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„Aušra“ Nr. 30 (70)

Nelegali diskusija 
sienlaikraštyje

Popiežiaus kelionė 
į Centro Ameriką

(Tęsinys)
Didinga vargonų muzika 

„nesugniuždė“ genialiausių 
kompozitorių: Haidino,.Šuber
to, Šopeno, Bacho, Bethoveno 
ir kitų, kurie skelbė, kad 
meninė intuicija, Meno, Gro
žio ir Harmonijos begalybė 
jiems kalba apie Dievo egzis
tavimą...

Su tuo kryžiumi, kurį gerbia
me mes, tikintys Lietuvos 
jaunuoliai,, 1863 m. savo 
sukilėlių priešakyje ėjo kuni
gas Antanas Mackevifiius, dėl 
nepaprastos drąsos pramin
tas Vytautu Antruoju; tą 
kryžių prie savo mirties pata
lo laikė raSytojas Viktoras 
Hugo. Skaitei jo „Varg
dienius“, netikintis jaunuoli? 
Paskaityk. Sustok ties to 
žmogaus minties gelme ir susi
mąstyk, ar jį ir jo kuriamas 
Kristaus Idealo persunktas 
asmenybes tikėjimas žemino 
ar iškėlė?

Ir kad aš, kaip radote, esu 
„šaunus jaunuolis, geras 
mokinys“ — tai mano pasau
lėžiūros nuopelnas. Jūs paste
bite geras religijos išugdytas 
žmogaus savybes, bet nieki
nate jų šaltinį — toks elgesys 
primena Krylovo pasakėčią 
apie kiaulę po ąžuolu. Jeigu 
kalbama apie žeminimąsi, 
tenka priminti žodžio „žemin
ti“ reikšmę. „Dabartinės lietu
vių kalbos žodynas“ apibū
dina jį sinonimais „menkinti, 
niekinti, peikti“. Žiūrėti tiesai 
į akis nereiškia nei menkinti,

Kinijos — Sovietų
Sąjungos derybos
Maskva. — Sovietų Sąjun

ga ir Kinija pradėjo naują 
pasitarimų rundą, kuris gali 
užtrukti tris savaites. Sios 
„politinės konsultacijos“ įgijo 
naują reikšmę, kai sovietų 
oficialus pranešimas pava
dino abiejų delegacijų vado
vus: Kinijos užsienio reikalų 
viceministerį Qian Qichen ir 
sovietų užsienio viceministerį 
Leonidą Iljičevą „specialiais 
įgaliotiniais“.

„Pravda“ praneša, kad pir
muose delegacijų susitiki
muose nustatyta pasitarimų 
darbotvarkė. Sovietų parei
gūnai atidengė, kad abi pusės 
siekia užbaigti seniai besitę
siančius nesutarimus dėl 
sienų, dėl ideologinių skirtu
mų.

Kinijos žinių agentūra 
antradienį paskelbė, jog dery
bose bus bandoma susitarti 
dėl „kliūčių“, kurios neleidžia 
pagerinti santykių. Svar
biausios kliūtys esančios: 
Vietnamo okupacija Kambo
džoje, sovietų karinė 
intervencija Afganistane ir 
sovietų kariuomenės laiky
mas prie Kinijos sienos.

Panašios derybos vyko 
Pekine pernai lapkričio mėn. 
Ir tuomet svarbiausios kliūtys 
pagerinti santykius buvo tos 
pačios: Kambodija, Afganis
tanas ir sovietų karinė grės
mė. Kinija reikalauja, kad 
Maskva nutrauktų savo kari
nę paramą Vietnamui, kuris 
turėtų išgabenti iš Kambo
džos savo karines jėgas.

Pakeitė generolus
Jeruzalė. — Izraelio kari

nė vadovybė paskelbė, kad iš 
pareigų pasitraukė karinės 
žvalgybos viršininkas gen. Ye-

nei niekinti. O tuo tarpu visi 
matome, kad žmogus turi 
daug silpnybių. Tarp jo ir 
visiško Tobulumo, kurį mes 
vadiname Dievu, yra didžiulė 
distancija. Sūnus nepažemina 
savęs, kai klaupiasi prieš 
motiną, prašydamas jos palai
minimo. Juo labiau nieko 
žeminančio nėra klauptis prieš 
visuotinį Gėrį, prieš Tiesą, tuo 
išreiškiant savo dėkingumą ir 
pagarbą teisingam Autori
tetui, Kurį pripažino, Kurio 
veikimui savo nuopelnus 
priskyrė didžiausi žmonijos 
geradariai.

Taip, aš tikiu, bet tikiu ne 
aklai, ne pragaro baimės ar 
dangaus praradimo verčia
mas. Tikiu būtent todėl, kad 
daug svarsčiau, lyginau, kad 
matau suluošintas savo neti
kinčiųjų bendraamžių jaunys
tes ir skaitau tokio lygio, kaip 
kreipimasis „Tikintis jau
nuoli“, ateistinius straipsniu
kus. Jau vien iš šio straips
niuko galima įsitikinti, kad 
ateistinė propaganda mūsų 
Tėvynėje yra legalizuotas 
amoralumo skleidimas. Pir
miausia, jis kupinas akivaiz
daus melo. Jo autorius galima 
suprasti — juk tikintieji šian
dien neturi savo laikraščių, 
negali ginti savo pažiūrų per 
radiją, televiziją, viešuose 
susirinkimuose ar disputuose, 
— kurgi jie demaskuos niekšy
bę? O mes štai radome tam 
kelią.

(Bus daugiau)

hoshua Saguy, kuris buvo 
kritikuotas specialios teisinin
kų komisijos dėl Beiruto pales
tiniečių stovyklų skerdynių. Jį 
laikinai pakeis armijos 
žvalgybos vadas gen. Aryeh 
Ben Tov. Iš pareigų atleistas 
ir gen. Amos Yaron, kuris 
palestiniečių „valymo“ metu 
vadovavo Izraelio karo jėgoms 
Beirute. Jis irgi susilaukė 
komisijos kritikos.Jis perkel
tas į pėstininkų ir parašiu
tininkų komandos štabą.

Artėja Vakarų
Vokietijos rinkimai
Bona. — Vakarų Vokietijo

je baigiasi rinkimų kampa
nija. Garsus vokiečių vie
šosios opinijos tyrimų 
Allensbacho institutas paskel
bė, kad parlamento rinkimus 
gali laimėti dabartinė vy
riausybė su kancleriu Hel- 
mut Kohl priešaky. Kriščio- 
nys demokratai opinijos tyri
muose gavo 50.4 nuoš. balsų. 
Socialdemokratų partija su
rinko 37.3 nuoš.

Tyrimai parodė, kad dvi 
mažosios partijos: laisvieji 
demokratai, kurie sudaro 
koaliciją su krikščionimis 
demokratais, gali išlaikyti 
savo poziciją bundestage su 
5.5 nuoš. Naujoji „žaliųjų“ 
partija gavo 6.3 nuoš. balsų. 
Jei spėliojimai pasitvirtintų, 
„žalieji“ pravestų į parla
mentą 25 atstovus.

— Austrijoje suimti 9 asme
nys už nelegalią prekybą 
ginklais, kurie buvo vežami iš 
Čekoslovakijos.

— Amnesty International 
paskelbė, kad Zairėje laužo
mos žmogaus teisės. Valdžios 
kritikai kalinami, kankinami, 
kai kurie nužudomi. Tokių per
nai buvo daugiau 200.

Vakarų Vokietijoje baigiasi rinkimų kampanija. 
Kovo 6 vokiečiai rinks naują parlamentą, paaiš
kės naujas kancleris. Nuotraukoje Bonos gatvės

vaizdas. Priekyje krikščionių demokratų kandi
datas į kanclerius Kohl, toliau — socialdemokra
tų plakatas su Hans Jochen Vogeliu.

/

Baigiasi
šilta

Buffalo, N.Y. — Šis mies
tas vakariniame New Yorko 
valstijos pakraštyje, prie Erie 
ežero, turėjo labai lengvą 
žiemą. Meškeriotojai, kurie 
mėgdavo sėdėti prie ežero lede 
iškirstų ekečių, šiemet netu
rėjo ledo. Per Kalėdas Buffalo 
mieste buvo 64 laipsniai. Šią 
žiemą apylinkėse iškrito 42 
coliai sniego, kada 1977 metais 
Buffalą nusiaubė sniego 
audra, išmetusi 148 colius snie
go. Tada mieste žuvo 28 
žmonės. Neseniai Phila- 
delphijoje, Baltimorėj, Wa- 
shingtone ir New Yorke ge
rokai prisnigo, tačiau Buffa
lo miestas tegavo per tą audrą 
apie 5 colius sniego.

Labai lengva žiema buvo ir 
Chicagoje. Prieš 4 metus, sako 
politiniai stebėtojai, miesto 
mero rinkimus nulėmė snie
gas. Merė Byme nugalėjo 
buvusį merą Bilandicą, nes 
miestą apklojo sniego kilimas 
ir miesto vadovybė „nemokė
jo“ apsisaugoti nuo kilusių 
sunkumų, transporto sustab
dymo, nesugebėjo išvalyti gat
vių. Dabartinei merei klima
tas sunkumų nesudarė, nors ji, 
prisimindama pūgą, pripirko 
pakankamai druskos ir 
sumobilizavo kiek galima dau
giau mašinų kovoti su pusni
mis.

Buffalo mieste dujų vartoto
jai sunaudojo 24 nuoš. mažiau 
dujų. Sumažėjo biznis ir šildy
mo alyvos bendrovėms. Mies
tas sutaupė 200,000 dol. drus
kai, kuri barstoma gatvėse. 
Lengvą žiemą keikia žiemi
nių rūbų pardavėjai ir 
ypač.slidinėtojų kurortai vaka
riniame New Yorke. Biznis čia 
sumažėjo 25 nuoš. Mažiau 
uždirbo sniego automobiliukų 
pardavėjai ir taisytojai. Ma
žiau biznio turėjo slidžių nuo
mavimo įstaigos. Tos pačios 
problemos palietė Vermontą, 
kur valstija dėl lengvos žie
mos turės 15 mil. dol. nuosto
lių. Buvo mažiau turistų 
slidinėtojų ir jų paliekamų 
dolerių. Detroite nuostolių turė
jo bendrovės, kurios speciali
zuojasi sniego pašalinimo dar
buose. Daug mažiau parduota 
smego valymo mašinų. New 
Hampshire Conway miesto 
ligoninė nusiskundė, kad paja
mos šią žiemą sumažėjo, nes 
mažiau buvo slidinėtojų ir kitų
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sniego sportininkų sulaužytų 
’ kojų ir kitų sužeidimų.

Gruodžio mėn. San Francis- 
ke įvyko Amerikos geofizikų 
konferencija, kuri svarstė 
klimato pasikėlimus. Buvo 
nuomonių, kad prie šiltos 
žiemos šioje hemisferoje prisi
dėjo pernai kovo mėnesio 
Meksikos ugnikalnio EI Chi- 
chon prasiveržimai. Atmosfe
roje atsirado pelenų, kurie 
sugėrė saulės energiją, 
susilpnino normalius vėjus ir 
oro cirkuliaciją.

Colorado universiteto klima
to specialistas dr. Joseph Flet- 
cher aiškina, kad kas septy
neri ar aštuoneri metai 
normalūs vakarų vėjai, kurie 
pučia drėgmę ir šilumą per 
Ameriką į rytus, susilpnėja, ar 
pasisuka į šiaurę ir į pietus. 
Paskutinį kartą 1976 m. šie 
šilti vėjai davė Aliaskai 
šilčiausią istorijoje žiemą. 
Tada šaltas oras iš Aliaskos 
slinko žemyn rytiniu Ameri
kos pakraščiu. Pietinė hemis
feros dalis vadina tokius oro 
judėjimus ,,E1 Nino“ — 
„Kūdikėlis“, nes vėjai pasiro
do apie Kalėdas. Šiltas Ramio
jo vandenyno vanduo pakei
čia Humbolto srovės šaltus 
vandenis. Sausuose rajonuose 

Į smarkiai lyja. Šiemet daug lie
taus iškrito ne tik Kaliforni
joje ir kitose Pietų-Vakarų 
valstijose, bet ir toliau į pietus 
— Ekvadore, Malaizijoje, o 
Australijoje buvo nelaukta 
sausra.

Tie vėjų ir vandenų judė
jimai davė Chicagai vieną 
šilčiausių žiemų, ii* laukiama 
ankstyvo pavasario.

Audros Kalifornijoj
Los Angeles. — Kaliforni

jos pakraščius vėl daužė dide
lės bangos, smarkiai lijo, siau
tė audros, uraganai, sukeldami 
potvynius ir nešdami nuo 
kalnų dumblą. Viesulas Los 
Angeles mieste sugriovė daug 
namų, sužeidė aštuonis 
žmones. Padaryta milijonai 
dol. nuostolių.

Audros privertė Britanijos 
karalienę keisti planus. Ji 
aplankė prezidento ūkį Santa 
Barbara, tačiau ten neplaukė 
savo jachta, bet skrido lėktu
vu, o ūkį pasiekė paprastu auto- 
busėliu, kuriam teko perkirsti
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— Specialus JAV pasiun
tinys Habibas lankėsi Egipte, 
kur informavo apie Libano 
derybų eigą. Izraelis atmetė 
paskutinius JAV kompromi
sinius pasiūlymus dėl taikos 
Libane.

— Jugoslavijos parlamen
tas papildė „prezidentų kolek
tyvą“, paskirdamas kroatą 
Miką Spiljak vietoj mirusio 
devynių asmenų grupės nario 
Vladimiro Bakarico. Spiljak 
taps prezidentu vieneriems me
tams šiemet gegužės mėn.

— Europos Rinka nutarė 
uždrausti jaunų ruonių kailių 
importus dvejiems metams.

— Buvę prezidentai Car
teris, Fordas ir Nixonas daly
vavo atsargos admirolo 
Hyman Rickoverio pager
bime. Pentagonas pakelbė, kad 
vienas povandeninis laivas 
greit bus pavadintas admirolo 
vardu.

— Ženevoje įvyko jau 63-čia 
JAV — Sovietų Sąjungos dery
bų sesija dėl vidutinių raketų 
apribojimo Europoje.

— Buvęs valst. seky. Alexan- 
der Haig pareiškė spaudai, kad 
prie jo išėjimo iš kabineto dau
giausia prisidėjo Falklando 
konfliktas, kurį jis bandė 
sustabdyti, tačiau nepasisekė.

— Filipinų kariuomenė ar
šiose kovose Mindanao saloje 
nušovė 30 komunistinių sukilė
lių, žuvo 5 kareiviai.

— Sovietų „Izvestija“ ragi
na Vakarų Europą neįsileisti 
naujų branduolinių raketų,.nes 
Europos valstybės atsidurtų 
„tarp kūjo ir priekalo“.

— New Yorko meras Koch 
lankėsi Izraelyje. Jį buvo 
pakvietusi ir Libano vyriausy
bė, tačiau pakvietimą atšaukė, 
kai paaiškėjo, kad jį vežioja 
Izraelio karinis malūnsparnis.

— Washingtono valstijos 
teismas nusprendė, kad 
veterinarijos daktaras, kuris 
išsiskyrė su žmona, turės jai 
sumokėti 19,000 dol., nes ji 
dirbo ir „leido jį į mokslus“. 
.Baigęs veterinarijos mokyklą, 
jis žmoną paliko.

— Izraelis paskelbė, kad 
sovietų specialistai baigė 
įrengti Sirijoje keturias naujų 
SAM-5 priešlėktuvinių raketų 
baterijas.

nemažai patvinusių kelių. Dėl 
lietaus ir miglos nebuvo 
įmanoma panaudoti malūns
parnių, kuriais prezidentas pa
prastai pasiekia savo ūkį.

