietuvos bajoras
pik. Butkevičius. Želigovskio
"maištą" vykdžiusios kariuo
menės pagrindą sudarė va
dinamoji lietuvių - gudų divi
zija,
kurios
kovingiausioji
dalis buvo sulenkėję lietuviai,
ypač bajorai. Pajėgiausia Želi
govskio kavalerijos dalis, 13
ulonų pulkas, buvo sudarytas
daugiausia iš Lietuvos bajorų.
Autorius labai vaizdžiai ir
įtikinančiai atidengė skaityto
jui visą tą abiejų, kadaise uni
jos ryšiais sujungtų, tautų
santykių ir kovų tragiką. Tai
stiprus dokumentas ateinan
čioms kartoms, kad jos nepra
rastų budrumo ateityje, nes
kažin kokių bėdų tas mūsų pie
tinis kaimynas dar galės mū
sų tautai pridaryti rytų Euro
pos politinei konsteliacijai
pasikeitus. Prisimenant šiuo
metu lenkų dvasiškių lietu
viams daromas skriauda Sei
nuose, paskaičius lenkų emi
grantų spaudoje
dedamus
pasisakymus, vis dar nesusi
klosto bent menkiausio pasi
tikėjimo ateičiai.
Gale knygos įdėta autoriaus
paruošta ir Alg. Rukšėno į
anglų kalbą išversta santrau
ka, vardynas ir mecenatų bei
garbės prenumeratorių są
rašas.
Knygą atspausdino Pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne,
N.Y. Darbas atliktas labai rū
pestingai. Spaudos klaidų ne
pastebėjau. Popierius puikus.
Įrišimas be priekaištų, visiš
kai toks kaip I tomo. Schemų
šioj knygoj nėra. Pr. K.
paruoštos schemos bus pa
naudotos III tome aprašant
stambesnio m a s t o kauty
nes. Bendrai tariant, knyga
yra didelis ir reikšmingas įna
šas nepriklausobės kovų is
torijai nušviesti. Padėka ir pa
garba knygos autoriui a.a. dr.
A. Rukšai. LKVS "Ramovės"
centro valdybai, " K a r i o "
redakcijai už puikią talką ir vi
siems knygos išleidimą įgali
nusiems mecenatams ir gar
bės prenumeratoriams.

buvo įsitikinus, kad netikintis pasaulis
labai greitai sugrius. Tada pasibaigsią žiau
rūs cirko žaidimai, laukiniai žvėrys, išleisti
iš narvų, prisiglaustą žmonėms prie kojų,
gladiatoriai numesią savo kardus. Turtuo
liai išdalysią savo turtus, ponai paleisią
savo vergus, o viršum žiauriųjų ciecorių
Palatino pasirodysiąs Šventosios Dvasios
balandis.
— Maran atha. Maran atha. mūsų Vieš
pats ateina! — šaukė ji. — tikėkite visi,
džiaukitės visi!
Paskum tarė šalia jos einančiai mano po
niai:
— Ir tu, liūdinti sese, tada būsi laiminga
kaip jauna sužadėtinė! Maran atha. mūsų
Viešpats ateina!
Bet Viešpats neatėjo, o atėjo kruvinas
persekiojimas. Tu žinai, kilnioji Julija, tą
nelaimingą gaisrą, kurs tada pavertė pele
nais ir griuvėsiais kelis prastesnius Romos
kvartalus ir dėl kurio buvo apkaltinti nekal
ti žmonės nuraminti pasipiktinusiai tautai.
Kai mes vieną vakarą vėl norėjom įeiti į
senus apytamsius Suburos namus, mus
pirmąkart prie durų sulaikė ir paklausė
vardų. Ponia ir dabar delsė pasakyti. Paaiš
kėjo, kad bendruomenėj staiga buvo įsivieš
patavus visai kita nuotaika. Mus apsupo
išgąstingi žmonės ir žiūrėjo į mus su nepa
sitikėjimu.
— Kaip vadiniesi? Kodėl mums nepa
sakai, kas esi? — pasigirdo balsai iš visų
pusių. O po to baimės pilnas balsas:
— Tu nesirūpini pasiruošti krikštui — ko
gi iš tikrųjų čia ieškai?
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(Bus daugiau)

D R A U G A S , ketvirtadienis, 1982 m . kovo m ė n . 18 d.

DOMĄ VELIČKA PRISIMENANT
1972 m. kovo 18 d., Šeštadie
n i o rytą, tik nuvykus į Chicagos
Aukštesniąją
lituanistikos m o 
kyklą įprastinei darbo dienai,
prie durų pasitiko kun. J. Borevičius, tuometinis Jaunimo centro
direktorius, ir susijaudinęs prane
šė, kad neseniai gavęs žinią, jog
šiąnakt, apie 2 vai. rytą, mirė
Domas
Velička,
Pedagoginio
Lituanistikos instituto direktorius
CALM mokytojas. Žinia buvo
staigi ir netikėtina, nes niekad
bent savo kolegoms jokiomis li
gomis bei negalavimais nesis
kundė. Tik ką buvo išėjęs į pensi
ją ir ne kartą džiaugėsi turįs dau
giau laiko atsidėti labai mėgia
m a m lietuviškojo švietimo dar
bui.
D. Velička buvo gimęs 1906
m. rugsėjo 5 d. Chicagoje, bet
dar vaikystėje buvo parvežtas į
Lietuvą, Žemaitiją. 1927 m. bai
gė Šilalės vidurinę mokyklą, o
1931 m- Tauragės mokytoju seminariją. 1932 — 1936 m. buvo
pradžios mokyklų mokytojas, o
n u o 1936 ligi 1944, išskyrus bol
ševikmetį, buvo pradžios m o 
kyklų vyr. inspektorius. 1940 —
1943 m. studijavo Vilniaus u n i 
versiteto humanitarinių mokslų
fakultete. Diplomą gavo 1947 m .
Tuebingeno universitete,
Vo
kietijoje.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Hartford, Conn.
VASARIO

Domas Velička
kursus buvo įsteigęs ir pats pas
kaitas skaitė, bet jie veikė trum
pą laiką. Chicagos Aukšt. l i t
mokyklos mokytoju tarybos posė
džiuose 1957 — 58 m. m . D. Ve
lička vis dažniau ir dažniau kėlė
akademinės klasės steigimo reikalą. Toje klasėje mokyklos absol
ventai galėtų gilinti savi litua
nistines žinias.

