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Britanijos ginčai
su Argentina

Žinios
Į ŠILUVĄ
Sekmadienio ryte Tytuvėnų
bažnyčioje įvyko rytmetinės
pamaldos, kuriose dalyvavo
visi eisenos dalyviai. Po to!
susirinko
šventoriuje, k u r '
vienas eisenos dalyvių paaiški
no konstitucijos
įstatymus
apie teises ir pareigas, liečian
čias tiek tikinčiuosius, tiek ir
netikinčiuosius. Palinkėjus vi-*
šiems, susitelkusiems po Kris
taus vėliava, Dievo palaimos,
eisena 9 vai. pajudėjo Šiluvos
link. Prieky kryžius, dvi bažny
tinės vėliavos, du kunigai,
bažnytiniais bei tautiniais
rūbais pasipuoš^ vaikinai i r
merginos, o už jų apie 1500
maldininkų su gėlėmis ranko
se ir malda lūpose.
Nuo pirmųjų žingsnių eiseną
sutiko šaligatviais išsirikia
vusi savotiška „garbės sar
gyba", kurią sudarė įvairiau
s i a i s foto a p a r a t a i s i r
filmavimo kameromis „gink
luoti" unifirmuoti bei civiliai
apsirengę pareigūnai. Visą
kelią nuo Tytuvėnų iki Šiluvos
(8 km) eiseną lydėjo ir zujo pro
šalį įvairiausių markių bei
įvairiausios paskirties auto
mobiliai, kuriuose sėdintys
pareigūnai su pagalba foto
grafavimo
i r filmavimo
priemonių fiksavo visus eise
nos dalyvius.
(Bus daugiau)

Laivai skuba prie Falklando salų

Tūkstančiai arabų demonstravo Izraelio okupuo
tose žemėse ir pačiame Izraelyje. Arabai įtaria,
kad Begino vyriausybė rengiasi paskelbti Vaka

rų Kranto prijungimą, kaip buvo padaryta Golano aukštumose.

Salvadorą skaldo
žemės reforma
Dar n e a i š k u , kas valdys asamblėją

S a n S a l v a d o r . — Skirtumai akrų. Krikščionys demokratai
t a r p Salvadoro rinkimus laimė tvirtina, kad ir H m ūkius reikia
jusių partijų liečia ekono i š d a l i n t i ž e m d i r b i a m s .
minius klausimus. Daugiau Demokratinė akcija sako — ne.
siai balsų gavusi krikščionių Ji žada sugrąžinti buvusiems
demokratų partija žada tęsti savininkams nacionalizuotus
pradėtą, gan ambicingą žemės bankus, žada nebesti privačių
reformą, b a n k ų i r biznio nuosavybių, žada gerbti asme
bendrovių
nacionalizavimą. nines laisves.
Visos kitos į steigiamąjį seimą
Salvadoro žemės reforma
Baigiami erdvėlaivio bandymai
patekusios partijos vienos stip buvo neseniai pavadinta JAV
riau, kitos ne taip stipriai pasi ambasadoriaus Deane HinH o u s t o n . — Erdvės agentū inžinerijos daktaras William
sako prieš reformas. Nacio tono pažangiausia žemės refor
r a paskelbė apie ateities erdvės Lenoir, 42 m. Skridimas tęsis
nalistų
vadas,
m a j o r a s ma visoje Pietų Amerikos isto
kelto keliones. Paskutinieji trys dvi dienas.
nekalbėdamas rijoje. Po pirmojo žemės
Tuo pačiu metu bus užbaig d'Aubuisson,
„Columbia" erdvėlaivio skridi
a
p
i
e
n
a
c
i
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n
a
l
i
z a v i m u s a r dalinimo rundo ūkelius ir
mai buvo bandomieji. Norima t a s a n t r a s i s d a u g k a r t i n i o
žemės
nusavinimus,
pabrėžė, sklypus gavo 360,000 bežemių.
patirti, kokie įvyksta nesklan naudojimo erdvėlaivis (jų sta
k
a
d
jo
partija
palaiko
privačią Dešinieji tvirtina, kad tai buvo
„Challenger",
dumai, gedimai. Po kiekvieno tomi keturi)
nuosavybę.
Jis
daugiau
kalba mirtinas smūgis Salvadoro
skridimo inžinieriai suranda kuris debiutuos sausio mėn. Jį
apie
kariuomenės
stiprinimą
ir ekonomijai. I š s a v i n i n k ų
būdų patobulinti šį erdvės vairuos a s t r o n a u t a i : P a u l
komunistų naikinimą. Prieš nupirkti buvo 329 dvarai, kurie
transporto laivą ir ateityje Weitz, 39 m. ir aviacijos pulk.
rinkimus
jis žadėjo, patekęs į pagamindavo 50 nuoš. šalies
Karol Bobko, 44 m. Kartu su j ais
nesklandumų bus vis mažiau.
valdžią,
per
tris mėnesius likvi cukraus, 40 nuoš. medvilnės ir
Po pataisymų „Columbia" į erdvę skris Donald Peterson,
duoti
sukilėlius.
12nuoš.kavos. Dalinimo laukia
birželio pabaigoje pakils į 48 m. ir chirurgas dr. Story
2-troje
reformos dalyje dar 1,700
Nacionalinė
susitaikinimo
paskutinę bandomąją kelionę, Musgrave, 46 m. Šios kelionės
kuri truks septynias dienas. Šį uždavinys bus nuvežti į orbitą partija yra jau buvusi Salva dvarų, kurie pagamina pusę
kartą jos pilotai bus karo laivy ateities skridimų kontrolės doro vyriausybėje nuo 1961 iki cukraus, 60 nuoš. medvilnės ir
no kapitonas Thomas Matting- satelitą, kuris tvarkys ryšius 1979 m., kada ji buvo nuversta 88 nuoš. kavos. Tos trys žemės
k a r i n i n k ų , ūkio kultūros sudaro 75 nuoš.
ly, 45 m. ir Henry Hartsfield, 48 tarp Žemės kontrolės centro ir n u o s a i k i ų j ų
veikiančių kartu su krikščio visų Salvadoro valstybinių
ateities erdvėlaivių.
m.
nimis demokratais. Partija pajamų.
Lapkričio mėn. „Columbia"
neturi jokių simpatijų dabar
skris į savo pirmąją komercinę
Salvadoro rinkiminės komi
Brežnevas serga? tiniam prezidentui Duartei. sijos
kelionę, iškeldama į orbitą du
pirmininkas Bustamante
Partijos gen. sekretorius Raul
komunikacijų satelitus. Šioje
n e ž a d a paskelbė, kad iš 60 steigiamojo
Maskva. — Sovietų sosti M o l i n a M a r t i n e z
kelionėje šalia lakūnų Vance
žemės
reformos, seimo, vadinamos konstituci
Brand, 50 m. ir marinų pulk. nėje plačiai kalbama, kad nutraukti
nės asamblėjos narių, 24 bus
Robert Overmyer, 45 m. į erdvę prezidentas Brežnevas turėjo tačiau sako, kad jai reikia ilges krikščionys demokratai. Antro
pakils du specialistai fizikos širdies ataką ir paguldytas nio laiko, siūlo žengti evoliu ji didumu frakcija priklauso
daktaras Joseph Allen, 44 m. ir ligoninėn. J i s penktadienį cijos keliu. Jis pabrėžia, kad dešiniausiai Arena partijai,
būdui
grįžo į Maskvą iš varginan S a l v a d o r o žmonių
vadovaujamai Roberto d'Aučios kelionės į Taškentą. Tele netinka kolektyvai, koopera buissono, kuri turės 19 vietų.
vizijoje jo sugrįžimas nebuvo tyvai ar komunos. Partija pasi Susitaikymo partija gavo 14,
rodomas. Šią savaitę Mask sako už privačią nuosavybę, kitos laimėjo du ir vieną atsto
voje turėjo lankytis Pietinio asmeninę iniciatyvą, valsty vą.
Jemeno prezidentas, bet jo vizi bės nesikišimą į piliečių reika
Jei pavyktų sudaryti deši
lus. Ši partija tikisi įsigyti para
tas
buvo atšauktas.
H o u s t o n a s . — Kaip jau
niųjų
grupių koaliciją, ji turėtų
Sovietų užsienio reikalų mi mą ir supratimą dabartinėje 36 atstovų daugumą. Dešinie
buvo rašyta, erdvės orbiton,
pasiūlius Minnesotos moks nisterija, klausinėjama užsie J A V vyriausybėje. Už tautos siems įsitvirtinus valdžioje,
leiviui Todd Nelson iš Rose nio korespondentų, atsisakė susitaikymą kalbanti partija žemės reformos antroji dalis
Creek, Minn., buvo nuvežta patvirtinti žinią apie Brež gavo rinkimuose 17 nuoš. balsų. greičiausia būtų užmiršta.
Apie 10 nuoš. balsų gavo
vabzdžių: 48 kandys, 12 nami nevo susirgimą, tačiau jos ir
Demokratinės
akcijos grupė.
nių musių. Jos visos iš erdvės nepaneigė. Brežnevo asmeni
Jos
vadas,
advokatas
ReneFor— Nato gynybos ministegrįžo gyvos ir sveikos, tuo nis širdies ligų gydytojas prof.
tin
Magana.
Partija
įsteigta
tik
riai,
posėdžiavę
Colorado
Evgeni
Chazov
turėjo
skristi
į
tarpu 12 bičių visos mirė, 11 —
pernai
lapkričio
mėn.,
kad
galė
Springs,
nutarė
atmesti
sovie
erdvėje, o viena — po erdvė Angliją kaip sovietų delegaci
tų
dalyvauti
paskelbtuose
rinki
tų siūlymą užšaldyti bran
laivio nusileidimo. Vabzdžiai jos vadas dalyvauti tarptau
buvo nuvežti į Houstoną, kur tinėje daktarų prieš atominius muose. Partiją remia profe duolinių raketų Europoje padė
juos s t u d i j u o s
m i n ė t a s ginklus konferencijoje, tačiau sionalai, vidurinė Salvadoro tį, kaip ji yra dabar. Toks
pasiliko Maskvoje. Chazovo klasė, vidutinių ūkių savinin užšaldymas paliktų sovietus
moksleivis.
širdies ligų kai. Partija tvirtina, kad ji rėmė Europoje daug stipresnius, su
18 erdvės grįžo ir nedidelis vadovaujamas
patvirtino, k a d pirmąją žemės reformos dalį, 300 raketų persvara. Sovietų
šiltadaržis su daigais. Moksli institutas
kuri palietė didžiuosius dvarus.
ninkai skelbia, kad orbitoje Chazovas nevažiavo į Camb- Antroji dalis planuoja paliesti žinių agentūra apgailestavo
pušų i r pupų daigai paaugo, ridge konferenciją, n e s j i sūkius tarp 1,235 akrų ir 247 N a t o ministerių „negaty
pradėjo sprogdinti pumpurus. susirgęs.
vumą".

Erdvės kelionės

Bitės neatlaikė
erdvės kelionės
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Ankstyvas 1980 m. rugpjū
čio 24 d. rytas. Sekmadienis.
Po gausaus vakarykščio lie-"
t a u s d a n g u s po truputį
blaivėsi, ir skaisti saulė nedrą
siai kilo virš drėgme alsuo
jančių miškų ir laukų. Tačiau
labiausiai nustebo saulutė,
pažvelgusi j visad tylaus ir
ramaus Tytuvėnų miestelio
gatveles, kuriomis bažnyčios
link skubėjo būreliai žmonių.
Tai iš visos Lietuvos kampelių
suvažiavę maldininkai bei
Eucharistijos bičiuliai rinkosi į
bažnyčią, iš kur turėjo prasi
dėti eisena į Šiluvą.
Eisenos tikslas — bendra
malda Dievo Motinos garbei, o
svarbiausia, atsiteisimo auka.
Atsiteisimo už savo pačių nusi
dėjimus, už nusižengimus tų,
kurie pikta valia paniekino ar
persekiojo Dievo ir Bažnyčios
reikalus.
Labai daug žmonių naktį
praleido bažnyčioje, kadangi
sunku buvo apsirūpinti nakvy
ne. Be to, valdžios pareigūnai
barė tuos vietinius gyven
tojus, kurie priėmė nakvoti
atvykusius
maldininkus.
Kažkokia dingstimi keletas
maldininkų buvo sulaikyti jau
šeštadienio vakare. Taip pat
buvo stabdomos ir tikrinamos
visos automašinos, užrašomi
jų numeriai.
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TRUMPAI
IS V I S U R
— Sovietų laikraštis „Literaturnaja Gazieta" paskelbė, kad
Lenkijoje po karinės padėties
įvedimo pogrindžio teroristai
nužudė 43 žmones, jų tarpe
milicininkų. Stebėtojai spėlio
ja, kad tokiais straipsniais
Kremlius siekia p a b r ė ž t i
Varšuvos valdžiai, kad negali
ma atleisti įvestų varžymų, o
reikia juos sustiprinti.
— Netoli Floridos krantų
jūroje sudužo Haiti prekinis
laivas. J ū r a išplovė ant kranto
20 kūnų.
— Nacionalinė
kelių
saugumo taryba paskelbė, kad
pernai kelių nelaimėse žuvo
50,700 žmonių. Tai yra mažiau,
negu per praėjusius trejis
metus. Žmonės mažiau važinė
jo, keliuose buvo mažiau maši
nų, sakoma tarybos raporte.
— Kalifornijos Sierra Nevada kalnuose sniego slinktis
užgriovė kelias m a š i n a s ,
užblokavo kelius, atkirto slidi
nėjimo kurortus. Bijoma, kad
sniege palaidoti keturi slidinėtojai.
— Meksikoje išsiveržė ilgai
snaudęs Chichon ugnikalnis.
Pelenai apklojo 10 kv. mylių
plotą, apie 20,000 žmonių pabė
go iš namų, tačiau 50 žuvo.
— Londone, Nacionalinėje
meno galerijoje 18 m. jaunuo
lis supiaustė peiliu du vertin
gus paveikslus.
— Maskvoje milicija suėmė
18 m. sovietų žydą iš Leningra
do, kuris protestavo prie Krem
liaus dėl sovietų valdžios atsi
sakymo išleisti jį į Izraelį.
Vizos prašymas atmestas, nes
jo tėvai nenori išvažiuoti.
— Graikijos valdžia pasky
rė naują karo laivyno vadą
admirolą Pappas. Jis pagar
sėjo 1973 m. sukilimu prieš
karinę diktatūrą. Sukilimui
nepavykus, jis su naikintuvu
atvyko Italijon ir paprašė poli
tinės globos. Prieš jo pasky
rimą kovoję admirolai buvo
paleisti į atsargą.
— Occidental
Petroleum
pasirašė Kinijoje sutartį išvys
tyti žemės paviršiuje didžiulę
anglių kasyklą, kuri paga
mintų 15 mil. tonų anglies per
metus.
— Malaizijon atplaukė dar
vienas Vietnamo pabėgėlių lai
vas su 60 bėglių, pusė jų mote
rys ir vaikai.

L o n d o n a s . — Britų
parlamente vėl įvyko pikti
debatai dėl karo laivyno
sumažinimo. Klausimas iški
lo, kai į britų valdomą South
Georgia salą, kuri Britanijos
valdoma nuo 1775 m., kada ten
kapitonas James Cook išsi
kėlė ir paskelbė ją britų nuosa
vybe, atplaukė prieš 12 dienų
grupė civilių argentiniečių ir
pradėjo saloje šeimininkauti.
Sala neapgyventa, tačiau ten
yra apie 10 britų mokslininkų,
kurie stebi Antarktikos l e
dynus.
South George sala priklauso
Falklands salų grupei, nors
yra nuo jų apie 800 mylių į
vakarus. Salose gyvena 1,800
britų kilmės žmonių. Šias salas
jau seniai savinasi ir Argen
tina. Argentiniečių
išsikėlimas į South George nebuvo
aprobuotas britų vyriausybės,
niekas to aprobavimo ir nepra
šė. Britų spauda skelbia, kad
vyriausybė pasiuntė į salos
apylinkes du povandeninius
laivus. Ten plaukioja ir britų
ledlaužis. Salos kryptimi plau
kia i r Argentinos karo laivų
grupė.
Lordas Carringtonas, už
sienio reikalų ministeris, pasa
kė parlamente, kad argentdniečiai galėtų saloje pasilikti,
jei jie prašytų įprasto leidimo,
tačiau Argentinos vyriausybė
tuo klausimu nekooperuoja.
Argentinos užsienio reikalų
ministerija pareiškė, k a d
argentiniečių grupė g a u s
apsaugą ir paramą. Todėl
padėtis, visai ne dėl Britanijos
kaltės, tapo pavojinga, pasakė
lordas Carringtonas.
Sala, kurioje išsikėlė argentiniečiai, yra 1,200 mylių nuo
Argentinos.
Argentinos spauda paskel
bė, kad grupė karo laivų, vado
vaujama lėktuvnešio, pasiųsta į

Vokietija įrengia
raketų lizdus

Falklando salų apylinkes. Tas
salas argentiniečiai vadina
Malvinas salomis ir jau seniai į
jas reiškia pretenzijų.
Britų povandeninis laivas
„Superb" dalyvavo pavasari
niuose laivyno manevruose prie
Gibraltaro, tačiau gavo įsaky
mą skubiai plaukti į South Geor
gia salą. BBC žiniomis, į Falklandų saias išpauks kiti karo
laivai, jų tarpe naikintuvai,
kelios fregatos. Laivai pasieks
tikslą už trijų savaičių.

