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Nr. 19

Reaganas — glasnost
tėvas

Eina nuo 1972 metų.
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali,
padaugink!

Strateginis apsigynimas — sovietų pabaisa

Washingtonas. — Prezidento garbina invaziją į Afganistaną,
Reagano didžiausias pasise liberalus žurnalistas. A. Strekimas yra pavojingos padėties lianyi ir provakarietiškas sanustūmimas toli nuo Amerikos mizdat, spausdinamas Novoye
Iš kun. Jono-Kąstyčio Matulionio laiškų:
krantų. Reagano strateginio ap Russkoe Slovo. Jie mano, kad
„(...) Dėkoju už gimtojo žodžio dami. Toks administracijos įsa
sigynimo iniciatyvos programos Sovietų Sąjunga gali pasidaryti
šviesą. I š T ė v y n ė s rašo kymas.' Keistoka, kad, kai
paskelbimas 1983 m. tuojau pat antros rūšies galybe ir tik
lietuviškai, kai kuriuos laiškus muziejai pilni religinių paveiks
paskatino Sovietų Sąjungą im radikalūs pasikeitimai viduje
g a u n u . J ū s ų l a i š k ą buvo lėlių, knygynuose galima rasti
tis kai kurių laisvesnių prog gali tam užbėgti už akių.
p e r s i u n t ę Č i t o s l i g o n i n ė n religine tema atvirukų, man jų
Sovietų Sąjunga pirmauja tik
ramų krašte. Šiemet reikia tik
kurion išvežė be mano sutikimo. turėti uždrausta. Ir ką gi —
pažvelgti į Sovietų spaudą ir karinėje srityje ir šiam pir
Prieš t a i sakė, kad nedaug liko ,perestroika\ Esant tokioms
kasdien rasime rašant apie mavimui gali pakenkti tik kita
ir keliauti nėra reikalo. Po to aplinkybėms, siųsti religinius
karinė jėga. Sovietai 1960 ir
reformas.
kažkam kliuvau ir išsiuntė (nuo paveikslėlius nėra prasmės. Ir
M. Gorbačiovas nurodė, jog 1970 metais sustiprėjo kariškai.
kovo 9 d. iki balandžio 22 d.) tik jūs (...) ne kartą patyrėte, kaip
Sovietų vadovybė
ėmėsi Jos apsirūpinimas kariškais
Nikaragvos kardinolas Obando y Bravo po pasitarimų su laisvės kovotojais Costa Ricoje. Kairėje
vienas Dievas žino, k ą buvo gera nieko neturėti, būti tur
reformų po ilgo nenoro ir ginklais toli pralenkė Ameriką.
pusėje Azucena Ferrey, o kitoje jo pusėje AristHes Sanchez ir
Adolfo Calero.
sugalvoję ir kodėl siuntė... tingu Dievu. Visur ir visada
ieškojimo. Reformų tikslas — A p i e t a i rašoma P r a v d o s
Galvojau negrjšiu n e t i kViešpačiui padėka ir paklus
pagreitinti ekonomijos augimą tarptautiniame puslapyje. Ten
Tėvynėn, bet i r lagerin, ligo numas. J o valios vykdymas
ir panaikinti technologinę pra daug vietos skiriama propagan
ninėje buvo kritiška sveikatos daugiau nei pareiga. Tenebūna
rają su Vakarais. Kad pasiekus dai prieš strateginio apsigynimo
būklė. Atsidaviau Dievo valiai. paklusnumui ribų.
to.reikalingas vyriausios kont iniciatyvos programą ir aiškiai
(...) Po kelių dienų Romoje
(...) Lagerio buitis ir gyvenimas
rolės visuomenėje atoslūgis iš pasakoma, kad pavojus yra tik
senose vėžėse, j u m s gerai žino p a s a u l i u i b u s paskelbtas
pačio Politbiuro pusės. Ten ir I šioje Reagano programoje.
Washingtonas. — Prez. Rea Daug rūpesčio kelia, kai
mose. Gyvenimą? Čia sunkus, arkivyskupo Jurgio Matulaičio
— Viceprezidento G. Bush mažiausi laisvėjimo pasireiški I
slogus. Galite įsivaizduoti, š v e n t u m a s . Lietuva švęs ganas įteikė Kongresui naują daugumą sudaro demokratai, viešas ginčas televizijoje su mai iššaukė vadovybėje nemaža
D a u g skiriama karo
kokie mieli man laiškai keliau Krikšto Jubiliejų. Šventėse ir prašymą, kad Nikaragvos lais kurių dauguma nenori padėti reporteriu Dan Rather yra rizikos.
reikalams
ninkai, pagaliau s u r a d ę ir iškilmėse dvasia būsiu su visais vės kovotojams būtų paskirta laisvės kovotojams. Laukiama aprašomas pirmuose laikraščių
1980 m. iš visos Sovietų
pasiekę mane. Nors tarp lagerio — Sibiro tyloje melsiuos, 36.25 mil. dol. suma. Be to, jis „karštų" debatų. Atstovų rūmų puslapiuose ir vis komentuoja
Tylūs priešai
krašto produkcijos nuo 15 iki
ir Čitos tik 180 km,,trys valan aukosiu ir giedosiu: ,Tave, yra pasiruošęs siųsti Valstybės speakeris Jim VVright štai kaip mas. Bush išvengė tiesioginio
17% buvo išleista kariniams
Netikėtai
oficialių
asmenų
dos kelio, bet laiškai keliavo ir Dieve, garbiname', ,Dievas sekretorių G. Shultzą į Centro j apie tai pasakė: ,,Laikyti atsakymo apie savo dalyvavimą
tikslams,
kas taikos metu yra
pakeitimai
ir
glasnost
pro
grįžo atgal daugiau nei mėnesį. mūsų prieglauda ir stiprybė', Ameriką su taikos misija, jei pinigus escrow sąskaitoje, yra Irano ginklų pardavime šiuo
didelis
procentas.
.Marija, Marija'... Jos Sibire — Kongresas patvirtins j o tas pats, kaip raginti Contras, metu, bet ar jis to klausimo paganda padarė tai, kad patys l a b a i
(...)
Amerikoje
Reagano
ginklavi
galingiausieji
Sovietų
Sąjungoje
Užbaikalėje niekada neskam prašomą paramą.
kad nesutiktų su karo paliaubų išvengs prezindentinių rinkimų j
mosi
reikalams
buvo
daugiau
—
politinis
ir
vadovaujantis
eli
Šiandien mane iškvietė pasi bėjo. Dėkoju Viešpačiui, kad
Į šią sumą įeina 3.6 mil. dol. paskelbimu". Jis mano, kad debatuose, parodys ateitis.
t a s tapo tylūs Gorbačiovo siai išleista tik 6.49c. Tuo pačiu
imti iš Prancūzijos siunčiamos mane pasiuntė į šitą žemės ginklams, o likę 32.65 yra reikia balsuoti prieš Reagano
— Des Moines Register re priešai, rašo Hooverio Instituto metu Sovietų ekonomijai t a i
b a n d a r o l ė s , k u r i visuomet
kraštą Jį pagarbinti, padėkoti, transportavimo priemonėms prašymą.
daktorius sausio 8 d. buvo
naujiena ir nuostaba. Ta pačia
atsiprašyti ir aukoti niekad čia įsigyti, maistui, medicinai ir
Kitas demokratas. Tony viceprez. G. Bush apkaltintas už Stanfordo universitete prof. buvo nepakeliama našta. Tada
proga klausiau cenzorės ir dėl
neaukotų šv. Mišių auką".
kitiems būtinai reikalingiems Coelho iš Californijos, sako. jog jam nepalankų editorialą, kad Vladimir Kontorovich. Jų privi ekonominis kilimas pas juos
religinių paveikslėlių. Atsakė:
1987 m. gegužis-birželis gyvybės palaikymo reikalams. prezidento prašymas „nepaju viceprezidentas vengia paaiš legijos viešai puolamos ir panai sustojo, o kaip tik tuo metu at
,Neduosime. Atsiimsite tik išei
Bet kad laimėtų Kongreso narių dės iš vietos". O kongresmenas kinti savo rolę Irano — Contras kinamos, jiems draudžiama vie sirado SDI programa Ameriko
(Bus daugiau)
šai girtuokliauti, jiems įsakyta je ir sovietus labai išgąsdino.
balsus, Reaganas sutinka, kad David Bonior, demokratas iš byloje.
daugiau dirbti ir atsakyti už
Strateginio apsigynimo inicia
„mirtinai reikalinga suma" Michigan, kuris vadovauja
— Kanados juristas Invin savo darbo klaidas. Korupcija tyva ir dabartiniai konvenciobūtų iki kovo mėnesio padėta į Nikaragvos reikalų kongres- Cotler pareikalavo Kremlių aiš
specialią sąskaitą. Iki to laiko menų grupei, sako, jog pinigų kiai pasakyti, ar švedas Raoul viršūnėse skelbiama viešai ir nalinių ginklų sumoderninimai
t u r ė t ų visiškai paaiškėti reikalavimas Contras ginklams Wallenberg, kuris dabar būtų baudžiama. Vyriausybė ir par verčia sovietus lenktyniauti,
tijos oficialieji p e r g y v e n a o šioje srityje jie yra silpniausi.
New Y o r k a s . — New York džiova. Adresas pasikeitė, sandinistų vyriausybės paža „yra tik žaidimas ir niekas tuo
Times praneša, jog sunkaus re tačiau kaliniams sąlygos tos dėtų reformų įvykdymas. Vakar negali būti apgautas". Gi sen. 76 m. amžiaus ir kuris išgelbėjo sunkiausius laikus, koki nebuvo Nėra kompiuterių ir elektro
tūkstančius žydų nuo nacių
žimo darbo stovykla VS389/36-1 pačios.
nikos. O kad galėtų lygintis
pirmą kartą laisvės kovotojų Christopher Dodd, demokratas keršto Budapešte, yra gyvas ir nuo Stalino valymų.
Yra
didelė
rizika,
kad
refor
Permėje buvo uždaryta gruodžio
konvencionalinių ginklų srity
vadai ir sandinistų atstovai iš Connecticut, sako, jog „bet kur jis yra. Manoma, kad jis yra
mos
gali
pakenkti
režimui
je,
techniškai reikalinga masi
8 d. ir visi kaliniai, sargybiniai
Kalinių pavardės
susitiko pasitarimui ir tuoj kilo kokia pagalba yra klaida".
miręs
sovietų
koncentracijos
labiau negu jas pagyvinti. Gor nė jų produkcija. Iš šiuo metu
ir tarnautojai perkelti 60 mylių
stovykloje.
Dvylika politinių kalinių ir to ginčai. Sandinistai sako, jog:
bačiovas sako savo žmonėms, tai reikštų, kad reikia supras
toliau j kitą Permės stovyklą
pasitarimai turi būti apie
Pietiečiai kitaip galvoja
— New Yorke žydų centrinės kad jis nekeičia politinės tinti gyvenimo standartą.
Nr. 35. Tą žinią patvirtina ir liau patalpinti griežto režimo techniškus dalykus, o Contras
Bet yra ir kitaip galvojančių organizacijos praneša, kad sistemos ir kad demokratija
Ukrainiečių Helsinkio grupė. sekcijoje kaip „pavojingi — laisvės kovotojai sako. kad
recidivistai". Tie žinomieji kali
Kongreso narių, ypač iš pietinių antisemitiniai veiksmai šiame neturi būti maišoma su anarchi
Žinia g a u t a prieš savaitę.
P a g r i n d i n i s tikslas
niai yra M. Alexeyev, rusas iš Nikaragvos reikalus reikia tuoj valstijų. Prezidentas buvo susi krašte padidėjo praėjusiais ja ir palaidumu. Bet šiuo metu
Šį sovietų vyriausybės nutari
Vienintelė strategija čia gali
U k r a i n o s , Mykolą Horbal, pat politiškai spręsti iš esmės. tikęs su kai kuriais senatoriais, metais 12%.
jam primeta vyresnieji, kad
mą Times kolumnistas A. M.
— Maskvoje vieši žmonių anarchija ir palaidumas jau būti ekonominio augimo didi
Ukrainiečių Helsinkio komiteto
tarėsi su teisininkais ir visais
Rosenthal aiškina, jog tuo
Demokratų pasisakymai
nimas ir mažinimas karo išlai
protestai
sustabdė naujos bran įsigali
narys ir poetas, Vitaly Kalininįmanomais būdais bando įtikin
krašte.
Reformų
sovietai nori išvengti nema
dų,
bet tuo pačiu metu reikia
čenko, inžinierius ir Helsinkio
Administracijos ir kon ti kongresmenus. kad jie padėtų duolinės jėgainės statybą Kras- rezultatas esąs neigiamas.
lonumų, kai š i ą s a v a i t ę į
gerinti techniką ir pigesne
narys ukrainiečių grupėje, Ivan gresiniai šaltiniai spėlioja, Nikaragvos laisvės kovotojams. nodare, rašo „Komsomolskąja
Maskvą atvyko užsieniečių
kaina apsirūpinti moderniais
Kandyba. advokatas ir Helsin kad balsai tuo reikalu yra Baltieji rūmai gerai žino, kad Pravda". Černobylio nelaimė
delegacija, kuri inspektuos kai
Pavojus sovietuose
ginklais. Tai yra pagrindinis
kio narys Mart Nikius, zoologas, beveik lygiomis pasidalinę. Kitą demokratų vadovybė yra prie yra giliai įsišaknijusi žmonėse.
k u r i a s v i e t a s i r t a r s i s su
tikslas.
Tačiau
Šitokioje rizikingoje būsenoje reformų
anglų kalbos mokytojas ir estų trečiadieni turėtų būti Atstovų šinga bet kokiai Contras pa
— Washingtone NASA admi
a u k š t a i s p a r e i g ū n a i s apie
e
k
o
n
o
m
i
n
ė
stagnacija
vis
šiandien
yra
Sovietų
Sąjunga.
Helsinkio komiteto narys. Vosyl rūmuose balsavimas. J e i galbai. Jei nebus Kongrese pat nistracija
pranešė, kad
žmonių teises. Tad šią išgar
socialinėse i r
Ovsienko, filologas ir Helsinkio atstovai patvirtins, tai Senatas virtinta parama, tai ir Shultzo būsimasis skrydis į erdves yra Gorbačiovo žodžiais, „krašto j a u č i a m a
sėjusią „mirties stovyklą" rei
narys, Y. Poliščiuk, ukrainiečių balsuos kitą dieną. Baltieji kelionė į Centro Ameriką bus numatytas rugpjūčio 4 dieną, jei likimas ir socializmo vieta pa politinėse sferose.
kėjo panaikinti, nes, kam ją in
žymus patriotas, minėtasis Pry- rūmai praneša, kad yra susitar nebereikalinga.
Dabartiniai Sovietų vadovai
neįvyks vis dažnai pasitai saulyje priklauso nuo ekonomi
spektuoti, jei joje nėra gyvų
chodok, Boris Romashov, rusų ta, kad šis prašymas, su kongre
kančių klaidų. Tai būtų pirmas jos gerbūvio". Bet koks yra turi ir kitus tikslus reformoms,
žmonių. J i s rašo, kad ši stovykla
slaptos spaudos leidėjas, Petro sinių komitetų pritarimu, būtų
Amerikos žygis erdvėse po pavojus kraštui? Panašius at ne vien t i k k a r i š k u s . J i e
buvo uždaryta nieko neprane
Ruban, ukrainiečių skulptorius, tiesiog svarstomas Atstovų
nelaimingojo Challenger skry sakymus turi — konservatyvus p a s m e r k ė Brežnevo metų
šus iš anksto. „Ten nieko neliko,
Solidarumas
su
Ivan Sokulsky, poetas, žurnalis rūmuose ir Senate.
džio, kuris baigėsi visų astro rašytojas A. Prolhanov, kuris stagnaciją, korupciją ir suk
ką būtų galima inspektuoti".
tas ir Helsinkio ukrainiečių
čiavimus ir nori turėti kraštą
nautų žuvimu.
rumunais
Paprastai, šio kolumnisto žinios
grupės narys, ir Enn Tarto, estų
sumodernintą. Bet partija dėl
— Sovietų Sąjunga pranešė,
y r a teisingos.
— Caracas, Venecuelos sosti
patriotas ir filologas.
anksčiau
minėtų priežasčių ne
kad
nesutinka
sumažinti
ilgųjų
P r a h a . — Čekoslovakijoje
Ok. Lietuvoje mirė kun.
nėje, buvo paminėta 30 m.
leidžia
jiems
pilnai eksperi
veikiantis žmogaus teisių distancijų raketų, jei Amerika sukaktis, kai kraštas valdosi
Jų
bausmės
trečdaliu
P r a š ė leidimo į j ą n u v y k t i
Juozas Jaskelevičius
gynybos sąjūdis „Chartija-77" neatsisakys strateginio apsi demokratiškai. Bet ir ten mentuoti reformomis. Refor
sumažintos, kai buvo minima
Vienoje įsikūrusios tarptau bolševikų revoliucijos 70 m. Gauta žinia, kad okupuotoje paragino visus europiečius, tiek gynimo iniciatyvos programos, kairusis elementas daro daug matoriams reikia nenugalimo
Lietuvoje, Vilniaus arkivys Rytuose, tiek Vakaruose, viešai kuri trumpai vadinama „žvaigž nemalonumų vyriausybei, kuri argumento ir Ronald Reagan
tinės Helsinkio federacijos už sukaktis.
žmonių t e i s e s 15 a t s t o v ų
Latvių žymusis kovotojas kupijoje, mirė a.a. kun. išreikšti savo solidarumą džių karo" programa.
pamažu veda krašto reikalus, jiems kaip tik tai suteikia.
delegacija, kuri buvo pačių Gunars Astra buvo praėjusį Vytautas Jaskelevičius, Pušku kenčiančiai rumunų tautai.
— P a n a m o j e buvęs gen. nes turtingųjų įtaką nelengva
Sovietų pakviesta diskutuoti mėnesį perkeltas iš 36-1 stovyk Iganlinos rajone klebonas. Chartijos sąjūdžio vadovybė Noriegos padėjėjas konsulas įveikti.
žmonių teisių klausimus su los į savo gimtinę Rygą, kai per Velionis buvo gimęs 1913 m. kviečia Europos kraštų visuo Jose Blandon New Yorke pra
KALENDORIUS
— Nikaragvos kairiųjų vy
svarbiais vyriausybės nariais visą Latviją nubangavo protestų lapkričio 5 d. Kunigu menę vasario pirmą dieną neša, jog Manuel Noriega yra
S a u s i o 29 d.: Konstantas,
Maskvoje, iš a n k s t o buvo demosntracijos už jo paleidimą. įšventintas 1948 m. liepos 4 d. susirinkti prie Rumunijos pats labai įsivėlęs į narkotikų riausybė leido veikti vėl 11 radi
jo
programų
ir
penkiems
laik
Barbėja,
Banguolė, Girkantas,
paprašiusi leidimo lankytis Šį kartą lietuviai, jei tokių ten Pušku klebonas jau buvo nuo diplomatinių atstovybių, tai prekybą.
raščiams.
Gildąs, Akvilė. Lingė. Žibutė,
1977 m. Palaidotas sausio 15 d. kingu būdu paliudijant, kad yra
šešiose kalinimo vietose ir viena buvo, neminimi.
— Rytų Vokietijos komunis
Sulpicijus.
užjaučiama
rumunų
t
a
u
t
a
iš jų buvo griežtoji stovykla
Vilniaus arkivyskupijoje jau
tų vyriausybės noras atlyginti
S a u s i o 30 d.: Ipolitas. Ja
Nr. 3 6 - 1 .
yra daugiau kaip 15 parapijų be patirianti sunkia ekonominę žydams, kurie karo metu
— Klaipėdoje architektai Ni
cintą.
Martynas, Sabina, Jotvikrizę
ir
grubius
žmogaus
teisių
savo
kunigų
ir
aptarnaujamos
iš
nukentėjo
nuo
nacių,
yra
žymus
jolė
ir
V
y
t
a
u
t
a
s
Zubovai
K daug kas pasikeitė tiems
— Indija švenčia 38 metų
las,
Milgaudas.
Žibonė.
bei
laisvių
varžymus.
Chartijos
posūkis į gerensius ryšius su paruošė planus senamiestyje
dvylikai politinių kalinių, kurie sukaktį kaip pilna parlamenta kitur atvažiuojančių. Pereitais
metais šioje arkivyskupijoje sąjūdis griežtai a p k a l t i n a Izraeliu ir su pasaulio žydais. sandėlį ir buvusius gyvenamuo
buvo ten nuvežti. Kalinimo są rinė respublika.
ORAS
lygos, jų terminai ir personalas
— Angolos UNITĄ laisvės sius namus padaryti parodų
— Chicagoje buvo suareš mirė keturi kunigai, o naujai asmenybės kultu besiremiantį
prezidento
Ceausescu
režimą
tiems kaliniams liko tie patys. tuoti 6 asmenys šiaurinėje įšventintu gavo tik tris. Tai jau
partizanai nukirto susisiekimą rūmais. Neseniai Parodų rūmų
Saulė teka 7.07, leidžiasi 5:01.
Kaip ir pirmiau, estas Mart miesto dalyje, kurie priklausė antras šiais metais ok. Lietuvoje visišku nesugebėjimu išspręsti traukiniais beveik 90'r, sako kompleksas pradėjo veikti ir
T e m p e r a t ū r a dieną 3 3 ].,
Nikius uždarytas vienutėje. neo-nacių grupei, kaip jie patys ir pirmas Vilniaus arkivysku dabartinę rimta Rumunijos oficiali Angolos prokomunistinė centrinėse salėse eksponuojami naktį 19 1
ūkinę krizę.
pijoje miręs kunigas.
dailės kūriniai.
Vienas jų H. Prychodko serga save vadina
žinių agentūra.

