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Palestiniečiai laimi

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

Nuolatiniai diplomatų pasitarimai

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
K a u n a s . — 1987 m. balandžio
29 d. į Kauno rajono vykdomąjį
komitetą susitikimui su val
džios atstovais buvo sukviesti
rajono kunigai, {vairūs parei
gūnai pasakojo kunigams apie
rajono pasiekimus, tarp jų buvo
paminėtas ir toks faktas, kad,
sumažinus degtinės pardavinė
jimą, rajonas per metus turi du
milijonus nuostolio. Po parei
gūnų pasisakymų Babtų klebo
nas kun. Ričardas Mikutavičius
paklausė, kodėl kunigai vis dar
neturi lygių teisių su ateistais.
Lektoriai bandė tai paneigti, sa
kydami, kad ir į susitikimo pre
zidiumą pakviestas vienas iš ku
nigų. Kun. R. Mikutavičius
nurodė, kad kunigai nepriima
mi į paminklų apsaugos draugi
jas, yra kunigų tarpe ir tokių,
kurie neblogai valdo plunksną,
tačiau nė vieno jų nėra Rašyto
jų sąjungoje. Tabariškių klebo
nas kun. Petras Dumbliauskas
iškėlė minti, kad kunigai nepri
imami net j blaivybės draugijas,
o čia savo darbu jie tikrai galėtų
vaisingai pasidarbuoti visų la
bui.
Susitikimo metu Kauno ra
jone dirbantys kunigai išreiškė
protestą prieš valdžios jteisintą
negimusių kūdikių žudymą, kū
nų kasroe* Lietuvoje nužudoma

žymiai daugiau nei žūdavo vyrų
karo metais.

Klaipėda. — 1987 m. kovo 25
d. RRT įgaliotinis Petras Anilionis sukvietė Klaipėdos rajono
bažnytinų komitetų narius.
Savo kalboje įgaliotinis dau
giausia dėmesio skyrė Jubilie
jinių metų iškilmėms, reikala
vo budėti, kad iš tikinčiųjų
pusės nebūtų „išsišokimų",
įgaliotinis, kiek įstengdamas,
juodino Lietuvos šventuosius.
Įtikinėjo susirinkusius, kad šv.
Kazimieras ne lietuvis, o
lenkas, nemokėjęs net lietuvių
kalbos, o būsimas palaimintasis
arkivyskupas Jurgis Matulevi
čius tetarnavęs išimtinai len
kams ir Vilnių atidavęs Lenki
jos bažnytinei provincijai, ko net
tarybinė valdžia nepajėgia ati
taisyti.
Pabaigoje viena moteris pa
klausė, kada gi bus grąžinta
Klaipėdos Taikos Karalienės
bažnyčia. P. Anilionis patarė
kantriai laukti, mat klausimas
dar tik sprendžiamas. ..Jokie pa
rašai ir jų rinkėjai čia nepadės,
— kalbėjo įgaliotinis, privalote
juos sudrausminti ir kantriai
laukti".
(Bus daugiau.

Demonstrantai nutraukė teismą
Paryžius. — Reuterio agentu
ra (Maskva, sausio 26 d. ir Pary
žius, sausio 27 d.) pranešė apie
Petro Gražulio teismą Marijam
polėje (Kapsuke*, kuris turėjo
įvykti sausio 26 d. Jį stebėti bu
vo susirinkę daugiau negu 200
žmonių, jų tarpe ir disidentų, at
vykusių iš Maskvos ir Leningra
do. Prie teismo namų vyko de
monstracija. Buvo iškelti pla
k a t a i : ,,Laisvės Lietuvai",
„KGB šalin rankas nuo Petro
Gražulio", „Sovietiniai okupan
tai lauk iš Lietuvos", „Laisvės
Petrui Gražuliui". Milicija buvo
sulaikiusi keturis demonstruotojus. kurių tarpe buvo Debeyanskaja iš Maskvos. Teismas
neįvyko.
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kol nebus paleisti keturi suim
ti demonstrantai. Pareiškimą pa
sirašė 78 asmenys. Keturi suim
tieji buvo paleisti popiet.
Tuomet daugiau nei du šimtai
žmonių nuėjo į bažnyčią pasi
melsti. Buvo atvykę keturi
kunigai: Antanas Gražulis,
Jonas Boruta. Vytautas Prajara
ir dar vienas. Buvo dėkojama
Viešpačiui už viską, ką jiems
siunčia, prašė palaiminti Petro
Gražulio auką ir sugražinti
laisvę Lietuvai. Pasimeldę žmo
nės išsiskirstė.
Kalbėjo Maironio
minėjime

Petras Gražulis aktyviai pasi
reiškė per manifestaciją Mairo
niui pagerbti lapkričio 1 d, Kau
Teismas v a s a r i o 2 d.
ne, kur jis pirmasis pasakė kal
Disidentai Maskvoje pareiškė, bą. Taip pat paminėtina, kad P.
kad teismas oficialiai buvęs Gražuli- *29 m.) lapkričio 20 d.
atidėtas dviem liudininkams buvo pašauktas atlikti papildo
neatvykus. Teismas buvo ati mą karinę prievolę, bet užuot
dėtas iki vasario 2 d., 10 v. ryto. paklausęs, jis lapkričio 18 d..
Susirinkę žmonės parašė atvirą Latvijos nepriklausomuybės
pareiškimą Gorbačiovui, kad jie šventės proga, nuvyko į Rygą ir
nepasitrauks nuo teismo salės, padėjo gėlių prie Latvijos lais
vės paminklo.
Apie Gražulio teismą sausio
Vliko pirmininkas
28 Europos spaudoje buvo ilgas
Europoje
Reuterio pranešimas: „Lithuaman protestors stop trial of dis
S t r a s b o u r g a s . — Sausio sident".
18-21 d. dr. K. Bobelis, VLIKo
Elta
bei Pasaulio Pabaltiečių Santal
kos pirmininkas, lankėsi Euro
pos Parlamento sesijoje, Stras— Lyric operos Chicagoje
bourge; susitiko su eile Parla generalinė menedžere Ardis
mento atstovų ir su jais tarėsi Krainik praneša, kad šiandien
Pabaltijo kraštų reikalu. Taip turėjęs įvykti tenoro Placido
gi susitiko su spaudos atstovais. Domingo koncertas yra atšauk
Pasaulio pabaltiečių Santalkos tas. Domingo, kuris šiuo metu
vardu dr. Bobelis pasiuntė pa yra Europoje, yra susirgęs. Jis
reiškimą Vak. Vokietijos užsie atšaukė ir savo vasario 10 dai
nio reikalų ministeriui Gen- navimą Metropolitan operoje,
scheriui. kuris tuo metu Bon- kur turėjo atlikti Verdi operoje
noje susitiko su Sovietų užsienio „Luisą Miller" tenoro partiją.
reikalu ministeriu Shevardna- Lyric vadovybė visiems grąžino
dze. Dr. Bobelis taip pat lankė
pinigus už parduotus 3,900 bi
si Anglijoje ir Italijoje
lietų

Popiežius J

auiius u prieme šia savai

Jordano karalių Husseiną Vatikane.

Petro Gražulio teismas
Milicija su šunimis puolė žmon>
P a \ ergtoji Lietuva. — Lietu
vių Informacijos centras Nevv
Yorke ir Pabaltiečių tarybos in
formacijos biuras Strasburge
pranešė, kad šį antradieni Kap
suke, buvusioje Marijampolė
je, už atsisakymą eiti karinę tar
nybą buvo teisiamas Petras
Gražuli-. Mažutėje teisme salėje
antrame aukšte buvo 70 žmo
nių, tarp kurių buvo teisiamojo
šeimos nariai, artimieji bei
draugai. Lauke sprendimo pa
skelbimo lauke apie 200 žmo
nių. Po nuosprendžio paskelbi
mo, pagal kurj Petrui Gražuliui
paskirta dešimties mėnesių
bendrojo režimo lagerio, teisia
masis norėjo dar kai ką pasaky
ti savo gynimosi kalboje. Ta
čiau, kaip pranešama, Gražulį
puolė saugumietis ir pradėjo jį
mušti. Prišokę du milicininkai
bandė jam užčiaupti burną.
Visgi Petras Gražulis spėjo
pasakyti, kad nuo vasario 16-tos
iki 25-tos dienos jis skelbia ba
do streiką ir kviečia visus ben
draminčius prie jo prisijungti. Iš
teismo salės Petrą Gražulį išvil
ko be sąmonės.
Dar suspėjo
parašyti laišką
Po teismo 34 milicininkai su
šešiais vilkiniais šunimis puolė
lauke esančiuosius. Tarp lau
kiančiųjų buvo mažamečiai ir
nepilnamečiai vaikai. Suimta
10 žmonių, kurie iki vakaro dar
nebuvo paleisti. Pagal gautą
pranešimą, prieš pat teismą
Petras Gražulis parašė laišką,
kuriame jis nurodė motyvus,
kodėl atsisakė tarnauti tarybi
nėje
armijoje.
Laiškas
tiesioginiai adresuotas TSRS
Gynybos ministrui. Nuorašai
nusiųsti TSRS Aukščiausios
Tarybos prezidiumui. Amnesti
jos Internacionalui, Vakarų Vo
kietijos dienraščiui „Frankfur
ter Allgemeine Z e i t u n g " .
grupėms ir organizacijoms,
kūno- gOM asmenis, atsisakiu
siu* tai nauri sovietinėje kariuo
menėje pagal sąžinės įsitikini
mus.
Kaip Stalino laikais
Lietuvių Informacijos centras
taip pat pranešė, kad po teismo
Kapsuko miesto Vidaus reika
lu s!;
viršininkui buvo
įteiktas Lietuvos kataliku pa
reiškimas, po kuriuo pasirašė

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Amerikos trys didžiosios
televizijos stotys atsisakė leisti
prezidentui kalbėti per jų televi
zijos stotis, kai antradienio va
kare Reaganas norėjo paaiškinti
krašto gyventojams, kodėl jis
reikalauja finansinės paramos
Nikaragvos laisvės kovotojams.
Stočių vadovybės pasiaiškino,
sakydamos, kad prezidento kal
boje nebus nieko naujo. Bet kad
Demokratai prieš paramą per
Nikaragvą gresia Amerikos
saugumui
pavojus, ABC, NBC
laisvės kovotojams
ir CBS vadovybėms nėra svar
Washingtonas. — Prez. Rea- bu.
ganas savo kalboje, prašydamas
— Izraelio kariuomenės va
lėšų Nikaragvos kovotojams,
das
įsakė uždaryti mokyklas ir
pasakė, jog Kongresas, jei nori,
gali turėti veto teisę tiems 3.6 universitetą Vakarų Kranto te
mil. dolerių, kurie būtu skirti ritorijoje, sakydamas, kad
daugiau negu 100,000 jaunuolių
ginklų išlaidoms apmokėti.
Prezidentas savo kalboje pa geriau tegu būna namuose,
brėžė, jog nebus kito karto negu dalyvauja riaušėse.
Nikaragvos laisvei atgauti, jei
— Tunise kalbėjo Yasir
nebus šį kartą paskirta lėšų jos
Arafat, Palestinos Išlaisvinimo
laisvės reikalui bei kovai su
organizacijos vadovas, kreipda
komunistais. „Einama už taiką
masis į visas arabų valstybes
arba prieš ją Centro Ameriko
padėti protestuoti palestinie
je'*, kalbėjo prezidentas. „Yra
čiams Izraelio užimtose žemėse,
arba taikos ir laisvės laimėjimas ,„kad revoliucija būtų tęsiama
arba pralaimėjimas". „Tai yra iki pergalės".
pasakymas taip arba ne Ameri
kos tautiniam saugumui".
— Britanijos karalienė buvu
Tai buvo prezidento paskuti siam Amerikos Gynybos sekre
nių metų prašymas pinigų ko toriui Casper VVeinbergeriui
vai prieš komunizmą. Demokra įteiks britų ..Knighthood**
tų vadai Kongrese turi visišką ordiną, praneša Užsienio reika
pasitikėjimą, kad balsavime bus lų ministerija. Šis ordinas jam
pasisakyta prieš prezidento pra suteikiamas „už išskirtini ir ne
šymą padėti Nikaragvos laisvės įkainojamą pasiaukojimą apsi
kovotojams. Tuoj po to. demo gynimo bendradarbiavime tarp
kratų kongr. Lee Hamilton iš Britanijos ir Amerikos", pasakė
Indianos ragino Kongresą anglų užsienio reikalų ministebalsuoti prieš ir „rizikuoti dėl ris Sir Goeffrey Howe.
taikos". Pagal jį, specialios
— Sovietų S ą j u n g o j e į
sąskaitos ir terminai nesukurs
demokratijos. Užtenka, kad aukštąsias partines mokyklas
linkstama j ta pusę". Jis sako, priimami kandidatai tik su
kad jei Amerika neatsisakys kraštų Centro komitetų liudi
duoti daugiau paramos Contras, jimais ir Maskvos miesto komi
tai Sovietai ne-ustabdys savo teto rekomendacijomis. Turi
paramos. ..Reikia sustabdyti turėti ne mažiau kaip trejų
metų partinį stažą ir su vietinės
karą".
partijos
sekretoriaus pritarimu.
Atiduodant medžiagą spaus
tuvėm dar nebuvo jvykę balsa
vimo VVashintrtone.
— Šaulių miestas paminėjo
muziko Viktoro Jauniškio
— Austrijos oficialaus komi aštuoniasdešimtmetį su sim
teto, kuris tyrinėji prezidento foninio orkestro koncertu.
Kurts VValdheimo karo meto do Jauniškis vadovavo muzikos
kumentus, pirmininkas išskri mokykloje smuiko sekcijai. Jo
do į Jugoslavija patikrinti tele klasėje pirmuosius muzikos
gramos, kuria 1942 m. neva žingsnius žengė prof. S.
VValdheimas isakęs deportuoti Sondeckis, orkestro dirigentas,
4.000 žmonių Prez. VValdhei prof. E. Paulauskas. J. Čepins
mas pasakė, kad telegrama yra kas. smuikininkai K. Ivaškevi
specialiai tam reikalui padary čius. A. Kuzinas, K. Pocius bei
ta ir neatitinka tiesai.
kiti pedagogai.
108 asmenys. Par^škimo nuo
rašai nukreipti generaliniam
sekretoriui Mina-'.u i Gorbačio
vui, LTSR prokurorui ir Kapsu
ko miesto KGB viršininkui. Mi
nėtame pareiški e išreiškia
mas visų pasipiktinimas KGB
pareigūnų ir milicijos elgesiu.