Vietnamas keičia
partijos vadus
H a n o j u s . — Vietnamo
komunistų partijos kongrese
buvo padaryta daug pakei
timų partijos politbiure, iš
kurio pašalinti 6 nariai. J ų
tarpe yra garsus karininkas
gen. Giap, kuris pagarsėjo
sumušdamas prancūzų kariuo
menę prie Dien Bien Phu.
Prancūzijos spauda praminė
generolą Giapą „raudonuoju
Napoleonu".
Komunistų
suvažiavime
pasakytose kalbose dėl ekono
minių sunkumų buvo kaltina
mi partijos ir vyriausybės sky
riai ir agentūros. Laukiama
valdžios veikėjų valymo ir
pakeitimų.
Partijos
sekre
torius Le Duan, kalbėdamas
apie užsienio politiką, prisiekė
visišką paramą ir atsidavimą
Sovietų Sąjungos vedamai
politikai.

Reaganas apie
atomo ginklus
Washingtonas.
—
Prezidentas Reaganas trečia
dienio spaudos konferenciją
pradėjo trumpu pareiškimu
apie branduolinius ginklus. Jis
pasakė, kad jis sieks susitari
mo su sovietais dėl branduoli
nių ir paprastųjų
ginklų,
tačiau dabar esamą padėtį
užšaldyti būtų Amerikai
nenaudinga, net pavojinga,
nes sovietai liktų stipresnėje
padėtyje. Prezidento nuomo
ne, bus galima pradėti dery
bas dėl strateginių ginklų dar
šią vasarą, deryboms pasi
rengimai jau vyksta.
Prezidentas pabrėžė, kad jis
laiko branduolinį karą neįma
nomu, tokiame kare nebūtų
nugalėtojų, visi būtų pralaimė
tojai. Kviesdamas Sovietų
Sąjungą jungtis prie Ameri
kos ieškant svarbaus susitari
mo dėl ginklų, prezidentas
netiesioginiai įspėjo Maskvą
nedislokuoti
branduolinių
ginklų Kuboje, nes tai laužytų
1962 metų susitarimus ir vers
tų Ameriką ieškoti sprendimų,
apie kuriuos prezidentas pasa
kė nenorįs kalbėti.
Mano tikslas yra drama
tiškai sumažinti branduolinių
ginklų arsenalus, užtikrinti
tvirtą taiką ir saugumą, pasa
kė prezidentas Reaganas.

B o n a . — Vakarų Vokietija
jau pradėjo ruoštis statyti
naujoms
raketoms
lizdus,
paskelbė aukštas užsienio
reikalų ministerijos parei
gūnas Peter Corterier. Rake
tos bus dislokuotos Vokietijo
je, j e i d a b a r
Ženevoje
vykstančios derybos tarp JAV
ir Sov. Sąjungos
neduos
konkrečių rezultatų. Statybos
darbai prasidės antroje šių
metų pusėje.
Pasikalbėjime su Švedijos
televizijos reporteriais kancle
ris Helmut Schmidt pripažino,
kad Brežnevo paskutinis
pareiškimas apie raketinius
ginklus Europoje jam nepa
darė įspūdžio. Tokius siūly
mus, kaip Brežnevo, reikėjo
įteikti Ženevoje, kur vyksta
derybos, tačiau tie siūlymai
buvo skirti viešosios opinijos
ausims, o ne derybų daly
v i a m s , p a s a k ė kancleris.
Schmidtas
pripažino, kad
naujų raketų dislokavimas
Vokietijoje sutiko opoziciją,
tačiau jis jos tikėjosi. Raketos
KALENDORIUS
reikalingos Europos ir net
Balandžio 2 d.: Nicetas,
Švedijos saugumui, pasakė
Pranas
Paulietis, Ankus. Var
kancleris.
dą.
Balandžio 3 d.: Ričardas.
— Švedija įteikė Sovietų Agapė, Vytis, Rimta.
Sąjungai sąskaitą — 212,000
Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:16.
dol. už sovietų povandeninio
ORAS
laivo pernai spalio mėn.
padarytas švedams išlaidas,
Debesuota, gali lyti su perku
už laivo nuo uolos nutempimą nija. Temperatūra dieną 60 1.
naktį 451.
ir į atvirą jūrą išvilkimą.
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TRUMPAI I S V I S U R
Europoje
Korac
taurės
krepšinio varžybų finalines
rungtynes laimėjo prancūzų
Limoges, nugalėjusi Jugosla
vijos "Cibenką" 90-84. Rung
tynės vyko Italijoje. (įsidėmė
tina tiems, kurie rašė, kad
prancūzai krepSinyje pradžia
moksliai...)
Taurės laimėtojų varžybų
finalines laimėjo Jugoslavijos
Zagreb prieš Madrido "Real"
96-95 po pratęsimo.
H o n o l u l u buvo suruoštas
įdomus m a r a t o n a s : beveik 400
dalyvių turėjo plaukti 4 km,
tada 180 km važiuoti dvira
čiais ir, pagaliau, 10 km ėji
mo. Laimėjo J. Howard per 9
vai. 38 min.
K a n a d o j e Toronto "Auš
ros" jaunių B. Krepšinio ko
manda lygos rungtynėse nu
galėjo
Scadding
Court
komandą 85-60, tačiau jaunių
C komanda pralaimėjo North
York komandai 44-42.
Hamiltono
vienas iš
ilgamečių sporto klubo "Kovo"
vadovų A. Grajauskas rašo:
"Linkėjimai naujai valdžiai ir
Adamkui! Pas m u s g a n a ra
mu. Iš jaunųjų ping-pongisčių
vis dar aktyvi Daiva Kuperskytė, kuri dalyvauja kanadie
čių turnyruose. Krepšininkai
lygoje nedalyvauja, bet smar
kiai ruošiasi Clevelando žai
dynėms. Hamiltono "Kovas"
ir kiti Kanados klubai, tikisi,
kad sportas lituanistinėse mo
kyklose niekad nebus įvestas:
4 vai. neužtenka išmokti kal
bėti ar skaityti lietuviškai, o t a
valanda daug reikalingesnė ir,
aišku, naudingesnė klubui...
Brazilijoje
išleista pašto
ženklų serija, skirta šių metų
pasaulio
futbolo
pirmeny
bėms su Brazilijos rinktinės
žaidėjų paveikslais.

APŽVALGA
4144 So. Maplewood. C'hicago, II.
įstaigos 269-7557
60632

SPORTO VEIKLOS KRYŽKELĖJE
Gerai atsimenu, kai pas jus
kilo triukšmas, skilo sąjunga,
būrys sportininkų, nežiūrint
daugumos prieštaravimų, iš
vyko į Lietuvą. Ten mažiau at
siekė ar ne taip buvo priimti
(kas, žinoma, suprantama), ne
gu tikėjosi, o triukšmas po tru
putį aprimo ir gyvenimas vėl
sunormalėjo.
Norėtumėm galvoti, kad ki
lęs triukšmas ar nesutarimai
pas mus taip pat kaip nors iš
sispręs ir į Chicagą sekančiais
metais atvyksime vėl vienin
gi, kaip ir per visus 30 mūsų
veiklos metų...

tam, kad per sportą subūrus
lietuvišką jaunimą išlaikyti jį
susipratusia
Bendruomenės
dalimi, ar pirmoje vietoje sta
tome patį sportą...

Antano Bartkaus žmona Dalia jau pavadavo klubo pirmininką įteikdama trofėją pabaltiečių dvejeto nugalėtojui
latviui A. Grinberg.
~ ^ _ ..
XT
6
Nuotr.
Z. Degučio
Neįtikėtina
chatel" 3-2. Tuo būdu, favori
"Vyčio" klubo pirmininkas Motor Lodge, 5700 So. Margi tams iškritus, šių varžybų fi
nai
Road.
Jos
bus
dalis
S.
prie to dar stato klausimą, ar iš
nale gali susitikti dvi vokiečių
viso toks grandiozinis užpla- Amerikos metinių žaidynių, komandos.
navimas pateisinamas. 128 apimančių krepšinį, tinklinį ir
— Besiruošiant pasaulio pir
sportininkams, jų tarpe 20 šachmatus.
Šachmatų varžybos bus vyk menybėms, Brazilijos rinktinė
vadovų ir trenerių, kelionės iš
domos
A ir B klasėse, praveda prie 169.000 (!) žiūrovų laimi 1laidos ir uniformos gali viršyti
mos
5
ratų
šveicarų sistema su 0). Pažymėtina, kad Vokietijos
200,000 dol.! O juk pati išvyka
laiko
riba
40
ėjimų per 90 min. rinktinėje nežaidė jų geriau
yra daugiau simbolinio pobū
Registruotis
iki
bal. 26 d. pas sias žaidėjas Rummenigge, su
džio, daugiau pabendrauti, o
v
a
r
ž
y
b
ų
vadovą
V y t a u t ą žeistas per taurės varžybų
ne laimėti. Taip plačiai už
rungtynes.
simojus, pakilsime, kaip vana Nasvytį, 1234 West Blvd., Cle
Vyt. A. Krikščiūnas
gai, o nutūpsime kaip vabalai. velande, Ohio, 44102; tel. 216—
631-0210.
Su
registracija
siųsti
Dar daugiau, tiesiog neįtikė
DAR Š I S TAS
tina, kad dalis tos sumos dau ir 10 dol. rėmėjo metinį mokes
tį, o neregistruoti sąjungoje
gumoje suaukotos
lietuvių
— Anglijos F.C. "Arsenai"
bendruomenės, nukeliaus į dar 2.5 dol. sąjungos nario mo bando gauti Argentinos super
Aeroflot agentūros kišenę! (per kesčio.
P l a u k i m o pabaltiečių ir lie - žvaigždę D. Maradoną, kuris
"Palangos" kelionių biurą).
šiuo metu skaitomas geriau
Neįtikėtina, kad tokia agentū tuvių pirmenybės įvyks gegu siu pasaulio žaidėju. J i s uždir
ra reikia naudotis, vykstant į žės 29 d. Toronte, Glendon Col- ba per mėnesį, daugiau 100,Pasaulio Lietuvių Dienas ku lege, 2275 Bayview Ave. 000 dol., o pagal Londono
riomis mes demonstruojame Pradžia 9 vai. ryto; vykdo To "News of the World" F.C.
mūsų tautinį sąmoningumą ir ronto estų S.K. Kalev klubas. "Arsenai" už 21 metų Marado
Registruotis pas Paul Reinpabrėžiame kovą už Lietuvos
salu,
392 Ruth Ave., Willow- ną sutiktų mokėti 4 mil. anglų
• laisvę!
svarų. Nors nežinia iš kur jie
Ir pagaliau A. Mauragis, bu dale, Ont. M2M 2J1; tel. 416— tiek pinigų paimtų? F.C.
R. Sidabras, mūsų bendradarbis vęs "Mūsų Pastogės" redak 224-0497 iki geg. 22 d. Progra
Barcelona ir „Juventus" ToriAustralijoje.
torius ir visuomenės veikėjas ma apima visus stilius, o kla no jau savo laimę mėgino.
IS LIETUVOS P A D A N G Ė S
savo aštrų straipsnį pavadi sifikacija bus nustatoma var
žybų dieną pagal dalyvių
— V o k i e t i j o s rinktinė po
Deja, šiuo metu Adelaidės na: "Tautos duobkasiai"
— K r e p š i n i o 60 metų jubi
amžių. Lietuvių plaukikų koor pralaimėjimo Brazilijoje žaidė
L.S.K. "Vytis" ir lietuvių bend
liejus
iškilmingai švenčiamas
dinavimu
rūpinsis
sąjungos
ruomenė nėra patenkinti ir
prieš pasaulio meisterį. Argen
Sportininkai
visoje
Lietuvoje įvairiausio
plaukimo
vadovas
Antanas
nenori sutikti su kai kuriais iš
tiną ir sužaidė 1-1. Atrodo, kad
r u o š i a s i ir t i k i s i
Grigaras iš Detroito L.S.K. vokiečiai toKiomis pasekmė mis krepšinio rungtynėmis.
vykos į Ameriką vadovo A.
Vilniaus
"Statyba"
pir
Kaip ir visuomet, eilinio "Kovo".
Laukaičio sprendimais, kaip
mis gana patenkinti, ypač kai
F u t b o l o pabaltiečių turny žaidė be 3 sužeistų.
menybių rungtynėse įveikė
kelionių agentūros "Palanga" sportininko padėtis nepavydė
ir keletos vadovų parinkimo. tina. Jiems mažiausiai rūpi rą principiniai sutiko suor
O. G. Rygos V E F 109-107, k a s buvo
ganizuoti
Chicagos
"Lituani
politika,
jiems
labiau
rūpi
pa
pirma pergalė paskutinio rato
Šis ginčas išėjo jau iš klubų ir
ca"
liepos
31
ir
rugpiūčio
1
d.
tekti
į
rinktinę
ir
nukeliauti
į
varžybose. Tuo tarpu Kauno
visos sąjungos ribų, plačiai
N A U J I PASKYRIMAI
"Žalgiris" prieš tą patį Rygos
pasiekė mūsų spaudą, o taip Ameriką parungtyniauti. Jie Chicagoje. Klubo pirm. Gedi
pat ir daugumą Amerikos bei tikisi, kad tie nesutarimai kuo m i n a s Bielskus, 8 Cinnemon
VEF laimi septintas rungty
Kanados laikraščių ir iššaukė greičiau bus išspręsti, o tuo tar Creek Dr., Palos Hills, II. ANTANAS B A R T K U S nes iš eilės 113-100, nors pir
LAUKO TENISO
pu pasiruošimas jau suplanuo 60465; tel. 312-598-1454, lau
didžiulę reakciją.
mą kėlinį latviai vedė 53-47. Šį
VADOVAS
kia
latvių
ir
estų
atsakymo
ir
tas.
Per
Velykų
šventes
preli
kartą V. Valter padarė net 37
Sporto sąjunga
atsidūrė
pasisakymo
dėl
galutirės
dė
minarinės
tinklinio
rinktinės
taškus kurių deja, neužteko,
sporto veiklos kryžkelėje, sako
Naujoji ŠALFAS s-gos nes šiuo metu ypatingoje for
"Vyčio" klubo pirm. buvęs bus surinkta Sydnėjuje, o tos, formato ir gal kitų klau
centro
v a l d y b a moje yra S. Jovaiša — 29 taš
simų.
pirm. ir trys buvę sąjungos pir Geelonge ir Melbourne, jaunių
p
a
s
k
y
r
ė
A
n
t
a
n
ą
B a r t  kai ir jaunasis A. Sabonis su
K r e p š i n i o pabaltiečių tur
mininkai, kai reprezentacinei ir vyrų krepšinio rinktinės, ku
išvykai parenkami lietuvių rios treniruosis ir dalyvaus tur nyrą rinktinėms (jau senai kų, dabartinį Chicagos Lietu 20 taškų. Stovi 3-je vietoje.
toks beturėtas) pasiryžęs suor vių lauko teniso klubo pir
kalbos nemokantys vadovai. nyruose su australiečiais.
Vilniaus "Kibirkštis" taip
lauko pat laimėjo svarbias rungty
ganizuoti Detroito L.S.K. "Ko mininką, sąjungos
R.
Sidabras
Atėjo laikas apsispręsti — ar
vadovo
parei
v a s " . Be krepšinio vyrams nu t e n i s o
Adelaidė
mes veikiame pirmoje eilėje
nes prieš Maskvos "Dynamo"
m a t y t a pravesti dar krepšinį goms. Antanas Bartkus, gi 86-81.
jauniams, o taip pat tinklinį męs 1940 m., Valparaiso u-te
Rūpi mums jau ir visa šven vyrams, moterims ir mergai baigęs ekonomiją ir Chicagos
IS A U S T R A L I J O S
P l a u k i m o rungtynėse tarp
tės programa, kokios sporto tėms.
PAKRAŠČIŲ
IIT - elektros inžineriją, dirba R. Vokietijos ir Sov. Sąjungos
šakos bus; žinoma, nesitikima
Numatyta data buvo birže Material Service Co.
rungtynių R. Zulpa 100 m krū
— Kai Amerikoje nauja bilijardo ar "skošo" (sąuash), lio 19-20 d. tačiau ji nepalanki
Lietuvių sporto pasaulyje jis tine atplaukė t i k 7-tas, tačiau
sportinė valdžia vis dar ban kur mes tikriausiai pajėgesni latviams. Šiuo metu tariamasi jau senas pažįstamas. Juk jis
laimėjo 200 m per 2:16,92 (lai
do susiorganizuoti ir rūpinasi esame. Norime jau žinoti ir dėl kitos datos.
žaidė krepšinį anoje neužmirš kas tik vidutinis). Aiškutė
šių metų varžybomis, pas mus jaunių amžiaus ribas ir pan.
Teniso
pabaltiečių
pir tamoje Chicagos "Neries" jau Buzelytė prieš pasaulio meisviskas jau vykdoma su vienu
Bene patį rimčiausią klau menybes šiemet organizuos nių komandoje, kartu su A. terę M. Geveniger nieko nega
šūkiu: "Pakeliui į Ameriką".
simą stato krepšinio senjorai Chicagos Lietuvių lauko teni Vamu, J. Valaičiu ir kitais, ku lėjo padaryti, b e t 100 m krūti
Pirmiausia gal po truputį — veteranai (virš 35 m.): a r so klubas. Jos numatytos lie ri tais pačiais metais laimėjo ne atplaukė a n t r a , o 200 m
pasiseks išlyginti visus ne numatomos krepšinio varžy pos 31 ir rugpiūčio 1 d., tik mūsų krepšinio meisterio titu trečia. Rinktinėje pirmą kartą
sklandumus. J a u išsiaiškinta bos, ar bus bent keletas rung riausiai, Marquette
Parko lą jaunių ir vyrų klasėse. Ge plaukė ir šiaulietė L. Vana
su krašto valdyba, jau pri tynių ir jiems. Juk Australijos aikštėse. Smulkesnė
infor ras slidinėtojas nuo jaunystės gaitė, kuri tuo pačiu stiliumi
taria ir Melbourno klubas lietuvių metinėje šventėje jau macija bus netrukus išsiun dienų, jis vėliau tapo Chicagos 100 m atplaukė 5-ta, o 200 m 7Lietuvių slidinėtojų klubo pir ta.
"Varpas", o taip pat ir žino tokios varžybos įvestos. J u k tinėta.
mininku, tose pareigose išbu
mas sporto veteranas Leonas tokios varžybos vyksta Lietu F U T B O L A S
vęs apie 5 metus. Ir pa
š u o l y j e į v a n d e n į nuo 3 m
Baltrūnas. Vis dar kreiva aki voje ir daug kur pasaulyje. Tai
galiau,
prieš
8
metus
pradėjęs
IŠ E U R O P O S
tramplyno E. Nemickaitė tarp
mi ir neigiamai žiūri į "Palan kodėl nepabandyti ir Chicalauko tenisą, šiandien jis yra tautinėse varžybose Maskvoje
T A U R I U VARŽYBŲ
gos" kelionių biurą Adelaide ir gos šventėje? Mes čia daly
ne tik geras žaidėjas, bet klubo laimėjo 10-tą vietą ir buvo pa
jos sporto klubas "Vytis". Yra vaujame net turnyre pas aus—
Meisterių
taurės
kvartpirm. ir sąjungos teniso sek kviesta į Sov. Sąjungos rinkti
galimybė, kad Adelaidės "Vy traliečius ir esame pasiryžę
finalio antrose rungtynėse bul cijos vadovu.
nę.
tis" vyktų su savo koman atkeliauti ir parungtyniauti.
garų kariuomenės komanda iš
domis ir per kitą agentūrą...
A. Laukaitis Sofijos netikėtai išmuša F.C.
— Tuo tarpu sportininkai į
Liverpool 2-0. Miencheno
tai nekreipia dėmesio ir su en
"Bayern" kvalifikuojasi, nors
tuziazmu ruošiasi. Savo lėšo
VAR2YBOS, VARŽYBOS
prieš Craiovą padaro tik 1-1;
mis suvažiuoja į treniruotes
Aston Villa atskaito Kijevo
Sydnėjuje, Melbourne ir daly
Vid. V a k . s p o r t o a p y g a r  "Dinamo" 2-0, ir belgų Andervauja australiečių turnyruose. d o s varžybos įvyks balandžio lecht laimi prieš Belgradą 2-1.
Jie nutarę j politiką nesimai- 24-25 d Chicagoje. J a s organiT a u r ė s laimėtojų varžybo
zuoja
Chicagos
L . S . K . se eliminuoja Frankfurto "EinSyti...
Mūsų vadovams jau pra "Lituanica". Programoje krep t r a c h t " 2-0, F.C.Barcelona
deda rūpėti ne tik pačios šinis ir tinklinis. Lauko teniso Leipcigą, Tifliso "Dinamo" —
varžybos nu Varšuvą ir belgų Lyettich prieš
Pasaulio Lietuvių sporto žai apygardinės
dynės Chicagoje, bet ir kelio matytos birželio gale, Cle- portugalų F.C. Porto 2-0.
nė po kitus miestus ir Kana velande.
— U E F A taurės varžybose
Smulkesnė informacija bus vos vidutinė F.C. Kaiserslaudą. Ypač kai lėktuvų linijos
pageidauja apytikrio maršru išsiuntinėta klubams ir pa tern atskaito "Real" Madrid
to ir gal tikslesnių datų. Bend skelbta spaudoje.
net 5-0, Goeteborc eliminuoja
ras pageidavimas būtų, kad šį
Š a c h m a t ų lietuvių indi F.C. Valenciją 2-0, jugoslavų
didelį organizacinį darbą vėl į vidualinės pirmenybės įvyks "Nisch" laimi prieš škotų
savo rankas paimtų V. Gry gegužės 8-9 d. Clevelande, "Dundee" 3-0 ir pagaliau S.V.
Kai Antanas Bartkus, prieS tapdamas sąjungos teniso vado
bauskas.
Howard Johnson's I-akefront Hamburg prieš šveicarų "Neuvu ir klubo pirmininku, dar valė teniso aikštes
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— T i n k l i n i o pirmos lygos
— L e n g v . a t l e t i k o s tarp
pirmenybėse Vilniaus "Kuro miestines rungtynes viduje lai
Aparatūros" komanda laimi mėjo Kauno rinktinė prieš Vil
prieš Leningrado "Dinamo" 3- nių 140,5 — 106,5.
1 ir prieš Grozną 3-0, bet pra
DR. JONAS MA2EIKA
laimi pirmas rungtynes prieš
D A N T Ų GYDYTOJAS
Volgogradą iš penkių setų 3-2.
4 6 0 0 W. 103 St. O a k Lavvn
Atrodo, kad "Kuro Aparatū
r a i " kelias į aukščiausią lygą
Tel. 423-8380
jau kaip ir užtikrintas.
Valandos pagal susitarimą.
— Regby rinktinė (čia sako
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
m a — rugby) viešėjo R. Vo
DR. FRANCIS MA2EIKA
kietijoje. Pralaimėjo HenigsGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dorfe 14-7 nes žaidė pirmą
4255 W. 63rd St.
kartą odiniu kamuoliu...
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12—4
6—8; antr. 12—6; pertkt. 10—12, 1—6