Kalinių laiškai

Prezidentas prašo 36.25 mil.
paramos laisvės kovotojams

Permės stovykla 36—1 uždaryta
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AUSTRALIJOS SPORTO
ŠVENTĖJE
38-sios Australijos Lietuvių
Sporto šventės metu sporti
ninkus aplankė vyskupas P.
Baltakis, PLB pirm. Vyt.
Kamantas ir jo žmona. Nors jie
negalėjo dalyvauti įspūdingame
šventės atidaryme, tačiau jiems
atvykus, visos rungtynės buvo
sustabdytos. Australijos Sporto
sąjungos pirm. J. Jonavičius
juos pasveikino ir pristatė
šventės vadovams ir sportinin
kams. Abu svečiai pasakė trum
pas kalbas, sveikindami sporti
ninkus ir džiaugdamiesi, kad
lietuviškasis sportas dar taip
gražiai gyvuoja Australijoje. Po
savo kalbos vysk. P. Baltakis
šventės vadovus ir klubų pirmi
ninkus apdovanojo Lietuvos
krikščionybės
jubiliejaus
ženkliukais.
Be šio įvykio šventės metu
vyko ir kiti renginiai. Ati
darymo dieną Golf View viešbu
tyje buvo surengta sportininkų
vakarienė, susipažinimo pobū
vis. Kitomis dienomis Lietuvių
namuose vyko šokiai, o gruodžio
31d. pats gražiausias renginys
X. Metų balius. Daugiau negu
300 sportininkų ir daugybė
svečių gražiai išpuoštoje salėje
sutiko 1988-sius metus. Pasku
tinis šios šventės renginys buvo
sausio 1 d. — tai atsisveikinimo
iešminė. Puikiame ore ir
gražiame parke Geelongo vytiečiai visus svečius vaišino šaltu
ir karštu maistu bei įvairiais gė
rimais. Tai buvo šeimyniškas
pobūvis, kur visi galėjo pasi
dalinti šventės įspūdžiais ir
gražiai užbaigti pasisekusią
38-ją Sporto šventę.
III-SIOS PAS. LIETUVIŲ
SPORTO ŽAIDYNĖS
Bene pats svarbiausias šios
šventės įvykis buvo klubų
atstovų susirinkimas, maždaug
kaip metinis sąjungos suvažia
vimas JAV-se. Vidaus reikalai
buvo greit išspręsti, nes visi
žinojo, kad šis susirinkimas turi
svarbesnių reikalų, būtent. IIIsios Pas. Liet. Sporto Žaidynės
Adelaidėje.
Platų ir išsamų pranešimą pa
darė šios šventės Organizacinio
K-to pirmininkas J. Jonavičius.
kuris prieš kelias savaites buvo
grįžęs iš Amerikos kur turėjo
svarbius pasitarimus su
Amerikos ir Kanados išvykos j
Australiją vadovais V. Adam
kum. Vyt. Grybausku ir kitais.
Pasiruošimai šiai šventei
Adelaidėje vyksta labai gerai ir
visos didžiausios kliūtys jau yra
nugalėtos. Lėšų telkimas vyks
ta gana gerai. Numatytas biu
džetas yra 35.000 dolerių, iš
kurių jau didesnė pusė yra gau
ta. Numatoma dar viena didelė
loterija, kuri ir išlygins visą
reikalingą sumą. Vėliau dar
numatoma gauti sveikinimų,
reklamų, aukų ir paramos iš
ANSETT lėktuvų bendrovės,
kuria mes turime naudotis
Australijoje. Laimėtojų me
dalius gamina ir dovanoja
Australijos Lietuvių Kredito ri
ja „Talka". Bus pagaminti ir
specialūs medaliai buvusiems Isios T a u t i n ė s Olimpiados
Kaune dalyviams, tačiau jie tuo
metu turi būti Adelaidėje.
Krepšinis bus žaidžiamas pui
kiame „Apolo" stadione, o kitos
rungtynės atnaujintame „Forest" stadione.
Pradedant organizuoti šias III-

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš anksto

sias Žaidynes. Amerikos vadovų
nuomone, į jas atvyks ne dau
giau kaip 100 sportininkų iš
JAV-ių ir Kanados. Vėliau tas
skaičius pakilo iki 150 ir pasku
tinėmis žiniomis, jau yra 200,
kas kelia apgyvendinimo rū
pestį ir, atrodo, JAV-ėse bus
daroma žaidėjų atranka. Krepšinyje numatoma iš JAV-ių
6-šios komandos. Šio suvažia
vimo metu buvo atstovų nu
spręsta 39-ją Australijos Sporto
šventę atskirti nuo šių žaidynių,
ją ateinančiais metais perke
liant į Hobartą. Australijos
krepšinio ir tinklinio rinktinės,
kurių po dvi buvo išrinkta
Geelonge, atstovaus šiose
žaidynėse lietuviams, nors, jei
gu bus jų daugiau, jos taip pat
galės dalyvauti.

Sporto
darbuotojas
Laukaitis.

Antanas

Pasaulio Lietuvių III-ji Spor
to šventė y r a į t r a u k t a į
Australijos 200 metų Jubilie
jaus programą ir yra atspaus
dinta specialiame leidinyje.
Taip pat yra išleisti ir specialūs
plakatai, su lietuvišku užrašu,
kviečiantieji atvykti Į šias spor
to žaidynes. Šventės metu bus
išleistas ir atminimo specialus
leidinys, kuris daugumoje, bus
angių kalba. į jj įdedant ir
žaidynių programą. Taip pat
buvo padaryti suvenyriniai
marškinėliai, kepurės, šventės
ženklelis ir kita.
Didžiausia problema bus su
svečių apgyvendinimu, priklau
sant kiek jų atvyks. Tačiau
pirmenybė bus visiems regist
ruotiems sportininkams, pa
rūpinant jiems privačias
nakvynes, o trūkstant jų, apgy
vendinant ir maitinant sporti
ninkus bendrabučiuose.
Žaidynių metu vyks ir Austra
lijos Lietuvių Dienos, taip. kad
nuobodžiauti niekam neteks.
Jaunimui renginiai vyks vaka
rais, sumosiant specialius kon
certus, jaunimo pobūvius ir kt.
Žaidynių organizatoriai surengs
ir specialų pobūvį kviestiems
svečiams, kur kviestieji vietos ir
užsienio sportui nusipelnę
asmenys turės progą artimiau
pabendrauti.
Jau pagaminta speciali žaidy
nių vėliava, kurią paaukojo
buvęs Tautinės Olimpiados
Kaune dalyvis V. Ratkevičius.
Atidarymo parade, prie kiek
vienos nešamos vėliavos, jų bus
daugiau negu 15-ka, bus iš šalių
nešama ir po dvi lietuviškas
vėliavas, taip. kad bus tikras
lietuviškų vėliavų miškas.
Tarp stadionų visą laiką veiks
organizuotas transportas. N.
Metų sutikimas vyks bendrai su

38-tųjų S p o r t o žaidynių Australijoje a t i d a r y m e A L F A S g a r b ė s nariai. Iš k.: E. T;
L a u k a i t i s , J . J o n a v i č i u s — pirm., L. B a l t r ū n a s , dr. L. P e t r a u s k a s ir St. Š u t a s .

kitais Lietuvių Dienų svečiais.
Čia galės tilpti 1.200 asmenų.
Visiems registruotiems sve
čiams sportininkams įėjimas
veltui, nes tai bus padėka už
Australijos gražų priėmimą per
pirmąsias dvejas Pas. Liet. Spor
to žaidynes.
III-jų Pas. Liet. Sporto žai
dynių organizacinis komitetas
(šalia JAV-ių ir Kanados) yra
pasiuntęs pakvietimus ir į Pietų
Ameriką, Angliją, Vasario 16-ją
ir Punsko gimnazijas. Atsa
kymą gavo tik iš Punsko gimna
zijos direktoriaus J. S. Paranse
vičiaus, kuris, sveikindamas
mūsų sportininkus, pranešė,
kad dė! finansinių trūkumų, jie
šioje šventėje negalės dalyvauti.
Aš manau, kad jeigu Pas. Liet.
B-nė galėjo taip daug padėti
Jaunimo Kongreso dalyviams,
tai tkrai jie galėtų padėti ir
Punsko ar Vasario 16-sios
gimnazijų
sportininkams.
Gaila, tačiau iki šiol nei iš Pietų
Amerikos, nei iš Anglijos jokių
atsakymų į pakvietimus nebuvo
gauta.
Suvažiavimo metu J. Jo
navičius parodė padarytų me
dalių, vėliavos
ir
kitų
atžymėjimų projektus, kurie yra
labai gražūs. Jam ir visam or
ganizaciniam komitetui pri
klauso didelė padėka už jų jau
atliktą taip didelį darbą, kuris
tikrai įrodo, jog III-sios Pas.
Liet. Sporto žaidynės bus tikrai
labai pasisekusios ir gal prana
šesnės už anksčiau buvusias.
Teliko tik nepilni 12 mėnesių,
tai sportininkams ir svečiams
telieka tik pradėti ruoštis, o
o r g a n i z a t o r i a m s geriausios
sėkmės jų sunkiame darbe.
Antanas Laukaitis
ŽAIDYNIŲ
ORGANIZACINIS
KOMITETAS
III Pasaulio Lietuvių Sporto
žaidynių komitetas praneša,
kad rugpjūčio 27 d. Adelaidės
Lietuvių
namuose
įvyko
komiteto sukviestas posėdis,
kuriame dalyvavo 34 asmenys.
Organizacinio komiteto pir
mininkas pranešė apie žaidynių
ruošos eigą, o po to buvo su
darytos žaidynių pravedimo.
svečių apgyvendinimo, renginių
ir kitos pagalbinės grupės.
Žaidynių varžybas pravesti yra
pakviesti:
Krepšinį: A. Reivytis, A. Talanskas ir E. Taparauskas.
Tinklinį: A. Laurinaitis, B.
Nemeika ir A. Sankauskas.