VVashingtonas. — Reagano
administracija išbando diploma
tinius ryšius arabų pasaulyje.
Nesibaigiančios riaušės Gazos
ruože ir Vakarų Kranto terito
rijoje, kur Izrealio policija ir ka
reiviai žiauriai protestuojančius
malšina, sukėlė daugelio valsty
bių pasipiktinimą.
Prez. Reaganas pasiuntė vete
raną diplomatą Philip Habib,
kuris yra pasižymėjęs kaip pui
kus nepaprastų situacijų išlygintojas, neseniai pasitraukęs iš
aktyvaus diplomatinio gyveni
mo, į Vidurio rytų konfliktą. Jis
nuskirdo į Jordaną pas karalių
Husseiną savaitgalio metu ir il
gai tarėsi. Grįždamas sustojo
Paryžiuje, k u r buvo atvykęs
Egipto prezidentas Hosni Mubarakas ir su juo apsvarstė padėtį.
Jis jau sugrįžo į VVashingtoną ir
Reagano administracijai patei
kė savo misijos rezultatus, ku
rie analizuojami Valstybės de
partamente ir Baltųjų rūmų šta
be.
Gazos r i a u š ė s j a u
istorijoje
Nežiūrint jog riaušių galo ne
matyti ir palestiniečiai prarado
42 savo kovotojus, nežiūrint,
kad juos mušė, spardė, spjaudė,
areštavo Izraelio policija ir
kareiviai, laimėjimas yra pales
tiniečių pusėje, rašo Patrick Buchanan. Jis sako: „Kada ateis ta
diena, kai bus įsteigta Palesti
nos valstybė, Gazos riaušės bus
užrašytos istorijoje, kaip ,Boston
Massacre', kuris buvo 1770 m.,
kai britai kariai šaudė į ameri
kiečius ir užmušė šešis ir tūks
tančiai 13-je kolonijų kovojo už
atsiskyrimą nuo Britanijos".
Tai n e b e teroristai
Šiuo metu palestiniečiai lai
mėjo. Pasaulis atkreipė dėmesį
į juos ir svarbiausia, pastebėjo
amerikiečiai, kai beginklės
moterys ir vaikai kovojo už sa
vo teises, Izraelis nebegalėjo jų
vadinti teroristais. Palestiniečių
berniukai, kurie mėtė akmenis,
nėra teroristai, sako Buchanan.
Šios palestiniečių kovos reiškia
jų tautinį susipratimą, kuris
atėjo po eilės metų ir dabar yra
bendras visų palestiniečių rei
kalas, nes turi baigtis karinė
okupacija, gana priespaudos ir

Antanas Gustaitis —
LB literatūros
premijos laureatas
C I e v e l a n d a s . — Kultūros ta
rybos komisija savo sausio 31d.
posėdy Clevelande 1987 metų
3,000 dol. Lietuvių Bendruome
nės literatūros premiją paskyrė
poetui Antanui Gustaičiui už
humoristinių eilėraščių rinkini
..Pakelėje i pažadėtąją žemę".
Vertinimo komisija: dr. Jolita
Kavaliūnaitė, pirmininkė. Rita
Balytė, sekretorė, Vincas Ake
laitis. Balys Gaidžiūnas ir Vik
toras M a n ū n a s — nariai.
Laureatas bus pagerbtas VIII
premijų šventėje Californijoje.

vegetavimo Izraelio lageriuose
ir nuolatinio skurdo.
Ten mūsų pinigai
Ameriką palestiniečių riaušės
1988 m. verčia susimąstyti. Kai
Izraelio daliniai tempė arabų
jaunuolius iš namų ir ten laužė
rankas ir kojas, daužydami šau
tuvų buožėmis ir lentgaliais,
reikia prisiminti, kad ten kaip
tik buvo naudojami mūsų mo
kesčių doleriai, sako Patrick
Buchanan Sun-Times dienrašty
je. Dėl to, kad Amerika duoda
Izraeliui 3 bilijonų metinę
paramą, raiškia, kad kiekvie
nam Izraelio kariui tenka
12,000 dol. ir todėl „mes
negalime išvengti atsakomybės
už tai, kas ten yra daroma už
mūsų pinigus".
A r a b ų kerštas
Arabų pasauliui Izraelis nėra
taiką mylinti demokratinė šalis.
Yasser Arafat kalba visų arabų
vardu, kurie nenori taikos su Iz
raeliu, bet kurie trokšta atsikeršyti Izraeliui už jų pažemini
mą, kurio jie negali atleisti.
Žydai bijo, kad. kai Arafatas bus
pirmasis Palestinos prezidentas,
jis padarys Judėją ir Samarėją
pagrindine vieta, iš kurios no
rės kurti laisvą visą Palestiną,
o tai reikštų žydų valstybės lik
vidavimą pirmiausia . o paskui
būtų galas ir Jordanui-,
Kai Anvvar Sadat padarė tai
ką su Izraeliu, jis arabų buvo
pavadintas išdaviku. Egiptas
buvo pašalintas iš Arabų Lygos
irSadatas buvo nužudytas, kas
sukėlė dideli džiaugsmą arabų
pasaulyje. Taikos derybos Vidu
riniuose Rytuose yra nepapras
tai sunkus klausimas. Ir kai net
moderuotoji Saudi Arabija ragi
na Iraną baigti karą su Iraku,
kad visa musulmonų armija ga
lėtų kartu išvaduoti Jeruzalę,
tai netenka nustebti Izraelio
baime, kai jie mano. kad Pales
tinos valstybės pradžia gali būti
Izraelio galas. Tačiau Izraelis
negali diktuoti Amerikai, kokia
jos politika turi būti palestinie
čių atžvilgiu. Ir prez. Reaganui
ir Valstybės sekr. Shultzui čia
yra pati sunkiausia problema.
J o r d a n o karalius p a s
popiežių
Kad reikalas yra labai svar
bus, rodo ir tai. kad Jordano ka
ralius Husseinas atsirado Vati
kane pas popiežių. Po pasitari
mo su popiežium. Vatikanas
išleido pareiškimą, kuriame
sakoma, kad gerai supranta pa
lestiniečių žmonių priežastis
tarptautinei taikai, lygiai taip
pat ir Izraelio saugumą bei eg
zistenciją
Po to karalius Husseinas priė
mė Egipto prezidento Mubarako ušsienio reikalų ministerį
Esmat Meguid, kuris atskrido į
Romą perduoti Mubarako
pranešimą, kad Amerika ėmėsi
iniciatyvos Vidurinių Rytų
taikos reikaluose.

KALENDORIUS
— Maniloje komunistai nu
šovė tris policininkus J i e taip
pat sutrukdė vietinius rinkimus
trijuose miestuose pietinėje
krašto provincijoje.
— P r e z . R e a g a n a s pakvietė
VVashington Redskins komanda
atvykti į Baltuosius rūmus ir at
švęsti laimėjimą prieš Denverio
Broncos futbolo komandą.

Vasario 4 d.: Gilbertas. Joa
na. Arvilė. Girkantė, Veronika,
Vydimantas. Gustas.
Vasario 5 d.: Agota. Birutė.
Gaudvinas. Arminas.
ORAS
Saulė teka 7:01. leidžiasi 5:08.
Temperatūra dieną 18 1.. nak
tj 10 1.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. vasario mėn. 4 d.
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RINKIMAI I J A V LB-ĖS
XII-TĄJĄ TARYBĄ
Detroito apylinkėje JAV
LB-ės XII-sios Tarybos rinkimų
komisijai vadovauti sutiko —
Alfonsas Juška. Kiti komisijos
nariai — Česlovas Anužis, An
drius Butkūnas, Juozas Orentas, Juozas Duoba. Komisijos
adresas: Alfonsas Juška, 36590
Maas Drive, Sterling Hts. MI
48077.
Kandidatų j Tarybą siūlymo
terminas baigiasi vasario 9-tą.
Juos reikia pristatyti — Michigano apygardos rinkiminei
komisijai, kuriai vadovauja
Gražina Kriaučiūnienė, 1816
Tecumseh River Drive, Lansing
MI 48906.
J. Urbonas
TUNTU SUEIGA
Vasario 7 d., tuojau po 10:30
v. Mišių, įvyks „Gabijos" ir
„Baltijos" t u n t ų
sueiga.
Kviečiami i r tėveliai joje
dalyvauti.
Primenama, kad vasario 20 d.,
po šeštadieninės mokyklos
pamokų, bus sueigos: skautėms,
skautams, paukštytėms, vilkiu
kams, liepsnelėms ir giliukams.
RAMOVĖS SUEIGA
Sausio 24 d. įvyko šiais metais
pirmoji Skautininkų Ramovės
sueiga, kurią pravedė s. Leopol
das Heiningas.
Vasario 7 d. visi skautininkai,-ės kviečiami dalyvauti
abiejų tuntų Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo sukak
ties minėjimo sueigoje, po
kurios bus trumpas Ramovės
narių pasitarimas. Ramovė
laukia visų Detroite ir apy
linkėse gyvenančių skautininkų,-ių dalyvavimo. Sukaktu
viniai metai šaukia visus!
j„ŠVYTURIO" KUOPOS
SUSIRINKIMAS

minėjimas. Perskaitė ir LSST
aplinkraštį. Paminėjo, kad
kuopa rėmė radijo valandėles,
spaudą ir kitas organizacijas.
Kartu su savanoriais, birutietėmis ir St. Butkaus kuopos
šauliais ir ramovėnais surengė
Lietuvos kariuomenės šventės
ir Klaipėdos krašto išsivada
vimo minėjimą, dalyvauja
Vasario 16 minėjimuose.
Susirinkusius pasveikino ir
palinkėjo sėkmės LŠST pirmi
ninkas Mykolas A b a r i u s .
Kuopos iždininkas Albinas Gri
gaitis nušvietė kuopos finansinį
stovį. Sekretorius Romas Macio
nis pareiškė, kad jis visus posė
džius užprotokolavo ir daugiau
nieko neturįs pasakyti. Admi
nistratorius Balys Telyčėnas ir
statybos vadovas Antanas Šiurkus pranešė, kad žiemą Pilė
nuose jokie darbai nevyksta;
pasiruošę ir laukia pavasario.
Moterų vadovė Ona Selenienė
pranešė, kad moterų šaulių
tikslas yra dirbti ir gerame
stovyje
užlaikyti
Pilėnų
stovyklą.
Šaulės buvo pagerbtos plo
jimais. Revizijos komisijos aktą
perskaitė Albertas Misiūnas.
Vieton Mykolo Abariaus,
kuris išrinktas Šauliu sąjungos
pirmininku, kuopos vicepirmi
ninku išrinktas Juozas Kinčius,
o Antanas Grinius pakviestas
būti ir kuopos korespondentu.
Juozas Kinčius pranešė, kad
pas jį galima gauti LŠST sta
tutą, šaulių ženklus ir unifor
moms įvairius priedus. Vasarą
Pilėnuose bus suruošta Jūros
diena ir kiti renginiai. Sugiedo
tas Lietuvos himnas, išnešta
kuopos vėliava.
Susirinkimą sklandžiai pra
vedė kuopos pirm. Bronius
Valiukėnas,
sekretoriavo
Romas Macionis, dalyvavo 40
asmenų, jų tarpe 4 jau minėti
svečiai. Po susirinkimo sesės
šaulės, vadovaujamos moterų
vadovės Onos Selenienės, visus
dalyvius pavaišino kavute ir
skanėstais.
A. Grinius

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos
narių m e t i n i s visuotinis
VASARIO 16-SIOS
informacinis s u s i r i n k i m a s
MINĖJIMAS
įvyko sausio 24 d. Šv. Antano
parapijos patalpose. Kuopos pir
Lietuvos Nepriklausomybės
mininkas Bronius Valiukėnas
atkūrimo 70 metų sukakties
pradėjęs susirinkimą supažin
minėjimas įvyks vasario 14 d.
dino su susirinkime dalyvau
12:30 Dievo Apvaizdos lietuvių
jančiais svečiais: LŠST pirmi
parapijos salėje tokia tvarka:
ninku Mykolu Abarium, LB
Invokaciją sukalbės Sv. AnMichigano apygardos ir žur
nalistų Detroito skyriaus pirmi tano parapijos klebonas kun.
ninku Vytautu Kutkum, St. Alfonsas Babonas. Kalbės
Butkaus šaulių kuopos pirmi lietuvių kalba dr. Leonas Kriauninku Eduardu Milkum. Įnešta čeliūnas iš Chicagos, anglų —
kuopos vėliava, paskaityta susi senatorius Donald W. Riegle.
Meninę dalį atliks: „Audinio"
rinkimo darbotvarkė.
taut. šokių šokėjai, vadovaujami
Susikaupimo minute pagerbti Rusnės Kasputienės, ir „Žibu
mirę kuopos nariai: majoras rio" lituanistinės mokyklos
Kazimieras Daugvydas ir Pilė
nuose p a s t a t y t o paminklo
mecenatė Nelė Urbšaitienė.
LŠST šaulių Žvaigždės ordinu
apdovanotas kuopos sekretorius
Romas Macionis. Žymenį jam
prisegė moterų vadovė Ona
Selenienė ir LŠST pirmininkas
Mykolas Abarius, o pažymėjimą
įteikė jūrų šaulių vadovas —
kuopos pirmininkas Bronius
Valiukėnas. Praėjusių metų
susirinkimo protokolą paskaitė
Albinas Grigaitis.
Kuopos pirm. Bronius Va
liukėnas pranešė, kad kuopa
metų laikotarpyje turėjo 4
valdybos posėdžius, 4 renginius,
metinį susirinkimą, 2 išvažia
vimus (Union Pier ir Hamilton)
ir bendras Kūčias.
Svarbiausias renginys — Rusnė Kasputienė. ..Audinio" an
kuopos 20 metų sukakties pa samblio v a d o v ė

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

Detroito ..Audinys" ir š i e m e t d a l y v a u s Vasario 16-tosios minėjimo programoje.

šokėjai, vadovaujami Viktorijos
Viskantienės.
Deklamuos
mokytojas Kazimieras Gricius
ir Marius Sajauskas. Programą
praves adv. Kęstutis Miškinis.
Lietuvos laisvinimo reikalams
renkamos aukos bus persiųstos
ALTui. Prieš minėjimą 11:30 12:30 bus vaišės, kurias parengs
Ona Šadeikienė, Eugenija Bulo
tienė ir Mykolas Abarius. Mi
nėjimą rengia Detroito Lietuvių
Organizacijų Centras.
A. Grinius
J A V SENATORIUS
DONALD W. RIEGLE, J R .
Artėjant vasario 16, pravartu
pažinti mūsų draugus, kurie
stengiasi išlaisvinti mūsų tau
tiečius iš Sibiro priverčiamo
darbo stovyklų ir iš psichiatri
nių ligoninių; kurie kelia balsą
prieš žmogaus laisvės pažei
dimus okupuotoje Lietuvoje ir
prieš tebesitęsiančią okupaciją.

pirm. dr. A. Barauską ragino
protestuoti dėl „Baltic" titulo ir
dėl filmo, vaizduojančio pabaltiečius naciais. Jis pats parašė
griežtą laišką T.V. stočiai. Jis
rasė ir rašo laiškus Gorbačiovui
dėl mūsų kalinių, dėl de
monstracijų, del žmonių teisių
pažeidimų ir 1.1. Be to, jis yra
Lietuvos ir Ukrainos „Ad Hoc"
komiteto narys. Palaiko ar
timus ryšius su tautybėmis.
Paskutinis susitikimas su tau
tybių atstovais įvyko š.m. sau
sio 22 d. Ukrainiečių kultūros
centre Warren, MI. Lietuviams
atstovavo DLOC pirm. dr. A.
Barauskas, B. Barauskienė,
DLOC vicepirm. adv. K. Miš
kinis ir baltų komiteto narė dr.
S. Miškinienė.
Malonu, kad senatorius,
nežiūrint jo labai apkrautos
darbotvarkės, sutiko dalyvauti
Vasario 16-tosios minėjime
vasario 14 d. ir pasakyti kalbą
Dievo Apvaizdos parapijos
salėje.
B Brizgys
72-RĄJĄ AUTOMOBILIŲ
PARODĄ APLANKIUS
Sausio 16-24 d. Cobo Hali
dviejose salėse vyko automo
bilių ir sunkvežimių paroda.
238 Detroito automobilių pre
kiautojai turėjo išstatę 500
naujų, gražiai atrodančių au
tomobilių ir sunkvežimių.

Paroda buvo gausiai lankoma.
Parodoje buvo galima ne tik
gražių automobilių bei sunk
vežimių pamatyti, bet ten
esančioje svetainėje pasivai
šinti, laimėti dovaną ir pasi
grožėti menine programa / kuri
buvo atliekama prie kai kurių
automobilių prekiautojų išsta
tytų automobilių.
Salės gale radijo stotys turėjo
įsirengusios savo būstines ir
vykdė transliacijas. J ų tarpe
buvo ir „Lietuvių melodijų" ra
dijo valandėlė, kuri sausio 19 ir
22 d. nuo 3-4 vai. p.p. iš ten
transliavo p r a n e š i m u s ir
muziką.
Man lankantis sausio 22 d.
automobilių parodoje, „Lietuvių
melodijų" stoty dirbo valandėlės
vedėjas Algis Zaparackas ir
Algis Slapšys.
A. Grinius

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

• 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.

Valdas Adamkus, USEPA
Vidurinių Vakarų administra
torius, padarys pranešimą apie
mokslo ir
technologijos
vaidmenį aplinkos apsaugoje
š.m. kovo 16 d. 6 vai. vak. Engineering Society of Detroit pa
talpose, 100 Farnsvvorth,
Detroit, Michigan. Įėjimas
veltui ir po susirinkimo pri
ėmimas. Rengėjai — inžinierių
ir chemikų organizacijos.

