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TRUMPAI
IS VISUR

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

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
Čekistas sutiko, bet, atėjus KGB. Taigi, šantažas prieš
teismo dienai, atsiskė, neoficia gydytoją I. Rudaitį tebesitęsia.
liai motyvuodamas, kad Kauno
* * *
zonos KGB viršininkas Bagdo
nas neleidžia. Nežiūrint eilės
Kaunas. 1987 m. kovo mėnesį
liudininkų, kurie visi paliudijo, Kunigų seminarijoje viceforkad gydytojas I. Rudaitis ir jo marijumi buvo paskirtas III
sūnus Ąžuolas Rudaitis čia kurso klierikas E. Merkys, o
pastoviai gyveno, 1987 m. bir viceklebonu k l i e r i k a s M.
želio 4 d. Lenino rajono Liaudies Juršėnas. Paskirtose pareigose
teismas, teisėjaujant teisėjai jie išbuvo tik
vieną dieną.
Blazevič, priėmė sprendimą Apie šiuos paskyrimus sužino
iškeldinti Izidorių ir Ąžuolą jęs įgaliotinis P. Anilionis įsa
Rudaičius iš buto, esančio kė paskirtas pareigas sukeisti —
Žemaičių g-vėje Nr. 12, nesutei E. Merkys turįs būti vicekle
kiant jokio gyvenamo ploto.
bonu, o M. Juršėnas — viceforReikia manyti, kad po 1984 marijumi.
m. kratos ir grasinimų čekistai,
Ne tik į kunigų, bet ir į
matydami, jog gydytojas I. klierikų pareigybinius skirs
Rudaitis nepalūžo (rašė prisimi tymus jau ėmė kištis valdžios
nimus, sakė (sic) politinius įvy pareigūnai; ir tai šalyje, kur
kius, gyveno tikro kataliko — Bažnyčia
atskirta
nuo
lietuvio gyvenimą; lankantis valstybės.
čekistui Rusteikai, pokalbiai
taip pat nevyko KGB norima
* * *
linkme), nutarė senelį gydytoją
Miroslavas (Alytaus raj.).
dar labiau pašantažuoti — o gal
1987
m. birželio 7 d. per Sek
palūš, pradės gailėtis buto,
išsigąs ir saugumas galės susi mines Miroslavo bažnyčioje
kalbėti ar neatlaikys tokio vyko kun. Kazimiero Gražulio
moralinio ir materialinio primicijos. Tą dieną šventoriuje
buvo renkami parašai po kreipi
šantažo.
Žinoma, kaip ir visada, žarijas musi į TSKP CK Generalinį
saugumas žarsto kitų rankomis. sekretorių, prašant paleisti iš
Ir šiuo atveju: Butų valdyba, tremties vyskupą J. Steponavi
milicija, deputatas Kavolis ir čių ir įkalintus kunigus; eilę
kiti — tai tik įrankiai jų ranko metų Miroslavo parapijoje
se. Prokuroras Vilimas pradžio dirbusį kun. A. Svarinską, S.
je dar bandė Butų valdybai Tamkevičių bei J. Matulionį.
iškelti baudžiamąją bylą, tačiau Apylinkės pirmininkas Rubjam buvo išaiškinta, kad I. liauskas, vaikščiodamas po
Rudaičio negalima ginti — jis šventorių, gąsdino p a r a š ų
rinkėjus. Iš vienos moters atėmė
sovietinės valdžios priešas.
TSRS įstatymai stovi ant pareiškimo tekstą, po kuriuo jau
slidaus pagrindo, todėl juos buvo pasirašę aštuoni asmenys.
(Bus daugiau;
nesunku pasukti ten, kur nori

TMUANI
HfAMTS

— Chieagoje 38-sis televizijos
kanalas kelis kartus žinių metu
ilgai rodė sovietų suvarytų
žmonių demonstracijas Vilniu
je. Žmonės ramiai stovėjo ir
klausėsi kalbų, kurios buvo
prieš Amerikos prezidentą, kam
jis paskelbė Vasario 16-ją
Lietuvos nepriklausomybės pri
siminimo diena Amerikoje^ ir
prieš Amerikos senatorius, ku
rie pasiuntė raštą Gorbačiovui,
reikalaudami netrukdyti minėti
Vasario 16-ją. Demonstrantai
turėjo televizijoje aiškiai
matomus plakatus su lietu
viškais šūkiais, kurių daugelis
demonstrantų nesuprato.

ftEEDOM!
Chicagos lietuviai demonstruoja miesto centre vasario 16-ją dieną, pro
testuodami prieš Sovietų Sąjungą, kuri tebelaiko Lietuvą pavergtą ir
neatšaukia Stalino ir Hitlerio slaptai pasirašyto 1939 m. pakto.

Baltieji rūmai uždraudė rinkti
aukas

W a s h i n g t o n a s . — Baltieji tas viešai sutiko, kad būtų ren
rūmai pranešė, kad Reagano kami pinigai iš privačių šalti
administracija uždraudė savo nių. Tada pulk. OHver North,
p a r e i g ū n a m s dalyvauti bet būdamas Saugumo Taryboje,
kokiu būdu aukų rinkime Nika pradėjo rinkti aukas ir labai jam
ragvos laisvės kovotojams arba sekėsi, tačiau tai nuvedė į Irano
ir padėti asmenims, kurie tas — Contras bylą, kuri ir dabar
aukas rinks. Šis uždraudimas nėra pasibaigusi. Ir praėjusiais
yra padarytas po to, kai ginklų metais prezidentas nebuvo prie
pardavimas Iranui susilaukė šingas prieš aukas Contras ko
tokio didelio triukšmo Kongre vai iš privačių šaltinių. Kai
Kongresas nubalsavo vėl
se.
Šį draudimo raštą pasirašė nebeskirti paramos, tai Nika
Baltųjų r ū m ų v i r š i n i n k a s ragvos laisvės kovotojų vadai
Howard Baker ir Saugumo paskelbė, kad jie pradeda aukų
M a s k v a . — Pirmą kartą tebekalinamų politinių belais Tarybos prezidento patarėjas rinkimą Amerikoje savo laisvės
buvęs sovietinis sąžinės kalinys vių išlaisvinimu, pažymėdamas, gen. Colin Powell. Baltieji rū kovai.
oficialiai dalyvavo tarptautinės kad jie buvo įkalinti dėl to, kad mai įsakė taip pat vyriausybės
Pagal savo sąžinę
delegacijos susitikime su sovie skelbė ir gynė tas pačias idėjas, pareigūnams nekalbėti ir priva
tinės valdžios atstovais. Mask kurias dabar viešai reiškia čiai apie pagalbą Contras parti
Sužinota, kad sen. Bob Dole,
voje besilankanti Tarptautinės oficialūs sovietinės valdžios zanams ir niekur neužsiminti mažumos vadas Senate ir kan
Helsinkio federacijos delegacija atstovai. Timofeevas pagerbė apie tai. Tačiau tame rašte didatas į prezidentus, jau
susitiko su neseniai sovietinės sąžinės ir politinius kalinius, nieko nerašoma apie privačias padovanojo 500 dol. Contras
valdžios įkurta komisija nagri kurie asmeninės laisvės, o kar grupes, kurios gali rinkti aukas vyrams, o Arizonos senatorius
nėti žmogaus teises ir humani tais net gyvybės kaina gynė Contras kariams. Šis laiškas John McCain, respublikonas,
tarinius klausimus. Sovietinės žmogaus teises ir rūpinosi, kad buvo įteiktas visiems Baltųjų Contras veiklai iteikė 400 dol.
valdžios komisija po ilgų ir aršių būtų pilnai įgyvendinti Helsin rūmų tarnautojams ir Saugumo Žurnalistų klausiamas, ar Bal
ginčų buvo priversta sutikti, kyje prisiimti įsipareigojimai. Tarybos personalui, o taip pat ir tieji rūmai nebėra priešingi to
kad į Helsinkio Federacijos dele Jis įteikė sovietinės valdžios kitiems federalinių įstaigų tar kiam individualiam aukojimui,
gaciją būtų- įjungtas ir rusas komisijai dviejų šimtų politinių nautojams.
Fitzwater atsakė, jog kiekvie
k i t a m i n t i s , buvęs sąžinės belaisvių sąrašą, kurio originalą
Baltųjų rūmų spaudos sekre nas gali elgtis pagal savo sąžinę.
belaisvis Lev Timofeev. Sovietai akademikas Sacharovas sausio torius Marlin Fitzwater tą laiš
dar bandė Timofeevui uždrausti 15 buvo asmeniškai perdavęs ką pavadino labai detaliai nuro
Atmestas speakerio planas
posėdyje kalbėti, bet tarp Gorbačiovui.
dantį kaip vyriausybės tarnau
Tuo pačiu metu Administra
tautinei delegacijai primygtinai
Sovietinės valdžios komisija tojas privalo laikytis ir jis sakosi
reikalaujant, galop sutiko, kad susitikime su T a r p t a u t i n e niekados tokių instrukcijų nėra cija dar tiki, jog bus atnaujinta
jis tartų trumpą žodį.
Helsinkio federacijos delegacija matęs Baltųjų rūmų veikloje. Kongrese parama Nikaragvos
pranešė, kad Sovietų Sąjungoje Niekas nebenori būti daugiau laisvės kovotojams. Bet Baltie
200 sąžinės belaisvių
per televiziją ir kitomis progo įveltas į nesusipratimus su ji rūmai pasiuntė laišką Atstovų
sąrašas
rūmų speakeriu: Jim VVright,
mis bus pravesti vieši debatai Kongresu.
Timofeevas paprašė sovietinę žmogaus teisių klausimais.
atmesdami jo prašymą pradėti
komisiją, kad ji pasirūpintų
Nepasisakoma prieš
bendrus pasitarimus naujai
asmenines aukas
pagalbai suteikti. Visuomenės
— Chicagos arkivyskupijai
opinija labai nepalanki šiuo
Jonas Paulius II
Pirminiai balsavimai popiežius
Kai prieš 3 metus Kongresas reikalu demokratams. Jis ir kiti
paskyrė du naujus vyskupus nubalsavo neduoti paramos
Concord. - New Hampshire pagelbininkus kardinolui Ber Contras kariams, tai preziden- demokratų vadai siūlo kas
mėnesį skirti Contras kariams
valstijoje pirminiuose prezi nardinui. Jais yra prel. John R.
po 3 mil. dol. maistui, medici
dentiniuose rinkimuose respub Gorman ir kun. Thad J. Jaku
nai, aprangai ir panašiems reik
likonų sąraše laimėjo vicepre bowski.
menims per Raudonąjį Kryžių.
zidentas George Bush, gauda
— Maskvoje ..Pravdos'" pir
Baltieji rūmai tačiau nesutiko
mas 3 8 ^ balsų. Antruoju buvo mame puslapyje buvo atspaus
su jo planu.
sen. Bob Dole su 29*7, balsų, o dintas straipsnis, k u r i a m e
Minėtame rašte Baker ir
trečiuoju — kongr. Jack Kemp, siūloma, kad Komunistų parti
gen. Povvel Baltųjų rūmų
surinkęs 13% balsų. Demokratų jos pareigūnu vietoms būtu
pareigūnams rašo, jog Admi
sąraše laimėjo Massachussetts daugiau negu vienas kandida
nistracija bandys ir toliau iš
gubernatorius Michael Dukukis tas ir kad visi partijos nariai
«-•*-''
'sPksam
Kongreso išgauti paramą
su 36^ balsų, kongr. Richard turėtų teisę balsavimo keliu
B r o n ė Mikulskienė su Amerikos
Gephardt iš Missouri gavo 20%. p a s i r i n k t i k a n d i d a t ą . Sis ir laisvos Lietuvos vėliavomis pro Nikaragvos laisvės kovotojams.
o Illinois sen. Paul Simon straipsnis parašytas Ukrainos testuoja prieš Sovietų okupaciją Lie Tačiau draudžiama dalyvauti
tuvoje vasario 16 ją dieną.
tarnautojams aukų rinkimo
komunistų partijos narių.
surinko 17* balsų.

