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Negarbinga poeto
išmonė
Talentas — ašmenys. Į kieno
rankas pateks, t a m ir patar
naus. Vienokią paslaugą pada
ro doro meistro paimti, kitokią
— plėšiko rankose atsiradę.
Justino Marcinkevičiaus ta
lentas neabejotinas. Lyrikoje
kalba jis apie gyvenimo pras
mę, apie žmogaus paskirtį ir jo
likimą. Pavartoja net žodį
amžinybė. Tačiau apie jo „lyri
nį herojų" pakalbės koks lite
ratūros daktaras, o mums rūpi
poeto „pilietiškumas", apie
kurį šiandien mėgstama graž
byliauti.
Pažvelgsim į Just. Marcin
kevičiaus „Pažinimo medį" ir
dramas — poemas. K a m
naudoja ašmenis jis šiuose
savo kūriniuose?
„Pažinimo medį" skiria poe
t a s savo „almae matris" — Vil
niaus universiteto jubiliejui.
Koks šių dienų „auklėtojas",
toks ir „auklėtinis". Marcin
kevičiaus
poema
niekuo
nesiskiria n u o tritomės
„Universiteto istorijos": po
pagarbos skraiste slypi panie
ka, po meilės — pagieža. Šitaip
juk buvo minėtas jubiliejus.
Universitetas — garbinga
mokykla, tik bloga, kad nuo
pirmųjų dienų ją pasiglemžė
„tamsybininkai".
Vyskupas
Valerijonas įtaisė studiozams
bendrabutį, tuomet vadintą
bursa, tačiau toji bursa buvo
tikras tarybinių katorgininkų
gyvenamasis barakas, aplū
žusiame špitolės name, kur į
šventes atėję
nakvynėn
„dūsaudavo žmonės, atnešę
nuodėmes, ligas, bėdas ir alka
n a s blusas arčiau prie dievo".
Tame barake gyvendami ir
„avižų kisielių kabindami",
jaunuoliai turėjo rengtis darbi

ninkais į „vargo ir tamsos
bažnyčią". Taip, lagerinį bara
ką Valerijonas įtaisė. Poetas
tai žino. Bet kad Valerijonas
davė n a m u s , kuriuose klausė
paskaitas, kad nupirko kitus,
kur turėjo gyventi profesoriai ir
pagalbinis personalas, k a d
Valerijonas užrašė savo tur
tus, iš kurių universitetas galė
jo gyventi ir studiozus Uetuviu8 „avižų kisielium" penėti,
— to poetas nežino. Karaliaus
Stepono parašo, kurį išmeldė
t a s pats Valerijonas, ir popie
žiaus bulės buvo per maža.
Popieriai buvo forma, kuri turė
jo įsikūnyti medžiagoje. Tą
medžiagą suteikė Valerijonas.
Todėl m i n i n t
Vilniaus
universiteto 400 metų sukaktį,
paminklas studentų miestelyje
turėjo atsirasti karaliui Stepo
nui ir vyskupui Valerijonui, o
ne Kapsukui ar Leninui.
Valerijono universitetas ir
bursa buvo „tamsybininkų"
pasigrobti. Bet kaipgi iš tamsių
„tamsybininkų" išdygo švie
sus Sirvydas, Liauksnūnas,
Sarbievijus, Kojelavičius ir
daugybė kitų? Taip, šių vyrų
„ t a m s y b i n i n k a i s " nepava
dinsi. Bet jie buvo „tamsy
bininkų" persekiojami. Sirvy
dui gramatiką „Clavis linguae
Lituanicae", kurios buvimu
mokslininkai abejoja, išleisti,
anot poeto, uždraudęs rekto
rius, idant, kai jos neturės, bur
sos gyventojai greičiau pamirš
tų tėvų kalbą. Džiovą Sirvydas
gavęs dėl to, kad, žodyną rašy
damas, turėjęs sėdėti rūsy
„bibliotekoj sekretoj", arba
„ s p e c f o n d u o s e " , tarybiniu
žodžiu sakant.
(bus daugiau)

Panevėžy
mirė
kun. M. Grigaliūnas
Iš Lietuvos
Vatikaną
„1960 metais Panevėžio vys
pasiekė žinia, kad kovo 12 d. kupijoje dar buvo 177 kunigai,
mirė P a n e v ė ž i o k a t e d r o s po 20-ties metų, kad ir buvo
altaristas kunigas Mykolas naujai pašventinami, beliko
Grigaliūnas. Buvo palaidotas 130 kunigų. Jei 1975 metais
Panevėžyje pirmadienį, kovo Panevėžio vyskupijoje septy
15 d. Velionis buvo sulaukęs nios parapijos buvo likę be
74 metų amžiaus, kunigu klebonų, tai po penkerių metų
įšventintas 1931 metais. Tai jau net 22-dvi parapijos neturi
jau penktas šiemet Lietuvoje nuolat gyvenančių klebonų. Iš
miręs
kunigas.
K u n i g a s šimto trisdešimties kunigų 67Mykolas Grigaliūnas iki pat ni kunigai (daugiau negu
mirties gyvai domėjosi ir rūpi pusė) y r a sulaukę šešiasde
nosi Bažnyčios problemomis šimties metų amžiaus (valsty
Lietuvoje. Jo parašą r a n d a m e biniu požiūriu — pensinin
tarp šimto trylikos Panevėžio kai), o iš jų 32 turi net 70 metų
vyskupijos k u n i g ų ,
kurie ir daugiau, iš kurių 14 klebo
praėjusių metų gegužės mėne nų neturi padėjėjų kunigų. Dėl
sį ypatingu pareiškimu kreipė senyvo a m ž i a u s , ligų ir
si į Lietuvos TSR K P CK negalavimų nėra kas juos
pirmąjį
sekretorių
Petrą pavaduotų. Ypatingai skaudus
Griškevičių dėl nenormalios ir žalingas faktas, kad n e visi
padėties vienintelėje Lietuvos tinkami kandidatai kunigys
Kunigų seminarijoje. Panevė tei gali įstoti į seminariją
žio v y s k u p i j o s
k u n i g a i mokytis, kad priimant kandi
pareiškime rašė: „Dauguma datus lemiamą žodį taria ne
Lietuvos gyventojų yra tikin Kauno Kunigų seminarijos
tieji katalikai. Tačiau tarybi vadovybė, n e vyskupai, o
nė vyriausybė per mažai civilinės valdžios pareigūnai
leidžia priimti į Kauno Kuni su Religijų reikalų tarybos
gų seminariją kunigystei reng įgaliotiniu priešakyje".
tis kandidatų, kad šie užimtų
mirusiųjų kunigų vietas ir
galėtų
tikintiesiem
patar
— Lenkijos vyriausybė
nauti, remiantis LTSR konsti paskelbė, kad birželio 13-22
tucijos teisėmis ir pasirašy dienomis
įvyks
Poznanės
tomis
t a r p t a u t i n ė m i s Tarptautinė Mugė, nežiūrint
konvencijomis". Apžvelgdami karinės padėties, šalia „socia
Panevėžio vyskupijos padėtį, listinių" valstybių dalyvaus:
šios
vyskupijos
k u n i g a i Švedija,
Suomija, Vakarų
pareiškime rašė:
Vokietija ir Austrija.

Salvadoro prezidentas Jose Napoleon Duarte aktyviai dalyvavo rinki
mų kampanijoje. Kovo 28 d. salvadoriečiai renka konstitucinę asamblė
ją, kuri turės paruošti naują valstybės konstituciją ir išrinkti preziden
tą. Duarte tikisi, kad asamblėjoje daugumą gaus jo vadovaujama
krikščionių demokratų partija.

Ar laimės britųsocialdemokratas?

— Salvadoro komunistų
teroristai sustiprino smurto
veiksmus. Trečiadienį žuvo
dar 24 asmenys.
— Irako ir Irano mūšiai
tęsiasi. Abi pusės skelbia apie
laimėjimus. Fronte numušti
dar 4 lėktuvai.
— Šiaurinėje Airijoje tero
ristai nušovė d u britų karei
vius, sužeidė 6.
— Popiežiaus specialus nun
cijus a r k i v y s k u p a s Luigi
Poggo
lankėsi
Vengrijoje,
tarėsi s u vengrų Bažnyčios
primų kardinolu Lekai.
— Las Vegas teismas nutei
sė 24 m. vyrą už Hilton vieš
bučio padegimą pernai vasa
rio 10. Gaisre žuvo 8 asmenys
buvo šimtai sužeistų. Kalti
namasis turės kalėti iki gyvos
galvos.
— Pakistane streiką paskel
bė mokytojai, įvyko daug
demonstracijų.
Peshaware
policija 100 suėmė, 15 sužeidė.
Mokytojai protestuoja prieš
valdžios dekretą, kuris drau
džia susirinkimus.
— Lenkijoje
įregistruota
nauja žurnalistų sąjunga —
Lenkijos liaudies respublikos
žurnalistų
draugija.
Prieš
savaitę valdžia uždraudė ligšiol veikusią sąjungą, kuri
patekusi į .,liaudies priešų"
rankas.
— Japonijos automobilių
pramonė nusiskundė, kad jau
trečias mėnuo nukrito automo
bilių gamyba 1.9 nuoš.
— Vakaruose buvo kalba
ma, kad Brežnevo vieton gali
ateiti Andrei Kirilenko, 75 m.
amžiaus. Kremliaus sluoks
niai skelbia, kad jis rimtai
serga arterijų
sukietėjimu.
Brežnevas esąs sveikesnis už
Kirilenką.
— Britanijos valdžios statis
tika paskelbė, jog pirmąkart
po dviejų su puse metų suma
žėjo bedarbių skaičius.

L o n d o n a s . — Jei naujajai kandidatas t a i panaudojo
britų socialdemokratų parti prieš savo oponentus, nes
jai, bendrai veikiančiai su libe darbiečiai ir socialdemokratai
ralais, pavyktų kada laimėti pasisakė prieš naujų raketų
parlamento rinkimus, premje pirkimą.
ru greičiausiai taptų buvęs
Socialdemokratų
kandi
darbiečių ministeris R o y datui sunku atmušti abiejų
Jenkins, buvęs darbo partijos senųjų
partijų
kaltinimus.
vado pavaduotojas, pasitrau D a r b i e t i s įrodinėjo, k a d
kęs iš tos partijos dėl jos slin socialdemokratų partija yra
kimo į kairę. Jenkinso ir „spaudos išradimas", kad ji
galbūt visos socialdemokratų n e t u r i
ateities.
Todėl
Nikaragvos vadai
partijos ateitis bus nulemta neapsimoka už ją „eikvoti
kovo 25 d. nedideliame balsus". Sakoma, kad seno
New Yorke
Glasgovo priemiestyje Hill- sios partijos n e tiek pergy
heade, kur vyko papildomieji ventų savo tradicinių prieši
New
Yorkas.
— Į
atstovo į parlamentą rinki ninkų laimėjimą, k a d tikJ u n g t i n e s T a u t a s atvyko
mai. Jei Jenkins laimės, jo nelaimėtų naujosios partijos Nikaragvos sandinistų chun
socialdemokratų partija liks atstovas, nes ta partija gresia tos nariai Daniel Saavedra
politinė jėga su ateitimi. Jos abiejų senųjų partijų ateičiai. Ortega ir jo užsienio reikalų
koalicija su liberalais sustip
ministeris Muguel d'Escoto.
rės ir prasidės abiejų partijų
Jiedu kaltina Ameriką ir
strategijos
ateinantiems
Hondūrą, iš kurio teritorijos
parlamento rinkimams plana
prasidėjo puolimai prieš Nika
vimas. Jenkins liks naujos
ragvą. Amerikos žvalgybos
partijos vadas, kandidatas į
agentūra C I A planuojanti
būsimus premjerus. Jei j i s
pakeisti
Nikaragvos vyriau
N e w Y o r k a s . — Arabų
pralaimės, jo politinė karjera
sybę.
gaus nepakeliamą
smūgį, valstybės kaltina Izraelį J T
Kaltinimus paneigė Hondū
Saugumo Taryboje smurto
ginčai su liberalais dėl būsi veiksmais okupuotose terito ro užsienio reikalų ministeris
mų kandidatų iškėlimo, rajo rijose. N e r a m u m u o s e šią E d g a r d o
P a z Barnica.
nų pasiskirstymo dar sustip savaitę žuvo 6 arabai ir 21 Galimas daiktas, kad su Nika
rės ir socialdemokratai liks buvo sužeistas. Jordano amba ragvos vadais šia proga New
antraeilė politinė jėga, nebai sadorius kalbėjo tarybos sesi Yorke susitiks aukšti JAV
si nei darbiečiams, nei konser joje, kad Izraelis yra fašistinė, pareigūnai, g a l net sekreto
vatoriams.
rasistinė valstybė, kuri siekia rius Haigas.
Komentatorius
domina, išnaikinti teisėtus
Vakarų
kodėl J e n k i n s
pasirinko Kranto gyventojus ir pasisa
škotišką Hillhead rajoną? Jis vinti jų teritoriją.
Brežnevas vilioja
yra valas, tačiau gerokai
Izraelio ambasadorius Blum
Kinijos vadus
„suanglėjęs", kalbąs Oksfor atmetė Jordano kaltinimus,
do akcentu. Nors kilęs iš nurodydamas, kad Izraelis
M a s k v a . — Sovietų prezi
darbininkų šeimos, Jenkins siekia taikos, gero sugyveni
šiuo metu priklauso aukštajai mo su arabais, tačiau Izraelio dentas Brežnevas savo kalbo
klasei. Hillheado rajonas daug p a s t a n g o m s t r u k d o P L O je Taškente pasiūlė Kinijai
metų turėjo konservatorių vadai ir juos remiančios arabų atgaivinti broliškus santy
kius. Sovietų Sąjunga visada
atstovą, nors čia gyvena daug šalys.
pripažino Kinijos suverenumą
darbininkų. Rajonas laiko
Arabai reikalauja, k a d
Taivane, niekad nerėmė „dvie
mas vidurinės klasės nuotai S a u g u m o T a r y b a
Izraelį
kų, nepriklausomų, išprususių pasmerktų, tačiau jokių sank jų Kinijų" sąvokos, pabrėžė
Brežnevas. Nors mes kartais
balsuotojų vietove. Rinkimų cijų nenumato.
kritikuojame Kinijos politiką,
kampanijos metu daug kalbų
ypač užsienio politiką, mes
sukėlė vyriausybės nutarimas
įsigyti „Trident" branduo
— Pietų Afrika planuoja niekad nesikišome į Kinijos
reikalus,
pasakė
linių raketų, kurios būtų laiko įvesti karinę prievolę baltie v i d a u s
mos povandeninių laivų bazė siems vyrams nuo 17 iki 60 m. Brežnevas, pridėjęs, kad sovie
tai neturi teritorinių pretenje Škotijoje. Konservatorių amžiaus.

Saugumo Taryba
teisia Izraeli

Salvadoro rinkimai
Salvadoras.
— Sekma
dienį, kovo 28 d., Salvadore
turi įvykti
konstitucinės
asamblėjos iš 60 asmenų rinki
mai. Ši asamblėja valdytų
valstybę, paruoštų
naują
konstituciją
i r pravestų
ateinančiais metais naciona
linius rinkimus. Asamblėja
turėtų galią parinkti ir laiki
nąjį prezidentą. Dėl šios
asamblėjos varžosi keturios
politinės partijos,
kurių
stipriausia
krikščionys
demokratai. J ų kandidatų
grupei vadovauja Julio Rey
Prendes, buvęs San Salva
doro burmistras. Dabartinės
chuntos paskirtas prezidentas
Jose Napoleon D u a r t e į
asamblėją
nekandidatuoja,
tačiau ragina balsuoti už
krikščionių demokratų kandi
datus.
Salvadoro socialdemokratai
ir sukilėlių grupės praeityje
dažnai
tarpusavyje
kariaudavo, tačiau
dabar
visos
susivienijo
prieš
demokratinius rinkimus. J i e
būsią
„farsas", neteisingi,
sukti, apgaulingi. Kairiosios
grupė gąsdina žmones nebal
suoti. J a u daug mėnesių
teroristai naikina krašto susi
siekimo
priemones, k a d
balsuotojai iš kaimų negalėtų
vykti į balsavimo būstines.
Keturios politinės partijos,
nuo nuosaikių
krikščionių
demokratų i k i dešiniausių
„Arena" partijos narių, kurios
vadas v a d i n a
nuosaikųjį
Duarte komunistu
arba
vandeniniu arbūzu,
„kuris
žalias iš viršaus, bet raudo
nas viduje", kaltina savo
kalbose komunistus, kad jie
bijo dalyvauti rinkimuose, nes
žino, jog pralaimės. Praeityje
kairiosios partijos, įskaitant
sukilėlių
politinio
vado
Guillermo Ungo vadovau
jamą socialdemokratų partiją,
rinkimuose l a b a i p r a s t a i
pasirodydavo.
Salvadore
komunistai
valdžią
gali
pagrobti tik jėga, padėdami
tarptautinio
komunizmo.
Rinkimuose laimėti jie neturi
vilties.