South Carolina kasmet pager
bia kokį nors iš tos valstijos
kilusį, pasižymėjusį gyventoją.
Šiemet pagerbė kardinolą Ber
nardiną. Garbės žymuo jam
buvo paskirtas sausio 19 d.
Kard. Bernardin yra gimęs
Columbus mieste, So. Carolina,
ir 14 metų dirbęs sielovadoje
Charlestone.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami ofise)
Priklauso Hoiy Cross ir Chnst ligoninėms
2 4 3 4 W. 7 1 Str»«t, Chicago
T a t . 434-5849 (veikia 24 v a i )
Pirm., antr ketv., penkt nuo 12 iki 6 v v.
O f s . 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. E. DECKYS
C Y D Y T O I A IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - N E R V U fR
EMOC INĖS LIGOS
CRAVVFORD M E D I C A L B L I L D I N G
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

JLfUMPU V O 0
J A V senatorius Donald W. R i e g l e

Michigano lietuviai jau anks
čiau JAV-ių kongrese turėjo
mūsų reikalus suprantantį ir
mums pasirengusį padėti drau
gą. Tai buvo kongresmanas J.
Aleksandras Pakalniškis, Jr.
Blanchard, dabartinis Michi
gano gubernatorius. Dabar
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886
mūsų reikalų gynėjas yra JAV »
sen. Donald W. Riegle. Jis yra j
NEWARKO LIETUVIAI
senas Michigano gyventojas. CHICAGOS 112 TA KUOPA
Gimė 1938 m. sausio 4 d. Flint, • Nors ir siautė Chicagoje pir
Praėjusių metų lapkričio 29-tą
MI. B. A. laipsnį iš biznio ir eko moji sezono sniego pūga, mūsų dieną surengėm metinę „kinienomijos
įgijo
Michigano metinė kalėdinė šventė gerai tišką" loteriją. Džiaugiuosi ga
u n i v e r s i t e t e , 1960 m. MBA pavyko. Joje dalyvavo daug na lėdama pranešti, kad tai buvo fi
laipsnį iš finansų mokslo gavo rių bei svečių.
nansiškai pavykęs užmojis. Tu
' iš Michigano valstijos universi
Vera Paukštis, vakaro rengi rėjome nemažai gerų fantų, jų
teto 1961 m. Doktorato studijas mo komiteto pirmininkė, pui tarpe mikro bangų krosnelę ir
iš Hanvardo biznio ir valdžios kiai sukoordinavo balių. Buvo kt. Rengimo komiteto pirminin
s a n t y k i ų tęsė universitete sunešta daug namuose gamintų kė Margie Brazaitis ir komiteto
1964-1966 m. Trejus metus dir skanumynų. Mūsų jaunučiai nariai verti didelės padėkos už
bo I n t e r n a t i o n a l Business Vyčiai linksmino mus kalėdinė pasiaukojimą bei sunkų darbą.
Machine Corp. Buvo mokomojo mis giesmėmis.
Gruodžio 13-tą dieną Šven
Miela buvo matyti Ronaldą
personalo narys
(faculty
member) Michigano valstijos, Malduną, sugrįžusį po ilgos li čiausios Trejybės parapijos salė
Bostono, Harvvardo ir pietinės gos. Sveikiname ir naujuosius je įvyko mūsų metinis kalėdinis
Californijos universitete. J. V. narius Juozą Briendzą, Juliją balius. Pasakyti, kad jis puikiai
Jacee atžymėjo jį 1967 m. kaip Sacauskas ir Lilijaną Muzereus. praėjo būtų per švelniai pasaky
Ardee ta. Vaišių komiteto pirmininkė
pasižymėjusį amerikietį. Tais
Ona O'Neill ir komitetas jau pa
„LIETUVOS
pačiais metais
,,Nation"
čioj pradžioj šventės dalyvius
ž u r n a l a s atžymėjo jį k a i p
PRISIMINIMU"
pralinksmino vynu bei apetitui
BANKETAS
geriausią 1966 m. respublikonų
sužadinti skanėstais.
sąraše. Po to keturis kartus per
Lietuvos Vyčių metinis „Lie
Po to sekė skanus ir gausus
r i n k t a s . 1973 m. perėjo į tuvos prisiminimų" banketas
demokratų partiją. Išrinktas į įvyks sekmadienį, vasario 14 d. karšto bei šalto maisto bufetas.
JAV senatą 1976 m. Perinktas Martiniąue pokylių salėje. Šia Buvo ir saldumynų stalas —
1982 m. Yra narys darbo ir me renginyje bus paminėta Lie aviečių pyragas, sūrinis pyra
žmonių r e s u r s ų , prekybos, tuvos nepriklausomybės atsta gas, tortai, šokoladinis mousse,
mokslo, transporto, finansų, tymo 70-toji sukaktis, o taip pat ryžių pudingas, saldainiai bei
miestų, namų statybos ir biu pagerbtas žurnalistas ir visuo riešutai. O jei ko nepaminėjau,
džeto komiteto.
menininkas prel. dr. Juozas atleiskite.
Iš šios trumpos apžvalgos ma Prunskis. Susidomėjimas rengi
Dėkojame ir Lilijanai bei Juo
tome, kad sen. Riegle yra aukš niu yra labai didelis - išplatin zui Russell, parūpinusiems mu
tų kvalifikacijų asmuo. J i s ti veik visi pakvietimai. Norin ziką, Marijai Stonis už puikius
mielai mums padeda kovoje už tieji (dar iki šiol tuo nepasirūpi sausainius ir pirmininkei
Lietuvos reikalus. O kartais ir nę) bankete dalyvauti, prašomi Adelei Matthews ir jos komite
paragina. Taip įvyko su „Janis kreiptis į banketo pirmininką tui už puikiai atliktą darbą.
Baltic" T.V. filmu. Jis DLOC sol. Algirdą Brazį.
Eva Coli

V2 metų
$35.00
$35.00
$35.00
$20.00

3 men.
$20.00
$20.00
$20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. N'esunaudotų straipsmų nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimu turinį neatsako. Skelbi
mu kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

P A G E R B Ė KARDINOLĄ

DR. VIJAY BAJJki, M.D., S.C.

VISI KVIEČIAMI

metams
$60.00
$60.00
$60.00
$35.00

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S P E C I A L Y B Ė — AKIŲ LIGOS
2655 W. 69 St.
Tai. 776-9691
pirm. 1 2 - 2 v. p . p . ; t r e č . 12 - 2 v. p.p.
p e n k t . : 1 - 3 v. p . p .
3900 W. 95 St.
Tai. 422-0101
Valandos pagal susitarimą
O f i s o t e l . — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKŠA
V A I K Ų LIGOS
6 4 4 1 S. P u l a s k i R d .
V a l a n d o s pagal susitarimą
DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgirus išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road T a i . 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt antr . ketv ir penkt
fteikaiui esant atvažiuoju ir Į namus

DR. LINAS A. SIDRYS
A K I Ų LIGOS. CHIRURGIJA
2636 VV. 71st Street
Priima trrčiad. nuo 2 iki 5 v v.
Ketvirtad nuo 10 v.r iki 6 v v
Susitarimui skambint 436-5566

Ofs. t a i . 471-3300; ra. 442-3297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Katfzla Ava.,
Chicago. I I I . 60652
Pirm., antr., ketv ir penkt.
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marauette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namu 584-5527

0R. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIIA
6132 S. Kedzie, Chicago. III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave.. Elgjn, I I I . 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

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

DR. FRANK PLECKAS
fKalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
..Coritacf lenses"
2618 VV. 7 H t St. — Tel. 737-5149
\ a l pagal susitarimą Uždarvta treč
D r Tumasonio ofisą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgių
2454 VVest 71st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai.: pirm . antr.. ketv ir penkt
3 iki 7 v v. T i k susitarus

T a i . RE-llance 5-1811

DR. ANTANAS S. RAZMA

DR. WALTER J. KIRSTUK

Specialybe
Vidaus ir plaučiu ligos
2636 W. 7-ii St., CMciflO. M.
Tai.: 436 0100
11800 Seuthw*st Hlghway
PalO« HalflhU. M. 60463
312) 341-0220
'312! 361-0222

Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 W e * t 59th Straat
Vai : pirm . antr.. ketv ir penkt
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak
Trec ir sešt uždaryta
Tel. ofiso ir buto: O L v m p i r 2-415°

DR. P. KISIELIUS
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki ? vai vak
išskyrus treč Sėst 12 iki4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
K Ū D I K I U IR V A I K U L I G O S
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Ofiso t e l . RE 7-116*;
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio ofisą perėmė

OR. S. U L
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 VV. 71st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr. ir
ketv 9-12. Penkt, 2-7

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
V a i : antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p
Sėst pagal susitarimą
Ofiso t e l . 776-2880, rez. 448-5545

NANCY STREITMATTER, M.D.
KARDIOLOGE
2 4 5 4 W . 7 1 Straat
Tai. 4 3 4 - 6 7 7 7

Valandos pagal susitarimą

Edmundas Vižinas, M.D.. S.C
Specialybė — Vidaus ligg gydytoias
Kalbame lietuviukai
6165 f ^ . r c h e r A v e . 'prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 5 8 6 - 7 7 5 5
J O H N P. W A I T K U S , M.D., FACS

Ofs. tel. L t 5-0348; Rez. PR 9.5533

DR. FRANCIS MA2FJKA
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
4255 VV. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9; a n t r 12-6 penkt 10-12: 1-6

SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Hoiy Cross ligoninei
2 7 0 0 W . 43 St., T a i . 9 2 7 - 3 2 3 1
Kalbame lietuviškai
Vai. pagal suattartmą pirm., antr.
Katv. Ir pankt. nuo 3-7 v . v .

P o jaunimo kongreso -

GERI ĮSPŪDŽIAI
IR KLAIDOS
Pasaulio Lietuvių jaunimo
kongresas Australijoje jau nuėjo
istorijon, kaip ir prieš jį buvę
kongresai. Bet kiekvienas jau
nimo kongresas, ar tai jis buvo
Amerikoje, Pietų Amerikoje ar
Europoje, paliko savo įtaką
lietuvių jaunimui, kuris išsi
sklaidęs kaip ir jų tėvai, bet
kuris nori gyventi lietuvišku
gyvenimu ir rūpintis pavergtos
Lietuvos likimu. Ir šio kongreso
šūkis „Tautos likimas — mūsų
a t s a k o m y b ė " parodo, k a d
jaunimui rūpi ne tik lietuviškas
gyvenimas išeivijoje, bet ir Lie
tuvos likimas vergijoje. Tai ir
buvo svarstyta kongrese, stu
dijų dienose, stovykloje ir net
pasilinksminimuose, kurių taip
pat buvo apstu, nes papuolė
Kalėdos ir Nauji metai.
Neturime dar nutarimų ir
padarytų išvadų, formuluotų
jaunimui suprantama kalba ir
perduota visiems lietuviams
išeivijoje. Kiekvieno krašto skir
tingas jaunimas, nors ir susirū
pinęs lietuvišku gyvenimu.
Kiekvienam kraštui reikės per
duoti skirtingai ir visas išvadas,
kad jas galėtų pritaikyti pats
jaunimas pagal savo galimumus
ir vyresnieji pagal savo veiklą.
Skirtingas galvojimas, kuriam
įtakos turi to ar kito krašto vie
t i n i s galvojimas, vietiniai
papročiai ir įtaka, taip pat skir
tingai galės pritaikyti tai, kas
taikoma visiems lygiai ir lai
koma visiems naudinga ar
būtina. Tai reikia suprasti
vyresniesiems, tai gerai supran
ta jaunimas, kuris dalyvavo jau
nimo kongrese delegatais ar
svečiais.
Kai tik dalis delegatų buvo
jau parvykę į šį kraštą ir su jais
buvo galima bent trumpai pa
kalbėti, tai jie traukė pečiais,
kritikuodami savo PLB vado
vus, kad jie laiku nepasirūpino
nusiųsti sąrašų ir nežinojo, kas
vyks kaip delegatas ir kas kaip
svečias. Tuo apsunkino kong
reso organizatorius Australijoje,
nors jie rodė didelį organizuo
tumą ir nuoširdumą šiam jau
nimo kongresui ruošti.

Lietuvių Jaunimo sąjungos
valdybą, jos rūpestingumą
pranešant svarbiuosius reika
lus, lėšų telkimą ir ak*yvų daly
vavimą kongreso paruošime.
Bet neatsiliepia gerai apie
vyresniuosius nei jaunimas, nei
vyresnieji organizatoriai. Be
PLB pagalbos jaunimas iš Pie
tų Amerikos nebūtų galėjęs
dalyvauti, o tai būtų nuostolis
ne pačiam kongresui, bet lietu
vybei. O lietuviškas gyvenimas
Pietų Amerikoje merdi ne tiek
dėl lietuvių nerangumo, kiek
dėl ekonominių reikalų.
Tai turt n iš anksto žinoti
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, kuri yra atsa
kinga už Lietuvių jaunimo
kongresus, nors tikrą pagalbą ji
turi iš paties jaunimo. Jaunimą
ši valdyba ir jai pritariantieji
turi skatinti, jam padėti, jį ra
ginti kongresams ruoštis ne tik
turiniu, bet ir forma bei lėšomis.

Iš anksto buvo žinoma, kad
Pietų Amerikos ir net Europos
delegatai laukia paramos iš tur
tingesnių kraštų — Jungtinių
Amerikos Valstybių ir Kanados.
Ypač tuo buvo susirūpinę Pietų
Amerikos — Argentinos, Urug
vajaus, Brazilijos — jaunieji ir
vyresnieji, kurie norėjo nusiųsti
savo rinktus delegatus. Jie
norėjo, kad jų jaunimas susi
pažintų kongrese su kitų kraštų
lietuvišku jaunimu. Tačiau jie
laiku negavo pažadėtų pinigų ir
net pranešimų, ką jie toliau turi
daryti. Kiek žinoma, jie turėjo
net skolintis, kad galėtų pasiek
ti Australiją, o Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės atsakingi už
jaunimo veiklą valdybos nariai
tylėjo. Tai n e p a t e i s i n a m a ,
neatsiprašoma ir neatleistina.
Šiuo metu neminimos jų pavar
dės, bet juos Pietų Amerikos or
ganizacijų vadovai laiko sabo
tuotojais lietuvių j a u n i m o
kongreso pasisekimo.
Tai reikia palikti išsiaiškinti
pačiai PLB valdybai ir tiems,
kurie rūpinosi kongreso pasi
sekimu. Jie turi nuspręsti ir su
rasti, kas iš tikrųjų kaltas ar
nekaltas, kas buvo apsileidęs ar
neapsižiūrėjęs nuotoliuose.
Gerai atsiliepia Pietų Ameri
kos ir Europos jaunimas apie

Grįžę iš Australijos delegatai
ir svečiai daugiau pasakė apie
patį kongresą, apie pasi
ruošimą, apie svečių priėmimą,
apie studijų dienas ir stovykla
vimą. Jei buvo trūkumų or
ganizaciniu atžvilgiu, tai jie
buvo maži, nežymūs, daugeliui
delegatų net nepastebimi. Gal
tik studijų dienų surengimas
izoliuotoj vietoj nebuvo nei
reikalingas, nei patogus. Bet tai
patys delegatai neima „už blo
gą", tik laiko neapsižiūrėjimu.
Studijomis, paskaitomis, pra
nešimais, studijų suplanavimu
beveik visi patenkinti ir nesi
skundžia Australijos organiza
toriais. Jie tikrai rodė gerus
norus, nors ir ne viskas pasisekė
taip, kaip jie norėjo ir planavo.
Tai buvo be jų kaltės, nes iš sve
tur atvykę svečiai nežinojo tų
plotų, kuriuos Australija turi
nuo miesto iki miesto, ir taip pat
dykumų. Jei kongresas būtų
rengiamas vienoje ar dviejose
didesnėse lietuvių gyvenvietėse,
jis būtų turėjęs didesnį pasi
sekimą išvadų atžvilgiu ir
mažiau davęs nuovargio kelio
nėms, o daugiau naudos pačiam
kongresui ir jo tikslams.
Bet tai tik mažmožiai, kuriuos
prisimena delegatai, bet nėra nė
mažmožiai, kuriuos prisimena
svečiai, norėję pamatyti dides
nius Australijos plotus, susi
pažinti su to kontinento gyve
nimu, su daugiau lietuvių, ypač
mišrių šeimų, kurios vis tik
gyvena lietuvišku gyvenimu.
Tiek Pietų Amerikos, tiek juo
labiau Šiaurės Amerikos
nuvykę Australijon svečiai ste
bėjosi tokiomis šeimomis ir jas
lygino su savo krašto, kuriame
mažiau tėra dalyvaujančių tau
t i n i a m lietuvių gyvenime.
Vienas delegatas net išsireiškė:
čia yra tik išimtys mišrios
šeimos, o Australijoje, nors
kalba angliškai, bet jos daly
vauja savo gyvenvietės tauti
niam gyvenime. Bent lietuviš
kam gyvenime ir veikloje daly
vauja lietuviškoji pusė. Tai
pavyzdys šių kraštų lietuviš
k a m j a u n i m u i , k u r i s per
nelaimę atsiduria ne lietuviš
koje aplinkoje.
Negalima blogai atsiliepti
apie tą Lietuvių Jaunimo
kongresą tolimoje Australijoje.
Atsiliepia apie ją gerai ir jauni
mas. Bet jaunimas negiria savų
jų, kurie turėjo šiam kongresui
padėti.
A. D.