Priešinosi, bet nusileido
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Ambasadorius nepriėmė
Sovietų bendradarbių
Milicija su šunimis ir guminėmis lazdomis

Maskva. — Čia iš Lietuvos lietuviškai: vienas deguto lašas
sostinės Vilniaus buvo pranešta, sugadins visą medaus ąsotį".
Viena iš organizatorių, Jad
jog milicija patruliuoja gatvėse
vyga
Bieliauskienė, pasakojo re
ir Lietuvos patriotai laikomi
namų arešte vasario 16 dieną, porteriams: „Mes norime pabu
kai Lietuva mini savo neprikla- dinti žmonių sąžines, jog jie
somybės šventę, kurią 1918 m. atsimintų, kad turi teisę būti
laisvais".
buvo išsikovojusi.
Vilniaus bažnyčiose buvo lai
Iš Vilniaus pranešta, jog
sargybiniai stovėjo prie Lietu komos pamaldos, bet Maskvoje
vos nepriklausomybės dienos nežinoma, ar buvo kokių nors
minėjimo organizatorių namų ir netikėtumų.
Sovietų žinių agentūra „Tass"
neleido jiems vadovauti protesto
demonstracijoms prieš sovietų pranešė, jog Amerikos ambasa
režimą. Milicininkai ir civiliai dorius Jack Matlock vasario 16
d. atsisakė priimti atvykusius iš
— Vak. Vokietijos kancleris apsirengę jų padėjėjai, vadinami
Lietuvos ištikimus sovietams
Helmut Kohl vakar atvyko į „druzinniki", buvo užblokavę
vyriausybės
narius, kurie buvo
Washingtoną svarbiems pasita priėjimą prie poeto Adomo
rimams, nes yra susidariusios Mickevičiaus paminklo. Įėjimas atvykę pareikšti protestą, kad
skirtingos nuomonės saugumo į Rasų kapines, kuriose yra pa Amerika kišasi į Lietuvos
laidoti lietuvių tautos patriotai, vidaus reikalus.
reikaluose.
— I r a k a s pranešė, jog nušovė taip pat buvo milicininkų užblo
P r i m i n t a s slaptasis p a k t a s
du Irano bepilotinius žvalgybos kuotas. Kai rugpjūčio mėnesį
Chicago Tribūne Maskvos
lėktuvus. Tik dabar sužinota, čia buvo dedamos gėlės, dabar
sovietų
pareigūnai
to
nebeleido
korespondentas
Thom Shanker
kad Teheranas naudoja šiuos
padaryti.
Jei
kas
nešėsi
gėlytę,
rašo, jog Lietuva buvo galinga
lėktuvus savo žvalgybos tiks
buvo sulaikytas.
nepriklausoma viduramžiais
lams.
valstybė, kuri tik vėliau buvo
— Jungtinių Tautų Žmogaus
Teisių komisija priėmė rezo Darbymetis KGB a g e n t a m s Rusijos carų pavergta. Ir tik po
liuciją, kuria labai griežtai
Vakarų žurnalistai, kuriuos bolševikų revoliucijos 1918 m.
smerkia Izraelį už „geležinio Sovietų Užsienio reikalų minis atgavo nepriklausomybę. Krem
kumščio" politiką su pales- terija specialiai atvežė į Lietu lius, pasiremdamas slaptu
tiniečiaiSjjuos žudant, mušant, vą stebėti demosntracijų, buvo paktu su vokiečiais, Lietuvą
kankinant ir deportuojant. Bet visur sekami kelių mašinų ir 1940 m. aneksavo ir prieš
kai kurie Vakarų valstybių pėsčiųjų KGB agentų ir niekur lietuvių valią įjungė į Sovietų
delegatai nedalyvavo šiame negalėjo laisvai kalbėtis su Sąjungą.
Paryžiuje Algis Klimaitis,
balsavime prieš Izraelį.
žmonėmis. Tai naujoji sovietų
— Amerikos du karo laivai, taktika, kuri rodoma Vakarų kaip Maskvos korespondentas
kurie buvo susidūrę Juodojoje reporteriams, bet neleidžiama mini, Pabaltijo tarybos atstovas
Strassbourge, pranešė, kad keli
jūroje su sovietų fregatomis/iš demonstruoti vietiniams.
plaukė per Bosforo sąsiaurį į
Į žurnalistų klausimą, kodėl šimtai milicininkų su guminė
Viduržiemio jūrą.
tiek daug milicijos Vilniaus mis lazdomis prie katedros
— M a n i l o j e komunistai gatvėse, miesto valdžios išvaikė žmonių minią ir suareš
užmušė du policininkus, o kitur atstovas atsakė: „Mes sakome tavo 12 asmenų.
buvo nužudyta nemaža žmonių.
Filipinų Atstovų rūmai dar
susilaikė nuo įvedimo ap
siausties stovio, manydami, kad
komunistinės gaujos įsijungs į
krašto atstatymo darbus.
Vilnius. — Sun-Times re niškai. Ir jei jie muša mus. mes
— Vakarų Berlyne, kaip pra porteris perduoda daugel tų neatsakome".
neša Teisingumo skyrius, iš pačių žinių, kaip ir kiti užsienio
Kalti emigrantai
archyvuose laikomų dokumen spaudos atvežtieji žurnalistai ir
tų tūkstančiai nacių dokumen labai akcentuoja milicijos
Kauno miesto meras Petras
tų buvo išvogta. Tie archyvai buvimą gatvėse. Demonstracijų Staškūnas pasakojo, jog žinia
buvo amerikiečių žinioje.
vadovams nebuvo leista išeiti iš kad susirėmimuose sekmadienį
— P a n a m a įsakė išvykti ameri namų. Saugumas neleido vasa su policija buvo sužeistų, yra
kiečiui ž u r n a l i s t u i Larry rio 16 d. susisiekti su Nijole netiesa. „Mes žinome emigran
Lamotte už perdavimą klai Sadūnaite. Moteris, kuri prasi tų organizacijas, kurios nori,
dingų žinių į Ameriką.
veržė su gėlėmis prie Adomo kad tai įvyktų, bet to nebuvo".
— Sovietų Sąjunga pradėjo Mickevičiaus paminklo, buvo „Mes žinome, kad yra ekstre
išvežti raketas iš Rytų Berlyno suimta. Vakarų žurnalistai tarp mistu mieste. Mes to nesle
apylinkės.
savęs juokavo, kad „sovietai bijo piame. Bet jie neturi įtakos ir
ir gėlių".
paramos".
R e p o r t e r i u s lydėjo agentai
Pokalbis pas arkivyskupą

Lietuvoje glasnost laikais
uždrausta demonstruoti

Vija Bublytė, kuri ant savo veido
demonstracijų metu buvo išsipaišiusi
retežius, simbolizuoja Lietuvos oku
paciją Chicagos mieste per Vasario
16-sios protesto demonstracijas.

akcijoje, kad nebūtų klaidingai
suprasti. Jei kas tikrai norėtų
padėti Nikaragvos Rezistencijos
sąjūdžiui, patariama pirmiau
pasitarti su Baltųjų rūmų teisi
ninkais.

Reporteriai buvo labai stro
piai sekami, kai jie norėjo pasi
matyti su lietuvių disidentais ir
saugumiečių būriai lydėjo į tas
vietas, kuriose turėjo įvykti
pagrindiniai protestai.
Su Nijole Sadūnaite reporte
riai galėjo pasikalbėti tik pir
madienį ant laiptų. Jos butas
buvo uniformuotų ir civiliai
apsirengusių saugumiečių ap
suptas ir jiems nebuvo leista
įžengti į vidų. Nijolė jiems
pasakė, kad KGB agentai ją
užpuolė, ištraukė palto sagas ir
sumušė. Ji užsienio spaudos ats
tovams pasakė, kad šių demons
tracijų vienintelis tikslas buvo
„pagerbti brangių lietuvių atsi
minimą, kurie mirė už mūsų
nepriklausomybę".
„Mes nenaudojame tankų,
nevartojame sunkiųjų kulko
svaidžių ir nesielgiame profa— Italija sutiko priimti 72
Amerikos F-16 lėktuvus, ku
riuos Ispanijos vyriausybė pa
reikalavo išvežti iš jos bazių.

>

Arkivyskupą Liudą Povilonį
taip pat aplankė užsienio repor
teriai Kaune jo raštinėje antra
dienį. J i s paneigęs, kad
Bažnyčia būtų įsivėlusi j
tautinę veiklą. Paklaustas apie
10 kunigų pasirašytą disidentų
deklaraciją nepriklausomybės
proga, atsakė: „Skirtingi kuni
gai turi skirtingas nuomones".
Bet arkivyskupas, kalbėdamas
Sovietu vyriausybės oficialių
pareigūnų akivaizdoje, pasakė.
kad Bažnyčia yra valstybės suvaržvta.