Rinkimai
sujungė
visas
kairiąsias grupes. J ų didžiau
sia yra F a r a b u n d o Marti, liau
dies išlaisvinimo jėgos. Joms
vadovauja Salvador Carpio,
buvęs komunistų partijos gen.
sekretorius. A n t r a didumu yra
oficialioji komunistų partija,
kuriai vadovauja Horge Handal. Toliau eina trockistų
Liaudies revoliucijos armija ir
dvi mažesnės maoistų, trockis
tų grupės.
Sukilėliai aiškinasi, kad jie
negali dalyvauti rinkimuose,
nes kariuomenė juos išžudys.
Stebėtojai aiškina, kad Salva
dore nėra, ką Amerikos spau
d a dažnai pabrėžia, tik dvi
grupės: komunistai ir patys
dešiniausi radikalai. Labai
daug 8alvadoriečių yra nuosai
kūs vidurio šalininkai. Pati
krikščionių demokratų partija
pasisako už žmonių teises, už
dvarų
išdalinimą
žemdir
biams, už kariuomenės suvar
žymą, kad ji nesikištų į poli
tiką, u ž bankų ir didžiųjų
biznio bendrovių nacionaliza
vimą. Tokių nuosaikių poli
tikų Salvadore yra dauguma,
tik jie rečiau patenka į sensa
cijų ieškančios spaudos ar tele
vizijos žinias.

Karinis perversmas
Bengalijoje
K a l k u t a . — Bengalijos
kariuomenės štabo viršinin
kas gen. Hussain Ershad
pašalino prezidentą Abdys
Sattar, 76 metų, ir jo vyriau
sybę, kuri buvusi nesąžinin
ga. Kariuomenė valdžią perė
mė taikingai, paskelbė karo
stovį, paleido
parlamentą,
suspendavo konstituciją ir
sostinėje įvedė komendanto
valandas nuo 9 vai. vakaro iki
5 vai. ryto.
Kaip žinoma, pernai atenta
te buvo nužudytas populiani8 Bengalijos prezidentas
Rahman. Jo vietą paveldėjo
viceprezidentas, kuris lapkri
čio mėnesio rinkimuose buvo
išrinktas prezidentu. Kariuo
menė privertė senuką Sattar
pertvarkyti ministerių kabi
netą, sumažinant 44 ministe
rių tarybą iki 18. Sakoma, kad
štabo viršininkas gen. Ershad
tikėjosi tapti viceprezidentu, o
juo netapęs nuvertė valdžią.
rijų ir yra pasirengę bet ku
riuo metu pradėti pasitarimus
dėl sienų klausimo.
Komentatoriai mano, kad
Brežnevas bando išnaudoti
atsiradusius
JAV-Kinijos
santykių sunkumus dėl Ameri
kos ginklų pardavimo Taivanui.

Italijos svečias
Washingtonas.
—
Amerikon a t v y k o Italijos
prezidentas Alessandro Pertini, 8 5 m., kuris viešės 9
dienas. Vakar jis buvo priim
tas
prezidento
Reagano
Baltuosiuose Rūmuose, kur
bankete programoje dainuoti
pakviesti italų kilmės Frank
Sinatra ir Perry Como. Tarp
svečių buvo ir pagarsėjęs dėl
pagrobimo Italijoje generolas
James Dozier.
Prezidentas Pertini šešta
dienį lankys San Francisco,
vėliau aplankys Chicagą i r
New Yorką.

Gvatemalos valdžia
G v a t e m a l a . — Naujos kari
nės chuntos vadas gen. Rios
Montt pasakė kalbą apie nau
jos v y r i a u s y b ė s
tikslus.
Kariuomenė turėjusi perimti
Gvatemalos
valdymą, nes
kovo 7 d. rinkimai buvę
neteisėti. Pats generolas Montt
perėmė gynybos ministerio
pareigas. Generolas Horacio
Maldonado Schaad vadovaus
valstybės saugumo organi
zacijai.
Trečiasis
chuntos
narys pulk. Jorge Luis Gordillo b u s ryšių ir viešųjų darbų
ministeris.
Generolas Montt pasakė,
kad valdžion jis neįsileis jokių
„politikierių".
Komentatoriai nurodo, kad
Gvatemalos
jaunesnieji
karininkai uoliai rėmė šį
perversmą ir visuomenėje jis
turįs pritarimą. J a u seniai
siūloma reformuoti karinių
jėgų struktūrą, kurioje pilna
generolų. Iš 900 karininkų 235
yra generolai ar pulkininkai.

KALENDORIUS
Kovo 26 d.. Kasijonas, Teklė,
Vygantas. Gėla.
Kovo 27 d.: Rupertas, Lidija,
Vinotas, Rūta.
Saulė teka 5:46, leidžiasi
6:08.
ORAS
D e b e s u o t a , su pragied
ruliais, šiaurės vėjai, tempe
ratūra dieną 40 L, naktį 25 1.

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. kovo mėn. 26 d.
'
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FUTBOLAS
PASIRUOŠIMAS
PIRMENYBĖMS
Nuobodūs buvo šią žiemą
savaitgaliai prisiekusiems
"Lituanicos" rėmėjams. Jų ko
manda nedalyvavo salės fut
bolo varžybose. "Lituanica"
turėjo žaidėjų, turėjo ir kapita
lo — galėjo dalyvauti. Futbolo
- soccer Lygos valdžia buvo su
griuvusi. Kol persiorganizavo,
žiema pasibaigė.
National
Soccer Lygai suskilus ir nau
jai persiorganizavus, jos vei
das žymiai pasikeitė. Major
divizijoje nebematysim vokie
čių komandų "Schwaben" ir
"Kickers", lenkų "Eagles",
ukrainiečių "Lions" ir kt.
Atsiskyrėliai buvo puikūs var
žovai. Ta proga verta paminė
ti ir saviškiais pasigėrėti, kad
praėjusio rudens varžybose
"Lituanicos" komanda, lyg
atsisveikindama, pirmą kartą
savo karjeros eigoje laimėjo
prieš "Schwaben" 3;2 ir prieš
"Kickers" 3;1. Laimėjimas
prieš tas komandas liks mūsų
vyrams malonus prisimini
mas.
J ų vietas užims kiti klubai
pagal paskutinėse pirmenybė
se surinktų taškų skaičių. Ma
jor divizijos mėlynoje sek
cijoje žais: Chicagos meisteris,
arabų "Winged Bull", italų
"Marroons" ir "Roosters",
meksikiečių "L.E.D" ir "Tanners" ir mūsų „Lituanica". Rau
donojoje sekcijoje — kroatų
Adria" ir "Croatan", lenkų
"Wisla", jugoslavų "Chicago
Stars",
gvatemaliečių
„Mayas" ir portorikiecių „San
J u a n " (proga arčiau susi
pažinti su Karibų zona).
Pirmenybės prasidės balan
džio 18 d. Pirmąsias rung
tynes "Lituanica" žais prieš
"Roosters" jų aikštėje. Antrą
sias prieš "Maroons" balan
džio 25 d. Marąuette Parke.
Mūsų komanda, nors ir ne
dalyvavo salės varžybose, ta
čiau nesėdėjo visą žiemą prie
alaus bokalo, bet gana inten
syviai treniravosi po porą kar
tų savaitėje parko salėje. Šį
sekmadienį visos vyrų ko
mandos žais bandomąsias
rungtynes prieš "Maroons"
Triton college stadijone, ku
riame nėra purvo — artificial
turf.

ŽAIDĖJŲ, ŽAIDĖJU
LAUKIAME!
Visose "Lituanicos" koman
dose, o jų yra septynios įvai
rių amžiaus grupių ir dar mer
gaičių, didžiausias žaidėjams
pozicijų pasirinkimas pagal
sugebėjimus.
Treneriai
ir
vadovai — menedžeriai lau
kia pasiruošę. Kreiptis p a s bet
kurį pažįstamą ar nepažįs
tamą valdybos narį ar žaidėją
ir būsite įvesdinti ir pasiūlyti į
komandą. Jei nepateksite iš
karto į žvaigždes, nereikalin
gų svarų garantuotai atsi
kratysite. Treniruotės jau pra
sideda.
J T

4144 So. Maplevvood. Chkago. II
Įstaigos 269-7557
60632

Subscription Rates $45.00 — Chicago, Cook County, Illinois., and
Canadą. Elsevvhere in the U.S.A. $43.00. Foreign countries $45.00.
PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

tų sąstatą prieš startuojant.
Varžybose dalyvavo septyni
lietuviai. G. Waina, buvęs
"Ohio State" čempionas, lai
mėjo "A" klasėje antrą vietą.
V. Čiurlionis gavo pirmą vie
tą veteranų klasėje, (35-ių me
tų ir vyresni), P. Kijauskas de
šimtą vietą " B " klasėje.
" B A N G A " KVIEČIA
1982 m. gegužės 29-31 d.
"Bangos" klubas rengia išvy
ką į Mammouth kalnus. Įvyks
alpinistinės varžybos. Varžy
bas praves Mammouth kalno
pareigūnai. Į jas kviečiami ki
tų vietovių slidininkai. Infor
muotas pas Algį Šėką 10281
Jon Day Dr., Huntington
Beach, Californija, 92646, tel.:
(714)962-4241.
V. Čiurlionis
"BANGOS" KLUBE
Sausio 28 dieną Kaliforni
jos "Bangos" sporto klubas su
šaukė metinį klubo susirin
kimą, kuriame buvo įteikti
atžymėjimai sporto varžybų
laimėtojams. Klubo pirminin
kas, Alg. Šėkas įvadiniame žo
dyje pranešė apie pereitų metų
klubo veiklą, numatytus pla
nus 1982 metams ir 1983 metų
Pasaulio Lietuvių žaidynes
Chicagoje. Susirinkimas, į ku
rį buvo kviečiama lietuvių vi
suomenė, užsibaigė pasilinks
m i n i m u . Dėka p. J o n o
Petronio, "Bangos" sporto klu
bas jau kelintus metus gauna
naudotis Lietuvių Tautinių na
mų sale. "Bangos" valdyba
pareiškė padėką p. Jonui Petroniui, p.p. Vyt. ir Dalei Buro
kams ir kitiems klubo rėmė
jams.
BAIGĖSI K R E P Š I N I O
SEZONAS
Kai "Bangos" slidininkai
ruošėsi išvykai į Mammouth
kalnus, krepšininkai baigė
sezoną puikia pergale ir paki
limu į "A" klasę.
Bet pradėkim iš pradžios.
Pirmosios " B " klasės rungty
nės "Bangos" komandai įvy
ko pereitą lapkričio mėn. prieš
stiprią NADS komandą. Per
m a i n i n g o s rungtynės iki
paskutinių minučių baigėsi
"Bangos" pralaimėjimu 50-48,
tačiau buvo gera pamoka atei
čiai. Už tat sekančiose prieš
"The
Machine"
komandą
"Banga" užpleškino tempą ir
kėlinį baigė gera persvara 38 16. Neatleisdama iki pabaigos
"Banga" pasiekė puikų lai
mėjimą 78 - 46. Ypač gerai
pasirodė Butkys, surinkęs 25,
jam padėjo komandos treneris
A. Varnas su 18 taškų.
Patenkinta tokia pergale,
"Banga" pasiryžo laimėti vi
sas likusias rungtynes. Ir sa
vo gerbėjų neapvylė. Gruodžio

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
Chicago ir Cook County
Kanadoje (U. S. A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis (Seštad. pried.)
S p o r t i n i a i s r e i k a l a i s s u s i d o m ė j ę k l a u s o s i dr. F e r d . K a u n o
s u v a ž i a v i m o s p o r t o sekcijoje.

viduryje prieš stiprią "Giants"
komandą " B a n g a " ištempia
puikią pergalę 58-54, nežiū
rint, kad teisėjai negailestin
gai padėjo priešininkams.
Pagaliau paskutines sezono
r u n g t y n e s prieš
"Plastic
Explo8ives" " B a n g a " vėl su
žaidžia su entuziazmu ir laimi
71-59. Žaidė ir taškus pelnė:
Butkys 17, Varnas 16, Ošlapas 16, Valaška 15, Šepikas 4,
Grigonis 2 ir Kantas 2.
Su vienu pralaimėjimu bai
gė ir "Giants" komanda, bet
kadangi " B a n g a " buvo laimė
jusi prieš "Giants", tai au
tomatiškai pakilo į "A" klasę.
Tuo būdu "Bangos" koman
da, prieš trejus metus pradė
jusi žemiausioje klasėje, dėka
gero trenerio ir žaidėjo Algio
Varno, pakilo į " A " klasę. Ne
kantriai laukiame sekančio se
zono, linkėdami krepšinin
kams daug sėkmės.
I. Bužėnaitė
TORONTO "VYČIO"
ŽINIOS
— "Vyčio" sporto klubas
džiaugiasi, kad "Vyčio" klubo
sekretorius Robertas Sonda
bus nauju Kanados sporto
apygardos vadovu. Jis jau per
ėmė pareigas ir apygardines
krepšinio varžybas numato
balandžio 24-25 d.
— Australiečių, kad ir neofi
cialus, pakvietimas Kanados
lietuvių sportininkų dalyvauti
jų metinėje šventėje per kitas
Kalėdų šventes Melbourne su
judino Torontą, ypač vyres
nius sporto darbuotojus, kaip
K. Sapočkiną, P. Bernecką ir
kitus.
— Antanas Supronas pasi
ryžęs vykti į šių metų pasau
lio futbolo pirmenybes Ispani
joje.
— Jonas Karpis, žaidęs už
lietuvių jaunių rinktinę Aus
tralijoje ir taip puikiai pasiro
dęs Toronto mokyklų pir
menybėse, į geriausių Toronto
krepšininkų penketuką nebu
vo išrinktas, tačiau buvo
paminėtas su geriausiais krep
šininkais. Į tą penketuką pa
teko visi juodukai, kurie šią ša
ką jau baigia užvaldyti.
— "Vyčio" krepšininkai ne
seniai dalyvavo Parkway Fo
rest turnyre. Pirmose rung
tynėse pralaimėjo "Deamac"
komandai 57-61, o po to ir
Parkway Forest komandai 55-

SLIDINĖJIMAS
OHIO SLIDŽIU
VARŽYBOS,
Jos vyksta kasmet New Yorko valstijoje, kur didesni kal
nai. Šiais metais jos įvyko
Holiday Valley vietovėje, slidi
nėjimo sezono gale.
360 varžovų iš 50 Ohio sli
džių klubų mėgino savo laimę
nusileisti komplikuota ir ilga
slalomo trasa. Pastatyti tra
soje klastingi vartai privertė
varžovus gerai prisiminti var

•

161000)

Ix>8 A n g e l e s " B a n g o s " k l u b o p i r m i n i n k a s A l g i s Š ė k a s įtei
kia taurę Romui J a r a š ū n u i l a i m ė j u s i a m p i r m ą v i e t ą j a u n i ų
s t a l o t e n i s o varžybose. A u d r i u s J a r a š ū n a s (dešinėje) l a i m ė 
jo a n t r ą vietą.

metams
$45.00
$45.00
$45.00
$43.00
$30.00

/ 2 metų
$27.00
$27.00
$27.00
$25.00
$19.00

3 mėn.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

p a s k a i t o s Mokslo ir Kūrybos
N u o t r . Z. D e g u č i o

73. T a d a žaidė dėl trečios vie
tos prieš tą pačią komandą
Deamac ir šį kartą ją nugalė
jo 82-74. Komandoje žaidė: J.
Karpis — 72 (per visas rung
tynes), Stravinskas — 1, R
Duliūnas — 40, L. Kaknevičius — 19, B. Polmanis — 33,
E. Nacevičiu8 — 6, T. Karpis
— 8 ir L. Kaknevičius — 19.
Geriausiai žaidė J. Karpis ir
R. Duliūnas, o iš jaunųjų B
Polmanis.
— Leonas Rautinš baigė
sezoną su Syracuse universi
teto komanda ir "Toronto
S t a r " dienraštis įdėjo platų,
net viso puslapio, straipsnį
apie jį ir didžiulę nuotrauką.
J o artimi draugai prasitarė,
k a d Leonas rimtai galvoja iš
eiti iš universiteto ir pasiskelb
ti vadinamu " h a r d s h i p " atve
ju, kad profesionalų komandos
galėtų pasiūlyti kontraktą.
Šnekama, kad Bostono "Celtic" klubas yra juo susidomė
jęs...
A. S.

dos. Be dviejų didžiųjų Sabo
nio 213 cm ir Brazdausko 204
cm kauniečiai laimėjo trejas
rungtynes, bet pralaimėjo
Maskvai ir Alma Atai ir liko
trečioje vietoje. Dar blogiau sekėši merginoms, kurios pralaimėjo 4 iš eilės ir liko
5-je vietoje.