Būti ateistu reikalinga be
galo daug didesnio tikėjimo,
kaip priimti visas tiesas, kurias
ateizmas atmeta.
J. Adtlison

Atmintis tai klijai, kurie
sulipdo mūsų būtį į siūlą, ant
kurio įvairiaspalviais karoliu
kais veriamos mūsų dienos.
Soeberger

TRISDEŠIMT TRYS
ŽINGSNIAI LIETUVAI
Šeštojo Pasaulio lietuvių
AUDRA M. KUBILIŪTĖ
„Maskva niekad nemiega".
jaunimo kongreso stovykloje
Pirmuosius žingsnius žengu
teko išgirsti naujų minčių, susi didelė dalis lietuvių tradicijos. siam ar žengusiai vienam ar
tikti su naujais aktyviais lie Parodyk savo pavyzdžiu, jog lie vienai laikas pritraukti kitus
tuviais kalbėtojais ir dalyvauti tuviai -- geri krikščionys, būk talkon.
įdomiose diskusijose. Vienas iš liudytojas kenčiantiesiems dėl
Įsijunk į sąžinės kalinių drau
kalbėtojų buvo Algimantas tikėjimo Lietuvoje.
gų grupes, Amnesty Interna
Taškūnas, Tasmanijos universi
Išmok kiek gali daugiau apie tional ir 1.1. Šios grupės jau
teto administracijos pareigūnas, Lietuvą. Skaityk naujesnes egzistuoja ir galima jose iškelti
priklausąs „Baltic N e w s " knygas apie Lietuvą, pogrindy lietuvių disidentų padėtį.
redakcijai. Taškūnas teigia, jog je išleistą „Lietuvių Katalikų
Įsijunk į vietines organiza
yra konkrečių darbų, kuriuos Bažnyčios Kroniką", „Alma cijas, kurios galėtų padėti pabal- Aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokiniai lanko Balzeko Lietuvių kul
kiekvienas iš mūsų galėtų Mater" ir kitus pogrindžio lei tiečiams. bet dar to nedaro — tūros muziejų
atlikti Lietuvai. Toliau duodu jo dinius, skaityk žurnalus ir United Nations Association,
mintis, „Trisdešimt trys žings periodiką, kuri aprašo da Catholic Youth Organization ir
simus. Pavyzdžiui, keturių pokalbius gali juos surašyti,
niai", kurias jis iškėlė disku bartinę padėtį. Išmok Lietuvos t.t. Dirbdamas per veikiančią
įkalintų antibranduolinių jėgų t i k s l i a i ir n e p a d a i l i n a n t ,
sijose ir kurios buvo iškeltos ir jos kaimynų istoriją.
organizaciją sutaupysi pinigų, pabaltiečiai buvo išgarsinti, lietuviškai ir paprašyti jau
„Tėviškės aiduose" 1986 m.
kai apie jų padėtį buvo klau nesnių giminaičių ar pažįstamų
Svarbiausia - apsiginkluok laiko ir energijos.
Taškūno straipsnyje.
Siek
atsakomingų
pareigų
simas
iškeltas Tasmanijoje išversti
faktais, ne nuomonėmis. Kad
Kiniečių priežodis teigia, kad nestigtų faktų, pavardžių, datų savo profesinėje sąjungoje ar antibranduolinių ginklų de
Šie faktai yra nepamainomi
net ir ilgiausia kelionė pra ir statistikų prireikus jų.
unijoje. Pavyzdžiui. Australijoje monstracijoje.
Lietuvos
laisvės
kovai.
dedama vienu žingsniu. Mūsų
Išmok juokauti — savo da yra daugiau pabaltiečių negu
Išnaudok savo padėtį vi Nelaikykite jų paslėptų ir
pirmieji žingsniai, žengiant tris bartinės gyvenvietės humoru. komunistų, tačiau Australijos suomenėje. Galimybės neribo nenu>i neškite jų į kapus!
dešimt tris žingsnius Lietuvai, Vienu anekdotu galima dau unijom vadovauja komunistai. tos. Nepamiršti pavyzdžiui, kad
Paskutinieji aštuoni žingsniai
turi būti tie, kurie mus paruošia giau pasakyti, negu su tūkstan Pabaltiečiai neturi nė vieno Kotryna I, ištekėjusi už caro
lieka J u m s . Rusų yra ketu
kelionei.
čiu rimtų žodžių. Pavyzdžiui, balso.
Petro I. pati valdė Rusija po jo riasdešimt kartų daugiau negu
Siek mokslo ir žinių. Skaityk mirė Andropovas ir keliauja
Ieškok savo darbovietėje mirties (1725-1727). Ji nieko mūsų. Mums reikia gudrumo ir
daug, plėsk savo akiratį ir pragaran. Pakeliui paprašė naujų progų ir būdų pagarsinti nenuveikė savo gimtinės Lietu išradingumo.
domėkis viskuo. Ieškok naujų Liuciferio, ar galėtų bent Lietuvos bylą ir Lietuvos vardą. vos naudai.
Senovės legendose yra pavyz
žinių šaltinių. Tačiau pasiruošk pažvelgti pirma į dangų. Jie abu Taip pat sužinok, jei darbovie
O dabar grįžtame prie as džių, kaip sumanūs mažiukai
būti specialistu ar specialiste sustojo prie perlinių vartų ir ap tė savo darbuotojams paaukoju meninių žingsnių. P l a t i n k
nugalėjo milžinus — Trojos
mažiausiai vienoje srityje.
sižvalgė nustebę — buvo prista siems lėšas pelno nesiekian žurnalus apie Lietuvą anglų arklys, Dovydas ir Galijotas,
Siek savo pasirinktoje pro tyta pora šimtų laikrodžių! čioms organizaciom ir sąjungom kalba kalbantiems. Vienas pa senovės lietuviai su savo slap
fesijoje ar amate pačios viršū Keisti laikrodžiai — vienų ro prideda sumą pinigų aukai.
vyzdys — „Baltic Nevvs". Šis tais takais per pelkes.
nės. Atsimink, jog Australijos dyklės suko greičiau, kitų
Garsink lietuvių kultūrą bei biuletenis (išeinąs 4 kartus per
Neseniai dr. A. Klimas „Dar
geriausi šoferiai vežioja guber lėčiau, o dar kitų stovėjo vietoje. papročius vietinių gyventojų metus) skiriamas ne lietuviams bininke" 1985 m. rašė: „Mes lie
natorius ir ministerius pirmi
tarpe. Prieik prie žmonių, kurie ir siunčiamas veltui. Tai nieko tuviai kartais būname gerokai
Klausė Andropovas;
ninkus ir turi progos su jais
— Ką gi tie laikrodžiai nesidomi politika, kitais keliais. nekainuoja, o Lietuvai gali pri užsispyrę, nerangūs, nesipuopasiklbėti. (Amerikoje geriausi reiškia?
Mūsų tautiniai rūbai, margu t r a u k t i naujų draugų ir lame naujų idėjų glėbesčiuoti".
šoferiai vežioja prezidentus,
— Aaa, — aiškino šv. Petras, čiai, šiaudinukai ir kiti užtarėjų.
Tai nėra pasiteisinimas nuleis
senatorius ir kongresinėmis). — kiekvienas laikrodis — tai rankdarbiai kitiem labai
Rašyk laiškus dienraščių re ti rankas. Mes visi turime dirb
Geriausi siuvėjai rengia įtakin valstybė žemėje. Ten, kur įdomūs.
daktoriams. Atsimink, Lietuvių ti Lietuvos laisvei — ne tuščiais
gus valstybės žmones — ir gali žmogaus teisės pažeidžiamos
Pakalbink vietinius chorus, Katalikų Bažnyčios Kronika žodžiais, savęs išaukštinimais
su jais pasikalbėti. Geriausi smarkiai, laikrodžio rodyklės kad jie dainuotų lietuviškas
Nr. 51 rašė ,.Sią sunkią valan ar tarpusavio ginčais, bet kon
kirpėjai, dantistai ir daktarai sukasi greitai. Ten, kur yra dainas bei giesmes. Pavyzdžiui,
dą mums labai reikia pasaulio krečiu 'nors kartais nedėkingu)
turi panašias progas.
tikra laisvė, tai laikrodis visai australų choras Launceston viešosios opinijos pagalbos".
darbu.
Išmok svetimų kalbų. Gyve sustoja.
daug metų dainavo lietuvišką
Būk šių dienų knygnešiu. Ar
nant Amerikoje, mums svarbu
— Tai kuris Tarybų Sąjun repertuarą.
ne gėda mums, kad caro spau
mokėti angliškai. Tačiau yra gos laikrodis? — klausė Andro Remk universitetų ir tyrinė dos draudimo laikais knygne
KALIFORNIJOJE
svarbu mokėti ir tėvų kalbą, povas.
jimų
centrų
lietuviškas šiai nugabendavo daugiau kny
PAJAMŲ PERTEKLIUS
kad galėtum džiaugtis ir
— Atsiprašau, bet jo čia nėra, programas.
gų i Lietuvą, negu dabar yra nu
išmokti apie Lietuvos istoriją ir — atsiliepė šv. Petras. — Jūsų
Praturtink
artimiausią vežama? Lietuvos gyventojai
Kalifornijos gyventojai yra ra
kultūrą. Išmokus vieną, kitą laikrodžio rodyklės sukosi taip viešąją biblioteką knygomis yra baisiai ištroškę necenzūruo
kalbą, lengviau darosi išmokti greitai, kad jį pastatėm virtu apie Lietuvą, lietuvių kalbos va tų knygų apie Lietuvos istoriją, ginami grąžinamus mokesčių
pinigus paaukoti viešosioms
dar daugiau kalbų. Retos progos vėn — vietoje ventiliatoriaus. dovėliais ir žodynais. Patikrink,
kultūrą, religiją ir t.t.
mokykloms. 1979 m. Kaliforni
pasitaiko tiems, kurie dirba Iš neseniai išleisto juokų ką biblioteka jau turi savo
Ruošk vieno asmens demonst joje buvo išleistas įstatymas
vertėjų darbą valstybių vadų ir rinkinio, „Is That You Laugh- rinkinyje. Raštu paprašyk tokių
racijas. Varžaisi, nedrįsti? Ru apribojantis valdžios išlaidų
mokslininkų suvažiavimuose. ing, Comrade", redaguoto Algio knygų, kurių neturi. Paprašyk
sai nesivaržė, kai sušaudė vysk.
Būk fiziškai stiprus ar stipri. Rukšėno).
draugų, kad panašius prašymus Borisevičių ir tūkstančius kitų sąmatų augimą. Kadangi įsta
tymas buvo veiksmingas, atsi
Romėnai sakydavo ,.sveika siela
Susirask laisvam laikui užsi parašytų. Specifiniai rašykite nekaltų lietuvių.
rado 1.1 bilijono doleriu pajamų
— sveikame kūne".
ėmimą. Rink pašto ženklus, pavadinmą, autorių, kas išleido
Surašyk ir dokumentuok pra perteklius, kuris bus grąži
Mesk gėrimą ir rūkymą. iškylauk, nardyk, užsiimk ir kur. Tas knygas tada būtinai eitį. Yra svarbu, kad visi
Sunku įtikinti kitus, kad Lie astronomija... Begalybė galimy reikia skolintis iš bibliotekos. įvykiai, liečia Lietuvą nuo 1918 namas mokesčiu mokėtojams.
Jei po visų prašymų biblio m ir ypač nuo 1940 m. būtu Tačiau šių bei kitų ekonominių
tuvoje (ir visur Sovietų bių! Užsiėmimas atleis nervus,
Sąjungoje) girtuokliavimas yra padarys tave įdomesniu žmo teka nenuperka, tada surink tiksliai aprašyti anglų k a l b a . s u v a r ž y m u rezultate labai
pasklidęs nuo okupanto prie gum ir suras tau naujų draugų. gerai išlaikytas knygas ir pa Vyresnieji lietuviai, liudininkai nukentėjo mokyklos. Valstijos
kontrolierius Gray Davis prašo,
spaudos — jei ir mes svetur
Užsiaugink storą „skūrą". aukok bibliotekai. Gal net bus šiurpiųjų įvykių:
a r e š t ų , kad kaliforniečiai savo grąži
nemažai išgeriame.
Vienas iš sovietų mėgstamiau galima nurašyti nuo valdinių išvežimų, apgaulės, žydų namus mokesčiu pinigus tiesiog
Neapleisk savo tikėjimo. Tavo sių ginklų yra pajuoka. Taip mokesčių.
gelbėjimo ir t.t. jau sensta ir perleistų mokykloms, ne val
tėvų tikėjimas yra stipriausias pat, jei kas nepasiseka, bandyk
Dalyvauk viešuose susi miršta. Šia informacija gali diškam mokyklų biudžetui, nes
ryšys tarp praeities ir dabarties, iš naujo. Anot Simo Kudirkos, rinkimuose, kelk juose klau- rinkti jaunesni, įrekorduodami
šio sąmata yra griežtai apribota.

DANGORAIŽIO SESELIS
P. MELNIKAS
Romanas
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— Aišku, nebuvo daug ko sakyti. Labai mažai. Bet
visa blogybė čia, kad ir tai, kas buvo, man nepasakei.
Pavyzdžui: „Dobilai, čia tik trumpas, kelių savaičių
darbas". Tai galėjai pasakyti draugui. Ir tuomet gal
jo neimčiau. Bet ne, tu pridengei tai ir ar tarp draugų
taip daroma? Ar gražu?...
Kreigas staiga atsistojo.
Ši tiesa, ištarta draugišku balsu, matyt ji stipriau
siai sukrėtė.
— Sėsk, — ramino Dobilas, — nesijaudink.
Bet Kreigas beveik išplėšė iš Dobilo ranku darbo
pareiškimą.
Dobilas instinktyviai su kėde atsitraukė nuo stalo,
laukdamas jam pažįstamos žmogaus isterikos, bet Krei
gas šįkart nerėkavo kaip pas Smitą. Iškreiptom ir
pykčio lūpom jis burbtelėjęs „pasiutęs", apsisuko, nu
ėjo pro braižyklą kažką murmėdamas ir išeidamas
trinktelėjo koridoriaus durimis.

Dobilas sėdėjo nejudėdamas.
Jį apėmęs savotiškas bejėgiškumas liejosi su
malonumu. Jis privertė išdidų Kreigą taip reaguoti...
Ar to užtenka? Po niekšų oda neįsiskverbsi ir tiesa
jiems svetimas dalykas. Pačios tiesos pats Dobilas neži
nojo, jis tik spėliojo ir kvotė.