DR. K. G. BALUKAS

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė 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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIU IR VAIKy LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street
Vai. Kasdien nuo 10 v. rvto iki 1 v. PP
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

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

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

DR. PETER T. BRAZIS

DR. EDMUND L CIARA

DR. J . MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS
2709 West Slst 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.

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

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

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

Ofs. 742-0255 Namu 584-5527

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

DR. A. 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 JAKSEVlClUS

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

JOKŠ A
VAIKy LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Ofs

PO 7-6000, Rez. G A 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
įstaigos ir buto tel. 652-1381

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

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

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

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

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm„ antr., ketv. ir penkt. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

Tel. REliance 5-1811

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETRAS 2LI0BA

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak
TreC ir šešt uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Va! : pirm., antr ketv ir penkt
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą

DR. IRENA KYRAS

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

DANTŲ GYDYTOJA
2659 W. 5 9 St., Chicago
Tel. 476-2112
Valandos "pagal susitarimą — Pirm ,
antr., treč., ketv ir šeštad

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

o&iinuno ugdomas

IEŠKANT
ŠEIMOS ŠAKNŲ
Lietuva ir jos nepriklau
somas gyvenimas yra taip
br&ngus, kad mes tą viską no
rime perduoti naujajai kartai,
išeidami iš tų savo saulėtų atsi
minimų. Tai labai svarbu, rei
kalinga. Tačiau, kad tos pas
tangos būtų sėkmingesnės,
mums svarbu veikti ne vien tu
rint minty, k a s mums brangu,
bet ir atsiželgiant į svetur gi
musio, svetur augusio psi
chologiją ir panaudojant vis
ką, kas darytų jc širdį labiau
atvirą, panaudojant net ir tas
laiko sroves, kurios patrioti
nių idealų persodinimą darytų
palankesnį.
Tam, žinoma, yra daug viso
kių būdų, bet neužmirština ir
viena aplinkybė: paskutiniuo
ju laiku Amerikoje, net ir pri
augančioje kartoje, ima stiprė
ti noras ieškoti savo šeimos
šaknų, domėtis savo giminės
geneologija. Šio reikalo popu
Marumą labiau išryškės kirti
ays — Alex Haley knyga
'"RooV, pasiekusi labiausiai
perkamų knygų garsą.
Šis polinkis susilaukė net ir
mokslinių
sluoksnių
susi
domėjimo ir pripažinimo,
Bringham Young universite
tas Utah valstijoje net įsivedė
nuostatą, kad už savo šeimos
šaknų, jos istorijos tyrimą gali
ma gauti mokslo laipsnį. Sei
mų ir vielinės istorijos pro
fesorius dr. Ben Bioxb3iu
skelbia, kad žmonės. M M
savo Šeimos dokumentusir pra
eitį, gali prisidėti prie pam
tarnavimo istorijos mokslui,
net naujais duo-menimis jį pra
turtinti, istoriją atkurti. J i s sa
ko, kad dabar istorija dau
giausia remiasi
garsiųjų
žmonių likimo studija, kaip jų
valstijos Brigham Young. bet,
anot jo, Salt Lake miesto isto
rija galėtų gal visai kitaip at
rodyti, jeigu būtų daugiau žino
m a apie žmones ir jų šeimas tų
pirraųjų 141 gyventojų, kurie
atsikėlė į tą slėnį.

dybų i r m i r t i e s d a t o s .
Jis pataria aplankyti namus,
kur gyveno jų protėviai, ap
klausinėti dabartinius gyven
tojus, sužinoti daugiau apie pa
čių namų ir aplinkos praeitį,
išstudijuoti nuotraukas, ne
vien žiūrint į veidus, bet sten
giantis suvokti jų gyvenimo
būdą ir aplinkybes, kuriose
jiems teko gyventi.
Gal kartais ir kuris lietuvis
studentas gali susidomėti šia
šaka, nors tokioms universite
tinėms studijoms nėra palan
kios aplinkybės, kad ir dėl to
jog šaltiniai šiam reikalui yra
sunkiai prieinami. Tačiau susi
domėjimas savo giminės šak
nimis, geneologija jau stipriau
jaučiamas tarp gyvenančių
šiame krašte. Gal būtų nau
dinga tai panaudoti mažesniu
mastu. Lituanistinėse mokyk
lose galima paaiškinti apie jas
lankančio moksleivio vardo
reikšmę, pavardės vystymąsi,
išryškinant, kiek jų tėvų tar
mė turėjo įtakos į jo pavardės
kai kurių garsų pakitimus.

NIEKŠIŠKAS DARBAS
OKUPANTUI
Palaima — savo tauta
P e n k t a s savo didumu Californijos dienraštis „The Register" vasario 19 vedamuoju
iškelia rusų okupuotose Pabal
tijo v a l s t y b ė s e ir pačioje
Rusijoje kylančius pasiprieši
nimo reiškinius, kurie mie
gantį milžiną verčia pabusti ir
drebėti.
Vedamąjį
parašė
dienraščio redaktorius Alan
Back, kuris sausio 30-31
dalyvavo Los Angeles Šv.
Kazimiero parapijos salėje
L B F — LB — J a u n i m o sąjun
gos valdybų suruoštame poli
tinių studijų savaitgalio anglų
k a l b a sesijoje. J i s t a m e
straipsnyje primena sovietų
rūpestį, kurį jiems kelia baltų
aktyvistų veikla Amerikoje.
Cituoja okupuotoje Estijoje
l e i d ž i a m o išeivijai s k i r t o
laikraštuko „Kodumaa" (toks
kaip lietuviškas „Gimtasis
kraštas"), pareiškimą,
kad
Amerikos Baltų Laisvės lyga
„vykdo niekšišką projektą".
Iš tikro, t a s okupanto aki
mis „niekšiškas projektas"
pažangą daro dviem kryptim:
savoje Amerikos pabaltiečių
visuomenėje ir
tiesioginiame
tiksle — įrašyti Pabaltijo
valstybių laisvės bylą į svar
biųjų neišspręstų tarptautinių
problemų sąrašą.

JUOZAS KOJELIS
buvo per ilgai užleistas, nes iki
šiol niekad nebuvo pilnai
išnaudotas pabaltiečių santalkinis potencialas, bet ir dėl to,
kad kiekviena nauja ir ypač
periferijoje
gimusi
idėja
pragmatiškai
nusiteikusioje
visuomenėje sutinkama su
abejojimais ir nepasitikėjimu,
nekalbant jau apie sąmonin
gai ir nesąžiningai statomas
kliūtis. Tačiau pro t a s sveti
mųjų ir saviškių statomas
k l i ū t i s p r a s i v e r ž i a m a , ir
pastangų rezultatai vis labiau
ima ryškėti.
Kongresmano
Henry
J.
Hyde (R-IL) sausio 27 įneštoji
J. J. Res. 386 rezoliucija per
vasario mėnesį susilaukė 47
rėmėjus (ko^ponsorius). Ta
rezoliucija svarbi tuo, kad
pirmą kartą bandoma praves
ti rezoliucija, kuri turėtų ne
patariamąją
reikšmę,
bet
įpareigojamąją. Pravedus tą
rezoliuciją, Amerikos prezi
dentas pasirašytų įstatymą,
kuriuo kiekvieneriais metais
birželio 14 būtų skelbiama
Baltų laisvės diena.

Visa visuomenė reiškė
džiaugsmą, k a d Lietuvos
atstovybės Vasario 16 priėmi
me dalyvavo aukšto rango
Valstybės departamento parei
gūnas, valstybės sekretoriaus
asistentas Elliott Abrams.
Kad Baltų Laisvės lyga čia
savo pirštą pridėjo, gali
paaiškėti iš Abrams 11.17
laiško Baltų lygos pirminin
kui Antanui Mažeikai:
„Labai ačiū už Jūsų laišką,
raginantį dalyvauti Lietuvos
Nepriklausomybės dienos priė
mime. Malonu pranešti, kad
aš priėmime dalyvavau ir
buvau pagerbtas suteikta gali
mybe tarti žodį ir pakelti tostą
už Lietuvos nepriklausomybę.
Ilgą laiką Valstybės sekre
toriaus l a i š k a i Vasario
16 proga Lietuvos atstovui
Wa8hingtone buvo praradę
savo vertę. Būdavo pagiriami
Amerikos lietuviai kaip geri
piliečiai, praturtinę Amerikos
kultūrą ir ekonomiją. Kissingeris jau buvo pradėjęs pats
laiškų nebepasiraSinėti. Šių
metų valstybės sekretoriaus
Alexander M. Haig, Jr., laiš
kas Lietuvos pasiuntiniui dr.
Stasiui Bačkiui prakalba kita
kalba: „..Amerika negali leis
ti, kad Lietuvos tautinio inte
gralumo pažeidimas
būtų
pamirštas..." Kad tas pasikei
timas įvyktų, per įtakingus
asmenis pastangas darė Baltų
laisvės lyga ir jos rėmėjai.