IS LIETUVOS
PADANGĖS
"Žalgiris" be pralaimėji
m o ir jau kelia nerimą pasku
tinio rato sąjungos pirmeny
bėse. J a u rašėme, kad Kauno
"Žalgiris" laimėjo prieš Kije
vą, Minską ir Rygos V E F net
20 taškų skirtumu. O Ryga su
garsiuoju Valteriu
pasiekė
rekordinę pasekmę
prieš
Maskvos "Dinamo" 155-152,
Valteriui surinkus net 69 taš
kus.
Po to "Žalgiris" prigrūstoje
Kauno salėje kietose ir gero ly
gio rungtynėse nugali Lenin
grado "Spartaką" 87-84. Gero
je formoje Jovaiša ir Civilis
padaro po 24 taškus, o jauna
sis Sabonis gerai dirba prie
lentų. Toliau "Žalgiris" leng
vai laimi prieš Vilniaus "Sta
tybą" 90-80, kai ši, pralaimė
jusi prieš Leningradą 68-75,
žada likti 8-je vietoje ir duoda
progos
pasireikšti
jaunes
niems. Visą šį pergalių vainiką "Žalgiris papuošia dar vien a puikia pergale prieš patį
meisterį Maskvos CASK. Nuo
šiol prieš jį "Žalgiris" buvo 2
kartus pralaimėjęs ir vieną
kartą laimėjęs. Šios 4-tos rungtynės Kaune buvo svarbios ne
tik dėl taškų, bet gal daugiau
dėl tautinės savigarbos. Už tat
"Žalgiris" sukovojo iš širdies
ir laimėjo 84-70. Šis "Žalgirio"
atgimimas prasidėjo, kai jau
nasis Sabonis buvo pastaty
t a s į pirmąjį penketą, o Civi
liui atpuolė sunki n a š t a prie
lentų ir jis pasidarė puikus
kraštinis puolėjas. "Žalgiris"
šiuo metu stovi 3-je vietoje ir
turi daug vilčių medaliui.

T I N K L I N I S IR R A N K I N I S
NENUSILEIDŽIA
Vilniaus Kuro aparatūros
vyrų tinklinio komanda Sov.
Sąjungos pirmos lygos pir
mąjį ratą baigė be pralaimėji
mo, o neseniai dalyvavo tarp
tautiniame turnyre Berlyne.
Ten ji lengvai susitvarkė su
Berlynu 3-0, gražioje kovoje
įveikė Prahos "Rudą" 3-2 ir
neturėjo vargo su Leipzigu 3-0,
laimėdami pirmą vietą.
Rankinyje Kauno "Grani
tas", Sov. Sąjungos vicemeisteris, dalyvavo Paryžiaus U.S.
Ivry komandos tarptautinia
me taurės turnyre. Žaisdami
be Valucko ir Novickio (jie
dalyvavo pasaulio pirmenybė
se su Sov. Sąjungos rinktine),
kauniečiai pateikė staigmeną,
nugalėdami Vengrijos
vicemeisterį 30-26, Paryžiaus
U.S. Ivry 34-22 ir Jugoslavijos
trečią komandą 32-24. Pary
žiaus L'Eąuipe juos pavadino
"impressionant" ir ne vien dėl
ūgio, kurio vidurkis buvo 190
cm, bet labiaussiai dėl agre
syvumo ir komandinio žai
dimo.
Tuo pačiu metu, kai "Grani
tas" žaidė prieš jugoslavus
Paryžiuje, Dortmunde vyko
pasaulio rankinio pirmeny
bių finalas tarp Sov. Sąjungos
ir Jugoslavijos rinktinių. Ne
žiūrint jugoslavų nepaprastos
kovos dvasios ir 12,000 žiūro
vų, pagalbos sąjungos rink
tinė po pratęsimo laimėjo 3027. Toje rinktinėje žaidė du
Kauno "Granito" žaidėjai R
Valuckas ir V. Novickis, kurie
taip pat pasipuošė pasaulio
meisterio titulu ir aukso me
daliais.
FUTBOLE liūdnesni reikalai. Vilniaus "2algiris" taurės
varžybų pirmame rate pralaimi 5-tas rungtynes iš eilės
prieš VoroSilovgradą 1-0 ir iš
varžybų iškrenta. Nesuprantarnas buvo vilniečių toks silpnas pasirodymas; juk per 5
rungtynes jie pajėgė įmuSti
vos vieną įvartį, o gavo net 16!

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

nas iš tokių į Ispaniją nebus nugalėjo Milano 101-83 ir
vežamas. Aišku, ten paleng prancūzų Limoges, kuris įvei
vins darbą 25,000 poUcininkų, kė jugoslavų "Zader" 99-78.
kurie prižiūrės tvarką ir draus
mę per pasaulio pirmenybes.
DR. JONAS MAŽEIKA
K r e p š i n i o t a u r ė s var
žybose meisterių grupėje Tel.
Aviv "Maccabi" nugalėjo Barceloną 115-107, italų "Cantu"
įveikė olandą Našua 102-84 ir
Belgradas Atėnų 98-83.
Korac taurės varžybose pa
aiškėjo finalistai. Tai jugos
lavų Šibeniko "Sibenka" kuri

Lauko teniso klubo "Round robin" varžybos šį šešta
dienį įvyks pirmą kartą ar
čiau
Marąuette
Parko
puikiame Evergreen teniso
klube, 2799 W. 91-a g-vė.
Laukiama žymiai didesnio da
Vilniaus "Kibirkštis" iš ke
lyvių skaičiaus ir prašoma bū
lionės grįžo su dviem pralai
ti klube laiku, n e s varžybos
mėjimais prieš Volgogradą 98prasidės lygiai 8-tą vai. vak.
89 ir Simferopolį 87-83. Tačiau
grįžuaios į Vilnių jos laimi
Futbolo pasaulio pirmeny
prieš Sverdlovską 90-75 ir įsi bėmis Anglijos kelionių biurai
tvirtina 6-je vietoje.Ir tai 12-ta ypatingai užsiėmę, nes arti
"Kibirkšties" pergalė, ko pra 20,000 žiūrovų žada važiuoti į
džioje sezono niekas nesitikė Ispaniją. Tie kelionių biurai
jo.
jau gavo sąrašus iš Prancūzi
Sąjungos jaunių varžybose jos ir Italijos visų tų anglų ir
Piatigorske Lietuvai atstovavo škotų, kurie ten per taurės var
Kauno krepšinio mokyklos žybų rungtynes sukėlė mušty
berniukų ir mergaičių koman- nes ir buvo areštuoti. Nei vie-

D A N T Ų GYDYTOJAS
4600 VV. 1 0 3 St. O a k Lavvn
Tel. 423-8380
Valandos pagal susitarimą.
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

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

DR. K. G. BALUKAS

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

Akušerija ir moterų ligos
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6 4 4 9 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.
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. P. KISIELIUS

DR. IRENA KURAS

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
2434 VVest 71 s t Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
11:30 vai. r y t o iki 3 vai. popiet.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

Dr. Ant. R u d o k o kabinetą perėmė

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

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS

DR. EDMUND L CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS

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

2709 VVest 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

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

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

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

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. ROMAS PETKUS

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

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

Ofiso tel. — 582-0221

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos uagai susitarimą
O f s . PO 7 - 6 0 0 0 , Rez. GA 3 - 7 2 7 8

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

TRUMPAI

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

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

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

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
261« VV. 71 st 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

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

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

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 7lst Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 2-5
ir 6-7 — i$ anksto susitarus.

Tel. REIiance 5-1811

Ofs. tel. 586-3166: namų 381-3772

DR. WALTER J . KIRSTUK

DR. PETRAS 2LI0BA

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

D A N T Ų GYDYTOJA
2659 VV. 59 St., Chicago
T e l . 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

Gyvybinis veiksnys —

MAŽOSIOS LIETUVOS HEROJAI
Kova už lietuviškumą nebuvo

ŠEIMOS TEISIŲ
CHARTA

ta bei labai sunki priespauda.
Nepaliaujamai varomas nu
tautinimo darbas neįstengė
sustabdyta
visko išgriauti, sunaikinti.
Nors vokiečiai nesigailėjo
vienų viena mūsų gimtoji lie kraštutiniausių priemonių nu
tuviško.,i kalba, kad vien tik tautinimui pasiekti, vis dėlto
lietuviškoje kalboje Dievo žo siekiamas tikslas jiem pavyko
dis apsakinėtas būtų".
ne taip greit.
Taigi kiekvienas lietuvis nu
jaus šių žodžių didelę tautišką
Priespaudos nešimas
dvasią. Mažvydas pirmasis pa
dėjo tvirtus pagrindus mūsų
Vokiečiai, norėdami savo val
lietuviškam spausdintam žo dymą sustiprinti, pradžioje da
džiui. Jo raštai lietuviški ne tik rė neva nuolaidų Mažosios Lie
forma, bet ir turiniu.
tuvos gyventojams. Lietuvių
kalba buvo įvesta ne tik baž
Rašytojai
nyčiose, bet ir visose viešose
įstaigose. Raštai, skirti lietu
Be to, Mažoji Lietuva davė viams, buvo rašomi lietuvių
ištisą eilę žymių mokslo vyrų, kalba.
rašytojų, poetų, kaip Donelai
Tačiau didieji Mažosios Lie
tis, Rėza, Bretkūnas, Vaišno tuvos lietuvybei sunkmečiai
ra, Kuršaitis, Vydūnas ir ne prasidėjo 1701 metais, kai
mažai kitų. Didžiojo poeto Fridrichas I užsidėjo Prūsų
Kristijono Donelaičio nuopel karaliaus vainiką. Tada prasi
nu pradėjo ir pasaulinės litera dėjo čionykščių lietuvių tikroji
tūros pirmąjį lapą, labai ver golgota. Kolonizacija smar
t i n g ą ir
n e u ž m i r š t a m ą . kiai plito. Kraštas susilaukė di
Donelaitis — tai šviesi žvaigž delių nelaimių: karų, po jų se
dė Lietuvoje. Jis ne tiktai didis kė ligų, maro, nunešusio į
dainius ir poetas, bet ir didis kapus per 100,000 lietuvių.
lietuvis ir lietuvių bei lietuviš
Nepaisant to ir paspartintos
kumo užtarytojas, ugdytojas,
kolonizacijos,
Mažojoje Lietu
saugotojas ir mylėtojas. Jis
voje
lietuviai
neišnyko, savo
skaudžiai plaka vokiečius ir jų
būdo
nenustojo.
Jie priešinosi,
nedorybes.
lyg pabrėždami savo gyvybin
Taip pat Mažoji Lietuva da gumą ir lietuviškosios dvasios
vė pradžią lietuviškajai perio atsparumą, drąsiai žengė lietu
dinei spaudai ir pirmą lietu viškuoju keliu.
višką laikraštį.
Valdant Mažąją
Lietuvą
Pažymėtina, kad Mažosios
Prūsų karaliams, jos lietuviš
Lietuvos žemės visada skyrėsi
kumas tarpais atsigaudavo ir
nuo priešininko žemių. Riba
stiprėdavo. Tačiau buvo lai
buvo ženkli. O tą ribą suteikė
kotarpių, kai imdavo lietuviš
kraštui gimtoji lietuvių kalba,
kumą smarkiai naikinti. Lietu
papročiai ir dainos. Šios ribos
vių kalbos varymas iš mokyk
priešininkas taip greit įveikti,
lų, bažnyčių, viešojo gyvenimo
pašalinti nepajėgė nei koloni
visu griežtumu prasidėjo po
zacija nei karai, marai ir pik1872 metų, kai Vokietija, nu
galėjusi prancūzus, gavusi
kontribuciją, ėmė vokiečių rei
chą kurti, kai atsirado Bismar
ko centralistinė Vokietijos kon
solidacijos politika. Lietuvių
peticijos kaizeriui dėl lietuvių
kalbos šalinimo iš viešojo gy
venimo liko be pasekmių.

Visuose Rytprūsiuose buvo
užsimoję išnaikinti visą, kas
tik yra lietuviška. Prie tikslo
ėjo gana sistemingai ir planin
gai.
Fridricho Wilhelmo I lai
kais, kada prasidėjo milžiniš
ka rytų kolonizacija ir šalia
17,000 į Prūsų Lietuvą at
gabentų 8alcburgiečių čia leng
vomis sąlygomis įkurdino dar
daug tūkstančių kitų vokiečių,
neatsirado nė vieno vokiško
vietovardžio, bet visur buvo
pasilikę senieji lietuviški kai
mų pavadinimai. Tik 18 am
žiuje ėmė atsirasti daugiau vo
kiškų kaimų vardų, ypač kai
dideli girių ir pelkių plotai bu
vo padalinti vokiečiams.
Priešui nepavyko visiškai iš
plėšti lietuvių kalbos. Nega
lėjo jis visų perkrikštyti, kai
pavardės gražiai lietuviškai
skambėjo. Visi lietuviški var
dai ir vietovardžiai vokiečiui,
lyg nugrimzdu8io miesto var
pai, gūdžiai skambėjo ir primi
nė kiekvienam žingsnyje di
delius lietuviškumo laikus ir
herojiškas lietuvių kovas.
Jei vokiečiai Rytų Prūsijoje
stengėsi suvokietinti vietoves
ir ten gyvenančius lietuvius
nutautinti, tai ir po kelių šim
tų metų dar buvo likę lietuvy
bės ženklų. Šiandien g i sovie
tų okupuotoj Prūsijoj nebeliko
jokių vokiečių ir lietuviškų
ženklų, ten visi vietovardžiai
yra rusiški ir gyventojai dau
gumoj tik rusai, atkelti iš Rusi
jos Sovietijos gilumos.