Jo prileidimai, „galimumai" buvo tik graibstymasis ninkams išplėšė jas į tokias aukštumas, o tai dabar gre
tamsoje. Bet jautė, kad per daug neklydo. Išsisakė tai. sia sužlugdyti viso krašto ekonomija.
kas ant krūtinės taip ilgai gulėjo. Galėjo nurimti ir
— Manai?
Kreigą užmiršti.
— Man atrodo, kad darbdaviai ir kapitalistai bi
Gerai ir tai, kad atsikeršijo niekšui ir dalį įtarimų jojo galimo komunistų įsigalėjimo nuo 1930 metų ir bijo
nebijojo pasakyti į akis — Kreigas susimąstys. Tai buvo iki šios dienos. Todėl tyliai apiplėšia, sakysim, tave ir
saldu, jam to reikėjo. Bet kažkas vis tiek nedavė mane — profesionalus ir vidurinę klasę. Jiems reikia
ramybės. Ką tuo pasiekė, pagalvojo? Kodėl pats tokiu kur nors atsigriebti. Jie leidžia darbininkams pūstis,
kerštingu ir negailestingu pasidarė žmogui, kuris dėl o dėl to mūsų profesija prarado jai deramą pagarbą.
darbo čia atėjo?
Rasiniai diskriminuojamas filipinas Aivaro buvo
Negi kerštas yra vienintelis bendravimo būdas piktas išaiškinęs Dobilui, kodėl jis taip mažai uždirba
tokiose aplinkybėse? Kaip tu man, taip ir aš tau? Ir ir kodėl, bijodami galinio komunistų įsigalėjimo, darb
kodėl taip sunku pakęsti tave įžeidusį žmogų?
daviai dabar išnaudoja bent vidurinę klasę ir taip
Dobilas į tai nerado atsakymo. Jį stebino tik tai, sąskaitas savo naudai suveda.
kad Kreigas taip karštai reagavo. Pakilo, ištraukė iš
— Pagal tave, jei mes, kaip vidurinė klasė pasiprierankų pareiškimą ir išbėgo. Gal paštu pasiųs bendro šintumėm, tai jiems būtų galas?
vei? Be jo komentarų?
— Tikriausiai. Kada nors bus ir „baltarankių
Durų angoje pasirodė Aivaro. Jis jau kelias dienas revoliucija*". Kol kas mes esam tik aukos.
čia dirbo. Ironija žaidė jo sultingose filipiniškose lūpose.
— Čia ne aš algas nustatau, — Dobilas kalbą suko
— Kas atsitiko? — Aivaro juokėsi. — Per mažai į šąli. — Kreigas — žmogus nervingas. Ar tu norėtum,
algos pasiūlei, kad išlėkė trenkdamas durimis? Net kad toks čia su tavim dirbtų 0
pašokau.
— Ir daužytų duris? Ne. Su juo dirbau vienoje
Dobilo veidas nušvito, tai išgirdus. Jis pakilo ir bendrovėje.
Aivarui paplojo per petį.
— Pažjsti?
— Aš apie algas nenusimanau ir tai ne mano
— Nedaug. Dirbdamas tiktai mačiau, kaip elgėsi
reikalas.
su kitais. Smarkus, suktas vyras. Devinskį gal net
— Kiek prašė? Aš žinau.
suriestų.
— Ką tu žinai, Aivaro?
— Manai?
— Kad algos labai nelygios ir išpūstos mūsų nenau
— Klausyk, atėjau Čia dėl vieno klausimo, —
dai. Tik pagalvok: išsimokslinęs architektas uždirba Aivaro paprašė prieiti prie savo stalo, kad Dobilas
dešimt dolerių į valandą, o kartais siūlosi net už paaiškintų vis keičiamus išmatavimus mechanikų
aštuonis. Bemokslis statybos darbininkas — mokinys brėžiniuose.
gauna dvidešimt dolerių, o prityręs plieno kniedintojas apie trisdešimt.
'Bus daugiau)
— Tai vagystė. Algos nusistatė, kai unijos darbi
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LIETUVIŲ FONDO
PAREIŠKIMAS

DIDELIAME MIESTE
GYVA LIETUVA

Pastaruoju laiku mūsų spau
doje sklinda užuominos, kad
Lietuvių Fondas esąs nutaręs
paremti JAV LB dr. Sauliaus
Sužiedėlio užsakytos studijos
išleidimą. Lietuvių Fondo
taryba šiuos gandus griež
čiausiai paneigia.
Pirma, Lietuvių Fondas iki
šiol net nėra šiuo klausimu
gavęs prašymo. Antra, joks LF
organas nėra šio klausimo nei
svarstęs, nei padaręs bet kam
bet kokių įsipareigojmų. Trečia,
kai ir jei Lietuvių Fondas tokį
prašymą gaus, jis bus perduotas
LF Pelno skirstymo komisijai,
kuri tą prašymą, kaip ir visus
kitus, įprasta tvarka svarstys
vėliau šių metų pavasarį.
Kol nėra prašymo ir LF Pelno
skirstymo komisijos jo atžvilgiu
nutarimo, visos šnekos apie
kokią nors Lietuvių Fondo pa
ramą dr. S. Sužiedėlio veikalui
yra nepagrįstos.
Lietuvių Fondo taryba

JURGIS J A N U S \ I T I S
Ne kartą teko keliauti iš šiau
rės į pietus ir Georgia valstijoje
pravažiuoti didelį Atlantos
miestą. Žmonės kalba, kad tai
greitai augantis orinio susi
siekimo ir įvairių įstaigų
miestas. Niekada jame anks
čiau neteko buvoti. Tad visos
šnektos atrodė galinčios būti
realios.
Praėjusių metų rudenį susi
darė proga šį miestą aplankyti.
Mat ten bando įsikurti mano
šeimos dukra Ramunė ir žentas
Ričardas Badauskai, praėjusią
vasarą persikėlę iš Sydney,
Australijos. Amerikon nuola
tiniam gyvenimui.
Ramunė ir Ričardas Ba
d a u s k a i vasarą apvažiavo
keletą didžiųjų Amerikos
miestų, žvalgėsi įsikurti Los Ar.
gėles. Chicagoje, New Yorke ir
kitur ir pagaliau stabtelėjo
pasižvalgyti Atlantoje. Čia juos
sutiko, nuoširdžiai globojo labai
miela lietuvių šeima — Roma ir
Rimas Cesoniai, jau prieš porą
metu čia įsikūrę.
„Naujokus" Cesoniai supa
žindino su Atlanta bei jo
apylinkėmis. Jiems patiko šis
miestas ir nutarė čia įsikurti,
teigdami, kad tai jaunas, spar
čiai augantis miestas, telkiąs
savyje įvairias galimybes jau
noms šeimoms.
Tai Padėkos savaitę pralei
dome pas vaikus Atlantoje. Ir
tikrai nuostabi apylinkių gam
ta. Tada buvo pats ruduo ir ne
galėjai atsigrožėti gamtovaiz
džiais, kurie bangavo kalneliais,
pakalnėmis ir įvairia besi
keičiančia augmenija.
Viešnagės metu susitinkame
ir mielus lietuvius Romą, Rimą
Česonius bei jų šeimos narius.
Rimą Česonį lietuviškoji
visuomenė gerai pažįsta iš jo
veiklos. Jis aktyvus demokratų
partijos narys. Prezidento Carterio laikais 1980 m. buvo JAV
delegacijos Madrido konfe
rencijoje narys. Veiklus Lie
tuvių Bendruomenės darbinin
kas. Gyvendamas Grand Rapids
eilę metų vadovavo LB apylin
kei, kelių LB tarybų narys, JAV
LB krašto valdybos buvęs
vicepirmininkas. Dirba General
Electric kompanijoje, eidamas
atsakingas pareigas. Į Atlantą
buvo kompanijos atkeltas prieš
porą metų ir dabar eina tos
kompanijos finansų administra
cijos viršininko pareigas.
Roma ir Rimas Cesoniai labai
malonaus būdo ir degte dega
meile Lietuvai ir lietuviškai
veiklai. Todėl ir atsikėlę į
Atlantą sujudo organizuoti
lietuviškąją veiklą. Čia rado
keletą lietuvių, jų tarpe prof. P.
Zunde, kompiuterių moksli
ninką, profesoriaujantį Georgia
Tech universitete, daug metų
buvusį Vokietijoje LB pirmi
ninku, Vasario 16 gimn. vienu
iš steigėjų,
vadovavusiu
Mokslo ir kūrybos simpoziu
muose sekcijoms.
Stipri
lietuviškos veiklos asmenybė.
Ir bematant su Rimu ir Roma
Česoniais imame sklaidyti
lietuviškosios veiklos Atlantoje
galimybes.
— Turime Lietuvių Bendruo
menės apylinkę, kurią maždaug
prieš dešimtį metų įsteigė pen
kios šeimos: Algė ir Pranas
Zundės. Dalė ir Evaldas Kaz
lauskai, Grace ir Hany Flemings ir dr. J. Pauk."'?lis bei jo
dukros. Apylinkės sąrašuose
t u r i m e apie 90 pavardžių.
Žinoma, nemaža dalis mūsų
renginiuose nesirodo. Turime
net trečios kartos lietuvių,
turim mišrių šeimų. Tačiau į
mūsų LB apylinkės susi
rinkimus suvažiuoia net iki

80-90 žmonių. Vytautas ir Vio
leta Pačkauskai atvažiuoja net
iš Albany miestelio, apie 190
mylių nuo Atlantos. Turime 4-5
susirinkimus metuose. Mūsų
veiklos tikslas — suburti visus
čia gyvenančius lietuvius,
lietuvių kilmės žmones, net ir
mišrias šeimas į vieną
lietuvišką šiemą ir tuo pačiu
įvairiomis progomis garsinti •Susitikimas Atlantoje. Iš kairės: Roma ir LB apylinkės pi: :;i:ninkas Rimas
Lietuvos vardą šiame dideliame Cesoniai, spaudos bendradarbis Jurgis ir Veronika Janušaičiai iš Floridos
mieste, kad Lietuva būtų ir čia . dalinasi lietuviškosios veiklos rūpesčiais.
gyva. Narius informuojame apie
Be abejo, didelė darbo jėga yra viena darbšti lietuviška šeima,
susirinkimus ir renginius laiš ir Rimo žmona Roma Česonie- ką gali atlikti ryžtingas lietuvis
kais arba naudojamės vietinės nė, kuri taip rūpestingai tvarko dideliame mieste. Ir tada prisi
spaudos paslaugomis.
visų renginių reikalus, didelė miniau mūsų žymaus rašytojo,
Mūsų apylinkės pastangomis entuziastė ypač kultūrinės žurnalisto, savo mielo kolegos
suruošėme eilę gerų renginių, veiklos. Su Roma ir Rimu Česo Vytauto Alanto sugalvotą prieš
kuriuose dalyvavo ir ameri niais bei jų vaikais ilgokai daugelį metų šūkį. Ir vienas
kiečiai bei kitų tautybių keliavome lietuviškosios veiklos Lietuvis — Lietuva. Taip, kur
žmonės. Sakysime, buvome atsi plotmėse, žvilgtelėjome į LB tik bus darbingas, ryžtingas lie
kvietė iš Rochesterio, N.Y., tau rūpesčius, dalinomės išgyve tuvis, ten švies ir Lietuvos lais
tinių šokių grupę — 14 šokėjų — nimais bei ateities viltimis.
vės siekimo žiburėlis. Turime
„Žilviną". Koncertas pavyko.
Ir grįžęs į Daytona Beach gražų pavyzdį — Atlantos lie
Dalyvavo apie 300 žmonių,
galvojau: štai ką gali padaryti tuvius.
žinoma, daugumas svetim
taučių. Po to mūsų renginį
minėjo Atlantos didžioji spauda
ir radijo. Šis renginys mums
atsiėjo apie 1400 dol. Žinoma,
teko ir savo kišenius pakrapš
tyti, padengti išlaidas.
„VVith a Shining Future". ir „Cosi fan Tutte" — abi
Minėjome ir Lietuvos krikšto
600 metų jubiliejų. Jis vyko Taip „N.Y. Times" 1986 m. Mozarto.
Mozarto „Idomeneo" ir „Le
Kristaus Karaliaus katedroje. sausio 12 d. Art and Leisure
sekcijoje
pirmajame
puslapyje
Nozze
di Figaro" Carol Vaness
Iškilmėse turėjo dalyvauti pats
vyskupas, bet prieš pat Heidi Walenson pavadino ilgą dainuojant buvo matomos per
minėjimą jis mirė ir jam atsto straipsnį maždaug 300 eilučių, TV. 1986 m. vasario 6 dieną
vavo jo pavaduotojas. Katedro apie operos solistę — lyrinį televizijoje Live from Metropoli
je dalyvavo apie 600 žmonių. sopraną C a r o ! Vaness.
tan ji dainavo kartu su PavarotDėkingi esame kun. Viktorui
Straipsnio pradžioje jis rašė: ti duetą iš Donizetti „Lucia di
Dabušiui ir seselei Ignei, kurie „Nedažnai atsitinka, kad jauna Lammermoor".
dalyvavo iškilmėse. Kun. V. (ji yra 34 metų; Amerikos sopra
Šiai solistei nėra svetimi ir
Dabušis pasakė pamokslą, o nas d a i n u o t ų n e t trijuose individualūs rečitaliai. Jos pir Sol. Carol Vaness-Vyšniauskaitė
vėliau priėmime abu svečiai Metropolitan pastatymuose". mas rečitalis New Yorke bus
dalyviams kalbėjo apie Lietuvos 'Tai buvo dvi Mozarto ir viena Lincoln centre, Alice Tully Hali, rečitaliuose, pasveikinti. Ką ga
krikšto sukaktį ir pavergtos Handelio operos).
„Great Performances" serijoje li žinoti, gal kada nors ateityje
tėvynės rūpesčius. Ir po to ren
Carol Vaness savo operinę 1987 m. lapkriči 29 d. Po šio solistė Carol Vaness-Vyšniaus
ginio Lietuvos vardas plačiai karjerą pradėjo 1976 metais su koncerto, koncerte dalyvavę foto kaitė padainuos vieną kitą ir
nuskambėjo Atlantos didžiojoje San Francisco opera. Ten jai menininkas Vytautas Maželis ir
lietuvišką kompoziciją. Tikėki
spaudoje ir įvykis paminėtas TV berepetuojant, ją išgirdo Bever- Renata Alinskienė buvo nuėję
mės!
ir radijo, išryškinant Lietuvos ly Sills ir užangažavo dainuoti su soliste susitikti ir ją pa
p. palys
dabartinę būklę.
New Yorko City operoje. Po to sveikinti. Susitikusi su lie
Gražiai praėjo ir kalėdinis po buvo gastrolės Londone, Pary tuviais ji nuoširdžiai džiaugėsi.
būvis, kuriame dalyvavo lie žiuje. Vienoje, Miunchene ir pa Užklausta apie jos lietuvišką
tuvių kelių kartų šeimos. Pobū galiau M e t r o p o l i t a n opera. kilmę, ji jos ne tik neišsigynė,
vis jaukus, su dovanų paskirs Metropolitan operai švenčiant bet gražiai ištarė savo tikrąją
PARDUODA TEATRĄ
tymu, vaišėmis, nepamirštant ir savo šimtojo sezono sukaktuves, pavardę — Vyšniauskaitė. Lie
d e b i u t a v o , tuviškai žino vos keletą žodžių.
Colony teatrą, esantį 59-tos
Kalėdų bei Kūčių lieuviškųjų Carol V a n e s s
atlikdama
Armidos
rolę
Hande
Sakė,
kad
jos
tėvas
esąs
atvykęs
ir Kedzie gatvių sankryžoj,
tradicijų. Taip pat mes superka Manna Music Hali or
ruošiame ir mūsų švenčių lio operoje „Rinaldo". Toliau iš Lietuvos.
Kritikų atsiliepimai apie šį ganizacija, kuri pasiryžusi tas
minėjimus. Nepamiršome ir operoje ji dainavo klasikinėse
spaudos mėnesio. Lietuviškai operose Mozart — „Nozze di Carol Vaness rečitalį buvo gana patalpas panaudoti krikščio
mažiau
besuprantantieji Figaro", ,,Cosi fan t u t t e " , palankūs, o kritikas Dali Har- niškos dvasios vaikų teatrui,
prenumeruoja
ir
skaito „Idomeneo", „Don Giovanni", ris rašė, kad ji dainuodama pradėsiančiam veikti balandžio
Handel — „Samson"; Alcina, itališkai, vokiškai, prancūziškai 6 d.
„Bridges"...
Tai maždaug tokios nuotaikos Rinaldo — „Julius Caesar". ir angliškai j a u t ė s i kaip
mūsų mieste. Pamąstęs tarė Dainavo romantinėse Verdi — namuose.
NAUJA TAKSIŲ TVARKA
Šiuo metu Carol Vaness yra
mano mielas pokalbininkas „La Traviata", „Rigoletto" ir
kitas,
o
i
r
m
o
d
e
r
n
e
s
n
ė
s
e
Europoje ir ten dainuoja di
Rimas Česonis.
Massenet
—
„Manon".
Britten
Chicagoje taksių monopolį
džiuosiuose
operų teatruose. Ji
Kodėl čia įsikūrė Lietuvių
—
..Peter
Grimes",
Poulenc
—
ten pasiliks iki liepos mėnesio. turėjo Yellow Cab ir Checker
Bendruomenė, o ne klubas, kaip
..Dialogues".
Taip
jos
operinis
1988-89 metų sezone dainuos ir bendrovės. Dabar sutarta, kad
daugely vietų praktikuojama?
repertuaras
yra
nuostabiai
tur
jos užleis 1.300 leidimų nepri
Chicagos
Lyric operoje.
— įsiterpiu su klausimu.
tingas.
Ji
y
r
a
pilnai
užangažuoBūtų gera (o gal ir naudinga), klausomiems taksistams. Be to,
— Klubai buvo praktikuojami
ta
įvairiose
pasaulio
operose
iki
kad
muzikos mėgėjai pasi taksiuose bus įtaisyti radijo apa
daugiau senosios kartos lie
1990
metų.
Jai
dainuojant
yra
stengtų aplankyti ją, jai dai ratai, kuriais taksistai galės
tuvių. Na, klubuose daugiau
įrašytos
operos
..Don
Giovanni"
kalbėtis su savo centrais.
nuojant operose bei dainų
susitelkia kokios nors profesijos
ar vietovės žmonės. Tad labai
siaura sąvoka. Todėl mes galvo
jame, kad LB apylinkės turėtų
GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI
rasti vietos visose nausėdijose.
Mes manome, kad tik LB apy
LIETUVĄ 1988 METAIS
linkėje gali dalyvauti visų pro
M Ū S Ų EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
fesijų, įsitikinimų, pažiūrų
LI-881
žmonės. Tai vieta didelei
15 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje
lietuviškai šiemai. To principo
Išvykstame gegužės mėn 24 d. Gožtame birželio mėn. 11 d 1988
ir laikomės.
10 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje
Tad kas gi dabar Jūsų apylin
kei vadovauja? — paklausiau.
LI-882
LI-883
LI-884
Ll 885
Išvykstame
birželio 14
liepos 12
rugpj 16
— Šiuo metu Atlantos LB
rugsėj 06
Gožtame
birželio 28
liepos 26
rugpj 30
rugsėj 20
apylinkės valdybą sudaro:
Rimas Česonis — pirmininkas,
Rezervacijos priimamos dabar (mokant $200 asmeniui. Vietų skaičius ribotas r'rašome rezervuoti iš anksto
Stasys Kligys — vicepirmi
DAUGIAU GERŲ ŽINIŲ...
ninkas, Gytis Zunde, jaunuolis,
Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV. mes galime padėti su formalumų detalėmis
prof. P. Zundes sūnus — sekre
Informacijai skambinkite arba rašykite;
torius, Gražina Mikulskienė —
iždininkė. O dabar dar mūsų
BALTIC-AMERICAN HOLIDAYS. INC.
apylinkė padaugėjo dviem
A DIVISION OF ROBERT J . ELLYN TRAVEL, INC.
501 FIFTH AVENUE, SUITE 1605
jaunais nariais — Ramune ir
NEW YORK, NY 10017
Ričardu Badauskais, kurie jau
TELEPHONE:
(212) 972-0200
talkina mūsų apylinkės dar-