E i n a n t prie konkretesnių žy
gių, 1958 m. pavasarį šis klausi
mas buvo iškeltas abiturien
tams, užklausiant, kiek iš jų to
kius kursus lankytų. B 26 paža
dėjo 8. Anksčiau baigusiems geresniesiems absolventams buvo
Į JAV atvyko 1949 m. ir tuoj išsiuntinėti pakvietimai. Atsilie
įsijungė į visuomeninį, kultūrinį, pė ir būrelis iš jų.
Akademinė klasė, pavadinta
bet labiausiai į svetimo darbą.
Aukštaisiais pedagoginiais litua
Kuriantis Mokytojų sąjungai,
1949 m. rudenį buvo išrinktas į nistikos kursais, pradėjo darbą
tos sąjungos valdybą vicepirmi- 1958 m- rugsėjo 27 d. t a m e paninku. Mokytojų sąjunga ėmėsi j čiame Jaunimo centre, kur veikė
iniciatyvos steigti
lituanistines | i r ČALM. Niekam nėra abejonės,
mokyklas Chicagoje. Tos Moky kad jie buvo įsteigti tik didelio D.
tojų sąjungos rūpesčiu buvo 1950 Veličkos užsispyrimo ir pastangų
m. kovo 11 d. įsteigta ir Chicagos dėka.
Aukštesnioji lituanistikos mokyk
Aukštieji pedagoginiai litua
la. Pats D. Velička šioje mokyk
nistikos kursai buvo laikomi natū
loje pradėjo dirbti 1952 m. rude
ralia ČALM tąsa ir veikė mokyto
nį, mokyklai esant Brighton
jų tarybos ekonominėje globo
Parke. Čia ir tuo laiku ir man te
je ir administracijos rėmuose pa
ko su D. Velička susitikti ir susi
gal tų kursų lektorių tarybos nu
pažinti. Mokyklai nuo 1953 m.
statytą mokslo planą ir nuos
sausio mėn.persikėlus į Marauette
tatus. O mokslo planų ir nuos
Parką, D. Velička mokykloje ne
tatų projektus paruošė ne kas
bedirbo. Į mokyklos darbą grįžo
kitas kaip tas pats D . Velička.
1954 m. rudenį ir išdirbo ligi
1960 m. sausio 24 d. ketvirtą
1971 m. pavasario, išdirbęs 17
jį savo darbo semestrą Aukštieji
su puse metų. Būdamas Chicagos j p g j a g ^ ^ j fe k u r s a i p r a d ė j o
Aukštesniosios lit mokyklos m o kaip savarankiška švietimo įstai
kytoju, pasižymėjo dideliu parei ga, atsiskirdama n u o Chocagos
gingumu ir darbštumu. Parei Aukštesniosios lit. mokyklos ir
gingumu: kiek atsimenu, per visą pasivadindama Pedagoginiu Li
laiką jis nepraleido nė vieno šeš tuanistikos institutu. Lektorių ta
tadienio nei dėl ligos, nei dėl ko ryba ėmė atskirai svarstyti mokslo
kių kitų priežasčių.
planus, o Globos komitetas —
Velionis nestokojo įvairiausių
sumanymų ir idėjų, bet taip pat
ir neužmetė jų kitiems vykdyti.
Iškilo reikalas parašyti Chicagos
Aukštesniajai lit- mokyklai lietu
vių literatūros vadovėlius. Sutiko
keturi mokytojai parašyti po vie
ną dalį — ir greitai visos klasės
turės. D. Velička pirmasis sutiko
ir ėmėsi darbo. Dviem entuzias
tams atkritus, Domas pasiėmė pa
rašyti dar vieną, ir tokiu būdu
atsirado D. Veličkos "Lietuvių li
teratūros" I ir II d., skirtos 5 ir
6 kl., išleistos 1961 m. Iškilus su
manymui leisti ČALM metraš
čius, jis apsiėmė juos globoti ir
pirmuosius tris (Gintaras, Sakalų
keliai, Tėvynės pašvaistė) glo
bojo 1960 — 62 m. įskilus reika
lui parašyti lietuvių lc pratimus,
jis pirmasis vieną dalį parašė.
N u o 1955 m. mokyklai pradė
jus ruošti tradicinius vakarus,
keletą metų programoms atlikti
buvo kviečiami pašaliniai žmo
nės- D. Velička užsispyręs kėlė
mintį, kad programą turi atlikti
patys mokiniai. Ir laimėjo. Bet
ir čia neužmetė tik sumanymo, o
pats paruošė vaidinimėliams in
scenizavimus: 1960 m. J. Biliūno
"Joniuką", 1962 m. Maironio
"Čičinską", 1964 m. Donelaičio
"Metų" ištraukas, 1965 n. Vaiž
ganto "Paslaptingojo žodžio ieš
kotoją".
Reikalas
steigti
Chicagoje
aukštuosius lituanistinius kursus
buvo nuo pat atvykimo į JAV pri
brendęs. B. Babrauskas tokius
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SUDARYTA

MINĖJIMAS

LB Hartfordo apylinkės valdy
bos vasario 14 d. rengtas Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo
minėjimas buvo pradėtas iškil
mingomis mišiomis Svč, Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčioje.
Pamaldose organizuotai dalyva
vo Amerikos Lietuvių veteranų
Sabonio postas ir jo pagalbinis
vienetas, ramovėnai ir skautai,
-ės. Aštuonios vėliavos, šviesių
spalvų gėlėmis išpuoštas alto
rius, jo priekyje vietoj vainiko —
didžiulė gėlių puokštė žuvusiems
už Lietuvos laisvę. Įspūdingai
skambantis muz. Jurgio Petkaičio vadovaujamas choras besi
meldžiančius bent mintimis grą
žino į pavergtą ir kenčiančią Lie
tuvą. Mišias aukojo ir giliai pat
riotinį, pamokslą pasakė klebo
nas kun. Juozas Matutis.
Po pietų, parapijos svetainėje
vyko antroji minėjimo
dalis.
LB apyl. pirm. Steponas Zabulis
pasveikinęs susirinkusius, šven
tės programai vadovauti pakvie
tė LB apyl. v-bos narę Ziną Dresliūtę. Įnešus vėliavas, JAV ir Lie
tuvos h i m n u s sugiedojo dr. Izido
rius Alis. Sekė kun. J. Matučio invokacija ir susikaupimo minutė
žuvusių už Lietuvos laisvę pager
bimas.
Connecticut valstijos guberna
torius William A. O'Neill spe
cialiai
išleista
proklamacija
Vasario 16 d. paskelbė Lietuvos
Nepriklausomybės diena Conn.
valstijoje. Ši proklamacija
pa
rodė gilų gubernatoriaus, ne tik
dabartinės padėties ok Lietuvo
je, bet ir jos gyvenimo nepriklau
somybės metais pažinimą. G u 
bernatoriaus
proklamaciją per
skaitė Linas Banevičius. Hartfor
do miesto mero proklamaciją
perskaitė Saulius Dzikas. Virš
valstijos sostinės rūmų ir prie
miesto rotušės vasario 16 d. ple
vėsavo Lietuvos trispalvė.
Mūsų tautos pilkieji didvyriai
— savanoriai kūrėjai, o jų H a r t 
forde belikę tik du, Jurgis D r a gūnevičius ir Pranas Špakauskas,
pagerbti susirinkusiųjų plojimais
ir baltais gėlių žiedais.

rių susirinkimas. Svarbiausi s u - i
sirinkimo darbotvarkes punktai:
metinis valdybos pranešimas ir
valdybos rinkimai.
Laukiama
gausaus narių dalyvavimo.

RINKIMINĖ

CLASSIFIED ADS

KOMISIJA

h B.
ŠVENTĖ

DEŠIMTMETI
Dešimties metų ir tūkstančio
valandų
repeticijų apvainikavi
JAV LB Tarybos prezidiumo pirm.
Vytautas Izbickas kalba Lietuvos Ne mas įvyko vasario 20 d. Hartfor
priklausomybės atstatymo minėjime do lietuvių klube surengtame šo
Hartforde.
kių grupės koncerte — baliuje.
Nuotr. M. Banevičiaus
Salė buvo pripildyta žiūrovų, ku
rie sužavėti nuo pat meniško ir
šventės dalyviai atsidėkojo plo
jaudinančio 57 šokėjų įėjimo iki
jimais.
paskutinio šokio ir dainos. Tai
Eugenijus Ziurys perskaitė re
puikiai paruošta ir atlikta šokių
zoliuciją, kuri susirinkusių buvo
ir dainų pynė.
vienbalsiai priimta. Rezoliucija
"Berželio" šokėjai pašoko net
pasiųsta JAV prezidentui, Valsty
13 šokių ir padainavo 4 dainas.
bės sekretoriui, Cong. senato
Šokiai buvo taip puikiai išmokti,
riams ir kongresmanams.
kad net sunku buvo pastebėti ka
Tos pat dienos vakare per Algi da šokėjai pasikeisdavo, ir šokda
manto Dragūnevičiaus vedamą vo jau kitą šokį. Publikai buvo
lietuvišką radijo "Tėvynės G a r  išdalinta turiningas, su daug
sai" programą buvo transliuoja gražių nuotraukų, paruoštas lei
ma šventei
pritaikytos dainos, dinys — programa.
muzika ir dalis minėjimo progra
Meninei programai pasibaigus,
mos.
buvo suminėti visi šokėjai asme
Vasario 15 d. vietos dienraš niškai, pažymint kiek metų jau
tis " T h e Hartford C o u r a n t " įsi šoka "Berželyje". Po to, buvo pa
dėjo Reginos Stankaitytės straips gerbti muzikas J. Petkaitis ir E.
nį, gi vasario 16 d. t a m e pačiame Radionovas įgroję tautinių šokių
dienraštyje tilpo "Berželio" šo muziką akordeonu ir grupės mu
kėjų nuotrauka su trumpu m i  zikos vadovas A. Dzikas. "Ber
nėjimo aprašymu ir Valstybės se želio" vadovė Dalia Dzikienė bu
kretoriaus Alexander
M. H a i g vo pagerbta ir apdovanota lėkšte
sveikinimais Lietuvos atstovui Į su įdegintais šokėjais, tautine
Washingtone dr. Stasiui B a č - , Juosta ir gėlėmis. Hartfordo lietuviai jungiasi prie daugelio lin
kiui.
Lietuvos nepriklausomybės at kėjimų iš toli ir arti, kad "Ber
statymo minėjimas Hartforde pa želis" sulauktų dar daug sukaktu
liko tikrai gražius prisiminimus. vių dirbant Lietuvos labui!
Lionginas
Kapeckas
Visur, tiek bažnyčioje, tiek salė
je jautėsi šventinė nuotaika, or
iiiimiiimimimmmimiiiiiniiuiiuriii
ganizuotumas ir pareigingumas.
Šis minėjimas dar kartą įrodė, jog S O P H i E B A R Č U S
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
esame ir būsime gyvi pavergtųjų
Lietuvių
kalba šeštadieniais ir Sekma
tėvynėje sesių ir brolių šauksmui
dieniais
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
— "Laisvės Lietuvai".
Stotis WOPA 1490 AM
h B. Translioja.Tia iš nuosavos studijos
Marauette Pke., vedėja Aldona Daukus.
LB APYLINKĖS
ŽINIOS