Lauko tenisą: V. Leipus ir R.
Sidabras.
Stalo tenisą: O. Bone.
Biliardą: V. Lazauskas.
Plaukimą: L. Baltrūnas, B.
Nemeika ir V. Užubalis.
Sąuašą: R. Rupinskaitė.
Golfą: V. Ramonaitis.
Šachmatus: R. Arlauskas ir
M. Pocius.
Pagelbines grupes sudaro:
žaidynių dalyvių apgyvendi
nimas: O. Bone, R. Pocius, E.
Taparauskas ir V. Vosylius.
Renginiams: G. Baškuvienė,
E. Bernaitienė, E. Bulienė, B.
Jablonskienė. U. Jucienė, A.
Krivickienė, O. Kalninš, L Lyle,
E. Petraitienė, V. Skobeikienė,
B. Stalbienė, Z. Vabolienė, P.
Andrijaitis, J. Donela, A.
J u c i u s , A. Krivickas, V.
Vieraitis ir A. Visockis.
J a u n i m o r y š i n i n k a i : A.
Kubilius, L. Pocius, A.
Snarksytė, ir P. Urneviėius.
Transporto t a r n y b a : J.
Jaruševičius ir V. Patupas.
Žaidynių fotografas: J. Pet
raitis.
Salių radijo sistema: S.
Guščia.
Žaidynių salių ir aikščių per
sonalas: A. Skiparis.
Žaidynių leidinys: J. Jonavi
čius, R. Sidabras ir S. Urnevičius.
Leidinio redaktorius — V.
Baltutis

auskas, A.

VILNIETĖ PASAULIO
ČEMPIONĖ

U.S.A
Kanadoje (U.S.A.) dol. . .
Užsienyje
Savaitinis (Šest. pried.) .

metams te metų
$60.00 $35.00
$60.00 $35.00
$60.00 $35.00
$35.00 $20.00

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

3 mėn.
$20.00
$20.00
$20.00
—

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

Filipinuose įvykusiame pa
saulio moterų jaunių šachmatų
turnyre
vilnietė Kamilė
Baginskaitė išsikovojo pirmą
vietą, kartu ir čempionės titulą.
Iš vienuolikos sužaistų partijų
Kamilė laimėjo 8 ir tris sykius
DR. KENNETH J . YERKES
Jaunai lietuvaitei Kamilei
sužaidė lygiomis.
DR. MAGDALEN BELICKAS
Vienintelė turnyro dalyvė Baginskaitei linkime ateityje
DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida
baigusi varžybas nepralaimė laimėti pasaulio moterų šach
2436 W. Uthuanian Plaza Court
matų čempionės titulą.
jusi partijos.
Tel. 925-8288
Turnyras vyko Bagija mieste
toje pat salėje, kur prieš keletą
metų A. Karpovas ir V.
Korčnojus rungėsi dėl pasaulio
čempiono vardo.
DR. VUAY BAJAi, M.D., 8.C. O f s . tel. 471-3300; rez. 442-8297
Kamilės Baginskaitės laimė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
SPECIALYBĖ
VIDAUS
LIGOS
jimas nebuvo staigmena trene
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
7722 S. Kedzie Ave.,
riams H. Žemaičiui, D. LapiefAugliai nuimami ofise)
Chicago, III. 60652
niui, A. Butnoriui. paskutinių Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
Pirm., antr., ketv. ir penkt.
ketverių metų G. Rasteniui,
2434 W. 71 Street, Chlcaoo
pagal susitarimą
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
kurie ją mokė šachmatų paslap
čių. Paklausta, kokie jos yra ar Pirm., antr. ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v v.
Cardfac Diagnosis, Ltd.
Ofs. 735-4477;
timiausi užmojai?
Marquette Medical Building
Rez. 246-0067; arba 246-6581
6132 S. Kedzie
Tapti didmeistere ir įsijungti
Chicago. IL 60629
DR. L DECKYS
į kovą dėl pasaulio moterų šach
Tel. 436-7700
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ
matų čempionės vardo. Kai
SPECIALYBĖ - NERVU IR
RIMGAUDAS
NEMICKAS, M.D.
Kamilei sukako dešimt, M.K.
EMOCINĖS LIGOS
S.
PRASAD
TUMMALA,
M.D.
Čiurlionio meno mokykloje apie
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
SURENDER KUMAR, M.D.
6449 So. Pulaski Road
ją sakydavo, kad yra sutverta
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos
pagal
susitanma
tik skambinti pianinu. Kartą į
Valandos pagal susitarimą
jos rankas pateko šachmatų
DR. A. B. GLEVECKAS
Namu 584-5527
vadovėlis. Susipažinusi su fi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. ALGIS PAULIUS
gūromis, ėjimais, pajuto, kad
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
ORTOPEDINĖS LIGOS 2655 W. 69 St.
prieš ją atsivėrė visiškai dar
CHIRLRGIIA
Tei. 776-9691
nepažįstamas, bet kupinas pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 • 2 v. p.p.
6132 S. Kedzie. Chicago, III.
J. Jonavičius — pirmininkas romantikos, paslapčių pasaulis.
Tel. 925-2670
penkt.: 1 - 3 v. p.p.
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

LIETUVIŲ KARATE KLUBE
TURNYRAS
Praėjusių metų lapkričio mėn.
Peoria,
Illinois,
įvyko
„November Classic" karate tur
nyras. Turnyras buvo, palygin
ti, negausus, bet kompeticija in
tensyvi ir draugiška. Lietuviai
karatininkai prieš teisėjus ir
esamuosius meistrus pasirodė
stipriai ir vieningai.
Ginklų katos divizijoje daly
vavo visi nejuodadiržiai. Aras
Lintakas pasirodė „Suishi No
Kon Sho" k a t a .
Audra
Aleknaitė pelnė penktą vietą ne
dažnai matomoje kata ,,Soken
No Tonfa Sho*".
Atdara ranka katose šie du
karatininkai vėl parodė savo
jėgą. Aras. atlikęs .,Nihanchi
Sho" kata, pelnė ketvirtą vietą
naujoje divizijoje. Audra Alek
naitė. Pažengusių moterų kata
varžybose dėl pirmos vietos,
baigė lygiomis su rudadirže.

Kad nuspręsti laimėtoją, buvo
duota proga atlikti kitą kata.
Audrai šį kartą, deja, teko an
troji vieta.
Laimėjimai skirstomi į šešias
vietas. Pagal jas yra užskaitomi
taškai. Tam t i k r a s t a š k ų
skaičius duodamas už daly
vavimą, o dar daugiau užskai
toma už patekimą į pirmas
šešias vietas.
Lietuvių Karate klubas stovi
tvirtai sąrašuose, nors klube
narių nedaug.
USKK organizacija nuo šių
metų skirs trofėjų a.a. Rimvydo
Cinkos vardu — „The Rimvydas
Cinką AvvarcT, geriausiai tais
metais pasirodžiusiai koman
dai ar mokyklai. Linkime
Lietuvių Karate klubui parvežti
savo buvusio mokytojo vardo
trofėjų!
Tigras

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOK S A
V A I K Ų LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitanmą
Penkt . antr. ketv ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus
Tel. RE-Uance 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 591h Street
Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak.
Treč ir sėst uždaryta
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415«

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč1 Sešt 12 iki4 vai popiet

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
PROSTHODONTICS — karūnėlės.
tilteliai, plokšteles ir bendroj: praktika
2659 W. 59 St. Chicago
Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezio. 385-4811

Dr. Tumasonio ofisą perėmė

DR. S. LA L
SPECIALYBĖ - V I D A U S LIGOS
2454 VV. 71st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr. ir
ketv 9-12, Penkt. 2-7
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2BKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
P e o r i a , Illinois, v y k u s i a m e k a r a t e t u r n y r e Aras L i n t a k a s i r J u r g i s D r a n g a <3-čias ir 4-tas į.š k.I
l a u k i a teisėjo s p r e n d i m o .

4255 VV. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9; *ntr 12-6; penkt 10-12: 1-6

1185 Dundee Ave.. Elgiri, III. 60120

Tel. 742-0255
Val.md<>s pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOIA
8104 S. Roberts Road
1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai I

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tei. 737-514«
Vai pagal susitarimą Uždarvta treč
Dr Tumasonio ofisą perėmė

T. RAMA. M.D.
Specialvbė — Chirurgiia
2454 VVest 7lst Street
Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889
Vai : pirm., antr.. ketv. ir penkt
3 iki 7 v v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos
2636 W. 71et St., Chlcaoo. ill.
Tel.: 4364100
11SO0 Souttmest Hlgtmay
Palos Heigtrts, III. 66463
JI 2) 3614220
:312) 3614222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGHA
2656 W. 63rd Street
Vai.: antr 1-4 p p ir ketv. 2-5 p p
Sėst pagal susitarimą
Ofiso te!. 776-2880, rez. 448-5545

NANCY STREITMATTER, M.D.
KARDIOLOGE
2454 W. 71 Street
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7
Valandos pagal susitarimą

Edmundas Vižinas, M.O.. S.C
Specialybė
Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviukai
6165 S. Archer Ave 'pne Austin)
Valandos pagal susitarimą

Tel. 586-7756
J O H N P. VVAITKUS, M.D., FACS
SPECIAUSTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2700 W 43 St., Tel. 927—3231
Kalbame lietuviškai
Vai. pagal ausitarlmą pirm., antr.
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v.