LIETUVIŠKOS KILMES
OPEROS SOLISTĖ

hnr>cr> — n a ^ v m ė i o R i m a s

•TOLL FREE" numeris (je) ne New York valstijoje) (800) 835-6688

CLASSIFIED GUIDE
Joe ir Janina Galica kviečia jus
aplankyt NERINGOS restoraną,
2632 W. 71 st St. paragauti geriau
sio ir skaniausio lietuviško maisto
Chicagoje.

REAL ESTATE

ffl ^ K O M P I U T E R I U
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J . BACEVIČIUS
OPPORTUNITIES
INSiL £ SALES/CUSTOMER
SERVICE
PERMANENT PART-TIME
• Are your days free now that the chiklren are
back m school?
• Are you an enthusiastic sel< motivated person desmng permanent part time work in a
fast paced transport service industry?
• Do the hours 9 am thru 1 pm. M-F. fit in with
your schedule?
• Waht to work but desire the hours that vvill
give <•'• • • >pportunity to take night classes.
work
•
art time |Ob or just spend more
time v.'i..
family?
• Locai Hučgekins co nas an immediate
openmg in the inside s? es c.stomer service
dept. Mušt speak flue--t Fngi sh
For more informatior, c „ : this excellent
employment opportur.ty please call:
Telemarfceting Manager
(312) 482-7610
E.O.E.

BELL-BACE REALTORS
MCOME TAX — INSURANCB
6529 S. KEDZIE
778-2233

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

GnMKM
21

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

FOR RENT

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

Išnuomojamas apšildomas 4
kamb. butas 69 & Rockvvell
apylinkėje Skambinti 254-6027.

284-1900

MISCELLANEOU3

A

VILIMAS
MOVING

Tel. 376-1882 ar 376-5996
10° b — 20% — 30% pigiau mokėsit ur
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas
mus

FRANK ZAPOUS
3208Va V/es 95tb Street
Tel. — G A 4-6554

V.T. ELECTRIC CO.
Licensed, Insured — Bonded
436-6937
Elektros ir namų apšildymo
sistemų pataisymai.
Vytautas Taras
ELE K T R O S
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bo ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai.

655-2020

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

No. 975. — Atviras apžiūrėjimui vasario
7 d., sekmadienį 1-4 p.m., 5437 S. Milard,
Chicago. Gražus 4 mieg. 6 kamb. mūrinis
namas; 1Vi. prausyklos; įrengtas rūsys; 2Vt
auto garažas; gerame stovyje; St. Trib's
Atviras apžiūrėimui vasario 7 d., sekma
dienį 1-4 p.m 3447 W. 60th PI., Chi
cago; 2 ar 3 dideli mieg.: 5 dideli kamb.;
11/2 prausyklos: virtuvė su spintelėmis:
ištisas rūsys daug vietos: 50 pėdų sklypas;
2 auto garažas: apkaltas aluminijum;
puikiai išlaikytas; Įvairūs patogumai; namų
apyvokos įtaisai — veltui; skambinkite
dabar!
Atviras apžiūrėjmui vasario 7 d.,
sekmadienį 1-4 p.m. 7128 S. VVhipple,
Chicago; 4 mieg. mūrinis namas, kaip nau
jas: moderni virtuvė; gražus šeimos kamb.;
apkaltas aluminijum; švarus: 2 auto
garažas: puikiai išlaikytas. Skubėkite!
Skambinkite dabar!
No. 107 — 79 ir Homan. Labai gražus 3
mieg kmb. mūrinis namas su didele
virtuve-dinette: moderni prausykla: ištisas
rūsys; 2'/2 auto mūrinis garažas; aluminio
apkalimai; daug patogumų: gerame stovy
je Skambinkite dabar.

KLAUDIJUS PUMPUTIS

Česlovas Grincevičius
VIDUDIENIO VARPAI
Pasakojimai ir pasakos
(Laimėjusi IRD 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. 63rd St.
Chicago, IL 60629

No. 117 — 55th Ir Lavvndale — $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?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės.
Namo įvertinimui skambinkite skubiai —
dabar

O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

Properties vvanted. We have
qualified buyers for single to 8 unit
bldgs. Chicago and suburbs. Call
Bill Paplauskas. A & F Real Estate
735-8000.

RE/MAX
REALTORS

NUO BIRUTES KALNO
Maironis
Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta
Bernardo Brazdžionio, gražiai
iliustruota daii. 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

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950

636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI

NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arba/Torite būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti L:etuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312)939-5829
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Su liūdesiu pranešame, kad 1988 m. vasario
mėn. 3 d. Matulaičio namuose, Putnam, Ct. mirė

A.tA.
ZOFIJA BIKULČIENĖ

A.tA.
MIKAS KLIMAS

Gyveno Cicero, IL.
Mirė 1988 m. vasario 1 d., 11:00 vai. ryto, s u l a u k u s i
85 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Salake, Zarasų apskrityje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stasys; s ū n ū s
Vladas su žmona Gene, Algirdas su žmona Aldona, Sta
sys su žmona Nijole, Vytas su žmona Ona, B r o n i u s su
žmona Mikalina, Rimas su žmona Onute, trylika a n ū k ų
ir septyni proanūkai bei kiti giminės.
Priklausė Zarasiškių klubui.
Kūnas pašarvotas vasario 2 d. nuo 6-9 v.v. ir v a s a r i o
3 d. nuo 3 iki 9 v.v. S. Butkaus koplyčioje. 1446 S. 5 0 t h
Ave., Cicero, IL
Laidotuvės įvyks vasario 4 d. Iš koplyčios 9 vai. r y t o
b u s atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų
b u s nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, d r a u g u s i'pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Žmona, duktė, žentas ir anūkai

PADĖKA
A.tA.
JUZEFĄ SKUČIENĖ
Massachusetts Altos delegacija gubernatūroje dėl Vasario 16 proklamacijos. Iš kairės: A. Januška,
Rėdą Veitaitė, Gintaras Čepas, Martynas Dapkus.Albertas Jasitis, vicegubernatorė Evelyn Murphy, Aleksandras Chaplikas, Tracy McClusky, Viliamas Glodas ir Algirdas Budreckis.

MOSU KOLONIJOSE
Philadelphia,

Pa.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

L i e t u v i ų informacijos centre ir
Religinės šalpos įstaigoje g a u n a
n a u j a u s i a s žinias iš Lietuvos ir
sugeba efektingai įvertinti
d a b a r t i n ę t a u t o s padėtį ir m u m s
p a t e i k t i išeivijos u ž d a v i n i u s
p a s i k e i t i m ų Lietuvoje šviesoje.
M e n i n ę programą atliks Vyto
M a c i ū n o vadovaujamas m i š r u s
d a i n o s v i e n e t a s ir t a u t i n i ų
šokių g r u p ė . , V a k a r i n ė " . At
sigaivinusio J a u n i m o sąjungos
s k y r i a u s n a r i a i , vadovaujami
Pauliaus Dainoros, rinks
parašus Vilniaus katedros
a t g a v i m o peticijai.
Po minėjimo bus p r i ė m i m a s
s v e č i a m s ir programos daly
v i a m s . Visuomenė k v i e č i a m a
p r i ė m i m e d a l y v a u t i iš a n k s t o
įsigyjant bilietus, kurių k a i n a 7
dol. a s m e n i u i . Bilietus g a l i m a
užsisakyti s k a m b i n a n t valdybos
n a r e i iždininkei M a r y t e i Suš i n s k i e n e i telefonu 927-2467.
Philadelphijos miesto m e r a s ,
W. Wilson Goode, t i k ką per
r i n k t a s a n t r a i kadencijai, j a u
atsiuntė
savo
sutikimą
d a l y v a u t i minėjime. L a u k i a m e
k i t ų svečių sutikimo ir g a u s a u s
visuomenės dalyvavimo Vasario
16-tos septyniasdešimtoje su
kaktyje.
t.g.

Lietuvoje Juozas Kojelis buvo
gimnazijos mokytojas. Buvo kie
tas lietuvis patriotas ir dirbo
pogrindyje. Dėl to vokiečių
okupacijos metais jis buvo ges
tapininkų susektas ir areš
tuotas. Bausmę jis atliko net ke
turiuose įvairiuose nacių
kalėjimuose. Amerikoj k u r į
laiką dirbo garsiojoj Monterey
kariuomenės kalbų mokykloj po
to e i l ę metų l i e t u v i š k o s e
mokyklose. Be to, buvo Lietuvių
Dienų redakcijos štabo n a r y s ir
redagavo žurnalą Į Laisvę. Juo
zas Kojelis šiuo metu dirba
Baltų Laisvės lygoj ir yra LB
k r a š t o v a l d y b o s vicepirmi
ninkas. Jo dalykiški straipsniai
dažnai pasirodo keliuose išei
vijos laikraščių puslapiuose. P a s
m u s j i s a t s k r e n d a iš Los
Angeles ir prabils čia pirmą
kartą.
Meninę dalį atliks solistė
Angelė Kiaušaitė ir Frances
Kavaliauskaitė. Taipgi dainuos
ir parapijos choras Liudo Stuko
vadovybėj. Eilėraščių padekla
muos arba skaitinių paskaitys
dr. Vinco Kudirkos vardo šešta
dieninės mokyklos mokiniai.
Minėjimas bus vasario 14 dieną.
Jis prasidės vienuoliktos vai.
Mišiomis. Tuoj po jų parapijos
salėje vyks minėjimo programa.
Viskam pasibaigus, bus bendri
užkandžiai už prieinamą kainą.
Taigi kviečiami visi iš arti ir toli
dalyvauti šioje brangioje m ū s ų
šventėje.
j.p.vb.