Istorija sako, kad senovėje
J O N A S MIŠKINIS
Mažoji Lietuva garsėjo savo
kūrybiškumu ir lietuviškumu. tų, bet ir pats kunigaikštis Al
Žinodami, kad pilnutinio priemonėmis saugoti nepilna Ji tikėjo savo tautiškumu ir dėl brechtas. Prof. Rapageiionis
reiškimosi tauta tesusilaukia mečius n u o žalingų narkotikų, to tikėjimo ryžtingai kovojo, globojo universitete lietuvius
savoj valstybėj, m e s siekiame pornografijos ir alkoholizmo. vilko sunkios vergovės neda studentus ir buvo jiems pats
Išgyveno
skaudžius taurus pavyzdys- Pažymėtina,
Lietuvos
nepriklausomybės. Turi būti užtikrinta teisė viso lią.
Suprasdami, kad mūsų išli kios rūšies laisvalaikiui, kuris pažeminimus, bet vis su kad jis buvo pirmasis pradėjęs
kimas daug pareina nuo kul ugdo šeimos vertybes. Turi bū rusenančia laisvės viltimi. lietuviškai rašyti.
tūrinio sąmojingumo ir pajėgu ti senimui užtikrinta teisė į Šiuos gilius siekimus į laisvę ji
Prof. Rapagelioniui mirus,
mo, mes uoliai palaikome savų žmogui vertą gyvenimą ir de tvirtai rėmė garbinga praei kunigaikštis Albrechtas įsakė
lituanistinių mokyklų tinklą ir ramą mirtį. Šeima turi turėti timi ir didinga senove.
jį palaidoti karalių giminės ka
ugdome kultūrinį gyvenimą. teisę emigruoti, ieškant geres
puose ir ant jo antkapio iškalPrūsijos valstybė buvo be dinti tokį įrašą: "Čia guli didis
Būdami įsitikinę, kad mūsų nio gyvenimo".
veik visiškai lietuviška. Čia
tautos atsparumas daug pri
Šią Šv. Sosto paskelbtą šei atsirado pirmoji lietuviška vyras, Lietuvių tautos garbė"!
klausys nuo ryžto ir idėjinio mų chartą duodame, kaip įdo
Mažoji Lietuva davė lietu
stiprumo, mes vertiname reli mų mūsų laikų šeimų doku spauda, lietuviški raštai. Čia
vių
tautai didelę kultūrinę ver
iškilo pirmieji lietuvių tautos
ginį brandumą ir skelbiame m e n t ą .
Šios
t e i s ė s darbininkai, lietuviškos kal tybę — pirmąją spausdintą
parapijų metus.
kultūringame pasaulyje sau bos mylėtojai, pirmųjų lie knygą, Martyno Mažvydo
Tačiau reikia nepamiršti dar gomos, bet jų skelbimas rei tuviškų raštų rašytojai, moks evangelišką katekizmą. Ku
vieno svarbaus veiksnio mūsų kalingas, nes jos žiauriai lau- lininkai, daktarai, kunigai, riuo tikslu ta knyga Lietuvoje
k o m u n i s t i n ė j e mokytojai ir kt. Jų skleidžia atsirado? Į šį klausimą tiks
tautos gajumui — tai šeimų ž o m o s
sveikumo ir jų įtakos u g d a n t diktatūroje.
ma mokslo šviesa skverbėsi į liausiai atsako pačios knygos
jaunimą. Teisingai velionis
kitų Lietuvos vaikų širdis ir su prakalba, kurioj kreipiamasi į
kan. F. Kapočius skelbė: "Šei
žadino ryžtą naujam gyveni Didžiąją Lietuvos kunigaikš
mose sudėtos didžiosios žmo
Jono Pauliaus II žodis žmo mui.
tiją taip: "Garsioji Lietuva, di
nijos viltys ir lūkesčiai, n e s ant nijai apie šeimas platus ir vis
džių vadų laiminga auklė
Pradėta gyventi pilnutiniu toja".
šito švento pagrindo stovi židi pusiškai šeimų klausimą apta
n y s ir altorius. Šeima y r a kaip ria. Cia išryškinama šeimų tautišku gyvenimu. Ne tik
Šitaip kalbėti ir išsireikšti
gyvojo vandens šaltinis, i š ku moralinė sąžinė, vedanti į šei bažnyčiose dominavo graži lie gali tik didžiosios dvasios lie
rio iškyla krašto genijai i r ra mos tikslo siekimus. "Moder tuviška kalba, bet buvo imta tuvis, kuris visa širdimi nujau
mūs artojai, šventnamių tar nioji kultūra, skelbia J o n a s kurti tikybinė, mokslinė ir pa čia didžią vertybę ne tik savo
nai ir valstybių viršininkai".
Paulius II, turi vesti į atsta saulinė literatūra. Krašte buvo tautos, bet ir valstybės, č i a
Šaulių sąjungos kūrėjas, di tymą gilesnio darnumo su die lietuviškai jaunimas moko jauste jaučiamas nepaprastas
delis tautos mylėtojas VI. Pūt- viška išmintimi. Su kuriamuo mas ir auklėjamas.
troškimas tą
lietuviškumą
vis perspėjo: "Jei nesugebama ju Dievo veiksmu kiekvienas
iškelti ir pabrėžti. Tai buvo pir
šeimos suderinti su Dievo ke žmogus yra apdovanojamas
mųjų lietuviškų spausdintų žo
Mokslas ir r a š t a s
liu, jei užsidaroma joje egois tokios išminties bruožais. Ir tik
džių keliama tėvynės vertė, lie
tiškai, jei ieškoma joje tik suža ištikimumas šiam bruožui pa
Lietuvio dr. St. Repagelio- tuviškosios kalbos meilė ir
dinimo ir s m a g u m ų ,
jei dės dabarties šeimas teigiamai nio, kuris nemokėjo vokiškai, šviesos bei mokslo troški
vengiama vaikų, t a i ūmai atei paveikti į teisingesnio ir bro- įkuriamas Karaliaučiaus uni mas. Ar ne pavyzdžiu būtų ir
n a nusivylimas, troškulys, liškesnio pasaulio kūrimą".
Arkiv. J. Matulaičio
versitetas. Tai ano meto lietu nūdien kartoti Mažvydo pir
nepasitenkinimas ir sieloje
Popiežius primena reikalą vių mokslo židinys. Šio lietu mosios knygos žodžiai: "Trokš
mirties minėjimas
kažkas plyšta".
laikytis moralinių dėsnių inty vio p r o f e s o r i u s d r . S t . tame, kad ir mūsų dienose vi
Sekmadienį, sausio 31 d.
miame moterystės gyvenime. Rapagelionio paskaitas lan sur, kur tik gyvena lietuviai,
Kauno
Šv. Kryžiaus — arba
Moterystės ryšys veda į glau kydavo ne tik daugelis studen- bažnyčiose, šeimose vyrautų
Karmelitų
bažnyčioje buvo
Vargu a r kada praeityje šei desnį susituokusių susivieni
rengiamas arkivykupo Jurgio
mos turėjo tiek d a u g pavojų, jimą, kuris, be kūnų vienybės,
Matulaičio mirties 55-jų metų
kaip dabar, kai p r a b a n g ą ati veda į širdžių ir sielų vienybę,
iškilmingas minėjimas. Apie
darė naujus pomėgių ieškoji reikalauja nesuardomumo ir
minėjimą ir jo programą iš
mo kelius, kai kiekvieno išryš ištikimumo, tik vienas kitam
anksto buvo paskelbta visose
kintos teisės ir galimybės atsiduodant ir būnant atvi
Kauno Bažnyčiose. Tikinčiųjų
naujoms
gyvybėms.
pradeda pirmumą
atiduoti riems
prisirinko labai daug. Nemaža
asmeniškiems polinkiams ir Santuoka atneša ypatingą
maldininkų atvyko net iš Vil
pomėgiams, kai palaidumas d a n g a u s dovaną — duoti gy
niaus ir iš kitų Lietuvos vieto
Bismarko pradėta Mažoje vių. Prasidėjo šv. Mišios. Po
ima daugelį įtraukti į savo vybę naujiems asmenims.
J o n a s Paulius II pakartoja
Lietuvoje lietuvių teisių nai Evangelijos kunigas ilipo į sa
srautą. Šitokiose aplinkybėse
pasaulio
vyskupų
sinodo
pa
kinimo
politika buvo vyk kyklą ir pranešė: „Skelbtosios
naudinga visiems daugiau
skelbtus
keturis
uždavinius
doma iki pirmojo pasaulinio iškilmės yra atšauktos, b u s tik
susipažinti su nauju popie
karo. Vokiečiai pripažindavo susikaupimo dienos. Tačiau
žiaus žodžiu Jono P a u l i a u s II, šeimai: Sudaryti asmenų bend
Mažosios Lietuvos lietuviš visi melsimės ta intencija, kuri
kuris, pasiremdamas pasaulio rąjį ryšį; Patarnauti naujų
kumą. Visur net vadino lie buvo paskelbta (tai yra, kad
vyskupų
sinodo
nuospren gyvybių atėjimui; Dalyvauti
visuomenės
vystymesi.
Bend
tuvišku, kaip istorikų raštuo arkivyskupas Jurgis Matulai
džiais, išleido apaštališkąjį pa
se, oficialiuose dokumentuose tis būtų kuo greičiau p a s k e l b
skatinimą šeimų
klausimu radarbiauti Bažnyčios gyveni
ir kt. Tačiau sykiu laukė lie tas palaimintuoju). Po šių
"Familiaris Consortio", kurio me ir misijoje.
Pagrindinis
šeimos
bruožas
tuviškumo
mirties. Anuomet žodžių
oficialus pilnas a n g l i š k a s ver
visoje
bažnyčioje
turi
būti
meilė,
nes
"žmogus
lietuviškumas buvo laikomas įsiviešpatavo mirtina
timas jau yra paskelbtas. Tu
tyla,
kaip savotiška mirštanti rete tarytum būtų buvę paskelbta
rėdamas prieš akis visos žmo negali gyventi be meilės. Bejos
nybė. Šiai retenybei buvo pa apie kokio žymaus žmogaus
nijos padėtį, J o n a s Paulius II žmogaus gyvenimas liktų be
ruoštas kapas. Bet vokiečiams mirtį, — rašo vienas tuo metu
šiame atsišaukime į visą pa prasmis, jeigu meilė j a m neapsireikštų,
jeigu
jis
nesutiktų
teko skaudžiai apsivilti.Prie- bažnyčioje buvęs maldinin
saulį paskelbė šeimų chartą.
meilės,
jeigu
jis
meilės
nepatir
šininkams laimėjimais besi kas. Iš tikrųjų, taip buvo nužu
"Kiekvienas žmogus, n e t ir
tų,
jeigu
jis
joje
intymiai
ne
dalijant.
Mažosios Lietuvos lie dyta viltis iškilmingai atžymė
neturtingiausias turi teisę su
Šiaulinskis — iždininkas, Jurgis Lėbartas — vice tuvis atbudo, pareiškė tvirtą ir
Vyriausias Mažosios Lietuvos gelbėjimo komi
dalyvautų",
kartoja
popiežius
kurti šeimą ir susilaukti rei
ti metines to, kuris yra miręs
pirmininkas. Martynas Jankus — pirmininkas ir
tetas ir jo artimiausi bendradarbiai. Šis komitetnepalaužiamą norą gyventi.
kiamų priemonių jai išlaikyti, enciklikos. "Redemtor Homiprieš 55-riu8 metus, bet kuris
Jonas Vanagaitis — sekretorius. Stovi: Darius ir
tas paruošė Mažosios Lietuvos sukilimą ir paskel
nis"
žodžius.
kad galėtų šeima egzistuoti ir
Vokiečiai, nutautinę lietu tautos sąmonėje yra gyvas,
bė — 1923-1-S d. manifestai gyventojus ir sausio 19 Ivaškevičius — amerikiečiai lietuviai, A. Marcin
progresuoti. Šeima turi teisę
kevičius
—
Šaulių
S-gos
atstovas
ir
J.
Pronckus
—
d. Šilutės deklaraciją, kuri tą pat dieną viso krašto
vius, ryžosi pagrindinai suvo kaip užtarėjas ir gynėjas
vykdyti savo atsakomybę, kas
kietinti ir lietuviškas vietoves. danguje.
atstovų buvo priimta. Sėdi iš kairės j dešinę: V.
žurnalistas.
Pabrėžiamas ypač reikalas
liečia gyvybės perteikimą ir
vaikų auklėjimą. Žmogus turi visam laikui moterystėje pasi
kokia mirtina baimė supo visas tos apy
rūs gandai: ponią, esą, kaip nazarietę išda
teisę intymiam santuokos ir likti ištikimiems vienas kitam,
G E R T R U D VON LE FORT
pakeliant
visus
bandymus
ir
linkės
gatves.
Nazariečių
namas
buvo
vęs
vienas jos vyro vergas. Bet ir prokura
šeimos gyvenimui.
sunkumus, kilniai paklausant
paskendęs nakties gilumoj. Durys buvo
torius netekęs ciesoriaus malonės. Aš
Užtikrinama moterystės ry nuostato "Ką Dievas sujungė,
išlaužtos, viduj viskas sujaukta. Drebė
nusiminiau. Pagaliau išsiunčiau jauną ir
šio pastovumo teisė ir pati mo žmogus teneišskiria". Ištiki
dama
prisėlinau
prie
susirinkimo
kamba
mielą
savo ponios vergą — jis iš viso nebe
Novelė
terystės institucija. Nepalau m u m a s ir nesuardomumas —
rio, iš čia durys buvo atviros: mane pasitiko
grįžo. Taip bėgo skaudžios, neramios dienos.
žiama teisė tikėti ir išpažinti pagrindinės santuokos savy
tamsi, vieniša naktis, tik iš vieno kampo
Pagaliau vienas nazarietis atnešė laišką —
Vertė
tikėjimą bei jį propaguoti. bės.
buvo girdėti beviltiškas verksmas pasikūkjis buvo rašytas Klaudijos. Atplėšus jį
Turima teisė auginti vaikus
ALS. TYRUOLIS
čiojant. Prisiartinus pajutau, kad ant grin
perskaičiau: „Rašyta kalėjime, kelios valan
Savo atsišaukime į pasaulį
pagal savo šeimos tradicijas ir J o n a s Paulius II išryškina sle
dų guli tamsi žmogysta, tai buvo sirijietė.
dos prieš kraujo krikštą.
14
religines bei kultūrines verty giančius vaisius neteisybių,
Virpėdama paliečiau jos petį — ji pažino
Pasveikinimas, palaima ir paguoda
Jos nebuvo kambary, nors jos buvi
bes, panaudojant tam reikia kaip vyro ar moters paniekini
mane tamsoj iš balso.
mano mylimai Praksedai! 'Buvo taip, kaip
mas jj savotiškai pripildė — savaime turė
m a s priemones ir institucijas. mas, pavergimas, priespauda
Dievas norėjo, ir bus, kaip Dievas nori: nuo
— Baigta, — dejavo ji, — baigta! Vieš
jau pagalvoti apie aną rytą, kai ji buvo
Turi būti užtikrinta teisė, ypač silpnesnių, pornografija ir vi
Kristaus pasigailėjimo niekas nepabėgs.
pats neatėjo, atėjo legionieriai — baigta —
pabudus tokia laiminga po vedybų. Šian
neturtingiems ir ligoniams, sos diskriminacijos formos,
Dievas mane vėl aplankė sapne, kaip kadai
baigta
amžinai!
dien temo vakaras: Eroso statulėlė, kurią jos
susilaukti fizinio, socialinio, pasireiškiančios
auklėjime,
se Jeruzalėj. Aš vėl ėjau per šimtmečių
Taip ji dejavo ir dejavo. Tik iš lėto
vyras buvo kadai jai dovanojęs, stovėjo
politinio ir ekonominio saugu t a r n y b o j e
ar
atlyginime.
šventyklas
ir maldyklas — jos buvo pasenu
pavyko man išklausti, kas atsitiko.
kambary lyg pasimetusi. Sustojau ant
mo. Seimai turi būti užtikrinta Pabrėžiama žmogaus gyvybės
sios ir pražilusios, kaip pasensta ir pražiisslenksčio sumišusi, lyg iš čia būtų amžinai
teisė turėti butą n o r m a l i a m gy vertė ir pasisakoma prieš
Klaudija, kaip ir maniau, buvo atėjusi į
ta išmirštanti giminė. Pajutau begalinį liū
išėjęs mylimas žmogus: argi mielasis mano
venimui. Turi būti užtikrinta nusistatymą, priešingą naujos
susirinkimą. Sirijietė, vaikiškai pasitikė
desį ne dėl to, kad žinojau, jog esu
tėvynės meilės dievas nebuvo ir mirties
teisė reikšti s a v u s reikala gyvybės atsiradimui. Tačiau
dama, kad ateis Viešpats didžiausios bėdos,
pasmerkta mirti, bet dėl to, kad turėjau
dievas, kuriam didysis Praksitelis į ranką
vimus ir būti atstovaujamu tie drauge pabrėžiamas ir reika
metu, pasislėpė, nes norėjo pirmoji pagerbti
mirti veltui. Nes argi visas mano gyveni
įdėjo nuleistą fakelą? Ir jau mano žvilgsnis
siai ar per organizacijas eko las atitinkamo moralinio, dva
grįžusį Kristų. Taip ji išvengė suėmimo.
mas, visa meilė nebuvo nuolatinis ir pasi
krito ant mažo trikojo bronzos staliuko gre
nominėse,
s o c i a l i n ė s e sinio ugdymo šeimoje atsiran
Pasislėpusi ji matė, kaip Klaudija pasitiko
kartojantis sudužimas? Man atrodė, kad
ta tuščios lovos. Ant jo gulėjo vaško lentelė,
kultūrinėse, aukštesnėse ar dančioms naujoms gyvybėms,
įsibrovusius legionierius ir Ponto Piloto var
visi tie Dievo namai turėjo netikrus tikė
kurioj Klaudija įrašydavo namų apyvokos
žemesnėse valstybinėse ins kad augančio žmogaus bran
du pareikalavo paleisti suimtuosius. Jie tik
jimo pamatus — Kristaus pasigailėjimas
pastabas. Joj buvo parašyta: „Einu apsau
titucijose.
iš jos pasijuokė ir pagaliau išsivarė su ki
dumas būtų užtikrintas. Tai tė
niekad negalėjo žemėj laimėti — jis tik galė
goti
savo
vyrą
nuo
antrosios
kaltės.
Nenu
tais — kur? į kalėjimą? į mirtį? Į tai sirijietė
Turi būti pripažįstama šei vų pareiga ir teisė, kurios jo
jo į žemę atsimušęs sudužti. Aš bėgau iš
simink, Prakseda, jei nesugrįžčiau". Nusi
negalėjo man atsakyti.
mų teisė jungtis su kitomis šei kia valstybė negali kliudyti.
šventyklos į šventyklą, kad išbėgčiau į
gandus
išmečiau
lentelę:
iš
kur
galėjo
ji
momis ir institucijomis, kad
lauką — jos nesibaigė, o jų statyba darės vis
Pabaigoje J o n a s Paulius II
nesugrįžti? Be abejo, iš Suburos. Nedels
Kuo greičiausiai bėgau namo, siunčiau
būtų įmanoma šeimai tin pabrėžia kiekvieno geros va
tuštesnė ir beprasmiškesnė, lyg būtų staty
dama bėgau ten, bet atbėgau per vėlai.
pasiuntinius pas prokuratorių, jie turėjo jam
kamai ir reikiamai atlikti sa
ta pagal atgyventas formas, kurios nebe
lios asmens būtiną pareigą ug
Roma buvo tamsi kaip kadaise Jeruzalė
pranešti apie ponios suėmimą ir jį mal
vo vaidmenį. Turi būti užtik dyti ir saugoti šeimai reikia
turėjo sielos
prie
kryžiaus
prikalimo
valandą.
Suburoje
dauti,
kad
ją
gelbėtų.
Bet
prokuratoriaus
rinta
teisė
atitinkamomis
mas vertybes
nutilo merginų juokai, nieko nesutikau. Kaž
negalėjo rasti Tuo tarpu mieste sklido niū
(Bus daugiau)
institucijomis ir teisinėmis