KALENDORIUS
Vasario 18 d.: Simeonas. Ber
nadeta, Gendrė, Lengvinis.
Kamilė.
Vasario 19 d.: Konradas.
Belina, Nida. Šarūnas. Sauge.
ORAS
Saulė teka 6:44, leidžiasi 5:26.
Temperatūra diena 42 L,
naktį 20 1.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. vasario mėn. 18 d.
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ŠV. KAZIMIERO
MINĖJIMAS
Lietuvos Vyčių 36-toj i kuopa
kovo 6 d., sekmadienį, minės šv.
Kazimiero dieną. Visi prašomi
9:30 vai. ryto rinktis Nekalto
Prasidėjimo parapijos mokyklos
salėje,iš kur organizuotai bus ei
nama į bažnyčią 10 vai. šv. Mi
šioms. Po Mišių bus pusryčiai
mokyklos salėje. Norintieji
pusryčiuose dalyvauti praneša
iš anksto Irenai Norushis tel.
7354722.
ĮSPŪDINGAS „LIETUVOS
PRISIMINIMU"
BANKETAS
Lietuvos Vyčių Chicagoje va
sario 7 d. Martiniąue pokylių
salėje surengtas „Lietuvos Pri
siminių" banketas buvo pra
dėtas iškilminga garbės svečiu
eisena.
Garbės svečiams susėdus, sol.
Algirdas Brazis sugiedojo JAV
ių ir Lietuvos himnus. Invokaciją sukalbėjo kun. A. Pucher,
ski, o banketo vedėjas kun. A.
Zakarauskas pasveikino visus
dalyvius.
Po pietų vyko garbės svečių

pristatymas ir sveikinimai.
Lietuvos Generalinis konsulas
Vaclovas Kleiza įvertino
Lietuvos vyčių darbus siekiant
Lietuvai laisvės ir ragino visus
jungtis ton veiklon, kol kova bus
laimėta. Senatorius Frank
Savickas perskaitė Illinois gu
bernatoriaus J. Thompsono
pasirašytą proklamaciją, pri
pažįstančią nepriklausomybę
Lietuvai.
Meninę programą pasigėrėti
nai atliko Lietuvos Vytė solis
tė Marytė Juzėnaitė. Su šįmet
pagerbiamo asmens — prel. dr.
Juozo Prunskio asmeniu ir jo
gyvenimo keliu supažindino ad
vokatas Konnie J. Savickus,
savo kalbon įpindamas ir gra
žaus sąmojaus. Kuklusis prel.
dr. J. Prunskis nuoširdžiai
padėkojo už jam parodytą dė
mesį ir visų dalyvių buvo
pagerbtas atsistojimu ir entu
ziastingu plojimu, o Evelina
Oželienė įteikė jam Lietuvos
Vyčių dovaną.
Oficialiai banketo programos
daliai pasibaigus, visi turėjo
progos maloniai pabendrauti ir
pašokti; Ąžuolo Stelmoko or
kestrui grojant.
K. S.

MOSU KOLONIJOSE
Brockton,

Mass.

ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS SUKAKTIS
Kada pirmieji lietuviai atsi
rado
Brocktone,
sunku
pasakyti, bet 1884 m. jų buvo
jau arti 500. Apsigyveno jie
Brocktono priemiestyje Motelio,
kuris ir dabar vadinamas „Lithuanian Village" (Lietuvių
kaimas).
1895 m. šiame „kaime" įsis
teigė Šv. Roko pašalpinė drau
gija. Jos tikslas — sušelpti savo
narius, esančius bėdoje, nes
tuomet jokių apdraudų (insurance) nebuvo. Nariui mirus,
jo palaidojimui buvo išmokama
200 dol. 1898 m. ši draugija
nutarė steigti savo — lietuvių R.
Katalikų parapiją. Imigrantai
buvo daugiausia iš Dzūkijos ir
Žemaitijos. Gavę vyskupo
leidimą įsteigė Šv. Koko para
piją, kurios klebonu vyskupas
paskyrė kun. Kazimierą
Matulaitį.
Parapiečiai suaukojo pinigus,
nupirko medžiagą ir rangovas
Budreckis Webster gatvėje
pastatė nedidelę bažnytėlę. Tai
buvojau didelis laimėjimas.
Sako, nėra namų be dūmu.
Atsirado „bedievių dievas"
Šliupas ir, sušaukęs parapiečius
Brocktone, pradėjo burnoti prieš
Dievą, religiją, bažnyčią ir kuni
gus. Jam pasisekė, jis įsteigė
Laisvamanių dragiją. Tie lais
vamaniai kartais įsibraudavo į
bažnyčią ir klausykloje, dar
kunigui nesant, klausydavo
išpažinčių, o vėliau skelbdavo,
kad tas ar tas nėra nuodėmė.
Arba vežant numirėlį į katalikų
Kalvarijos kapines, sustabdyda
vo vilkstinę ir reikalaudavo
vežti į bedievių kapines. Viena
kartą parapiečiai su procesija
laukė Velykų rytą kunigo,
atnašauti Prisikėlimo šv.
Mišias. Nesulaukdami, parapie
čiai nuvyko patikrinti, kas
klebonui atsitiko. Nagi, šliupininkai buvo užrėmę klebono
duris, kad jis negalėtų eiti
laikyti Mišių! Aišku, parapie

čiai tuos šliupininkus gerai ap
daužė ir klebonas galėjo laikyti
Mišias. Vėliau, su policijos pa
galba pasisekė juos sutramdyti.
Nors įvairių išsišokimų dar
buvo ir vėliau.
1914 m., klebonaujant prel.
Kaziui Urbanavičiui (rašytojui
Kmitui), nutarta statyti didesnę
bažnyčią. Parapiečiai su kastu
vais (savo jėgomis), be mašinų,
iškasė didelį rūsį ir išmūrijo
sienas. Karui prasidėjus buvo
uždengtas stogas ir padaryta iš
jo laikina bažnyčia — katakomba.
Brocktone didelių darbų ne
buvo, uždarbiai menki — 25 c.
vai., pritrūko pinigų tęsti
statybą, o dar užklupo ekono
minė depresija ir Brocktono
parapiją suparalyžavo. Tas
tęsėsi iki II-rojo pas. karo.
Kilus k a r u i , Brocktonas
atkuto, nes kiekvienam kariui
reikėjo batų, o Brocktonas buvo
batų miestas! Žmonės dirbo
dieną ir naktį, ekonomija pakilo
ir žmonės turėjo daugiau pinigų.
Karo metu iš šio lietuviško
kaimo buvo mobilizuoti 225
lietuviai jaunuoliai. Namo
negrįžo 27. Daug žuvo vientur
čių sūnų: Tukis, Šarkis, Tarvainis, Kulišauskas ir kiti.
Karui pasibaigus, klebonau-

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesmnčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš anksto
USA
Kanadoje (USA.) dol. . .
Užsienyje
Savaitinis (Sešt. pried.) .

J a u n i m a s ruošiasi š v . Mišių a u k a i Dainavoje vykusiu rekolekcijų metu.

Detroito

žinios

RELIGINIS SEMINARAS
Iš Lietuvos gautas seminaras
„Tikiu, žengiu, gyvenu", įvyks
po 10:30 vai. r. šv. Mišių Dievo
Apvaizdos parapijos svetainėje.
Pirma paskaita bus vasario 21
d.; vadovaus seselė Igne. Kitos
paskaitos vyks vasario 28 d.,
kovo 6 d. ir kovo 13 d. Nuošir
džiai kviečiame visus dalyvauti.
Parapijų švietimo
komitetas

jant kun. Švagždžiui, iškilo min
tis s u d a r y t i fondą baigti
bažnyčios statybą. 1948 m. kun.
Švagždžiui išeinant, fonde jau
buvo 80,000 dol. Jis juos
perdavė naujam klebonui kun.
Pr. Strakauskui (vėliau prela
tas). Klebonas Strakauskas
fondą padidino iki tiek, kad jau
galėjo pradėti statyti bažnyčią
ant senų pamatų. Jis pasamdė
architektą, padarė planus ir
pradėjo statyti bažnyčią. Ar
chitektui staiga mirus, io darbą
perėmė kitas — architektas
Murphy, kuris darbą 1952 m.
užbaigė, nors gal kiek apgadino
projekto stilių. Bažnyčia
nepaliko jokių skolų. Parapijos
vardas pakeistas į Šv. Kazi
miero, bet nepamirštas ir Šv.
Rokas. Klebonija pastatyta
1957 m., o seselių — vienuolyno
namas — 1962 m. Klebonas
prel. Strakauskas dar norėjo
pastatyti mokyklą, bet arki
vyskupas Cushing p a t a r ė
nestatyti, nes jos neužbaigsiąs.
Taip ir buvo: tik užbaigęs
statyti vienuolyną, klebonas
1962 m. mirė nuo širdies smū
gio.
Pradžios mokyklą reikėjo
atnaujinti ir padidinti. Jėzaus
Nukr. Seselių vienuolyne buvo
griaunamas namas. Klebonas
nutarė sugriauto namo medžia
gą paimti mokyklos remontui.
Parapiečiai, daugiausia Šv. Var
do draugijos vyrai griovė namą
ir krovė į sunkvežimius. Neap
siėjo be nelaimės. Parapietis
Grigas, traukdamas rąstą, galu
pataikė Juliui Baronui į krūtinę
ir šis krito nors užmuštas
staiga nebuvo, bet tą ilgai jautė
iki mirties.

Jūrų kap. Bronius KriStopaitis (viduryje) įteikia Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus direktoriui Valentinui Ramoniui retą nepriklausomos Lietuvos
Jūrų mokyklos pirmosios rengiamosios laidos nuotrauką. Dešinėje KriŠtopaičio sūnus Ramūnas.

•

Šis lietuvių kaimas buvo
gražus, švarus. Dar 1950 m.
buvo namas prie namo, gražūs
gėlėti darželiai, durys atdaros
kiekvienam mielam pakelei
viui, o dabart
is šios parapijos išėjo daug
šviesuomenės: 8 kunigai, daug
vienuolių, du generolai, du ad
mirolai (rear admiral), iš kurių
adm. Bakučio vardu net
pakrikštytas karo laivas. Taip
pat garsusis prof. dr. Kvaraciejus, Kanados operos solistė
Marytė Bizinkauskaitė ir daug
kitų. Prie parapijos visuomet
veikė ir parapijos chorai — ma
žesni, ar didesni. Gal didžiau
sias choras buvo vadovaujant
muzikui K a r b a u s k u i . Tas
choras dainų šventėje laimėjo
pirmą vietą. Dar prieš penke
rius metus šios parapijos choras,
vadovaujant komp. Juliui
Gaideliui, pastatė kantatą,
dalyvavo su koncertais keliose
kolonijose ir daug kartų giedo
jo per kardinolo laikomas šv.
Mišias Bostone Šv. Kryžiaus
katedroje. Dabar, kai jau beveik
visur aplinkui chorai nutilo,
Brocktone choras tebeveikia.
Jam vadovauja Marian Crawley-Blaževi&ūtė. Be to, ji veda
pradžios mokyklos mergaičių
chorelį. Tos mergaitės, kaip
karoliukai, k a r t a i s gieda
bažnyčioje per Mišias.
Taip jau buvo Dievo lemta,
kad tie laisvamaniai nemokėjo
angliškai ir nemokėjo įskiepyti
savo vaikams „šliupiškų
doktrinų", išėjo iš pasaulio
„nieko nepasakę". Taip pat
komunistų partijos skyrius,
kuris turėjo „Laisvės" redakciją
Brocktone, užsidarė ir jo
redaktorius taip pat išėjo „nieko
nepasakęs".
O vis dėl to, parapija liko,
gyvuoja ir bažnyčia stovi! Šven
čiausia Mergelė žalčius sutram
dė.
Nesant Brocktone geresnių
darbų, dauguma lietuvių, ypač
mokslus baigęs j a u n i m a s
išsikėlė gyventi kitur ir parapija
sumažėjo.
Jau 18 metų, kai šiai parapi
jai vadovauja kun. Petras Šaka
lys. Vikaro neturi, turi tik du
pagelbininkus laikyti Mišias,
tai tėv. Antoninus Jurgelaitis
(domin.) ir tėvas Fr. Brenden
(kapuc). Aišku, darbo labai
daug: bažnyčia, klebonija, sese
lių namas ir pradžios mokykla,
kurioje dar yra arti 200 gražaus
— drausmingo jaunimo. Viskas
gula ant klebono pečių. Para
piečiai džiaugiasi, kad turi
kleboną,
kuris
rūpinasi
parapija.
Š.m. balandžio 24 dieną bus
švenčiama šios parapijos
įsteigimo 90 metų sukaktis.
Iškilmingas šv. Mišias Šv.
Kazimiero bažnyčioje vyskupas
Paulius Baltakis, OFM, koncelebruos su šioje parapijoje gimu
siais kunigais. 6 vai. po pietų,
parapijos salėje įvyks banketas.
Ilgiausių metų Šv. Kazimiero
parapijai!
Ilgiausių metų klebonui kun.