Baltų Laisvės lygos konferencijoje Chicagoje. Iškairės: kun.
dr. Jurgis Šarauskas ir Alex Alexiev, Sovietų Sąjungos politi
kos ekspertas.

L. BREŽNEVO NUOVOKA
APIE VAKARUS
KAZYS B A R O N A S
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s
Europoje
Vis daugiau ir daugiau
įdomių žinučių ateina į viešu
mą iš L. Brežnevo pereitų metų
apsilankymo Bonnoje. Nors ir
bulvarinio, tačiau labai gerai
informuoto „Bild" dienraščio
(tiražas virš 1.5 mil.) kores
pondentas vakarų Vokietijos
sostinėje praneša, kad Sov. Sgos „boso" pasiūlymas
atitraukti raketas į užuralį
didelio įspūdžio vyriausybei
nepadarė. Girdi, jos laikomos
ir už šių kalnų pavojingom
Vokietijai ir visai Europai.
Bonnos
korespondentas
Mamhard Graf
Nayhaus
mano, kad šiuo savo pasiūly
mu L. Brežnevas įrodęs kiek
mažai jis žinąs apie vakarų
pasaulį ir jo vyriausybių galvo
seną. Tokiu pavyzdžiu jis
nurodė aukšto Vokietijos diplo
mato papasakotą mažą įvyKj:
vakarienės metu, diplomatas
pasakoja Brežnevui, kad jis
lydėjęs užsienių reikalų min. į
Meksikos Cancun
kurortą
šiaurės-pietų
viršūnių
konferencijai. Brežnevas buvo
nustebintas, nežinodamas apie
ką šis diplomatas kalba. Jis
taip pat nieko negirdėjęs apie
Europos Bendruomenės rinkos
sviesto, pieno miltelių, mėsos ir
kt. maisto produktų perteklių.
Pasakojant vokiečiui apie šį
maistą sandėliuose, Brežne
vas stebėjęs diplomatą su
nepasitikėjimu, tačiau taip pat
skubiai įsakęs vienam savo
palydovui tai atžymėti, kadanS* S a l b u s galima nusipirkti
dalį šio pertekliaus. Jis nežino
jo, kad europinė bendruomenė
1979 m. į Sov. S-gą eksportavo
už 700 mil. dol. sviesto.

Brežnevas
tikėjęs
apgauti
vakarus.
Kita medalio p u s ė —
čekoslovakų gudrumas.
Be abejo, amerikietiškų ar
kanadietiškų
laikraščių
skaitytojai (ypač sporto mėgė
jai) matė čekų I. Lendi ir Smido
nuotraukas ir gal skaitė apie jų
pergales įvairiose pasaulinėse
t e n i s o žaidynėse, l a i m i n t
gražias dol. sumas. Pvz. kovo
mėn. įvykusiame turnyre
Miunchene I. Lendi laimėjo
100 t ū k s t . dol. premiją.
Čekoslovakijos
dienraščiai
pranešė jo pergalę, tačiau
nutylėjo laimėtą Dėdės Šamo
valiutą. Žaidėjai, kaip pvz.
mūsiškis V. Gerulaitis a r Mc
Enroe pinigus įsideda į savo
kišenę, tuo tarpu Čekoslovaki
jos žaidėjų pinigai eina... į
valstybės iždą. Vien tik perei
tais metais advokato sūnus I.
Lendi perdavė iždui beveik 500
tūkst. dol. Tad ir visai teisin
gai aukštas mokesčių inspek
cijos tarnautojas
pareiškė:
„Jeigu
kiekviena
tekstilės
įmonė turėtų tokį eksporto
pelną — mums gyventi būtų
žymiai lengviau".
Greičiausiai ir lengvo žanro
d a i n i n i n k a s Karei
Got,
daugiausiai pasirodęs Vokie
tijoje, dalį savo pelno turi
atiduoti P-agai, lygiai kaip ir
kt. klubai po laimėtų rungty
nių užsienyje.

Taip būtų galima labiau in
triguojant supažindinti su tar
Seattle radijo stotis KIRO
mių ir kalbos formomis. Duo
vasario 2 perdavė 20 min.
dant moksleiviams uždavinį
pasikalbėjimą su kun. dr. J.
parašyti savo šeimos istoriją,
Pradėdama
savo veiklą, Sarausku.
išklausinėjus tėvus, aprašyti Amerikos Baltų Laisvės lyga
Vasario 14 Denverio radijo
vietoves, kur jie gyveno, su p a i n f o r m a v o
p a g r i n d i n i u s stotis KNUS transliavo dviejų
rašyti, ką tėvai pasakoja apie lietuviškus veiksnius, prašy valandų pokalbį su adv. P.
gyvenimą laisvoje Lietuvoje, d a m a sugestijų ir pasiūly Žumbakiu, o vėliau 24 min.
surašyti, ką jie atsimena apie d a m a savo talką. P a l a n k a u s pokalbį su juo perdavė Columpirmąjį bolševikmetį, ką jie a t s i l i e p i m o s u s i l a u k t a i š bia, So. Carolina radijo stotis
išgyveno bėgdami į šį kraštą — Pasaulio Lietuvių Bendruo WIS. Šią programą ta stotis
Vasario 22 Baltų Laisvės
tokie ir panašūs klausimai jau
m e n ė s ir J A V
Lietuvių pakartojo tos pat dienos vaka lygos delegacija Washingtone
nimą supažindintų su lietuviš
matėsi su Amerikos Tautinės
Bendruomenės valdybų. Lat re.
kais reikalais ir lietuviškais
saugumo tarybos patarėju
vių ir estų centrinės organi
Baltų
Laisvės
l y g o s Sovietų Sąjungos ir Rytų Eu
klausimais, išeinant iš jiems
angažuotas Rand korporaci ropos r e i k a l a m s Richard
labai artimos pozicijos.Tai su zacijos laikėsi neutraliai.
Šiuo
metu
iš
neutraliųjų
į
jos štabo narys, Sovietų Pipes. J a m įteiktas kalinamo
žadintų vaiko iniciatyvą pa
čiam vykdyti kai kuriuos tyri rėmėjų eiles pereina latviai ir Sąjungos ekspertas dr. Alex estų laisvės kovotojo Mart
nėjimus, apklausinėj ai* L jiems estai. Kaip naujos idėjos nešė Alexiev vasario 23-24 d. New Nikius motinos laiškas, adre
artimus asmenis. Tai tėvams ja, Baltų Laisvės lyga turi Yorke turėjo pasikalbėjimus suotas prez. Reaganui, iškel
palengvintų perteikti infor sunkumų „įsipilietinti" Ameri su aštuoniomis radijo stoti tos kai kurios problemos dėl
macijas, kurios naudingos ži kos pabaltiečių visuomenėje, mis, o pokalbis su UPI atsto žemėlapių ir Amerikos Balso
noti jaunimui ir drauge per tačiau ir čia daroma pažanga. vu perduotas 1100 radijo sto transliacijų į okupuotas Pabal
teikti tas nuotaikas, kurios Pagausėjo aukų iš latvių ir čių
visame
k r a š t e . tijo v a l s t y b e s . Taip pat
lietuvį gyvenime turėtų lydėti. estų. Stokojant darbo rankų ir Suroganizuoti pasikalbėjimai perduotas Amerikos vyriau
dar vis pilnai neužbaigiant su New Yorko „Daily News"
Minėtame universitete gali
lygos organizacinės
fazės, „National Review" ir „News sybei r a g i n i m a s Sovietų
ma už savo giminės gen°e į i
n e p a k a n k a m a i World" korespondentais. Visi Sąjungai taikyti stipresnes
Gal būtų gerai ne vien mūsų v i s u o m e n ė
ją gauti bakalaureatą ir rra- mokyklų auklėtinių, bet caip informuojama apie lygos dar pažadėjo paskelbti straips sankcijas.
gistro l a i p s n i , bet t a d a pat ir jaunimo organizacijų na
bus. O tų darbų* vykdoma ne nius.
Kad dėl to „niekšiško projek
neyžrenka tik išvardinti savu rių dėmesį nukreipti į tokį mažai.
Chicagoje dr. Alexiev vasa to" vykdymo nervinasi Mask
kartas, o reikia duoti ir tų lai savarankiškesni informacijų
rio
26 turėjo du pasirodymus va, tai tik įrodo, kad „buliui
kotarpių istorinį foną, šein?.og rinkimą tomis temomis, ku
Vasario mėnesio
Jei sostai dreba, tai todėl,
televizijoje, o vasario 26 gręžiama į akį". Darant kovo
istoriją jungti su gyventų vie rios juos labiau rištų su savo
veikla
mėnesio
apyskaitą,
bus
galikad
spauda juos puola. Jei
pasikalbėjimas perduotas per
tų istorija, siejant su regioni t a u t a ir j o s p r a e i t i m i .
ministerių kabinetai griūva,
Amerikos
Baltų
Laisvės CBS radiją. Tą pačią dieną ma registruoti faktus, kad
niais ir krašto įvykiais, išryš Sakysime, beveik kiekvie
tai todėl, kad spauda išplėšė
Baltų
Laisvės
lyga
jau
Chicagos
Advokatų
sąjungos
suaktualinti
kinant, kaip j'e buvo išgyventi name didesname mieste yra lygos užmojis
jiems pasitikėjimą. Jei milijo
pramuša
kanalus
ir
į
įtakin
būstinėje
suorganizuota
baltų
Pabaltijo valstybių laisvės
tiriamos šeimos kartų.
lietuvių, kurie yra ištrūkę iš Si
konferencija, kurioje daly gus Baltųjų rūmų sluoksnius.
Labai
teisingai
Bonnos nuose širdžių amžinoji šviesa
biro, kurie išliko gyvi okupan klausimą Amerikos vyriau vavo Valstybės departamento Kad pradėtas darbas nesusto
korespondentas baigia savo yra išgesusi, tai todėl, kad tą
tų bolševikų kalėjimuose, kon sybėje ir visuomenėje yra pabaltiečių sk. vedėja Mildred tų, reikia skubios patriotinės
pranešimą pareikšdamas, kad ugnį spauda užgesino.
Brigham Young universite centracijos stovyklose, kodėl uždavinys sunkus. Ir sunkus
visuomenės
talkos.
B. R. Jung
Patterson.
savo kaimietišku gudrumu, L.
t a s įsivedė šeimos šaknų, neraginti mūsų moksleivių, ne vien todėl, k a d reikalas
geneologijos studijas tik po to, skautų, ateitininkų juos ap
kai šeimų ir vietinės istorijos klausinėti, jų išgyvenimus su
profesorius dr. Ben Bloxham rašyti ar bent vėliau klasėje,
Kavalerijos meisteris buvo puikiai išlavintas, vidurį, man toptelėjo —ar tai išmintinga vaikščioti čia
atliko kelionę į Angliją ir su susirinkime papasakoti. Taip
apšlifuotas vyras, patyręs senų porceliano dirbinių ir vienam? Kavalerijos meisteris davė suprasti nesielgti
sekė, kad ten net trys universi pat mes turime beveik kiek
baldų rinkėjas. Jis buvo gabus pašnekovas, mokąs šitaip.
tetai yra įsivedę tokias šeimų viename mieste savanorių,
sudaryti gerą jaukią nuotaiką ir nepriversti savopartBet smiltingas plotas buvo atviras, miesto pageneologijos studijas, šitokį šaulių, karių, kurie yra dalyva
nerį kalbėti per daug. Jo šeima turėjo daug paveikslų, kraščio namai buvo apie puskilometrį toliau nuo
šeimų šaknų kursą. Tai Lon vę Lietuvos laisvės kovose. Sis
Tai buvo puikių olandiško gamtovaizdžio dailininkų vietos, kurioje sustojau. Aš stebėjau stogų siluetus ir
dono, Leeds ir Nothinghamo ' reikalas jau išeitų toliau, negu
darbai, didžiojo Ruisdalio mokiniai, keli Spitzwigio pastebėjau vienišą vyrą. žingsniuojantį tarp miesto ir
universitetai. Jie tokį kursą įsi šeimos istorija, tačiau apklau
paveikslai, Angelikos Kaufmann ir Antano Graff mano sustojimo vietos. Nors buvo šiltos vasaros
A N S L A V S EGLITIS
vedė, norėdami pagilinti isto sinėjimas tokių laisvės kovo
tapytieji šeimos portretai. Tam tikram laikui aš pasi- metas, vyras dėvėjo keistą apvalkalą, nepaprastai
rijos studijas, laikydami, kad tojų, jų atsiminimų surašymas
jutau
grąžintas į mano prieškarinį gyvenimą tarp dai- ilgą apsiaustą. Aš atpažinau vyrą Anksti rytą jis stoV e r t ė J u r g i s Gliaudą
žmonių, šeimų, vietų istorija būtų labai gyva sąsaja su mū
lininkų ir paveikslų pirklių. Gaila, kavalerijos vėjo prie mūsų būstinės ir siūlė pirkti žąsį.
yra reikšmingas elementas ap sų tautos kruvinais išgyveni
meisteris turėjo išvykti tą pačią dieną, kada mūsų
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komandos būstinę ir jo dalinio i e n gvai gali slėpti trumpą šautuvą ar automatą. Aš gi
Jiems šeimų, istorija, jų geneo- darytų daug didesnį įspūdį ne
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iogija yra tik dalis tos vietos gu sausi sakiniai iš vadovėlio. palydėti
svečią iki jo automobilio. Visiškai uždusęs, aš p a r e i g a s
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dėjau skubomis žengti miestan, bet iš už smiltingos
istorijos.
Kiekvienoje kolonijoje bus bandžiau rasti bent kiek atsiprašymų dėl pulkininko
lomos pakilo kitas vyras Aš atsigrįžau — ten stovėjo
mes,
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galėsime
jaustis
geriau
padėties
chaose,
Susidomėjęs šia sritimi, prof. 1941 m. sukilimo dalyvių vė pasielgimo. Aš sakiau, kad pulkininkas turėjęs tragiš negu jie, vokiečiai, aš pradėjau rūpintis ryšiu su du vyrai. Aš pakliuvau į spąstus!
partizanų.
Jaunes kų pergyvenimų, kad rusai deportavo jo šeimą į Sibirą,
Bloxham pravedė platesnius lesnių
Mano kūną nupurtė drugys ir keliai linktelėjo.
lietuvių ir lenkų partizanais. Mes gerai numanėm jų
tyrimus. Prieš dešimtį metų jis niems nariams daug duotų kad jis iš8igelbėjęs iš pavojingo apsupimo Rytų fronte, tautines viltis ir kovas. Nieko negalėtų būti labiau Priešintis negaliu. Negaliu šauktis pagalbos. Aš susi
peržvelgė 1,500 universitetų bandymas surašyti jų pasako kur buvo sunaikintas jo pulkas ir dėl to jis geria. Ir apgailėtina, jeigu įsiveltumėme nedraugiškuman. tvardžiau ir ėjau pirmyn ramiai ir lėtai. Vyrai buvc
kursą ir nustatė, kad tik 20 uni jimus. Tas gyvai įvestų į iš kad vis dėlto jis esąs puikus kautynių karys. Kava Dieve gink, į kovas. Rasti ryšį su lietuviais nebuvo stiprūs, apsirengę suglamžytais švarkais arba striu
versitetų buvo įsivedę į savo gyvenimus, vertu8ius rizikuoti lerijos meisteris neketino klausytis mano aiškinimų. sunku — talkino vietinė lietuvių policija. Tačiau buvo kėmis. Pamačiau jų kietus veidus ir jų įtaringas švie
mokslo programą šį kursą, o gyvybėmis, siekiant tautos J i s tyliai atsisveikino ir nuvažiavo.
Vėlai vakare aš ir vėl paskambinau. Buvo sudėtingiau rasti ryšį su lenkais. Aš pasitariau su sias akis.
dabar prieš metus peržvelgęs laisvės.
viršila Sprogiu, kuris buvo atkeltas į batalioną, prašy
— Tamsta eisi kartu su mumis, — pasakė žąsie...
tų universitetų programas, nu
Mes atsimename, kaip dau vakarienės laikas, ir jis pakvietė mane vakarieniauti. damas šviežių sumanymų, kaip priartėti prie lenkų. pardavėjas laužyta rusų kalba.
statė, kad jau net 300 duoda gelis Lietuvos moksleivių bu Mudu tylėdami valgėm kvietinius blynus su mėlynių Kai kurie jo kareiviai jau užmezgė nuoširdžius san
Aš turėjau paklusti. Tolokai šiame smiltingame
kreditus už šios rūšies kursą. vo įtraukti į dainų, pasakų, uogiene ir gėrėme žinoviškai paruoštą kavą. Aš jau tykius su keliomis lenkaitėmis. Kadangi geriausias
plote,
seklioje lomoje, stovėjo apdaužytas vokiškas
Šis kursas ima plisti ir aukš mįslių rinkimą. Tas labai pa čiausi apgailėtinai ir visaip sukau smegenis, norė
tarpininkas
visada
yra
moteris,
jis
galvojo,
kad
kariškas
automobilis, dengimosi spalvos. Čia buvo
tesnėse mokyklose. Georgijos dėjo jiems suartėti su etni d a m a s rasti kokią nors temą pokalbiui. Kada patar
dar
du
vyrai.
Mažame keturių sėdynių opelyje trys
švietimo vadovybė suėjo į ryšį niais, tautosakos lobynais ir su naująs kareivis atnešė konjaką, aš ir kavalerijos merginos galėtų painformuoti partizanų vadus, kad
su prof. Bloxham ir tariasi apie pačia tautos dvasia. Savo šei meistras susidaužėme stiklais. Pagaliau jis šyptelėjo. mes neturime nusiteikimo trukdyti jiems, jeigu jie lai mūsų turėjo sėstis a n t kitų vyrų kelių. Aš jutau stiprų
— Štai, po visa ko mes taip pat geriame, o Dievas kysis atokiau nuo geležinkelio, kurio saugumas yra mane apkabinusių rankų glėbį, ir tuoj pat šarpus
tokį šeimų, vietų istorijos kur mos ryškinimas, bandymas su
skuduras buvo užrištas ant mano akių. Tai,
so įvedimą. Tuo džiaugdama rašyti tėvų ir kitų išgyveni težino, kas nutiktų, jeigu mudu ištuštintumėm visą mūsų vyriausia atsakomybė.
sis prof. Bloxham primena, mus dar labiau padėtų pažinti grafiną.
Kitą dieną aš nuėjau _patikrinti platų smiltingą palyginamai, mane nuramino. Jeigu jie ketintų mane
kad besidomintieji šia sri savo tautos kelią ir su juo suar
Su tais žodžiais nelemtas incidentas buvo pamirš- plotą už miesto ir išaiškinti, ar nėra patogesnė vieta nužudyti, jie nerištų skuduro ant akių.
timi turi išmokti eiti toliau tėti.
tas. Mudu praleidome malonų vakarą šnekučiuodami lavinti mūsų naujokus, kuriuos lavinome prie gatvės,
(Bus daugiau)
n e g u v i e n g i m i m o , ve
Juoz. Pr. apie nekariškus dalykus.
mokyklos kieme. Kada a š priėjau šio atviro ploto