Atšventus krikščionių

VIENYBĖS OKTAVĄ

LIETUVIŲ FONDAS ARTĖJA
PRIE 4 MILIJONŲ KAPITALO

Nuo sausio 18 iki 25 šventėme grupė siekia įkurti ekumeninę
Bažnytinės Vienybės Oktavą vienuoliją ir tuo tikslu neseniai
Pokalbis su Lietuvių Fondo tarybos pirmininku Stasiu Baru
visose pagrindinėse krikščionių 10 dienų lankėsi katalikų
bažnyčiose. O ši maldos savaitė, trapistų vienuolyne prie Ava,
Lietuvių Fondo taryba 1988
ANTANAS JUODVALKIS laikomos akcijos davė 13%
kaip ir visas ekumeninis judė Mo. Tai pirmasis iš kelių jų
metams
pirmininku
išsirinko
vidurkį pelno. Dabar reiks ten
jimas, yra modernių laikų reiš numatytų „mokymosi patirčių",
vyras
turi
žmoną,
kuri
pasako
kintis 8.25% gaunamais iš inkinys. Ekumeninis judėjimas kurias naudos jų 10-ties vyrų ir bankininką, Lietuvių Fondo
ką
daryti
ir
reikalų
vedėją,
kuri
nuoširdų
veikėją
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— Spaudoje pasigirsta
Nuo pat 1910 m. Protestantai
dolerių
suma.
Tik
per
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įvairių nuomonių dėl okupa
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pelno
skirstymo
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krikščionių vienybę ir rink
paramai ir stipendijoms buvo rašymo ir Lietuvių Fondo pa
davosi bendrai maldai ta inten bendrinį Valandų liturgijos ar misijai 1985-87 m. Stasiui Barui
ba kitokią maldą, kartu su vadovaujant LF tarybai 1984 išdalinta daugiau kaip 700 tūks žadėtos p a r a m o s . J ū s , kaip
cija. Tuo laiku ir katalikai pra
kokia nors kasdienine Eucharis metais, jo pastangomis, gautas tančių dolerių. Pereitais metais b u v ę s LF pelno skirstymo
dėjo ta intencija melstis. 1930
tijos forma.
neskelbiamo aukotojo 100,000 nepavyko užbaigti ketvirtąjį k o m i s i j o s i r d a b a r t i n i s
m. katalikų kunigas Paul CouTačiau ši bendruomene dviem dol. vienkartinis įnašas, prisi milijoną, užbaigsime jį šiais t a r y b o s p i r m i n i n k a s , tą
turier pritaikė
katalikų
metais ir gal dar prieš metinį reikalą žinote ir ką galite
Bažnytinės Vienybės Oktavos pagrindiniais bruožais skirsis dėjęs prie rekordinių metinių
narių suvažiavimą. Man atrodo, lietuvių v i s u o m e n e i pasa
pamaldas taip, kad jose galėtų nuo katalikiškų vienuolijų: jų 420,000 dol. aukų ir įgalinęs
kad surasti mūsuose pinigų ne kyti?
Stasys Baras, Lietuvių fondo tarybos pirmininkas.
dalyvauti ir kiti krikščionys. Po įžadai bus ne amžini, o ribotam peržengti trijų milijonų dol.
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Bažnyčių Vienybės Oktavą vienuolių, o priklausomumo ry
ateinančius
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Lietuvių
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pasigėrėjimą
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džiaugsmą
taryboje
bei
pelno
skirstymo
ko
paramą ir aukas. Tik 5932
šiai būsią įvairūs — pagal indi
kasmet nuo sausio 18 iki 25.
bent vieną milijoną ir pasiekti misijoje. 1988 metų LF pelnas vybės pažiūra į o k Lietuvo narių dėka artėjame prie 4-to
keliantis
reiškinys.
vidų
reikalą
ir
galimybes.
1960 dešimtmečio gaie ir 1970
Stasys Baras jau daugelį metų magišką 5 milijonų skaičių.
bus skirstomas tik šių metų je vykdomų istorinių pa milijono užbaigimo. Bet kur kiti
Kun. Pennington paaiškino,
dšm. pradžioje ekumeniniam
—
Praėjusių
metų
spalio
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gegužės - birželio mėnesiais ir minklų restauravimo d a r b ų tautiečiai, kurie dar neparėmė
dialogui pasiekus aktyvumo kad pasaulyje yra labai plačiai savo sugebėjimus ir patirtį ati
patraukimas
į duoda Lietuvių Fondui, steng d. New Yorko biržoje ištikęs prašymai paramai gauti turi rėmimą? Konkrečiai, a r LF savo auka Lietuvių Fondo ir li
viršūnę, šiandien nevienas paplitęs
akcijų vertės staigus kriti būti prisiųsti iki kovo 15 d., o savo i š t e k l i a i s n u m a t o ko abejingi lietuviškai veiklai?
teologas reiškia nekantrumą dėl vienuolišką gyvenimą, taigi damasis didinti pagrindinį ka
m a s s u k r ė t ė visą finansinį stipendijoms gauti prašymai iki p r i s i d ė t i p r i e tų d a r b ų Gyvendami kapitalistinėje šaly
jo sulėtėjimo ar net visiškai reikia būti atviriems naujoms pitalą, pelningai investuoti ir
p a s a u l į i r p a s k a t i n o L F balandžio 15 dienos. Norėčiau vykdymo?
je, kitokio pasirinkimo netu
sustojimo. Apie jį mažai tegir formoms. Gi net ir Vatikano II gautu pelnu remti gyvybinius
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akcijų
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rime, kaip remti iš privačių
dėti. Bet ar tai reiškia, kad suvažiavimas šaukėsi naujų
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kapitalą
investuoti
Pradedant naujus įsipareigo
užmetimus, kad Fondas neduo nerems ok. Lietuvoje vykdomų aukų kiekvieną remtiną lietu
ekumenizmas yra atgyventa dvasiško gyvenimo formų.
į
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s
vertybes.
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i
naująjį
Lie
da tinkamos finansinės apyskai istorinių paminklų restaura višką apraišką. Viena tautybė
mada? Anaiptol. Ekumeninės „Laikina vienuolystė" sako
racijos
LF
atgavo
visą
inves
tuvių
Fondo
tarybos
pirminin
tos. LF apyskaita yra vedama vimo ir Lietuvos kultūros fondo. net savo valstybę išlaiko savo
pamaldos daug kur yra virtusios kun. Pennington, yra dažnėjantuotą
pagrindinį
kapitalą
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aukštas kvalifikacijas turinčio Tas prieštarautų mūsų įstatams a u k o m i s , o mes lietuviai
kasdienybe — nebe naujiena. O tis reiškinys. Daugeliui jaunimo ką Stasį Barą pasisakyti aktu
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dol.
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aliais
LF
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klausimais.
asmens su C.P.A. dezignacija, ir L. Fondo dvasiai. Kaip žinote, negalime sutelkti pakankamo
įkarštis iš tikrųjų yra atslūgęs. sunku galvoti „amžinų apžadų"
numatoma
ateityje
investuoti
— Kas lėmė J ū s ų sutikimą
kuris be tiesioginės atskai LF buvo ikurtas remti lietuvių kapitalo, kad iš pelno bent pusę
Bet tai nėra blogas ženklas. Tai kategorijomis. Jiems būtų leng
L
F
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tomybės Lietuvių Fondui, turi kultūrines apraiškas, pirmoje milijono per metus galėtumėm
kaip tik gali liudyti „pirmos viau taip kaip jau nuo seno b ū t i r e n k a m u Lietuvių Fon
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taip pat etikos atsakomybę savo vietoje JAV ir kitur laisvame skirti lietuviškiems reikalams.
meilės" įkarščio pasikeitimą į priimta Rytų apeigose — pradėti
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C.P.A. reikalavimui. Lietuvių pasaulyje.
Tai LF vadovybės ir mano
brandų, angažuotą dialogą esmi su trumpesnio laiko apžadais, šis įsipareigojimas reikalauja
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— Pereitų metų sausio mėn.
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bendro sprendimo ieškoma gyvenimu jo nestebina, esant
laiku
pavyko
likviduoti
biržoje
augimą?
la,
kad
kai
kurie
„rašytojai"
maldoje, studijose, dialoge. Tai gyvam bažnyčių atsinaujinimo daugiau laiko ir energijos, o
laikomas akcijas ir išeiti su nėra LF nariai ir savo „žino— Netikiu, kad artimesnių
Apysakų rašytojai rašo, lyg
doktrininė ekumeninio dialogo judėjimui. O vienuoliškas gyve „įsivėlimo" į Lietuvių Fondo
minėtu
pelnu.
Pardavus
biržoje
ryšių
su tauta pasėkoje turėtų meilė liestų tik jaunus žmones
višką"
informaciją
skaitytojams
veikią
niekad
netrūko.
Daugu
nimas
visuomet
yra
buvęs
plotmė.
akcijas,
buvo teikia pasižiūrėję į debesuotą nukentėti LF augimas. Privati
mas LF tarybos narių dar te laikomas
ir romantika pasibaigtu prie al
Praktinėje labdaros darbų, Bažnyčios širdis.
nupirktos
U.S.
Treasury
Notės
parama jau seniai buvo ir yra toriaus. Kokie jie akli! Geriau
dangų.
dirba ir laiko jiems tikrai
bendrų civilinių švenčių pami
Tačiau tarpkonfesinių įtampų
— Lietuvos
o k u p a n t ų teikiama giminėms likusiems sia romantika vyksta vedybų ri
trūksta, kaip rūpi karjera ar ir stiprių bendrovių bonai. Bo
nėjimo, ar net šeimyninio gyve nebuvo išvengta ir šios viešna
nuose
investuoti
pinigai
yra
paskelbta nauja „glasnost" Lietuvoje. LF augimas pri bose; p u i k i a u s i o s
laukia pilnas laukiamasis pacimeilės
nimo sakramentinių atžymė- gės metu. Kai kuriom dienom
jentų. Žmonai pritarus, nuta saugūs, tačiau pelno duoda politikos linkmė yra palietusi klausys nuo narių aukų, jaunes pasakos atsiranda po vedybų, ne
jimų plotmėje ekumeninis bend metodistai svečiai likdavo per
riau kandidatuoti į LF tarybos žymiai mažesnį nuošimtį. Per išeiviją, o taip p a t ir Lietuvių nės kartos aukotojų ir testa prieš.
ravimas jau yra įgyvendinta visas Mišias, nedalyvaudami
pirmininkus. Juk sakoma, jeigu paskutinius 10 metų biržoje Fondą. J a u girdėti balsų mentinių palikimų.
— Irving Stone
kasdienybė. Kur anksčiau ka Komunijoje. Kitomis dienomis
talikams būdavo draudžiama jie pasitraukdavo Komunijos
net koją įkelti į kitos konfesijos metu į savo namelį ir ten savo
— Tu turi keistą statybinę nuovoką, — piktai
— Ko aš noriu? Šiais sunkiais laikais toks
bažnyčią, dabar, kai veda dvie tarpe užbaigdavo Eucharistines
burbtelėjo Devinskis.
klausimas atkrinta. N i e k a s į norus šiandien
jų krikščioniškų konfesijų pamaldas. Negalėjimas dalintis
— Turiu nuovoką.
neatsižvelgia, kad tik būtų darbo.
asmenys, jų jungtuves paliudyti Komunija „yra tikra mūsų
—
Tai
lyg
per
didelis
darbas
tau,
ar
ne?
— Norai vis tiek lieka.
P. MELNIKAS
neretai yra kviečiami abiejų k ū n o ž a i z d a " , sako kun.
— Ne per didelis.
— Tiek studijavęs, dirbęs kitiems, vedęs savo kon
konfesijų kunigai. Katalikai Pennington. „Tačiau visose eku
—
Tai
kodėl,
po
šimts,
per
tris
mėnesius
dar
torą ir ją praradęs, ko aš noriu?
Romanas
laisvai dalyvauja nekatalikų meninėse pastangose mes su ja
neparuošei žmoniškos darbu tabelės?
— Taigi ko?
laidotuvėse, protestantai — gyvename, kad ilgainiui priaug
Prūsas tylėjo. Jis atrodė susirūpinės, kad netrukus
— Noriu atgauti savo kontorą. Domiuos struktū
katalikų. Šalpos projektus ap tume prie jos išgydymo".
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praras savo darbą. Tai buvo geras ženklas, galvojo rom, apskaičiavimais, statybų administracija.
siima kelios įvairių konfesijų
— Dar trisdešimt tokių grindų išliejimu, ir bus Devinskis... „Tokie mano ženklai kaip adatos jau pa
— Dabar paruoši tabelės White bendrovei. Čia kiti
Dr. Paul Jonės, teologas ir šios
parapijos kartu, šiuos darbus
baigta.
Pastudijuok
gerai
kada,
—
Devinskis
ranka
rodė
rengia
auką.
Dar
bus
kitų
įdūrimų,
kol
gale
j
j
patiesiu
metodai, kitos kryptys. Tai ne kontora. — stengėsi
neretai atžymėdamos ir ekume planavimo grupės narys sako, į viršų.
ant raudonos anglies. Jis dabar turi galvoti, kad kažkas įgnybti Devinskis.
kad
yra
dvi
geros
priežastys
šiai
ninėm pamaldom. Tokie įvykiai
Prūsas dairėsi. Atrodė, jei grindų išlieti rangovas juo susirūpinęs ir jam nori gero".
— Kas blogo su kontora?
yra pavirtę tokia kasdienybė, grupei afilijuotis su esamu
Reikėjo
tik
erzinti
jį
ironiškais
ir
ideologiniais
nesuspės,
kelių
aukštų
plienas
viršuje
liks
lietui
ir
— Mažas biznis.
kad jie net nebesiskaito „ži katalikų vienuolynu: pirma, tai
sniegui per visą liūdną žiemą. Ar tai baisus dalykas? pamokslėliais.
— O ne. Kontoroj dirbom ir kaip konsultantai
ekonomine
priežastis.
Antra,
tai
niom".
—
Tu
turi
susimąstyti...
Ko
tu
nori
iš
savo
profesi
Tai
dažnai
statybose
įvyksta.
Gamta
neatsiklausia
didžiulėms
bendrovėms. Patardavom, mums užmokė
kad esančiam vienuolyne gy
O ekumeninio dialogo sulė
jos?
Uždarbio?
Profesionalas
neturėtų
apie
uždarbį
davo ir padėkodavo. Ne taip kaip jūsų dangoraižio ran
vuoja išlaikyta labai sena žmogaus ir jo laiko tabelių.
tėjimui yra rimtų priežasčių.
galvoti.
Jam
turėtų
būti
svarbesnė
darbo
praktika,
Nusileidus
į
apačią,
juos
pasitiko
darbų
prižiūrėtojo
govas savo sukiužusioj būdelėj.
bažnytinė tradicija, kurios pro
Problemos dabar kyla ne tiek
malonesnė
profesinio
darbo
giluma,
nauji
atradimai
vis
Devinskis užsigavo.
testantai neteko. Romos ka pašauktas nepatenkintas, stambus rangovas su
tarp konfesijų, kiek tame, kad
naujoje
patirtyje,
skirtinguose
statybos
objektuose...
tabelėmis.
—
Rangovas... Zinai rangovus. Jie praktiški ir
talikų Bažnyčioje yra išsaugota
šiandien teologai stato rimtus,
Prie
dangoraižių
turbūt
nesi
dirbęs.
Ką
jūs
Čia
ant
popieriaus
sukaliojat?
—
kreipėsi
jis
„sunkiasvoriai".
Mes jiems turime mokėti įrodyti, kai
visa krikščioniška tradicija bu
niekuomet anksčiau dar neiški
—
Ne.
jie klysta. Tavo teoretinių aiškinimų šį kartą mūsų ran
į Devinskį.
lusius klausimus. Vystosi visai vusi prieš Liuterio laikus.
— Čia kita profesinio medalio pusė. Ar ne?
govas turbūt nė nesuprato. Kam to reikėjo? Norėjai vėl
— Tai kažko pripampę skaičiavimai, ne tabelės, —
naujas stovis. Kol kas dar nema
Nors tiek anglikonai tiek ir pridėjo.
Prūsas neatsakė. Pamokslėlis jam turbūt nepatiko. pabūti konsultantu? Suprask ir neužmiršk, kuriam
tant, koks tas stovis bus, vado liuteronai turi ir savų vie
— Ir filosofiškai apie tai reikia galvoti. Ir apie savo tikslui dabar dirbi: tu turi paruošti visą dangoraižio
Pakvietęs abu į būdele, jis aiškino nesuejimus ir
vybės nenori per greitai daryti nuolijų, jos yra "labiau tradicinio
ateitį, — tęsė Devinskis. — Ar skaitei filosofus?
darbų tabelę.
skirtumą su jo paties laiko suvestine.
galutinių išvadų ar sprendimų. pobūdžio, tad šis projektas nėra
—
Kokius?
— Ir tai viskas?
Prūsas su rangovu pradėjo ginčą.
Tad dabar dar svarbiau mels visiškai originalus. Tačiau jo
— Dekartą, Hėgelį, idealistus? — nudavė juos
— Viskas!
Rangovas raukėsi ir tarsi pagalbos prašydamas, vis
tis ir bendrai ir privačiai a t v i r u m a s tarpkonfesiniam
žinąs
Devinskis.
žiūrėjo į Devinski. Prūsas rėmėsi savo kontoros patir
Ka;p kirviu Devinskis nukirto pašnekesį paerzinęs
už krikščionių vienybę, infor bendravimui, jo ryšys su ka
— Skaitau. Dabar skaitau indų filosofus, kurie iš Prūsą. Tačiau jis pats susierzino ir daugiau už Prūsą
tim, ne White bendrovės įprasta praktika.
muojantis tiek apie kitu krikš talikų vienuolynu ir jo atvi
Devinskis kelis kartus dėl to turėjo pertraukti europiečių ir amerikiečių tik juokiasi. Gilioj mąstysenoj kentėjo ir nervingiau ant greitkelio vairavo. Kitą
čionių tradicijų kraitį, tiek ir rumas įvairaus laiko įžadams
Prūsą, nes rangovas atrodė įsižeidęs ir suerzintas. jie atmeta mūsų logiką ir idealizmą, Rusijos žmogų kankinti pasirodė yra kančia. Nors ir labai saldi
juos informuojant apie savojo įvairių luomų asmenims yra
Pamatęs, kad Prūsas nenusileidžia, Devinski pakilo komunizmą ir Amerikos kapitalizmą.
kančia, bet vis dėl to kančia. Jo rankoms ant vairo
turtus.
naujas reiškinys ekumeninės ir pasakė:
— Tas gal gerai Indijai. Čia. Amerikoj, mes idealis sutvirtėjus, užsidegė cigaretę, pasiūlė Prūsui — tas
tai, bet galvojam labai praktiškai. Pavyzdžiui, mano mostelėjo ranka
Gi Šv. Dvasios veikla nenu veiklos pasaulyje. Dieve jiems
— Mes dar perskaičiuosim.
rimsta. Štai skaitom, kad padėk.
Posėdis su rangovu buvo baigtas ir juodu važiavo klausimas: ko nori iš savo profesijos? — beldėsi j sąžinę.
'Bus daugiau*
a.j.z. vėl bendrovės link.
vis Prūsą erzindamas, Devinskis.
oficiali metodistų planavimo