• 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.

Nuotr. A. R u g i e n i a u s

Rochester,

N. Y.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės
atgavimo 70 m. sukakties
minėjimas bus vasario 21 d. Šv.
Mišios už žuvusius ir gyvus Lie
tuvos laisvės kovotojus bus
atnašaujamos 11 vai. Šv. Jurgio
par. bažnyčioje. Mišių metu
giedos LB-nės choras, vad. muz.
R. Obalio. Organizacijos daly
vaus su vėliavomis.
Minėjimas per vietos radiją
WGMC,90,5 FM bus pravestas
9 vai. ryto.
Iškilmingas minėjimas bus 3
vai. p.p. parapijos salėje, 555
Hudson Ave. Kalbės žinoma
lietuvių veikėja advokatė Joana
Lasienė, Kanados pabaltiečių
pirmininkė, viešnia iš Toronto.
Meninę programą atliks LB-nės
choras, vad. muz. R. Obalio.
MIRĖ P. PUIDOKAS
A.a. Pranas Puidokas, 69 m.,
mirė po sunkios ligos sausio 30
d. Jis ėjo vietos radijo klubo
pareigas 20 metų, vaidino
dramos būrelyje eilėje vaidinimų, kaip gabus aktorius, buvo
puikus deklamatorius, ilgame
tis ateitininkas, dainavo ir
giedojo vietos lietuvių bendruo
menės chore. Jis paliko gilią
spragą visuomeninėje ir kultū
rinėje veikloje.
Lietuviai ir svečiai bei gimi
nės iš Kanados bei kitų miestų
gausiai dalyvavo šermenyse
kur atsisveikinimo žodį tarė dr.
Vladas Lelis. 9:30 vai. buvo
atnašaujamos šv. Mišios už jo
sielą, kur j a u t r ų pamokslą
pasakė klebonas kun. Justinas
Vaškys. Bažnyčia buvo pilna
žmonių. Pamaldų metu įspū
dingai giedojo solistė Birutė
Čypienė: Ave Verum — Mocar
to ir Tau garbė ir šlovė — Jono
Govėdo. K a p i n ė s e LB-nės
choras ir visi laidotuvių dalyviai
sugiedojo Marija, Marija ir Tau
tos himną. Jo sūnus Pranas
užbėrė žemės iš Lietuvos ant jo
kapo.

įvyko vasario 5-7 d. Washingtone buvo nuvykę Paulius Klimas
ir Laurynas Vismanas, kuris
neseniai atstovavo jaunimui
Australijoje ir buvo išrinktas
Amerikos jaunimo sąjungos
sekretorium.
j t Jurkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami ofise)
Priklauso Hoiy Cross ir Chrtst ligoninėms
2 4 3 4 W. 71 Street, Chicago
Tel. 4 3 4 - 5 6 4 9 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr. ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v v
Ofs.

DR. E. DECKYS
G Y D Y T O J A IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - \ERVL IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL B L I L D I N G
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

Ofs. tel. 4 7 1 - 3 3 0 0 ; rez. 4 4 2 - 8 2 9 7

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ave.,
Chicago, III. 80652
Pirm., antr., ketv. ir penkt.
pagai susitarimą

Cardiac Diagnosis. Ltd.
Marąuette 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 pagai susitarimą
Varnu 584-5527

pirm. 12-2 v . p.p.; treč. 12 - 2 v . p.p.
penkt.: 1 - 3 v. p.p.
3 9 0 0 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
. •OKfOPC.IMNĖS'll'COŠ
C H-IKLIU.IIA

'

6 132 S. K e d r i e , Chicaąo. I I I .
Tel.

925-2P70

1185 D u n d e e Ave., f l g i n . III. K M 2 0

Tel. 742-0255

O f i s o tel. — 582-0221

\ a lando-, p.ical susitarimą

DR. JANINA JAKSEVlClUS
DR. L D. PETREIKIS

J O K ŠA
VAIKLJ

DANTy

LIGOS

(.YDYTOIA

8104 S. Roberts Road

6 4 4 1 S. P u l a s k i Rd.
V a l a n d o s pagal susitarimą

I mvlia i vakarus nuo Harlem
Tel.

DR. A L G I R D A S KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo i'gos
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt . antr ketv ir penkt
Reikalui esant atvažiuotu ir | namus

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai)

OPTOMFTRISTAS
T i k n n . i akis

Tel.

2t>18 VV 7 I s t St. -

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Strett
Vai : pirm . antr. ketv ir penkt
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak
Treč ir šešt uždaryta

T. RAMA. M.D.
C hirury>na

2454 VVest 71 st Street
Tel. 434-1818 - Rez. 852-088O
Vai

pirm

a n t r . ketv

ir penkt

3 iki 7 v v T i k susitarus

Speiialvhr
Vidaus ir plaučiu ligos
2636 W. 71 st St., Chicago. m.
T«4.: 436-0100
11800 S o u t l m u t Hlghw«y
Palos Haights. Iii. 60463
312) 361 -0220
31 2) 361 -0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
l \ K S T U PŪSI.ĖS IR

DR. P. KISIELIUS

PROSTATO CHIRURCIIA

(HIRIR(.AS

2656 VV. 63rd Street

1443 S o . 5 0 t h Ave., Cicero
$ešt

T urrMM>mo ofisą percmo

Speoalvbc

Tel. ofiso ir buto: OI vmpic 2-415°

išskvrus treč

L'/darvta trrc

DR. ANTANAS 6. RAZMA

DR. WALTER J . KIRSTUK

I iki 8 vai

Tel. 737-514°

pagal susitarimą
Pr
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( A P Y T O I A S IR

Pritaiko akinms ir

..C onta> t lenses"

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 VV 59th St Chicago. IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą

Ave

563-0700

\ a i a n d o s pagal susitarimą

Vai

Vai:

»jk

antr

1-4 p p ir ketv

Še*r

12 iki4 vai popiet

2-5 p p

pagal susitarimą

O f i s o tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rez. 4 4 8 - 5 5 4 5

DR. IRENA KURAS

NANCY STREITMATTER, M.D.

K L D I K I L IR VAIKL-' LIGOS
SPECIALISTĖ
M E D I C A L BLTLDINC
3200 VV. 81st Street
O f i s o tel. RE 7-1168:

KARDIOLOGE
2 4 5 4 W . 7 1 Street

Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7

Valandos pagal susitarimą

Re/id 385-4011
Dr.

Edmundas Vižinas. M.D., S.C

f u m a s o m o ofisą perime

Specialybė -- Vidaus lifcu Rvdvtoias

DR. S. U L

Kalbame lietuviškai

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 VV. 71st Street

6 1 6 5 S. A r c h e r A v e . 'prie A u s h n 1
Valandos pagal susitarimą

434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12. Penkt 2-7
Ofs.

tel. U

Tel.

DR. FRANCIS MAŽEIKA
4 2 5 5 VV. 6 3 r d St.
pagal susitarimą: pirm ir ketv

6-0. antr

V. Senflta

'

1 2 - 6 : penkt

10-12

586-7755

J O H N P. VVAITKUS

5-0348; Rez. PR 9-5533

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
Vai

Šakai įui!

AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
2636 W. 71 st Street
Priima trečiadieniais,
ketvirtadieniais ir penktadieniais.
Susitarimui skambint 436-5566

2 6 5 5 W. 69 St.
Tel. 776-9691

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą
kartą panagrinėta Alfonso Šešplaukto-Tyruolio knygoje

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stui dijų centras Chicagoje. 244 psl.
Knygos kaina 8 dol., su persiuntimu
9.50 dol Illinois gyventojai moka
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir
pas knygų platintojus.

DR. LINAS A. SIORYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS

Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis

LIETUVA PASAULINĖJE
LITERATŪROJE

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija u i
skelbimų turinj neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

735-4477;

R e z . 2 4 6 - 0 0 6 7 ; arba 246-6581

Kasdien

LIETUVA
PASAULINĖJE
UTERATŪROJE

3 mėn.
$20.00
$20.00
$20.00

OR. VIJAY BAJAi, M.D., S.C.

REKOLEKCIJOS
Parapijos metines rekolekcijas
praves kovo 4 d. šv. Kazimiero
šventėje kun. dr. Viktoras
Skilandžius
iš
Ottawos,
Kanados.
Į politinį seminarą, kuris

metams "4 metu.
$60.00 $35.00
$60.00 $35.00
$60.00 $35.00
$35.00 $20.00

12-4
1-6

M.D., F A C S

SPECIAUSTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2700 W. 43 St., T e l . 9 2 7 - 3 2 3 1
Kalbame lietuviškai
Vai. pagal susitarimą pirm., antr.
Ketv. ir penkt. nuo 3-7 v.v.

Prezidentiniai kandidatai

PILIEČIŲ
PASIRINKIME
J a u prasideda rinkiminis
įkarštis, nors dar ilgoka iki
pirminių rinkimų, o dar keli
mėnesiai iki partijų suvažia
vimų ir kandidatų į prezidentus
išrinkimo. Kandidatų yra
nemažai. Bet kai į juos žiūri, kai
išklausai jų kalbų ir propa
gandos, tai pamatai, kad ne visi
žino, ką nori pasakyti, kad kai
kurie mėgina rinkėjus tik ap
gauti neįvykdomais pažadais.
Rinkėjai dažnai tėra tik minia,
užliūliuoti balso atidavėjai už tą
kandidatą, kuris labiausiai
moka šnekėti ir daugiausiai vi
sokių pagerinimų pažada. Kar
tu reikia pripažinti, kad dalis
balsuotojų galvoja ne mažiau,
kaip patys kandidatai ir sugeba
atskirti tuščius pažadus nuo
galimų įvykdyti darbų ir planų.
Nelinksniuojant nė vienos pa
vardės, kad nemanytumėm esą
agitatoriai už vieną ar antrą
kandidatą, bet iš anksto turime
sąžiningai žvelgti į kandidatų
pasireiškimus, į sugebėjimą
kalbėti tiesą, mokėjimą praleis
ti tai, ko dažnai bent dalis
balsuotojų nori. Prezidentu
būdamas dabartinis kandidatas
iš anksto žino negalėsiąs visko
įvykdyti. Ne viskas priklauso
nuo prezidento sugebėjimų, ne
visi prezidentai sugeba pasi
rinkti geriausius sekretorius ir
patarėjus. Mes iš nesenos isto
rijos žinome, kad ne vienas pasi
rinktas sekretorium ar patarėju
turėjo pagaliau atsisakyti ir net
stoti prieš teismą už padarytus
ar bent įtartus nusikaltimus.
Prezidentiniai kandidatai
prieš rinkimus visi yra geri ir
pataikauja didesnei rinkėjų
daliai, jei žino, kad tie yra la
biau susiorganizavę ir gali savo
balsais nulemti rinkimų rezul
tatus. Bet balsuotojas turi pagal
savo sąžinę žiūrėti ne į partiją,
o į žmogų. Ne partija, o žmogus
vykdo politiką, kaip jis gali ir
kaip jis sugeba, bet kartu, kaip
jis pajėgia įtikinti kongresą,
kuris dažnai veikia skirtingai,
negu prezidentas nori ir jo pa
tarėjai jam pataria. Tai ypač
svarbu užsienio politikoje, nes
Amerika šioje srityje jau yra
praradusi pasitikėjimą.