EPIZODAS PRIE
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DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn. 2 d. nas Chicagos teatro festivalyje
gavo iškiliausio teatro vardą, bet
nepasisekė.
"Draugo" romayio premijos
f šventės komitetas buvo laiminI gas, kad jo kvietimas buvo priimi ;a;; "Aukuras" atvyko ir gau; šiems žiūrovams parodė naujau| sią romano premijos laureatės
scenos veikalą.
Vadinas, šioje "Draugo" šven
tėje gausi auditorija Birutę Pūkelevičiūtę matė ir girdėjo kaip
rašytoją, aktorę ir dramaturge.
"DRAUGO" ROMANO
spausdinti ištisai.
PREMIJOS ŠVENTE
Komiteto pirm. Milda Len Iš tikrųjų, tai buvo jos vakarasTeatras savo tarpe turi gabių
kauskienė,
atidaromajame žodyje
Kovo 20 d. Clevelandas šven
tė "Draugo" romano premijos džiaugėsi, kad Clevelandas gali aktorių, bet dr. Alfonso Levicko
būti šios šventės šeimininku, vaidmeniui buvo pasikvietę žino Clevelando miesto atnaujinimo komitetas. I eil. iš k.: Mildred Madison,
šventę.
sveikino laureatę, mecenatus ir mą scenos veteratą Vitalį Žu Clevelando meras George Voinovich ir Gražina Kudukiene. II eilėj — kiti
I rengimo komiteto kvietimą at komedijos aktorius —teatrą "Au- kauską iš New Yorko. Kitus vaid svarbesni šio komiteto nariai, ši nuotrauka kovo 13 d. puošė "Cleveland
siliepė beveik 500 lietuviu. Vie kurą .
menis atliko Marija Kalvaitienė, J Press" dienraščio pirmąjį puslapį.
Nuotr. Clevelando miesto foto tarnybos
ni ju norėjo paremti laisvojo pa
Balys Gaižiūnas, romano jury Elena Dauguvietytė, Kazys Bur- Į
saulio lietuvių dienraštį, jau 73 komisijos pirmininkas perskaitė gunda, Kęstutis Kalvaitis, Ina Ku
GRAŽINA RUDOKIENĖ
vėl buvo dažnai minima dėl tos
metus ištikimai tarnaujantį lie- •isu penkių komisijos nariu pasi- dabaitė, Antanas Mingėla ir Al
Raimundas ir Gražina Kudo- pačios moterų lygos akcijos už
tuyių ir Lietuvos reikalams, kiti; s a k y m u S j k o d ė l b a l s a v o u ž « D e _ fonsas Stanevičius. Ypač stipriu
kiai stipriai reiškiasi ne tik lietu Clevelando miesto išrinkimą į
gal tik dalyvauti 3I-jo "Draugo" j vintą
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kurisc visais balsais sceniniu talentu prasikišo Mari- Į viškoje, bet ir amerikiečiu veik Ali — America City. Ir tas buvo
romano premijos įteikimo iškil buvo atrinktas kaip geriausias iš ja Kalvaitienė, Vitalis Žukaus
loje. Dalyvaudami respublikonų atsiekta.
mes, dar kiti pamatyti dabarti devynių atsiustu konkursui roma kas, Kazus Burgund'a, o be Ele partijoje, jie laikas nuo laiko pa
Clevelandas pateko į 10-ties
niais laikais jau gan retą svečią nų. Vacys Rociūnas, jury komisi nos Dauguvietytės sunku įsivaiz tenka į didžiąją spaudą.
Amerikos miestų elitą už pastan
— scenos veikalą, bet didžiausia jos sekretorius perskaitė jury ko duoti, kas galėtų atlikti sunkų ir
Gražina susilaukė ypač dide gas ir konkrečius veiksmus seną
žiūrovu dalis, manau, norėjo bū misijos aktą ir jį įteikė laureatei sudėtingą Zuzanos vaidmenį, ku lio dėmesio spaudoje, televizi miestą atgaivinti, pertvarkyti taip
ris reikalauja ne tik talento, bet joje ir radijo rengiant prez. J. Car- kad gyventojai iš jo nebėgtų, bet
ti šio renginio visu programos ir mecenatui.
daliu dalyviais bei stebėtojais.
3I-jo romano mecenatas dr. ir ilgos sceninės patirties. Kęstu terio ir prezidentinio kandidato į jį grįžtų ir čia rastų tokias gyve
Visa originaliai užplanuotoji Ričardas Kontrimas iŠ Kalifomi- tis Kalvaitis ir Ina Kudabaitė — R. Reagano debatus Clevelande, nimo sąlygas, kurios įgalintų čia
(Nukelta į 5 pusi.)
programa nebuvo išpildyta taip, jos sveikino lauretę ir dėkojo "už Hamiltono teatro jaunasis žadan- 1980 metais. Gražinai, dirbant
kaip rengėjai norėjo. Pirmoji ofi privilegiją būti mecenatu", už su- tis prieauglis.
kaip tų debatų koordinatorei su ilIlUlllllllllllllllilIlIlIHiltlIIIIllIlIlIlIlIlHi
cialioji šventės dalis —premijos teiktą progą "pasmaguriauti ne-; Žiūrovai su dėmesiu sekė ko- Clevelando League of Womens
NAMŲ APSITVARKYME
įteikimas laureatei Birutei Pūke- įprastame dvasiniame lobyne", j mediją, kuri, aišku, pavargusios voters pirm. Mildred Madison,
Ruošiatės
ką perstatyti, pakeisti, at
levičiūtei buvo įvykdyta visu šim kai švenčiame lietuviško žodžio Į publikos dėl užsitęsusios progra- šiuos debatus surengti- Debatai,
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
tu procentu, kaip numatyta: pra triumfą. "Žodis yra stipresnis už i mos, negalėjo būti taip entuzias- kaip žinome, sudavė stiprų smū
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
dėta punktualiai su vos 3 min. kalaviją" — kažkas yra pasakęs". | tingai priimta, kaip tai būtu bu- gį prez. Carteriui, norinčiam ant su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
pavėlavimu ir visas ceremonia Tėvynėje tiesos žodis yra spaus vę jei būtų vien sceninio veikalo ram terminui patekti į Baltuo dės, skamDinant po 6-os vai. vakaro.
las užtruko tiktai vieną valandą.
sius rūmus.
dinamas tik pogrindyje, bet jo jė vakaras.
TeL 476-3950
Kita istorija su sceniniu vei ga prasiveržia pro visas pinkles
Autorė, rašydama šią komedi
Šiais metais Gražinos pavardė iiiiiiiitiumiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiitiiiuti
kalu. Kaip buvo skelbta "Raga ir uždangas į laisvąjį pasaulį". ją aiškiai turėjo mūsų lietuviš
nius" inscenizavimo, kuris čia "Ši diena mums simbolizuoja lais ko teatro galimybes sąstato, sce
buvo numatytas vaidinti, vienam vo lietuviško žodžio triumfą", nos dydžio, dekoracijų atžvilgiais.
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
aktoriui staiga mirus, rengėjai "savo priešams parodome, kad Tokiam 14 asmenų sąstatui ne
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
turėjo surasti kitą sceninį veika "laisvas žodis yra dar labai gy sunku pajudėti, pigiau kaštuoja
lą, kuris užpildytų antrąją šven vas, turi laisvą dirvą, daug sekė transportacija, viena ir ta pati su
J. & J. PHARMACY
tės dalį. Laimingu būdu, Hamil ju ir svarbiausia labai stiprių kū mažais pakeitimais kambario sce
tono dramos teatras "Aukuras" rėjų".
na.
Vaistai, vitaminai. Importuoti kvepalai, gydomos i o » š Irti,
Linkėjo
"brangiai
lietuviško
sutiko atvykti su romano laurea
Po spektaklio šventės dalyviai
Važiuojamos kėdes, ramentai Ir kt, pirkti ar nuomoti:
Nemokama! supaxuojame dovana*.
tės Birutės Pūkelevičiūtės naują žodžio vaidilutei", kuri atveda buvo pakviesti kavutei ir pasisve
ja komedija "Antroji Salomėja; "i lietuviško žodžio šventę, ža čiavimui į parapijos svetainę. į
Pristatymas nemokamai
painiavose". Rengėjai už tai dė- | viai ir kilniai praplėsdama mū- j Laureatė gerokai pavargo a u
1
sų
akiratį
bei
sustiprindama
mūĮ
tografuodama
savo
naująją
pre
ANGELĄ
ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
kingi "Aukurui" ir jos režisie
rei Elenai Dauguvietytei — Ku sų tautinį gajumą". Po žodžio į mijuotą romaną. Jo tą vakarą bu
dabienei.
į įteikė dviejų tūkstančių dolerių vo parduota 91. Atrodo, kad tiek
knygų nebuvo nupirkta nei per
Viso šio renginio programoje j čekį laureatei.
"Raganius" būtų
pareikalavęs j LB Kultūros tarybos pirm. vienas lietuviškos knygos sutik
tiktai vienos valandos, o "Salo- Į Ingrida Bublienė sveikino laure- tuves Clevelande
"Draugo" šventė jau praeity
m< jos painiavos" spektaklis už- į atę ir įteikė plakėte. Laureatei
t— us for
je. Tikėkimės, kad ji ne paskuti
trunka daugiau kaip du kartus; prisegamos gėlės
Brangieji", pradėjo savo žodį nė Clevelande. Gal kas nors lie
ilgiau, todėl ir visa vakaro pro
uQ||& financing
»•••
Pūkelevičiūtė, tuviškos knygos šventę suruoš
grama užsitęsė žymiai ilgiau, laureatė Birutė
t h t M S t wty ( i
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"malonu švęsti lietuviškos kny dar geriau, iškilmingiau ir pras
negu buvo numatyta.
pajutau, mingiau, kaip lietuviškai knygai
Nežiūrint programos "viršva gos šventę"... giliai
kaip
mylima
lietuviška
knyga". pridera. Kitais metais mes klevelandžio", šventę reikia laikyti pa
Laureatė
pabrėžė,
kad
mes
"nuo landiečiai pasiųsime savo mielą
sisekusia. Į auditoriją, kurios sce
ną puošė stilinga arch. E. Kers- amžių skausmingai mylėjome sa atstovę Ireną Vinclovienę į tokį
InMrast Rat«t
nausko ornamentika, rinkosi da vo raštą", kurio kelias toks sun-1 miestą, kurį nurodys "Draugo"
»»d on S»*tngs
lyviu tiek, kiek į didžiuosius ren kus. "Atiduok, ką esi skolingas", leidėjai su dviejų tūkstančių do
H M Compounded
ginius tautinių švenčių ir kon kalbėjo Birutė, sveikindama
lerių dovana.
Daily anč P»d Quwt«rty
certu progomis.
"Draugo" romano premijos
"Draugą" už ištvermę ir ištiki
šventę
rengė dienraščio skaityto
mybę
lietuviškai
knygai.
Dėkojo
Šventės dalyviai rinkosi pa
jų
komitetas
kuriam pirmininka
gerbti laureatę, pamatyti nuotai mecenatams Raimondai ir dr. Ri
vo Milda Lenkauskienė. Kiti na
kingą kome liją ir paremti dien- čardui Kontrimams.
riai: kun. G. Kijauskas, S. J., Ba
"Draugo"
leidėjų
vardu
kalbė
aštį. "Draugo" romano premi
?rafl
lys
Gaidžiūnas, Vladas Bacevi
jos šventės rengiamos įvairiuose jo marijonų provinciolas kun. dr.
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
JAV miestuose. Tokia šventė Viktoras Rimšelis, pabrėždamas čius, Aurelija Balašaitienė, Jo
nas
Garla,
Eduardas
Kersnauspirmą kartą Clevelande. Lietuvis žodžio, kaip didžiosios pasaulio
Peter Kazanauskas, Pres.
Tel.: 847-7747
koji spauda, kaip visi žinome, rei jėgos, reikšmę- Užsiminęs mūsų kas, Nijolė Kersnauskaitė, Graži
aOURSt W»n.Ttt«.rrl.»-4 Thur.S-a S « t . *»1
kalinga ne tik finansinės para spausdinto žodžio kelią istorijos na Kudukiene, Viktorija Lenkaus
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
mos, bet rašytu žodžiu ir fotogra bėgyje, džiaugėsi, kad rašytojų, kaitė, Jurgis Malskis, Juozas Mifija. Ir čia Clevelandas sąžinin mecenatų, skaitytojų ir kitų rė konis, Vacys Rociūnas, Juozas
gai atiduoda savo duoklę. Many mėjų pagalba galėjo ištesėti ir Stempužis, Vida Švarcienė ir Juo
V. R
čiau, kad dienraščio leidėjai ne 31 knygą padovanoti lietuvių li zas Žilionisturėtu skųstis.
teratūrai. Supažindino su jau nau
Ir šios premijos šventės proga ja kitų metų '•Draugo" premijos
klevelandiete Irena
atspausdintoje 16 psl. programo mecenate
je, kurios viršelį puošia Viktori Vinclovienę, kuri jau paskyrė du
jos Lenkauskaitės piešinys, ran tūkstančius dolerių naujojo ro
dame 10 mecenatų, aukojusių po mano premijai.
100 dol., 9 garbės rėmėjus po 50
Birutė Pūkelevičiūtė paskaitė
dol. ir 15 po 25 dol. bei keletą artistišku įsijautimu ištrauką iš
gerai apmokamų skelbimų. Di "Devinto lapo".
džiausias šio renginio mecena
Oficialioji akademinė dalis bu
tas — Dievo Motinos N. P. pa vo baigta nuoširdžiais
šventės
rapija su kleb- kun. G. Kijausku, globėjo kun. G. Kijausko linkė
S. J., kuris leido visas šios parapi jimais: "Kol kūrėjų dvasią palai
jos erdvias patalpas naudoti ne kysime gyvą, lietuvių tauta ilgai
mokamai. Visiems didelė padėka gyvuos. Gyvuok, laureate! Gy
rengėjv vardu. Renginio finan- vuok, "Drauge"! Kol kūryba gy
JŪSŲ protėviai gardžiavosi paslaptingu,
nis rezultatas, kai bus suvestos vi vuos, mes visi, sese ir broli lietu
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku
sos sąskaitos, bus persiųstas "Drau vį, gyvuosime".
Marteli Cognac skoniu nuo 1715 r r v .
O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina,
gui"
"ANTROJI SALOMĖJA
jūs
žinote,
kad tai yra labai gera.
Apie ilgą šio renginio pro
PAINIAVOSE"
Sveiks.
gramą būtų daug kas rašyti. Ofi
Clevelandas jau anksčiau mė
cialioje akademinėje dalyje pa
reikštos mintys buvo šviežios, gino atsikviesti "Aukurą" su
imported by fhe Jos. Gomeou C b , N.Y, N Y e 1981. 8 0 proof
kondensuotos, gilios ir padrąsi dramaturgės Birutės Pūkelevičiū
nančios. Turint vietos laikrašty- tės komedija "Antroji Salomėja
je, kiekvieną jų būtų galima at- painiavose", už kurią Hamilto-
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SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus
N EDAS, 4059 Archer Avenue
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980
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M. A.