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. sausio mėn. 29 d.
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KAIP MINĖSIME
VASARIO 16-JĄ
Vasario 13-14 dienomis Clevelando lietuviai minės 70-ją
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo sukaktį.
Šeštadieni, 6:30 vai. vak.
Dievo Motinos parapijos švento
vėje Laisvės vigilija, kur
giesme, poetiniu žodžiu ir krei
pimusi į Aukščiausiąjį melšime
laisvės Tėvynei, ramybės ir
taikos žmonių širdims. Jau prieš
daugelį metų šios lietuvių
parapijos įvesta susikaupimo
valanda yra unikumas lietuvių
išeivijoje minint Nepriklauso
mybės sukaktį.
Sekmadienį, vasario 14 d.
9:40 vai. ryto pakeliamos vėlia
vos prie Laisvės paminklo.
Pamaldose: — Dievo Motinos
šventovėje 10:00 vai. ryto ir Šv.
J u r g i o — 10:30 vai. ryto
dalyvauja organizacijos su
vėliavomis. Dievo Motinos
šventovėje šv. Mišias aukoja ir
pamokslą sako kleb. kun. Gedi
minas Kijauskas, S.J. Gieda
parapijos choras, vadovaujamas
muz. Ritos Kliorienės. Šv.
Jurgio pamaldos ir pamokslas
kleb. kun. Juozo Bacevičiaus.
Minėjimas
Vasario 14, sekmadienį, 4:00
vai. popiet Dievo Motinos audi
torijoje. Rengėjai — LB Clevelando apylinkė ir Amerikos
Lietuvių Tarybos Clevelando
skyrius. Tarybos skyriui pir
mininkauja Algimantas Pautienis, LB apylinkei vadovauja
Vladas Čyvas.
Programoje: himnai, invokacija (kun. G. Kijauskas), Lietuvos
savanorių pagerbimas, sveikini
mai. Kalbės Clevelando miesto
burmistras George V. Voinovich
ir Baltųjų Rūmų prez. Reagano
specialus asistentas Linas Ko
jelis.
Meninę programą a t l i k s
Čiurlionio ansamblis, diri
guojamas muz. dr. Broniaus
Kazėno, ir solistė Irena Grigaliūnaitė, Clevelando lietu
viai po ilgokos pertraukos vėl
girdės čiurlioniečių gražų
koncertą. Minėjimo programos
vadovai Dalia Orantaitė ir Rai
mundas Kudukis. Bus priimtos
rezoliucijos ir pasiųstos prez.
Reaganui, Valstybės sekretoriui
Shultz, Kongresui, Ohio senato
riams ir šio regijono kongresmanams. Pakviesta dalyvauti
televizija ir amerikiečių spauda.
Išleidžiama speciali sukaktu
vinė programa. Įėjimas į minė
jimą - koncertą — 3 dol.
Bus renkamos aukos Lietuvos
laisvės reikalams. Aukotojai
prašomi savo nuožiūra aukoti
Lietuvių Bendruomenei, Vlikui,
Altui ar kitoms lietuvių insti
tucijoms.
Visi esame kviečiami daly
vauti
visuose
sukakties
minėjimo renginiuose ir aukoti
didžiam tikslui — tęsti Lietuvos
lais%'ės kovą visomis mums
išeiviams galimomis priemonė
mis. Tebūnie ši metinė auka
mūsų visų nuoširdaus nusi
teikimo pavergtai Tėvynei ir
jos laisvės troškimo liudijimas.
Be finansinės paramos,be mūsų
aukos ir mūsų veiksnių pastan
gos išlaikyti mūsų Krašto bylą
gyvą laisvajame pasaulyje būtų
neįmanomos.

novich, jau seniai žinomas poli
tikos veikėjas šiame mieste.
Buvęs apskrities kontrolierius,
jau antrą kadenciją burmistras
Clevelande, išvedęs miestą iš
gilios finansinės krizės, George
Voinovich yra ir nuoširdus lie
tuvių bičiulis. Jo dažnas
dalyvavimas lietuvių svarbes
niuose renginiuose ar iškilmė
se ir jo gili samprata pavergtų
tautų atžvilgiu yra gyvas
įrodymas, kad jo asmenyje
lietuviai turi mūsų pavergtos
Tautos ir mūsų draugą i r
rėmėją.
Clevelando burmistras šių
metų rinkimuose kandidatuoja
į JAV senato vietą, kurią dabar
turi sen. Howard Metzenbaum.
Respublikono Voinovich kova
prieš milijonierių demokra
tą Metzenbaumą bus tik
rai nelengva. Clevelande
registruotų demokratų i r
respublikonų santykis yra 3:1.
Sen. Metzenbaum, pagal AP
surinktus
ir
paskelbtus
duomenis
(Plain
Dealer
88.1.24), vien per praėjusius
metus 65% balsavo prieš prez.
Reagano programas.
Linas Kojelis, gimęs Los An
geles, Californijoje, jaunosios
kartos lietuvių veikėjas, nuo
1985 m. yra prezidento Reagano
specialus asistentas visuome
niniams ryšiams. Jis prieš tai
dvejus su pusę metų tarnavo
direktoriaus pavaduotoju Vi
suomeninių ryšių divizijoje
Baltuose rūmuose. 1981 m. jis
dirbo prezidento asistentu po
litinių reikalų štabe. 1981-83
Kojelis tarnavo Gynybos depar
tamente Europos ir Nato tarp
tautinio saugumo politikos
įstaigoje. Prieš įsijungdamas į
šią Administraciją, buvo įstatymdavystės reikalų asistentu
buv. sen. R. S. Schweiker
(R—Pa) įstaigoje
Šis jaunas lietuvis politikas,
turįs aukščiausias pareigas Bal
tuosiuose rūmuose negu bet
kuris kitas lietuvis dirbęs Washingtone, istorijos - ekonomi
jos bakalaureatą gavo Los
Angeles
universitete,
o
magistro laipsnį iš viešosios
diplomatijos Princeton univer
sitete 1976 metais.
Linas Kojelis dalyvauja
lietuvių ir amerikiečių spaudo
je, dažnas lietuvių konferencijų,
svarstybų, stovyklų dalyvis ir
vadovas, geras kalbėtojas. Jis
jau daug kartų buvo kviečiamas
Clevelandan įvairių organiza
cijų, bet tarnyba vis sutruk
dydavo. Jis pirmą kartą kalbės
Clevelando plačiai visuomenei
Nepriklausomybės sukakties
proga.
R 0 ciūnas
v
NAUJA PROFESIONALĖ

Lidija M. Balčiūnaitė pr. metų
pavasarį baigė Ohio valstybinį
universitetą, Columbus, Ohio,
įsigydama optometristės dakta
rės O.D. laipsnį.
Lidija mokėsi
Nekalto
Prasidėjimo pradžios mokyklo
je, baigė VįHa Angelą gimna
ziją, Clevelando valstybinį uni
versitetą, kuriame susitikdavo
su gausiu būriu lietuvių.
„Žaliasis" kambarys buvo ir
dabar tebėra jų susitikimo ir
poilsio vieta, kuriame laisva
laikiu renkasi lietuviai stu
dentai. Baigusi Clevelando
valstybinį
universitetą,
Apie pagrindinius
specialybę įsigijo Ohio valsty
kalbėtojus
biniame universitete Columbus,
Ohio.
Dabartinis Clevelando bur
Lidija, pradedant vaikų
mistras (56 m.) George V. Voi- darželiu, dalyvavo lietuviškame
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VILIMAS
M O V I NG

S M *

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

Tel. 376-1882 ar 376-5996

J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
mCOME TAX - INSURANCE
6529 S. KEDZIE
77S-2233

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u r
apdrai^ą r 'o ugnies ir automobilio pas
mus.

FRANKZAPOLIS
3208V2 Wes' 9 5 t h Street
T e l . — GA 4-8854
,

V.T. ELECTRIC CO.
Licensed, Insured — Bonded
436-6937
E k s ir namų apšildymo
i emų pataisymai.
Vytautas Taras

Balčiūnų šeima Clevelande. Iš kairės: stud. Ramūnas, m a m a Nijolė, dr. Lidija, tėvas Donatas
ir dr. Danutė.

gyvenime. Priklausė ateitinin
kams, „Žaibo" sporto klubui,
Studentų sąjungai ir Grandinė
lėje šoko 9 metus. Dainavos ir
Neringos stovyklose stovyklavo
nuo 7 metų, o vėliau reiškėsi
kaip vadovė. Baigė Šv. Kazi
miero lituanistinę mokyklą pir
mąja mokine. Dalyvavo Oberlin
PLJ kongrese kaip Studentų
sąjungos atstovė, su Grandinėle
koncertavo
Amerikoj
ir
Australijoj, aplankė Lietuvą,
keliavo po Europą.
Lidija mokėsi pianino, stu
dijavo meną, mėgsta slidinėti,
dalyvavo „karate" rungtynėse
(įsigijo keturis diržus), lošė
tinklinį, lauko ir stalo tenisą —
1983 metais laimėjo stalo teniso
moterų
Ohio
valstijos
pirmenybes.
Šiuo metu Lidija dirba savo
specialybėje Southwest General
ligoninėje, trijų oftalmologų
praktikoje Clevelande. Lidijos
sesuo Danutė yra baigusi
odontologiją, brolis Ramūnas
studijuoja psichologiją Clevelan
do valstybiniame universitete.
Sėkmės jaunajai profesionalei.
V.R.
TRUMPAI

MŪSŲ KOLONIJOS
Cape Cod, MA
VASARIO 16-TOSIOS
MINĖJIMAS

pirmininkui Česlovui Mickūnui, svarstyta spaudos išpuoliai
prieš krašto valdybos tylą
nariams rūpimais klausimais.
Lietuvių telkiniuose rengiantis
minėti Vasario 16-tą toks
nuotaikų drumstimas yra labai
neigiamas reiškinys.

Cape Codo Lietuvių Bend
ruomenė Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 70 metų
*
sukaktį minės vasario 21 dieną
Sausio 30 dieną Mashpee,
su plačia programa. Minėjimas MA., mokyklos auditorijoje yra
prasidės šv. Mišiomis Our Lady rengiamas tautybių pasirody
of Victory bažnyčioje Center- mas su tautodailės dirbiniais,
ville, MA. Po pamaldų tos pat rankdarbiais ir kt. Lietuviams
parapijos salėje minėjimas —
šiame renginyje atstovaus su sa
akademija. Pagrindinis kalbė
vo darbais Regina Petrulienė ir
tojas Alfonsas P e t r u t i s , o
Genutė Treinienė. Bus surinkta
meninę programą atlikti yra
gintaro išdirbiniai, lietuviški
p a k v i e s t a s Šv. Kazimiero
audiniai ir kt.
parapijos vyrų choras iš Wor
' cesterio, MA. Šis choras taip
pat giedos ir per šv. Mišias
Valdyba, atsižvelgdama j
bažnyčioje,vadovaujant muzikei lietuviškos periodinės spaudos
Olgai Keršytei. Daromi kon sunkią finansinę padėtį,
taktai su radijo stotimi gauti paskyrė pagrindiniams pen
p u s v a l a n d į ir rengiamos kiems laikraščiams auką po 50
rezoliucijos valdžios žmonėms. dol. iš viso 250 dol.
*

Valdybos posėdyje, dalyvau
j a n t LB Bostono apygardos

Cape Cod Museum of Natūrai
History kreipėsi į Bendruo
menės valdybą su prašymu
duoti asmenį, kuris pravestų
amerikiečiams kursą apie
velykinių margučių marginimą.
Šį kursą sutiko pravesti Genutė
Treinienė ir Bonius Markeliūi nas kovo 26 dieną.

Šilgalio, Mato Stungio ir Rimo
Bieliūno, rengiasi ateitininkų
„Pilėnų" tunto tradicinis šeimos šventei.
Aldona Miškinienė perėmė
blynų balius bus vasario 13,
šeštadienį, Lietuvių namuose. Židiniečių draugovės pirminin
V a s a r i o 16-sios minėjimas, kės pareigas. J a i valdyboje
rengiamas LB Clevelando apy talkins Jadvyga Dautienė ir Te
linkės ir Amerikos Lietuvių resė Urbaitienė.
vz
V.R.
Tarybos Clevelando skyriaus,
Dievo Motinos parapijos audi
Pradedant 1988 m . sausio 23 d. kas šeštadienį
torijoje. Pagrindiniai kalbėtojai:
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio
Clevelando meras George Voi
per W P N A (buv. WOPA stotis) 1490 A M
novich, kandidatuojąs } Ame
rikos senatą ir Linas Kojelis,
prezidento Reagano specialus
asistentas. Minėjimo meninę
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
programą atliks Čiurlionio an
lietuvių bei anglų kalbomis
samblis, diriguojamas dr. Bro
Muzika - sveikata - moterų pasaulis - sportas - literatūra - kinas • satyra
niaus Kazėno. Pamaldos abie
jose lietuvių šventovėse. Bus
• Labanaktis,
vaikučiai
renkamos aukos Lietuvos lais
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams"
vės reikalams.
10 v . v . iki 10:10 v.v.
Lietuvių namų akcininkų
Alliance Communications. Inc.
metinis, apyskaitinis susirin
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302
kimas šaukiamas vasario 21 d.
t e l . nr. 848-8980
Lietuvių namuose.
„Taupos" kredito koope
ratyvo narių susirinkimas įvyks
vasario 28, Dievo Motinos
STAN BALZEKAS, Ltd.
parapijos svetainėje.
Tautybių sąjūdis, pensijon
PONTIAC - SAAB
išėjusį Juozą Stempužį, kaip
6621 VV. OGDEN, BERVVYN
vieną iš šio sąjūdžio steigėjų,
pagerbė iškilminguose pietuose
312-788-5700
vokiečių Hofbrau restorane, pr.
m. gruodžio 19 d.
Kultūros darželių draugija,
rengia koncertą balandžio 9 d.
Ateitininkų šeimos šventė
bus balandžio 16-17 dienomis.
Šventės meninę p r o g r a m ą
ON ALL NEVY
atliks Toronto dainos ir muzikos
1987 & 1988
vienetas „Sutartinė".
PONTIACS
Jaunučių
ateitininkų
globėjos Rita Matienė, dr. Roma
(untii Jan. 31,1988)
Degesienė ir Vida Švarcienė,
Bonneville
talkinamos moksleivių Daniaus

Žemė L

$1000 CASH BACK

E L Ė K T i 3S
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

KOMPIUTERI [į

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski
767-0600

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER
284-1900

HELP

VVANTED

Paieškoma slaugė Šv. Šeimos
Vilai, Lemonte (certf. nurses aid).
Lietuviškai kalbanti pagerintų lietuvių
senelių savijautą. Kreiptis į administra
torę, ses. Genevieve-Genovaitę,
257-2291
FOR RENT
For rent 2 beauuful cottages in nice,
quiet area; 1 bl. from lake; pvt. beach,
linens incld.; seasonal or monthly
availab. Lakeside, M l . Call Rita:
312-445-4465.
Išnuomojamas 3 kamb. butas negiliame
rūsyje. Prieš parką prie Califomia Ave.
Centrinis vandens šildymas, virimo krosnis
ir šaidytuvas Moderni virtuvė su spin
telėmis. Pakeltos ąžuolinės grindys.
Švarus, sausas, šiltas. $200.00. Skambin
ti vakarais: 430-2137.