Tegucigalpa. — Popie
žiaus Jono Pauliaus II kelionė 
į Centro Ameriką bus daugiau 
varginanti, sukels daugiau 
problemų, negu jis turėjo 
lankydamas Meksiką ar 
Braziliją. Pirmą dieną popie
žius apsistoja Costa Rikoje, 
kuri yra tvirčiausia šios 
pasaulio dalies demokratija. 
Čia bus jo atsparos punktas, iš 
kurio popiežius lankys 
Nikaragvą, Panamą ir Salva
dorą. Visose valstybėse buvo 
problemų tarp Valstybės ir 
Bažnyčios. Salvadore vyksta 
įtemptas pilietinis karas, kuris 
bus sustabdytas vizito proga. 
Popiežius pabrėžė savo kalbo
se apie konfliktą, kad reikėtų 
pradėti tartis, derėtis, reikėtų 
užbaigti žmonių žudymą, 
kuris per paskutinius trejus 
metus pareikalavo apie 100,- 
000 aukų.

Centro Amerikoje plačiai 
išsivystė vadinamas „išsi
vadavimo teologijos“ judėji
mas. Nikaragvoje, kurią valdo 
į komunizmą pasinešę kairie
ji, valdžioje dirba ir penki 
katalikų kunigai. Svarbiau
sias jų — užsienio reikalų 
ministeris Miguel D’Escoto 
Brockman. Jis ne kartą yra 
pabrėžęs, kad pagrindinė 
Bažnyčios pareiga yra kovo
ti prieš skurdą, žmonių 
išnaudojimą, socialinį netei
singumą. Šio judėjimo ku
nigai atmeta Vatikano ra
ginimą nesikišti į politiką, 
rūpintis žmonių išganymu, jų 
dvasiniais reikalais. Kai kurie 
Nikaragvos kunigai neklauso 
savo arkivyskupo. Ministeris 
D’Escoto Brockman yra 
pareiškęs viltį, kad popiežius 
parodys vargstantiems katali
kams didesnę meilę, negu jos 
parodo arkivyskupas Miguel 
Obando y Bravo.

Visos valstybės, kurias po
piežius aplankys, išskyrus 
Belizę, yra katalikiškos. 
Daugely šalių yra ir stiprios 
protestantų mažumos. Gvate
maloje jos turi nemažą įtaką, 
nes pats prezidentas gen. Ef- 
rain Rios Montt yra protes
tantas, fundamentalistų pa
mokslininkas, priklausąs Pa
saulio Krikščionių Bažnyčiai.

Nikaragvos valdžia dery
bose su Vatikano kelio
nės planuotojais išreikalavo, 
kad valdančios chuntos galva 
Daniel Ortega pasitiktų popie
žių kartu su arkivyskupu 
Obando y Bravo, kuris yra 
valdžios opozicijoje. Vatika
nas atsisakė plano, kad popie
žius laikytų Mišias aikštėje, 
kuri papuošta revoliucijos 
herojų portretais.

Kai vis daugiau kunigų 
pereina į revoliucijos gynimą, 
į kovą už socialinį teisin
gumą, tai nuo Bažnyčios 
atskyla turtingieji katalikai. 
Vienas biznierius Gvatemalo
je pasakė, kad Bažnyčia juos 
palieka nuošaly, ji tapo „skur
džių Bažnyčia“. Ji daugiau

— Kurortinėje Kinijos 
provincijoje apsivertė vandens 
keltas su 232 keleiviais. 
Išgelbėti pavyko tik 66.

— Sovietų teismas nuteisė 
Valerijų Senderovą, žydų 
kilmės matematiką, kalėti 7 
metus ir 5 m. ištrėmimo už 
priešvalstybinę veiklą. Jis 
buvo suimtas pernai birželio 
mėn., nes atidengė užsienio 
korespondentams, kaip Mask
vos universitete diskriminuo
jami žydai. Jis raginęs sovietų 
darbininkus nedirbti Lenino 
garbei „laisvų šeštadienių“.

nebeatstovauja tiems, kurie 
pasmerkti būti turtingais. 
Todėl vis daugiau pasiturin
čių katalikų ieško prieglaudos 
protestantų Bažnyčiose.

Daug rūpesčių turi valdinin
kai, kuriems pavesta prižiū
rėti svečio saugumą. Nuo 1977 
Centro Amerikoje buvo nužu
dyti 24 vyskupai, kunigai, 
vienuoliai ir seserys vienuo
lės, daugiausia tie, kurie ėjo 
marksistinės klasių kovos ir 
„išsivadavimo teologijos“ 
keliu. Žuvusių tarpe buvo 
Salvadoro arkivyskupas Os- 
car Arnulfo Romero, žinomas 
dešiniųjų valdžios kritikas. Jis 
tapo vargšų salvadoriečių ir 
kovojančios kairės kankiniu. 
Popiežius planuoja pasimelsti 
prie jo kapo, o tai bus laikoma 
politiniu gestu.

Vatikano sluoksniai nuro
do, kad visoje Pietų ir Centro 
Amerikoje Bažnyčia pasiskirs
tė į tris grupes: tradicinį deši
nį sparną, reformų siekiantį 
nuosaikų centrą ir kairiuosius 
„išsivadavimo“ rėmėjus. Nika
ragva tapo lyg laboratorija, 
kurioje paaiškės tų trijų srovių 
klaidos. Rūpesčių kelia ir 
pašaukimų trūkumas. Hondū
re su 3.7 mil. gyventojų yra tik 
51 hondurietis kunigas.

Svarbiausia šios popiežiaus 
kelionės dalis gali būti Haiti 
sostinėje Port au Prince, kur 
popiežius pasakys kalbą Pietų 
Amerikos vyskupų konferen
cijoje. Spėjama, kad popiežius 
pabrėš, kad reikia siekti 
socialinio teisingumo, tačiau 
to negalima pagrįsti ateisti
niu Markso mokslu ar jo meto
dais.

Paskyrė Salvadorui 
naują arkivyskupą
Roma. — Prieš išvykdamas 

į Centrinę Ameriką popiežius 
Jonas Paulius II paskyrė San 
Salvadoro arkivyskupu Ar
tūro Rivera Damas, kuris ėjo 
apaštalinio administratoriaus 
pareigas nuo 1980 m. kovo 24 
d. Tą dieną buvo bažnyčioje 
nušautas San Salvadoro buvęs 
arkivyskupas Oscar Arnulfo 
Romero.

Popiežius prieš išvykdamas į 
savo kelionę meldėsi į Čensta- 
kavos Mergelę, kad ji saugotų 
jį šiame neramumų apimtame 
regione. Popiežius pareiškė, 
kad dėl tų neramumų, susi
skaldymų, neapykantos, dėl 
socialinio neteisingumo ir 
ideologinių varžybų jis ir 
pasiryžo ten keliauti, nes šis 
Gavėnios laikotarpis veda į 
laimėjimą ir triumfą, veda į 
kančios ir mirties nugalėjimą. 
Popiežius baigė savo pasku
tinį prieš kelionę pasirodymą 
melsdamasis, kad „broliai 
susitaikintų“.

Salvadore, kur popiežius 
lankysis sekmadienį, revoliu- 
cijonieriai ir valdžios gynybos 
ministeris paskelbė, kad kovos 
bus sustabdytos.

KALENDORIUS
Kovo 3 d.: Titjanas,

Kunigunda, Uosis, Tulė.
Kovo 4 d.: Kazimieras, Alici

ja, Ginutis, Daina.
Saulė teka 6:24, leidžiasi 

5:42.
ORAS

Saulėta, vėjuota, temperatū
ra dieną 70 1., naktį 45 1.
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KAZIUKO MUGĖ
Detroito skautai ir skautės 

šį sekmadienį, kovo 6 d., vėl 
ruošia visų laukiamą tradici
nę Kaziuko mugę. Tai diena, 
kada skautai ir skautės turės 
progą parodyti savo darbštu
mą ir nagingumą. Bus proga 
vėl visiems susirinkti ir pa
bendrauti, pasigėrėti ir įsigyti 
gražių tautodailės ir įvairių 
skautiškų rankdarbių.

V. si. Pauliaus Jurgučio va
dovaujama vilkiukų draugovė 
laukia visų jaunųjų su įdo
miais žaidimais. Šiame šir
džių taisymų ir persodinimų 
amžiuje, vilkiukų mamytės, 
talkinamos ilgametį patyrimą 
turinčios Kaziuko mugės šir
džių specialistės sesės Elenos 
Anužienės, prigamins tiek dai
lių širdelių, kad kiekvienas at
silankęs galės įsigyti ir atsar
ginę širdį.

Tą dieną mūsų mamytės ir 
šeimininkės būna atpalaiduo
jamos nuo darbų virtuvėje ir 
savo namuose, nes tą dieną vi
si detroitiečiai vaišinasi Ka
ziuko mugės valgykloje skau
tiškos virtuvės pagamintais 
lietuviškais skanėstais. Ir šie
met visi kviečiami atsilanky
ti.

Bus daug progų išbandyti 
sa v o laimę, nes veiks net trys 
turtingos laimikiais laimėji
mų lentynos, tarp jų , bus vie
na Velykų stalo, na ir tradici
nis laimės šulinys.

“Gabijos” ir “Baltijos” tun
tų broliai ir sesės bei jų tėve
liai kviečia visus atsilankyti. 
Kaziuko mugė bus atidaryta 
tuoj po pamaldų. Mugė vyks 
Lietuvių Kultūros centro salė- 
je ir klasėse.

Visi yra kviečiami talkon ir 
prašomi laimikių(fantų) lai
mėjimams. Skautų tėvų ko
miteto pirmininkas Šarūnas 
Mingėla, kurio telefonas yra 
421 — 8612,ir “Baltijos” tunti- 
ninkas Juozas Orentas, tel. 
274 — 4136, yra pasiruošę su
teikti įvairią informaciją ir pa
galbos pasiūlymus.

Laukiam visų! Pasimatysim 
Kaziuko mugėje!

“Gabijos ir “Baltijos” tuntai 
Detroito skautų tėvų 

komitetas

VASARIO 16-TOJI 
“ŽIBURIO” MOKYKLOJE

Kultūros centro kavinėje 
vasario 19 d., 12 vai. vidurdie
nį, kėdės jau buvo sustatytos 
eilėmis. Langai pritemdyti — 
aluminijaus užuolaidos užda
rytos. Skaidrių prožektorius 
ant stalo. Pasiruošta monta
žui.

Fotografas ir koresponden
tė buvome pakviesti į kavinės 
patalpas. Susiradome vietą
kamputyje prie durų ir stebėjo- 
jom. Pirmas pasirodė mok. Pr. 
Zaranka su montažo kopijo
mis. Jas išdėliojo ant kėdžių 
vienoje pusėje. Antroji atėjo 
mokyklos vedėja D. Doveinie- 
nė, ją sekė visi mokiniai ir mo
kytojai. Vaikai užėmė jiems 
skirtas vietas. Dalyvavo mo
kinių tėveliai, LB atstovė, ra
dijo valandėlių atstovai: “Lie
tuviškų Melodijų” — V. 
Abariūtė, “Amerikos Balso” —
K. Ražauskas.

Visiems susėdus, mokyklos 
vedėja paklausė: “Sakykite, 
vaikai, ko mes čia dabar susi
rinkome?”. T. Stonys klausi
mą atsakė teisingai. Už atsa
kymą vaikas gavo kreditą. 
Tada vedėja atsisėdo prie 
skaidrių prožektoriaus ir rodė 
skaidres pagal montažo pla
ną. Ištraukų skaitymu, dekla
macijomis, dainomis, skaidrių 
pagalba buvo bandyta vai
kams parodyti Lietuvą nuo ka
raliaus Mindaugo laikų. “Gra

ži Tu, mano brangi tėvynė, 
ir kiekvienas svarbesnis Lietu
vos įvykis, karaliai, žymieji 
asmenys, didvyriai... Mok. Pr. 
Zaranka paruošė ir pravedė 
montažo programą, kurią atli
ko jis pats, mok. D. Navasai- 
tienė ir aukštesniosios litua
nistinės mokyklos mokiniai:
G. Černiauskaitė, M. Gražu
lis, P. Gražulis, J. Kizlauskai- 
tė, D. Petrusevičiūtė — Petru
lytė, V. Smalinskaitė, M. 
Šepetys, N. Zarankaitė. Dai
nuoti buvo kviečiami visi mo
kiniai. Patys mažiausi, atro
do, laukė tik savo numerio; 
giedant Lietuvos himną, jie, at
sistoję priekyje su lietuviško
mis vėliavėlėmis, jas siūbavo 
pagal himno taktą.

Montažą užbaigus, LB at
stovė V. Černiauskienė įteikė 
mokyklai LB ir L. Fondo 1,500 
dol čekį, kurį priėmė mokyk
los vedėja su būreliu mergai
čių. Mokykla šiemet laimėjo 3- 
čią premiją LB Krašto v-bos 
skelbtame mokinių skaičiaus 
padidinimo konkurse. Ir ęlvi 
trečiąsias premijas, paskirtas 
Alto už rašinį,laimėjo šios mo
kyklos mokiniai: L. Baraus
kas ir M. Landytė.

R. Ražauskienė

Detroito “Žiburio” lituanistinės mokyklos vedėja ir būrelis 
mokinių džiaugiasi LB ir L. Fondo per V. Černiauskienę įteik
tu 1,500 dol. čekiu mokyklai paremti.

Nuotr. K. Ražausko

PARAPIJŲ METU 
UŽBAIGA

Parapijų metų paskelbimas 
buvo lygiai svarbus ir parapi
joms ir lietuvių bendruome
nei. Išeivijos gyvenime para
pijų veikla nėra vien religinė, 
bet kartu tautinė, visuomeni
nė ir kultūrinė. Taigi mūsų lie
tuviškos parapijos daugiausia 
buvo, tebėra ir ateityje turėtų 
būti integrali tautos bazė. Nie
kas neužginčys, kad tautišku
mas išeivijoje ilgiau ir sėk
mingiau laikysis, jeigu jis bus 
sujungtas su religine prakti
ka. Taigi ir parapijų egzisten
cinis pagrindas yra surištas 
su lietuvybės gyvastingumu.

Šv. Antano lietuvių parapi
ja Detroite per paskutinius 
dvejus metus žengė tvirtą 
žingsnį pirmyn ir išsklaidė pil
kas mintis dėl tolimesnio pa
rapijos gyvavimo. Atgaivin
tas bažnytinis choras, 
išdekoruota bažnyčia, atre
montuotos parapijos patal
pos yra akivaizdūs ženklai, 
kad parapijiečiai neapleis 
1925 metais pašventintos baž
nyčios, kuri naujiems atei
viams buvo viena iš palan
kiausių ir religiniu patar
navimu, ir mūsų tautinei bei 
kultūrinei veiklai. Čia 1949 
metais spalio 1 d. buvo įsteig
ta šeštadieninė mokykla ir vi
sa organizacinė ir kultūrinė 
veikla buvo prisiglaudusi apie 
25-rius metus, ir iki šios die
nos tebėra veiklios kariškos 
organizacijos, kurios suruošia 
mūsų tautines ir valstybines

šventes ir išlaiko lietuviškas 
tradicijas.

Lietuviškų parapijų metai 
Šv. Antano bažnyčioje bus už
baigti kovo 6 d., sekmadienį, 
10:30 vai. r., pamaldomis, ku
rios turės specialias maldas į 
šv. Kazimierą.

Bažnytinis choras giedos šv. 
Kazimiero garbei naujai para
šytą giesmę: “Tėvynės globė
jui”. Bus giedama ir šv. Kazi
miero litanija. Visi parapiečiai 
privalėtų pamaldose dalyvau
ti ir iškilmingai užbaigti Pa
rapijų metus. s Sližy8

LB METINIS 
SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad JAV Lietu
vių Bendruomenės Detroito 
apylinkės visuotinas metinis 
susirinkimas yra šaukiamas 
kovo 20 d. 12 vai. dienos Die
vo Apvaizdos lietuvių parapi
jos kultūros centro patalpose.

Darbotvarkėje: pranešimai 
(valdybos ir revizijos komisi
jos), atstovų į LB-nės Michi- 
gano apygardos suvažiavimą, 
valdybos rinkimai ir kiti rei
kalai.