ŠIMKUS

INCOMK '«'AX S1CRVICB
NOTA H Y FUBLJC
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VEKT1MAJ,
G1M1NIV iškvietimai, pildomi
PILJETYBfiS PRAŠYMAI ir
1.1 tokie blankai.

R E AL E S TAT E

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

ninMrrmrmnrmiii;iiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiiii
BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymas
Namą pirkimas — Pardavimą*

INCOME TAX
No taria tas — Vertimai

MiiimmTinrrrniiniiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiii

BELL REALTORS

lllllllllllllllillllllllllllliuuilillllllllllllllll
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandėlio.

J.

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231

COSMOS PABCELS EXPRESa

MilIlItlimillllllllllllllllllllilIlIllllilllIlMt

B A C E V I Č I U S

2501 W. 69th St . Chicago. 1L 60629

SIUNTINIAI | LIETUVĄ

Atdari apžiūrėjimui šestad. ir sekmad.
nuo 1 iki 5 vai. vak.

3906 W. 63 STREET
Nauji 2-jų mieg. "condominium". Ąžuo
Vytautas Valaniiuas
lo spintelės virtuvėje. Centr. oro vėsi
llllllllllilIlIlIlIlIIIIIUUUJUUlUlHIIIIIIIlIlI
nimas. Kilimai. 12%% "fbced" morgičius. ¥i bloko iki banko, autobuso,
mėsos krautuvės ir kepyklos. Skubėkit.
— o —
KILIMUS IK BALDUS
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni
Plauname ir vaškuojame
nuo 1 iki 4 vai.
visų rūsių grindis.
6740 W. 63 STREET

Tel.

925-2737

VA L O M E
BUBNYS

Tel — RE 7-5168
• • • • • • • • •

• • +

* * * * * « • * • * * • • • •

Naujas 3-jų butų namas po 3 miega
mus, 1% vonios 12%% palūkanos.
Priedai. Skubėkite.
— o —
3-JU BUTŲ — 62-ra ir KOLIN

Master Plumbing

3—3—2 miegami. Moderniška, virtu
vė su spintelėmis. Pilnas rūsys. 2 maš.
Licensed, Bonded, Insured
mūr. garažas. Aukštos nuomos. 2emi
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės išsimokėjimai. Arti autobusų ir krau
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte tuvių. Skubėkite.
les. Karšto vandens tankai. Flood conCBRIEN FAMILY REALTY
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
TEL 434-7100
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
lietuviškai.
SERAPINAS —

636-2960

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti li
gonę, Marąuette Parke. Skambint iki
11:30 vai. ryto arba po 7:30 vai. vak.
Š E R Ė N A S perkrausto baldus ir teL 776-9180.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė..
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
IEŠKO DARBO
Telef. — WA 5-8063
KARPENTERIS IEŠKO DARBO
Beismentų ir ofisų įrengimas. Langųdurų pataisymai ir visa kita, kas jums
1 0 % — 20<3& — 3 0 % pigiau mokėsit reikalinga.
už updrauUą nik, ugnies Ir automo
TEI
925-2456
bilio pas mus.

M OV I N G

FRANK

ZAP0LIS

3208 V2 West 95th Street
Telef. GA 4-8654
fiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii

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

MIGLINAS

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT
IŠNUOM. 5 kambarių butas antrame
aukšte. Brighton Parke.
Skambint 9274915

ĮSIGYKITE

DABAB

iiiiiumimiiiimiiiiuiiiimfUMuuiiHiiiiii

TV

•-S346 W. 69 SU tel. 776-1486
illllllillllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllt
'Hlt)lllli.tU|Hj|.ĮII>l:t

A
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V I L I M A S

mo v iNG
Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumu
Tel. 376- 1882 arba 376-5996
ilfllllllllllllllllllliuiillllllllllllllllliiiisiii
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RADIJO PROGRAMA
N A U J A S

LAIKAS
•

Seniausia Lietuvių Radic programa
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
8:00 iki 8:30 valandos ryto.
Pradedant vasario 7 d., sekmadieny,
turėsime programą du kartu sekma
dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą
pačią stotį WLYN 1360 banga AM
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių
tinių santrauka ir komentarai, muzi
ka, dainos ir Magdutes pasaka. Sią
programą veda Steponas Ir Valentina
Minkai Biznio reikalais kreiptis j Baltic Florists-gėlių bei dovanų krautuvę,
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site taipgi didelj pasirinkimą lietuviš
kų knygų.
iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiuiitiJiuiiiiiiiiiiiiiiii

XX amžiaus madona (paveikslas)
apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yorke. Tai puošni dail. POVILO PUZINO monografija, kuri yra didelio
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir X X amžiaus
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol.
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
progomis {teikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.
Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd
St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai
prideda $1.50 valstijos mokesčio.

imtiiiiiMiiiimtimiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiii
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Apsimoka

skelbtis dien.

DRAUGE,.

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos.
lUIlIilUilillIUUIlIillllUMIlilIlCilIlIlIlIlIl

Lietuvių klubas St. Petersburge minėjo Lietuvos Nepriklausomybes atkūri
mo sukaktį. Cia dalyviai klausosi dr. H. Lukaševiciaus paskaitos.
N'uotr. K. Vaičaičio

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, Fla.

pamaldos už velionio sielą Taikos
Karalaičio bažnyčioje, Ormond
Beach. Šv. Mišias atnašavo kun.
dr. Kazimieras Ruibys, drauge
koncelebruojant šios parapijos
klebonui kun. Garciai ir diako
nui Kar. Kun. dr. Kazimieras Rui
bys pasakė ypatingai jautrų, velio
nio gyvenimą apibūdinantį ir kil
nias jo savybes išryškinantį pa
mokslą. Pamaldy metu skaitymus
atliko Algirdas Alksninis. Solo
giesmes su giliu įsijautimu giedo
jo solistė Juzė Krištolaitytė —
Daugėlienė iš Juno Beach. Po
pamaldų daugelis šios kolonijos
lietuviu velionio karstą palydė
jo į amžino poilsio vietą—Woodlan Memorial Park kapinių mau
zoliejų. Čia paskutines religines
apeigas atliko kun. dr. Kazimie
ras Ruibys. Paskutini atsisveikini
mo žodį giminių ir artimųjų var
du tarė Vytautas Jokūbaitis iš
Clevelando. Apeigos baigtos Ma
rijos giesme ir Lietuvos himnu.
Po laidotuvių sūnus Jonas pa
kvietė visus dalyvius, kuriu buvo
apie 40, į savo namus gedulingu
pietų, kur dar valandėlę buvo
pagyventa a. a. dr. Jono Sandargo prasmingo gyvenimo nuotai
komis. Laidotuvių dalyvius sve
tingai priėmė sūnus Jonas su
žmona Milda ir kiti artimieji.
Jurgis Rimtautas

rinktas pirmin. V. Baranauskas.
Kuopos valdyba buvo renkama
pusiau slaptu balsavimu. Buvo
JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOS
pasiūlyti ir senos valdybos na
SUSIRINKIMAS
riai. Išrinkti buvo: Antanas BudVasario 20 d. Lietuviu klube
, rikis, Medlina Baranauskienė,
Įvyko St Petersburgo jurų sau- V e r a B u d r i k i e n ė j j
^ Maka.
lių Palanga Kuopos metinis'
Į renkienė ir Jonas Rėvas.
susirinkimas, kurį pradėjo buvęs
Vasario 21 d. buvo sušauktas
kuopos pirmininkas Jonas Kalpo
kuopos valdybos nariu posėdis
kas. Sekretoriauti pasikvietė tos
pas pirmininką Viktorą Baranaus
pačios kuopos valdybos vicepir
ką. Posėdį pravedė V- Baranaus
mininką ir sekretorių, dar ėjusį
kas, sekretoriavo J. Rėvas. Dieno
ir kuopos revizijos pareigas, šau
tvarkėje buvo kuopos valdybos NAUJA KLUBO VALDYBA
lį Albiną Gečiu.
pasiskirstymas pareigomis. Vice
Daytona Beach ir apylinkių
Pirmininkauti buvo pakvies pirmininku išrinktas
Antanas! Amerikon lietuvių klubo metiniatas Alfas Šukys. Susirinkimas bu Budrikis. Moterų vadove sesė! me susirinkime, įvykusiame vasavo dviejų daliu. Susirinkime teisę Medlina Baranauskienė. Rengi- rio 13 d., buvo išrinkta nauja
balsuoti turėjo tik keturiolika niu vadove — sesė Vera Budri-1 klubo valdyba, kuri šiu metu konariu. Priėjus prie svarbiausio kienė. Kuopos išdininke sesė M. j vo 3 d., susirinkusi pirmajam popunkto, kuopos pirmininko rin Makarenkienė. Kuopos raštinin-1 sėdžiui Juozo ir Jadvygos Bartkų
kimų, balsavimas buvo slaptas. Į ku Jonas Rėvas.
I rezidencijoje, Ormond Beach, papirmininkus buvo tik du kandi
Posėdyje kuopos pirmininkas I siskirstė pareigomis: Kristina Žedatai: J. Kalpokas ir Viktoras Ba pranešė padovanojąs 21 pėdos il-Į maitienė — pirmininfkė, Ona
ranauskas. Balsus skaičiuoti buvo , gio laivą St. Petersburgo jūrų' Zdaržinskienė —vicepirmininkė,
Pakviestas^ šaulys Stepas Lungys j š a u l į ų k
j « p a l a n g a » Sek-j Jonas Šileikis —sekretorius, Poir sesė Mikalauskienė. Balsus su retoriui įteikė laivo dokumentus j vilas Bložis —iždininkas, Juozas
skaičiavus paaiškėjo, kad V. Ba užprotokolavimui. Laivui reikės! Bartkus — parengimu vadovas,
ranauskas gavo aštuonis balsus, mažo remonto, kurį atliks patys \ Andriejus Bružėnas ir Vilius Rao Kalpokas — šešis balsus. Iš- šauiiai. Laivas pervežtas į remon- gis nariai,
to vietą — M, Makarenkienės
Tenka pasidžiaugti, kad šios
kiemą. Pabaigus remontą laivas apylinkės lietuviai vėl turės dar
CLEVELANDE
bus nuleistas į vandenį, pakrikš bingą ir sumanią klubo valdy
tytas
ir naudojamas iškyloms, iš bą, kuri jau pirmajame savo po
(Atkelta iš 4 psl.)
plaukimams. Kovo 1 d. visa kuo sėdyje aptarė būsimų darbų eilę.
gimti, augti, mokytis ir gyventi pa vėl susirinko į Lietuviu klubą,
Gegužės mėn. numatoma suruoš
saugiu ir ramiu gyvenimu.
kur buvęs pirmininkas kuopos | t į Motinos dienos minėjimą su
Prie šio miesto garbės titulo turtą įteikė naujam kuopos pirmi
pamaldomis ir menine progra
gavimo, aišku, daugiausia prisi ninkui V. Baranauskui.
ma. Klubo valdyba rūpinasi šios
dėjo pats miesto meras G. VinoKoresp. Jonas Rėvas kolonijos lietuvių kultūriniu 'gy
vich, kuris miestą iš Kucinich
venimu. Plačioje šios kolonijos
eros, iš "pajuokos objekto" titu Daytona Beach, Fla.
apylinkėje gyvena keletas šim.ų
lo, iš bankroto ištraukė, ir žen
lietuvių, o aktyvių narių yra apie
AMŽINYBĖN IŠLYDĖJO
gia augimo ir visokeriopos pažan
130.
DR JANĄ SANDARGĄ
gos keliu.
V. R.
Išskirtinai tenka pažymėti, kad
Vasario 21 d. Ormond Beach, praėjusioje kadencijoje
"GRANDINĖLĖS"
NAUJA
klubui
Fla., ilgai ir sunkiai sirgęs plau- .vadovavo jaunas pedagogas R.
PROGRAMA
1980 metų pavasarį Ohio Arts čių ir širdies liga, Memorial ligo- į 2emaitis, o šioje valdyboje kluCouncil ir "Ohio Program in the mneje rmre a. a. dr. Jonas San-j ^ v a i r a 5 at įteko jo jaunai, ener| gin-gai žmonai Kristinai ŽemaiHumanities"' agentūrai buvo pa dargas.
siūlytas projektas, pagal kurį Jis su žmona Aldona čia gražiai j tienei. Naujajai valdybai geriau"Grandinėlės"' vadovas Liudas buvo įsikūręs prieš devynerius | sjos kloties,
Sagys turėjo surinkti duomenis metus- Buvo vienas iš pirmųjų tos
kolonijos gyventojų, jos organi
VIETINĖS ŽINIOS
ir paruošti scenarijų bei reikiamą
zatorių ir ugdytojų. Buvo malo
choreografiją "Grandinėlės" an
naus būdo, paslaugus, gyveno tos
Vasario 13 d. Daytona Beach
samblio naujai programai, paro
kolonijos rūpesčiais, jj rėmė- To ir apylinkių Amerikos Lietuvių
dančiai lietuviško šokio vysty
dėl žinia apie jo mirtį tuojau pa klubas surengė Vasario 16 minė
mąsi laiko tėkmėje. 1981 metų
sklido po plačią lietuvių koloni- jimą. Minėjimas buvo pradėtas
birželio mėnesyje OC-OPH ins
titucijos atsakingi asmenys Sagio ją, ir visi lietuviai a. a. dr. Jono! pamaldomis Prince of Peace
parašytus tekstus ir brėžinius per Sandargo netekimą skaudžiai iš bažnyčioje. Mišias atnašavo klu
bo narys kun. Kazimieras Ruibys,
žiūrėjo, patvirtino ir pripažino gyveno.
Velionis
buvo
pašarvotas
Woasistuojant tos bažnyčios klebo
būsimą "Grandinėlės" programą
odward
laidojimo
koplyčioje.
At
nui kun. Garciai ir dijakonui
vertingu įnašu į Ohio valstybės
sisveikinimo
akademija
su
velio
Charles
Karr.
etninę kultūrą.
niu vyko Vasario 23 d.
Po pamaldų, minėjimas buvo
Šių metų gegužės mėnesio Z.
Į koplyčią iš artimųjų ir toli tęsiamas Sweden House restora
dieną, 3 vai. p. p. "Grandinėlės" |
ansamblis ir solistė Aldona Stem- į mųjų kolonijos vietovių suvažia no salėje. Kadangi klubo susirin
pužienė — Švedienė ateina su vo apie 100 žmonių. Maldas ir ro kimas buvo metinis ir reikalin
nauja programa. Jos vardas "Nuo žinį sukalbėjo kolonijos lietuvis gas išsamesnio bei smulkesnio
praeities ir ateities klubą lie
Sudaužtinio iki Kupolinio" (the kun. dr. Kazimieras Ruibys.
čiančiu klausimų svarstymo, die
Atsisveikinimo
kalbas
pasakė
evolution of the Lithuanian folk
Sukarevičienė, notvarkė buvo padalyta į dvi
dance). Koncertas, dėl sceninių dr. Serapiną
Daytona
Beach
ir apylinkių dalis. Pirmoji dalis apėmė grynai
reikalavimų, įvyks
Cuyahoga
Community Metro Campus Te Amerikos lietuvių klubo vardu,; klubo reikalus. Antroji dalis buvo
atre, 2900 Community College Vytautas Abraitis ALT S-gos Day skirta Vasario 16 minėjimuiSusirinkimą pradėjo klubo val
Avenue, Cievelande. Ta pati pro tona apylinkių skyriaus vardu,
dybos
pirmininkas Romualdas
Jonas
Daugėla
ir
Br.
Snarskis.
grama bus pakartota Chicagoje,
Maria High School auditorijoje Kalbėtojai iškėlė velionio dr. Jo Žemaitis, pasveikindamas susirin
no Sandargo pastangas šiai lie kusius. Po to pirm. Žemaitis visų
gegužės 8 dieną.
tuvių kolonijai ugdyti, jo pasiau klubo narių vardu pareiškė val
kojimą profesiniame darbe, rū dybos atsistatydinimą, pakviesda
pestingumą saugojant kitų sveika mas susirinkimui pirmininkauti
Bilietai j Grandinėlės naujos tą, atsidavimą šeimai, rūpestį pa Antaną Kašubą ir sekretoriauti
programos koncertą, šių metų vergtąja tėvyne ir atiduotą dide Serafiną Sukarevičienę.
Prieš išrenkant naują klubo
gegužės 2 d., gaunami sekmadie lę duklę lietuviškiems reikalams,
niais DMNP parapijos kavinėje, kuriuos su kilnia širdimi nuo valdybą buvo išklausytas seno
sios valdybos pirmininko Žemai
pas L. Sagj (tel.: 442-8674) ir širdžiai rėmė.
Vasario 24 d. buvo gedulingos čio ir renginių vadovo Juozo Bartpas Grandinėlės narius, (pr.).