Šiame krašte tėra tik dvi par
tijos, kurios rungiasi dėl
valdžios. Bet nereikia manyti,
kad partijos yra taip stiprios
narių atžvilgiu, jog galėtų jiems
įsakyti balsuoti už tą ar kitą
sprendžiamą dalyką. Partijos
nariai, nors yra išrinkti į Sena
tą ar Atstovų rūmus, nepaklūs
ta savo vadovams ar pačiam
prezidentui, nors jis yra ir par
tijos narys bei atstovas. Tose
pačiose partijose yra nuo kraš
tutinės dešinės iki kraštutinės
kairės atstovų, jeigu tuos kraš
tutinumus suprasime, kaip jie
yra suprantami Europoje ar Pie
tų Amerikoje. Dėlto ir parti
jomis negalima aklai pasitikėti.
Reikia ir čia geriau pažinti
žmones, kurie kandidatuoja ne
tik į prezidento postą, bet taip
pat ir į Senatą ar Atstovų
rūmus, nes ir jie lemia vidaus ar
užsienio politiką.
Demokratų partijoje ypač yra
gausu kairės pusės žmonių ne
tik socialiniu atžvilgiu, bet ir
politiniu bei ideologiniu žvilg
sniu. Neseni Atstovų rūmų bal
savimai, kurie lėmė Nicaraguos
padėtį, kurie rėmė to krašto ko
munistinę valdžią, parodo, kad
Atstovų rūmuose yra labai kai
rių politiniu atžvilgiu žmonių,
tautos atstovų, galinčių savo
Negali gailėtis per anksti, nes
niekada nežinai, kaip anksti
gali būti per vėlai.
Fuller

kraštą išduoti komunizmui,
nepaisant jų laisvės supratimo
ir ja naudojimosi. Kai kalbame
apie tokį Atstovų rūmų pirmi
ninką Wright, kongresmanus
Foley ar Gephardt, tai jau
turime pagalvoti, ar jie tikrai.
atstovauja savo rinkėjams, savo
valstybei ir savo tautai. J ų
elgesys nesuderinamas su par
tijos politine kryptimi, dar la
biau nesuderinamas su Ameri
kos interesais.
I demokratų partiją jau patys
demokratai žvelgia su nepasi
tikėjimu dėl kai kurių jų vadų
a r atstovų
nesirūpinimu
Amerikos ateitimi ir gerove.
Jiems rūpi tik asmeniniai
reikalai, tik savo pažiūrų prave
dimas ir kartais pataikavimas
iŠ baimės ar iš pelno godumo
svetimiesiems — šiuo atveju net
savo priešams. Komunizmas jau
jiems ne toks didelis blogis, kaip
dešinioji diktatūra, nes jie linkę
į kairę. 0 iš tikrųjų diktatūra,
ar ji yra vadinamo proletariato
ar dešinioji, k a i p Pietų
Amerikoje, yra vienodas blogis.
Tik komunizmas yra blogesnis
savo politine sistema.
Negalima mr \yti, kad tik
demokratai turi blogų atstovų,
palinkusių daryti nuolaidas
komunizmui. Ir d a b a r t i n ė
respublikonų vyriausybė, jei ją
imame visumoje, nėra tokia vie
ninga, kad nesudarytų pavojų,
įtarimų ir nuolaidų kairiesiems
diktatoriams. Pasidavimas vie
nai etninei grupei, kuri yra pi
niginga, dėlto galinga, yra res
publikonų partijos blogoji žymė.
Tai istorijoje nebus laikoma ge
ra ypatybe, nors ir remia sve
timus kraštus. Jie lyg ir laikosi
senojo konservatyvaus izoliacionizmo, kuris vos nepražudė
Amerikos, ją atskirdamas nuo
senojo pasaulio, nuo Azijos ir
Pietų Amerikos. Izoliacionizmas, kuris buvo praktikuo
jamas prieš keliasdešimtis
metų, yra anglosaksų žirgas,
ant kurio jie mėgino joti ir
valdyti turtingą Ameriką, kol
iššaukė ekonominę krizę pačioje
Amerikoje ir iš dalies visame
pasaulyje.
Nepateisins istorija demokra
tų pradėtų, respublikonų vykdo
mų nusikaltimų konstitucijai ir
teismų praktikai su vadinama
„raganų medžiokle", šiuo atve
j u — s u vadinamų „karo nusi
kaltėlių" ieškojimu net po dau
giau kaip keturiasdešimt metų.
OSI ir KGB bendradarbiavimas
yra juoda Amerikos valdžios
dėmė, teismų dėmė, kuri darys
gėdą ne tik partijai, kuri prasi
žengė su konstitucija, bet visai
Amerikai, kuri paneigė žmo
gaus teises, už kurias pati tiek
kalbėjo, tiek kovojo tik tuščiais
žodžiais.
Štai ir iškyla, amerikiečių
žurnalistų žodžiais tariant,
dilema, ką pasirinkti atstovais,
ką pasirinkti prezidentu ir
vyriausybe ateinantiems ketve
riems metams, kurie bus svar
būs daugeliui dabar tik prade
dantiems politikoje dalyvauti
bent savo balsais. iŠ anksto pa
tarti sunku. Bet kiekvienas turi
žiūrėti, kaip minėta, ne į
partiją, bet į žmones, kuriuos
reikės pastatyti valdžios, tautos
ir valstybės atstovais, kad jie
atstovautų saviems žmonėms, o
ne priešui. Priešas nori užka
riauti pasaulį ir valdyti pagal
savo pasenusią rusišką sistemą,
kurią Rusijai ir trečdaliui žmo
nijos primetė komunizmas.
P. S.

OSI ŠEŠĖLIS AUSTRALIJOJE
A L G I S KABAILA, AUSTRALIJA

Australijos Senato komitete
Canberra mieste. Vos spėjęs
perskristi atgal į Sydnėjų antra
dienį po pietų, jau tą patį
vakarą darė pranešimą Syd
nėjaus Lietuvių klube. Be
lietuvių, pranešiman buvo
kviesti latviai, estai, ukrai
niečiai, k r o a t a i bei kiti
emigrantai iš Sovietų įtakoje
esančių kraštų. Tad pranešimas
buvo anglų kalba. Susidomėjo
vienos televizijos stoties
dokumentinė programa ir visą
tą susirinkimą užrašė.
Mums, australiečiams, reikia
padėkoti P. S. Žumbakiui ir
Americans for Due Process or
ganizacijai. Taip pat galime
pasidžiaugti savo ALB krašto
valdybos aktyvumu bei Baltų
tarybos nuosaikia ir respektą
sukeliančia laikysena. Taria
mųjų karo nusikaltėlių reikalas
Šitą teigimą P. S. Žumbakis
turi potencialą suskaldyti mūsų
sėkmingai atrėmė. Apie tai
iki šiol palyginti darniai
nemažai rašė Australijos sosti
veikusią bendruomenę, su
nės Canberra miesto spauda bei
drumsti taikią nuotaiką bei
kiti laikraščiai, transliuota per
sunaikinti mūsų gerą vardą.
radiją ir televiziją. „Canberra Tas klausimas reikalauja daug
Times" vasario 3 d. rašė, kad veiklumo, j a u t r u m o kitų
„medžiaga, kurią gavo Žum australų galvosenai, kantrybės,
bakis, jei ji galioja, teigia supratimo politinės santvarkos
(alleges), kad kai kurie Sovietų bei gilaus teisingumo supra
liudijimai sau prieštarauja ir timo. Bet koks neatsargus
mažų mažiausiai tas kelia klau veiksmas, kad ir be blogos
simus dėl patikimumo liudijimų, valios, gali daug pakenkti. Už
gautų iš Sovietų Sąjungos. Liu tai džiaugiamės tokia veikla,
dijimų iš Rytų Europos klau kurios niekas negalėjo iki šiol
simas yra tyrinėjamas komiteto įtikinamai apkaltinti nepagei
prieš įstatymo priėmimą, pagal daujamomis savybėmis tiek
kurį būtų galimi karo nusi amerikiečių, tiek australų
kaltimų teismai Australijoje". plačiojoje visuomenėje.
Iš Sydnėjaus aerodromo
Žumbakis savo viešbučio lovą
pasiekė tik pirmadienio ryto 3
valandą, o jau be penkiolikos aš
tuonios turėjo būti lėktuve, nes
NAMAI BENAMIAMS
tą pačią dieną turėjo liudyti

parodė daug iniciatyvos ALB
krašto valdyba, kuri kvietė P. S.
Žumbakį atvykti ir paliudyti
Senato komitete. Apmokėti vien
tik kelionės išlaidas mūsų bend
ruomenių finansinių išteklių
n e u ž t e n k a , nors prisidėti
pasižadėjo ir estų, latvių bei
ukrainiečių bendruomenės. Be
amerikiečių Americans for Due
Process piniginės pagalbos šito
liudijimo nebūtų įvykę. O jis
pasirodė labai reikšmingas.
Senato komitetui pristatyta ne
OSI, o kitų amerikiečių nuo
monė, ypač tų, kurie imigravo
iš rytų ir vidurio Europos. Kai
kurie liudininkai, remdamiesi
OSI medžiaga, tvirtino, kad
„niekad nebuvo įrodyta, kad bet
koks Sovietų liudijimas būtų
buvęs neteisingas ar koks
dokumentas suklastotas".