Valdyba kviečia visus besi
dominčius LB reikalais šia
me susirinkime dalyvauti.

Jonas Urbonas 
JAV LB Detroito apyl. 

valdybos pirmininkas

SPORTO KLUBO 
“KOVAS” ŽINIOS

Artėjant Pasaulio Lietuvių 
dienoms, kurių metu vyks ir 
lietuvių sportinės žaidynės, su
kruto ir Detroito sportininkai. 
Vasario 11-tą įvyko jų Susirin
kimas, kuriame aptarė įvai

rius reikalus: pasiruošimą 
sportinėms žaidynėms, iš Aus
tralijos atvykstančių svečių 
priėmimą, finansinius reika
lus ir kt. Šiuo metu jie platina 
laimėjimų bilietus; pelnas bus 
skiriamas uniformų įsigiji
mui.

Detroito sporto klubui “Ko
vas” vadovauja: Vytas Rugie
nius — pirmininkas, Stasys 
Klimas — iždininkas, Roma 
Petruševičienė — sekr., Algis 
Rugienius — patarėjas ir Jo
nas Urbonas — informacijai. *

Sekcijų vadovai: Krepši
nio — Robertas Janukaitis ir 
Algis Rugienius (vyrų gru
pės), Viktoras Memėnas ir An
tanas Racka (jaunių). Tinkli
nio — Vladas Simutis (vyrų) ir 
Jonas Grigaitis (moterų), Gi
na Rugieniūtė (mergaičių). 
Golfo — Vytas Petrulis. Leng
vosios atletikos — Juozas 
Orentas ir Jurgis Idzelis. Plau
kimo — Antanas Grigaras, 
Futbolo — Algis Čerekas. Lau
ko teniso — Algis Barauskas. 
Šaudymo — Jonas Šostakas. 
Šachmatų — Jurgis Jurgutis. 
Ledo rutulio — Marius Rauc-
kis. Įvairioms treniruotėms Det

roito sportininkai naudojasi 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centro patalpomis. 
Norintieji įsijungti į sporto 
klubą “Kovas” eiles, kreipki
tės į klubo pirmininką Vytą 
Rugienių arba sekcijų vado
vus. Linkime Detroito sporti
ninkams gerai pasiruošti ir ti
kimės, kad jie sugrįš iš Sorto 
žaidynių laimėtojais.

Jonas Urbonas

Detroito “Žiburio” lituanistinės mokyklos jauniausieji moki
niai mokyklos Vasario 16-tos minėjime.

Nuotr. K. Ražausko

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu:
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, IL 60632
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KALĖDŲ RENGINĮ PRISIMENANT
Gruodžio 19-tą Chicagoje bu

vo vyčių senjorų suruoštos 
bendros lietuvių Kūčios. Jas 
pradėdama vyčių senjorų pir
mininkė Adelė Gabalienė pri
minė, kad vyčiai jau nuo 1913 
metų kasmet ruošia lietuviš
kas Kūčias. Jie laikosi savo 
protėvių iš Lietuvos atvežtų 
tradicijų. Jie kasmet iškilmin
gai švenčia savo organizacijos 
patrono šv. Kazimiero šventę. 
Jie visą laiką rėmė ir tebere
mia Vliką, Altų ir Balfą. Savo 
atidaromąją 'kalbą baigdama, 
pirmininkė pakvietė ilgametį 
vyčių veikėju įum a lis tą Stasį 
Piežą vadovąuti vakaro pro
gramai. i

Stasys Pieža supažindino 
dalyvius su , garbingais sve-, 
čiais. Jie buvo: Altos pirminin
kas dr. K. Šidlauskas, dr. K. 
Eringis, neseniai iš Lietuvos 
atvykusi Pranckevičių šeima, 
inž. A. Rudis, vyčių apygardos 
pirmininkas V. Samaška ir 
kun. V. Daugintis.

Kun. V. Daugintis sukalbėjo 
maldą ir palaimino plotkeles. 
Tada prasidėjo jų laužymas ir 
laimės linkėjimai. Buvo plot- 
kelė ir iš pavogtos Lietuvos.

Aldona Buntinaitė, tauti
niais rūbais pasipuošusi, solo 
pagiedojo kęjetą kalėdinių 
giesmių. Jai ^kompanavo R. 
Mockus.

Buvo daug kalbų. St. Pieža 
savo kalboje ( nušvietė vyčių 
veiklą nuo pat organizacijos 
įsikūrimo, prisiminė suauko
tus Lietuvai 65 milijonus dole
rių (1918 — 1,940 metų laiko
tarpyje) ir dešimtis tūkstančių 
peticijų Amerikos vyriausy
bei. D. K. Šidlauskas sveikino 
vyčius Altos vardu. Dr. K. 
Eringis prisiminė kovojančius 
brolius ir seses Lietuvoje, ne
galinčius iškilmingai švęsti 
Kalėdų. Dr. A. Pranckevičius

Chicagos Lietuvos vyčių suruoštose Kūčiose šnekučiuojas 
Chicagos vyčių senjorų pirmininkė Adelė Gabalienė, solisto 
Aldona Buntinaitė ir dr. Kazys Eringis.

Nuotr. J. Tamulaičit
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pasidžiaugė laimingai atvy
kęs su visa šeima į šį kraštą ir 
sveikino Kūčių dalyvius. Inž. 
A. Rudis papasakojo telefonu 
kalbėjęs su savo žmona, Balfo 
pirmininke, kuri tuo metu bu
vo Paryžiuje ir rūpinosi Afga
nistano belaisviais lietuviais

Ant garbės stalo buvo pa
statytos trys žvakės. Vieną jų 
uždegė Amerikos karų vetera
nas V. Kalvaitis už žuvusius 
Amerikos lietuvius keturiuose 
karuose — abiejuose pasauli
niuose, Korėjos ir Vietnamo. 
Antrą žvakę uždegė V. Samaš
ka, už mirusius garbingus 
Amerikos lietuvius, kurie su
aukojo Lietuvai milijonus do
lerių, o Amerikoje pastatė daug 
bažnyčių, mokyklų, vienuoly
nų, ligoninių, senelių prieglau
dų. Trečią žvakę uždegė I. San- 
kutė už žuvusius Lietuvos 
savanorius ir visus laisvės ko
votojus, už žuvusius ir tebe
kenčiančius Sibire, už perse
kiojamus Lietuvoje.

Vyčių salė ta proga buvo 
gražiai papuošta. Buvo ir gra
ži kalėdinė eglutė. Ant atskiro 
stalelio stovėjo mažos v i . vė
lės su žvake ir kryželiu. Tas 
kryželis buvo suvenyras iš 
Antrojo Pasaulinio karo pir
mųjų fronto linijų.

Adelė Gabalienė

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAI

Šį sekmadienį, kovo 6-tą, vy
čiai minės švento Kazimiero 
dieną. Amerikos Vidurio apy
garda tą šventę švęs Chicago
je .Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje. New Haven mieste 50-os 
kuopos vyčiams šv. Kazimiero 
minėjime kalbės centro valdy
bos pirmininkė Loreta Stukie- 
nė.

Bayonne vyčiai New Jersey 
valstijoje švento Kazimiero 
šventę švęs vėliau, kovo 13 d.

Southfield mieste. Ten viską 
tvarkys 79-ta vyčių kuopa.

A. P.
Tame mieste veikia 67-ta kuo
pa.

Balandžio 24-tą Connecticut 
valstijoje, Bridgeporto mieste, 
bus Naujosios Anglijos apy
gardos suvažiavimas. Jį tvar
kys 135-tą vyčių kuopa. Vidu-

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

AKINIŲ PRITAIKYMAS
2636 W. 7lat Street

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 10 v.r. iki 6 v.v.

Skambinkit, (ketvirtadienį)
Tel. 436-5666

rio — Centro apygardos 
suvažiavimas ir kėgliavimo 
turnyras bus gegužės 21 — 22 
dienomis Michigan valstijoje

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

3200 VV. 81st Street
VaL: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. VILIJA LABANAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Clear Ridge Medical Center
6745 VV. 63 St., Chicago, III.

Ofs. tel. 586-2611
Ansvvering Service — 374-4828

Valandos pagal susitarimąDr. Peter T. Brazio ofisą perėmė
DR. VIJAY BAJAJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2434 VVest 71st Street

Tek HE 4-5849
Val.i^pirm., antr., ketv. ir penkt.
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.

DR. JONAS MAŽEIKA
DANTŲ GYDYTOJAS

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn
Tel. 423-8380.

Valandos pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street

Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. I ■ u 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTŲ,AS IR CHIRURGAS

4255 VV. 63rd St.
Vai. paRal susitarimą: pirm ir ketv 12—4

’ o -8 .ntr. 12—6; penkt : p

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-98
DR. J viFŠKAUSKAS

GYDYTOĮA' IR ( II.'" R* ' :
Spėt ialybe viuau- ' > .
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai : pirm., antr. ketv. ir penkt

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus

O»«. 735-4477; Rez 246 0067; arba 246-6561
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVrORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.

Tel. 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120

Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K Š A
VAIKŲ LIGOS

6441 S. Pulaski Rd.
V alandos pagal susitarimą

Tel. 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Chieago Eye Institute
4200 N. Central Avė.

Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS ir chirurgas
3844 VVest 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOĮA
8104 S. Roberts Road

1 myliu į vakarus nuo Harlem. Avė. 
Tel. 563-0700

Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė. Chicago
VVA 5-2t*70 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimu

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149

Yal pagal susitarimą Uždaryta treč.
Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas

3925 VVest 59th Street
Yal pirm., antr., ketv. ir penkt. 

nuo 12-4 vai. popiet ir e>-8 vai. vak 
Treč. ir šešt. uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

Vai : antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA

2659 VV. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., treč., ketv. ir šeštad

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak. 
išskyrus treč Sešt. 12 iki 4 vai popiet

Ots. tel. 586-3166; namų 381-3772
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street

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

PUOLA MASKVĄ
Buvo nemaža sensacija, kai 

laisvajame pasaulyje buvo iš
spausdinta Sovietų Sąjungoje 
gyvenančio Andrei Amalriko 
knyga “Will the Soviet Union 
Survive Until 1984?” (Ar So
vietų Sąjunga išgyvens iki 
1984 metų?). Parašyti tokią 
knygą, gyvenant už geležinės 
uždangos ir ją išleisti vaka
ruose, reikia didelio ryžto. Disi
dentas Amalrikas Maskvai su
darė nemažą problemą. Kai jo 
vardas išgarsėjo visame pa
sauly, jį likviduoti buvo ne
patogu, bet laikyti pas save to
kį maištaujantį teisių gynėją 
buvo sunku. Tai jam buvo leis
ta išvykti į vakarus.

Dabar iš spaudos išėjo jo ki
ta knyga: “Notės of a Revo- 
lutionary”. Išleido A.A-. Knopf 
leidykla New Yorke 1982 m. 
Įžangoje S. Jacoby pažymi, 
kad jis gimęs 1938 m. Jo tėvas 
buvo baigęs istorijos studijas 
Maskvos universitete. Karo 
metu buvo leitenantas, bet kai 
pasisakė prieš Stalino valy
mus, susilpninusius kariuo
menę, buvo areštuotas ir nu
teistas 8 m. kalėti. Pats Andrei 
Amalrik studijavo istoriją. Jis 
savo disertacijoje pažymėjo, 
kad normanų pirkliai turėjo 
nemažos įtakos į Rusijos civi
lizaciją. Užtat jo disertacija bu
vo atmesta. Profesorius pagy
rė, kad studija buvo vertinga, 
bet jis turėtų pakeisti savo tvir
tinimą apie tuos normanus. Jis 
nesutiko ir dėl politinių moty
vų buvo išmestas iš universite
to. Už reikalavimus piliečių tei
sių, jis buvo ištremtas į Sibirą. 
Išleistas į vakarus, jis 1980 m.' 
lapkričio mėn., važiuodamas į 
Madrido konferenciją, žuvo au
tomobilio nelaimėje, bet pali
ko šią knygą.

*

i Gimnazijoje jis, priverstas 
būti pionierių organizacijos 
nariu, vis jautė opoziciją tam 
komunistinės priespaudos re
žimui. Vėliau jis ėmė bendrau
ti su tokiais disidentais, kaip 
generolas Grigorenko, kuris 
ėmė atkakliai kovoti prieš 
“biurokratinę degeneraciją”. 
Amalrikui artimas buvo mate
matikas ir poetas Esenin-Vol- 
pin, daugelį metų komunistų 
kalintas ir kankintas psichiat
rinėje ligoninėje. Jis gėrėjosi, 
kai Kosterin, S. Pisarev, Gri
gorenko, I. Yakimovich ir V. 
Pavlenchuk paskelbė pareiški
mą, sveikindami atodrėkį 
Čekoslovakijoje ir reikšdami, 
kad Sovietų Sąjungos įsikiši
mas buvo nepateisinamas.

Amalrik rašo: “Mes siuntė
me savo deklaracijas ir straips
nius užsienio pasauliui, nes tai 
buvo vienintelis kelias juos pa
skelbti be cenzūros kontro
lės”. Jis džiaugiasi, kad dau
gelis mokslininkų jungėsi į 
žmogaus teisių gynėjų eiles So
vietų Sąjungoje, nors dau
gelis už tai nukentėjo.

Amalrikas iškelia, kokia 
žiauri nelygybė yra Sovietų 
Sąjungoje. Sovietiniai rubliai 
gali būti banknotais, o gali bū
ti ir certifikatais, kurių yra net 
keturios rūšys ir kiekvienoj rū
šy yra kitoks pinigų mokėji
mas — vis daugiau. Net ir už 
dovanų siunčiamus pinigus iš 
užsienio nulupama iki 35%. 
Nuo 1975 m., norint sumažinti 
žydams iš užsienio skiriamą 
paramą, buvo įvesta, kad nuo 
tų dovanų imama mokesčiais 
30%. Amalrikas aprašo, kad, 
kai du lietuviai perėmė lėktu
vą ir išskrido į užsienį, lage
riuose laikomi kaliniai iškirpo 
to laikraščio antraštę ir pririšę 
prie balandžio kaklo jį palei
do. Amalrikas atkreipia dėme
sį į amerikietės komunistų 
bendrakeleivės Angelą Davis 
suktumą. Kai ji buvo paprašy
ta užtarti areštuojamus libera
lius komunistus Čekoslova
kijoje, ji atsisakė.

Ištremtas į tolimą šiaurės 
Kolymą, Amalrikas, patyręs 
visą tiesą, parašė, kad ten ke

liai yra nutiesti ant žmonių 
kaulų — tiek daug kalinių ten 
žuvo kelius vesdami.

♦

Kalinamas Amalrikas susir
go meningitu. Ir sirgdamas į 
prausyklą turėjo eiti į kitą la
gerio pusę per lauką. Pats ne
beįstengdamas paeiti, buvo 
kitų kalinių vedamas. Uk
rainiečiai kaliniai jam pa
sakojo, kad Ukrainos lageriuo- | 
se dar sunkesnės sąlygos kaip 
Sibire. Sibiro lageriuose tem
peratūra žiemą kartais nukris- ■ 
davo 60 laipsnių žemiau nulio. ; 
Negaunant vitaminų, kalinio 
kūną padengdavo skauduliai. ■ 
Net sergantieji buvo varomi į I 
darbą. Žiemą kalinius kanki
no žiaurus šaltis. Net ir esant 
temperatūrai žemiau nulio, 
kaliniai teturėjo tik medvilnės 
žaketą ir vatinuką. Ligoniams 
trūko vaistų. Atominės fizikos 
institute Dubno darbininkus 
naikino radiacija. Jei kuris im
davo skųstis, uždarydavo į psi
chiatrinę ligoninę. Kolymos 
sostinėje Magadane gydytojas 
susiginčijo su žmona ir su vie
tiniu sveikatingumo pareigū
nu. Jo žmona buvo paskatinta 
paduoti pareiškimą, kad vyras 
protiškai iškrypęs, ir tas gydy
tojas buvo uždarytas keletui 
mėnesių į beprotnamį. Kalėji
me nebuvo leidžiama turėti nė 
drabužiams valyti šepečio. So
vietų Sąjungoje tiek daug kali
namųjų, kad Amalrikas skel
bia, jog buvo girdėjęs net apie 
30 milijonų skaičių.