Jei norite parduoti ar-pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbartei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo..

No. 107 — 79 Ir Homan. Labai gražus 3
mieg. kmb. mūrinis namas su didele
virtuve-dinette; moderni prausykla; ištisas
rūsys; 21/2 auto mūrinis garažas; aluminio
apkalimai; daug patogumų; gerame stovy
je. Skambinkite dabar.
No. 975 — 55 Ir Pulaski: gražus 4 mieg
6 kamb. mūrinis namas: 1-3/4 prausykla;
įrengtas rūsys; 2% auto garažas; gerame
stevyje; St. Trib's. Skambinkite dabar.
No. 117 — 55th Ir Lawndale — $54,900
7 kamb. mūras, 3 dideli mieg. kamb. +
uždari šildomi gonkai. Galima naudot, kaip
4 mieg. ar TV kambarį. Moderni virtuvė,
spintelės; moderni prausykla; ištisas rūsys;
2 auto garažas; aluminijum apmuštas.
SKubėkite!
•< " AR NORITE PARDUOTI?

FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312)839-5829

~ ^

' Savo namą galite parduoti, tik paįskambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkmingai .jums patarnaus. Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės.
Namo įvertinimui skambinkite skubiai —
dabar
K

O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

Česlovas Grincevičius
VIDUDIENIO VARPAI
P a s a k o j i m a i ir p a s a k o s
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros
premiją)
šioje knygoje autorius gyvai ir
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje
Lietuvoje išgyventus atsitikimus.
Tai apysakų, novelių ir legendų
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais.
Išleido LK klubas Chicago, 1985.
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois
gyv. moka $5.32.
Užsakymus siųsti;
Draugas
4545 W. 6 3 r d St.
Chicago, I L 60629

NUO BIRUTES KALNO
Maironis
Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta
Bernardo Brazdžionio, gražiai
iliustruota dail. Ados Korsakaitės-Sutkuvienės.
Išleido
„Lietuvių Dienos" Maironio 50
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47
psl. Kaina su persiuntimu 7.75
dol. Illinois gyventojai moka
8.25 dol.
Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 W 63rd St.
Chicago, IL 60629

M 1 zona. Mūrinis, tuščias pastatas, viduje
be pertvarų. Auto statymo aikštė toliau nuo
gatvės. Galima naudot kaip prekių sandėlį.
$75,000.
CENTURY 21 OLSICK & CO. 257-7100.

Kur gausi naują „bl-level" namą
gražiame miestelyje mažiau negu už
$100,000? Plytų fasadas, aluminijaus ir me
džio šonai. Salonas ir valg. turi skliautų
lubas. Iš virtuvės durys į patio. V* prau
syklos. Fiberglass dušai ir vonios. Tik
$96,000!
CENTURY 21 OLSIC & CO. 257-7100.

FOR SALE
brick home in Oak Lawn, 10128 S.
53rd Ave.; 3 bdrms; new garage; full
finished bsmt.; carpeting, centrai air &
gas heat. By appt. only.
Call 636-1635
Savininkas parduoda puikų 11/2 aukšto
mūrinį namą arti Kedzie ir 72 g-vės. Salo
nas, valgomasis, 2 mieg. ir šeimos kamb.
1 a., 1 didelis mieg. II a.; kiemas su V/2
auto garažu. Skambinti vakarais
925-3722.
2 bl. to Archer Garfield Ridge 3 bdrm.
home. very large kitchen, fully finish
ed bsmt; 2 car garage; fenced yard;
close to schools and church. $86,900.
By appt. only; ovvner is realtor. Call
284-2248.

Balys Pavabalys
MILŽINAI IR SLIBINAI
Sat(l)yr1nlai eilera<k)ščiai
Knyga, laimėjusi Montrealio
lietuvių akademinio sambūrio Vin
co Krėvės literatūrinę premiją.
Kaina $6.00 (įskaitant siuntimo
išlaidas).
Užsakymus siųsti autoriaus
adresu:
L. Žitkus
81 Vermont St.
Brooklyn, NY 11207

SKUBĖJO GYVENTI
Vienerių m e t ų mirties prisiminimui
Sausio 5 d. suėjo vieneri
metai, kai iš mūsų t a r p o
išsiskyrė Rytas B a b i c k a s ,
žmogus, kuris įmynė ir paliko
reikšmingas pėdas lietuviškame
emigraciniame gyvenime ir
kurio pasigenda daugelis jį
pažinusių.
Nuo jaunų dienų Rytas buvo
veiksmo žmogus — nemėgo vien
tuščio kalbėjimo, norėjo diskusi
jas ir sumanymus p a r e m t i
konkrečiais darbais. Dar esant
Vokietijoje ir stovyklų gyvento
jams bekalbant apie artėjančią
emigraciją. Rytas nutarė baigti
gimnaziją anksčiau, kad nesusitrukdytų išvykimas. Atitinka
mai pasiruošęs, išlaikė egza
minus eksternu Hanau lietuvių
gimnazijoje.
Salimai Wuerzburgo esančioje
Seligenstadto stovykloje buvo
susikūręs lietuvių t a u t i n i s
ansamblis, vadovaujamas G.
Veličkos ir St. Sodeikos. Į šį
ansambli įsijungė ir Rytas.
Vėliau įsijungė į naujai suor
ganizuotą B. Pakšto kapelą
skambinti pianinu. Persikėlus į
Amerikos krantus, Ryto pamė
gimas pramoginės muzikos vėl
suvedė jį su B. Pakštu iš pradžių
Dayton, Ohio, o vėliau Chicagoje. Net ir studijų metais, studi
juodamas elektros inžineriją,
Rytas tęsė savo m u z i k i n į
pomėgį: skambindavo pianinu
vienoje užeigoje Urbanoje, o
būdamas Chicagoje — B. Pakšto
kapeloje, tuo būdu ir užsidirb
damas pinigų studijoms. Uni
versiteto atostogas d a l i n a i
panaudodavo muzikos žinioms
gilinti pas prof. V. Jakubėną.
Neužmiršo ir neužleido dar
kito savo pomėgio — sporto. J a u
1951 metais buvo vienas iš
pirmūnų steigiant Lituanikos
Sporto klubą Chicagoje ir or
ganizuojant tinklinio komandą.
Šie du laisvalaikio pomėgiai
— muzika ir sportas — lydėjo
Rytą per visą jo t r u m p ą
gyvenimą, net suvesdami jį ir su
jo būsima gyvenimo drauge
Aušra Barzdukaite. Supažindi
no juodu Rytui atvažiavus žaisti
tinklinį į C l e v e l a n d ą
ir
galutinai suvedė abiems daly
vaujant Čiurlionio ansamblyje.
Rytas, baigęs inžinerines stu
dijas, gavo darbą Cleveland Illuminating Company ir persikėlė

A. a. muz. Rytas Babickas
gyventi į Clevelandą. Čia
įsijungė į Čiurlionio ansamblį ir
į Žaibo sporto klubą. Įsitraukė
į lietuvišką Clevelando ir Š.
Amerikos muzikos ir sporto
gyvenimą.
Jausdamas spragą lietuvių to
laiko pramoginėje muzikoje,
Rytas su grupe mėgstančių dai
nuoti susibūrė į Clevelando
Vyrų oktetą, į vienetą, kuris
pasidarė populiarus lietuvių
tarpe. Būdamas okteto vadovu,
paruošė labai platų repertuarą,
surengė šimto ir vienos dainos
koncertą — maratoną, apvažia
vo ne vien tik lietuviškus ži
dinius Amerikoje ir Kanadoje,
bet pasiekė juos net ir Austra
lijoje. Visą tą laiką intensyviai
dirbo su Čiurlioniečiais, padė
damas jiems pasiruošti ir akty
viai dalyvaudamas ansamblio
koncertuose bei išvykose.
Nykstant senajai lietuvių Šv.
Jurgio parapijai Clevelande,
parapijos komitetui prašant,
Rytas suskato padėti „Jurginei", perimdamas bažnytinį
chorą. Niekada nesitikėjo, kad
jo vadovaujamas choras tiek
daug sustiprins parapiją ir
atneš j a m pačiam tiek džiaugs
mo bei asmeniško atpildo tikė
jime. Nuostabu, kad „mažas
kupstas" taip gražiai ir galingai
galėjo giedoti. Užsilikę parapiečiai jautriai atsiliepė į Ryto
blogą sveikatos būklę parody
dami jam didelę meilę savo mal
domis ir darbu.
Rytas neužmiršo sporto. Tuo
pačiu metu, kada Ryto buvo

dirbta tiek daug su ansambliu
ir oktetu, Žaibo moterys tinklininkės pradėjo garsėti savo
laimėjimais lietuviškose sporto
žaidynėse. Tai vėl buvo Ryto
pastangos: jis perėmė tinklininkių vadovavimą bei jų treni
ravimą. Padrąsintos sėkmės,
moterys neatsisakė bandyti
laimės ir „platesniuose van
denyse": dalyvaudavo Š. Ame
rikos moterų tinklinio turny
ruose įvairiuose JAV miestuose,
pasiekdamos net ir Californiją,
kuri skaitėsi tinklinio „Mecca".
Grįždavo su gražiais laimėji
mais. Būdamas kompetentin
gas, Rytas įsitraukė į ŠALFASS
veikimą ir buvo nevieną sykį
tinklinio sekcijos vadovas, o
Amerikos lietuvių sportininkų
išvykoje į Europą 1973 metais
buvo pakviestas moterų tink
linio komandos vadovu. Išvyka
baigėsi puikiu lietuvaičių
laimėjimų santykiu. Po tokių
ypatingų Ryto pasiekimų tink
linyje, Cleveland Illuminating
Co. pavedė jam, kaip žinomam
treneriui, vadovauti mišriai iš
tos kompanijos tarnautojų suda
rytai tinklinio komandai ir da
lyvauti Battle of the Corporate
Stars turnyre. Ryto vadovauja
ma komanda laimėjo pirmą vie
tą savo rajone ir važiavo į Texas
tolimesnėms varžyboms.

Naujojo ansamblio vadovo egza
minas buvo puikiai išlaikytas.
Kai pagalvoji, iš kur tam Ry
t u i ėmėsi tiek daug laiko ir
energijos visai tai veiklai,
visiems važinėjimams ir priedo
dar atsakingam ir įtemptam

Ryto muzikinis apogėjus buvo
jo vadovavimas Čiurlionio an
sambliui. Ansamblio valdybos
kviečiamas perėmė vienetą iš
meilės lietuviškai dainai ir iš
noro parodyti pasauliui lietuvių
liaudies dainas. Tai buvo atsak
ingas ir sunkus darbas, reika
laująs daug ištvermės, kantry
bės, įtikinėjimo, laiko, organi
zavimo ir sveikatos. Nežiūrė
damas į nieką pro pirštus,
stengėsi savo apsiimtąjį užda
vinį atlikti kuo geriausiai. Iš
viso muzika, kaip ir sportas, rei
kalauja nuolatinio praktikavimosi, nuolatinio karto
jimo, noro tobulėti ir būti
geresniam. Rytui nebuvo sunku
kartoti ir kartoti, zulyti tą patį,
kol pasiekdavo reikalaujamo ly
gio.
Čiurlioniečiai, įpratę dainuoti
ne vien tik namuose — Cleve
lande, tikėjosi pasirodyti su
daina ir kanklėmis kitų miestų
koncertų salėse. Chicaga, atro
do, buvo ta pasirinktoji vieta,
kurioje naujasis vadovas norėjo
sušviesti. Pasisekimas! Chicagos koncerte aplodismentai ir
ovacijos lydėjo atliktas dainas.

inžinieriaus darbui?
Naujųjų metų dieną 1987
metais suskambėjęs telefonas
perdavė mums Ryto paskuti
nius geros sveikatos ir laimės
linkėjimus. „Nesirūpinkit,
viskas bus gerai! O jei ne ... tai
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tokia Dievo valia" — buvo jo kitų sunkių ligų, šį kartą nebe
paskutinieji gyvi žodžiai pasiekę padėjo, ir 1987 metų sausio 5 d.
mus iš Clevelando. Jo nuostabi įvyko ...„tokia Dievo valia".
pagijimo viltis, ištraukusi jį iš
P . Naris

A.tA.
Ona Radauskienė-Marcinkienė

A.tA.
URŠULEI YUSKO
mirus, jos broliui ADOLFUI MERKEVIČIUI ir jo
visai šeimai reiškiame gilią užuojautą.
Kazė ir Antanas Balukai
Sabmėja ir Albinas Grigaičiai
Aldona ir Stasys Stašaičiai
Jadvyga ir Petras Putriai
Bronė Selenienė
Ona Rutkauskienė
Lidija Mingelienė

Meldžiame Amžinosios Šviesos

Tamošiūnaitė
Gyveno Chicago Lavvn apylinkėje.
Mirė 1988 m. sausio 27 d., 5:45 vai. p.p., sulaukusi 80 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Smilgių parapijoje.
Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bernice Dylo, žentas
Donald, anūkai Michelle ir Steven; Lietuvoje sesuo Bronė ir
brolis Jonas.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Panevėžio klubui,
Sv. Kazimiero seserų rėmėjams.
Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 29 d. nuo 2 iki 9
v.v. S. C. Lack ir Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 30 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę duktė, žentas ir anūkai.