Australijoje jau kuris laikas yra didelė, nes pagal Australi klausimas, kaip elgtis su Sovie
vyksta akcija dėl vadinamų ta jos įstatymus ekstradicija gali tų kaltinamąja medžiaga ir liu
riamųjų karo nusikaltėlių ieško būti pravedama tik į tuos kraš dininkais. Australijoje lietuvių
jimo ir teisimo. Panašiai, kaip t u s , k u r i u o s e bausmė už nedaug — po karo atvažiavo
ir Kanadoje, pirmiausia buvo tariamąjį nusikaltimą yra pana apie 10,000, o prieš karą iš viso
Menzies komisijos tyrinėjimas. šaus sunkumo, kaip ir Australi Australijoje buvo vos kelios
Menzies raportą valdžiai įteikė joje. Tad ekstradicija į Sovietų šeimos. Estų maždaug tiek pat,
1986 metų pabaigoje, nors jis Sąjungą ir kitus kraštus, ku kiek ir lietuvių, o latvių yra
viešumoje tepasirodė tik 1987 riuose galiotų mirties bausmė, maždaug du kartus daugiau.
būtų nelegali. Australijoje eks- Tad pagal bendrą susitarimą
metų pradžioje.
tradicijos
pavojus didelis, nes visi pabaltiečiai federalinės
Tas raportas buvo patvirtintas
įstaigose
bei
abiejų pagrindinių partijų — ekstradicijos įstatymas yra valdžios
labai
liberalus,
duodąs
labai
parlamente
atstovaujami
Aust
valdžioje esančių darbiečių
(Labor) ir opozicijoje esančiųjų plačią diskreciją Teisingumo ralijos Baltų tarybos, kurioje
konservatyviųjų koalicijos (Li- ministeriui (Attorney General). lygiomis teisėmis reprezen
Australijos politinė santvarka tuojamos visos trys Pabaltijo
beral ir National partijų). Viešu
kiek
panaši į Kanados — tautos — lietuviai, latviai ir
moje šios akcijos kėlėjai siūlė,
p
a
r
l
a
m
e n t o Žemieji rūmai estai. Tiek Australijos Baltų
kad paprasčiausiai būtų apkal
t i n t i e s i e m s po a t i t i n k a m o (House of Representatives) pa taryba, tiek Australijos LB
tyrinėjimo atimta pilietybė ir ruošia ir priima įstatymus krašto valdyba bei Estų ir Lat
, j i e g a l ė t ų k r a u s t y t i s iš paprasta balsų dauguma. Įsta vių federalinės valdybos
Australijos į bet kokį kitą tymas tada eina į Senatą patvir koordinuotai įteikė pareiškimus
kraštą".
Atseit,
s e k i m e tinimui. Senato sudėtis skiriasi Senato komitetui legal iniams
Australijoje Amerikos Jungti nuo Žemųjų rūmų, nes Senate reikalams. Ryšiumi su šiais pa
nių Valstybių „demokratijos, atstovaujamos valstijos (Aust reiškimais, Australijos Baltų
teisės ir laisvės čempiono" pa ralijos valstijas Kanadoje taryba buvo pakviesta liudyti
vyzdžiu. Tik tada mūsų bend atitinka provincijos). Senate bei pristatyti savo liudininkus.
Nesunku suprasti, kad Sovie
ruomenė sujudo i r pradėjo opozicija (konservatyvieji) turi
persvarą, jei gauna nepartinių tai turi aiškų interesą diskredi
daryti žygius siekti teisingumo
(independent) senatorių balsus. tuoti čia esančias emigrantų
ir išvengti tokio neužtarnauto
Kadangi keliamos rimtos abejo grupes, kurios jiems nepalan
savo gero vardo d a r k y m o .
nės dėl Sovietų liudijimų ir iš kios. Bet Australijoje, nors
Reikia pažymėti, kad šiame
viso nelabai aišku, kokios bus tų amerikiečiai ir kritikuojami, jų
darbe daug reikšmingų pata
liudjimų procedūros, Senatas pavyzdžiu daug kur pasikliau
rimų davė Chicagos advokatas įstatymo tuoj pat nepriėmė ir
jama. Labai sunku atkirsti tą
P. S. Žumbakis, kuris susi pavedė Legalinių reikalų komi
„ir net amerikiečiai taip daro"
rašinėjo ne tik su Australijos LB tetui (The Senate Standing
motyvą. Nors OSI yra tik mažu
krašto valdyba, kuri dabar y r a Committee on Legal and Con- tė JAV-bių valdžios dalis, jų pa
Melbourne, bet ir su Australijos stitutional Affairs) tą įstatymo rodymai dažniausiai pristatomi
Baltų taryba Sydnėjuje, su Lie projektą giliau panagrinėti. kaip JAV-ių vyriausybės nuo
tuvių informacijos biuru Adelai Komitetas po savo tyrinėjimo iš monė. Todėl yra labai svarbu
dėje
bei
su
p a v i e n i a i s vadas rekomenduoja Senatui. pristatyti parodymus iš JAV-ių
asmenimis.
Čia, žinoma, svarbiausias ne iš OSI, bet iš kitos pusės. Čia
Nežiūrint to, kad atimti pilie
tybę ir išvaryti iš krašto daug
pigiau, negu vesti kriminalines
bylas, m ū s ų bendruomenių
pastangos nukreipti bylą tiesos
keliu nepaliko be vaisių.
Australijos parlamentas praėju
sių metų pabaigoje Žemuosiuose
rūmuose (House of Representatives) priėmė įstatymo projektą,
pagal kurį tariamiesiems ka
ro n u s i k a l t ė l i a m s ,
esant
atitinkamai svarių liudijimų,
būtų keliamos bylos Austra
lijoje. Bylos būtų kriminalinės,
tad su prisiekusiųjų jury. Be to,
jei apkaltintasis neturėtų lėšų
gynybai, j a m valstybė turėtų
duoti teisinę pagalbą, kaip ir
visose kitose k r i m i n a l i n ė s e
bylose. Jei apkaltintasis būtų
rastas kaltu, j a m bausmė būtų
nustatoma teisėjo. Sunkiųjų
nusikaltimų atveju bausmė,
pagal įstatymo projektą, gali
būti kalėjimu net iki gyvos gal
Brighton Parko LB apylinkės Vasario 16-tosios minėjime dalis svečių Nekalto Prasidėjimo
vos. D i d ž i a u s i o s b a u s m ė s ,
mokyklos salėje vasario 7 d.
pramatytos įstatymu, reikšmė
Nuotr. M. Nagio

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS
P. MELNIKAS
Romanas
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— Kariuomenėj teko taisyti. Ir daug skaitau.
Vadinasi, kam pašventį atliekamą laiką, tą ir žinai,
galvok) Dobilas. O laiko yra nedaug. Jis pats atliekamu
laiku skaitydavo raštus apie politiką, istoriją, psi
chologiją ir mėgdavo apie t a i šnekėti. O Džiordžio
atliekamas laikas kitaip naudojamas. Todėl jų mėgiami
pasauliai nesusitiks ir niekada nesusigretins.
Buvo lengviau išspręsti dabar ir jo juokdar iškurną.
Džiordžis mėgo imituoti ir filmų komedijantus. Ge
riausi komediantai, reikia pripažinti, yra amerikiečiai.
Tai buvo kita Džiordžio karalystė ir turbūt svajonė nuo
vaikystės tapti vienu iš jų. J o kalba bėgo nuo kasdienio
stangrumo į komišką išradingumą. Beveik kiekvieno
amerikiečio požymis: būti juokingu kaip televizijos
ekrane. Komiškumu paprastas pilietis gali tapti savo
draugų tarpe populiariu. Komiškumu galima parodyti
savo lankstumą. Jei gali ką nors pajuokti, tampi galin
gas, kad ir būdamas paikas.
Paikas Džiordžis komiškumu ir jautėsi galingas.
Jis juokėsi iš visko ir t u r b ū t jautėsi kaip karalius.
Jis daug ką mokėjo ir pataisyti ir automobilis jam
nebuvo jokia mįslė. Iš aukšto, turbūt, žiūrėjo ir į Dobilą,
kuris tame daug nenusimanė.
Tai, va, nusprendė Dobilas, praktiškumas ir komiš
Dievas davė mums atsimini
mus, kad mes galėtume turėti kumas sudaro Džiordžio charakterio bruožus. O teroras
ir samdinių bauginimai bendrovėse charakterizuoja
rožių ir gruodžio mėnesį.
J. M. Barrie tokius kaip Devinskis. Tarp jų reikia gyventi ir juos

labai gerai suprasti. Kitaip net nežinosi, kaip tarp jų
papuolęs galėtum gintis.
Tačiau jis pats tokiu kaip Džiordžis ir Devinskis,
net ir norėdamas, nemokėtų tapti. Tokiais čia reikia
gimti ir išaugti. Jis pats koks buvo ir liks kaip buvęs,
su europiečio charakteriu, su savo konfliktais,
kylančiais tarp jo norimo pasaulio ir realybės.
Buvęs idealistas, norėjęs tapti tikru architektu,
jautęs tam pašaukimą ir tuo ilgai save kankinęs.
Dobilas dabar dažnai tik mąstydavo ir bandė su
psichologija atremti pergyvenimų nesėkmes. Sutriuš
kintas, netekęs savojo aš ir nepatenkintas kankinančia
aplinkajis vystė nuolatinį dialogą su svetimu pasauliu.
Žinojo, kas jį smaugia ir kad jis yra „niekas" toje
minioje, kuri su aršiausia arogancija negerbia nei
protingų, nei talentingų žmonių. Profesoriai ir iš
radėjai, atvykę čia iš Europos, dažnai šlavė gatves,
vargo fabrikuose.
Kaip begalvotų, nuo tokių minčių užvirdavo pyktis
jo smegenyse.
XV

— Atrodai toks įsitempęs, Alanai, — namuose.
Devinskiui pasakė Amelija, priėjusi iŠ užpakalio ir glos
tydama jo plaukus.
Devinskis krūptelėjo, sumykė „pavargęs, labai pa
vargęs" ir vėl užsidengė laikraščiu, nors raidės lakstė
jo akyse, o mintys blaškėsi kitur. Jo galvoje pynėsi
velniava: vėluojanti darbo raida, rangovo lėtumas, tabelės ir Lenos reikalavimai kaip kokie spąstai ji
smaugė.
— Kodėl nepailsi kurį laiką? Kelias dienas nenuei
si į darbą ir būsi kitoks žmogus.
— Darbas, Amelija.
— Žinau — darbas. Ar jis pabėgs? Pailsėjęs grįši

Chicagos katalikų labdaros
direktorius prel. Ignatius
McDermott pasirūpino už
pusantro milijono dolerių
nupirkti buvusio pianinų fab
riko pastatą, kuris bus pagrin
dinai atnaujintas ir persta
tytas, kad jame galėtų būti pri
glausti benamiai. Namai yra
Washingtono-Sangamon gatvių
sankryžoje. Jų atnaujinimas ir
perdirbimas kainuos 5 mil. dol.