J a u daugelį metų Lietuvos
Nepriklausomybės šventės
m i n ė j i m u s r e n g i a Philadel
phijos LB apylinkės valdyba.
Rengimo darbuose ir programo
je vyrauja vidurinės ir jau
nesnės
kartos
asmenys.
Minėjimai skelbiami ne t i k
lietuviškoje spaudoje, bet ir
vietinėje angliškoje spaudoje,
televizijoje ir per radiją. U ž t a t
minėjimuose dalyvauja nema
žas skaičius ankstyvesnių kartų
Amerikos lietuvių. Šiais metais,
kada švenčiame 70-tąją Nepri
klausomybės sukaktį, ypatingai
stengiamasi Vasario 16-tąją kuo
iškilmingiau paminėti
ir
s u t r a u k t i kuo daugiau m ū s ų
tautiečių.
Sekmadienį, vasario 14 d.,
6:30 v.v. bus transliuojama spe
ciali programa anglų kalba per
WFLN-FM klasikinės muzikos
stotį 95.7 FM banga. Programą
paruošė ir įkalbėjo Rasa Bobelytė—Brittain, vienos Nevv Yorko
stoties (WLTW-FM) žinių direk
torė. Lietuviams ji yra gerai
pažįstama, kaip Harmonijos dai
nininkė ir solistė. Prašoma apie
šią p r o g r a m a p a i n f o r m u o t i
lietuviškai
n e k a l b a n č i u s Elizabeth,
N.J.
artimuosius.
LB apylinkės valdyba y r a
PASIRUOŠTA
užprašiusi šv. Mišias Lietuvos
Norwood, Mass.
V A S A R I O 16-TAJAI
intencija visose trijose lietu
viškose parapijose. Šeštadienį,
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Šiais m e t a i s k u r t i k b e b ū t ų
vasario 13 d., 5 vai. vak. Mišios
MINĖJIMAS
bus Šv. J u r g i o bažnyčioje, 3580
l i e t u v i ų t e l k i n y s visi stengiasi
Salmon Street. Sekmadienį, k u o iškilmingiau p a m i n ė t i Lie
Ši kukli kolonija švęs Lie
vasario 14 d., 10:30 vai. ryte Šv. tuvos nepriklausomybės šventę. tuvos nepriklausomybės šventę
K a z i m i e r o bažnyčioje, 324 Visi d e d a m e kuo d a u g i a u pa vasario 7 d. per lietuviškas
Wharton St. Vasario 21 d. s t a n g ų š i e m e t atšvęsti šią soli Mišias 10 vai. ryto. Po pamaldų
10:30 vai. ryto Šv. Andriejaus džią 70 metų Nepriklausomybes bus tradicinis minėjimas. Kle
bažnyčioje bus pagrindinės Ne a t k ū r i m o sukaktį. Nežiūrint to, bonas kun. Vincas Valkavičius
priklausomybės šventės Mišios, kad lietuvių skaičius Elizabethe kalbės apie savo naują veikalą
kuriose organizacijos kviečia y r a g e r o k a i sumažėjęs, sten , , L i t h u a n i a n s of Norwood,
mos dalyvauti su savo vėliavo giamasi, kad visa tai įvyktų pri Massachusetts: A Sočiai Pormis, mergaitės ir moterys pasi d e r a m a i g r a ž i a u ir iškilmin trait in a Multi-ethnic Town".
g i a u . P a p r a s t a i rengėjams y r a Bus pusantro šimto puslapių su
puošti t a u t i n i a i s rūbais.
Didysis minėjimas bus taip svarbu pasikviesti įdomų kalbė 80 nuotraukų iš įvairių laikoir
gauti
m ė g i a m u s tarių. P a s k a i t a palies t r i s
pat vasario 21 d. 2 vai. p.p. t o j ą
m
e
n
i
n
i
n
k
u
s
.
judėjimus, kurie turėjo įtaką
Lietuvių n a m ų didžiojoje salėje
L a i m i n g u atveju LB Eliza- Norvvoodo kolonijoj, t.y. ti(Lithuanian Music Hali, 2715 E.
Allegheny Ave.). Šventės kalbė betho apylinkės valdybai šiemet kinčiųjų-laisvamanių ginčas,
tojais yra pakviesti du j a u n o s p a s i s e k ė g a u t i vieną t i k r a i lietuvių-lenkų kova ir J A V
visuomenininką
ir visuomenėje „ R e d S c a r e "
kartos atstovai. Anglų kalba į j u d r ų
ž
u
r
n
a
l
i
s
t
ą
Juozą
Kojelį
n
e
t
iš momentas. Pati knyga b u s
mus prabils advokatas William
J.H. Hough III, kuris savo diser tolimosios Kalifornjos. Kas jį pa i š l e i s t a b a l a n d ž i o m ė n e s į .
tacijai pasirinko temą „Pabal žįsta, t a i žino kad j i s y r a pozi Vyčiai rengia šias vasario 16 iš
tijo valstybių įjungimo į Sovietų t y v a u s galvojimo ir akcijos kilmes, vadovaujant p i r m i 
ninkei Elzbietai Skrieki.
S ą j u n g ą į t a k a į u ž g r o b t ų žmogus.
teritorijų nepripažinimo poli
tiką ir t a r p t a u t i n ę teisę". Šiuo
metu jis yra tapęs labai aktyviu
lietuvių, latvių ir estų valsty
A.tA.
binių teisių gynėju ameirikiečių
tarpe. Disertaciją Nevv Yorko
PETRUI MIKULIUI
Law School Journal of Interna
tional and Comparative Law
m i r u s , d u k r ą V E R U T E , žentą STASĮ, a n ū k ą ALGI
išleido a t s k i r a knyga, kurią
M A N T Ą n u o š i r d ž i a i užjaučiu ir k a r t u liūdžiu
J A V LB krašto valdyba išsiun
tinėjo visiems senatoriams ir
Antanas
Skeivelas
kongresmenams.
Lietuviškai kalbės Gintė Damušytė. kuri per savo tarnybą

Mūsų mylima motina mirė 1988 m. sausio 21 d. ir buvo
palaidota sausio 25 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį
patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. A. Zakarauskui, kuris
atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą. Dėkojama kun. V.
Zakarauskui, kuris palydėjo velionę j kapines.
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, pa
reiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui
Donald Petkui už malonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Nuliūdę v y r a s , s ū n ū s , m a r č i o s ir a n ū k a i .
Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003.

Amžiną

ramybę

pasiekus nuoširdžiai,

iš

m i n t i n g a i d i r b u s i a m l i e t u v i ų išeivijai ir o k u p u o 
tos Lietuvos labui, d a u g m e t ų b u v u s i a m J A V L B

A n t a n a s ir P a u l i n a Mikšiai

T a r y b o s n a r i u i ir P r e z i d i u m o p i r m i n i n k u i , u o l i a i
besirūpinusiam šeima,

inž. VYTAUTUI IZBICKUI,
PADĖKA
A.tA.
JONAS VAIČIŪNAS

s u j o ž m o n o s F E L I C I J O S , d u k t e r s D A I V O S ir
sūnaus VYTENIO sunkiu skausmu dalinas
JA V LB Krašto

Mirė 1988 m. sausio 12 d., palaidotas sausio 16 d.
Tautinėse Lietuvių kapinėse.
Širdingai dėkoju kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje,
kan. V. Zakarauskui už gedulingas pamaldas bažnyčioje ir
už religines apeigas kapinėse.
Dėkoju Vytauto Didžiojo šauliams už malonų patarnavimą
koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. Ačiū giminėms, draugams
ir pažįstamiems, kurie mane užjautė liūdesio valandose.
Dėkoju laidotuvių dir. D. A. Petkui už rūpestingą ir
tvarkingą patarnavimą.
Nuliūdę žmona Ona ir sūnus P e t r a s .

valdyba

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS P R I E M I E S Č I U O S E
4330-34 S. California A v e n u e
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage A v e n u e
Telefonas — 927-1741-1

Mielam kolegai ir šeimos b i č i u l i u i ,

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas — 523-0440

inž. VYTAUTUI IZBICKUI,
baigusiam šio g y v e n i m o k e l i u s , jo ž m o n ą F E L I C I J Ą ,
dukrą DAIVĄ, s ū n ų V Y T E N Į , v i s u s a r t i m u o s i u s ,
gimines ir d r a u g u s nuoširdžiai užjaučia
Bronė, Kristina,
Vytautas,
Vytautas jn. ir Virgus
Volertai

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

A.tA.
Dr. VLADUI ŠIMAIČIUI

TĖVAS IR SUNŪS

mirus, j o brolį V I K T O R Ą su š e i m a ir v i s u s g i m i n e s
užjaučiame.
V. S.
Endrijonai
Viktorija
Orentienė
Radutis
Orentas

Julija
Sofija
V. J.

2 5 3 3 W e s t 71 S t . . C h i c a g o
Telefonas - 476-2345
1410 S o . 5 0 t h A v.. C i c e r o
Telefonas - 863-2108

Oreskienė
Vakselienė
Juknevičiui

A.tA.
Dr. VLADUI ŠIMAIČIUI

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S
LACKAWICZ

b u v u s i a m L i e t u v i ų Fondo V a l d y b o s n a r i u i m i r u s ,
reiškiame š e i m a i ir a r t i m i e s i e m s gilią užuojautą.
Lietuvių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2424 West 69th Street - Tel RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

Fondas

1

A.tA.
ANTANUI JANUŠAIČIUI

VASAITIS — BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

pavergtoje Lietuvoje iškeliavus į Amžinybe, jo broliui,
mūsų klubo n a r i u i , J U R G I U I ir visiems a r t i m i e s i e m s
reiškiame širdingiausią užuojautą ir visi d a l i n a m ė s
bendra širdgėla.
Daytona

Beach Lietuvių

Klubo

Valdyba

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

J
*
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x Cicero LB apylinkės val
dyba vasario 14 d., sekmadienį,
rengia Vasario 16-tosios
minėjimą Šv. Antano bažnyčioje
10:30 va!, bus šv. Mišios, kurias
laikys ir pamokslą pasakys kun.
dr. K. Trimakas. Po Mišių pa
rapijos salėje bus akademija.
Minėjimą praves Vida Kuprytė,
Nepriklausomybės aktą skaitys
Alvida Ę a u k u t ė . P a s k a i t ą
skaitys dr. Petras Vytenis Ki
sielius. Meninę dalį atliks sol.
Laima Stepaitienė, akompa
nuojant muz. M. Motekaičiui.
Visi kviečiami dalyvauti.
x William Urban, istorijos
profesorius Manmouth College,
Monmauth, 111., skaitęs paskai
tą Lietuvos krikščionybės 600
metų minėjimo proga Romoje,
dabar tą paskaitą paskelbė „Lituanus" žurnale, pereitų metų
4 numery. Prof. W. Urban turi
istorijos daktaro laipsnį. Jis yra
kviečiamas Kalifornijos Pasadenos Salem Press parašyti
apie Lietuvos Didįjį kunigaikš
tį ir Lenkijos karalių Jogailą ir
Lenkijos karalienę Jadvygą.
x „ D r a u g o " metinis kon
certas bus kovo 20 d., sek
madienį, Marijos
aukšt.
mokyklos salėje. Programą
atliks sol. Ričardas Daunoras iš
Vak. Vokietijos ir sol. Birutė
Vizgirdienė iš Los Angeles.
Akompanuos muz. A. Vasaitis.
Leidžiamas leidinys su trumpa
Marijonų vienuolijos, įsikū
rusios 1913 m. Amerikoje, is
torija ir sveikinimais bei skelbi
mais. Leidiniui sveikinimus
daugelis jau dabar siunčia.
x Lemonto apylinkės Va
sario 16-tos minėjimas bus
sekmadienį, vasario 14 dieną.
Šv. Mišios bus atnašaujamos
12:30 vai. St. Alphonsus bažny
čioje State Street, Lemonte.
Minėjmas prasidės 2 po pietų
Lemont High School salėje 800
Porter, Lemonte. Pagrindinę
paskaitą skaitys viešnia iš New
Yorko, Gintė Damušytė. Meni
nę programą ruošia Rasa Poskočimienė ir atliks Lemonto Mai
ronio mokyklos mokiniai.
Kviečiame visus gausiai
dalyvauti.
x B e n d r a s Melrose P a r k o
lietuvių organizacijų komi
tetas rengia Vasario 16-tos
minėjimą vasario 20 d., šešta
dienį. 6 v.v. Eagies salėje, 147
N. Broadvvay. Melrose Park. Pa
grindine kalbą pasakys A. Stan
kevičius. Meninę programą
atliks V. Rusteikis. Aukos bus
renkamos Lietuvos laisvinimu
besirūpinančioms organiza
cijoms pagal laisvą aukotojo ap
sisprendimą. Po minėjimo bus
vaišės. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti.

x Lietuvos Nepriklauso
mybės pagrindinis minėjimas
Chicagoje bus vasario 14 d. Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje.
Švč. M. Marijos Gimimo par.
bažnyčioje 10:30 vai. bus iškil
mingos šv. Mišios, kurias laikvs
vysk. V. Brizgys. Minėjime
dalyvaus kviesti svečiai ameri
kiečiai, Don Varno ir Da
riaus-Girėno postai. Meninę pro
gramą atliks Kr. Donelaičio
lituanistinės mokyklos moki
niai. Aukos renkamos laisvi
nimo reikalams. Minėjimą
rengia Chicagos Lietuvių Tary
ba, vadovaujama Matildos Mar
cinkienės.
x Dr. P r a n a s Budininkas,
Balio vicepirmininkas, šį
sekmadienį Beverly Shores
klubo rengiamame Vasario 16
d. minėjime, skirtam ameri
kiečiams, supažindins klausy
tojus su kalbą sakančiu prof.
Vytautu Skuodžiu.
x Lietuvių J a u n i m o sąjun
gos Chicagos skyriaus pirmas
pokongresinis susirinkimas bus
sekmadienį, vasario į d.. H v a L
ryto LB būstinėje Jaunimo cen
tre. Visi dalyvavę Jaunimo
kongrese Australijoje yra
prašomi atsinešti turimas nuo
traukas. Chicagos ir apylinkių
lietuviškasis jaunimas kviečia
mas dalyvauti.
x Clevelando vyrų oktetas
ir sol. Ir. Grigaliūnaitė atliks
koncertinę programą šį šeš
tadienį, vasario 6 d.. Jaunimo
centre vyksiančiame ,,Lituanicos" skautų tunto baliuje.
Visuomenė kviečiama.
x Cicero medžiotojų drau
gija pasižadėjo dalyvauti Jau
nimo centre rengiamam Užga
vėnių karnavale, kuris bus va
sario 13 d. Medžiotojai paruoš
stalus su medžioklės maistu, pa
gamintu iš laukinių žąsų. stirnų
ir kt. Jie kviečia visus dalyvau
ti jų paruošime ir pasivaišinti
medžioklės skanėstais.

JA VALSTYBĖSE

Talkininkai, siuntė „Draugo" koncerto proga laiškus specialiam leidiniui papildyti. Iš kairės sėdi:
J. Dėdinas. B. Kazlauskienė, St. Vilūnienė, E. Trimakienė, M. Ročkuvienė; stovi: J. Sodaitis,
Z. Adomaitytė, V. Prunskienė, St. Paulionienė, J. Ivašauskienė, B. Morkūnienė ir V. Paulionis.
Nuotr. V. Rimšelio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
KONFERENCIJA PLB
VEIKLOS APTARIMAI
Kaip jau spaudoje teko skai
tyti, šiais metais lietuvių išei
vijos gyvenime, įvyks trys svar
būs įvykiai: IV Pasaulio lie
tuvių kultūros kongresas —
1988 m. birželio 24-27 d.
Toronte, VII PLB seimas —
birželio 28-30 d. Toronte; VIII
Laisvojo Pasaulio Lietuvių tau
tinių šokių šventė — 1988 m.
liepos 2-3 d., Hamiltone.
Šiems visiems įvykiams ap
tarti ir juos populiarinti, 1988
m. sausio 30 d. „Seklyčioje",
Chicagoje. buvo sušaukta spau-

x J u l i u s Jodelė, Hermosa
Beach. Cal., lietuviškos spaudos
rėmėjas, su prenumeratos pra
tesimo mokesčiu atsiuntė visą
šimtine. J. Jodelei. mūsų garbės
prenumeratoriui,
tariame
nuoširdų ir didelį ačiū.

x Antanas Masionis, Fair
Lawn. N.J., mūsų artimas bend
radarbis, pratęsė prenumeratą
su 25 dol. auka. Ant. Masioniui,
x Šv. Kryžiaus ligoninė, mūsų garbės prenumeratoriui,
vedama Šv. Kazimiero seserų tariame nuoširdų ačiū.
vienuolijos, gavo vėl pripaži
nimą trejiems metams iš Li
x Genovaitė Špakauskas,
goninių akreditacijos komisijos. Dearborn Hts., Mich., atsiuntė
Pripažįstama kaip viena iš ge 20 dol. dienraščio paramai ir
riausių ligoninių.
pratęsė jo prenumeratą 1988
x K e r n a v ė s " t u n t o skautės metams. G. Špakauską skelbia
pavaišins tėvelius ir svečius Lie me garbės prenumeratore, o už
tuvos gimtadienio tortu, švęs paramą labai dėkojame.
damos Vasario 16-tąją tunto
x Ignas Venckus iš Chica
sueigoje sekmadienį, vasario 7 gos su prenumeratos mokesčiu
d., 10 vai. ryto Jaunimo centro atsiuntė ir 20 dol. dienraščio
mažojoje salėje. Šv. Mišios 9:15 stiprinimui Ign. Venckų
vai. ryto jėzuitų koplyčioje. Ker- skelbiame garbės prenumerato
navietės sueigoj dalyvauja rium, o už rėmimą savos spau
uniformuotos.
dos labai dėkojame.
x Chicagos Našlių, našliu
x Paul Šimoliūnas, Chi
kų ir pavienių klubo susi
r i n k i m a s bus penktadienį, cago, BĮ, lietuivškų organizavasario 12 d., Anelės Kojak cijų darbuotojas, pratęsė pre
salėje. 4500 So. Tai man Ave. numeratą su 20 dol. auka. P.
Susirinkimo pradžia 1 vai. p.p. Šimoiiūną skelbiame garbės
Po susirinkimo bus vaišės. Visi prenumeratorium, o už auką
dėkojame.
kviečiami dalyvauti.
x V l a d a s Bielinis, Hot
x Elena
Butkus,
Los
Springs,
Ark., atsiuntė 25 dol.
Angeles, Cal.. mūsų rėmėja,
auką
ir
kartu
pratęsė prenume
pratęsė prenumeratą 1988 me
t a m s su visa šimtine ir ratą 1988 metams. VI. Bielinį
palinkėjo linksmų švenčių ir skelbiame garbės prenumerato
sėkmingų ateinančių metų. E. rium, o už auką labai dėkojame.

x Vasario 16-tos minėjime
Cicero šventei pritaikytą eilė
raštį deklamuos Bronė Va- Butkui, mūsų garbės prenumeriakojienė. Visi kviečiami ratorei. už gražią auką ir
minėjiman, kuris bus vasario 7 linkėjimus tariame nuoširdų ir
d. dalyvauti.
didelį ačiū.
x F e a t u r e s Hair S a l o n ,
x Egzotiškoji Pietų Ameri
3746 W. 63rd St., savininkė
Tina su savo padėjėja gražins ka laukia jūsų! Labai pri
modeliuotojas įvairiomis šukuo einama kaina aplankykite Rio
senomis Montessori mokyklų de Janeiro. Iguassu Falls ir Bu
ruošiamoje madų parodoje enos Aires su patyrusiais va
sekmadienį, vasario 21 d.. 2 v. dovais balandžio 7-19. Kreipki
p.p. Jaunimo centre. Rezerva tės į G. T. INTERNATIONAL,
cijas priima Audrone Vanagū- 10401 Roberts Road. Palos
niene 386-3454 ir Rūta Mflo Hills, IL 60465; tel.: (312)
430-7272.
(sk)
971-1795.
x P a s N o n n a n Bursteiną,
vienintelį lietuvį kailimnka.
galite gauti puikiausius mote
riškus kailius, 679 No. Michigan Ave., 2-ras aukštas (įėjimas
iš Huron St.), Chicago, IL 60611.
Tel. 263-5826.