PRANEŠIMAS

kaus plati metinė Amerikos Lie
tuviu klubo veiklos apžvalga, gi
finansinę klubo padėtį referavo
revizijos komisijos pirmininkas
Juozas Brazys. Metinis nuveiktų
darbu pranešimas rodė, kokią
energinga ir sumani buvo praei
tų metu valdyba. Susirinkimui
pirmininkaujantis A. Kašubą,
dėkodamas buvusiai valdybai už
produktyvų veikimą, ypač paprėžė buvusį pirmininką Žemai
tį ir renginiu vadovą Bartkų, kaip
didelio sugebėjimo klubo vado
vavime. Charakteringas įvertini
mas Žemaičio ir Bartkaus, buvo
išreikštas kun. Ruibio pasakymu:
"Jiedu yra negęstantis energijos
švyturys". Neteisinga būtu nuty
lėti nepaminėjus Jadzės Bartkie
nės ir Kristinos Žemaitienės, ku
rios tikrai buvo tiems "Švytu
riams" didelės pagelbininkės vi
suose jų darbuose.

Į naują klubo valdybą sutiko
įeiti: Kristina Žemaitienė Juozas
Bartkus, Andriejus Bružėnas, Po
vilas Bložė, Ona Zdaržinskienė,
Jonas Šileikis ir Vilius Ragis. En
tuziastingi plojimai
patvirtino
naują valdybą.
Po skanių užkandžių ir kavos
buvo tęsiama antroji dienotvar
kės dalis, Vasario 16 minėjimas.
Buvo perskaityta Floridos guber
natoriaus Bob Grahm proklama
cija, skelbianti 16 vasario d. Lie
tuvos Nepriklausomybės diena.
Meninę dalį atliko Dalila Mackialienė, paskaitydama ištrauką
iš "Žuvusio partizano laiško",
ištrauką iš "Tremtinio laiško"
ir "Didieji vandenys".
Pagrindiniu kalbėtoju buvo Ig
nas Bumelis. Paskaita buvo ge
rai paruošta ir įdomi. Po paskaijtos Dalila Mackialienė perskaitė
feljetoną "16 Vasario", kas dali-

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn. 2 d.

Žmogus gali nuslėpti visus da
nai išjudino mintis iš rimto su
sikaupimo. Minėjimas buvo baig lykus, išskyrus du: kad jis yra gir
tas ir kad jis yra įsimylėjęs.
tas Lietuvos himnu.
Serafiną

Antiphanes

Sukaiavičienė

Mylimai motinai ir močiutei

A. f A ONAI ŠIDLAUSKIENEI mirus,
dukrai ELENUTEI DAMBRIŪNIENEI ir vaikams
ANTANUI ir MARYTEI ŠMITIENEI reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.
ADOMAIČIŲ

ŠEIMA

Šiaurės Dakota

A. f A. Dr. BALIUI PALIOKUI mirus,
dukterims DR. AUSTEI VYGANTTENEI,
TLTŪNELLENEI ir jų ŠEIMOMS reiškia
užuojautą.

INDREI
giliausią

ARVYDAS IR DALIA
TAURAI
ŠARŪNAS IR BIRUTĖ
TAURAI
VYTAUTAS IR ALDONA
TAURAI

A. f A.
M A R I J O N A STERKĄ
Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporte.
Mirė kovo 31 d., 1982 m., 8:45 vai. ryto, sulaukus 86 m. amž.
Gimė Lietuvoje, Trakų apskrityje, Bekstoniu. kaime. Amerikoje
išgyveno 67 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Anna Sweeney ir Mildred Waikasas ir jų šeimos, 5 anūkai, 6 proanūkai, kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Ridiko koplyčioje, 3354 South Halsted Street.
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Panevėžiečių klubo pirmininkui

A. f A, Dr. BALIUI PALIOKUI
mirus, jo dukterims LNDREI TIJCNELIENEI ir dr.
AUSTEI VYGANTIENEI su ŠEIMOMIS gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 3 dieną. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

PANEVĖŽIEČIŲ
KLUBAS
IR
VALDYBA

Nuoširdžiai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: DUKTERYS, ANOKAI ir PROANOKAI
Laidotuvių direkt. P. J. Ridikas — Telef. 927-1911.

Mielam nariui

A. f A. LIUDUI TIJŪNĖLIUI
mirus, p. LIUCIJAI TLJŪNELIENEI, dukrai NIJOLEI
MOTEKAJTIENEI, sūnui AUGUSTINUI ir jų ŠEIMOMS
gilią užuojautą reiškia
MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ
NAMŲ SAVININKŲ
DRAUGIJA

draugijos narei
A. f A.
LIUCIJAI BŪDDENEI mirus,

MŪSŲ

Lietuvos dukterų draugija reiškia užuojau
ta vyrui Stasiui ir veliones artimiesiems.

EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F? D A I M I D

Mūsų sąjungos nariui

A. f A. POVILUI BURNEIKIUI
mirus, liūdinčius jo žmoną ONĄ, dukrą ZITĄ su šeima,
sūnų ROMUALDĄ, anūkus ir kitus gimines bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
LIETUVIŲ PENSININKŲ
SĄJUNGOS
CHICAGOS VALDYBA IR NARIAI

A. + A,
Dr. BALIUI PALIOKUI mirus,
dukras Indrę Tijūneliene ir Austę Vygantiene su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.
DARIAUS GIRĖNO LITUANISTINĖ

MOKYKLA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 S o . California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
•

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

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
T Ė V A S IR.SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicigo
1410 So. 5 0 t h A v , C i c e r o
Tel. 4 7 e - 2 3 4 5

A. f A .
Akt. JUOZUI VALENTLNUI mirus,
skausmo prislėgtą šeimą — žmoną OLGĄ, dukras
DANGUOLĘ ir ŽVAIGŽDUTĘ, sūnų ROMUALDĄ
ir ARTIMUOSIUS liūdesio valandoje reiškiame nuo
širdžią užuojautą.
Bronius Jaras
Alfas, Antanas ir AdoUas su šeima Jarai

Alks n

A l T O M O M l IAMS STATYTI

LAIDOTUVIV

DIREKTORIAI

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2S14 W. 2Srd PLACE
Vlrjrinia 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-121S
11028 S<rattiw*st Highvray, Palos HUls, IU.
TeL 974-4410

A. f A. JUOZUI VALENTINUI
mirus,
jo žmonf Olga Valantiniene ir šeimą
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CAUFORNIA AVE,

Tel. LAfayette S-S572

P0YILS i. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STRTET

Tel. YArds 7-1S11

VASAITIS - BUTKUS
PLĖŠKIŲ

SEIMĄ

1446 SO. 50th AVE., CICERO, H J L

TeL OLymplc 2-1003

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. balandžio mėn. 2 d.

X Kun. P r a n a s Kelpšas, Šv.
Kryžiaus ligoninės kapelionas,
išgulėjo pats apie keturias sa
vaites ligoninėje dėl sveikatos
sutrikimų. Dabar pamažu svei
ksta ir tikisi greitai įsijungti į
savo pareigas.

IŠ ARTI IR TOLI

X Dr. Petras Kisielius, PLB
VI-jo seimo rengimo komiteto
pirm., kovo 31 d. Dočkų namuo
se sušaukė posėdį aptarti sku
besniuosius seimo darbus. Be
komiteto narių, dalyvavo kaip
patarėjas inž. Bronius Nainys ir,
kaip stebėtoja, Daina Kojelytė
iš PLB valdybos. Į posėdį at
silankė ir dr. Antanas Razma,
Pasaulio Lietuvių dienų rengimo
komiteto pirmininkas. Posė
džiui pasibaigus, Jadzė Dočkienė dalyvius pavaišino.

J. A. VALSTYBĖSE
— Vytautas Kutkus, JAV LB
krašto valdybos pirmininkas, at.
siuntė "Draugo" premiją laimė
jusiai rašyt. Birutei Pūkelevičiūtei sveikinimą: "JAV Lietu
vių Bendruomenės krašto valdy
bos vardu sveikinu Tamstą vėl
laimėjus "Draugo" romano pre
miją.
Tamstos indėlis ne tik
lietuvių literatūroje, bet ir mūsų
teatre yra tikrai didelis. Linkiu
Tamstai dar ilgai ilgai nepa
vargti ir daug gražių "Lapų"
prirašyti. Ta pačia proga dėko
ju "Draugui" už tesėjimą taip
ilgai ruošti literatūros konkur
Pirmoje eilėje viduryje
sus".

X Kun. Anicetas Tamošaitis
atnašaus šv. Mišias Beverly
Shores, Ind., š v . Onos bažnyčio
je Verbų sekmadienį, balandžio
4 d., 12 vai. p. p. Išpažintys Švč. M. Marijos Gimimo parapijos choras, išleidęs giesmių plokštelę, su choro vadovybe.
bus klausomos nuo 11 vai. ryto. sSdi: K. Skaisgirys, M. Kutz, kun. A. Zakarauskas, choro dirigentas muz. A. Linas, akomponiatorė Alvyda Eitutytė.

X Sol. Genovaitė Mažeikienė
Verbų sekmadienį per lietuviš
kas šv. Mišias su choru giedos
Dubois "O vos omnes" švč. M.
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje. Prie vargonų bus A.
X Mokytoju ir jaunimo stu
Eitutytė. Chorui diriguos muz.
dijų savaitė, ruošiama JAV LB
A. Linas. Lietuviškos šv. Mišios
Švietimo tarybos, talkininkau
sekmadieniais yra 10:30 vai.
jant Kanados L B Švietimo ko
X V. Veselka iš Detroito, ži misijai, bus rugpiūčio 1-8 die
nomas medžio drožinėjimo dar- nomis Dainavoje. Jai vadovaus
bų menininkas, supažindins lie-, Juozas ^ Masilionis,
Chicagos
tuvių kilmės jaunimą ruošiamo aukšt. lit. mokyklos direktorius.
je stovykloje Dainavoje. Jis pa Visi lituanistinių mokyklų mo
rodys medžio drožinėjimą, pjau kytojai kviečiami dalyvauti.
stinėjimo darbus, padės patiems
X A. a. Vladas Numgaudas,
pasigaminti vieną kitą tautinio buvęs nepriklausomos Lietuvos
charakterio medžio drožinį ir mokesčių inspektorius, mirė
stovyklinės savaitės užbaigai su i Kaune, ok. Lietuvoje, kovo 29
ruoš meno darbų parodėlę. Sto-1 d Velionis buvo 79 metų amvykla vyks rugipūčio 8-15 die- i ? i a U s Lį ko žmona, o Chicagoje
nomis Dainavoje.
jo brolis Vacys Numgaudas su
X Jaunimas, kuris dalyvaus šeima.
Jaunimo centro velykiniuose
x Kun. Anastazas Valančius
pusryčiuose, yra prašomas atsi dėl širdies sutrikimų paguldytas
nešti margučių ridinėjimui, o ki-! Loretto ligoninėje. " ligonis" pa
tus — labai gražius margučių ' „ ^ sveiksta ir tikisi dar prieš
konkursui.
j Velykas grįžti namo į Cicero.

Nuotr. A Plėnio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

— Senelių Židinys kovo 7 d.
surengė rudens pietus savo pa
talpose. Prieš tai buvo šv. Mi
šios, o paskui "asado" pietūs,
kuriuose patarnavo Lietuvių
Centro veikėjai, kaip J. Mičiūdas, J. Morkūnas, J. čikštas, V.
Grigaitis, B. Survila, A. Burba
su šeimomis. Tai džiaugsmas se
neliams ir pabendravimas ki
tiems lietuviams, kurie rūpinasi
senesnių lietuvių globa.

— Irena Petraitytė, gimusi
Argentinoje, o dabar gyvenanti
Brazilijoje, lankėsi Buenos Ai
res pas savo draugus ir pažįs
tamus, taip pat lietuviškose
įstaigose.
— A. a. Elena Vičkačkaitė— "Jurininkai" daktarai Gie Karpiečienė, 77 metų, mirė va
drė ir Vincas širmeniai ir dak sario 27 d. Velionė buvo kilusi
tarai Elena ir Adolfas Miliai iš iš Kaniūkų km., Onuškio vai.,
plaukė iš St. Petersburgo, Fla., Trakų apskr. Argentinoje gy
būriniu 37 pėdų laivu dešimčiai veno nuo 1926 m. Liko du sū
dienų į Dry Tortugas salą.
nūs su šeimomis, sesuo Malvina
— Amerikos lietuvių Kunigi) Stasiūnienė ir brolis Stasys
PalaiVienybė organizuoja lietuviams į Vičkačkas Urugvajuje
dota
kunigams rekolekcijas, kurios >
Sarandi kapinėse,
vyks birželio 7-11 dienomis Ne-j
kalto Prasidėjimo seserų vienuolyne, Putnam, Conn. Kunigai, j
norintieji pasinaudoti šiomis re-į
kolekcijomis, prašomi apie savo' KARDINOLAS LIGONINĖJ
dalyvavimą pranešti Kunigų Vie- !
nybės centro valdybos sekreto- į Kardinolas Cody vėl gydomas
riui kun. V. M. Cukurui: 350 j Northwestern ligoninėje. TikriSmith St., Providence, R. I. namas j a m duodamų vaistų vei
02908, iki gegužes 25 d.
kimas, bet paguldytas ypatin
— Kutu Antanas Kardas, dir gos priežiūros skyriuje. Kardi
bąs Šv. Kryžiaus parapijoje New nolas serga širdimi ir diabetu.