SUSITARĖ PLIENO
DARBININKAI
Uždarius vadinamus Wisconsin plieno fabrikus, darbi
ninkų unija buvo iškėlusi bylą
keliasdešimt milijonų dolerių.
Pagaliau susitaikė, sutikdami
priimti 14.8 mil. dol. kompensacijop,
kurią
gaus
600
darbininkų.

ir aiškiau matysi ko trūksta ir ko reikia, kad
užbaigtum.
— Tu šneki, lyg apie kokias atostogas. Jas nusta
tėme po Naujų Metų.
— Gal ir apie atostogas kalbu. Kas blogo tame?
White važiuos prieš Kalėdas į salas, o mes — važiuo
kime prieš jį.
Devinskis susimąstė. Jautė, kad jo ryžtas buvo
atšipęs ir sprendimai paskutiniu laiku be rezultatų.
Jis buvo nervingas ir nepataikydavo pavaldiniams
pasakyti taip, kad jam paklustų. Gerose atostogose gal
pailsėtų, nervai atsileistų, gal net nurimtų. Amelija,
atrodė, tai permatė ir pataikė į jo silpniausią vietą.
— Prieš Kalėdas ar po Kalėdų ar ne vis tiek? —
dar spyrėsi Devinskis.
— Man vis tiek, — atsakė Amelija. — Bet ne tau.
Tau reikia atostogų dabar ir kuo greičiausiai, kol dar
neparkritai, vyreli.
— Iš ko sprendi? — atsukdamas savo veidą, dirs
telėjo į ja Devinskis.
— Išbalęs, sulysęs, nervingas, o dabar net baisus.
Bijau, kad dangoraižis tavęs į kapus nenuvarytų.
Ji rūpinasi. Ir gal neklysta, dingtelėjo mintyse. Jei
imtų ir paliktų visą darbą Glowerčio globoje, gal nieko
neatsitiktų? Grįžęs rastų statybą ir brėžinius pasistūmusius į priekį, lifto kompaniją išsprendusią
struktūrinius klausimus, o rangovą ką atlikusį.
Daugelio darbų eiga sulėtinta, o šūkavimais dar
bo nepavarysi pirmyn. Kur nors turėtų įvykti
prasilaužimas, bet tas dar greitai neįvyks. Kelias savai
tes viskas merdės ir šliauš nervus kankinančiu tem
pu. „Kai dalykai yra tokioje padėtyje, tai be reikalo
visus raginu pirmyn. Ne vienam turbūt atrodo kaip
asilų iš užpkalio stūmimas į kalną. Reikės apie tai
pranešti ir Lenai".
_
(Bus daugiau)

»
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INSTITUCIJA ATŽYMĖJUSI
BENDRUOMENĖS
SOCIALINĘ VEIKLĄ
Atšvęstas D. Valentinaitės konkurso laimėjimas

m

Sol. Birutė Dabšienė-Vizgirdienė, kuri dainuos „Draugo" koncerte kovo 20 d.

„DRAUGO" METINIAM
KONCERTUI ARTĖJANT
Pokalbi? su Birute Dabšienė-Vizgirdiene
G. GUDAUSKIENĖ
Artinasi .,Draugo" metinis
koncertas, kuris bus kovo 20 d.
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėje. Programą atliks sol.
Ričardas Daunoras iš Europos ir
Los Angeles pasižymėjusi solis
tė Birutė Dabšienė-Vizgirdienė.
Solistai su ta pačia programa
koncertuos Bostone kovo 13 d.
ir Los Angeles balandžio 10 d.
Marijos Remienės. šių koncer
tų inciatorės, buvau paprašyta
padaryti pasikalbėjimą su sol.
B. Dabšiene-Vizgirdiene.
Birute yra sopranas, pasižy
minti ne tik maloniu balsu, bet
ir gražia išvaizda. Los Angeles
lietuviams ji gerai žinoma kaip
nuolatinė Sv. Kazimiero bažny
čios solistė, dažnai koncertų pro
gramų dalyvė bei naujų dainų
atlikėja per literatūros vakarus.
Su amerikiečių operos grupe sol.
Birutė Dabšienė-Vizgirdienė
yra atlikusi eilę operos pagrin
dinių rolių.
— Kur augote ir kada pra
dėjote mokytis dainavimo?
— Vaikystėje tik trumpą
laiką gyvenau Lietuvoje. Vėliau
Vokietijoje praleidom šešerius
metus ir pagaliau atkeliavom i
Ameriką.
Augau muzikinėj aplinkoj.
Mano tėvas buvo vargoni
n i n k a s , skambino pianinu,
turėjo gražų balsą. O mamytė
buvo gerai apvaldžiusi gitarą.
Dainuodavau dažnai šeimoje su
tėveliu ar mamytei pritariant
gitara.
Iš mažens pradėjau baleto
pamokas ir mokiausi šešerius
metus. Bet pasirodžius, kad
mano ūgis darosi per aukštas
baletui, pradėjau mokytis pas
tėvelį skambinti fortepionu ir iš
jo gavau patį pradinį pagrindą.
Sulaukus 17 metų ir sustiprėjus
balsui, perėjau į dainavimą.
— Su kuriais dainavimo
mokytojais studijavote ir
kur?
— Pirmoji mano mokytoja
buvo prof. V. Sabr>iienė Rochestery, N.Y. Persikėlus į Los
Angeles mokiausi pas komp. B.
Budriūną. Ištekėjus ir sulaukus
šeimos, turėjau kuriam laikui
dainavimo pamokas nutraukti.
Kai vaikai paaugo, įstojau į Immaculate
Heart
College
Dorothy Fries dainavimo klasę.

Pas ją ir dabar imu privačias
pamokas konsultacijai.
— Platesnė lietuvių vi
suomenė Jus daugiau žino iš
koncertų ir kantatų atlikimo.
Kiek esate turėjus rečitalių?
Ar dalyvaujate ir amerikie
čių muzikiniame gyvenime?
— Esu turėjus tris rečitalius,
visus Los Angeles. Pirmas —
1976 m. dar bestudijuojant kole
gijoje. Kiti du 1980 ir 1985 m.
su pianiste Raimonda Apeikyte.
Esu koncertavus Bostone.
Clevelande, Chicagoje, Washingtone, D.C., Phoenix, Ariz..
Calgary, Kanadoje, ir, žinoma,
dažnai Los Angeles. Pereitą
rudenį, M. Remienės pakviesta,
Lietuvių Fondo 25 m. jubiliejaus
proga atlikau
programą
Chicagoje.
Vasaros metu su operos grupe
,,Southern California Opera
Repertory Ensemble" atliekam
operų ištraukų ir arijų pro
gramas amerikiečių publikai.
Taip p a t dainavau savo
partiją su Brentwood-Westwood
simfonijos orkestru, atliekant
komp. B. Budriūno kantatą
„Mano protėvių žemė".
— Los Angeles dalyvavote
eilėje operų p a s t a t y m ų .
Kokias roles atlikote?
— {stojus į „So. California
Opera Repertory Ensemble"
atlikau su pilnu orkestru G.
Puccini operos „La Boheme"
Mimi rolę ir J. Verdi operos
„Traviata" — Violetą. Šiai dai
nininkų grupei vadovauja
patyręs vengrų operos dirigen
tas dr. M. Domokos.
Dar esu dalyvavus kaip solis
tė O. Metrikienės liaudies
operoje „Gilanda" ir J. Strausso
„Čigonų Barone" bei G. Puccini
„Madame Butterfly".
— Kokią programą ruošia
te šiam koncertui?
— Dalį šios programos skiriu
lietuvių liaudies bei lietuvių
kompozitorių dainoms. Kai ku
rios tų dainų buvo sukomponuo
tos man.
Toliau bus keletas arijų iš
lietuviškų operų bei operečių.
Programą užbaigsiu dviem pa
saulinių operų arijoms kompozi
torių Gounod ir G. Puccini. Taip
pat numatoma keletas duetų.
Linkiu mūsų dainininkams
gero pasisekimo!

<

JAV LB Socialiniu reikalų
tarybos namas, gerai žinomas
Chicagos lietuviams ir net iš
toliau lankantiems Chicagą, su
didele iškaba Seklyčia stovi jau
dvejus metus (2711 West 71
gatvėje). Pro duris iš vakarų
pusės įeini į erdvią, skoningai
įruoštą valgyklą ir kavinę.
Seklyčia-valgykla talpina arti
100 žmonių, čia visuomet būna
nemažai valgančių. Skanus lie
tuviškas maistas, jauki aplinka
ir žemos kainos Seklyčią išgar
sino visoje Chicagoje ir apie ją
jau žino daug užsieniečių.
Erdvios raštinės pietinėje
pusėje yra Vyresniųjų lietuvių
centro vykdomosios direktorės
Danguolės
Valentinaitės
mažesnis raštinės kambarys. Ji
yra JAV LB Socialinių reikalų
tarybos pirmininkė ir dabar
tinės tarybos narė. Rūpin
damasi vyresnio amžiaus lie
tuvių reikalais, ieškodama fi
nansinės paramos beldžiasi į
valdžios įstaigas ir privačias
amerikiečių
institucijas,
1985-88 metams yra išrūpinusi
200,000 dolerių LB Socialinių
reikalų t a r y b o s Chicagos
skyriaus veiklai. Tai turbūt
vienintelė lietuviška institucija,
iki šiol sugebėjusi gauti tokią
rekordinę sumą paramos. LB
Socialinių reikalų tarybos įver
tinimas ir
pasitikėjimas
amerikiečių tarpe, gautas už pa
vyzdingą finansinę atskaitomy
bę, administravimą ir rūpes
tingą patarnavimą vyresnie
siems. Danguolė Valentinaitė
dalyvauja konferencijose, semi
naruose, paskaitose, prista
tydama lietuvių bei Amerikos
etninių grupių problemas. Taip
pat lanko įvairias lietuvių
gyvenvietes
ir
rūpinasi
socialinės gerovės veiklos
plėtra.
Pasiruošiau sutikti kritiką bei
priekaištus, nes be to mes neapseiname lietuvių ir amerikiečių
visuomenėje. Aplamai, pozi
tyvią kritiką bei skirtingą nuo
monę laikau reikalingom, nes
tai atneša daug gerų ir nau
dingų rezultatų.
Šnekant apie visą Vyresniųjų
lietuvių centrą, paminėtina, jog
antram aukšte yra erdvus butas
su šešiais kambariais, kuriuose
gyvena vyresnio amžiaus šeši
lietuviai.
Socialinių reikalų tarybos
raštinėje pilną laiką ar net dau
giau dirba D. Valentinaitė,
vykd. direktorė, Birutė Podienė,
interesantų skyriaus vedėja,
Teresė Šimoliūnienė, administ
racijai, Danutė Juodgudienė —
parengimų, programų vedėja.
Ne pilno laiko tarnautojos: Rūta
Musonytė, vykd. direktorės pa
dėjėja, Nijolė Balzarienė,