Šventės proga lietuvius sveiki
no ir pavergtai Lietuvai laisvės
linkėjo latvių atstovas Juris P u 
7159 So. Maplewood A ve.,
rins, estų bendruomenės vardu
Kovo 28 d., tuoj po 9 vai. ryto
Chicago, IL 60629
Enn Koiva ir lenku "Solidaru lietuviškų pamaldų, lietuvių pa
mo" vardu VValter Grimik.
rapijos svetainėje šaukiamas LB
Tel. — 7 7 8 - 1 5 4 3
Pagrindinis kalbėtojas, JAV Hartfordo apylinkės metinis na- llllllimiillilllllllllillllllllllillilllillllllllil
LB tarybos prezidiumo pirmi
finansinius reikalus.
ninkas Vytautas Izbickas savo
Domas Velička — P e d . L i t in kruopščiai parengtoje ir sklan
stituto tėvas, n u o 1958 m visas džiai perduotoje kalboje per pus
Mūsų specialybė statyba ir
savo jėgas paskyręs savo įkurta valandį sugebėjo perskaityti dr.
namų permodeliavimas
j a m Pedagoginiam Lit. institu V. Kudirkos "Varpe" spausdinto
įrengiame
tui, ant savo pečių nešęs ir lekto žodžio ištrauką, prisiminti Kra
Virtuves — Vonias — Poilsio kambarius
rių kvietimo, ir instituto adminis žių skerdynes, šiemet skelbiamus
A t l i e k a m e visus
travimo, ir mecenatų ieškojimo lietuviškų parapijų metus, para
Cemento — Mūro — Medžio darbus
darbą. Su studentais ir lektoriais ginti visus, ypač jaunesniuosius,
3332 West 63rd Street
suorganizavo visą eilę aukšto ly daugiau domėtis ir dalyvauti gyTel.
436-1900 arba 349-0612
gio akademijų — minėjimų: Dauk j venamos vietos politiniame gyvešos, Mažvydo, Vaižganto, Done- į nime. Jau pasirodžiusius ir netruZaičio ir kitu, ta proga paruošda kus išleidžiamus anglų ir kito
mis kalbomis leidinius, dalyvavi
mas atitinkamus leidinius.
Suorganizavo institutui reika mą tarptautinėse konferencijose,
lingu mokslo veikalų — vadovė radijo programas svetimomis kal
ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
liu rašymą, į tą darbą įtraukda bomis, kalbėtojas pavadino m ū 
Founded 1959
m a s dr. J. Balį, L. Dambriūną, dr. sų balsu į pasaulio sąžinę, kurį
MEMBER 0F ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL
P. Joniką, V. Liulevičių, Pr. Pau- turėtų išgirsti laisvos ir paverg
Presents
liukonį, dr. Pr. Skardžiu, dr. V. tos tautos. "Bendro visu tikslo,
Sruogienę ir kitus. Studentų skai turime visi bendrai ir siekti. M ū tiniam suorganizavo Mažąją bib- su tiek maža, o darbu tiek daug' :
lioteką, parinkdamas ir sureda Šiuo prašymu prelegentas baigė
Coordinated by Jonas Adomėnas
guodamas apie 15 įvairių lietu prasmingą, visų atidžiai išklausy
• First-Class Services, Hotels
• CHOICE of 3 ITiNERARIES
vių rašytojų kūrinių. T ų moksli tą ir garsiai plojimais palydėtą,
nių darbų bei skaitinių leidimui kalbą.
• Escorted from USA via Finnair
• Reasonable, All-lnclusive Costs
Po trumpos pertraukos, kurios
reikėjo daug lėšų. Ir jų D. Velič
Tour I Vilnius — Moscovv — Leningrad 10 Days
ka gavo. Pakartotinai gavo, eilę metu buvo renkamos tėvynės
Tour II Vilnius — Moscovv — Leningrad plūs Riga 15 Days
metų gavo, kaip iš Akademinio laisvinimo rekialams aukos, sekė
sambūrio, nes mokėjo aukoto meninė programa. Dalios DziTour III Vilnius — Moscovv — Leningrad & Rome 15 Days
jams padėkoti, juos pagerbti. Už kienės vadovaujama tautinių šo
Features Include: Group or APEX airfares with departures starting April, three
tat ne vienas instituto mecenatas, kių grupė "Berželis" gyvai pašo
mea/s daily, comprehensive sightseeing, transfers, guides, theatre visits. air
transportation on tour, baggage handled, each group escorted by American
net ir D- Veličkai mirus, rėmimo ko 6 tautinius šokius. Lituanis
Lithuanian-speaking tour leader, visa handling. Deposit only $100 per person.
darbą tebetęsia. G a r b ė jiems. Gar tinės mokyklos mokytojų Birutės
From iust $1099 to $1769 per person in double occupancy.
bė ir Domui Veličkai, įkūrusiam Nenortaitės ir Lionės SimonaiFor Free Brochure Foider, Contact:
Chicagoje Pedagoginį Lituanisti tienės parengti mokiniai: Lina
kos institutą, kuris ir po jo mir Ziurytė, Petras ir Tomas Nenor
Jonas Adomėnas
ties ta pačia energija ruošia išei tai, Antanas Šeršnas ir Rimas Si
Orbitair International, Ltd.
monaitis gražiai padeklamavo,
vijai šviesesnį ir sąmoningesni
20 East 46th Street. New York. NY 10017
Šventei pritaikintus eilėraščius- j
lietuviškąjį jaunimą.
Tai.: NY ( 2 1 2 ) 986-1500; (800) 2 2 3 - 7 9 5 3
J. M. Šokėjams ir deklamuotojams—1

MARQUETTE BUILDERS

AL

E S T A T E

LB

SASNAUSKAS

BALTIC-AT-LEISURE T0URS

ŠIMAITIS REALTY

IsiuiniiiA^^

R ikimams i X-ją JAV LB ta
ir kitus kraštus
rybą ir PLB seimą atstovams iš
-VEDAS, 4059 Archer Avenue
rinkti, LB Hartfordo apylinkėje Chicago, iii. 60632, lei. 927-5980
sudaryta rinkiminė komisija: Ig
n a s Simonaitis — pirmininkas,
Petras Simanauskas ir Jonas Ši iiitlllllililllllllllllllllllllllllllllllllllllllili
manskis — nariai. Rinkimai vyks
M. A. Š I M K U S
gegužės 9 ir 16 d. d. Švč- Trejybes
1NCOME '<'AX SKRVICK
lietuvių parapijos svetainėje.
NOTARI PUBLIC
"BERŽELIS"

R E A L

MI S C ELLANEODS

Rezidencinių ir pajaminių
namų pardavimas
Income Tax, Insurance, Notary Public
2951 VVest 63rd SL — Tel. 436-7878
nini!imTTTTmrmiwiiiMimiii!iiiimiiiiM
BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymas
Namo pirkimas —

4259 S. MaplevvooU, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIU ISkvietimal, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
•citokie blankai.

Pardavimą*

INCOME TAX
N o t a r i a t a s — Vertimai

<iHiimmnninniiniiiiiiiiiiuuiiiiiiiiuiiii

BELL REALTORS

illllllllisillllillllllllllllllllllllllllllllllllllll

i.

B A C E V I Č I U S

TELEVIZIJOS

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
UHIIIIIIIIIIIIllllllllllllllimililtlUlUUIHU
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT

M I G L I N A S TV

I5NUOM. 6 kamb. apšild. butas CiceroParkholme, vyresnio amž. žmonėms,
be vaikų ir be gyvuliukų. 250 dol.
iHiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiimi mėn. Skamb. 668-5678 arba 863-1594;
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai vakarais 668-5876.
iš mūsų sandėlio.
COSMOS PABCELS EXPKESS
IŠNUOM. 4 kamb. butas vienam ar
dviem
suaugusiems. 4247 S. Artesian
2501 VV. 69th Sr. Chicago. IL 60629
Avenue. TeL — 247-3838.
2346 VY. 69 St., tel. 776-1486
lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllliuilliuill

SIUNTINIAI f LIETUVA
TeL — 925-2737
Vytautas Valaniinas
iiilllllillllillllllllillliuiilliuiuilillliliuill

VA

LOME

KILIMUS lit B A I D U S
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
. BUBNYS

Tel — RE 7-5168

Master Plumbing
Licensed, Bonded, Insured

IEŠKO NUOMOTI
DĖMESIO! Geriausia vaizbine proga!
Ieškomas butukas, kambaris, netgi
beismentas, tinkamas paveikslų paro
doms ir dailininko dirbtuvei. Gaii pat
sai jsiruošti. Dėl kainos ir kitko — su
sitarsim. Skambinkit nuo 6 iki 10 vai.
vak. VITUI, teL 776-8247.
MISCELLANEOUS
PACKAGE EXPRESS AGENCY
MARIJA > O R E I K I E N £

SIUNTINIAI j LIETUVA
Labai pageidaujamos g-eros rūšies
prekės. Maistas iš Europos sandeliu
2608 W. 69th St., Chicago 111. 60629

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
-r vonios kabinetai. Keramikos plyte
Tel. 925-2787 *
lės. Karšto vandens tankai. Flood conrrol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — iiiiiimiiifiiiimimiimiiiiiiiiiiįHniiinii,
i etuviškai.
Prof. dr. BRONIO J. KASLO
SERAPINAS

636-2960

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-8063

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdrniidą nu,, iig-iiies ir atitomoItillo pas mus.