jus metus. Tada parapijos cho warda ir Apolinaras Bagdonas.
ras giedojo Vyčių suvažiavimo "Dievas mūsų prieglauda" gies
proga.
Suvažiavimo dalyviai mių plokštelė bus graži velykinė
Švč. M. Marijos Gimimo lie buvo sužavėti choro pajėgumu, dovana savo artimiesiems.
tuvių parapijos choras atliko I gražiu giedojimu ir ragino cho
Jurgis Janušaitis
rimtą darbą — išleido religinių- rą išleisti giesmių plokštelę. Rei
giesmių plokštelę, pavadintą kalas buvo choro vadovybės SVARSTYTA LB RINKIMAI
"Dievas mūsų prieglauda". Plo rimtai svarstomas. Buvo nutar
LB Marąuette Parko apylin
kštelėje 11 giesmių: Dievas mū- ta tokią plokštelę išleisti. Juo
kės
valdyba kovo 22 d. posėdy
• Į prieglauda — Juozo Nauja-! labiau, kad choro 75 procentai
lio; Malda — Antano Vanagai- j choristų jau pensininko am je, Lietuvių Fonde aptarė įvai
čio, žodžiai Putino; Malda už : žiaus. Tam reikalui nuoširdžiai rius savo veiklos atliktus ir at
tėvynę — Jono Dambrausko; pritarė ir parapijos klebonas liktinus darbus. Valdybos pir
Marija, Marija — Česlovo Sas- 1 kun. Antanas Zakarauskas, šį mininkė Birutė Vindašienė ap
nausko, žodžiai Maironio; Veni į užmojų paremdamas stambia žvelgė Vasario 16 minėjimą ir
metinį susirinkimą. Minėjimas
Jezu-Luigi Cherubini; Tėve mū- I pinigine auka.
praėjo ypač gražiai, buvo gau
sų — Juliaus Gaidelio, žodžiai
Plokštelės išleidimui buvo nu sus dalyviais ir gera akademi Yorke, kovo 4 d. savo draugų
ISPANIŠKO
Stasio Santvaro; Jesu Dulcis; matyta 10,000 dol. Pradėta ieš
tarpe
atšventė
70
metų
sukak
ne
ir
menine
dalimi.
Iždininkas
MJENO
FESTIVALIS
Betliejaus Prakartėlėje — Jono koti finansinės paramos. Atsira
tį.
Jis
gimęs
1912
m.,
kunigu
Švedo; Nakties tyloj — Adolphe do gerų, nuoširdžių aukotojų ir Antanas Kareiva painformavo,
Ispaniško meno festivalis
X Nuo vaistų prie apsaugos
kad Lietuvos laisvinimo reika-* įšventintas Vilkaviškyje 1939
X JAV L B CScero apylinkės Adam, solistė Margarita Momsąmatoje numatyta suma buvo
nuo ligų — gydytojo praneši metinis susirinkimas įvyko kovo
m. birželio 11 d. Dirbo Liudvi įvyks balandžio 17-25 d. Mokslo
kienė; šventa naktis — Franz sutelkta. Repeticijos 2-3 kartus lams surinkta daugiau kaip d u |
ir pramonės muziejuje, 57 gat
mas ir kultūrinė programa So 28 d. šv. Antano parapijos salė Gruber, solistė Genovaitė Ma
tūkstančiai dolerių. Solidarumo, navo ir šakių parapijose. Pas
dybos pažmonyje. Užkandis. je. Nauja Cicero apylinkės val žeikienė; Aleliuja choras iš ora- savaitėje. Bet choro entuziaz įnašų {gauta arti puspenkto į kui buvo Vokietijoje, Romoje vė prie ežero, Chicagoje. Festi
Visi laukiami, šį sekmadienį nuo dyba pasiskirstė pareigomis: torijcs "Mesijas" — George Fri-1 mas buvo didelis ir repertuaras šimto. Daugelis susimokėjo so-į studijavo Gregorianumo univer valy bus iš Lotynų Amerikos
kilusių gyventojų muzika, šo
buvo paruoštas. Po didelio pa2 vai. p. p.
Eleonora Radvilienė — pirmi deric Haendel.
. .
.lidarumo įnašą, o taip pat au- sitete, penkerius metus dirbo
j siruosimo giesmes buvo irekorL . ...
. .. . v . ,.
. . . Čilėje, 12 metų Grand Rapids kiai, liaudies meno ir kitos jų
&
X Kun. Ansas Trakis, Chica- ninkė, Vytautas Gečas — vice
, .
'
_
1
:
koio lituanistinio švietimo ir ki- v v s f c p i ^ e . deširr.t metų N e w , k ū r > ' b o * Pavyzdžiai.
Feetivago, 111., Balfo ir kitų lietuviškų pirmininkas, Jonas Kuprys — Giesmės plokštelei parinktos, >duotos Agency Recordmg stu- •; tiems reikalams.
1
Yorko Aušros Vartų l i e t u v i ų ^ - vaaovaus Ass:r
uaadva
organizacijų darbuotojas, apsi sekretorius, Raimundas Rimkus atsižvelgiant į choro pajėgumai dijoje. Muz. A. Linas gėrėjosi
Posėdyje aptart? ir artėjanfinansuos
įvairios
pramonės
parapijoje.
Ta
proga
jį
sveiki
choro
atliktu
darbu.
lankė "Draugo" administracijo — iždininkas, Marcelė Arienė — ir visuomenės poreikius.
tieji LB X tarybos ir seimo rin
Kovo 25 d. minėto® parapijos | Išreiškė už triūsą nuoširdžią kimai. Marąuette Parko apy no New Yorko arkivyskupas bendrovės.
je ir įsigijo naujausių leidinių. parengimų vadovė, Anelė ŠulaiNUKENTĖJUSIAM
tienė, Eugenija Gečienė, Pranu salėje choro dalyviai susirinko! padėką valdybai — pirmininkei linkės rinkimų komisijos pirmi kard. T. Cooke. iš Kauno vysk.
X Vincas Ruseckas, Sun City, tė Skruodienė ir Algis Suvaiz- pirmą kartą šios plokštelės pa Reginai Sabaliūnienei, Gražvy
L
Povilonis
ir
daugelis
draugų.
MILIJONAS
ninkas Liudas Šimaitis painfor
Ariz., mūsų bendradarbis, at dis — nariai.
Šiais
metais
planuoja
išsikelti
į
siklausyti.
dai Giedraitytei, Marytei Banky, mavo, kokie darbai jau yra at
Specialiu susitarimu Chippesiuntė 15 dol. auką su tokiu
Jonui Labanauskui, Bronei Stra likti. Jau sudaryta rinkiminė Sunny Hills, Fla.
Choro
valdybos
pirmininkas
x
Jurginių
laužas,
kurį
ren
wa
bendrovė, turinti sunkveži
prierašu-. " . . . čia pridedu 15 dol.
vinskienei, Nijolei Butts, kuri komisija, ruošiami balsavimo
Zigmas
Moliejus
pasveikinęs
gia
Chicagos
skautės
ir
skau
mius Bedford Parko priemiesty,
ARGENTINOJ
paremti tikrąjį lietuvių "Drau
rūpinosi plokštelės išleidimu. lapeliai bei kita rinkiminė me
gą", kuris mus visus išeivijoje tai, bus balandžio 25 d. Jauni choristus, choro vedėją muz.
— Karolis Bliumbergas, su sutiko buvusiam čikagiečiui R.
Dėkojo Danai Varaneckienei už džiaga. Į PLB VE-jį seimą kan
Antaną
Liną
ir
parapijos
klebo
mo
centrą
salėje.
Prieš
tai
9:15
vienija ir lanko". Nuoširdus
šeima išbuvęs apie mėnesį Bra Grant sumokėti milijoną dolerių
plokštelės
viršelio
projektą
ir
didatuoja
22
asmenys,
iš
kurių
ną
kun.
Antaną
Zakarauską,
ačiū už malonius žodžius ir auką. vai. r. šv. Mišios Jėzuitų koply
zilijoje, dabar kompanijos iš kompensacijos. Susisiekimo ne
čioje. Jas laikys ir pamokslą pasidžiaugė pirmuoju gražiu lai meninį apipavidalinimą, Kazi bus išrinkta į seimą 12 asmenų.
laimėje, kurioje buvo įveltas
x Algis Birutis, Glen Ellyn, sakys kun. Juozas Vaišnys.
Į X-tąją LB tarybą kandidatų siųstas tarnybiniais reikalais į minėtos bendrovės sunkvežimis,
mėjimu - plokštelės pasirodymu mierui Skaisgiriui už gaidų ir
111., pratęsdamas prenumeratą,
ir žodžiui pakvietė choro diri leidinio paruošimą, solistėms ir yra 21 asmuo, iš jų bus išrinkta JAV, Houston miestą. Jis žada nukentėjusiam Grant buvo ke
x "Southwest News-Herald" gentą muz. Antaną Liną. Jis solistams — Margaritai Mom- 16. Pažymėtina, kad šį kartą aplankyti ir kitus miestus bei
paaukojo 15 dol. dienraščio sti
liose vietose sulaužyti kojų
balandžio
1 d. laidoje įsidėjo ži išsamiai nušvietė plokštelės iš kienei, Genovaitei Mažeikienei, kandidatų dauguma yra akty ten gyvenančius lietuvius.
prinimui. Labai ačiū.
kaulai.
nią apie laukinių ančių globą žie- leidimo galimumus. Tokios re A. Giedraitienei, Vaclovui Mom- vūs LB darbuotojai, dirbą apy
—
A.
a.
Konstancija
MališausX Sofija Žibuttenė, Cicero,
I mos metu.
2inia pailiustruota liginių giesmių plokštelės išlei kui, akomp. A. Eitutytei, muzi linkėse ar apygardoje.
kaitė - Derenčiemė, 78 metų, mi
111., apsilankė "Drauge", įsigijo
I Kosto Butkaus, globojusio antis į dimo mintis kilusi jau prieš tre- kei Marytei Kutz ir kt.
naujausių leidinių ir įteikė 5 dol.
Rinkimai vyks gegužės 8-9 ir rė vasario I g d. Comodoro Rii nuotrauka su antimis — viena!
Plokštelės
išklausius,
gražų
auką. Nuoširdus ačiū.
15-16 d. Marąuette Parko apy vadavia mieste. Nuliūdime liko
rankose, kita ant peties. Josi
x Dr. A. Delta, Chicago, 111., žodį tarė parapijos klebonas linkės lietuviai balsuos Švč. M. vyras Jonas Derenčius, duktė,
buvo, orui sušvelnėjus, paleistos
Delta Animal Clinic, mokėdamas kun. Antanas Zakarauskas. Jis Marijos Gimimo lietuvių parapi anūkai, vyro brolis Serbijus
x Eugenija Pakulis, RehoĮ Marąuette parko ežerėlį.
A P. BAGDONAS
both Beach. Delavare, užsisakė
sąskaitas, pridėjo ir 9 dol. auką. gėrėjosi choro našia veikla, gra jos mokyklos patalpose. L B Derenčius su d u k r a ir jos šeima.
žiu giedojimu bažnyčioje, aukš tvarkosi demokratiniais pagrin Palaidota Patagonijoje.
naujausių leidinių ir kartu pri
Tai pirma autoriaus apsaky
X Kun. J . Pragulbickas, Eli- • Labai ačiū.
tai
vertino
plokštelės
pasiro
dėjo 12.65 dol. auką lietuviškos zabeth, N. J., nuolatinis rėmė- j
mų knyga žemaitiškai, kurioje
dais, todėl kiekvienas lietuvis,
x Paulius Strotia su gitara dymą™
knygos paramai. Labai dėko jas, pratęsdamas "Draugo" pre- j
telpa 14-kos gyvenimiškų, įdo
kuriam rūpi lietuvybės išlaiky
atliks muzikine programos dalį
Vakarų
apygardos
suvažiavime,
jame.
numeratą, atsiuntė 2 7dol. auką i Apolinaro Bagdono knygos su
Prie plokštelės išleistas gra mo reikalai, remia L B darbus kuris vyks balandžio 25 d. Jau mių pasakojimų. Išleido Kražiš
kių sambūris, Chicago, UI. Spau
dienraščio
stiprinimui.
Kun.
J.
į
x Lietuvos Dukterų draugijos
tiktuvėse balandžio 16 d. Jauni žus, gausiai iliustruotas leidinys, ir aktyviai dalyvauja rinki nimo centre.
dė Draugo spaustuvė.
kuriame sukaupta choro istori muose.
visuotinis narių susirinkimas Pragulbicką skelbiame garbės mo centro kavinėje.
Ateities darbų planuose nu
prenumeratorium,
o
už
paramą
į
nė veikla.
šaukiamas balandžio 4 d., 1 vai.
Kaina su persiuntimu $6.95.
Posėdyje sekretorė A Likan- matyta rudenį suruošti LB Mar
X Ella ir inž. Valerijonas Ka
nuoširdžiai
dėkojame.
dieną Lietuvių Tautiniuose na
Su plokštele visuomenė bus. derienė perskaitė praėjusio po ąuette Parko apylinkės balių,
džiai grįžo iš ekskursijos, aplan
Užsakymus siųsti:
muose. 6422 S. Kedzie Ave. Pra
X LB Santa Monicos apylin kę kelių pietų valstijų gražesnes supažindinta balandžio 24 d. pa sėdžio protokolą, kuris buvo vakarones, t a u t o s šventės mi
DRAUGAS, Jf5}f5 W. 63rd St
šome nares ir viešnias skaitlin kės, California, valdybos nutari
bei įdomesnes istorines vietas. rapijos salėje. Plokštelės tira priimtas. Į LB trisdešimties nėjimą, talkinti ir LB Vidurio
Chicago, IU. 60629
gai dalyvauti.
(pr.). mu per Juozą Kojelį atsiuntė 50
žas — 1000 egz. Leidinį spaus metų sukakties minėjimą Det Vakarų apygardos ruošiamuose
x A. A. Milukas, Los Ange dino Mykolo. Morkūno spaustu roite balandžio 17 d. numato renginiuose.
Illinois gyventojai dar prideda 42
O a. a. Jono Gudauskio I d o 1 - netuviško dienraščio para1
les,
Cal.,
kartu
su
prenumera
et.
valstijos mokesčio.
Leidinyje nuotraukos — vykti keletas ir LB Marąuette
sielą, dvejų metų mirties sukak mai. Nuoširdžiai dėkojame val tos mokesčiu atsiuntė ir 6 dol. vė.
Jurgis
Janušaitis
Aleksandro Plėnio ir Gedimino Parko apylinkės atstovų. Be to,
tį minint, šv. Mišios bus atna dybos nariams už auką ir lietu auką. Labai ačiū.
Janulos. Giesmių vertimus at nemanas skaičius atstovų jau
šaujamos balandžio 4 d., sek viškos spaudos vertinimą išei
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vijoje.
liko
seselės M. Angelą, M. Ed- išrinkti ir dalyvaus LB Vidurio
X Lietuvos Dukterų dr-jos
madienį, 8:30 vai. ryto Tėvų Jė
Į
DR. ANTANAS
KUČAS
1
X Bronė Balčiūnas, Bolivar, pavasario baliaus programoje iš
zuitų koplyčioje. Draugai ir pa
žįstami prašomi prisiminti jį sa Ohio, pratęsdamas prenumera girsite sol. Audronę Simonaity
vo maldose.
(pr.). tą, atsiuntė ir 10 dol. auką Ačiū. t ę Gaiaūniene, kuriai akompa
X Povilas Mikšys, gyv. Juno nuos Mykolas Drunga, Ir spal
X Racine Moterų kvartetas,
vingą aukštaitišką vaizdelį, kurį
vadov. muz. J. Grimskio atliks Beach, Fla., mūsų bendradarbis, išpildys Sofija -lefionienė. Stalus
Gyvosios krikščionybės apaštalas
programą Dzūkų Draugijos ren- j pratęsdamas prenumeratą, at- rezervuoti ir bilietus įsigyti ga
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi
giamame baliuje, gegužės mėn. j siuntė ir 20 dol. auką dienraš- lima draugijos patalpose — M .
15 d. Jaunimo centre. Staliukus: čio paramai. P. Mikšį skelbiame 925-3211 ir po 5 vai. vak. pas
I
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie j |
rezervuoti telefonais: 925-9159, garbės phenumeratorium, o už parengimų vadovę Joaną K nitu5 Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- S
523-1883 ir 927-5980.
(pr.) auką labai dėkojame.
|
lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje i tobulą krikš- s
lienę tol. 476-2929.
(pr.).
S čionybę. J o palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos D
x St. Casunir Memorials, Inc.,
x Inž. Juozas Barkas, Bever
x Albinas Kurkulls, akcijų
s Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti |
3914 W. 111 St. (1 blokas nuo
ly Shores, Ind., Kazys Paško- brokeris, dirbąs su Rodman &
§ Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
I
gv. Kazimiero kapinių), teJef.
nis, Chicago, 111., Pranas Shim- Bradshaw, Ine, patarnauja ak
233-6335, seniausia lietuvių pa
|
Veikalas yra 592 pel., didelio formato, kietais viršeliais. =
kus, Scranton, Pa., A. Dirsė, St. cijų bonų, fondų bei kitų verty
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
i
Petersburg Beach, Fla., pratęs bių pirkime ir pardavime. Susi
Northfieki PuhUc Library patalpose lietuv;Skų tautiškų lėnų paroda. Parodą j r:
džiausias pasirinkimas. Nelso
dami prenumeratas, atsiuntė po domėję skambinkite 977-7916. surr-ngp (,.<<-;• Vaitienė, M. Kriauchuntęnė ir P. Vaitaitienė
DRAUGAS. ±51,5 W. 6Srd St, Chicago, IL 606t9
=
;~
nas br Dūlys savininkai, (sk.).
7 dol. aukų. Labai dėkojame.
(sk.).
Vimtr G. Valtienfci
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LIETUVIŠKŲ GIESMIŲ
PLOKŠTELES SULAUKUS

Chicagos žinios
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