Amalrikas pasakojasi suti
kęs ir kalinamus lietuvius, ku
rie jam padarė gerą įspūdį sa
vo mandagumu, žmoniškumu 
su kitais, svarankiškumu. Kai 
Amalrikas užtarė du kitus kali
nius, kurie buvo verčiami mie
goti ant plikų cemento grindų 
be jokių čiužinių, jį uždarė į 
cementinę kamerą, kur langai 
buvo išdaužyti, o lauke buvo 
temperatūra 50 laipsnių že
miau nulio. Sargai atėmė jo 
drabužius ir jų vieton davę vi
sai menką apvalkalą. Karcery 
tedavė sriubos kas antrą die
ną, o kasdien gabaliuką duo
nos su vandeniu ir druska.

Kai buvo iš lagerio išleistas, 
parvykęs namo Amalrikas ra
do tik keturias plikas sienas. 
Buvo išplėštos grindys, sto
gas, langų rėmai, krosnis. 
Nebelikę jokio baldo. Amalri
kas prisijungė prie Helsinkio 
grupės, kuri stebėjo, kaip lai
komasi tame susitarime nu
matytų žmogaus teisių. Sovie
tiniai pareigūnai buvo svetimi 
laisvei ir teisingumui. Ginz
burgas buvo nuteistas 8 me
tams kalėti už tai, kad skirstė 
pagalbą kaliniams ir Jų šei
moms. Lėšų turėta, kai Sol
ženicynas skyrė didžią savo 
honorarų dalį šalpai.

Daug pasako šios Amalriko 
eilutės: “Vienu metu Magada
ne KGB pareigūnai man pada
rė užuominas, kad jie gali ma
ne nužudyti. Tai nebuvo tušti 
žodžiai. Vladimiras Voinovič 
buvo dviejų KGB agentų ap
nuodytas (nors ne mirtingai).’ 
Keletui dailininkų nudegino o- 
das muštardos gazais. Vertėjo
K. Bogatyrevo galvos kaulą 
KGB pareigūnai įlaužė. Mat, jis 
buvo Pasternako draugas ir 
buvęs kalinys. Kai jis buvo li
goninėje po to užpuolimo, KGB 
pareigūnai pasakė daktarui:

‘Jeigu jis išgis, tai jums atsi
tiks tas pats’. Bet Bogatyrevas 
neišgijo”. Amalrikas pastebi: 
“kai Amerikoje bedarbiams 
mokama pašalpa, tai Sovie
tuose tokie siunčiami į Sibirą. 
Nesant čekių sistemos, Amal
rikas pinigus nešiojosi su savi
mi, nes, kaip jis rašo, “Aš 
kišenvagiais daugiau pasiti
kėjau, kaip valstybe, kuri gro
bė pinigus nuo manęs”. Smerk
damas rusifikaciją ir kyšius, 
pats rusas Amalrikas pasmer
kė komunistinę sistemą.

Juoz. Pr.

Informaciniame susirinkime Nevv Yorke vasa
rio 6 d. kalbėtojai. Iš kairės: Lietuvos gen. konsu
las Anicetas Simutis, dr. Adolfas Damušis, 
Americans for Due Procese atstovė Rasa Razgai-

tienė, dr. Kęstutis J. Valiūnas, Daiva Kezienė — 
Americans for Due Procese atstovė, adv. E. Ras- 
kauskas, adv. Povilas Žumbakis ir LB New Yor
ko apygardos pirm. Aleksandras Vakselis.

Nuotr. L. Tamošaičio

INFORMACIJA IR AKCIJA KGB 
— OSI REIKALAIS

Vasario 6 d., dieną po di
džiojo Kaukių baliaus ir esant 
blogam orui, pradėjo pamažu 
rinktis publika į “Informacinį 
susirinkimą”. Tą popietę buvo 
galima gauti ir karštus lietu
viškus pietus Kultūros Židiny, 
tad žmonės rinkosi anksti. Ar
tėjant antrai valandai, pradė
jo snigti. Bet šio susirinkimo 
svarba buvo tokia, kad ir snie
gas neatbaidė mūsiškių. Kai 
atėjo laikas pradėti programą, 
salė buvo sausakimša. Tie, ku
rie rauo vietos, sėdėjo, tie, 
kuriems trūko, stovėjo. Tokį 
įvairų būrį lietuvių vienoj 
vietoj retai kada pamatysi, 
ypač politiniame susiėjime.

Atidarymas
Atidarymo žodį tarė Alek

sandras Vakselis, LB Nevv 
Yorko apygardos pirminin
kas. Jis pabrėžė, kad čia nebu
vo eilinis susirinkimas, nes jis 
žymiai giliau siekė, negu tik in
formacijos perteikimo. Išsiaiš
kinant, pasiinformuojant, gali
me tuomet kompetentingai 
aiškinti ir kalbėti kitiems. NY 
Lietuvių Bendruomenė, papra
šyta Americans for Due Pro
cese, sukvietė visą eilę Nevv 
Yorko ir apylinkių organizaci
jų prisidėti prie šio susirin
kimo ruošos ir talkininkavi
mo. Nuo šio kooperavimo ir 
parėjo šio susirinkimo pasi
sekimas. Bendras reikalas, 
bendras darbas, bendras užsi
angažavimas jungė visus.

Rasa Razgaitienė pasvei
kino susirinkusius Ameri
cans for Due Process vardu. 
Ji paaiškino, kad tai yra bend
rai veikianti lietuvių, latvių,

D U OBĖS
JURGIS JANKUS
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Vandeny plūduriuodamas girdėjau jas krykš

taujant. Po kiek laiko krykštavimas nutilo. Turbūt 
išlipo iš vandens ir sugulė ant kranto, ir tuo momen
tu pajutau aštrų rėžimą, nueinantį per visą, kad kad 
Antanas miškelio pakrašty, už ko nors užsiglaudęs, 
jas stebi, ypač, kad akimis laižo Danutę. Ligi šiol 
jutau, kad jos abi man buvo reikalingos, kaip 
atkvepa ir kaip geros draugės, bet niekada nebuvo 
atėjusi mintis, kad su kuria reikėtų arčiau susirišti. 
Darbe paskendęs, gal tam ir laiko neturėjau, o gal 
užsispyrimas vien savo jėgomis kaip galima greičiau 
įsigyti diplomą buvo jaunam žmogui tą, rodos, būti
ną bruožą užtrynęs. Dabar jis vienu sykiu išniro su 
tokia jėga, kad pajutau fizinį skausmą, tokį pat, lyg 
kas peiliu per pusę pjautų.

Dantis sukandęs kelis kartus perplaukiau užute
kį, atsisėdau ant iš vandens išlindusio akmens. 
Saulė žaidė raibuliuojančiame vandenyje, smulkios 
žuvelytės, permatomos tokios, šmėkščiojo drungnam 
pakrašty, o mane ėmė noras paimti Antaną už švie
siais gyvaplaukiais apžėlusio sprando, panardinti į 
dugną, prispausti koja ir palaikyti.

Labai mėgti jo niekada nemėgau. Jeigu kurią 
dieną būtų kur išėjęs ir nebegrįžęs, niekad nebūčiau 
pasigedęs, bet kai per metų metus su žmogum šalia 
vienas kito trinies, apsipranti ir su pačiais neįpras
čiausiais jo bruožais. O Antanas mėgo pūstis. Nors 
gimnazijoj varėsi tik trejetukais, bet mėgo žiūrėti per 
kitų galvas ir vaidinti tokį, kuriam pasauly nieko 
nėra negalima. Su tuo buvau apsipratęs ir pats

RASA RAZGAITIENĖ

estų ir ukrainiečių grupė, kuri 
specifiškai rūpinasi OSI reika
lais, renka dokumentinę, isto
rinę informaciją, duomenis ir 
perteikia žinias visuomenei 
apie šios įstaigos nuveiktus 
darbus. Ji pastebėjo, jog šio rei
kalo svarba tokia, kad ji per
žengia skirtingų kartų ribas. 
Šiame darbe reikalinga ir jau
nų jėgų ir patyrusių galvų.

Rezistencija
Dr. Adolfas Damušis at

vyko iš Detroito su paskaita 
apie lietuvių tautos rezisten
cijos vaidmenį ir jos priešų 
klastotes. Pradėdamas jis pa
stebėjo, kad pagrindinė tiesa 
išryškėja ne iš jausmų, keršto 
ar pykčio, bet iš įvykusių fak
tų. Lietuvių tauta priklauso tai 
grupei, kuri remįasi didžiosio
mis žmonijos vertybėmis: tie
sa, teisingumu, laieve. O atsis
toti tiesos pusėje nėra lengva. 
Pergyvenus dvi okupacijas po 
nepriklausomybės praradimo, 
Lietuvos rezistencija atmetė 
abiejų okupantų idėjas: mark
sizmą ir nacionalsocializmą. 
1941 metų birželio 23 d. tauta 
visuotinai sukilo. Tautos buvo 
aiškus nusistatymas, kuris rei
kalavo daug jaunų aukų. Tuo
metinis pasiaukojimas buvo 
kovingumo dvasioje, lūžio pa
sėkoje. Šiandien Lietuvoj yra 
naujas lūžis, palydimas nau
jos dvasios, kuri taip pat nebi
jo teroro. Abejuose laikotar
piuose išryškėja principas, kad 
laisvė yra brangesnė už gyvy
bę

Laikinoji vyriausybė buvo

sukilimo įgaliojimų vykdytoja 
ir rezistencijos tęsėja. Nusista
tymas buvo griežtas ir kietas 
nepasiduoti. Vokiečiai visaip 
stengėsi laimėti arba nustum
ti vyriausybę, bet vyriausybė 
nesidavė. Pirmiausiai rūpėjo 
jai laisva, nepriklausoma Lie
tuva. Kitos karo meto vyriau
sybės buvo pagelbinės, Lie
tuvos vyriausybė buvo 
kovojanti. Primesti jai kolabo
ravimą yra melas ir neteisybė.

Dr. Damušis pailiustravo sa
vo mintis skaidrėmis. Buvo 
parodyti trys vokiečių do
kumentai, vaizduojantys jų in
trigas.

Toliau jis apibūdino Lai
kinosios vyriausybės paruoštą 
memorandumą 1941 m. rug
piūčio 5 d. Vokietijos vyriau
sybei Lietuvos teisinės padė
ties klausimu, kuriame 
prašyta Lietuvą pripažinti ir 
laikyti laisva ir nepriklau
soma valstybe. Po trejų metų 
be dviejų savaičių atėjo at
sakymas, kuriame vokiečiai, 
remdamjesi sovietų agresijos 
aktu, atmetė ir nepripažino 
Lietuvos laisvės.

Paskutinis pristatymas bu
vo apie tariamą “ištrauką iš 
Laikinosios Vyriausybės
ministeriu posėdžio protokolo, 
birželio 30, 1941”. Apie šį so
vietų pateiktą “dokumentą” te
ko dr. Damušiui liudyti gruo
džio mėnesį K. Palčiausko 
teisme.

Dr. Damušis papunkčiui 
analizavo šį “dokumentą”, ly
gindamas tris jo variantus 
skirtinguose leidiniuose. Kad

vienas kartais nusišypsodavau, ypač kai, vos įpu
sėjęs agronomo mokslus, ėmė užsiminti, kad Žemės 
ūkio rūmų direktoriaus vieta jau kaip ir kišenėje. Bet 
tą dieną šypsotis nebegalėjau, o jis negrįžo ir negrį
žo.

Pradėjau rengtis. Galvojau nueiti į pakluonę ir 
palaukti, kol grįš mergaitės. O jeigu grįš ir visi trys 
kartu, tai kas. Jeigu Antanas bandys pasijuokti, 
kaip atsitiko, kad pakluonėj atsiradau vienas, rasiu 
ką pasakyti. Ir pasakysiu taip, kad daugiau nebe
norės nė burnos praverti.

Bebaigiant varstytis batus, jis kaip briedis išlė
kė iš beržyno ir skuodė paežere šokinėdamas per 
eglutes. Visas įrudęs, saulės nublizgintas, kaip 
atgijusi ką tik nulieta varinė stovyla, ir kiekvienam 
šoktelėjime, kiekvienam judesy buvo kalte įkalta, 
kad gyvenime jam nieko nėra negalima.

Atšuoliavo, atsistojo priešais, kojas plačiai 
išžergęs, suplojo delnais ir pasakė:

— Nuspręsta!
— Kas? — pakėliau akis.
— Viskas. Visas mano gyvenimas.
— Nagi. Ar jau paskyrė Žemės ūkio rūmų 

direktorium, o gal pakvietė į ministerius? — pasišai
piau.

Mano balse turėjo būti daug sarkazmo, bet jis, 
atrodė, to net nepastebėjo.

— Eik tu, — numojo. — Tokius gali pasiimti, 
kada ant seilės užeina. Tik norėt reikia. Tie, broliuk, 
ne viso gyvenimo reikalas. Vieną dieną ministeris, 
kitą gali eiti, kur nori. Nepatiko, kepurę ant galvos ir 
sudie.

— Arba nepatikai kitam. Jis tau keliu į užpa
kalį. Net kepurės nespėsi pasiimti, — negalėjau 
atsileisti, bet Antano ir toji pastaba nepalietė.

— O kad ir taip, dar ne pasaulio galas. Geram 
vyrui vietų nors vežimą krauk. Bet yra, broliuk, tokių

OSI naudojasi KGB klasto
tėmis, yra tragedija, suktybė ir 
melas. Suvedus KGB — OSI 
elementus kartu, prijungus 
nesąžiningus liudininkus ir 
Amerikos spaudą, susikuria 
tautos puolimas. Čia nerūpi 
teisingumas, čia rūpi asmens 
darkymas, ekonomiškas nu- 
alinimas, nuplėšimas jo gar
bės. Šie apkaltinti asmenys 
simbolizuoja visą mūsų tautą.

Šių dienų šios rūšies melas 
yra prastesnės rūšies nei Sta
lino ar Hitlerio. Tie naudojosi 
aiškiu teroru, aiškia prievarta. 
Čia dangstomasi laisve ir lais
vės šešėlyje vykdomi prasižen
gimai. Sunkios okupacijos lai
kotarpy vokiečiam nepavyko 
sukelti keršto iš tų, kurie patys 
taip nukentėjo. Lietuviai 
nepasidavė velnio gundy
mams. O šiandien laisvėje, be 
priespaudos, OSI kartu su 
nesąžiningais liudininkais 
lengvai nusileidžia KGB 
diaboliniam gundymui. Jie už
deda melu biaurią dėmę ant tų, 
kurie žuvo nacių ir sovietų 
genocidiniame naikinime.

Baigdamas pristatymą, dr. 
Damušis siūlė: 1) kad Specia
lus lietuvių informacijos Cent
ras reaguotų į kiekvieną už
puolimą; 2) kad būtų 
steigiamas kuo greičiau bend
ras visų veiksnių fondas padė
ti apkaltintiems; 3) kad turėtu
mėm savo “lobby” grupę, kuri 
šiuo reikalu rūpintųsi Wa- 
shingtone.

Teisiniai trūkumai
Po trumpos pertraukos pra

sidėjo antroji programos dalis. 
Pirmasis pristatymas buvo 
adv. Ernesto Raskausko. 
Jis yra 31 m., advokatas iš 
Washingtono, kuris reprezen
tuoja K. Palčiauską. Jo prista
tymas vyko anglų kalba.

Jis bendrais bruožais nu
švietė OSI įstaigos steigimo 
aplinkybes, darbus ir nusista
tymus. OSI įsteigimas rėmėsi 
kilniu tikslu — ištirti ir surasti 
buvusius nacius kriminalis
tus. Specialus įstatymas buvo 
pravestas 40 metų po įvykusių 
nusikaltimų suieškoti tuos, ku
rie “padėjo” naciams.