PILOTO ŽMONA

i
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ziuko mugėje. Dr. D. Tamulio-^
nytė
praves
trumpą
lietu- '
vių kalbos pamoką ir supažin-"
dins s\ečius ;u lietuvių tautodai
le. Lietuvių namų šeimininkės i
patuos lietuvišką vakarienę.

MOŠŲ KOLONIJOS
Washmgtoru U. C.

ticčių jų aplankyki. Be to, ji pri: minė, kad, norint sėkmingai teikBALFAS IR "SIBIRO
, ti pagalbą, gauti daugiau aukų,
LIETUVIAI"
tenka palaikyti ryšius su JAV
D u skirtingi dalykai, vienas k o n š r e s o i r karitatyvinių organizac
^ ' u . nafiais\.
kitą papildydai buvo sujungti
Įdomiai praėjusioje popietėje W a - ! . . S " * " 1 * * ^ 1 . ™ o s l v r d z i a * d e shingtone, būtent Balfo pirmi-!
mininkės Marijos Rudienės pra
nešimas apie lietuviu šalpos or
ganizacijos veiklą ir Vlado Bu
tėno apžvalga —
pristatymas
kun. Juozo Prunskio redaguotos
Amerikos lietuviu bibliotekos iš
leistos knygos "Sibiro lietuviai".

Ši) apsilankymo tikslas yra su- i
pažin:' iti kitataučius su Cleve-:
lando uetuvių veikla ir jų kultu- į
ra.
ŠV. JURGIO ŠVENTĖ —
RĖMĖJŲ PIETŪS

Balandžio 23 d. yra Šv. Jurgio
šventė. Norėdama specialiau pa
minėti savo šventojo globėjo
šventę, Clevelando Šv. Jurgio lie
tuvių parapija rengia pietus, ku
rie įvyks balandžio 18 d., atvely
kyje, parapijos salėje. Pradžia
12 vai., vidudienį. Šeimininkės
W a s h i n g t o n o Balfo skyriaus pir
žada paruošti autentišką lietu
mininkė Laimutė Platerienė ke
višką velykinį stalą, kurio dar ne
liais žodžiais paminėjo Rudžiu vi
są buvę Clevelande. Šventės me
suomeninį, kultūrinį,
finansinį
tu bus padėkota tiems, kurie per
ir Šalpos srityje reikšmingą įna
visus metus yra daug talkinę pa
šą į lietuvių gyvenimą. Ji paste
rapijai
įvairiuose
darbuose.
bėjo, kad jau eilę metų M. Rudie
Pagaliau šventė bus ir parapinės
n ė su pasišventimu, energija, su
šeimos šventė, nes juk parapija
maniai vadovauja Balfo organi
yra tarsi praplėsta krikščioniška
zacijai, teikiant paramą jos rei
šeima. Šventėje meninę progra
kalingiems lietuviams.
Vladas Būtėnas kalba apie knygą "Si mą atliks populiarusis jaunųjų
Inžinierius,
visuomenininkas biro lietuviai", redaguotą kun. J. Prun skautų sekstetas "Budėk!". Smul
kesnės informacijos bus paskelb
Antanas Rudi s prieš prasidedant skio, surengtoje popietėje.
Nuotr. Alf. Petručio
tos vėliau.
n u m a t y t a i dienotvarkei, perdavė
užrekorduotą vaizdelį 1918 me
Žurnalistas ir rašytojas Vladas
KAZIUKO
MUGĖ
tų Vasario 16 dienos pirmojo Lie Butėnas supažindino susirinku
tuviu Tarybos posėdžio Vilniuje. sius su viena didžiausių šioje
Clevelando skautijos rengia
Įdomu buvo prisiminti dalyvių epochoje lietuvių tragedijų doku ma Kaziuko mugė įvyks sekma
pavardes
pasirašiusiųjų
nepri mentacija, sukaupta knygoje "Si dienį, kovo 28 d., Dievo Motinos
klausomos Lietuvos
atstatymo biro lietuviai"- Jam pačiam bu parapijos salėse. Pradžia tuojau
nutarimą, girdėti kai kurių narių, 1 vo tekę pradėti tvarkyti Chicago- po 10 vai. pamaldų. Kaip ir visa
kalbų ištraukas ir pabaigai Lietu je kun. J. Prunskio iš laikraščių da, svečių lauks lietuviški tauto
surinktas iškarpas, iš atskirų dailės darbai, o svetainėje pietūs
vos karių maršo garsus.
žmonių gautus laiškus, nuotrau ir saldumynai. Mugės metu su
kas, aprašymus apie lietuvių gy telktos lėšos naudojamos vasaros
venimą, kankinimus vergų darbo j stovykly išlaidoms apmokėti. To
stovyklose
Sovietų
Sąjungoje, i dėl skautės ir skautai nuoširdžiai
kur buvo vykdomas lietuvių tau- kviečia visus atsilankyti mugėje,
I tos naikinimas. Tačiau jo darbas įsigyti jų darbų, pasivaišinti ir
i buvo nutrūkęs, persikėlus į W a - tuo paremti ju ateities veiklą.
į shingtoną dirbti Amerikos Balse.
PENSININKU
KLUBO
| Po penkerių metų jis nustebo pa
VALDYBA
ėmęs į rankas iš spaudos išėju
sią puikią knygą, kurią jis apibūPensininkų klubo nauja valdydino: "Nors knygos "Lietuviai j ba pasiskirstė pareigomis: pirm
Sibire" vaizdai ir aprašymai ke- Į J. Malskis, visepirm. A. Karsolia šiurpą ir spaudžia ašaras, ta-1
*_
čiau, iš antros pusės, jų meninis
Kas išskaitys vargus be rašto,
apipavidalinimas labiau išprusu
Ką iškentėjo didvyriai jos.
siam skaitytojui kelia estetinį gro
žį. T a i tikrai monumentalus pa
Joana taikliai perdavė knygos
Maria Rudiene, Balfo centro valdybos minklas Sibiro egzodui".
vertę ir šiais žodžiais, būtent,
pirmininke, kalba apie Balfo reikalus
\Vashingtone surengtoje popietėje.
Regina Petrutienė iš knygos "šioje knygoje sakoma, kad to
limam Sibire palaidota šimtas
Nuotr. Alf. Petručio
"Sibiro lietuviai" paskaitė keletą
tūkstančių Lietuvos sūnų ir dukWashingtono Balfo skyriaus šiurpių Dalios Grincevičiūtės pri t e r u
siminimu, kuriuose ji tarp kitko!
~ t r e m t i n i V - E ten, iš toli
vicepirmininkas dr. Romualdas
m o s I 0 S šiaur s
> atei° ir
****
Zalubas sklandžiai pravedė po sako, kad ji 14 metų amžiaus su į tauriausias f lietuviško
žodžio
ir
pietei skirtą programą. Bendro grupe žmonių drauge su tėvais tikėjimo paminklų — Sibiro lie
Amerikos Lietuvių Fondo — BAL buvo išvežta į Sibirą, Jakutijos tuvaičių maldaknygė".
Fo pirmininkė Marija Rudienė šiaurėje. Buvo baisi poliarinė
Pasibaigus programai,
buvo
savo pranešime papasakojo, kad žiema. Jų barakas buvo dengtas
pranešta, kad VVashingtone va
Balfas įkurtas 1944 m., kurio pa lentomis, pro kurias, pūgoms už
jus — rinkliava Balfui vyks kovo
jamas g a u n a m a s iš surinktų a u  ėjus, pustydavo sniegą. Sienos,
ir balandžio mėnesiais. Algiman
kų ne vien iš lietuvių suaukotų lubos ir grindys — ledas- Dau
tas Gureckas pranešė, kad afga
drabužiais, apavu, pinigais, n a  gumas susirgo nuo šalčio ir ba
nistaniečiai
ruošia demonstraci
rio mokesčiais, bet ir iš JAV, Ka do. Motina sirgo, gulėjo ant len
ją
prieš
Sovietų
okupaciją ir kvie
nados vyriausybių ir tarptauti tų uždengtų maišu. Malkų nebu
čia dalyvauti lietuvius.
nių organizacijų. Jo tikslas teikti vo, nes tundroje neauga medžiai.
Malonu buvo vaišintis skanės
pagalbą lietuviams
išsiblaškiu Eidavo vogti į sandėlį lentgalių
tais, kavute ir vynu, pasikalbėti ir
pasikūrenti
"krosnį"
—
pusę
ge
siems po visą pasaulį, kur tik jie
ležinės statinės. Tekdavo eiti į pasidalinti įspūdžiais su iš Chiyra pasiekiami.
darbą apie 7 — 10 km. traukti cagos atvykusiai Rudžiais, Lietu
iš
Lenos upės potvynių išmestus vos atstovui dr. S- Bačkiui, O.
Po II-jo pasaulinio kiro pagal
ba buvo pradėta teikti jos reika rąstus. Už vogimą duonos ir l e n t Bačkiene bei su gausiai susirin
lingiems stovyklose ir pavieniai į galių buvo teismas. Sprendimas: kusiais ir pasidžiaugti turiningai
gyvenantiems
asmenims,
šei- į už duonos vogimą 3 metai, už praleista šeštadienio popiete.
Gražina Krivickienė
moms drabužiais, maistu, vais-1 lentų vogimą 1 metai. Ji viena
tais- Teko globoti našlaičius, rū- j prisipažino ir ją išteisino. "Grįžpintis emigracija ir pabėgėlių: tu į baraką. Mama vis dar be są
įkurdinimu laisvame
pasauly monės- Šalta, Dega balana. Nė
je. Buvo sušelpta, kad ir nedide ra vandens. Aš vėl einu vogti
lėmis piniginėmis aukomis (per lentų".
Lietuvių Raudonąjį Kryžių) jau
Joana Vaičiulaitienė iš knygos
nimas, tuo suteikiant galimybę
perskaitė keletą ištraukų, laiškų,
studijuoti Vakarų Europos, ypač 1
eilėraščių apie nedalią, apie tė
Vokietijos universitetuose, sie
vynės ilgesį, vienišumą, fizinę ir
kiant įsigyti atitinkamų profesi
moralinę kančią.
jų. Iš jų tarpo nemaža asmenų
yra tapusių žymiais mokslinin
Sesut, manoj širdy kas dedas?
kais. Šiuo m e t u Balfas pagalbos
Aš žodžiais neišreiškiu ką
reikalingiems lietuviams siunčia
jaučiu.
siuntinius į įvairius kraštus, už
Geriau, kad širdies vietoje
kurių siuntimą, muitus, mokes
būtų ledas,
čius ir kitas su tuo susijusias iš
Bet juk ir jis ištirptų nuo
laidas reikia išleisti daug pinigų,
kančių.
tad įvairiuose Balfo skyriuose yra
Lietuviai Sibire yra pastatę ir
skelbiamos rinkliavos —vajai.
gan gerų paminklų mirusiems.
M. Rudienė, neseniai grįžusi
Pvz. 160 psl. prie paminklo stovi
iš Venecuelos, perdavė sveikini
vienas jų statytojų ir ant pamink
mus iš ten gyvenančių lietuvių.
lo įrašyta:
Esą d a u g u m a s jaunimo, nors ne
kalba lietuviškai, jaučiasi lietu
Mes esame iš gintaro krašto
viais ir laukia atvykstančių tauIš garbingos gimtinės Lietuvos,

Norintieji dalyvauti, gali telekas, moterų sekcijos vadovė J.
Budrienė, pavaduotoja B. T a r u - fonuoti "Peoples a n d Cultures",
tienė, kavučių vadovė A. Gela 621 — 3749.
žienė, išdininkas A. Johansonas,
JUBILIEJINĖ
MOKYKLOS
ūkio vedėjas J. Balbatas, infor
ŠVENTĖ
macijos vedėjas V. Bacevičius, se
kretorius J. Citulis.
Šv. Kazimiero Lit. mokyklos
2 5 metų sukaktis b u s minima šeš
LIETUVIŲ
KOLONI]OS
tadienį, balandžio 3 d., 7 vai. v.
APLANKYMAS
Dievo Motinos parapijos salėje.
"Peoples a n d Cultures" orga Programą atliks 100 Clevelando
nizacija, kuri rūpinasi Clevelan jaunimo, dabartinių ir buvusių
do tautybių reklamavimu, apsi mokinių. Programai vadovauja
lankys lietuvių kolonijoje. Šis ap muz. A. ir O. Mikulskiai, talki
silankymas įvyks sekmadienį, ko n a m i R. Staniškytės, M. Bankaivo 28-tą dieną. Jai vadovaus D a  tytės ir V. Juodišiūtės. Po progra
mos — vaišės ir šokiai svetainė
lia Orantaitė.
je.
Bilietai po 3 dol. pensininkam
Turistai pamatys lietuvių kul
ir
jaunimui
po 2 dol., gaunami
tūrinius darželius, aplankys Lie
tuvių n a m u s , naujos parapijos pas D. Ješmantą, tel. 692 —
bažnyčią, "Patrijos"
krautuvę, 3634, sekmadieniais parapijos
"Amber Studios",
apsilankys svetainėje ir šeštadienį prie įėji
"Grandinėlės" repeticijoje, ir Ka mo.
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SlUHilNlAI j LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDAS, 4059 Archer Avenue

E S T Ą

TE

KODĖL MOKĖTI NUOMĄ? Už $51,500
pirksite 6 kamb. mūr. bungalo. i y 2
vonios. Pilnas rūsys. Pastogėje gali
ma įrengti kambarius. Arti bažn., mo
kyklų, parkų, susisiekimo ir krautu
vių. Skamb. (angliškai) 325-8928—29

Chkaj-o, III. 60632, tel. 927-5980
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M. A. Š I M K U S
imamu

<\AX SKRVICIS
NOTA U Y PUBLIC
4259 S. MaplevvooO, tel. 254-7450
Taip put Uai-omi V Ji UTIM AI,
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
I>ll.li:TXB£S P i l A S i M A I ir
Kitokie blankai.