FRANK

ZAPOLIS

3208 Į/2 West 95th Street
Teief. GA 4-8654
•ilIIIililiilIlItililIltlUIIIIIIIlMIlilHlllilMII

A

THE BALIIG NATIONS,
naujas anglų kalboje veikalas, ku
ri radaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istorija
bei politinę struktūrą, antroji —
•augumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — n D. karo įta
kos analize tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia proga
amerikiečiams įteikti kaip dovaną.
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti
patto
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street
Chicago, m . 00629
niinois gyventojai prideda 60c
mokesčių ir persiuntimo išlaidoms
«UHIIIll!IIIi||llllll||!ltllllllllllll!lli!l|l!Ilt

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiim!!n*.Miinin!?

VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumu
Tel. 376- 1882 arba 370 5 9 %
iiimimimmiimmmiiimiimiiijiiiimi!

Miiimimimiiinimimiiiniiiiui^'iiiHiit
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
nes jis plačiausiai skaitomas lietuviu
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos.
HIIIIIIIIIIUlMiiliiiiiiitlIlHIIIIIKiimiItlIi

PRAŠOME!
Pagal savo išgales aukoti TAU
TOS FONDUI: savo uždaviniams vyk
dyti, Lietuvos LalsvėS Iždui — lais
vajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 kal
bomis ELTOS informacijoms leisti, ra
dijo transliacijoms j okupuotą Lietuvą
finansuoti ir politiniams kaliniams gel
bėti.

XX amžiaus madona (paveikslas)
apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
National Avvard Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yorke. Tai puošni dail. POVILO PUZINO monografija, kuri yra didelio
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol.
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd
St, Chicago, IL. IHinoįaus gyventojai
Nepamirškite tam tikrą procentą ir prideda $1.50 valstijos mokesčio.
savo testamente įrašyti: not-for-profit, fiiiiiiiimiimiMiitiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiii
tax exempt Corporation — Lithuanian
Biznieriams apsimoka skelbtis
National Foundation, P.O. Bos 21073.
Woodhavea, NY 11421.

"Drauge".

t

i kas kūčias. Per eilę metų jų
pobūdis keitėsi. Kai kuopa buvo
gausi narėmis — ruoštos tik na
Racine, Wis.
rėms.
Mėginta ir viešos. Vė
New Haven, Conn.
liau šeimyniškos, t. y. narėms
NEPRIKLAUSOMYBĖS
PAMINKLAS ALEKSANDRAI ir jų šeimų nariams, o paskuti
niais metais, labai sumažėjus
MINĖJIMAS
PLEČKAITIENEI
kuopos narių skaičiui, daromos
Vasario 21 d. vietos Altos sky
Tikėdami į Amžinąjį gyveni platesnės — kviečiami mirusių
rius suruošė Lietuvos nepriklau mą žinome, kad šis žemėje yra narių šeimos nariai ir organiza
somybės 64-ju metiniu minėjimą, trumpas ir laikinas. Kiekvienas cijų vadovybės.
kuris prasidėjo pamaldomis Šv- čia esame su misija, kurią atlikę
Paskutinės
kūčios pereitų
Kazimiero bažnyčioje. Buvo pri išeiname. Išėjusiųjų palikti pėd
sakai
gyviesiems
yra
prisiminametų gruodžio 19 d. buvo labai
siminta kenčiančioji Lietuva.
mas.
Prisimename
maldose,
min
gausios.
Bet daug veidų nebe
3 vai. p. p. parapijos svetainėje
tyse,
kalbėdami
apie
juos,
tęsda
simatė.
Mirtys
ir ligos negailes
įvyko iškilmingas minėjimas. Ati
mi
jų
darbus.
Statydami
marmu
tingai praėjusiais metais palietė
darė ir dalyvius savo ilgesniame
ro
ir
kitokius
paminklus,
paženk
kuopą. Prieš pat šventes grei
žodyje pasveikino Altos skyriaus
liname
vietą,
kurioje
palikta,
kas
tąja
pagalba ligoninėn paguldy
pirmininkas Viktoras Kažemėkaiiš
šios
žemės
buvo
pasiimta.
ta pirmoji visų laikų ir dabarti
tis. Pradėtas koncertine "Tėvy
Prieš metus, kovo 28 d., ilgai ir nė kuopos pirmininkė Marijona
nės Lietuvos prisiminimu" įžan
sunkiai sirgusi Aleksandra Pleč (Marytė) Jokubaitė. Nespėjus
ga. Solistė Laima Stepaitienė,
kaitienė užgeso šiam gyvendmui- pasidžiaugti savo taip mylima
sopranas, padainavo B. Brazdžio
Velionė lietuviu tarpe buvo gerai "gūžtele", vėl išvežta ligoninėn
nio "Lietuva mano šiaurės pa žinoma. Energinga, darbšti, gera
švaistė", muzika — Stp. Sodeikos, motina, žmona ir sumani šeimi antrą kartą. Kūčių ruošimas
B- Brazdžionio "Klajūnai", muzi ninkė. Niekad iš namu neišėjusi T. Strimaitienės, St. Leikienės
ka St. Gailevičiaus ir VI. Palčins uždarbiauti,. sugebėjo tvarkytis ir E. Šaulienės dėka nesustojo
kaitės "Žemei", muzika K. Kavec- vien iš vyro uždarbio. Išaugino ir paruoštos ypatingai gražiai.
ko. Pianinu palydėjo muzikas Alo 'keturis sūnus, visus išmokslino
Dideliam visų džiaugsmui Ma
yzas Jurgutis.
rytė
n e tik nugalėjo ligą, kuri
ir sau įsigijo gražius namus. Pri
Toliau sekė JAV ir Lietuvos klausė vietinėms organizacijoms buvo labai rimta, bet pakan
himnai bei kun. St. Spalio, MIC, ir kol sveikata leido, šeimininka kamai sustiprėjo ir dalyvavo
Šv. Kazimiero parapijos klebono, vo įvairiuose renginiuose. Dau kūčiose. Kaip visada, pravedė
malda. Rimas Janušonis perskaitė giausia reiškėsi ALRK mot. s-gos ir vakaro programą. Kaip die
Wis. gubernatoriaus Lee Dreyfus 33-čioj kuopoj. Kurį laiką buvo ną seka naktis, taip džiaugs
proklamaciją, skelbiančią Vasario iždininkės pareigose.
mą liūdesys. Gruodžio 20 d. ry
16-tąją Lietuvių diena Wis- vals
tą
kita veikli kuopos narė išvež
Domėjosi ir sekė gyvenimą.
tijoje. Rima Kažemėkaitytė per [Savo Irgą (vėžį) žinojo prieš ke ta ligoninėn. Keliems gydyto
skaitė panašią Racine miesto bur letą metu. Gydytojo patarta tik jams apžiūrėjus ir padarius ty
mistro Stephen Olsen proklama rintis, to nedarė. Jau sunkiai sirg rimus,
nustatyta
neteisinga
ciją.
diagnozė
ir
sugrąžinta
į namus,
dama, dažnai apie tai kalbėdavo,
nors
buvo
prašoma
palikti
bent
Prof. dr. Jonas Genys, Altos at bet savęs nei kaltino, nei gailėjo
stovas Washingtone, priminė, si. Paskutinius metus praleido li- per naktį ligoninės priežiūroje.
kad jau 25 metai, kai jis apleido ! goninėj ir namuose, daugiausia Po trijų dienų, ištikta širdies
šias apylinkes, kur pradėjo naują Į •lovoj ir skausmuose. Fiziniai su atakos, paguldyta ligoninėn.
gyvenimą Amerikoje
Gyveno nykus, dvasiniai stiprėjo. Apie Pergyvenusi 48 kritiškiausias
Kenosha, Wis. Jo kalba buvo tik mirtį kalbėti nevengdavo ir jai savo gyvenimo valandas Emilija
Šaulienė pradėjo grįžti į gyverai įdomi, padrąsinanti palygini ruošėsi.
nimą.
Po keturių savaičių gri
Šių metų ikovo 28 d. vyras
mais, atvira kasdienybe.
Daugiau kaip 100 metų rusai Vincas ir šeima ruošia mirties žo j namus ir iš lėto stiprėja.
Albina Lipčienė
buvo Lietuvą pavergę. Ji prisikė metines ir paminklo šventinimą
lė laisvam gyvenimui. Dabar ji Šv. Lauryno kapinėse.
42 m. netekusi laisvės, bet vėl nu
ŠVENTES IE LIGONIAI
Nė vienas žmogus nėra laisvas,
sikratys svetimųjų jungo- Visas
ALRK Moterų sąjungos 33-čia jei jis negali įsakinėti sau pačiam.
pasaulis žino, kad rusai yra Lietu
Pitagoras
vos užgrobikai. Ir dar savotiškos kuopa kas metai ruošia lietuvisžinios, kad laisvojo pasaulio ko
munistų partijos pasisako prieš
rusų veiksmus okupuotose ar ju
P A D Ė K A
orbitos valstybėse.
ONAI ŽYTNGILAJTEI - PETRAUSKIENEI
Tiesa, rusai turi daug ginklų,
minis Chicagoje vasario 27 d.
daug kariuomenės. Toje kariuo
šiuomi
dėkojame
visiems, kurie dalyvavo šermenyse, gedulo pa
menėje tarnauja mūsų ir kitu pa
maldose
ir
palydėjo
velionę
] amžino poilsio vietą; taipgi visiems,
vergtų tautų jaunimas. Rusai bi
kurie žodžiu, laiškais ar šv. Mišių aukomis pareiškė mums savo
jo buržujų, bijo Bažnyčios, o ypač
užuojautą. Ypatingai dėkojame Tėvų Marijonų kongregacijos na
kryžiaus. Tarp velnio ir kryžiaus
riams, Seselėms Kazimierietėms, "Draugo" personalui ir Westem
nėra draugystės. Šiuo metu netu
Electric kompanijos buv. veliones bendradarbėms.
rime valstybės, bet turime tautą.
Labai dėkojame ir Kun. Jonui Zock, 5v. Juozapo ir Šv. Onos
bažnyčios klebonui, už dalyvavimą šermenyse, gedulingų pamaldų
Stiprią tautą, nes tai rodo daug
atlaikymą ir pritaikintą pamokslą; o Kun. Ignui Urbonui, Sv. Kazi
pasyvinės rezistencijos leidinių.
miero bažnyčios klebonui, Gary, Ind., kuris malonėjo toj šaltoj die
Lietuvos kolonizavimas rusais te
noj atlikti paskutines apeigas prie velionės kapo Kalvarijos kapinė
bėra dar neveiksmingas, nors jis
se, Portage, Indianoj.
žiauriai skverbiasi į Estijos ir
Galop, dėkojame karsto nešėjams ir Kelley-Carroll laidotuvių
koplyčios direkt Joseph C. Minich už malonų patarnavimą.
Latvijos etninę sudėtį.
Ačiū, ačiū visiems iš širdies.
Po kalbos Viktutė Prochaska
perskaitė rengėjų paruoštą rezo
Liūdintieji Zvingihj šeimos nariai.
liuciją JAV prezidentui Ronald
Reaganui, valdžios pareigūnams
ir kongreso nariams, primenan
čią Lietuvos ir kitų pavergtų
kraštų reikalus.
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Minėjimas buvo baigtas susi
A. + A .
kaupimo minute, pagerbiant žu
vusius dėl Lietuvos ir kitų paverg
VIKTORAS UPINIS, Sr.
tų kraštų reikalus.
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at
Koncertinėje dalyje solistė Lai
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio
ma Stepaitienė pirmame išėjime
netekome 1981 m. kovo 19 d.
dainavo poeto Kazio Binkio kū
rybą. Binkio eilėraščiai kompo
Nors laikas bėga, bet mes jo niekad negalėsime už
nuoti kompozitorių VI. Jokubėno,
miršti. Tegul gailestingas Dievas suteikia jam amžiną
K. V. Banaičio, J. Gaubo ir J. Gruo
ramybę.
džio.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 22 d.,
Antrame išėjime solistė ainapirmadienį, 7:30 vai. ryto švč. M. Marijos Gimimo parap.
vo harmonizuotus liaudies kūri
bažnyčioje ir kovo 23 d., antradieni, 8:30 vai. ryto Tėvų
nius, apipavidalintus kompozito
Jėzuitų koplyčioje.
rių K. V. Banaičio, VI- Jokubėno,
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
D. Andriulio, J. Kačinsko ir St.
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis
Gailevičiaus. Paininu palydėjo
pasimelsti už j o sielą.
muzikas Al. Jurgutis.
Po minėjimo buvo Racine Lie
Nuliūdę: Žmona, vaikai ir anūkai.
tuvių Moterų klubo paruošti už
kandžiai. Aukų Lietuvos laisvini
mui surinkta 1181 dol. Aukos
renkamos, nors surinkta rekordi
nė suma.
A. f A. DANUTEI ILEKYTEI mirus,
Rašydamas apie šio jau įvyku
gili^ užuojautę reiškiame tėvams Teodorai
sio minėjimo paruošiamuosius dar
bus užsiminiau, kad Kenoshos
ir Alfonsui, sesutei Nijolei su šeima, bro
ir Milwaukees lietuviai neruoš
vasario 16 minėjimuDžiugu
liams Arūnui ir Jonui su šeimomis.
pranešti, kad gavau klaidingas
JUOZAS, ALDONA, VIKTORAS, VIDA
informacijas. Vas. 16 minėjimas
ir DANUTĖ RUOKIAI
Milwaukeeje bus kovo 14 d.
Jugis Milas