Pati teisinė procedūra yra 
palyginus nauja ir pilietybės 
įstatymai yra nepritaikyti 
šiems laikams. Apkaltintieji 
neturi teisės į piliečių teismą 
(jury trial), neturintys lėšų ne
turi teisės į teismo paskirtą 
advokatą. Tokiose aplinkybė
se nė vienam natūralizuotam 
piliečiui nėra garantijų. Pap
rasti nusikaltėliai turi dau
giau teisių, negu iškviestieji 
OSI. Taip pat šiose bylose 
nėra nustatyto laiko termino jų 
užbaigimui (statute of limita- 
tions). Tiesos ieškojimas pasi
daro nepaprastai sunkus, jei

dalykų, kur reikia ne tik pagalvoti, bet ir pamatyti. 
Kai žiūri iš vienos pusės, debesys atrodo vienoki, bet 
jeigu galėtum užeiti iš kitos, jie jau būtų kitoki. Gal 
juodi, gal gelsvi, kaip anksti rytą, o gal net raudoni, 
kaip vakare prieš didelį vėją. Atvirai pasakysiu, kad 
visada linkau į Vitaliją. Visada smagi, gera 
šeimininkė. Sakiau, kad, tokią paėmus, būsi visada ir 
sotus, ir linksmas. Rimtų kalbų ir ministerijoj, o 
jeigu ne, tai ir toj pačioj apskrities agronomo įstai
goj prisiklausysi ligi apkurtimo. Pareisi namo, ir vėl 
rimtybės. Ne sykį vienas pagalvojau,, kad Danutė 
tau kaip tik į porą. Abu visada rimtos kalbos pilni. 
Žinoma, ne dabar. Dabar pamėgintum į rimtąsias, 
senis iš namų išvytų, bet po kelerių metų, kai būsi 
teisėjas ar geras advokatas, kodėl ne. Man tai kitas 
reikalas. Jeigu būčiau sukvailęs, Vitaliją galėjau 
seniai nuskinti. Kaip uogą. Būčiau nuskynęs, ir 
burnoj tuoj būtų apkartę. Kiek žmogui nedaug terei
kia tikrą teisybę rasti. Tik reikia atvirai pažiūrėti. 
Kol vandeny taškėsi, nieko, bet kai pamačiau į kran
tą išlipančias, taip ir nudiegė. Lyg smeigto kas įsmei
gė: tik Danutė ir niekas kitas. Ne, brolyti, akys 
atsivėrė, ir kitaip nebebus. Jeigu nori, tegu ir visi vel
niai sulėkę pamėgina man jos neduoti, tegu tik 
pamėgina skersai kelią stoti, visus kaip zuikspirius 
nuspardysiu. Nė nudaužytų ragų nespės susirinkti.

Jis vėl pasišokėjo, pasilaigė, kaip pirmą sykį po 
žiemos iš tvarto paleistas kumelys.

Man pasidarė visiškai nei šiaip, nei taip. Tikro 
žodžio tam pasakyti dar niekas nerado. Daug 
blogiau, negu prieš valandėlę, kai ant akmens sėdė
damas norėjau Antaną į ežero dugną sugrumdyti ir 
palikti. Jeigu jis jau nusprendė Danutę, tai ji ir bus. 
Nors ji nuo manęs ir niekada nenusigrįždavo, bet 
niekados neparodė, kad ir Antanas jai būtų kiek 
svetimesnis.

(Bus daugiau)

neįmanomas, nes žmonių at
mintys per tiek laiko pasikei
čia, išblunka, liudininkai per
sikelia, istorija papildoma, 
kitaip interpretuojama.

Tipiškas apkaltintasis yra 
daugiau kaip 65 metų amžiaus 
pensininkas, nepasiturintis as
muo. Kaltintojas yra OSI su 
apytikriai 70 darbininkų, ku
rių tarpe yra 20 advokatų ir 3 
milijonų dol. biudžetas.

Sovietai atlieka jiems tyri
nėjimus, parūpina liudinin
kus. OSI švaistosi su savo ga
lia ir nepajėgia ištirti tiesos. 
Tame ir yra svarba tokių gru
pių kaip Americans for Due 
Process, kurios renka infor
maciją ir tiria, kur yra teisybė.

Didelė problema yra Pabal
tijo valstybių nepripažinimo 
politikos paneigime. Yra mūsų 
pareiga savo pasipiktinimą iš
reikšti Amerikos vyriausybei. 
Yra neleistina sovietų “teisei” 
^vyrauti mūsų teismuose.

Kerštas ir 
persekiojimas

Adv. Povilas Žumbakis, 
plačiai žinomas ir energingas 
visuomenininkas, atvyko iš 
Chicagos dalyvauti popietėje. 
Jis reprezentuoja Antaną Lip- 
šį bei eilę kitų lietuvių šiose by
lose.

Jis savo pristatymą pradėjo 
apibūdindamas šių bylų tris 
rūšis. Ekstradicija. Čia kraš
tas, pvz. Vakarų Vokietija, ga
li pareikalauti asmens prista
tymo jų teismams.
Deportavimas nepiliečio. 
Tai neformali procedūra, ku
rioje nėra teismo. Ja naudo
jantis yra daug mažiau gali
mybės likti Amerikoj. 
Denatūralizacija. Pilietybės 
atėmimas einant per Ameri
kos teismus. Praradus piliety
bę, einama prie deportacijos.

Nors OSI šias bylas tvarko, 
ši įstaiga nebūtinai jas prade
da. L. Kairio bylą instigavo 
“Tiesos” korespondentai. J. 
Juodžio byla prasidėjo su so
vietų parūpintais savisaugoj 
batalijono sąrašais. Lenko F. 
Walus byla užvesta kaimynų 
skundų pasėkoje. Niekas prak
tiškai neieško teisingumo. Čia 
yra keršto ir persekiojimo rei
kalas. Persekiojami ne tik tie 
apkaltintieji individai. Jie 
“atstovauja” šauliam, karei
viams, ateitininkams, skau
tams, Laikinajai vyriausybei, 
visai mūsų visuomenei.

Šių bylų tikslai yra: 1) KGB 
gauna veltui propogandą su 
Amerikos valdžios pagalba; 2) 
Sovietai nori uždengti tai, ką 
jie padarė mūsų tautos nai
kinimui; 3) komunistai nori 
mus suskaldyti, nes mes esa
me efektingi veikime prieš 
juos.

(Bus daugiau)

t



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1983 m. kovo mėn. 3 d.

Lietuvos gen. konsulo ir Vliko suruoštam Vasario 
16-sios priėmime gen. kons. A. Simutis sveikinasi 
su Tautinės Kinijosgen. kons. K. C. Dunn, vidury—

jo žmona, toliau Vliko vicepirm. dr. E. Armanienė ir 
J. Stikliorius.

dos atstovai buvo supažindin
ti su genocido savaitgalio • 
tikslais ir programa. Posėdį į 
sukvietė J. Šlajus ir pravedė 
komiteto pirm. inž. Pilypas 
Narutis. Paaiškėjo, jog savait
galio išlaidoms padengti Lie
tuvių Fondas paskolino 1,000. 
Kitų lėšų rengėjai kol kas ne
turi. Nereikia nė aiškinti, kaip 
būtų svarbu, kad mūsų visuo
menė šį reikalą dosniai pa
remtų. Organizacinio komite
to pirm. adresas toks: P. 
Narutis, 6441 So. Washtenaw 
Avė., Chicago, III. 60629. O vi
si buvę okupantų politiniai ka
liniai prašomi registruotis pas 
J. Ivašauską, 3222: W. 66th 
PI., Chicago, III. 60629, net ir 
tie, kurie neketina į suvažiavi
mą atvykti. Užsiregistravu
siųjų pavardės viešai nebus 
skelbiamos.

Informaciniame posėdyje 
dalyvavo M. Drunga, J. Iva- 
šauskas, J. Janušaitis, J. Krei
vėnas, P. Narutis, St. Peterso
nienė, J. Šlajus, M. 
Valiukėnas ir J. Žemaitis.

mdr. i

MOSU
KOLONIJOSE

New Haven, Conn.

VYČIŲ ŠVENTĖ
Šv. Kazimiero 499-tas mir

ties metines paminės Lietuvos 
i Vyčių 50-toji kuopa kovo 6 d., 
I sekmadienį. Šv. Kazimiero pa- 
' rapijos bažnyčioje 10:30 vai. 
ryto koncelebracinės šv. Mi
šios, kurias atnašaus vietos 
kunigai. Tuoj po šv. Mišių pa
rapijos salėje bus bendri pie
tūs, kuriuose pagrindinė kal
bėtoja bus Loreta Stukienė, 
Lietuvos Vyčių centro valdy
bos pirmininkė iš Watchung, 
New Jersey. Visi kviečiami da- 

' lyvauti.
Šventės komiteto vardu 

Jurgis Kisielius

Žemę nors kažkaip mylė
tum, čia tik mirksnį gyveni!

J. A. Jūragia

CLASSIFIED ADS
MISCELLANEOUS
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TELEVIZIJOS
Spalvoto* ir paprasto*. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

MIGLINAS TV
2346 W. 68 St, tel. 776-1486 
lllllllllllllllllllllillllllllliuuillliuuilllilt

PAOKAGE EIPKJESS AGENCY 
MARIJA NOREIKIENfi

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
L*ba.l paseidaujamoa geros rūšies 

prekta. Maistas iš Europos aandšllų. aso* w. eetn st., Cbtcago, m. eoea*
TELEF. 925-2787

TAISO
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

JCreiptis j Hermaną Dečkį 
Tai. 965-6624 po S vai. vak. 

Kalbėti lietuvilkai

REAL ESTATE

NUO STUTTHOFO 
IKI GULAGO

Kaip žinia, kovo 12 — 13 d. 
Jaunimo centre vyks Lietuvos 
genocido savaitgalis. Rengė
jai — buvę nacių ir bolševikų 
kalėjimų politiniai kaliniai. 
Šie kaliniai jau 1945 m. Vo
kietijoje buvo suorganizavę są
jungą, nenustojusią veikti iki 
šios dienos. Pastaruoju metu 
ta Lietuvos rezistencijos buv. 
politinių kalinių s-ga veikė 
daugiau formaliai, peš iš pas
kutiniosios jos valdybos gy
vas tėra likęs tik vienas — 
pirm. kun. V. Pikturna Flori
doje. Tačiau eilinių s-gos na
rių tebėra gyvų ir judrių Šiau
rės Amerikoje dar kelios 
dešimtys. Tai betarpiški liudi
ninkai to, ką okupantai darė 
su lietuvių tauta antrojo pa
saulinio karo metais. Prie 
tų “senųjų” kalinių paskuti
niu laiku prisidėjo ir tie, kurie 
sovietų Gulage atkalėjo jau po 
karo ir iš ten ištrūkę pajėgė at
vykti į Ameriką. Taigi buvu
siųjų politinių kalinių s-gos 
veiklai atgaivinti tebesama 
nemaža potencialo, ir kaip tik 
pirmasis žingsnis šitąja link
me — Lietuvos genocido sa
vaitgalio Chicagoje surengi
mas.

Kas to savaitgalio metu ten 
dėsis? Ogi šeštadienį, kovo 12 
d., 1 vai. popiet įvyks s-gos na
rių suvažiavimas — posėdis, į 
kurį kviečiami visi buvę nacių 
ir bolševikų kalėjimų, kacetų 
politiniai kaliniai, bei Sibiro 
tremtiniai. Suvažiavimo tiks
las — išsirinkti naują s-gos 
valdybą ir nuspręsti, ką ir 
kaip veikti toliau.

Tos pat dienos vakarą ren
giamas iškilmingas genocido 
aukų minėjimas, į kurį kvie
čiama plačioji visuomenė, o 
ypačiai jaunimas. Minėjimas 
prasidės 6 vai. vainiko padėji
mu prie aukuro Jaunimo cent
ro sodelyje, paskui tęsis di
džiojoj salėj atnašautomis šv. 
Mišiomis su numatytu kun. 
prof. Stasio Ylos pamokslu. 
Per Mišias giedos bolševikų 
nužudyto kpt. J. Noreikos duk
tė, Dalia Kučėnienė. Po pa
maldų 8 vai. bus akademija su 
“žodžiu iš Stutthofo” (prof. 
Mečys Mackevičius) ir “žo
džiu iš Sibiro” (Jonas Kreivė
nas). Greta trumpų šių dviejų 
liudininkų prakalbų ir kitų ofi
cialių reikalų, akademijoje nu
matytas ir rašytojos Birutės 
Pūkelevičiūtės meninis skai
tymas “Stutthofas — Gula
gas”.

Kitą dieną, sekmadienį, ko
vo 13 d. bus pamaldos Tėviš
kės par. bažnyčioje (10 vai.) ir 
Ziono par. bažnyčioje (11 vai.). 
Savaitgalis užsibaigs spaudos 
konferencija 12 vai. Jaunimo 
centre. Abi dienas Jaunimo 
centro patalpose bus išstatyta 
ir dokumentų paroda. Jos pa

grindas — L. Prapuolenio ir Z. 
Kolbos kadaise surinkti geno
cido parodos eksponatai, 
stambiai papildyti dokumen
tais iš J. Dainausko ir Br. 
Kviklio rinkinių. Be abiejų 
pastarųjų asmenų parodos or
ganizavimo darbuose talkina- 
dar ir N. Abromas, D. By- 
laitienė, E. Juciūtė, J. 
Kreivėnas, St. Petersonienė, 
dr. V. Sruogienė ir J. Šlajus.

Lietuvos genocido savaitga
lį ir buv. politinių kalinių su
važiavimą suruošti paskatino 
dvi aplinkybės. Pirmiausia, š. 
m. kovo 13 d. sueina lygiai 40 
m. nuo tos dienos, kai naciai 
Lietuvoje 1943 m. suėmė 50 
Lietuvos įkaitų ir išsiuntė juos 
į Stutthofo kacetą. Tai hitleri
ninkų kerštas už tai, kad lie
tuvių jaunimas solidariai atsi
sakė jungtis į vokiečių 
paskelbtą mobilizaciją. Did
vyriškai Lietuva tada užsipel
nė garbę būti vienintele nacių 
okupuotąja Europos šalimi, ku
rioje okupantas nepajėgė su
organizuoti vietinių SS dali
nių. Šiąją garbę ir norima 
suvažiavimu, minėjimu ir 
spaudos konferencija iškelti to 
fakto nežinančiai ar jį primir
šusiai tiek lietuvių, tiek ame
rikiečių viešumai.

Antras paskatas — pradėti 
kolektyviniu būdu priešintis 
pastaruoju metu nepaprastai 
suintensyvėjusioms pastan
goms visus Lietuvos antina- 
cinius ir antikomunistinius re
zistentus paversti Hitlerio 
talkininkais ar net budeliais. 
Pavojus rimtas, nes į šią prieš 
lietuvių tautos daugumą nu
kreiptą šmeižto kampaniją dėl 
kažkurių mums sunkiai su
prantamų motyvų įsijungė ir 
JAV teisingumo departa
mento OSI įstaiga. Kampa
nijos tikslas — kenkti rezis
tentams ne tik morališkai, bet 
ir fiziškai — materiališkai. 
Kampanijos strategija — ieš
kant “kabliukų” jų kadaise už
pildytose imigracijos anketo
se, juos įbauginti ir, 
išsekdinus jų finansinius bei 
moralinius rezervus, eventua
liai juos nupilietinti ir iš JAV 
pašalinti pagal Maskvos ins
piruotą įskundimų, nurodymų 
ir sufabrikuotų “dokumentų” 
scenarijų.

Buv. politinių kalinių s-ga 
tuo klausimu ruošia motyvuo
tą memorandumą, kuris sa
vaitgalio metu bus pristatytas 
susipažinti visuomenei ir 
spaudai. Memorandumo adre
satas — JAV kongresas (kuris 
leidžia OSI veiklą ir sąmatą 
sąlygojančius potvarkius) ir 
vyriausybės organai. Memo
randume bus reikalaujama, 
kad visi iš Lietuvos (kurios 
JAV nepripažįsta) ateinantie
ji dokumentai būtų patikrinti

Lietuvos Respublikos konsu- 
liarinės tarnybos, ir kad būtų 
išlygintas neteisingas balan
sas tarp milžiniškų OSI ir ma
žų teisman traukiamųjų lietu
vių kilmės JAV piliečių 
finansinių išteklių.