A.tA.
PAULINAI NEKRAŠIENEI,

Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas. Tel. 737-1213.

ilgus metus buvusiai mūsų Draugijos narei, ir
nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų ir visus velionės
liūdinčius.
Lietuvos Dukterų

Draugija

A.tA.
PETRUI MIKULIUI
Lietuvoje mirus, dukrai VERUTEI, žentui STASIUI
ir vaikaičiui ALGIMANTUI MYKOLAIČIAMS liū
desio valandoje reiškiame giliausią užuojautą.
0. Bakaitienė
R. ir J. Bardauskai
V. ir A. Brazdžiūnai

Brangiam Tėvui

A.tA.
PETRUI MIKULIUI
ok. Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionio
dukterį, mūsų Draugijos narę, VERUTE, jos vyrą
STASĮ ir vaikaitį ALGIMANTĄ MYKOLAIČIUS
Lietuvos Dukterų

Draugija

J. Merkienė
Z. ir V. Poderiai
J. Smilgienė

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852

A.tA.
ANTANUI JANUŠAIČIUI
Lietuvoje mirus, jo brolį JURGĮ su šeima ir visus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame.

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas - 523-0440

Margarita ir Vaclovas Momkai

TAURIAM KANADOS
LIETUVIUI IŠKELIAVUS

A. a. Antanas P. Nevada
Ilgametis vakarų Kanados
Calgary miesto ir apylinkės
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Antanas Petras Nevada,
sulaukęs 86-rių metų amžiaus,
1987 m. gruodžio 6 dieną
iškeliavo amžinam poilsiui.
Gruodžio 10 dieną 8 v.v. į
Meinnis Hollovvay laidotuvių
koplyčią rinkosi g i m i n ė s ,
draugai, ir pažįstami pasku
tiniam atsisveikinimui. Gruo
džio 11 dieną nulydėtas į Šv.
Luko bažnyčią Calgaryje, kur

buvo atlaikytos šv. Mišios už
a.a. Antano Petro Nevados
sielą. Po gedulingų Mišių
palaidotas šalia tėvų lietuvių
kapinėse Toronto, Ont.
Dideliame nuliūdime liko
žmona Mikasė, sūnus Vytautas
su šeima, duktė Danutė su
šeima, p e n k i a n ū k a i , t r y s
proanūkai, Amerikoje brolis
Juozas, gyvenąs Clevelande, ir
sūnėnas Juozas Gurevis-Gurevičius, gyvenąs Chicagoje, kuris
buvo nuskridęs ir dalyvavo
atsisveikinime ir laidotuvėse.
A.a. Antanas P. Nevada buvo
gimęs Amerikoje, Baltimorės
mieste. Mokėsi Baltimorėje,
Rochesteryje, N.Y. Jis augo
lietuviškos šeimos dvasioje.
Tėvai j a m įkvėpė didelę meilę
Lietuvai. Nežiūrint, kad a.a.
Antanas mokslus baigė Ameri
koje, bet lietuvių kalbą vartojo
teisingai žodžiu ir raštu.
Dar jaunas būdamas, vos 19
metų, panoro nuvykti ir pama
tyti tą garbingą savo protėvių
šalį. 1920 metais anksti pava
sarį jis išvyko į Lietuvą. Ten
susipažino Mikasę Krampaitę ir
1924 metais ją vedė. A.a. Anta
nas P. Nevada su tėvais ir broliu
atidarė tekstilės audimo fabriką
Liudvinavos miestelyje, Mari
jampolės apskrityje. Fabrikui
s u d e g u s , a.a. A n t a n a s P.

Nevada stojo tarnybon į
Lietuvos policiją. Tarnavo
Marijampolėje ir Suvalkų
Kalvarijoje. Baigęs mokslus
Amerikoje ir mokąs gerai anglų
kalbą raštu ir žodžiu, tuo metu
jis Lietuvai buvo labai reikalin
gas ir todėl perkeltas į
Klaipėdos uosto policijos nuova
dą. Policijos tarnyboje išbuvo iki
1929 metų. Tais pačiais metais
iškeliavo į Kanadą. Manitobos
provincijoje nusipirko ūkį.
Vėliau su šeima išsikėlė į Albertos provinciją, kur ūkininkavo
Brooks, Didsbury ir Crasfield
rajonuose.
1967
metais
likvidavo ūkį ir išėjo į pensiją.
Gražiai įsikurdamas Calgary
mieste Kanadoje.
A.a. Antanas P. Nevada buvo
didelis l i e t u v i s patriotas.
Būdamas Calgary Lietuvių
Bendruomenės pirmininko
pareigose daugiau negu 20
metų, jis su didele meile
lietuvybei, didele energija ir
darbu pasiaukojo Kanados
lietuviškajai veiklai ir už tai jis
yra gražiai aprašytas „Lithuanians in Canada" knygoje.
Jam buvo didžiausia širdgėla,
matant, kaip raudonasis
okupantas naikina Lietuvą ir
žudo lietuvius. Turėjo viltį ir
troško vėl pamatyti laisvą,
nepriklausomą Lietuvą. Bet de
ja to nesulaukė. Atskubėjusi
mirtis užmerkė jo akis,
amžinam poilsiui.
Laidotuvių dalyvis

PETKUS
A.tA.
PETRUI MIKULIUI

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS

Lietuvoje mirus, dukrai VERUTEI MYKOLAITIE
NEI ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Jonas ir Antanina

PASSBOOK
SAVINGS

Rejeriai

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

see ua for
UQt&t financing.
AT OUft 10W RATB
* I T H RCPAVMfMT
TO U I V O U B I N C O M f

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. 9 7 ^ 4 4 1 0
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700

Mutual Federal
Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60609
PM«r Kltanauikm, Pf%.
T«l.: 847-7747
B O H I nM.*M.rrt.»-4 r***.•-• »•». v i

SERVING CH1CAGOLANOSINCE IMS

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 501 h Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

IS ARTI
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x Vasario 16-tosios akto 70
metų sukakties minėjimą
rengia Chicagos lietuvių Tary
ba Marijos aukštesniosios
mokyklos salėje vasario 14 d.,
sekmadienį. Pamaldos katali
kams bus Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, evan
gelikams Tėviškės ir Ziono pa
rapijų bažnyčiose. Meninę
programą atliks Kr. Donelaičio
mokiniai.
x Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos sudaryta Jury
komisija atrinkti geriausiam ra
šiniui iš skelbto konkurso. Jury
komisiją sudaro Regina Kučienė. kun. Juozas Vaišnys, An
t a n a s Juodvalkis, Mečys
Valiukėnas ir Vida Jonušienė.

x Amerikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyrius rengia Va
sario 16-tos — Lietuvos Nepri
klausomybės akto paskelbimo
70 metų sukakties minėjimą.
Vasario 16-tos minėjimas bus
vasario 6-7 d. Cicero, 111. Mi
nėjime Lietuvos Nepriklauso
mybės aktą skaitys stud. Rena
ta Variakojytė.
x Ingrida Bublienė, JAV
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkė, sausio 9 d. susitiko su
New Yorke dirbančiais lie
tuviais teatralais. Pasitarime
dalyvavo Arūnas Čiuberkis,
Paulius Rajeckas, Kęstutis
Nakas, Julija Nasvytytė, Rasa
Allen Kazlienė ir Juozas Kazlas.
x Maria Rudienė, Balfo cen
tro valdybos pirmininkė, daly
vaus Balfo Cicero skyriaus me
tiniame susirinkime, kuris bus
šį sekmadienį, sausio 31 d., tuo
jau po sumos Šv. Antano pa
rapijos salėje, ir pateiks žinių iš
Balfo veiklos.

x Marijos aukšt. mokyklos
atletikos mokytojas praneša,
kad šios ir kitų mokyklų
sąjungos krepšinio rungtynės
bus vasario 9 d., antradienį,
6:30 vai. vak., vasario 10 d.,
trečiadienį, 6:30 vai. vak. ir va
sario 12 d., penktadienį, 7 vai.
Kiekvieną dieną bus po du žai
dimus, paskutinį
vakarą
čempionato laimėtojų žaidimas.

x Vasario 14 d., sekma
dienį, tuoj po sumos Šv. Antano
bažnyčioje, Cicero apylinkės LB
valdyba rengia Vasario 16
dienos minėjimą. Pagrindiniu
kalbėtoju pakviestas dr. P. V.
Kisielius. Meninę programą
atliks solistė Laima Stepaitienė,
akompanuojant muz. M.
Motekaičiui.
x Šv. Kryžiaus ligoninė pri
x Pabaltiečių komitetas sideda prie Amerikos Raudonojo
Washingtone vasarai ieško Kryžiaus kraujo davimo ir krau
studentų, norinčių padirbėti jo banko atsargai padidinimo.
politinį ir informacinį darbą va Kraują ims vasario 29 d. nuo 9
sarą. Ieškoma kiekvienos tautos vai. ryto iki 3 vai. p.p. ligoninės
po vieną — lietuvių, latvių ir patalpose. Kraujo davėjas turi
estų. Lietuvis studentas su būti mažiausiai 17 metų am
trumpu savo gyvenimo ir išeito žiaus. Neimama iš vyresnių
mokslo aprašymu gali kreiptis kaip 75 metų amžiaus. Davėjai
į Amerikos Lietuvių Tarybą, gali
pasiskambinti
tel.
2606 W. 63rd St., Chicago, 111. 471-7321.
60629.
x Lietuvos Vyčių „Memox Norintieji išmokti bu ries of Lithuania" bus vasario
riuoti ar laivelį valdyti ežere ar 7 d., sekmadienį, Martiniąue
upėje gali kreiptis į Kazį restorano pokylių salėje. Vietas
Česnauską (Casey), Brighton galima jau dabar rezervuoti pas
Park Library, 4314 W. Archer Albertą ir Julie Zakarką tel.
Ave., tel. 436-2812. Illinois vals 434-7785 arba Estella Rogers
tijos seimas žada išleisti įsta tel. 925-3948.
tymą, kad laivais plaukian
x „Naujoji Viltis", 1987
tiems reikės leidimo. Taigi šis
m.
20 nr., išėjo iš spaudos. Tai
kursas paruoš buriuotojus ir
didelio formato Korp! Neolaivų valdytojus.
Lithuanų ir Tautinės sąjungos
x „Elta — Pressedienst", žurnalas, duodąs plačių tautinės
vokiečių kalba l i e t u v i š k a minties straipsnių ir informa
informacija,
sausio-kovo cijos. Redaguoja V y t a u t a s
mėnesių, išėjo iš spaudos ir Abraitis Floridoje. Redakcinę
pasiekė redakciją. Šiame nume kolegiją sudaro Algirdas
ryje duodama plati informacija Budreckis, Antanas Butkus ir
apie demonstracijas Lietuvoje, Stasys Santvaras. Techniškas
Estijoje ir kt. Taip pat rašoma redaktorius Vytautas Gedgau
apie V. Skuodžio šeimos atvy das. Administratorius Bronius
kimą į Ameriką.
Kasakaitis. Žurnalas yra 176
x Dail. Pr. Lapė dalyvauja psl. ir viršeliai.
parodos atidaryme, kuri įvyks
x Ona Ivaškienė, So. Bos
minint Čiurlionio galerijos ton, Mass., mūsų bendradarbė,
30-metį sausio 29 d., 7:30 v.v. pratęsė „Draugo" prenumeratą
Jaunimo centre, Čiurlionio gale su visa šimtine. 0. Ivaškienę
rijoje. Lankymo valandos: penk įrašome į garbės prenumerato
tadienį 7-9 v.v., šeštadienį ir rių sąrašą, o už auką labai
sekmadienį 11 ryto - 7 v.v. Pa dėkojame.
roda uždaroma vasario 7 d.
x Justinas Šidlauskas, Chi
(sk) cago, 111., parėmė „Draugą" 20
dol. auka ir pratęsė prenumera
x Muz. fleitistė Asta Šepe tą 1988 metams. J. Šidlauską
tytė ir rašyt. P. Gaučys atliks skelbiame garbės prenumera
programą Čiurlionio galerijos 30 torium, o už paramą labai
m. \ ^iklos šventėje sausio 30 d. dėkojame.
7:30 v.v. Čiurlionio Galerijoje,
Jaunimo centre. Rezervacijoms
x Liudvikas Zeikus, Berskambinti 422-4288. Auka nice Madeikis, Aug. Pranckevičius. Jonas Latvys, Apolo
15.00 asmeniui.
(sk.) nija Memenąs, Vladas Zinkevi
x Greit parduodu vienos ir čius, Viktoras Danėnas, Kazys
dviejų šeimų namus Chicagoje Otto, Juozas Turčinskas. Joseph
ir apylinkėse. Skambinkite Martin, Stasys Misiūnas, Silvia
RE/MAX FIRST, R i m a s Foti, Br. Pabarčius, Adolfas
Stankus, tel. 361-5950 arba Švažas, Feliks Mikuckis, Natalie Matulis, P. Vilutis, Carl
636-6169.
(sk.) Bei noras, Ignas Pakulis, Juozas
Giedraitis, Jonas Daugėla,
x Albinas Kurkulis, akcijų Jonas Šepetys, St. Bartkus, Stef.
brokerjs, dirbąs su Rodman & Mackevičius, V. Derenčius, Jo
Renshaw, Inc., patarnauja nas Vaitkus. Stefanija Barmus.
akcijų bonų, fondų bei kitų ver pratęsė „Draugo" prenumeratą,
pridėjo po 10 dol už kalėdines
tybių pirkime ir pardavime
Duodu komisų nuolaidą. Susi korteles, kalendorių arba dien
domėję skambinkite 977-7916. raščio palaikymui. Nuoširdus
(sk.) ačiū.