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. kovo mėn. 18 d.

MOŠŲ KOLONIJOSE

A. A.

JUOZAS WENSKUS
Gyveno Sv. Šeimos Vilioję, Lemont, Illinois.
Mirė Sv. Kryžiaus ligoninje kovo 1C d., 1982 m., 8:20 v. vak. su
laukęs 84 m. amž. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 79 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozas, marti Mae ir šeima,
2 dukterys Shirley Nemecek, žentas Jonas ir šeima, Arlene Branske,
žentas Donald ir šeima, sesuo Ses. M. Bernarda, kazimieriete, ir ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 2 v. popiet George Schubert
koplyčioje, 6616 W. Cermak Road, Benvyn, Illinois.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 20 dieną. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, Ciceroje, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Bohemian National kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, marti, dukterys, žentai, anūkai ir sesuo.
Laidotuvių direktorius Robert Stepan — Tel. 778-1092.

Mielai sesutei
A. f A. LIUCINAI VILKUTAITIENEI
mirus, nuoširdi mūšy užuojauta broliui
Stasiui Bariui ir jo šeimai.
MARYTĖ

IR KAZYS

AMBROZAIČIAI

A. f A ALEKSANDRAI BAČELIENEI
Brazilijoje mirus, jos sesutėms ELENAI SIDZIKAUSKIENEI ir ONUTEI ŠIAUDIKIENEI ir visiems ARTTMTESIEMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi
me.
VERONIKA
JASIUKAITIENĖ
ERIKAS IR GRAŽINA
JASIUKAIČIAI

PADĖKA
A. f A. JONEI IVAŠKLENEI mirus,
A. A.

ANTANAS SKODŽIUS
mirė 1982 m. vasario 18 dieną ir buvo palaidotas vasario 22 dieną Šv.
Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems dalyvavu
siems šermenyse, atsisveikinime ir laidotuvėse. Dėkojame visiems, kurie
žodžiu, laiškais ir spaudoje pareiškė užuojautą. Dėkojame visiems už šv.
Mišių aukas ir gėles. Dėkojame atsisveikinime žodį tarusiems p. A.
Baradui, Venezuelos Lietuvių draugijos pirmininkui, p. Alg. Reivyčiui,
buvusiam Lietuvos Policijos tarnautojų klubo „Krivūlė" garbės nariui.
P. Juozui Skeiviui, Lietuvių Pensininkų organ. vicepirmininkui. P.
Maldūnui, Biržėnų klubo pirmininkui.
Dėkojame p. St. Stasiūnui už sugiedotą giesmę — „Marija, Marija".
Dėkojame kun. Vitui Mykolaičiui už maldas koplyčioje ir kan. V. Zaka
rauskui už maldas koplyčioje, už šv. Mišias, pamokslą ir palydėjimą į
kapines.
Dėkojame karsto nešėjams. Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direkt.
Donald A. Petkui, jo sūnui ir L.C. Gasūnui už tvarkingą, rūpestingą ir
malonų patarnavimą.
Visiems, visiems mūsų širdingiausias ačiū.

jos vyrui POVILUI, dukteriai TERESEI LANDSBER
GIENEI, sūnui ANTANUI ir visai GIMINEI gilaus
skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą ir kar
tu liūdime.
ONA IR LEONAS