<HU2m<nT>nmTJiiiiiuituuimiiuiiiiiiim.

Savininkas parduoda 1% aukšto med.
namą. Pilnai atremontuotas. Paja
moms butas. Garažas. Priedai. Apyl.
66-os ir Homan. $46,900.
Skambint (angliškai) 476-1240
Prie 71-os ir Richmond — 5% kamb.
Labai geras mūro namas. Savininkas
duos paskolą.
Mūrinis — 2 liuksus butai. Mar
ąuette Parke arti ligoninės. Sav. pa
skola.
BROKERIS P. 2UMBAKIS
TeL 778-6916

illlllllliuillllliiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

MIGLINAS

TV

Skubiai parduodamas Marąuette Parko
apyl. mūr. bungalo. 3 miegami. Ge
ram stovy. 2 maš. garažas. Galima
tuoj užimti. Skambint PR 8-7856

2346 m. 69 S t , tel. 776-1486
lllllllHIIlIlIlIlIlIlIlIlIlllIlIlIUIIIlUllIllUlt

73-cios ir Washtenaw apyl. parduoda
mas 4 kamb. (2 mieg.) švarus mūr. na
mas apie 30 metų senumo. Pilnas rū
sys, 2 maš. garažas.

lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandėlio.
Skambint 778-8645
COSMOS PARCELS EXPRESS
2501 W. 69th St, Chicago. IL 60629 Atdari apžiūrėjimui šeštad. ir sekmad.
nuo 1 iki 5 vai. vak.

SIUNTINIAI | LIETUVA

3906 W. 63 STREET
Nauji 2-jų mieg. "condominium". Ąžuo
Vytautas Valantinas lo spintelės virtuvėje. Centr. oro vėsi
UIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIII11UII11UU11III1IIIIIIII nimas. Kilimai. 12%% "fbced" morgicius. % bloko iki banko, autobuso,
mėsos krautuvės ir kepyklos. Skubėkit.
— o —
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni
KILIMUS LR B A L D U S
nuo 1 iki 4 vaL
Plauname ir vaškuojame
6740 W. 63 STREET
visų rusių grindis.
Naujas 3-jųbutų namas po 3 miega
BUBNYS
mus, 1% vonios 12%% palūkanos.
Priedai. Skubėkite,
— o —
• • •-•-• •••-••-•<
i • m mm • » * * • • • •
3-JŲ BUTŲ — 62-ra ir KOLLN

TeL — 925-2737

VALOME

Tel - RE 7-5168

Master Plumbin;g
Licensed, Bonded, Insured

Grandineles filmo rež. E. Jurewicz ir meno vadovas L. Sagys.

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood control. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
lietuviškai.
SERAPINAS — 636-2960

P4SSBOOK
SAVINGS
'•••

s«8 us for j
Uftti& «n«ncing.

M OV I N G

O'RRIEN FAMILY REALTY
TEL. 434-7100

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

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir niniiimiiiTmmniiPiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
BUTŲ NUOMAVIMAS
dimai ir pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Draudimas — Valdymas
Telef. — WA 5-8063
Namo pirkimas — Pardavimą*

AT 0UX iOW UTB

H.gh
Interest Rates
P»K) on S»vings

INCOME TAX
10% — 20% — 3 0 % pigiau mokėsit
už updratida nu., ugnies ir automo
bilio pas mus.

interest Compounded
OaHy and Pa«J fjuarterty

FRANK

Mutual Federal
Savinas andloanP

Telef. GA 4-8854
lUIlIlIUilIlIlIlIlItlIlIiSlilIlIlIlIilIlJlilIlMII

A.

»-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
J.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave
UIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII

Tel.: 847-7747

BOURS. * o n . T u « . F r l . » - 4 Thur.»-8 S«t.

ZAP0LIS

3208 y2 West 95th Street

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
Peter Kazanauskas, Pres.

3—3—2 miegami. Modemiška, virtu
vė su spintelėmis. Pilnas rūsys. 2 maš.
mūr. garažas. Aukštos nuomos. 2emi
išsimokėjimai. Arti autobusų ir krau
tuvių. Skubėkite.

JJ

VILIMAS
M O V 1N G

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų
Tel. 376- 1882 arba

778-2231
IIIHUIUIIIMI

IEŠKO DARBO
KARPENTERIS IEŠKO DARBO
Beismentų ir ofisų įrengimas. Langųdurų pataisymai ir visa kita, kas jums
reikalinga.
TEL. — 925-2456

376-5996

niiiMiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VYRAI

IR

MOTERYS

EXPERIENCED BDLLER
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

ABLE TO DO ROUTTNG

ISNUOM. APSTATYTAS 4 kambarių Familiar with general office procebutas, ir atskiras kamb. su virtuvės dures. Accurate typist, minimum 55
pasinaudojimu. Manąuette Pke. Skam w.p.m. Good salary & benefits. Near
Southwest location.
bint 737-6986
Send resume with salary requireISNUOM. 6 kamb. apšild. butas Cicero- ments.
Parkholme, vyresnio amž. žmonėms,
JEFFERSON INDUSTRIES
be vaikų ir be gyvuliukų. 250 dol.
2100 So. Marshall Btvd.
mėn. Skamb. 668-5678 arba 863-1594;
ChJcago, Dl 60623
vakarais 668-5676.

JŪSŲ protėviai

gardžiavosi paslaptingu,
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku
Marteli Cognac skoniu nuo 1715 m..
O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina,
jūs žinote, kad tai yra labai gera.
Sveiks.
Irnported by The Jos Gcrneou Co., N Y , N.Y C 1981 80 proof

ISNUOM. 5 kambarių butas
2543 West 39th Place
TEL. — 927-4915

D £ M ES I O

iiiiiimiitniimiimiiimiiiiiiiiitiiHiiiiiiii,

NAMU APSITYARKYME
ISNUOM. 5 kamb. butas (2 miegami)
2-me aukšte, Marąuette Parke. Suau
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
gusiems. Apšildymas ir karštas van naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
duo. Skambint iki 12 vai. d. arba po namo. Rūpinatės? Visuomet Cia Juma
7 vai. vak. tel. 776-9180.
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamomant po 6-os vai. vakaro.
Biznieriams apsimoka skelbtis
"Drauge".

TeL 476-3950
ilItlIIIIIIlIIIIUlIlllIIIIIIIlIlinUlIlIIMlIlIUM

mos dovaną atiduoti East Chica- paaiškėję, iš "kur" toji Lietuvos
gos ALTos skyriui. Ją pabučiavus j v e i j a v a £j a atsiradusi.
VIENOS VĖLIAVOS ISTORIJA įteikiau apsilankiusiam skyriaus
]ONAS LEONAS
direktoriui. Dabar gal bus kiek Į
S 0 ^ Beleckienė
East Chicagoje, Ind., šiemet
Vasario 24, baigdamas 72 me- tuvos šauliy sąjungoje
Jonis- per vietinio ALTos skyriaus su
tus, (buvo gimęs 1910 kovo mėn.) kyje.
rengtą Vasario 16-tos minėjimą,
Buvusiam mūšy maloniam kaimynui tremtyje
— Chicagoje širdies smūgiu mi- Būdamas atsargos karininkas, kuris buvo vasario 2 1 d . Šv. Pran
rė istorikas Kazys Senikas
— jis buvo baigęs Pirmojo Lie ciškaus lietuvių parapijos salėje,
Velionis — Sūduvos, Prienų, tuvos prezidento karo mokyklą, po visų kalbų bei sveikinimų to
Pakaunės sūnus (gimęs Mari- — Joniškyje sėkmingai suorga skyriaus pirm. A. Vinickas tarp
jampolės apskr., PrienŲ v. Tra nizavo kelis šaulių dalinius. Įsi kitko supažindino su priešakyje
A. A.
*
kinės kaime). Išskirrinais gabu gyvenus Joniškyje, žaibu trenkė išstatytomis vėliavomis. Viena iš
mais, būdamas 17 m., baigė „2i- Lietuvos valstybes žuvimas. Tik jų — JAV vėliava buvusi dova
EDMUNDUI VAITKUI mirus,
burio" gimnaziją Prienuose. Ren atsitiktinai išvengus sunaikini nota kongreso atstovo iš Indianos
veiionies našlę IRENA ir vaikus--DUKRA GINTĄ
gėsi būti kunigu ir įstojo į Gižu mo,
bolševikmečiu mokytojavo Ray J. Madden ir ji vieną dieną
dvasinę seminariją. Tačiau po Kelmėje. Vokiečių
BEI SŪNŲ VYTĄ su j y šeimomis giliai užjaučiame
okupacijos plevėsavusi virš JAV kongreso
metu studijų pasirinko istorijos metu Kaišiadoryse prie Lomenos rūmų. Antroji JAV vėliava sky
ir kartu liūdim.
mokslus ir įstojo į Lietuvos uni upės turėjo malūną.
riui buvo padovanota East Chicaversiteto humanitariniu mokslu
Studijuodamas pragyvenimui gos burmistro Robert A Pastrick,
ROŽĖ IR VLADAS BARIAI
fakultetą.
dirbo Teisingumo ministerijoje, minint JAV nepriklausomybės
GINTARĖ IR ANTANAS
IVAŠKAI
200 metų sukaktį. O trečioji —
Istorijos mokslus baigė ir kele centre ir "Maisto" akc. b-vėje.
ELENA IR JUOZAS
JANIŪNAI
rius metus Joniškio gimnazijoje
K. Senikas gausios sąmoningos keletą tūkstančių mylių atkelia
ALONA IR ANTANAS
PESIAI
dėstė istoriją.
lietuviškos šeimos narys. Jo bro vusi iš Lietuvos ir ją iš kažkur
MILDA IR SIGITAS
LIAUKAI
Gilus pažinimas praeities, ypač lis dr- Juozas su išmokslinta šei gavęs Altos skyriaus direktorius
NANCY IR BENAS
LAZDAUSKAI
Lietuvos valstybės ir lietuvių tau ma (tris išleidęs į medicinos moks K. Čiurinskas.
ELEONORA
GANTAUTIENĖ
tos, buvo esminis K. Seniko gyve lus) gyvena Montrealyje, Kana
N e reklamai, o tik dėl aišku
AGN.
LAZDAUSKIENĖ
nimo tikslas. Ir tai velionis po la doje. Sesuo Kazimiera Kizevičie- mo norėčiau porą žodžių primin
STEFA ARMONIENĖ
bai kruopštaus darbo, džiaugėsi nė gyvena Clevelande, Ohio, ji ti tos lietuviškosios vėliavos isto
STEP. BLYNAS
pasiekęs. Ypač K. Senikas buvo išaugino sūnų gabų menininką riją. Šitos vėliavos, kuri nemažai
FELIKSAS
MOCKAITIS
laimingas istorijos mokslais Vo Kęstutį Kizevičiu. Brolis Anta metų yra plevėsavusi nepriklau
JONAS BUTKUS
kietijoje, Erlangeno universitete.
nas, diplomuotas teisininkas, m i  somoj Lietuvoj, savininkas buvo
JOANA IR JONAS K. KARYS
Čia K. Senikas artimai ir daug ręs New Yorke. Šis yra lemian Gaižiūnų geležinkelio stoties vir
dirbo su Erlangeno universiteto čiai prisidėjęs rašytojui Aleksand šininkas, mano vyras a. a- Anta
vokiečių istoriku, mokslininku rui Merkeliui paruošti "Antano nas Beleckaitis. Rusams 1940 m.
prof. Rimscha. Šis jautriai išgy Smetonos" monografiją. Jo pus-okupavus Lietuvą, išleistas griežveno savąją kilmę k tarp juodvie- broliai yra inžinierius
Alfon tas įsakymas visur tuoj pat tri
jų vystėsi nuoširdus mokslinis sas ir Kazys Rimai, K. Gudaitie spalvę pakeisti raudonąja su piaubendravimas. K. Senikas yra ra- nė, Ciurinskai. 'Kiti artimieji Lie tuvu ir kūju. Lietuvos vėliava
šęs „Lietuvos Aide", „Vaire", tuvoje. Velionio tėvų likimas tra turėjo būti sunaikinama. Taip
A. A.
"Akademike", "Jaunojoje Lietuvo- giškas
laimingai nutiko, jog mūsų vė
je".
K. Senikas Amerikoje daugiau liava buvo išsaugota, o vėliau,
Velionis jaunatviška akademiš sia gyveno Clevelande. Jis čia pa traukdamiesi nuo sovietų ant
Gyveno Bridgeporto apylinkėje. Po sunkios ligos mirė 1982 m.
ka energija drąsiai dalyvavo įvai liko senų artimų neolituanų ir plūdžio, pasiėmiau ją su savimi.
kovo 25 d., 12:28 vai. ryto, sulaukęs 75 metų amžiaus.
riame lietuviškame gyvenime. Kai gausiai kitų bičiulių. Ir Juozo Stem Vargingoj kelionėj siekėme net
Gimę Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus.
savo laiku V. D. universiteto kor pužio vedamieji "Tėvynės Gar Jugoslaviją ir buvome krečiami
Paliko nuliūdę: žmona Ona (gimusi Juozelskytė); sūnus Ro
mualdas, anūkai Paulius, Vincas ir Alexa; duktė Zita su vyru Juozu
poracija "Neo-Lithuania" gyve sai" radijo žodžiu daug, išsamiai Tito partizanų, kurie šoko tardy
Petkai; svainio dukra Albina Žemaitytė; Lietuvoje dvi seserys su
ti, kas ta jiems nepažįstama vė
no aštrias įtampas, Kazys Senikas bei šiltai aptarė velionį.
šeimomis; kiti giminės Anglijoj ir Kanadoj.
liava. Paaiškinus, jog tai Lietu
kartu su Klemensu Brunium ir
Priklausė: LKVS Ramovė Chicagos skyriui ir buvo sekretorium,
Chicagos
kazimierinės
kapinės,
vos vėliava ir jog mes ne vokie
Antanu Butkevičium visų neoli
R. Lietuvių B-nės Brighton Park apylinkėj ir buvo jos sekretorius,
šalia
krikštasūnio,
žuvusio
jauno
čiai, o lietuviai, jie mus paleido.
tuanų pasitikėjimu buvo išrinkti
Balto Bridgeporto skyriaus sekretorius, aktyviai talkininkavo Altui,
lakūno,
pusbrolio
Kazio
ir
AguVokiečius jie sušaudydavę. Kai
j valdybą. Tai istorinė neolitua
Vlikui ir „Sandarai".
tės
Rimų
sūnaus,
amžinatvei
ne
dabar
pagalvoju,
—
mūsų
vėlia
Kūnas pašarvotas šeštadienį 2 vai. popiet Jurgio Rudmino ko
nų valdyba. Ir jos likimas, — aš
grįžtamai priglaudė laisvosios Lie va mus išgelbėjo.
plyčioje,
3319 S. Lituanica Avenue. Lankymo valandos: šeštadienį
pats gerai atsimenu, — istorinis.
ir sekmadienį nuo 2 iki 9 vai. vakaro.
tuvos valstybės išaugintą ir moks T a vėliava, tartum kokia praei
Vokietijoje K- Senikas buvo ak
Atsisveikinimas: sekmadienį 7 vai. vakaro.
lais išugdytą lietuvį.
ties šventenybė, buvo išsaugota
tyvus "Šviesos" sąjūdyje
Pirmadienį, kovo 29 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios
Išskirtinai labai daug veikė LieVelionis buvo ypatingo ener iki pat šių dienų, turint viltį, kai
į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jamas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
gingumo, stiprios sveikatos ir ryž grįšime namo, pasiimti ją atgal.
Visi a. a. Povilo Burneikio giminės, draugai ir pažįstami nuo
to, tačiau turėjo išgyventi daug Laikui bėgant, likusi našlė, ne
širdžiai
kviečiami dalyvauti šermenyse ir laidotuvėse ir suteikti jam
įvairios nesėkmės ir sunkių kar tiek iš apsivylimo, kiek iš pagar
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
bos nutariau tą vėliavą kaip šei
tumų.
Seimą pageidauja vietoj gėlių aukoti šv. Mišioms ir Tautos Fondui.

ISTORIKĄ KAZĮ SENIKA ATSISVEIKINANT

LAIŠKAI "DRAUGUI"

POVILAS BURNEIKIS

Mūšy kolonijose

Lemont, I1L
RINKIMAI

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, sūnus, žentas ir anūkai.