Vasario 23 šį suvažiavimą 
ruošiąs laikinasis komitetas 
buvo Jaunimo centre sušau
kęs posėdį, kuriame liet. spau-

(sk.).

HOURS: Open Tues-Sat 9 A.M, to 5:30 P.M., 
Sunday 9:30 A.M. to 5 P.M Closed Monday

STASYS RAŠTIKIS

LIETUVOS LIKIMO KELIAIS
IS MANO U2RASŲ’ ''c V j1''./' ’ 1

TV tomas
Sis leidinys jau seniai daugelio skaitytojų buvo laukiamas 
pasirodant. Knygoje sutelkti jo užrašai, štai kaip autorius 
skelbia Įvado vietoje: “šioje knygoje, kaip ir kitose, nei 
skelbia Įvado vietoje: “šioje knygoje, kaip ir kitose, ne
noriu nieko peikti, nei girti. Rašau “sine irea et studio” — 
be šališkumo, nes tik tuo keliu galima pasiekti istorinę tie
są, ar bent priartėti prie jos”. . .

Išleido Akademinės Skautijos leidykla, Chicago 1982 
m. Kaina su persiuntimu $20.00.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, J/51/5 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629

Illinois gyventojai dar prideda $1.26 valstijos mokesčio.
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SOPHIE BARČUS
radio Šeimos valandos 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Stotis WOPA 1490 AM 

Transliojama iš nuosavos studijos
Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus.

7159 So. Maplewood Avė., 
Chicago, IL 60629 
TeL — 778-1543

iiiMiiimimimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiuiiii’

Parduodu 6 akrus žemės šiaurės 
Wisconsine, netoli Iron upės, 5 my
lios nuo Lake Superior. Per sklypą 
teka Muskege upelis, daug medžių 
grybų, žvėrelių ir žuvų. Geri keliai. 
Kaina — 3000 dol.

Skambinti (312) 776-9575

Kas nori gerom sąlygom Įsigyti Union 
Pier, Michigan, du žeminius namus ir 
garažą ant 100 x 300 p. sklypo, geroj 
vietoj? Trečdalis kainos duodamas iš- 
simokėjimui 10 metų iš 7%. Taip pat 
vienas namas išnuomojamas vasarai. 
Skambinti vakarais —

Tel. 1—616—469-2966

Are You Thinking 
of Leaving the City 
for Country Living?

New Lenox area one aere residential 
home site ln Improved subdlvision. 
Close to shopping, schools, train to 
“Loop”. Priced reasonably.

Tel. 469-8282

VALOME
KILIMUS Ui BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis.

BUBNYS
Tel — RE 7-5168
♦♦♦••••

10% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už iiĮMliniKlą u u,, ugnies Ir automo
bilio pn» mus.

LITHUANIAN EASTER EGGS
ANTANAS TAMOŠAITIS

Tai Antano Tamošaičio didžiulė knyga anglų kalba, 
gausiai iliustruota lietuviškais tautiniais motyvais margu
čių pavyzdžiais. Išleido Lithuanian Folk Art Institute, To
ronto, Kanada 1982 m. Knyga kietais viršeliais meniškai 
išleista, graži dovana bent kokiomis progomis.

Kaina su persiuntimu $24.25

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, ^5Jf5 W. 63rd St.,

Chicago, IL 60689
Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokesčių $1.60

--------

BRIDAL
FABRICS
A day to treasure 
made even 
more special...
Fishman’s has Chicago’s finest and 
largest selection of everything you’ll 
need to create a thing of beauty, a 
lasting work of heirloom quality — for 
the Bride and the Bridal Party.
Our extensive selection even includes 
such hard to find items as Looping and 
Heathcoat Pure Šilk English lllusion.

SPRING WOOLENS 
NOW UP TO50% OFF!

COMPLETE LINE OF DRAPERV 
& UPHOLSTERY FABRICS

Amarica’a Largaat Collactlon ot 
Couturiar and Daalgnai Orlglnala 
1101 S. DESPLAINES ST. 
(at Roosevelt Rd. near the 
Dan Ryan Expy. ln CHICAGO) 
AMPLE FREE PARKING
(312) 922-7250

MasterCard and VISA welcome
OLŠAUSKAS assist you!

FRAN K ZAPOLIS
3208 '/2 West 95th Street

Telef. GA 4-8654

įvairių prekių pasirinkimas nebran
giai iš mūsų sandelio.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Tel. — 925-2787

Vytautas Valantinas

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con- 
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai.
SERAPINAS — TeL 636-2960

Master Plumbing
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A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

T*L 376-1882 arba 376-5996
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M. A. i I M K U S
IMCOMB TAX BBRVICa 

NOTARY PUBLIC 
4M6 S. Maplevvood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ Iškvietimai. pildomi 
PILIETYBS* PRAŠYMAI tr

šitokie blankai.
iiiiiimrTTnnrnuiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiui

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus

NEDAS, 4096 Areher Avenue 
Chicago, OL 60692, UL 927-9960

M O V I N G
SERBNAS perkrausto baldu* ir 
kitu* daiktu*. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA

Telef. — ffA 5-8063

NEW LENOX RAJONE parduodami 
vieno akro sklypai rezidencijoms sta
tyti. Gera apylinkė, nauja vietovė, 
pravestos gatvės. Skamb. (angliškai) 
tel. 469-8282.

Mūrinis — 2 po 5 kamb. (po 2 mieg.)
Centralinis šildymas — atskirai kiekv. 
butui. 2 maš. garažas. Alumin. lan
gai. Svarus. $62,000. 72-ra ir Wasb- 
tenaw.

5 ir 4 kamb. Brighton Parke. Arti mo
kyklos. Mažas {mokėjimas. Savininko 
paskola.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Iincome Tax 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878

PATARNAVIMAS 
Pietų Chicagoje

Interesuoti parduoti ar pirkti, ap
drausti bei išnuomoti nuosavybę ar 
butus prašau kreiptis j mūsų įstaigą. 
Mes mielai jums patarnausime.--Mū
sų įstaiga priklauso “M.L.S." — Mul- 
tiple Listing Service. Turime kom- 
piuterj, aptamaujam pietvakarių Chi
cagą ir priemiesčius.

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Road 

TEL. — 767-0600

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas

Namų pirkimas — Pardavimas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
J. BAOEVIOIUS 

6529 S. Kedzie Avė. — 778-2216

DĖMESIO!
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XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų meno festiva
lyje Los Angeles, Calif. ir C- rand 
National Award Amerikos da in
kų profesinėje sąjungoje New Yu.-k*. 
Tai puošni dail. POVILO PUZINO 
monografija, kuri yra didelio formato 
Ir talpina 28 spalvotas reprodukcijas. 
Kartu ir XX amžiaus Madoną, Kaina 
su persiuntimu 27 dol. Puiki dovana 
ir tinka bent kuriomis progomis įteik

ti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui.
Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 

St., Chicago, IL 60629. Ulinojaus gy
ventojai prideda $1.50 valst. mokesčio.

t i



MOŠŲ KOLONIJOSE
Lemont, III.

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS

Lemonto apylinkė minėjo 
Vasario 16 Šiais metais vasa* 
rio 12 ir 13 dienomis. Šešta
dienį 12:30 po pietų prie mies
telio centro buvo pakelta 
Lietuvos vėliava ir sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Jau keleri metai iš eilės Le
monto miesto valdyba paskel
bia savaitę prieš Vasario 16 
kaip “Lithuanian Week”. Ir 
šiais metais per- vėliavos pa
kėlimą dalyvavo miesto bur
mistras Herb Zielke ir miesto 
administratorius George Brac- 
ken. Jie pasveikino apylinkės 
lietuvius, girdami Lemonto 
lietuvių veiklumą. Vėliavos Į 
pakėlime taip pat dalyvavo i 
Maironio lituanistinės aukš
tesniosios mokyklos ir 7 ir 8 
skyriaus mokiniai. Vėliavą pa
kėlė Spindulio tautinių šokių 
vieneto atstovas Linas Šoliū- 
nas, pagarbą atidavė jūrų 
skautai Darius ir Rimas Mau
rukai.

Sekmadienį, vasario 13 d., 
šv. Mišios buvo atnašaujamos 
De Andreis seminarijoje 12:45 
po pietų. Koplyčia buvo pilnu
tėlė ir nebuvo vietos susodinti 
visų žmonių. Mišias konceleb- 
ravo kunigai J. Borevičius ir 
J. Kidykas. Tikrai paveikiantį 
pamokslą pasakė kun. Jonas 
Borevičius. Tuojau po šv. Mi
šių žmonės skubėjo į Maironio 
lituanistinės mokyklos patal
pas) kur 2:00 vai. prasidėjo Va
sario 16 minėjimas.

Minėjimą atidarė Lemonto 
apylinkės valdybos pirm. Ag
nė Katiliškytė — Counsell, pa
dėkodama gausiai susirinku
siems svečiams. Minėjime 
dalyvavo miesto pareigūnai: 
burmistras, administratorius 
ir Township Supervisor Le- 
wellyn Schmidt. Jis pasveiki
no šūširinkusius svečius ir per
skaitė miestelio rezoliuciją, 
kurioje buvo paskelbta lietu
vių savaitė Lemonte. Nepri
klausomybės aktą perskaitė 
dvi šešto skyriaus mokinės — 
Viktorija Ramonytė ir Angelė 
Žvinakytė.

Pagrindinę paskaitą skaitė 
kun. Antanas Saulaitis. Jis 
tikrai šiltai ir įdomiai perdavė 
žinias apie pasaulio lietu ius, 
net išdalindamas svečiams at
spausdintas išvadas. Buvo tik
rai įdomu klausyti apie mūsų 
plačią ir įvairią lietuvišką šei
mą.

Po akademinės dalies buvo 
trumpa pertrauka. Pirmą me
ninės programos dalį atliko 
Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai, kuriuos pa
ruošė mokytoja Rasa Šoliū- 
naitė. Mokiniai dainavo kelias 
dainas ir paskaitė poezijos, šis 
montažas buvo tikrai gražus ir 
tiko šitokiam minėjimui. 
Aukštesniosios mokyklos mer

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mo- sario 16-tosios minėjime Lemonte. 
kiniai atlieka montažą “Pavergtoji Lietuva” Va- Nuotr. A. Mockaičio

gaitės atliko grakštų šokį “Pas 
motulę augau”. Smagu buvo 
tokį gražų šokį visiems maty
ti. Mokyklos meninę dalį už
baigė mažieji mokinukai, ku
rie kaip visuomet su 
nepaprastu entuziazmu ir 
smagumu padainavo ir pavai
dino dainas.

Antrą meninės programos 
dalį atliko Lemonto apylinkės 
tautinių šokių vienetas Spin
dulys, kuriam vadovauja Ra
sa Šoliūnaitė. Jie pašoko ketu
ris šokius, kuriuos buvo atlikę 
tik prieš savaitę savo Rugia
pjūtės baliuje. Spindulio šokė
jus, kaip visuomet, šiltai pri
ėmė svečiai.

Vienoje salės pusėje buvo iš
statyta mokinių meno paroda. 
Po meninės programos buvo 
pakviesta mokyklos direktorė 
Aldona Gasnerienė, kuri pra
vedė premijų įteikimą laimė
jusiems mokiniams. Buvo tik
rai įdomių meno kūrinių, 
kuriuos prieš dieną premijavo 
Algis Trinkūnas, Valentinas 
Ramonis ir Zina Katiliškienė. 
Vaikai su dideliu entuziazmu 
priėmė savo premijas ir plojo 
už savo,draugų laimėtas pre
mijas.

Minėjimą uždarė Agnė Ka
tiliškytė — Counsell, padėko
dama susirinkusiems sve
čiams už nepaprastą dosnumą 
aukojant laisvinimo reika
lams: Vasario 16 proga Le
monte buvo surinkta daugiau 
kaip 3000 dol. Taip pat buvo 
išreikšta didelė padėka Le
monto Maironio lituanistinės 
mokyklos Motinų klubui, ku
ris parūpino visas vaišes mo
kiniams ir svečiams po minė
jimo, ir dailininkui Algiui 
Trinkūnui už scenos dekoraci
jas.

A. K.

Sioux City, Iowa

GRAŽIAI MINĖJO 
VASARIO 16-TĄ

Sioux City lietuviai vasario 
20 d., sekmadienį, minėjo Va
sario 16.

Vietos klebonas kun. S. Mor
kūnas vasario 13 d. paskelbė 
bažnyčioje minėjimo progra
mą, kviesdamas visus lietu
vius ir kitataučiuf lankan
čius Šv. Kazimiero bažnyčią, 
melsti ir priimti k<_ .uuniją už 
lietuvius, kenčiančius paverg
toje Lietuvoje, Sibire ir kitose 
Rusijos vietose, ir taip pat lais
vojo pasaulio lietuvius ir jų bi
čiulius, nenuilstamai kovojan
čius už Lietuvos ir visų 
pavergtųjų laisvę.

Kun. S. Morkūno pastango
mis, asmeniškai prašant, vie
tos dienraštis “Sioux City 
Joumal” ir diecezijos savaiti
nis laikraštis “The Globė” įdė
jo jo straipsnius, ypač pasta
rasis įdėjo jo ilgą straipsnį.

Dvejas Mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo pats klebonas,

o trečias — kun. dr. R. J. Lin- 
nan, diecezijos katalikiškų mo
kyklų direktorius. Kun. S. 
Morkūnas pasakė lietuvių ir 
anglų kalbomis keturis pat
riotinius pamokslus, paaiš
kindamas sunkią religijos 
būklę Lietuvoje, rusų komu
nistų vedamą žiaurią kovą su
naikinti lietuvius. Jo pamoks
lai klausytojams buvo įdomūs, 
nes jis pats asmeniškai yra 
pergyvenęs pirmą rusų okupa
ciją ir penkis mėnesius nuolat 
tardomas, o jo dauguma gimi
nių mirė kankinių mirtimi Lie
tuvos kalėjimuose ir Sibiro tai
gose. Jo pamokslų klausėsi 
daugiau kaip 700 žmonių. Pa
rapijos salėje minėjimas buvo 
pradėtas 3 vai. p. p., Lietuvos 
ir Amerikos himnais ir gies
me “Marija, Marija”. Kun. 
Leonardas Musteikis, Šv. Po
vilo bažnyčios klebonas, 
Plainview, Nebraska, skaitė 
įdomią paskaitą apie paverg
tųjų kančias Lietuvoj ir Sibi
re.

Muzikos programą labai ge
rai atliko prof. S. Szemler 
smuiku, B. Vizintos ir B. 
Goodman — pianinu. 
Pavergtųjų laisvinimo > reikalu 
priimtos rezoliucijos nuorašai 
buvo pasiųsti JAV preziden
tui, Valstybės sekretoriui, Io- 
wos valstijos senatoriams ir 
kongresmanams. Po to buvo 
iškilmingas banketas, kurį 
pradėjo malda kun. L. Mustei
kis. Banketą grynai lietuviš
kai paruošė M. Kuncienė, A. 
Bulotienė, M. Mugenienė, A. 
Bujokienė, J. ir L. DeHaan ir 
kitos. Atsargos kapitonas S. 
Meškauskas labai uoliai, rinko 
aukas ir su M. Lunecku talki
no klebonui ruošiant minėji
mą. Minėjimas praėjo labai 
jaukiai. Dalyviai pasveiki
no kleboną 81-mo gimtadienio 
proga (jis yra gimęs 1902 m. 
vasario 16 d.).