ČEČKAUSKAI

Montrealis

Liūdinti žmona Marija ir duktė Liudvika

• A. t A. EMILIJA RAILA
DOBROVALSKYTĖ
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl.
Mirė kovo 15 d., 1982, 9:50 vai. vak., sulaukus 86 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesers duktė Helen Pojman ir sesers
sūnus Andrew Puplis su žmona Dorothy, brolio duktė Alvina Valentine,
brolienė Valerie Dobrovalskis, Lietuvoje brolis Konstantinas Dobrovalskis, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69
Street.
Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 19 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus
atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus-, gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: GIMINĖS

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

A. f A.
ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
Lietuvių Skaučių Seserijos Vadijos riarę sesę v.s. VAN
DĄ, dukrą AUDRA, sūnų PAULIŲ nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.
LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJOS
VYRIAUSIA SKAUTININKE ir VADU A

A. f A.
EDMUNDUI VAITKUI mirus,
gilią užuojautą reiškiame dukrai GINTAI PUDYMAITIENEI, mokyklos auklėtiniui ANDRIUI, jo broliui
LINUI, sesutei VITAI bei kitiems GIMINĖMS ir AR
TIMIESIEMS.
AMERIKOS LIETUVIŲ MONTESSORI
DRAUGIJA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
JURGIS F. RUDMIK
3310 SO. LITUANTCA AVENUE

Tek. YArds 7-1158-3*

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublie 7-1213
II028 Southwest Highvvay. Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

Mylimai dukrai
A. | A. DANUTEI netikėtai mirus,
jos tėvus Teodore ir Alfonse įlėkus, sesutę
Nijolę, brolius Arūną ir Joną nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
STELLA ir AUGUSTAS

PAŠKONIAI

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE

Tel. LAfayette S-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

TeL YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1448 SO. 50th A VE., CICERO, U i .

TeJ. OLyirtp.c 2-1003
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. kovo mėn. 18 d.

x LKVS "Ramovės" Chica
gos skyriaus narių susirinkimas
bus kovo 21 d., sekmadienį, 12
vai. Jaunimo centro patalpose,
kamb. 203. Kviečiami visi ramovėnai susirinkime dalyvauti.