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road - Tel.
VI 7-7747.

(sk.)

(sk.)

IR

dos konferencija. Toje „spaudos"
konferencijoje, spaudos ir radi
jo darbuotojai sudarė tik
nežymią mažumą. Buvo sudary
tas garbės prezidiumas, į kurį
buvo pakviesta vienas trečdalis
dalyvių, likusieji, kažkaip ne
jaukiai pasijuto.
Informacinį susirinkimą pra
dėjo žurn. A. Juodvalkis,
pakviesdamas M. Lenkauskienę •
jam v a d o v a u t i . Referentė
kalbėjo apie jubiliejinę Tautinių
šokių šventę ir K u l t ū r o s
kongresą. „Vieni veiksniai
nuteikia šviesiau, kiti tam
siau". Apžvelgė jvertindama
lietuvių kultūros ateitį „šios
dienos rėmuose". Jos kalba
buvo jautri, poetiška, gaila, kad
iš „špargalkiĮ". Paprašius tos
kalbos „Xerox" kopijų, nebuvo
įmanoma jų gauti. Kuriame
amžiuje mes gyvename? Visi
veikėjai ir veikėjos turėtų žino
ti, kad yra „Xerox" mašinos.
Kalbas reikia pateikti spaudai!
Lėšų telkimo našta krenta ant
Hamiltono pečių, atrodo, kad jie
patirties daug neturi. Jeigu
neturi patirties, tai viską
kompensuoja jaunatviška ener
gija ir entuziazmas. VHI-sios
Tautinių šokių šventės planus
ir darbų eigą nušvietė dr. V.
Kvedaras, Taut. šokių šventės
rengimo komiteto pirmininkas.
Pateikė apytikrį šventės pa
jamų ir išlaidų balansą. Bendro
Taut. šokių šventės išlaidos
sudaro apie 220,000 (kanadiškų)
dol. sumą. Numatomas nepri
teklius apie 27,000 dol. Visi ren
giniai daugiau ar mažiau savo
išlaidas pasidengia. Stambi
išlaidų pozicija yra parama taut.
šokių grupėms. Užjūrių, ypač
Pietų Amerikos j a u n i m a s
reikalingas stambios paramos.
Čia jau ir laukiama visuomenės
aukų. Hamiltone suderintai su
Taut. Šokių švente vyks ir
meno paroda. Vyt. Kamantas
padėkojo Danguolei Valentinaitei už pastogę. Toliau kalbėjo
apie PLB seimą. Šiuo reikalu jis
pateikė informacinę medžiagą,
tačiau šio rašinio per siauri
rėmai, kad būtų galima viską
apimti. Paminėsiu tik. kad
seime turės teisę dalyvauti 140
atstovų iš 19 valstybių. Tai
didelis renginys pareikalau
jantis didelio organizacinio dar
bo. Ir čia lėšos reikalingos. Pie
tų Amerikos kraštų atstovus
reikės finansiniai paremti Taip
pat norima, kad dalyvautų jau
nimas, ypač iš Pietų Amerikos
kraštų. Pr. Joga. rengimo komi
teto narys, kalbėjo Kultūros
kongreso tema. K u l t ū r o s
kongresas pradedamas paskai
ta: „Laisvas kūrėjas nelaisvės
akivaizdoje" — prel. dr. Pranas
Gaida, „Tėviškės ž i b u r i ų "
redaktorius. Po to seks įvairios
svarstybos. B. Jasaitiene susi
rinkusius supažindino su prezi
diumu. Taip pat supažindino ir
su konferencijos dalyviais.
Kiekvienas dalyvis buvo prista
tytas ir keliais sakiniais taikliai
apibūdintas.

x I n a Užgirienė, Marija
Kuhl mann. V. Baltrūnas, Alfa
Mikolėnas, Juozas Šabrinskas,
P. Konstas, J. Ramanauskas.
Kęst. Ječius, Vytautas Linartas,
P. Augaitis, Petras Juodikis, K.
Kizlauskas, P. Viščinis, Milda
P a n a r a s , K. Slesingeris.
Richard Ringys. H. Žibąs, Anta
nas
Vaitiekus,
Valerija
Patalauskas, Romas ir Audronė
Skripkai. R. Nemunaitis. Jonas
Bironas, Tomas Dundzila, Jolanda Mickevičius Ruokis, V.
Skilandžiūnas. Juozas Skaudys,
Roma Murphy. A. Keblinskas.
Monica Gavcus, dr. A. Miiaknis,
E. Veleckis. P. Abelkis, P. ir Iz.
Simanauskai. Mary Evinskas
už kalėdines korteles ir
kalendorių kiekvienas atsiuntė
Pagrindinis klausimas yra
po 10 dol. aukų. Labai dėkoja iėšos, ir ši konferencija daugiau
me.
sia šiam reikalui sušaukta.

Lėšų telkimui bus rengiama
loterija, jos pravedimui vado
vaus St. Jokubauskas. Lėšų
telkimui taip pat rengiamas
banketas gegužės 15 d. Jaunimo
centre, Chicagoje. B. Jasaitienė
perskaitė pavardes ankstyvųjų
stambesnių aukotojų. Pirmosios
kregždės jau sudėjo 6970 dol. į
pinigų telkimo komiteto lizdelį.
Dr. F. Kaunas, kuris jau yra pa
tyręs pinigų telkime, rodo daug
entuziazmo.
Prasidėjo klausimai ir suma
nymai. P. Petrutis išreiškė savo
nuomonę, apie reikalingumą
didesnio respekto spaudos ir ra
dijo darbuotojams. Paskutiniu
metu, kaip tik rašant apie Kul
tūros kongresą, mūsų radijo
valandėlės buvo pavadintos „pa
rapijinėmis'*. Dėl šio pa
reiškimo, jis su pagrindu jautėsi
įžeistas. A. Juodvalkis prašė
detalizuoti Tautinių šokių šven
tės sąmatą. Dr. V. Kvedaras
smulkiau paaiškino išlaidas ir
pajamas. Nespėjau viską
užrašyti, tepasižymėjau, kad iš
Kanados Fed. ir provincijos val
džios numatoma gauti 20,000
dol. parama. Taip pat daugiau
į ausį įsirėžė šventės leidinys —
jo parengimas pareikalaus
33,000 dol. Toliau kalbėjo J.
Žemaitis — į temą <'apie
pinigus), bet ne į tą toną. Jo žo
džiais, jis apklausinėjo 142
žmones paskutiniųjų kontro
versijų (istorijos leidimo ir jos
autoriaus) reikalu. Žmonių
nuomonės neigiamos ir jo.
manymu, tai atsilieps į aukas.
Br. Nainys prašė paaiškinimo
dėi Tautinių šokių šventės "lei
dinio sąmatos — 33.000 (Kana
dos) dol. Buvo paaiškinta, kad
leidinys bus 260 psl. ir kaina,
kaip jau buvo minėta, Atrodo,
pas juos spaustuvių klausimas
yra blogesnėje padėtyje. Br. Nai
nys teigė, kad Chicagos lietuviš
kose spaustuvėse, tai būtų
galima atlikti maždaug už
trečdalį.
Pasibaigus
klausimams Lietuvos gen. gar
bės konsulas Vac. Kleiza padė
kojo konferencijos dalyviams ir
palinkėjo sėkmės organizuojant,
šiuos visai išeivijai svarbius
renginius.
Tiek Kultūros kongresas, tiek
Tautinių šokių šventė vyksta po
PLB „kepure". įvairios komi-

— Lietuvos Neriklausomyb ė s 70 metų
sukakties
minėjimas Phoenixo, Ariz., lie
tuviams bus vasario 14 d., sek
madienį. Šv. Mišios bus Brophy
bažnyčioje, 4701 N. Central
Ave., Sun City, o 1:30 vai.
Ukrainiečių salėje bus pietūs,
minėjimas ir meninė dalis. Me
ninę dalį atliks „Rūtos" tau
tinių šokių ansamblis iš Den
verio, Colo.
— A. a. Sofija Vaičienė, 95
metų amžiaus, mirė Sun City,
Ariz., gruodžio 29 d. Buvo
gimusi Gadunave, Žemaitijoje.
Yra vysk. A. Vaičiaus giminė.
Ilgą laiką ją globojo duktė Dell
Wilkienė. Po religinių apeigų,
kurias atliko vietos kapelionas
kun. Antanas Valiuška, buvo
nuvežta palaidoti į Chicagos Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.
— Kultūros Židinyje sausio
17 d., sekmadienį, New Yorko
šauliai surengė Klaipėdos
krašto atvadavimo minėjimą.
Pagrindinę paskaitą skaitė LB
krašto valdybos pirmininkas
rašyt. Vytautas Volertas.
Meninę dalį atliko Tadas Alinskas. Prisidėjo prie minėjimo
Mažosios Lietuvos rezistencinis
sąjūdis, ramovėnai. birutininkės ir Mažosios Lietuvos
bičiulių draugija. Minėjimas
praėjo su pasisekimu.

TOLI

— New Yorko atletų klu
b a s praves savigynos — judo
kursus berniukams ir mergai
tėms. Klubo įgaliotas Algis
Jankauskas.
— Į New Yorką p e r Vieną
ir Romą atvyko iš okupuotos
Lietuvos nauji e m i g r a n t a i
Tadas Sviderskis su žmona
Elena, abu žurnalistai ir meni
ninkai. Tikisi čia įsikurti ir savo
profesiniu darbu užsidirbti
duoną.
-Baltimorės
Lietuvių
T a r y b a ir Lietuvių Bend
ruomenė Lietuvos Nepriklau
somybės 70 metų sukaktį ren
giasi paminėti vasario 14 d.,
sekmadienį. 8:30 vai. ryto Šv.
Alfonso parapijos bažnyčioje
Mišių metu giedos „Dainos"
choras, pamokslą pasakys kun.
Antanas Dranginis. Po pietų
1:30 vai. Lietuvių namuose bus
akademinis ir meninis minėji
mas, kuriame dalyvaus guber
natorius W. Donald Schafer,
senatoriai, kongresmanai ir kiti
svečiai. Taip pat kviečiami visi
Baltimorės ir apylinkių lie
tuviai dalyvauti.
— Palaimintojo J u r g i o Ma
tulaičio šventė buvo atlikta
Baltimorėje sausio 24 d., 8:30
vai. ryto. Šv. Mišias laikė Šv.
Alfonso bažnyčioje kun. Anta
nas Dranginis, tos parapijos
klebonas.

sijos ir komitetai atlieka darbą vyresniesiems. Šį kartą paskai
glaudžiai bendraudami su PLB. tos tema buvo „Širdis ir jos
Milda Lenkauskienė, PLB vice priežiūra".
Iš susirinkusių skaičiaus
pirmininkė kultūros reikalams,
yra šių renginių „spiritus galima spręsti, kad paskaita
buvo labai laukta. Dar valandą
movens".
Pasibaigus konferencijai visi prieš prasidedant, salė jau buvo
jos dalyviai buvo pavaišinti pie apypilnė, o paskaitos metų salės
tumis. Tenka pažymėti, kad gale susidarė būrys stovinčių,
vaišės buvo apmokėtos ne iš nežiūrint, kad buvo suneštos
„visuomeninių kišenių", bet visos įstaigoje ir kituose kamba
šios konferencijos organizuotojai riuose laikomos kėdės. Apy
įkišo rankas į nuosavas kišenes. tikriai suskaičiavus, paskaitos
Telieka linkėti sėkmės tolimes klausėsi apie 140 žmonių —
„nuolatinių" Seklyčios lanky
niuose darbuose!
tojų
ir kitų arčiau ar toliau
J . Ž.
gyvenančių tautiečių.
DR. VIDO NEMICKO
Po paskaitos, pačiam daktarui
PASKAITA SEKLYČIOJE pasiūlius, buvo teikiami klau
simai. Jų atsirado daug ir įvai
Seklyčios patalpose be su rių. Atrodo, kad aktualiausia
stojimo vyksta įvairūs pramo tema buvo nuo širdies negala
giniai ir praktiški renginiai, vimų vartojami vaistai, jų
sportas, paskaitos ir pamokos. nauda ir neigiamas veikimas or
Čia visuomet susirenka nema ganizmui. Taip pat klausė apie
žas skaičius renginiais besido aspirino veikimą ir skirtumą
minčių vyresnio amžiaus asme tarp „Bayer" ir pigesnės gamy
nų. Trečiadieniais, kai neveikia bos aspirino tabletės (nėra skir
Seklyčios restoranas, jo patalpa tumo veikime). Klausė apie
pilna mezgėjų, pramoginių ir kavos (kafeino) žalą ar reikalin
t a u t i n i ų šokių šokėjų ir gumą kūnui, apie cigaretes,
aerobikos sporto dalyvių. Kai alkoholinius gėrimus, choles
vyksta paskaitos, p a t a l p a terolį ir kt. Visiems buvo
paprastai yra pilna klausytojų. atsakyta, paaiškinta.
Sių metų sausio 27 dieną 2
Lietuvių Socialinė taryba yra
vai. p.p. įdomią ir visiems labai dėkinga dr. V. Nemickui,
aktualią paskaitą Seklyčioje kuris nepagailėjo paskirti dalį
skaitė kardiologas dr. Vidas savo laisvalaikio paskaitos pa
Nemickas. Dr. Nemickas. įsi ruošimui ir jos paskaitymui.
gijęs vidaus ligų, vėliau širdies Džiugu, kad daktaras dar ilgai
ir kraujo indų ligų specialybes, po paskaitos pasiliko patalpose
šalia savo praktikos dar dirba ir, neskubėdamas išvykti, atsa
kaip klinikinis asst. profesorius kinėjo į klausimus ir aiškino
Loyolos universitete. Nežiūrint susidomėjusiems
įvairius
savo įsipareigojimų, paprašytas gydymo metodus.
mielai jau nebe pirmą kartą
Netolimoje ateityje yra numa
sutiko paskaityti paskaitą mūsų tomos ir kitos paskaitos, iš
vykos, įvairūs r e n g i n i a i .
Kviečiami visi atvykti į „Sekly
čios" p a t a l p a s , p a s k a i t y t i
skelbimo lentoje išdėstytus pra
nešimus ir įsijungti į nuolatinių
renginių ir restorano lankytojų
būrį. O atsiradus klausimų
socialinės gerovės reikalais,
kviečiame užeiti į šalia esančią
Lietuvių Socialinės tarybos
įstaigą, kur bus pasistengta į
juos atsakyti.

4i
A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Talkininkų dalis, padėjusi siuntinėti laiškus „Draugo" koncerto, kuris bus
kovo 20 d., proga. Is kairės: Birute Briedienė, Kazys Pabedinskas. Matilda
Marcinkienė ir Marija Rimiene.
Nuotr V. Rimšelio

Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
4t>4tad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