KANADOJE
— Lietuvių Bendruomenės
Britų Kolumbijos apylinkė išsi
rinko naują valdybą, kurion įėjo
pirmininku E. Gumbelis, sekr.
Julija Paliulytė, ižd! Justinas
Andersonas, jaunimo atstovas
Rimutis Gumbelis. Tautos fon
do įgaliotiniu išrinktas A.
Smilgys.
— Londono lietuvių pa
rapijos buvo pasenęs pianinas,
kuriuo naudojosi ir „Pašvais
t ė s " choras. Londono lėšų
telkimo skyrius Kalėdoms pado
vanojo gražų naują pianiną,
kuris parapijai yra būtinas.
— „Pašvaistės" choras ir
Staškūnų giminės surengė
Viktorijai Staškūnienei jos
65-rių metų gimtadienio proga
staigmeną. Choro seniūnas A. J.
Švilpa visų susirinkusių vardu
Šiaurines Chicagos priemiesčių Kalėdų eglutės dalyviai pereitų metų gruodžio 23 d.
pasveikino išeinančią į užtar
Nuotr. Irenos Sutrinavičienės
nautą poilsį. Ona Švilpienė
atnešė sukaktuvininkei dovaną. Visi sugiedojo Ilgiausių
metų. Viktorija Staškūnienė
dinimas „Kaip Pikčiurna „pavo taryboj ir anksčiau. Praėjusių gieda „Pašvaistės" chore, abu
PRIE EGLUTĖS
gė Kalėdas". Karolis Užgiris metų premijų banketas praėjo uoliai prisideda prie visokios lie
tuviškos veiklos.
Šiaurės pakraščio vaikučiai s a v a n o r i š k a i p a d e k l a m a v o su tokiu pasisekimu didžia
— A. a. Mykolas Krečetas,
dalimi jos organizacinių suge
gruodžio 23 d. rinkosi Austės ir „Ant šienelio Jėzus guli".
72
metų amžiaus, mirė Lon
Po vaidinimo ėjome pasistip bėjimų dėka. Pernai šiame |
Mindaugo Vygantų namuose
done, Ont„ gruodžio 16 d. Mal
savo kalėdinei eglutei. Sugužėjo rinti, o pasistiprinę, visi sku- bankete buvo pagerbti lietuviai das atliko liuteronų Trinity
apie dvidešimt vaikų. Visi pasi binomės į rūsį puošti namelių iš Juozas Laučka ir kun. Antanas bažnyčioje.
keitę nuo vasaros dienų — pa p y r a g a i č i ų . Laukė i š t i s a s Saulaitis, taipgi ir „Los Angeles
— A. a. V i k t o r a s A.
augę, ištysę. Mažiukai, kurie miestelis namelių, kuriuos Times" korespondentas Robert Petrovas, 85 metų amžiaus,
dar vasarą sūpavosi ant mamų reikėjo papuošti. Tai buvo labai Gillette.
mirė gruodžio 28 d. Sudbury,
Kalbėdamas apie Gytį Suu
rankų, jau trepsėjo savomis saldus darbas, nes ir kremas, ir
Ont. Liko žmona Emilija, ok.
kojytėmis. Visi mieli, gražūs, žali-balti-raudoni visokio skonio berg tęsė: „Gytyje turime didelį Lietuvoje dvi seserys, anksčiau
bei formas saldainiai, kaip naują įnašą mūsų organizacijai.
šventiškoj nuotaikoj.
buvo miręs brolis. Pamaldos
Vaiva, Gytis, Marius ir Rytu- žinome, yra saldūs. Su entuziaz Jis yra mums padėjęs praeityje, buvo Kristaus K a r a l i a u s
kas Vygantai suvaidino savo mu berniukai ir mergaitės kibo bet dabar džiaugiamės turį jo bažnyčioje, po pamaldų palai
nenuilstančios mamos režisuotą darban: storai tepė kremą, sal energiją ir organizacinius suge dotas vietos katalikų kapinėse
lėlių pjesę „Kalėdų fantazija"; d a i n i a i s braižė k a m i n u s , bėjimus formaliai, taryboje. Jo pereitų metų gruodžio 30 d.
po to buvo Laimos Rasteny- langus, durų linijas. Gaila, kad patyrimas imtinai ir veikloje su
— Toronto Prisikėlimo lie
tės-Lapinskienės paruoštas vai- reikėjo ardyti miestelį, kiek Joint Baltic American National tuvių parapijoje pereitais
vienas namelis turėjo iškėliau- • Committee f JBANC) Washingmetais pakrikštyti 34 kūdikiai,
ti
skirtinga kryptimi.
tone padės mums planuojant
x Atitaisymas. „Kitokios
palaidoti 36 asmenys, sutuokta
Taip besidarbuojant, atkelia savo veiklą".
kelionės į Lietuvą" sausio 27 d.
21 pora, pirmąją Komuniją
vo
ir linksmas Kalėdų senelis
Pabaltiečių Jaunimo kongreso
skelbime „Aplink Mus" sky
priėmė 18 vaikų ir Sutvirtinimo
riuje buvo atspausdinta: „Be to, (Ąžuolas Stelmokas) su maišu septinta metinė stovykla vyks sakramentą
priėmė
19
kiekvienas kelionės dalyvis gražių lietuviškų dovanų. Tai rugpjūčio 11-14 ukrainiečių jaunuolių.
Poconos
turės išimtiną progą įsigyti buvo graži įžanga į vaikams vi stovyklavietėje
— Aušros Vartų parapijos
suomet
taip
mielas
Kalėdų
kalnuose
prie
„Jim
Thorpe"
visas reikalingas dovanines
metinis
susirinkimas Mont
šventes.
miestelio.
Balandžio
2
d.
bus
prekes universalinėmis kai
realyje
buvo
sausio 10 d. Susi
Sniegą Masiulienė BYC premijų banketas, per kurį
nomis. „Turėjo būti — „urmi
bus pagerbti vasario mėn. rinkimą atidarė parapijos kle
nėmis". Už klaidą atsiprašome.
bonas kun. J. Aranauskas,
PABALTIEČIŲ JAUNIMO paskelbti šių metų laureatai.
vadovavo dr. P. Lukoševičius,
x Kun. Vladas Aleksonis,
KONGRESO VEIKLA
sekretoriavo P. Drešeris. Pra
kun. V. M. Cukuras, dr. K. Jab
ŠVČ. M. MARIJOS
nešimus padarė komiteto pirm.
lonskis, Gen. Juodikis, Peter J.
GIMIMO PARAPIJOS
Pabaltiečių Jaunimo kong
A. Čepulis, ižd. Elvyra KraMažinąs, St. Garliauskas. resas (Baltic Youth Congress —
CHORO POBŪVIS
sovvskienė ir kun. J. Aranaus
Kazys Barūnas, V. Čepėnas, A. BYC), organizacija apimanti
Dirgėla, Antanas Adomėnas, M. estų, lietuvių
Sausio 23 d. parapijos choro kas. Dabar komitetą sudaro A.
ir latvių
ir E. Wasilewski, Justin studentišką bei studijas baigusį valdyba, vadovaujama Marijos Čepulis, Jz. Mališka, Edis AuSkuodas V. Šimkus, Antanas jaunimą, jau planuoja savo pa Gaižutienės, su išeinančio pa gūnas, Vladas Žitkus, O. Ūsie
Kuliešius, Petras Martinaitis, vasario bei vasaros renginių rapijos klebono kun. Antano nė, Marija Vaupšienė ir kand.
A. Rauckinas, Alvyde Eitutis, programą. Šįmet šios organiza Zakarausko pritarimu surengė M. Grinkienė. Klebonas iškėlė
VI. Kulbokas. A. Antanavičius, cijos lietuviai tarybos nariai yra kuklų pobūvį parapijos salėje mintį, kad reikia prašyti vysk.
Charles Gricius, Kazys Rut Rima Šiiėnaitė iš Washington, choristams ir jų šeimų nariams. P. Baltakį diakoną Paulių
kauskas, Benius Razgys, Elvy DC. ir Gytis Barzdukas iš
Atidarė pirm. M. Gaižutienė, Mališką, dabar studijuojantį
ra Vodopolas, Angelė Bailey, \ Michigan. Rima taip pat yra pakviesdama tarti žodį kleboną Romoje, šventinti kunigu Auš
kiekvienas atsiuntė po 10 dol. į šios organizacijos iždininkė. kun. Antaną Zakarauską. Kle ros Vartuose ir palikti lietuvių
už kalėdines korteles i r ' BYC tarybos pirmininkas estas bonas savo kalboj iškėlė šio cho
kalendorių. Labai dėkojame.
M a r t i n Suuberg p a r e i š k ė : ro puikų pasirodymą, švenčiant
choras su dirigentu Antanu
x Juozas Vaineikis, Joana „Mums yra ypač malonu turėti 600 metų krikšto sukaktį 1987
Linu ir jo padėjėju Kaziu SkaisMontrimas, Stasys Ignata Rimą ir Gytį taryboje šįmet. m. lapkričio 28 d. mūsų
giriu yra vienintelis tokio dy
vičius, Ona Scastnas, Pranas Abu turi puikius kredencialus bažnyčioje. Taip pat priminė ir
džio ir tokio lygio choras visose
Stanelis, Henry Stasas, G. pabaltiečių veikloje, tiek jau choro įnašą į jo atsisveiki
JAV-bėse lietuviškų parapijų
Brown, M. Ripskis, A. Pupius, nimo, tiek ir vyresniųjų sambū nimui suruoštas iškilmingas
riuose.
Rima
yra
buvusi
BYC
pamaldas. Jis pabrėžė, kad šis tarpe. Apie jo aukštą lygį žino
Vladas Gelažius, Maria Abro
ir kard. Joseph Bemardin. Jo
maitis, M. Pukarskis, Bronė
giedotas jubiliejinėse iškilmėse
Gruodienė, Anna Dainis, dr. J.
giesmes fotografas A. Plėnys
Reinys, Albinas Paplauskas,
nufilmavo į šviesiajuostes ir,
Kazys Bartys, Vytas Rėklaitis,
kas norės, galės įsigyti arba
Eug. Karalis, Jonas Raščiukas,
tiktai muzikinę kasetę. Tai
Juozas Pečkaitis, H. Patackas,
puiki dovana vykstantiems į
atsiuntė po 10 dol. aukų už kalė
Lietuvą.
dines korteles ar kalendorių.
Dėkojo choro vadovui A. Li
Labai dėkojame.
nui, K. Skaisgiriui, solistams ir
x Muz. Juozas Stankūnas,
visiems choro nariams už jų pa
Genė Gaidelienė, Rosė Kondroaukotas savo poilsio valandas il
tas, Vincent Šalčiūnas, Kazys
goms repeticijoms. Išreiškė taip
Smalenskas įvairiomis pro
pat padėką choristams už daly
gomis atsiuntė po 10 dol. aukų
vavimą atsisveikinimo pokyly
savos spaudos palaikymui. La
je. „Aš niekad to neužmiršiu",
bai dėkojame.
sakė klebonas.
x Z. Martinaitis, Toronto,
Antanas Linas savo kalboje
Kanada, Vai. Martis, Chicago,
iškėlė visą nelengvą triūsą ir
111., Marie Gludą. Rockville Cenrūpesčius, kaip geriau bendrom
ter, N.Y., Petras Klausteklis,
jėgom siekti tobulesnio muzikos
Warren, Mich., Juozas Raškys,
kūrinių atlikimo. Dėkojo kle
New Britain, Conn., kiekvienas
bonui už jo ypatingą globą ir
pratęsė „Draugo" prenumeratą
dėmesį šiam chorui daugelį
ir pridėjo po 15 dol. auką už
metų, prašė ir toliau nenu
kalėdines korteles ir kalen Darius Sutrimavicius kalbas su Kalėdų senelių -'Ąžuol
traukti
tų ryšių. Dėkojo choro
u Stelmoku) šiaurinių
dorių. Labai dėkojame.
valdybai,
nariams už uolų repe
Chicagos priemiesčių Kalėdų eglutėje.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

IR

TOLI

tarnybai. Tai minčiai visi
pritarė.
— Montrealio Šv. Kazimie
ro parapijoje pereitais metais
buvo keturi krikštai, dvejos ve
dybos ir 15 laidotuvių.
— A. a. Mykolas Grinkus
(Grinkevičius), 82 metų
amžiaus, mirė sausio 8 d. Mon
trealyje. Jis buvo ankstyvesnės
lietuvių imigracijos žmogus,
priklausė parapijai, šauliams ir
parapijos komitetui. Palaidotas
iš Aušros Vartų parapijos Notre
Dame des Neigęs kapinėse.
Liūdesyje liko žmona, sūnus ir
duktė su šeimomis.
— Lietuviai iškilę tarny
bose ir banko valdybose — J. R.
Vilkas yra paskirtas Novascotia
banko valdytoju Fort Saskatchevan, Altą., o. P. A. Kvietinskas vyr. valdytojo pavaduotoju
banko skyriaus Brandon, Man.
— Toronto Maironio litu
anistinės mokyklos moky
tojoms L. Vytei Vaidilienei ir S.
Bubelienei pasitraukus, jų vie
ton mokytojomis atėjo I. Ross,
Gailė Mažeikaitė, Dalia Tunaitytė ir Lina Mockutė.
— Hamiltono V y s k . M.
Valančiaus
lituanistinė
mokykla, vadovaujama Vidos
Stanevičienės, paruošė Kalėdų
eglutę parapijos Jaunimo cen
tre. Programą atliko mokiniai
vaidindami ir pabaigoje, vado
vaujant Irenai Cerškienei ir
akompanuojant
Andriui
Čerškui, pagiedojo kalėdinių
giesmių.
— A.a. Jonas Kynas, 83
metų amžiaus, p o k a r i n i s
imigrantas, mirė Edmontone,
Altą., pereitų metų lapkričio 19
d. Jo sūnus Algis gyvena Ontario provincijoje. Velionis buvo
palaidotas Edmontone.
— A. a. Valteris Zaleskis,
Kanadon atvykęs apie 1928 m.,
92 metų amžiaus, mirė gruodžio
20 d. Palaidotas šalia anksčiau
mirusios žmonos Edmontono
kapinėse. Liko sūnus su šeima.
— A. a. Aleksandras Mika
lonis, 95 metų amžiaus, mirė
Boyle, Altą. Jis buvo Kanadon
atvykęs prieš karą. Liko sūnus
ir vaikaičiai bei provaikaičiai.
Palaidotas Šv. Alfonso kapinėse
Boyle.
— Mažlietuviai s u s i b u r s
vasario 16 d. Prisikėlimo
parapijos salėje, kur bus tradi
cinė vakarienė ir „Aro" dainos.
— A. a. Kazimieras Ambrazas, ilgametis Šv. Kazimiero lie
tuvių parapjos choro pirmi
ninkas, mirė Montrealyje
rugsėjo 24 d. Palaidotas iš Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčios
Notre Dame des Neigęs kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona ir
kiti giminės.

ticijų lankymą ir išreiškė viltį,
kad šis choras gyvuos ir prie
naujo klebono. Dar kalbėjo sve
čias muz. dr. Leonardas Šimu
tis, įvertinęs choro pasiektus
laimėjimus. Tarė žodį ir K.
Skaisgirys, o choro vardu —
Vaclovas Momkus.
Klebonui sukalbėjus maldą,
prasidėjo vaišės su tradiciniais
lietuviškais valgiais.
Choro valdybos narys Povilas
Kantas suorganizavo orkestrą,
kur, be jo paties, prisidėjo K.
Ramanauskas ir A. Stra
vinskas. Norintieji turėjo progos
ir pašokti. Bronius Polikaitis
užvedė dainų pynę, prie kurios
visi mielai įsijungė. Nuotaika
buvo jauki ir draugiška. Choras
pasiryžęs ir toliau dirbti Dievo
garbei ir lietuviškos muzikos
labui.
A.P.B.
Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. — 776-8700
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
š e š t a d . 9 v. r. iki 1 vai. d.