IŠ ARTI IR TOLI

i X Solistės Grnos čapkauskieJ. A. VALSTYBĖSE
; nės plokštelei išleisti komiteto
| posėdis bus kovo 21 d., sekma
— Solistė Janina Nomeikaitėdienį, 11 vai. ryto Jaunimo cen
Armonienė, iš rytų atvykusi į
tre. Komiteto pirm. Jonas TaKaliforniją,
mėnesį svečiavosi
X JAV LB Vidurio Vakaru.
landis kviečia visus narius da
pas savo draugus ir lankė įdo
apygardos valdyba ruošia susiti
lyvauti.
mesnes Kalifornijos vietas. Ko
kimo vakarą su LB X-sios tary
x
vo 6 d. dalyvavo solistės Vincės
X "Birutės Pūkelevičiūtėsl
Visuomenininkas ir laikraš- bos ir P L B Vl-to seimo kandida
Jonuškaitės - Zaunienės pager
rankraščk>
-'Devintas lapas" į « ° ^idėjas Valerijonas Šimkus tais. Vakaronė įvyks balandžio
bime, kurį suorganizavo LB
šlals m e t a i s suė
75 nus metus
2 dieną Jaunimo centro apatinė
skaitymas tikrai man buvo ta- i
J° "
Santa Monicos — Vakarų Los
r y t u m nuostabi kelionė — kar-) amžiaus, šia proga j a m daro- je salėje Chicagoje.
Angeles apylinkės valdyba.
tais žiauri ir šiurpą kelianti, kar- j • " Pagerbimo vakanene ba
x š v . Kryžiaus ligoninėje
landžio
— Antanas B. Mažeika, Los
tais rami, dvasią pakelianti, bet i
3 d. Šaulių namų salėje, nuo kovo 18 d. prasidės patari
Angeles,
Calif., Amerikos Baltų
visada įdomi" . . . Taip rašo Da- Į Pagerbimui sudarytas specialus mai turintiems sunkumų su blaiLaisvės
lygos
pirmininkas, te
Ha Staniškienė, viena "Draugo" i komitetas iš organizacijų, kurio- vinimuisi Patarimai bus dešimt
legrama, kaip ir kiti Lietuvių
romano jurv komisijos narių.! s e V - š i m k u s aktyviai dalyva- savaičių. Paskaitos bus 6:30—8
vo ar l
organizacijų ir spaudos atstovai,
Šis romanas jau atspausdintas,
vai. vak. Norį patarimuose da
buvo
pakviesti dalyvauti Baltų
įrištas ir išsiųstas į Clevelandą. dovavo
lyvauti, turi pasiskambinti į li- Chicagos tautinio meno ansamblis "Grandis", vedamas Irenos Smieliauskienės, tautiniais šokiais reprezentuoda jų rūmų "YVasningtone priėmime
Premijos įteikimo iškilmės bus
X Marijos aukšt. mokyklos I goninę tel. 434-6700, prašant mas lietuvius svetimtaučių tarpe, atliks tautinių ir stilizuotų šokiu pynę kovo 21 d., sekmadienį Jaunimo centre.
ryšium su prez. Reagano skel
kovo 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak. j mokinės, dalyvavusios inžineri- Į George Cunningham arba Scott
biama kovo 10 d. Afganistanu
Clevelando Dievo Motinos para- j o s , matematikos, gamtos moks- j Devalk, socialinio skyriaus atslaisvės diena. Jis tą pačią dieną
pijos salėje, dalyvaujant laurea lų ir kt. konkurse, laimėjo pir- tovams.
taip pat dalyvavo Valstybės de
tei, mecenatams, ''Draugo" ats mas vietas: Sylvia Fabijonaitė j
partamento suorganizuotoje in
tovui. Hamiltono Dramos teat- I matematikoje ir Neringa žadei-1 X Ed. Augustaitis, K. Žygas,
kacijai pakviestas rinktinės ka- Didžiojo šaulių rinktinė, vado- formacinėje konferencijoje už
PAVERGTI; TAUTTJ
ras "Aukuras", vadovaujamas I fcytė anglų kalboje. Ta%> p a t a?J?m*t.9*?
** *** S ° 2
sienio politikos klausimais. Bū
E . Dauguvietytės - Kudabienės g a v o pažymėjimus, kaip išskir dol.: Napoleonas Zajančkaus PROTESTO SUSIRINKIMAS pelionas kun. A. Zakarauskas vaujama Vlado Išganaičio ir su damas "VVashingtone, Antanas
KOVO 21 D.
taipgi prisaikdino didelį būrį palyda įnešė Lietuvos, Šaulių ir Mažeika turėjo progą susitikti
suvaidins "Antroji Salomėja pai tinai gerai paruošusios savo dar kas ir Anelė Lakavičius. Ačiū.
naujų šaulių. Už įvairius rink JAV vėliavas. Tai padidino pa su kitais ten atvykusiais PLB
niavose
bus: Laura McGovern, Melanie
X V. Pužauskas, La CresJau
nebeužtenka
Pavergtų
tinei nuopelnus apdovanoti gar maldų iškilmingumą.
Podulka, Lauren Pytel ir Julie centa, Cal., Juozas Liuima, Cleir JAV LB veikėjais ir aptarti
X Lietuvių Tautodailės insti
Tautų savaitės protesto demon bės medaliais: kun. J. Borevi-j Šv. Mišias atnašavo ir pritai
Valaitytė.
veland,
Ohio,
atsiuntė
po
7
dol.
Baltų
Laisvės lygos problemas.
tuto Chicagos skyriaus metinis
stracijų. Privalome protestuoti čius, dr. A. Delta, J. Stulgienė, kytą pamokslą pasakė kun. Jo
aukų.
Labai
ačiū.
Tuo
pačiu
metu iš Los Angeles
susirinkimas šaukiamas sekmaX Inž. Donatas Tijūnėlis
įvairiomis progomis, kiekvieną į B. Pocienė, A Raudys ir K. Po- nas Borevičius. Šaulių choras į Washingtoną buvo nuvykęs ir
dienį, kovo 21 d., 11 vai. Jauni- Į skaitys paskaitą iš industrijos
x Jaunimo centras šiais me kartą reaguojant į Sovietų Rusi- vilaitis.
su sol. Paulina Mačiuliene, va LB Vakarų apygardos pirmi
mo centro posėdžių kambaryje srities Panevėžiečių klubo susi tais rengia velykinius pusryčius
jos tarptautinius smurto veiks
dovaujant
muzikui Juliui Mačiu- ninkas inž. Rimtautas Dabšys,
Pagrindinei kalbai pasakyti
i B 3). Instituto nariai bei vieš rinkime kovo 21 d. 1 vai. p . p. didžiojoje salėje Verbų sekma
mus.
pakviestas teis. A Budreckas. liui, pagiedojo keletą giesmių, o kuris irgi dalyvavo šiuose pasi
nios ir svečiai kviečiami daly Jaunimo centro apatinėje sa dienį, balandžio 4 d., 11:30 vai.
Prezidento Reagano vyriausy Kalbėjo įdomiai išryškindamas užbaigai su visais dalyviais JAV tarimuose.
ryto. Visi kviečiami.
vauti.
lėje.
bė yra palanki krašto gyventojų svarbiausias mintis iš Putvio ir Lietuvos himnus.
— LB Oanta Monicos-West
X L. D. K. Birutės dr-jos na
x "Mirtis ir mirties bausmė"
X Julija Grigaravičienė, gyv. susiorganizavimui tokiems pro raštų. Kaip kiti kalbėtojai, ma
Iš bažnyčios visi susirinko į Los Angeles apylinkės metinis
rių informacinis
susirinkimas — tokia tema Mykolas Drunga Wisconsone, išvyko ilgasnėm testo žygiams kuo plačiau ir nydami kuo ilgiau kalbės, parapijos didžiąją salę, kur įvy
susirinkimas šaukiamas kovo
bus kovo 28 d., sekmadienį, 2 • skaitys paskaitą vakaronėje šį atostogom p a s savo dukrą Mil veiksmingiau pareikšti.
tuo
bus
geriau
įvertinti, ko šios lietuvių parapijos ko
27 d., 1 vai. p. p. šv. Monikos
vai. p. p. Jaunimo centro kavinė penktadienį, kovo 19 d. 8 vai. dą ir žentą arch. Kęstutį Mikė
Gynybos sekretorius Weinber- Budreckas tuo nesivadovavo, miteto suruoštas Lietuvos ne
parapijos
patalpose, 715 Califor.
je. Narės kviečiamos kuo gau vak. Jaunimo centro kavinėje. nus, Los Angeles, Caiif.
geris atvyksta į Chicagą ir pa per 25 minutes pateikė daug priklausomybės atkūrimo minė
nia Avenue, Santa Monica. Pra
siausiai dalyvauti.
sakys pagrindinę kalbą paverg gražių minčių ir to pilnai už jimas. Į salę šauliai įnešė vėlia
Kviečia santariečiai-šviesiečiai.
X Kun. J . Tautkus, Putnam,
ėjusių veiklos metų valdybai va
teko.
vas. Komiteto pirm. teis. Pr. dovavo agronomas Vladas Velža.
X Lietuvių Pensininkų s-gos
X Velykiniai pusryčiai rengia- Conn., užsisakė naujausių leidi tų tautų protesto susirinkime
Meninėje dalyje rinktinės cho Šulas pasveikino gausiai susi
narių metinis susirinkimas vyks j mi Jaunimo centre Verbų sek nių už didesnę sumą ir kartu Afganistano ir kitų pavergtų
tautų
reikalu.
ras puikiai padainavo penketą rinkusius. Priminė, kad už ne
kovo 24 d., trečiadienį, 2 vai. i madienį, balandžio 4 d.
Visi pridėjo 6 dol. už kalėdines kor
Susirinkimas
vyks
šį
sekma
patriotinių dainų. Muz. J. Ma priklausomybę kovose žuvo daug tanas Kevėža ir J. Paliūtis.
p. p. Šaulių namuose, 2417 West į kviečiami dalyvauti.
teles ir kalendorių. Labai ačiū.
dienį,
kovo
21
d.,
2
vai.
popiet,
čiulio vadovybėje choras susti karių ir savanorių, kurie pa43rd St. Bus renkama nauja'
X Kostas Bružas, Sofija ČJe- Schurz High School auditorijo prėjęs, palyginant per trumpą I gerbti tylos minute visiems su- Pr. šulas komiteto vardu nuo
x Mortai Butkus (Butkienei)
valdyba ir revizijos komisija.
širdžiai padėkojo už prisidėjimą
yra laiškas iš ok. Lietuvos. Ad chanavičienė, E. Demikis, J. Va- je (Milwaukee ir Addison gatvių laiką jaučiama pažanga. Pasi stojus. Programai vesti pakvie
Rinkimuose galės dalyvauti tik
prie parengimo, ypač kun. J.
resatė ar žinantieji prašomi. laitis, M. Kriaučiūnienė, P. Nor- kampas, 3600 North, 4300 gesta anksčiau dainavusių pa tė Dalią Šulienę. Ji iškvietė
nariai, sumokėję nario mokestį
Borevičiui, šauliams, jų vadui V.
kreiptis į "Draugo" administra- j vilas, S. Petersonas, Alex Šatas West).
grindinių vyrų tarpe daininin kun. J. Borevičių sukalbėti in- Išganaičiui, Šaulių chorui, va
už 1981 m.
ciją darbo valandomis arba pra- Į užsisakė naujausių leidinių.
Susirinkime dalyvaus įvairių kų A. Kvečio ir V. Morkūno. vokaciją. Šaulių vadas V. Iš
dovui muzikui J. Mačiuliui, sol.
x Paulius Leonas, Miami į nešti tikrą adresą, kuriuo b ū t ų '
pavergtų tautų Amerikos pilie Kur jie dingo? Jiems, t. y. cho ganaitis pasakė jautrią kalbą.
P. Mačiulienei ir J. Ankui, ko
X Prof. B. Ciplijauskaitė, Ma- čiai. Gausiai dalyvaukime ir lie
Beach, Fla., knygos "With Li- galima laišką persiųsti.
Lietuvių Katalikų Federacijos miteto vicepirm., už visų daly
!
rui,
buvo
stipriai
paplota.
dison, "vVisc., Bronė Gustaitis. tuviai su atitinkamais plakatais,
bertv and Justice" autorius, raIšklausius puikaus choro pa pirm. adv. S. Kupriui susirgus, vių pavaišinimą kavute ir kelių
Liuda
ir
E
g
m
a
n
t
a
s
Mocį
Kazė JaS a n prancisco, Cal.,
šo "Draugo" administracijai,
tautinėmis vėliavėlėmis. Mote
jo akademiškai paruoštą pa rūšių pyragais. Prie vaišių sta
kad tam tikrą skaičių duotą " • * R ^ e y ^ O n t . , Kanada, bu-" m e i k i s , R o c k f o r d , EI, užsisakė rys ir mergaitės su tautiniais sirodymo, šiuos žodžius rašantį
v
nukėlė į tolimą praeitį. Gal tai skaitą skaitė jo žmona Roma lo talkino Cecilija Kinčinas ir
j„**~« & „ * « « —
i o atvykę Į Chicagą ir dalyvavo j n a u j a u s i ų leidinių.
drabužiais.
platinti, jis paaukoja "Draugui
Lietuvių J. Pileckienė, o prie aukų lapo
buvo 1925 metais Ukmergėje, Kuprienė. Pasaulio
Lietuvių operos pastatyme. Ly- j
'Draugo" administracija jau
Šiuo
žygiu
parodykime
savo
teisių
gynimo
pirm.
Algis
Re talkino O. Kunstmanienė.
X Kostas Dočkus, Br. Paliukai vyko kariuomenės paradas.
LF
išplatino už 114 dol. Labai ačiū dimi giminaičio Petro Želvio,
.
-.
_ rūpestį Lietuvos išlaisvinimu.
Net iš Kauno atvažiavo kažku gis kalbėjo džiaugdamasis dide
Magd. šulienė
.
-n ,
i tarnautojo, atvyko i "Draugą , lioms, Cicero, UI., Ona Kavaliu
V. M.
liu dalyvių skaičiumi. Dalia Šuris
didelis
generolas.
Apžiūrė
nienė,
P
e
t
r
a
s
Vyšniauskas,
Juo
prenumeratą.
autoriui gyveno
uz auką. Cnicagoje
P. Leonas;
, .
.įsigijo
...
. . „ ,
,
anksčiau
ir pratęsė
XT J! .
T
jęs tvarkingai išrikiuotas gretas, lienė pranešė, kad Liet. komite
ŠAULIŲ VEIKLOJ
įvairių
knygų
už
didesnę
sumą zas Kaklauskas, Kazys Balaišis,
vertėsi nekilnojamo turto par
ir įteikė 10 dol. auką dienraščio i visi iš Clevelando, Ohio, Justas
rrjT-^-r^
v - T 'pasakė kalbą ir paprašė sušukti tas gavo raštu sveikinimų iš Advokatas JONAS G1BAIT1S
davimu.
Kovo
7
d.
Vyt.
D.
saulių
n n k - i f T , , Z m /- •
-- -» Lietuvos gen. konsulės J. Daužparamai. Mockai jau kelinti me Punkris, Gulport, Fla., B. Stas-i
!
tris
kartus
vabo.
Griausmingai
6247 So. Kedzie Avenue
X Emilija Jonušienė, Omaha. tai iš eilės specialiai a t v y k s t a į kevičius, Verdun, Kanada, Vy-j tinė paminėjo šaulių steigėją nuaidėjo. Vienas kareivėlis, ma vardienės, vysk. V. Brizgio, Lie
Chicago, Illinois 60629
Nebr., mūsų nuoširdi rėmėja, Lietuvių operos statomus spek tautas Keršulis, EI Paso, Tx., Vladą Putvį-Putvinskį. Apie tyt, apsiskaičiavęs pridėjo ir tuvos 'kariuomenės savanorių kūrėjų
s-gos,
L
š
S
T
£>irm.
K
Putvio
nuopelnus
bent
šiame
raTel. — 776-8700
atsiuntė mokestį už dvi "Drau taklius ir tomis progomis aplan Dvarinskis, Conn., C. Adams,
, ketvirtą valio. Mažų klaidelių
Milkovaičio,
Dzūkų
dr-jos
ir
Lie
go" prenumeratas ir kaip kiek ko "Draugą", nusiperka knygų So. Holland, 111.. VI. Šniolis, La smėlyje nekalbėsime,—taiDie-i
.
. . ^
„v,^—,:
Darbo vai. nuo S Iki 7 vai. vak.
tuvių Sodybos.
Iš
su
vienais metais pridėjo 110 dol. į įr palieka auką. Labai dėko- ke Park, Fla., E Vabalienė, To vo dovana lietuvių tautai.
^ , Tv
įbuna visur, taip u- šiam chorui
Šaulių choras, vadovaujant Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
ronto, Ont.. Kanada, atsiuntė už lenkėjusios bajorų, aristokratų riškių
auką dienraščio stiprinimui su j jame.
užbaigus
dainuoti,gaidą,
vienas
iš využtraukė
linksmai
uzikui J
- Mačiuliui, padainavo
prierašu: "Dėkodama už viską' X Muz. Stasys Gailevičius, kalėdines korteles ir kalendorių ir stambių dvarininkų šeimos nuteikdamas klausytojus. Bet ™
atėjo į mūsų tarpą dvasios ga tai menkniekis, niekam žalos Kritusiems kariams (A. Vaicmpo 5 dol. aukų. Ačiū.
labai ir už Jūsų nenuilstamą
iKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunnniiiiiii
Toronto, Kanada, pratęsdamas
liūnas V. Putvis, kurį drąsiai
no žodžiai ir muzika), Lietuviai
darbą". E. Jonušienė skelbia
nepadaręs.
"Draugo" prenumeratą, atsiuntė
X Emilija Dėdinas, Brooklyn, galima rikiuoti į eiles Valan
Advokatas
išeiviai į kovą (žodžiai kun. Mi
me garbės prenumeratore, o už
ir auką jo paramai. Labai ačiū. N. Y., atsiuntė 6 dol. auką už čiaus, Daukanto, Basanavičiaus, Prasmingai praleista popietė liausko, muzika C. Sasnausko),
auką ir lietuviško žodžio verti
užbaigta vaišėmis. Darbščių
GINTARAS P. ČEPĖNAS
x Stasys Stulpinas. Lake kalėdines korteles ir kalendorių. Kudirkos, Maironio ir kt. Šau sesių šaulių, vadovaujant pirm. Kur bėga Šešupė (žodžiai Mai
nimą tariame nuoširdų ačiū.
2649 \V. 63rd Street
liai savo organizacijos steigėją
ronio, muzika Č. Sasnausko),
Worth, Fla, atsiuntė už kalė Ačiū.
M.
Dapkienei,
visi
buvo
pavai
Chicago, 111. 60629
x Emilija Juršėnaitė, Anta
kiekvieneriais metais pagarbiai
dines korteles ir kalendorių 12
šinti sumuštiniais, pyragaičiais Laisvės varpas (Ant. Vanagai
X Vytautas Jasinevičius, Chi prisimena ir pagerbia.
nas Lapinskas iš Chicagos, at.
Tel. 776-5162
čio žodžiai ir muzika), Čigonė
ačiū.
ir kavute.
J. Yla
cago, BL, Dainavos ansamblio
,
• «^„ •
• • i ! dol. auką. Nuoširdus
lis (liaudies daina, harmonizuo
Kasdien 9—6 vai. vak.
Punktualiai 2 vai. prisirinkus
valdybos pirmininkas, lankėsi
vyko i Draugą' ir nusipirko)
^
NEPRIKLAUSOMYBES
ta
Juozo
Gaubos).
pilnai salei dalyvių, rinktinės
Seštad. 9—12 vai.
naujausių leidinių.
MINĖJIMAS ŠV. KRYŽIUJ
x chicagos Pensininkų sąjun- "Drauge" ir ta proga įteikė au
Po dainų padeklamavo iš savo
pirm.
VI.
Išganaitis
su
šauliškox Juozas Gaila, Ellicott City, gos vadovybė per savo skyrius ką. Labai ačiū.
ir pagal susitarimą
Vasario 28 d., 10 vai. ryto į kūrybos Kazys Baltrukonis, Anmis apeigomis pradėjo minėji
Md.,
visuomenininkas,
mūsų
j
siūlo
pensininkams
padėti
užpilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJSIIUIIIIlllllHlllll
bendradarbis, užsisakė naujau dyti 'Incom Tax" nemokamai.
X Petras Kasulaitis, Chica mą. Įneštos vėliavos, sugiedo Šv. Kryžiaus gražiąją bažnyčią
sių leidinių už 76 dol.
Pildymo dienos pirmadieniais ir go, BL, pratęsdamas prenume tas tautos himnas. Dalyvavo susirinko gana daug žmonių pa Įiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
X Suksis "malūnėlis", pašoks antradieniais nuo 10 iki 2 vai. ratą, įteikė 8 dol. auką. Labai gen. Daukanto ir Klaipėdos jūrų simelsti už Lietuvos nepriklau'Padūkėlis",
"Mikita" risis, vak. Multi Purpose Center, 6117 ačiū.
šaulių daliniai. Sukalbėti invo- somybę. Uniformuota Vytauto
Trepsės "Grandies" porelės.... S. Kedzie Ave., Marąuette Na
|
MATILDA MĖLIENE
1
tl0nal BaIlk
ca
"Grandies- tautiniu ir stilizuo-i
> °į €°
^ P
=
Suėmimas ir gyvenimas bolševikų rojuje
E
tų šokių koncerte kovo 21 d., and Loan Assoc. Prieš tai reikia
susitarti
su
Mr.
Kowalski,
jam
sekmadienį 3 vai. p. p. Jaunimo
centre. Bilietai gaunami Vaz- paskambinant tel. 476-8700.
Matilda Strimaitytė-Mėlienė
nelių prekyboje ir koncerto die
X A. a. Leono Barausko sep
buvo suimta ir išvežta 1941
ną prie įėjimo. Visus kviečia tynerių metų mirties sukaktį
'Grandis".
(pr.). minint, šv. Mišios bus atnašaum. birželio 14 d. Po 15 metų
x Lietuvių Tautinių namu me- jamos kovo 21 <L, 9:15 vai. ryto
baisaus išgyvenimo jai p a 
tinis susirinkimas šaukiamasi T. J e z u i t u koplyčioje Chicagoje
vyko grįžti į Lietuvą ir pa
1982 m. kovo 20 d., 4:30 vai. j ir T. Pranciškonų koplyčioje St.
nuosavuose namuose, 6422 Petersburg Beach.
šeima
siekti vakarus.
p. p.
(pr.).
S. Kedzie Ave. Jame dalyvauti