Brangiam tėveliui ir uošviui

A fA
POVILUI VALANTINUI mirus,
gilią užuojautą reiškiame dukrai EMILIJAI, žen
tui VYTAUTUI KUTKAMS su SEIMĄ ir visiems
artimiesiems.
JAV LB KRAŠTO
VALDYBA

A. f A.
Akt. JUOZUI VALENTINUI mirus,
dukrai DANGUOLEI, LB Gage Parko apyl. pir
mininkei, ARTIMIESIEMS ir GEMINSMS reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.
GAGE PARKO LB
VALDYBA

APYLINKĖS

A. f A. SIMONUI LANIAUSKUI
mirus,
jo žmoną Stase ir vaikus giliai užjaučiame
ir kartu liūdime.
DANUTĖ IR VACYS
Hot Springs, Arkansas

Mūsų senam

GARBONKAI

pažįstamam

A. f A. JUOZUI VALENTINUI mirus,
jo žmoną OLGĄ, dukteris DANGUOLE ir ŽVAIGŽ
DĘ ir sūnų ROMUALDĄ su ŠEIMA nuoširdžiai už
jaučiame ir drauge liūdime.
MARIA
STAŠAITIENĖ
IRUTĖ BORGOGNI SU ŠEIMA
DANUTĖ BORGOGNI SU ŠEIMA

EUD E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS

A. f A. AL,EKSANDIUJ BAČELIENEI

Lemonto LB apylinkėje sten
m i r u s,
giamasi sudaryti kuo patogesnes
giliai užjaučiame jos seseris O. ŠIAUDIKLENE, SIDZIsąlygas balsavimui už JAV LB
i KAUSKIENĘ, sūnų GRAŽVYDAL ir dukterį NERINGĄ
tarybos kandidatus ir PLB seimo
su ŠEIMOMIS ir kartu liūdime.
kandidatus artėjančiuose rinki
muose. Kaip ir anksčiau balsavi
JONĖ IR VY
VYTAUTAS
STAŠKAI
mo būstinė bus pas Abromaičius
JANINA
ST.
ir bus išsiuntinėta medžiaga bal
VLADAS ST
savimui laišku. Tačiau šį kartą
PRANĖ
IR ^VLADAS PAULI AI
taip pat bus galima asmeniškai
balsuoti šeštadieninėje mokyk
loje arba atvykus sekmadienį į
pamaldas.
Rinkimų komisijos nariai yra:
Petras Abromaitis, Kazys Balčiū
K f A. POVILUI VALANTINUI
nas, Benius Grigaliūnas, Vytas
Detroite mirus, jo žmoną Kazimiere, duk
Januškis, Otilija Kasparaitienė,
Algis Kazlauskas — pirmininkas,
rą Emiliją su vyru Vytautu Kutkus ir arti
Antanas Rudis, jr., ir Irena Sta
muosius nuoširdžiai užjaučia
niulienė.
A
ADOLFAS JUODKA IR ŠEIMA

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. kovo mėn. 26 d.

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

A. f A.
POVILUI VALANTINUI
Detroite mirus, sūnui Vytautui Valantinui
ir Poniai reiškiu nuoširdžia užuojauta.
VIKTORIJA

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

ORENTIENĖ

PETKUS

•

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago
1410 S o . 50th A v.. Cicero
T e l . 47^-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBIIIAMS STATYTI

Rochester, N. Y.
NAUJA

PLOKŠTELĖ

Rochestery, N. Y.,gyvenąs te- (
noras Leonas Baltrus išleido dai
nų ir arijų plokštelę. Joje yra ketu
rios dainos lietuvių ir dešimt dai
nų bei arijų Europos ir Amerikos
kompozitorių. Šios plokštelės su
tiktuvės rengiamos šių metų ba
landžio mėn. 17 dieną Rochesterio lietuvių parapijos salėje.
Plokštelę aptars profesorė emeri
te Vlada Sabalienė, daug metų
dėsčiusi vokalinius dalykus Nazareth kolegijoj. Po plokštelės
aptarimo Leonas Baltrus dar pa
dainuos dainų ir arijų.
Kad nepalikus pirštų nuospau
dų, vagis užsimauna pirštines.
Maskvos imperializmas, besi
braudamas į Afriką, ant savo
letenos užsimovė kubietišką pir
štinę. Lietuvoje dažniausiai nau
doja lietuviškas...
"A*»ra" Nr. 24

Mūsų

mielam

prieteliiri

A . f A.
Akt. JUOZUI VALENTINUI mirus,
jo žmoną OLGĄ, dukras DANGUOLĘ ir 2VAIG2DĘ ir
sūnų ROMUALDĄ su SEIMĄ skausmo valandoje nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.
REGINA IR TADAS BALČIŪNAI
RIMA IR EUGENIJUS BALČIŪNAI
STARR IR LEONAS BALČIŪNAI

A. f A. VERONIKAI NAKUTIENEI
Lietuvoje mirus, giliai liūdintį brolį Stasį ir
Brone Juozapavičius nuoširdžiausiai už
jaučiame.
Anatolijus, Jadvyga ir Rasa Lakai
Kęstutis, Patricija ir Mykoliukas Lakai

*r~%

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narls!
JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVENUE

TelL Y Arda 7fll38-St

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublie 7-1213
11028 Southwest Highway, Palos Hills, Illinois
Te*. 974-4410

Mielam

tėveliui

A. + A.
POVILUI VALANTINUI mirus,
dukrai EMILIJAI KUTKIENEI s u ŠEIMA, sūnui
VYTAUTUI ir marčiai EMILIJAI reiškiame nuo
širdžią užuojautą.
ŽIBUTĖ IR ZIGMAS ŽIUPSNIAI

Mielai seseriai
A. f A. VERONIKAI NAKUTIENEI
Lietuvoje mirus, broliui Stasiui ir Bronei
Juozapavičienei užuojautą reiškia
ALĖ IR ADOLFAS

RUIBIAI

PETRAS BIELIŪNAS ~ ~
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE

Tel. LAfayette 34572

POVILAS j . RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

TeL YAnis 7-l»ll

VASAITIS - BUTKUS
1444 SO. 50th AVE., CICERO, ILL.

Tel OLymplc 2-1MS

i lyviai susėdo prie vaišių stalo.
Čia d a r pabendrauta gerą va
landą. Tuo metu Vladas Rasčiauskas, žinomas keliautojas ir
j kelionių biuro vedėjas, "Pane
vėžio vyskupijai leisti paaukojo
J 50 dol. J. Masilioniui raginant
į ir kitus sekti šiuo pavyzdžiu, po
! 20 dol. paaukojo Br. ir J. Jan1 kauskai, J. Latvys ir J. ŽemaiĮ tis, po 10 dol. A Baleišienė, VL
; Gražys, J. Vilkas, VI. Darąs ir
j 5 dol. A. Šuopienė. Aukomis
į prašomi prisidėti ir kiti paneį vėžiečiai.
P. R.

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. kovo roėn. 26 d.
x Mykolas Dranga pradėjo
dirbti "Draugo" redakcijoje. Jis
rašys redakcinius straipsnius ir
paruoš spaudai kitus straips
nius bei dalj korespondencijų iš
lietuviškų apylinkių.