Lietuvai laisvinti aukojo 
kun. S. Morkūnas — 300 dol., 
be to jis apmokėjo banketo bi
lietus už 42 pakviestuosius 
amerikiečius, 100 dol. — M. 
Kuncienė, po 25 dol. — M. Lu- 
neckas, S. Meškauskas, A. 
Žvirgždinas, R. Žvirgždinas, 
po 20 dol. — J. Cicėnas, F. Ba
nys, D. Christopherson, J. 
Kaušpėdas, K. Žolpys, po 15 
dol. — J. Mikėnas, P. Skuo
das, J. Ulanskas, po 10 dol. —
R. Delin, H. DeMarest, D. Do- 
novan, S. Huser, A. Laudans- 
kas, A. Skuodas, L. Skuodas, 
J. Uknis, T. Urbonienė, P. Va- 
lušis ir kiti po mažiau. Iš viso 
surinkta iš labai mažos 80 šei
mų kolonijos 816 dol. Po ly
giai pasiųsta Altai, L. Bend
ruomenei ir Vilkui.
AUKSINIS KUN. SIMONO 
MORKŪNO KUNIGYSTĖS 

JUBILIEJUS
Sekmadienį, balandžio 24 d., 

4 vai. p. p. šv. Mišiomis kun.
S. Morkūnas minės savo kuni
gystės auksinį jubiliejų ir 32 
metų klebonavimo Šv. Kazi
miero lietuvių parapijoje, 
Sioux City, Iowa. Po Mišių pa
rapijos salėje parapiečiai ruo-

šia banketą — pagerbimą. Ku
nigu jis buvo pašventintas 
Kauno arkivyskupo metropo
lito Juozo J. Skvirecko Kau
no katedroje 1933 m. balan
džio 1 d. Iš viso buvo 
pašventinta 44 kunigai.

Jau pažadėjo dalyvauti Mi
šiose ir bankete vietos vysku

pas Frank H. Greteman, D. D., 
buvęs kun. S. Morkūno klebo
nas, generalinis vikaras prel. 
L. J. Hoffman, 10 su puse me
tų talkinęs kun. S. Morkūnui 
sekmadieniais, kancleris ir vi
sa eilė prelatų, kunigų ir pa
sauliečių.

Vietinis

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1983 m. kovo mėn. 3 d.

A.f A.
STANISLOVAS ZAVISKAS

Gyveno Manchester, Conn.

Mirė vasario 11 d., 1983 m., sulaukęs 73 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Vištyčio valsčiuje, Kau

piškių kaime.
Amerikoje išgyveno 34 metus.
Pasiliko liūdinti žmona Valentina, dvi dukterys Teresė ir Ja- 

nutė, sesuo Uršulė, brolis Kazimieras, seserų ir brolių vaikai Lie
tuvoje, ir giminės Amerikoje.

Liūdi ŽMONA, DUKRELĖS, SESUO IR BROLIS.

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Kovo 6 d. sueina 25 metai nuo rangovo

A. f A.
PRANO URBANO 

mirties.
* Tą dieną, sekmadienį, už jo vėlę bus atnašaujamos 

šv, Mišios 8:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 
S. Claremont Avenue,. Chiteago, Sv. Kazimiero bažnyčio
je, Sioux City, Iowa, kurias atnašaus tos bažnyčios kle
bonas kum. Simonas Morkūnas, bei Kaune, Lietuvoje.

Prašome gimines, draugus bei pažįstamus ta proga 
prisimint jį savo maldose.

ŽMONA IR DUKTĖ 
BEI SŪNUS SU ŠEIMOMIS

A. t A.
PETRAS RUTKUS

Gyveno Beverly Shores, Indiana. Anksčiau gyv. Chica
goje, Marųuette Parko apyl.

Mirė 1983 m. vasario 28 d. 8 vai. ryto.
Gimė lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Ylakių mieste. 

Amerikoje išgyveno 33 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė (Bušmaitė), 4 

dukterys: Dina Baktys, žentas Algimantas, Sandra Strouhal, 
žentas Eugene, Donna Rodriguez, žentas Joseph, ir Nijolė 
Levins, žentas Charles; 12 anūkų ir kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 3 
iki 9 vai. vak. Petkaus Marųuette koplyčioje, 2533 W. 71 
Street.

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 4 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Žmona, dukterys, žentai ir anūkai.

Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345

MYLIMAI MOTINAI

A. +A.
Teodorai šlepetienei

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame dukteris BIRUTĘ, dr. ALDONA, 
žentus Inž. ADOLFĄ VENĮSKŲ, dr. KAJETONĄ JAN- 
NAOĘ ir visus šeimos artimuosius ir drauge su visais 
liūdime.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
SĄJUNGOS CENTRO KOMITETAS

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
ONOS MICKEVIČIENĖS

Kulvinskaitės
Šių metų vasario 27 d. suėjo vieneri skausmo ir 

liūdesio metai nuo mūsų mylimos žmonos ir motinos 
mirties.

Mygimai mamytei

A +A
ZOFIJAI ZAMALIENEI mirus,

dukterį ŽELĘ ir žentą PAULIŲ SKARDŽIUS bei anū
kus INA h" JONĄ su ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

LIUCINA IR JURGIS GRIGALAUSKAI 
SU ŠEIMA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI .

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue »

Telefonas — YArcis 7-1741-2

PETKUS
MARQUĘTTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS-

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS NARIAI

STEPONAS C LACK (Lackawicz) ir SŪNŪS
24X4 W. 44tfa STREET TeL REpublie 7-1213
11428 Southvnest Hwy, Palos HUU, IU. TeL 474-4410

VASAITIS - BUTKUS

Leidėjų žody rašoma, kad "šios knygos rankraštis gautas iš 
Lietuvos prieš keletą metų. Autorius yra baigęs aukštąjį mokslą, gerai 
susipažinęs su Sovietų s-gos komunistų partijos programa. Kelis sykius 
buvo kalintas ir kentėjęs Sibire. Gintaras Tautvytis (slapyvardis)... 
Autorius knygą rašė slaptai, rizikuodamas vėl pateku į Kalėjimą, 
Sibirą ar net gyvybės neteku”.

Išleido Pasaulio Lietuvių archyvas, Chicago, III. Kieti viršeliai, 
230 psl. Kaina su persiuntimu $11.00.

Chicago, IL 60629

VIDA MATULIENĖ 
JUOZAS JUŠKA

GINTARAS TAUTVYTIS 
Gyvenimas okupuotoje Lietuvoje

Komunistų propaganda ir tikrovė

A. f A.
Inž. EUGENIJUI JANKUI

mirus, jo žmoną DANUTĘ su ŠEIMA, visus GIMI
NES bei ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Brangiam tėvui

A f A. MATUI JASINEVICIUI
Lietuvoje mirus, jo sūnui, mūsų mielam pirmininkui 
VYTAUTUI JASINEVICIUI ir ŠEIMA T reiškiame 
gilią užuojautą.

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS 
"DAINAVA”

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 5 d., 
šeštadienį, 11 vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje Cicero, 
Illinois. Po šv. Mišių bus paminklo šventinimas Šv. 
Kazimiero kapinėse Chicagoje, sekcija 73, blokas 5.

Maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus kartu 
pasimelsti už a.a. Onos sielą ir dalyvauti paminklo 
šventinime.

Vyras Kazimieras,
duktė Eugenija ir sūnus Jonas
su šeimomis

Skaitykite ir platinkite dienr. “Draugę”.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1983 m. kovo mėn. 3 d.

X Lietuvos genocido savait
galis rengiamas kovo 12-13 die
nomis Jaunimo centre. Ta pro
ga bus Lietuvos rezistencijos 
buv. politinių kalinių s-gos na
rių suvažiavimas, iškilmingas 
minėjimas liet. rezistentų garbei 
ir rezistencijos dokumentų paro
da. Laikinasis komitetas, ku
riam vadovauja inž. P. Narutis, 
vasario 23 d. buvo surengęs 
spaudos konferenciją, kurios 
metu supažindino su Lietuvos 
genocido savaitgalio uždaviniais 
ir programa. Platesnį reporta
žą skelbiame.

X Dr. Linas ir Rima Sidriai
kovo 1 d. susilaukė dukrelės, ku
riai išrinko Vijos Marijos var
dus. Nauja sesute džiaugiasi 
jos vyresnė sesutė Lina ir bro
liukas Rimas, taip pat anūke 
džiaugiasi inž. Juozas ir Birutė 
Briedžiai bei dr. Giedrė ir dr. 
Rimvydas Sidriai.

X Viktoras Diminskis, “Drau
go” knygų platinimo vedėjas, ku
ris bdvo autobuso sunkiai su
žeistas ir išgulėjo apie keturias 
savaites St. Luke-Presbyterian 
ligoninėje, jau grįžo namo. Da
bar, žmonos ir vaikų prižiūri
mas, gydosi namie ir pamažu 
sveiksta.

X Juozas B.Laučka, Bethes- 
da, Md., Ateitininkų vadas, at
siuntė “Lietuvos bažnyčių” kny
gų^ autoriui malonų laišką, ku
riame šiltais žodžiais išreiškė 
pasitenkinimą šių knygų paruo
šimu ir išleidimu, džiaugėsi, kad 
Lietuvos bažnyčios “reikiamai 
uždokumentuojamos ir paliks 
ateities kartoms galimai tikres
nį ir neiškreiptą mūsų bažnyčių 
bei religinių pastatų vaizdą”. 
Prašė neužmiršti Vabalninko pa
rapijos, kurioje jis praleido daug 
gražių dienų, prisiuntė nuotrau
kų ir per Panevėžiečių klubą di
desnę piniginę auką.

X Davė Mackevičius, Stan
dard Federal Savings bendrovės 
naujasis prezidentas, operos “I 
Lituani” pastatymui Pas. Lietu
vių dienų metu įteikė tūkstan
tinę. Standard Federal Savings 
bendrovė jau eilę metų remia 
Lietuvių Operos pastatymus.

X šv. Juozapo garbei šv. Mi
šių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. 
(7 vai. rytais), Marijonų koply
čioje, prie “Draugo”. Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Mariau Fathers, 6336 So. Kil- 
boum Avė., Chicago, IU. 60629.

(pr.).,
x “Draugo” administracijos 

organizuojama 18 dienų kelionė 
į šv. Žemę, Egiptą ir Graikiją. 
Išvykstame balandžio 21 d. Su
interesuoti prašomi skubiai re
gistruotis iki kovo 10 d. Ameri
can Travel Service Bureau, 9727 
So. Westem Avė., Chicago, IL 
60643. Telef. 312-238-9787. 
“Draugo” vardu kaip palydovas 
vyksta kun. Jonas Duoba, (pr.)

x J “Draugo7' premijuoto ro
mano premijos įteikimo iškilmes 
ir koncertą bilietus jau galima 
įsigyti Vaznelių Gifts Interna
tional parduotuvėje, 2501 W. 
71st St., Chicago, DI. Tel. 471- 
1424. Bilietų kainos; 12, 10, 6, 
5 ir 4 dol. Koncerto programą 
atliks New York Metropolitan 
operos solistė M. Niska ir sol. 
baritonas Algis Grigas. Akom
panuoja muz. A. Vasaitis. Kon
certas bus kovo mėn. 19 d. Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje, 
Chicagoje. (Pr.).

x Perkant ar parduodant na
mus, kreipkitės į Danguolę Va- 
lentinaitę, tel. 767-0600. Ji jums 
padės ir patars nejudomojo tur
to srityje. (sk.)

X Maria ir Antanas Rudžiai 
paėmė visą stalą į naujos gar
bės vicekonsulės Marijos Krau- 
chūnienės sutikimą ir pagerbi
mą, kuris bus Lietuvių Tauti
niuose namuose kovo 11 d., 
penktadienį. Pagerbimą rengia 
Liet. Moterų federacijos Chiea
gos skyrius.

X “I Lituani” operos pasta
tymui bilietus, kurie yra rezer
vavę dėl liepos 1 d., prašomi visi 
atsiimti iki kovo 15 d. Vaznelių 
prekyboje Marųuette Parke.

X Nauja meno paroda atida
roma “Galerijoje” (744 North 
Wells St.) šį penktadienį, kovo 
4 d. Parodos menininkai ameri
kiečiai: Carole Harmel (foto
grafija), Artihur Lėrner (tapy
ba) ir Klaus Steinbrenner (skul
ptūra). Pasisvečiavimas bus tą 
dieną nuo 5 iki 9 vai. vak.

X Adv. Morkus Rudis, jau
niausias Marijos ir inž. Antano 
Rudžių sūnus, per Kalėdas su
sižiedavo su Vida Janevičiūte. 
Jų jungtuvės numatomos balan
džio 24 d. Svč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje Mar
ųuette Parke.

X Agr. Salomėja ir Vytautas 
Janulaičiai, nuolatiniai labdaros 
rėmėjai, Putnamo seselių dar
bams paremti ir šiais metais at
siuntė didesnę auką.

X A. a. Ernestas Carp (Kar
pius) mirė vasario 28 d. West- 
villėje, III. Nuliūdime liko jo 
seserys sės. Ernesta Karpiūtė, 
Justina ir Philomena Karpiū- 
tės. Karpių šeima buvo West- 
villėje viena iš pionierių lietuvių 
emigrantų, rodžiusių lietuvišką 
pavyzdį visiems ten gyvenusiems 
lietuviams. Laidojamas penkta
dienį, kovo 4 d., Westvillės kapi
nėse.

X V PLJK Nakvynių komisi
ja labai prašo Chieagos ir apy
linkių lietuvius, galinčius Jau
nimo kongreso metu į savo na
mus priimti iš užsienio atvyk
stantį jaunimą, apie tai galimai 
greičiau pranešti nakvynių ko
ordinatorei Guodai Antanaitytei, 
5925 S. Sawyer Avė., Chicago, 
111. 60629, tel. 434-7004. Maž
daug tarp birželio 26 ir liepos 
4 d. reikės Chicagoje apgyven
dinti apie 160 jaunuolių, todėl 
geraširdžių tautiečių talka čia 
bus labai įvertinta. Kad nakvy
nių parūpinimo darbą sektųsi 
gerai sutvarkyti iš anksto, pa
geidaujama pas save laisvų vie
tų turinčias šeimas atsiliepiant 
ne vėliau kovo 15 d., kreiptis 
nurodytu adresu arba skambi
nant į PLJK būstinę, telef. 
778-2200.

X G. T. International kelio
nių agentūra praneša, kad ge
gužės mėn. 13 d., 1983 m. pra
sideda 18 dienų išvyka į Euro
pą. Maskva, Vilnius (7 dienos), 
Kaunas, Talinas, Leningradas, 
Helsinkis. Ribotas vietų skai
čius ! Tolimesnėm informaci
jom: G. T. International, 6240 
So. Kedzie Avė., Suite No. 3, 
P. O. Box 29168, Chicago, III. 
60629. Telef. 312—471-1700, 
471-1702. Šiai išvykai vadovaus 
agentūros prezidentas sol. Algis 
Grigas. (sk.).

x Už a. a. Arnoldo Aleknos 
sielą vienerių metų mirties pro
ga šeštadienį, kovo 5 d., 9:30 
vai. r. Jėzuitų koplyčioje bus 
laikomos šv. Mišios. Gimines ir 
artimuosius prašome pamaldose 
dalyvauti arba už Velionį pasi
melsti. šeima

(pr.).
x Dengiame ir Taisome visų 

rūšių stogus. Už savo darbą 
garantuojam ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kielai 
tel. 434-9655 arba 7S7-1717.

(sk.).

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ak.)

LB Brighton Parko apylinkės 
valdybos vasario 2Q d. suruoštas 
Nepriklausomybės 65 metų su
kakties minėjimas praėjo su ge
ru pasisekimu. Apylinkės val
dyba pagal jau prigijusią tradi
ciją šią šventę ruošia su litua
nistine mokykla ir Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebono prel.
D. Mozerio ir kunigų parama.

Šventės minėjimas prasidėjo 
10 vai. šv. Mišiomis Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje. 
Su vėliavomis dalyvavo Dariaus- 
Girėno postas, šauliai, Lietuvos 
Vyčiai, lituanistinė mokykla ir 
kt., iš viso 9 vėliavos. Evange
liją skaitė kun. F. Kireilis ir 
paskatino po pamaldų visus da
lyvauti akademiniam šventės 
minėjime parapijos salėje.