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

|

kviečiami visi nariai, jų arti
X VI-ji Dainų š v e n t ė bus
mieji ir svečiai. Sprendimo tei 1983 m. liepos 3 d., Chicagoje,
sę turi tik nariai.
(pr.). II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų
X NAMAMS PIRKTI PA- metu. Chorai ir specialiai susiSKOLOS duodamos mažais mė- j dariusios dainininkų grupės pra
nešimais įmokėjimais ir priei- į somos skubiai, iki š. m. gegužės
namais nuošimčiais. Kreipkitės į į mėn. 1 d. registruotis pas Joaną
Mutual Federal Savings, 2212 Kmthenę, 7355 So. Richmond,
West Cermak Road. — Telef. į Chicago, BĮ. 60629, tel. 312 — Hartfordo "Beržeiio" tautinių šokių grupe savo dešimties metų jubiliejiniam koncerte, vasario 20 d. atlieka suktinį.
VI7-7747.
(sk.). 1476-2929.
(pr.).
N'uotr. M. Banevičiau*

KRYŽELIAI

ARKTIKOJE
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Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chicagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje.
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Kaina su persiuntimu $6.95
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=
|
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Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 1/51,5 W. 6Srd Street,
Chicago, IL 60699
Illinois gyv. dar prideda 36 et. valstijos mokesčio.
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