IŠ ARTI IR TOLI
ITALIJOJ

— Algirdas žemaitis grįžo
Romon iš tarnybinės keliones į
Kuwait, Bahrain, Gatar ir Jung
tinius Arabų Emiratus, kur tu
rėjo pasitarimus su žemės ūkio
ministeriais bei kitais valdžios
X Kun. Juozas Vaišnys, SJ,
pareigūnais,
kaip pakelti tų
lietuviškai visuomenei ves reko
X Liet. Skaučių Seserijos vy lekcijas. Organizuoja giedrikraštų maisto gamybą. A. Že
riausios skautininkės pareigų ninkės visuomenininkės. Rekomaitis tarnauja jau 14 metų
perdavimas - perėmimas vyks j lekcijos bus Jėzuitų koplyčioje
Jungtinių Tautų Maisto ir že
sekmadienį, kovo 28 d., 12 vai balandžio 1-3 dienomis 7 vai.
mės ūkio organizacijos štabe
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje j vak. ir sekmadienį, 4 d., 9 vai.
Romoje ir, be keturių minėtų
, vai. p. p. pareigų perdavimas į ^ o . Po ^
dalyvėms
GRANDIES KONCERTAS
kraštų, yra šiuo metu dar atsa
Mišių
žemutinėje Jaunimo centro sa- j pusryčiai Jaunimo centre,
kingas už šios organizacijos
Tautinio meno ansamblis
lėje. Visos skautės ir skautai
Grandis
vėl pasirodė Chicagos veiklą Omane ir Sirijoje.
X "Septyni Kristaus Žodžiai",
dalyvauja uniformuoti.
visuomenei kovo 21 d. su nauja
Teodoro Dubois kantata, su cho
KANADOJE
programa. Su mažu pavėlavi
X Religinio susikaupimo die ru ir orkestru bus statoma St.
— S t Bakšys išėjo į pensiją.
mu atsidarius scenos uždangai,
n a Ateitininkų namuose šiemet John Fisher bažnyčioje (10234
į akis krito tautiniais motyvais Jam buvo padaryta staigmena
bus Verbų sekmadienį, balan So. Washtenaw Ave., Chicago— surengtas šeimyniškas pobū
papuošta scena.
džio 4. Konferencijas ir pokal je) balandžio 4 d., sekmadienį,
vis. Jis yra daug dirbęs Hamil
bius praves kun. Juozas Vaškas, j 4 vai. p. p. Muz. Faustas StroKaip programoje įrašyta, tau tono lietuvių tarpe, buvo veiklus
MIC. Kadangi vietoje bus duo-j lia vadovaus 60 asmenų chorui, Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija, JAV Senate minint Vasario 16-tąją VVashingtone. Iš kairės: kun. J. Pruns- tinių ir stilizuotų šokių pynės
darni pietūs, norintieji susikau- j sudarytam iš St. John Fisher kis, spaudos informacijos atstovas, sen. Charles Percy, Ramunė Tričytė, valdybos narė. dr. Leonas Kriaučeliūnas, programą atidarė pranešėjas įvairiuose darbuose, todėl ir
pensijon išleidžiant buvo susirin
pimo dienoje dalyvauti, prašomi ; parapijos ir Lietuvos Vyčių cho- vicepirmininkas, Scott Cohen, sen. Percy asistentas.
Valdemaras Sadauskas. Akorde-' kęs gražus būrys lietuvių, kurie
iš anksto registruotis. Renkasi! rų. Vargonais gros Robertas
onistui Ąžuolui Stelmokui užgro jam kaip dovaną įteikė specialią
jus, scenon skriste įskrido 4 po pensininko "kėdę". "
Mockus. F. Strolia jau devynio
prieš 10 vai.
lika metų diriguoja chorams.
ros mergaičių subatėlės šokiui, o
X Lietuviu Istorijos draugi
AUSTRALIJOJE
po t o įsijungė ir berniukai, su
X Dr. Balys Paliokas vėl bu
jos narių ir jų bičiulių susirin
— Melbourno lietuvių sporto
Į Fondo nariai, išklausyti institu- j esant klubo piraiininkui dr. Ba- darydami 8 poras šokėjų, kurie
LIETUVIŲ FONDAS
kimas įvyks kovo 30 d. 5 vai. vo susirgęs ir paguldytas į šv.
klubo
"Varpas" naujon valdycijų pranešimai ir susirinkimo li.ii Paliokui, susirinkimą prade gyvai ir sklandžiai pašoko pir
vak. A. Rūgytės bute. Paskaitą Kryžiaus ligoninę. Ligonis pa RUOŠL4SI SUVAŽIAVIMUI
bon išrinkti: V. Adamavičius,
jc ir jam pirmininkavo vieepirm mąjį šokį.
"Žemaičių privilegijos" skaitys mažu sveiksta dukterų ir artiLietuviu Fondo valdyba ap dalyvių pasisakymai. Suvažiavi
V.
Balinionienė, A Baltrūnas, T.
Toliau sekė šitam dideliam
Rovė Kriaučiūnienė, sekretoria
| mųjų lankomas.
istorikas Jonas Dainauskas.
svarstė artėjantį narių suvažiavi- mui pasibaigus, dalyviai bus pa
vo Jadv. Pankauskienė. Pami- būry, jau lėtesnis šokis Jį už- Lynikas, L. Mackevičiūtė, V.
vaišinti ir pasidalinta įspūdžiais.
mą
s u d a r ė k mi
x
Dvasios
ir
kūno
žaizdų
>
°
s»Jas,
kurias
paX Rasa Lintakaitė, pereitų;
Valdybos ir meno puoselėjimo nėjus ir atsistojimu pagerbus i baigus, scenon išbėgo nauja, Makarevičius, R. Muceniekas, E.
'
teiks
tarybai
patvirtinti.
Lietuvių
metų pabaigoje baigusi univer-! tvarkymas — gydytojo prane .
komisijos pirm. dr. G. Balukas klupo mirusiuosius narius, eita j jaunesniųjų šokėjų grupė, kurie Vyšniauskaitė.
sitetą kovo 24 d. išskrido į | Šimas ir kultūrinė p r o g r a m a . | Fondo I9-tas nanų st^aziavimas pranešė apie pasisekusią ir žmo prie pagrindinės susirinkimo da-; pašoko retą šokį padūkėlį ir
Prancūziją aplankyti savo brolį! Užkandis Sodybos pažmonyje gį į saukiamas gegužes J d. Jaunimo nių gausiai lankytą dail. Pr. lies — inž. Donato Tijūnėlio pa- \ publikos buvo entuziastingai pa- diskų gudrybių, net giedojimo
Arą, kuris universiteto ten v r a ; sekmadienį nuo 2 vai. p. p. Visi ..centrą, Chicagoje. Siame suvaziaDomšaičio meno kūrinių paro- skaitos "Kaip mažinamas rau- j lydėti su šauksmais valio. Kiti meno.
...
. _ , laukiami
iQ,,i,i0w,;
vime bus pammeta 20 metų veikGreitpolkė, šokama Raseinių
dą. Pasidžiaugta Lietuvių Fondo menų, o didinamas smegenų pa- į trys šokiai patrepsėlis, žvejų
įssiustas vienerius metus studilos sukaktis, pagerbti mirusieji
bei
Jurbarko apylinkėse, buvo
Los Angeles komiteto, vadovau naudojimas industrijoje". Rody-1 polka ir malūnėlis buvo ypač gy
juoti Liono universitete ir susi-Į x s t a s ė Petersonienė įvertins
jamo Jono čingos, veikla ir padė damas skaidres, prelegentas kai- j vai sušokti. Ypač malūnėlis pa- šokama, mergaitėms grįžus prie
pažinti su prancūzų kultūra beij A p B a g d o n o k n y g ą
- ^ ^
kota už sėkmingai pravestą vajų. bėjo, kad dabar pramonėje vyk- ! sižymėjo savo figūrų įvairumu, tradicinių ilgų drabužių. Pajų mokslu. R. Lintakaitė išbus | n i m s n a j ū k a a „ sutiktuvėse, jvyX Juozas P. Pažemėnas, vi
keltkojis, antrasis berniukų šo
apie keturias savaites Europoje. • k s t a n č i o s e balandžio 16 d., penk- suomenininkas, Queens Village, Ižd. K. Barzdukas pranešė apie sta didžiulė revoliucija, norint j Tabalas, retas šokis, buvo atkis, buvo šokamas su medinėmis
x Kun. Alfonsas Grauslys I tadienio vakaronės metu, Jau-Į N. Y.. Kazys Navasaitis, Bir- šių metų Fondo veiklą: padidėjo padidinti produkciją. Tam tiks-, l i k t a s V e l jaunesniųjų šokėjų. žemaitiškomis klumpėmis, gana
29 nariais ir pagrindinis kapita- j lui pradėti vainoti automatai — i -ri k gg k a r t ą šokis buvo lėto
nagrinės šv. Raštą kovo 1 d. po i nimo centro kavinėje, šias su- į mingham, Mich., Vincas Daily- las paaugo 21,000 dol(robotai, kurie labai tiksliai a t - l t e r n p o Tjsauninkas (gal nuožo- triukšmingas, o šokėjai stengėsi
9 vai. šv. Mišių, kurios bus Jė-:tiktuves ruošia kražiškių sam-jdė, Baltimore, Md., atsiuntė po j Tarybos pirm. Stasys Baras pa-į lieka įvairius darbus: nuo di-Įį^Jo ūsai), tai pramoginis šo- kuo aukščiau išmesti savo ko
j 7 dol. aukų. Labai dėkojame.
zuitų koplyčioje Rengia šv. j būris.
informavo apie paskutinius in- . džiausiu sunkumų kilnojimo ligi j k į 5j vidutinio gyvumo, labai dar- jas. Aplinkinis, suvalkiečių ves
x
Rašto būrelis.
x Velykiniai pusryčiai renRaimondas Merkys atsiun vestavimus ir Lietuvių Fondo na- į preciziškiausių smulkmenų. Vie- ^^ sušoktas. Aštuonytis, tik- tuvinis šokis, kuriame pasirodo
x Kostas Butkus ir Pranas giami Jaunimo centro didžiojoje į ^ 3 Ao] Po 2 dol. Antanas rių Fed. Kredito kooperatyvo veik- j ni jų valdomi kompiuteriais, kiti j ^ tautinis šokis, audimo, šeivų piršlys, su rankšluosčiu per
Paulavičius Marąuette Parko I salėje balandžio 4 d., Verbų sek- Stongvila, Mantas Aukštuolis, 'ą. Kredito kooperatyvas veiklą įvykdo net žodžiu duodamus įsa- j trynimo imitacija, be galo įvai- pečius. Rezginėlė ypatinga tuo,
gyventojai, kelerius metus su- į madienį. Visi kviečiami daly- O. Danisevičius A. Deksnys plečia ir indėliai greičiau auga, kymus. O tokių robotų pradžia ms
g ^
fįgū r0 mis ir gana kada, šokėjai laikė ilgas tautines
juostas, kuriomis apraišiojo jau
Ačiū.
gaudo suvargusias laukines an-' vauti.
kaip tikėtasi. Šiuo metu artėja visai dar nesena, tik vienas de ilgas.
nojo rankas. Gražus, įspūdin
X Aldona Grinienė, Floss-1 p r įe vieno milijono. Testamentų šimtmetis.
Robotai išstumia
tis ir jas globoja iki pavasario. I x g ^ ^ Vabalaitis, Cicero,
Tuo pirmoji dalis ir buvo gas ir retas šokis.
^ ^
Šį sekmadienį, kovo 28 d., skel- j m k a r t u m «. D r a U go" p r e n u . moor, m.. E. Vilimaitė, J. Lun- sudarymo klausimas yra vienas gyvąją darbo jėgą, todėl netoli- į b a i g t a A n t n ) j ^
Pabaigai mergaitės pašoko
moję ateityje susidarys daug k o g p a s i r o d ė 3 ^ ^ folds m
biama tradicinė 'Ančių laisvės I m e r a t a > a t s i u n t ė -m 1 3 d o L a u k ą . gienė, Jonas žadeikis, iš Chica- j pagrindinių Fondo rūpesčių,
Pilono''
noo l O irol
+ rv-i£k T \ n r* tr^-t a . _
.
kepurinę
su šiaudinėm skrybė
gos, aplankė'^Draugą" ir įsigijo!' Marija Remienė pranešė, kad problemų, turės daug kas pasi
diena", nes 12 vai. toje pačioje, j ^ b a i a č įū.
trumpesniais mergaičių dra lėm. Ir po to visi šokėjai sce
naujausių leidinių.
! Lietuvių Fondo rengiamoje va- keisti mokymo srityje, prade bužiais, pavadintas "Dar ne tavo
vietoje bus paleista 10 ančių, j
:
x
1
Dalyvaus vietos amerikiečių lai°°* Sap<«^s (Mrs.), ChiX Kun. P. Brazauskas, North karonėje, kuri įvyks gegužės 21 d. dant gimnazijomis, baigiant uni valia". Tai su humoro priemaiša noje sušoko kelias figūras, prisi
ca
n
kraščių korespondentai ir tele- į S°> - ' pratęsdama "Draugo" Bend, Ore., Benas Stankus, San-; Jaunimo centro kavinėje, visuo- versitetais. Daug darbininkų šokis, kada bernelis savo 4 kon jungus ir jaunųjų grupei. Ap
vizija
j prenumeratą, pridėjo ir 15 dol. ta Clara, Cal, Julia Palaitis, į menė bus supažindinta su Fondo bus išstumta iš darbo, reikia kurentus suriša virve ir taip lodismentams nebuvo galo.
Ansamblio vadovei Irenai
I jo paramai. Labai ačiū.
Philadelphia, Pa., užsisakė nau- į tikslais ir vadovais bei visais pasi juos paruošti naujiems dar laimi vienintelę mergaitę.
Smieliauskienei
įteikta rožių
X Danutė Bmdokienė ir Do-!
jausiu leidinių.
t keitimais. Bus išklausytas ir vi- bams. Po paskaitos buvo kele
Porelių šokyje pasirodo 3 po puokštė ir rankšluostis, o gėlių
tas paklausimų, j kuriuos prevas Šaulys skaitys paskaitas' x Stasys Milašius, Rockford,
X Kazys Gašlūnas, York, Pa., j" Pagrindinis Lietuvių Fondo į legentas mielai atsakė
ros, šokančios įvairias figūras didžiulis vazonas visam ansamb
Maironio minėjime kovo 28 d.\mP r i e prenumeratos mokes:
pratęsė
"Draugo
p
r
e
n
u
m
e
r
a
t
a
,
;
^
,
^
polkos ritmu, šokimėlis pavaiz liui.
dvidešimtineHo
3 vai. p. p. Liet. Tautiniuose « ° pridėjo ir 12 dol. auką. LammejiEinamuose reikaluose praneš
pridėjo 7 dol. už kalėdines kor
davo rungimąsi berniukų dėl šoŠviesas labai skoningai tvar
namuose. Minėjimą ruošia Liet.: bai dėkojame.
inąs numatytas š. m. lapkričio į ta, kad į klubą įstojo keletas
teles
ir
kalendorių
ir
20
dol.
aukė Audra Aleknaitė, scenos asi
Mokytojų sąjunga. Po minėji-Į x Antanas Bušinanas, Wor27 d. Jaunimo centro didžiojoje naujų narių. Ižd. P. Beinaraus- • k ė J ^ mergaičių. Gana ilgas šo
stentai Linas Kučas ir Rasa
mo kavutė ir pabendravimas.
j c e s ter, Mass., mūsų bendradar- j ką su laiškučiu: ' ...nors ' T > r a u - į ^ ~ i a į 7 " ridens vajaus "poky- kas pranešė, kad metinis klubo į j
- ~
-_---Plioplytė.
bis
Ypač
linksmą
nuotaiką
sudarė
x Monte Cark) Casino lošimo I . pratęsdamas "Draugo" pre-.{ gą" tesulaukiu po 4-5 dienų, o į ^ >
pobūvis bus gegužes 1 d. Šaulių
Po programos šokėjams ir jų
šokis gaidys. Tai berniukų šo
vakaras, ruošiamas Korp! Neo- j k numeratą,
atsiuntė ir 12 dol. au- dažnai iš karto kelis numerius Į Visuomenės susidomėjimas ir
kvietė dalyvauti, sudaryLithuarua, įvyks kovo 26 d. j i * J° stiprinimui L a b ^ 3 ^ . gaunu, bet žinau, kad tai pašto parama Lietuvių Fondui nuolat j salėje,
tėveliams
kavinėje buvo kuklios
kis,
kuriame
gaidys
moko
viš
tį stalus.
kaltė,
bet
ne
jūsų...
nežiūrint
to,
vaišės.
A. P . B.
auga ir skatina vadovybę dar la
f penktadienį) 8 vai. vakaro Tau- j x L. B. Cicero Apylinkės me
J. Masilionis kvietė panevėžie čiukus (4 berniukus) įvairių gaiyra laukiamas, ir kai biau Įsijausti į visus darbus.
tiniuose namuose (6422 So. Ke - tinis susirinkimas įvyks kovo 28!'jis, visada
čius surinkti bent 1000 dol. Br.
, . . . . ,. . ,
J
dzie). Kviečiami studentų am-; ±„ ^_
12 vai., Šv.
Antano
parapijos
Kviklio
red. "Panevėžio vyskupi
_
*
..
sulauki, tai įautiesi Kaip savo
(ai)
JAV LB Vidurio Vakarų Apygardos
žiaus jaunimos ir vyresnieji. Pa-1 salėje, 1500 S. 49th Ct. Susi- artimo sulaukęs. Sveikatos ir
jos" knygai paremti. Taip pat
ištvermės
visam
'Draugo"
šta
NAUJI
UŽSIMOJIMAI
žadama gera nuotaika, žaidimai, rinkime bus renkama nauja val
prašė, kad visi, kurie turi Pa apylinkių pirmininkų pristatytas rinkimų komisijas LB X-sios
PANEVĖŽIEČIŲ KLUBE
užkandžiai ir baras. Įėjimo auka dyba. Prašom visus dalyvauti bui". K. Gasiūną skelbiame gar
nevėžio vyskupijos bažnyčių ar Tarybos ir PLB Vl-to seimo nariams rinkti, apygardos valdyba
bės
prenumeratorium,
o
už
au
2 dol.
(pr.). susirinkime. Po susirinkimo —
Kovo 21 d. Panevėžiečių klu koplyčių nuotraukų, siųstų j a s patvirtino savo posėdyje kovo 9 d. Jos seka:
ką ir gražius žodžius dėkojame.
bas paminėjo savo mirusius na- knygos autoriui. Taip pat kvie
(pr.).
X Lietuvos Dukterų draugi kavutė su vaišėmis.
1. Omahos — Vincas Šarka,
9. Hot Springs — Juozas
X Koncertas - vakarienė. So- i rius, dalyvaudami šv. Mišiose, tė panevėžiečius dalyvauti Mo
jos tradicinis pavasario balius
X Soplue Barčus radijo proŽemaitis
— pirm., tel. 501-623pirm.
kytojų studijų savaitėje Daina
ruošiamas balandžio 24 d., šeš- ramoje bus apibudinta rašyto- Hstai Janina šalnienė ir Algir- j laikomose 12 vai. Jėzuitų ko
8165.
2
.
Auroros
—
Domicėle
das Brazis, akompanuojant Al- į plyčioje panevėžiečio kun. L. voje, kuri bus rugpiūčio 1-8 die Vizgirdienė — pirm., tel. 312-896- 10. Milwaukee — Birutė
tadienį, 7 vai. vak. Jaunimo J j o s i r e n 0 s Naudžiūnaitės - Joerg
donai Brazienei, atliks meninę j Zarembos, kuris taip pat pasakė nomis. Kun. K. Kuzminskas, 5749.
Oberaitienė — pirm.
centre. Programoje sol. Audro- ; darbai, mėnesinėje "Autoriai ir
kaip ir kiekviename susirinki
programą visuomenininko V. j turiningą pamokslą.
11. Marquette Parko — Liu
3
.
Brighton
Parko
—
Jonas
nė Simonaitytė - Gaižiūnienė ir į knygos" laidoje. Kūrybos aptaŠimkaus pagerbimo vakarienėje
Po pamaldų nariai susirinko me, kalbėjo apie LKB Kronikų Spurgis — pirm., tel. 312-847-5027. das Simaitis — pirm., tel. 312-476aukštaitiškas vaizdelis — Sofija; rimą paruošė A. T. Antanaitis,
4. Bridgeporto — Stasė Kele- 3465.
š. m. balandžio 3 d., Šaulių na- j į apatinę Jaunimo centro salę. leidimą įvairiomis kalbomis ir
Jelionienė. Gausus laimės šuli- j įr pačią, kūrybą iliustruos Guo12. East St. Louis — Vladas
čienė
— pirm., tel. 312-254-6964.
prašė
tą
darbą
paremti
savo
au
muose. Bilietai gaunami BALFo, Rinkosi ir svečių išklausyti inž.
nys. Šilta vakarienė, ruošta O. j da Antanaitytė ir Antrojo KaiTervydis
— pirm., tel. 618-3445.
Cicero
—
Juozas
Arštikys
centro raštinėje, 2558 West ; Donato Tijūnėlio
paskaitos. komis.
Norvilienės. šokiams gros L.; m o vaidintojas Juozas Kapačins1913.
—
pirm.,
tel.
312-447-9024.
69th Street, Lithuanian Plaza į Sergant ir šiuo metu ligoninėje
Susirinkimui pasibaigus, da13. Gage Parko — Dalia
6. East Chicagos — Raimon
Bichnevičiaus orkestras. Stalus | ^as. Sekmadieni, kovo 28 d.,
Court, Laisvosios Lietuvos re
d a s Pečiulis — pirm., tel. 219-972- Anysas — pirm., tel. 312-225-4840.
ir bilietus užsisakyti draugijos j s : 3o V al. ryto, WOPA radijo stodakcijoje, 2618 West 71st St.,
0464.
14. Kenosha-Racine — J o n a s
patalpose — 2735 W. 71 St, tel. | ties bankomis.
(pr.).
Milisauskas
— pirm.
7.
Melrose
Parko
—
Kazys
tel.
476-3371,
J.
Sasnauskienę,
925-3211; ir vakarais pas parenJuknelis
—
pirm.,
tel.
312-344X iJetuvos Saulių Sąjungos į tel. 476-8402 ir pas visus komiApygardos rinkimų komisijos
girnų vadovę Joaną Krutubenę
0820.
Tremtyje
Visuotinis
dalinių
atsj
teto
narius.
Parengimą,
rengia
prim.
yra Izabelė Stončienė, tel.
tel 476-2929.
(pr.).
8. Lemonto — Algis Kazlaus 312-284-7251.
tovo r važiavimas įvyks kovo j aštuonių organizacijų sudarytas
k a s — pirm., tel. 312-349-1911.
X Standard Federal Savings 127 ir 28 dienomis, Chicagos Sau- j komitetas.
(pr.).
bendrovė turės specialų semi- Į jįų namuose. Kovo 27 d., šešX St. Oasimir Memortals, Inc.,
narą išaiškinti individualiam į į tadienį, 9 vai. auvažiavimo ati! 3914 W. 111 S t fl blokas nuo
pensiją išėjimo taupymo (Indi-1 darymas, vėliau darbo posėdžiai.
.f
tšv
tetef
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
vidual Retirement Acccunts —! 7 vai. vakaro banketas toje pa-! f^L ^ f f ™ 1 6 1 " 0 k f P ™ ^ '
28S
So
2557 W.69th Street Tet 776-4363
IRA) penktadienį, kovo 26 d. ; č į 0 j e salėje. Kovo 28 d. sekma-;
f * » "eniauaa lietuvn
dirbtuvė.
Jaunimo centre. Seminaras bus i dienį, 10 vai. pamaldos Brighton i *™"K ų
J. & J. PHARMACY
vedamas Uetuuvių kalba ir pra-' parko lietuvių kat. bažnyčioje. \ ^tonusus
pasirinkimas, Nel3
3
sidės 7:30 vai. vak. SUsys Ba-JTuoj po pamaldų autobusais i r i ™ * " - ^
savininkai. ( * . ) .
\tolstal, vttamhal. Importuoti kvepalai, gydomos žolfta Irti.
ras ir Rūta Juškiene, taupymo j savomis susisiekimo priemonė- i X Lietuvių Fondo Fed- Knv
Važiuojamo* k&Jea, ramentai k kt, pirkti ar nuomotu
bendrovės aukšti pareigūnai iš-i mis vykstama į šv. Kazimiero i dito Kooperatyvo metinis narių
Nemokamai supakuojame dovanaa.
aiškins IRA taisykles ir gaiimą j kapines, kur bus iškilmingos Į susirinkimas saukiamas š. m.
sutaupymą senatvei. Bus t a p apeigos prie Romo Kalantos pa-1 kovo 28 d., 12 vai. Margučio paPristatymas nemokamai
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos klebonas tam. Gediminas Ki- j
pat ir kavutė. Įėjimas lasivas. minklo, jo 10 metų mirties su- j talpose. 2422 W. Marquette jauskas, sekretorė Nijolė Kersnauskaitė ir svečias solistas Stasys Baras iš j
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
(pr.). įkaktuvių proga.
(pr.). jRoad.
(nr>.
r*v r'»«>•*
Nuotr. V. Bacevičiaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
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