Šv. Mišias atnašavo ir pritai-.

X Birutė Gylienė iš Olympia, 
Wash., yra atvykusi aplankyti 
motiną M. Rimkienę, seserį D. 
Pareigienę ir brolį R. Rimkų, 
gyvenančius Bertvyne. Viešnia 
iš Washingtono valstijos, lydi
ma Danutės Pareigienės ir savo 
motinos M. Rimkienės, aplankė 
“Draugą”, įsigijo naujų plokšte
lių ir leidinių. Ta proga dar ji 
paliko ir 50 dol. auką “Drau
go” spaudai stiprinti. Labai 
ačiū.

X Patikslinimas. Lietuvos ge
nocido savaitgalio (nacių ir bol
ševikų aukų minėjimo) proga 
pamaldos Jaunimo centre bus 
ne kovo 13 d., kaip vakar dienos 
laidoje pranešta, o šeštadienį, 
kovo 12 d., 6:30 vai. vak.

X Dr. Šarūnas Lazdinis, Day- 
ton, Ohio, dr. A. Garūnas, Chi
cago, III., A. Buchmanas, Wor- 
cester, Mass., pratęsė prenume
ratas ir kiekvienas pridėjo po 
15 dol. dienraščio stiprinimui. 
Labai ačiū.

X E. Jonušienė, gyv. Omaha, 
Nebr., lietuviškų organizacijų ir 
lietuvių kultūros nuoširdi rėmė
ja, atsiuntė mokestį už dvi 
“Draugo” prenumeratas su 100 
dol. auka dienraščio paramai.
E. Jonušienę ir toliau laikome 
garbės prenumeratore, o už gra
žią auką tariame nuoširdžią pa
dėką.

X Sol. Margarita Momkienė 
dainuos susipažinimo vakarie
nėje su Lietuvos vicekonsule 
Marija Krauchuniene Chicagoje. 
Vakarienė įvyks kovo 11 d. 7 v. 
vak. (penktadienį) Lietuvių Tau
tiniuose namuose, šį renginį 
ruošia Liet. Mot. Fed. Chieagos 
klubas. Vietas galima užsisaky
ti iki kovo 8 d. Tel. 925-0035 
arba 925-6193. (pr.).

X Nuoširdžiai dar kartą dė
kojame E. Diminskienei už jau
triai pravestą pomirtinį atsisvei
kinimą koplyčioje su a. a. (S. To- 
liušiene. E. Diminskienės pavar
dė buvo praleista šeimos padė
koje, skelbtoje š. m. vasario 
23 d. Toliušių šeima

(pr.).

Nekalto Prasidėjimo mokyklos lituanistinė klasė su mo kytojomis Sofija Jonyniene ir Grasilija Meiluviene Vasa
rio 16 minėjime invokacijos metu. Nuotr. P. Malėtos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

■iSĖKMINGAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

MINĖJIMAS

Mykolas Dranga,
"Draugo” redaktorius, kalba Brighton 

Parko Vasario 16 minėjime.
Nuotr. P. Malėtos

kytą pamokslą pasakė Jėzuitų 
provinciolas kun. Antanas Sau
laitis. Bažnyčioj giedojo parapi
jos choras ir solo .— Tadas Rū
ta. Iškilmingų, Mišių auką nešė 
lituanistinės mokyklos mokytoja 
Rūta Juškienė ir dvi tos mokyk
los mokinės. Po iškilmingų Mi
šių choras ir visi maldininkai 
sugiedojo Lietuvos himną.

Parapijos mokyklos salėje 
akademinį minėjimą su įžangi
niu žodžiu pradėjo valdybos 
pirm. S. Daulienė ir pakvietė 
Rūtą Jonynaitę - Juškienę vado
vauti minėjimo programai, kuri 
ne pirmą kartą apsukriu vado
vavimu apylinkės minėjimuose 
įneša gyvumo ir geros nuotai
kos. Sugiedojus JAV ir Lietu
vos himnus, jautrią invokaciją 
sukalbėjo kun. A. Saulaitis. Ne
priklausomybės paskelbimo aktą 
gražia lietuvių kalba perskaitė 
lituanistinės mok. mokinė Asta 
Tijūnelytė su dviem asistuojan- 
čiom mokinėm, pasipuošusiom 
tautiniais rūbeliais. Kadangi tik 
už poros dienų turėjo vykti mie
sto pareigūnų rinkimai, sveiki
nimo Įžodį čia pasakė ir prašė 
už jį balsuoti mūsų apylinkės 
miesto atstovas Aloysius Majer- 
czyk. Nors programai vadovau
janti Rūta jį gražiai pristatė, 
bet vistiek iš salės buvo nugir
sta pastaba, kodėl jis pas mus 
neatsilanko po rinkimų.

Minėjimo pagrindinei kalbai 
Rūta pakvietė Mykolą Drungą, 
pristatydama jį kaip “Draugo" 
redaktorių ir aktyvų LB-nės dar
buotoją. Savo kalboje M. Dran
ga įžvalgiai kalbėjo apie veda
mą ilgalaikę lietuvių tautos ko
vą už savarankišką laisvę. Ne
be pirmą kartą, kalbėjo prele
gentas, mūsų istorijoj dvi tau
tos dalis skiria priešo užtvara. 
Prieš šimtą metų, tekant “Auš
rai”, lietuviai šios užtvaros pu
sėje spausdindavo laikraščius ir 
knygas, kurias knygnešiai ga
bendavo per užtvaras į tėvynę. 
Šiandien, po šimto metų, ir vėl 
gabenamos iš Vakarų į Lietuvą 
draudžiamos knygos. Bet lietu
vių tauta per tą šimtmetį, “Auš
ros” ir “Varpo” žadinama, pasi
keitė. Pergyvenusi 100 metų in

tensyvaus tautinio brendimo 
laikotarpį, ji išaugo ir sustiprė
jo. Ji dabar stipri kaip ąžuolas, 
kurio iš žemės neišrovė ir nebe- 
išraus net žiauriausios visoje 
istorijoje tautžudžių pastangos. 
Kasgi po Stalino ir Hitlerio dar 
galėtų būti baisesnio? Nors mus 
skiria nuo tautos dirbtinė prie
šo uždanga, bet vis dėlto yra 
kelių informacijai, kuri plaukia 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. Kai va
žiuojama į Lietuvą — vežtis ir 
knygų. Nėra nuodėmės važiuoti 
į Lietuvą, bet yra nuodėmė va
žiuoti be knygų. Vienam ar an
tram atims, o tretysis pralys. 
Daugiau kaip du šimtai susirin
kusių apylinkės lietuvių nuošir
džiais ir gausiais plajimais iš
reiškė pasitenkinimą prelegentui 
už išreikštas mintis.

Lituanistinės mokyklos moki
niai Darius Juška, Violeta Mie- 
liulytė, Viliją Tamkutė, Asta, 
Marius ir Elenutė Tijūnėliai pro
gramoj grojo smuiku, šoko tau
tinius šokius, vaidino ir daina
vo. Programą paruošė mok. S. 
Jonynienė ir R. Juškienė.

Dalia Eidukaitė-Fanelli
dainuoja Brighton Parko surengtame 
Vasario 10 minėjime vasario 20 d.

Nuotr. P. Malėtos

Solistė Dalia Eidukaitė-Fanelli 
gražiu balsu padainavo lietuvių 
kompozitorių keletą dainų, ku
lias publika priėmė gausiais 

1 plojimais ir išprašė papildomos 
dainos.

Programai besibaigiant, savo 
pasisiūlymu Juozas Palutis* pa
sakė patriotinį eilėraštį.

Minėjimo eigoje buvo surink
ta aukų 1835 dol. (šią sumą ti
kriausiai dar papildys negalėju
sieji atvykti). Iš tos sumos Vil
kui aukota 50 dol., visa kita te
ko Bendruomenei. Po 100 dol. 
aukojo kun. Jonas Plankis ir An
gelė ir Anicetas Garbačiauskai. 
Aukas tvarkingai rinko Vida 
Šilienė, Simas Jakūbaitis ir Juo
zas Žadeikis.

Scenai užsidarius, pasilikusieji 
dar porą valandų draugiškai 
pabendravo prie valdybos pa
ruoštos kavutės įr užkandžių.

Būsimas apylinkės renginys 
— metinis susirinkimas kovo 20 
dieną Saulių namuose. Valdyba 
prašo nepamiršti ir dalyvauti.

Juozas Šlajus

CHICAGOS ŽINIOS
400,000 DOL. UŽ

APŠAUKIMĄ KOMUNISTU

JAV aukščiausias teismas pa
tvirtino apeliacinio teismo spren
dimą, kuriuo nubaudžiamas 
400,000 dol. žurnalas, kurį lei
džia John Birch Society, kad 
advokatą Elmer Gertz neteisin
gai apšaukė komunistu. Adv. 
Gertz, 75 m., Chicagoje, John 
Marshall teisių mokykloje dės
to civilinę teisę ir yra kelių kny
gų autorius.

JAV BELAISVIAI AZIJOJE

R. Marshall, JAV lakūnas, iš
buvęs 18 mėnesių komunistų ne
laisvėje šiaurės Korėjoje, kovo 
19 d. skaitys paskaitą apie 
amerikiečius belaisvius Azijoje. 
Paul Gaul Amerikos legionierių 
būstinėje, Riverdale (600 W. 
138 St.).

BERNIUKUI DUOS 
NAUJAS KEPENIS

Illinois šalpos departamentas 
sutiko užmokėti už persodinimą 
kepenų 5 metų berniukui Donje 
McNair. Operacija kainuos 
200,000 dol. Kepenų peršodini- 
mą tvarkys Minnesotos univ. li
goninė. Kai berniukas buvo 4 
mėnesių, buvo susekta, kad jo 
kepenys liguistos ir viduriai su
tinę. šeimos draugai ir bažny
tinės organizacijos operacijai 
suaukojo 60,000 dol. Apie 80% 
žmonių po tokios operacijos gy
vena.

SŪRIAI SENIEMS

Berwyno ir Cicero senimui va
sario 23 d. buvo iš vyriausybės 
turimų perteklių išdalinta daug 
sūrių ir sviesto. Gavo 3,500 
žmonių.

TARPTAUTINĖ PARODA

Chieagos parodų rūmuose 
vykstanti automobilių paroda 
yra tarptautinio pobūdžio. Čia 
yra naujausi automobiliai, sunk
vežimiai ir sportiniai automobi
liai ne tik JAV firmų, bet ir vo
kiečių, japonų, italų, švedų, 
prancūzų, britų. Paroda prasi
deda 11 vai. ryto ir tęsias be

LIET. ISTORIJOS DRAUGIJA 
PAMINĖJO VASARIO 16 D.

Susirinkimas vyko Alicijos 
Rūgytės bute tą pačią vasario 16 
d., susirinkus apie 35 draugijos 
nariams, šis susirinkimas bu
vo skirtas specialiai Vasario 
16 dienai paminėti Jį atidarė 
draugijos reikalų vedėja A. Rū
gytė trumpu įžanginiu žodžiu. 
Po to ji paskaitė paruoštą ir tai 
dienai pritaikytą paskaitą “Va
sario 16 ir mes”.

Šią šventę mini viso pasaulio 
lietuviai, nes jų visų yra tas 
pats troškimas — atstatyti Va
sario 16 dienos akto galią. Bet 
pavergtos Lietuvos likimas yra 
susietas su visų pavergtųjų tau
tų likimu. Susidarius pasaulio 
politikoje palankioms sąlygoms, 
visi stos į išsilaisvinimo kovą. 
Jau ir dabar pasaulis ima pa
busti.

Šie 1983 metai yra “Aušros” 
metai. Mūsų laikai yra labai pa
našūs į aną laikotarpį, kai pasi
rodė pirmoji “Aušra”. Po mūsų 
partizanų žiaurios kovos 1972 
m. lietuviai suorganizavo plačią 
pogrindžio spaudą, kurios il
giausiai einanti yra LKB Kroni
ka. Be jos yra “Aušra”, “Rū
pintojėlis”, “Varpas” ir kiti lei
diniai, dėl kurių leidimo daug 
idealistų lietuvių yra nukentė
jusių. Bet vasario 16 dienos 
šventė yra lyg įkvėpimo šaltinis 
laisvės kovai.

Po to ji paminėjo kitas reikš
mingas mūsų tautos istorijai 
datas, būtent 1905 m. sukilimas, 
1914 m. didysis karas ir 1917 
m. sušauktoji lietuvių konferen
cija Vilniuje, kur buvo igrinkta 
Lietuvos Taryba. Tos tarybos 
20 išrinktųjų atstovų 1918 m. 
vasario 16 dieną pasirašė Lietu
vos nepriklausomybės aktą, ku
ris buvo įgyvendintas tiktai

veik iki vidurnakčio. Pensinin
kams įėjimas 1.50 dol. Numato
ma, kad atsilankys arti milijono 
žmonių. Uždaroma kovo 5 d.

DEMONSTRAVO
KAMBODIECIAI

Apie 200 imigrantų iš Kambo
dijos vasario 26 d. demonstravo 
Daley ankštėje, Chicagoje, rei
kalaudami, kad iš to krašto pa
sitrauktų Vietnamo okupantai 
komunistai.

KARD. BERNARDINO 
FONDAS

Kardinolo Bernardino fondas, 
įsteigtas prieš septynias savai
tes, vasario 24 d. išdalino '50,000 
dol. Daugiausia paskirta para
pijoms, kad jos organizuotų be
namių ir varguomenės pastoges.

DOVANA — 295,000 DOL.

Pasitraukiantis Harris Bank 
Corp viceprezidentas Teodoras
H. Robertą iš savo bendrovės 
gavo dovaną 295,000 dol. Jis ta
po Federal Reserve banko 
prezidentu St. Louis mieste.

UŽDARO MOKYKLĄ
Padidėjus išlaidoms, nuo ru

dens bus uždaryta Aųuinas ka
talikų aukštesnioji mokykla 
Chicagoje.

DOVANAS ATIDAVĖ 
LABDARAI

Sveikindami į kardinolus pa
keltą arkiv. J. Bernardin, gera
dariai iki vasario 23 d. suaukojo 
226,000 dol. Pusę tų pinigų kar
dinolas persiuntė popiežiui Jonui 
Pauliui II labdaros reikalams, o 
kita pusė bus paskirstyta Cook 
ir Lake apskričių varguomenei 
šelpti, ypač benamiams, bedar
biams, invalidams.

Į AERODROMĄ

Chieagos miestas tiesia naują 
greito susisiekimo liniją į aero
dromą. Iki Rosemont priemies
čio jau atidaryta. Belieka dar 
nutiesti 2.5 mylios. Numatoma, 
kad bus viskas užbaigta birže
lio mėnesį. Važma bus kaip 
mieste — 90 ct.

savanorių kraujo auka. Kaip tik 
šiame susirinkime ir dalyvavo 
2 savanoriai — J. Tamulis ir 
Balzaras. Jiems buvo smarkiai 
paplota.

Vasario 16 šventės proga ten
ka susimąstyti apie save pačius: 
įvertinti, kiek nuveikta ir kiek 
dar lieka nuveikti. Kiekvienas 
mūsų turi jungtis į laisvės kovą 
ir pasirinkti tokią darbo sritį, 
kuri arčiau širdies. Savo pas
kaitą užbaigė Lietuvos himno 
žodžiais: “Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi”.

Po paskaitos susikaupimo mi
nute buvo pagerbti 2 mirusieji 
draugijos nariai: Bronius Klio- 
rė Floridoje ir Vincas Žemaitis 
Chicagoje. Pabaigai Apolina
ras Bagdonas paskaitė 6 savo 
kūrybos patriotinius tai dienai 
pritaikytus eilėraščius.

Šeimininkė A. Rūgytė pakvie
tė visus prie vaišių stalo, kur 
dar ilgai buvo pat^endrauta jau
kioj šeimyniškoj nuotaikoj.

A. P. B.
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Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

2649 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60029 

Tel. 776-5162

Kasdien 9—6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais

pagal susitarimą
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Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60629

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.