JUOZAS ŠLAJUS
buhalterė.
Vyresniųjų lietuvių centras
sunkiau laikytųsi be lietuvių ar
kitų organizacijų bei finansinės
paramos. O pensininkų skai
čius, kuriems vienokia ar ki
tokia pagalba bus reikalinga,
vis daugėja. Vyresniųjų lietuvių
centras turi dar skolų už namą
bei didžiuosius remontus. LB
Soc. reikalų taryba yra inkorpo
ruota Illinois valstijoje. Visos
aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. Chicagos sky
riaus ir Vyresniųjų lietuvių cen
tro direktorių pirmininkas yra
dr. Antanas G. Razma, direktoriatą sudaro Jolanda Mikūn i e n ė , Dalia Kučėnienė,
advokatė Audronė Karalienė,
adv. Daina Kojelytė, Giedrė
Čepaitytė, dr. Edm. Vižinas, dr.
Linas Sidrys ir Mykolas
Drunga.
Vyresniųjų lietuvių centro va
dovybė pagal išgales stengiasi
tobulinti slaugos darbus. Ser
gantiems ir negalintiems išeiti
iš namų — lietuviškas maistas
pristatomas į n a m u s už
minimalinį mokestį, maistas išvežiojamas centro savanorių; jie
ne tik savo laiką aukoja, taip
pat automobilius ir benziną.
Yra vyresniųjų gyvenančių
varge, bet dar daugiau, kurie
gyvena pasiturinčiai. Pribrendo
laikas, kad rašant pomirtinius
testamentus reikia įrašyti juose
ir Socialinių reikalų tarybą,
įgalinant jos tolimesnę paslau
gą, rūpinantis vyresniaisiais.
LB Socialinių reikalų tarybos
pirm. Danguolės Valentinaitės
organizaciniai sugebėjimai yra
atkreipę dėmesį amerikietiškų
institucijų. Centras dažnai yra
lankomas jų atstovų bei valdžios
pareigūnų. The Retirement Re
search Foundation 1987 metais
įsteigta nauja (Encouraging
Community Response to the
Elderly) ENCORE - premija
konkurso t v a r k a paskirta
Vyresniųjų lietuvių centrui.
Sausio 23 d. vakarą Vyres
niųjų lietuvių centrą pripildė
visuomenės darbuotojai, spau
dos ir radijo atstovai išgirsti ir
pasidalinti linksma žinia.
Pelnytai paskirtas žymuo ir
25,000 dol. premija, kurią lie
tuvių visuomenei pristatė į p. gerbimą atvykusi Retirement
Research Fundacijos atstovė.
Pagerbtuvių iškilmingoji pro
gramos dalis pradėta kokteilių
valandėle bei nuotaikingais
pasišnekesiais. Po to buvo
sveikinimai. Šiai programai va
dovavo solistė Dalia Kučėnienė.
Reikšmingais žodžiais sveikino
ir JAV LB krašto valdybos
pirm. Vytautas Volertas, įteik

damas D. Valentinaitei meniš
kai padarytą plakėte su įrašu
Danguolei Valentinaitei su di
deliu asmenišku pasiaukojimu
įkūrusiai LB Vyresniųjų lie
tuvių centrą.
LB Socialinių reikalų tarybos
ir jos pirm. D. Valentinaitės
laimėjimas teikia garbę ir pasi
didžiavimą ne tik šiai instituci
jai ir pirmininkei, bet ir visai
lietuviškai visuomenei. Po
sveikinimo iškilmių visi buvo
pakviesti į Seklyčią prie puoš
niai paruoštų stalų vakarienei.
Šių vaišių išlaidas finansavo
Socialinių reikalų tarybos
direktoriai.
Šio konkurso laimėjimas
reikšmingas dar tuomi. nes
premijai gauti pretendavo 88 or
ganizacijos. 85 atkritus, premi
jas laimėjo trys organizacijos,
viena iš jų Socialinių reikalų
taryba. Konkurso žymuo ir pre
mija su atitinkamom iškilmėm
bus įteikta ją paskyrusiųjų pa
rinktoje vietoje kovo mėnesį.
Pokario išeivijos lietuvių
socialinės gerovės reikalai gana
ilgai buvo užmiršti. Pradiniai
bandymai nebuvo sėkmingi.
Tiktai 1980 m. buvo įsteigta
JAV LB Socialinių reikalų tary
ba. Po vienerių metų D.
Valentinaitė jausdama pareigą
ir norą, pagelbėti saviesiems,
paprašė Margučio radijo valan
dėlės vedėjo Petro Petručio
priglausti, tuo metu erdviose jo
patalpose. Petras Petrutis, be
leidimo naudotis patalpomis,
labai daug prisidėjo ir prie
socialinės gerovės patarnavimo
garsinimo.

MŪSŲ KOLONIJOS
Norwood, Mass.
ATŠVĘSTI MARIJOS
METUS
Šv. Jurgio lietuvių parapija
rengia Pergolesi „ S t a b a t
Mater" sekmadieni, kovo 20 d.,
3:30 popiet bažnyčioje. Klebonas
pakvietė arkidiecezijos garsų
berniukų chorą atlikti šią
puikiausią kantatą.
Pergolesi parašė šį veikalą su
styginio kvarteto akompanavimu. Klebonas kun. Vincas
Valkavičius prisidės prie kvar
teto su savo smuiku. Stygos
atskirai gros Pachelbel populia
rų kanoną. Naujalio gavėnios
giesmė „Jau tu eini kentėti"
irgi bus atlikta kvarteto. Choras
taip pat prie vargonų atliks
keletą giesmių. Šios bažnyčios
akustika yra puikiausia. Visi
kviečiami dalyvauti.
— K.

CLASSIFIED GUIDE
HELP

REAL ESTATE

VVANTED

HIRING! Federal govemment jobs in your
area and overseas. Many immediate openings vvithout vvaiting lįst or tęst. $15-68 000.
.":.o..e call refundable (602) 838-8885 Ext.
7765

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

J. BACEVIČIUS
SALES
P A R T TIME
ART CONSULTANTS
Sdl Deauufjl artvvorks to a ready puDlic and earn
high profits. For personai mterview call:
STARMEN GALLERIES. Ltd.
343-3511
Piease call in English

MISCELLANEOUS

A

VILIMAS
. OV I N G

BELL-BACE REALTORS
INCOME TAX — INSURANCE
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

Tel. 376-18S2 ar 376-5996
10°/o — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit u r
apdraucią nuo ugnies ir autorrobilio pas
mus.

FRA^K ZAPOLIS
3208Vz W e s ' 95th Street
T e l . — G A 4-8954

A b r ^ k 2-flat vic. 54 & Kedzie; 3
bdrm. each. Immediate possession.
Cal. 434-7477. If no ansvver. leave
message.

OnkJ£_
&
V.T. ELECTRIC CO.
Licensed, Insured — Bonded
436-6937
E l e k t r o s ir n a m ų a p š i l d y m o
sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

E L E K T R O S
Į V E D I M A I — PATAISYMAI
Turiu Chic=>TOs miesto leidimą. Dir
bu ir užmiest, Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai.
655-2020
K L A U D I J U S PUMPUTIS

POPULAR
LITHUANIAN
R ECIPES
Nauja devintoji laida
Suredagavo
J u z ė Daužvardienė
Šiomis dienomis „ D r a u g o "
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms..
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos
su lietuvišku maistu ir virimu.
Šios knygos susidomėjimas ir
pasisekimas tarp lietuvių ir
kitataučių v i s u o m e t buvo
didelis.
Kaina su persiuntimu $6.50
Illinois gyventojai moka $6.94
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS,
4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę oer Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščerbaltei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo..

No. 129 — Garfield Ridge Speciali 61
& Natoma. 4 mieg. kamb. mūras; 1 % prau
syklos: didžiulė virtuve su ąžuolinėmis spin
telėmis; ištisas rūsys; užpakalyje namo atvi
ra graži veranda; erdvus kiemas; nauji
kilimai; 2 namų apyvokos reikmenys:
namas puikiai išlaikytas. Paskubėkite ir
apžiūrėkite šį gražuoli šiandien!
N o . 9 3 4 — Dviejų butų namas 67 &
Lawndale: buvo 4 savininkai: 3 kamb. 1
mieg. kiekviename bute Moderni virtuvė ir
vonia; atskiros šildymo sistemos: remontai
nereikalingi: 4 metų stogas ir dvigubi
langai: naujas 2:/2 auto garažas su autom
atidarymu: Tik 45.900. jei pasiteirausite
pirmas.
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
>

RE/MAX
REALTORS

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 Stankau* kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puoSnios daiL POVTLO
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles,
Caiif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis
įteikti bet kam: svetžmtau-jui ar lietuviui
Kaina su persiuntimu
27 dol. Užsakymus siųsti:
Danguolei Valentinaitei įteikiant žymenį už socialinį darbą IS kairės: Vytautas Volertas, LB
krašto vald. pirmininkas, G. Lazauskas, Akos pirm., A. Mctušytė, J. Levickas, Danguolė Valentinaitė, I. Pohkaitiene ir kt
N u o t r Jon<> U r b o m >

i

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street.
Chicago, IL 00425)
Illinois gyventojai dar prideda $150 valstijos mokesčio.

DIPL. INŽ. ARCH.
JONAS KRIAUČIŪNAS
Svediįjoje vasario 5 d. mirė diplomuotas statybos inžinierius
Jonas Kriaučiūnas. Per karą
buvo nublokštas į Švediją, kur
įsikūręs Vasteros mieste apie
115 km į šiaurę nuo Stockholmo, dirbo komunalinėje miesto
planavimo įstaigoje. Jam teko
planuoti didelių ir mažų grupių
namus, industrijos rajonus. Jis
darė tyrinėjimus ir studijas sie
kiant visur gero balanso tarp
gyvenamų
namų ir darboviečių.
Tarybos posėdyje svarsto Lietuvių Fondo reikalus. Iš kairės: dr. F. Kaunas,
Jam teko paruošti ir visam
K. Dočkus ir tarybos pirm. St. Baras.
miestui slėptuvių planą esan
tiems namuose ir darbovietėse.
Jis yra suprojektavęs Marijos
katalikių seserų aptarnaujamus
AURELIJA BALAŠAITIENĖ
namus, katalikų parapijos
bažnyčią su butais kunigams ir
Perskaičiusi kolegės R. K. lankymus ir pasitarimus bei iš
darbo kambariais. 1959 metais
kilmingų
banketų
kalbėtojus.
Vidžiūnienės
straipsnį
lankėsi Amerikoje studijiniais
(Draugas, 1988 sausio 27 d., Kitaip sakant, spauda liko
reikalais ir Vasteros statybos ir
Kiek ponų, kokie jie gražūs), ne visuomenės ir jos „gražių ponų"
planavimo departamentui pa
galiu neatsiliepti į jos kvietimą tarnaitės vaidmeny, tik nuosta
ruošė iliustruotą knygą apie 100
pasisakyti apie būsimą kultūros bu, kad žodį „kultūra" links
puslapių apie 5 Amerikos
kongresą ir spaudos vaidmenį niuojantys asmenys vis dar į tos
miestų statybą ir jų planus.
jame. Turiu jos pranešimą pa kultūros sąvoką neįjungia bent
Panašiais studijų reikalais lan
pildyti tuo, kad ir aš buvau to mūsų sąlygose gyvybinio ele
kėsi Prancūzijoje, Portugalijoje,
paties malonaus balso telefonu mento — spaudos. Net iš anks
kaip Vasteros ir Stockholmo
kviečiama apie kongresą rašyti to pasisakymas, kad finansiškai
miestų atstovas.
ir to pokalbio metu kaip tik su spaudos atstovų atvykimas
Gimė Jonas Degėsių vienkie
geroku žiupsniu pasipiktinimo negalėsiąs būti paremtas nuaidi
myje, Panevėžio apskrityje,
paklausiau, kodėl spaudos klau labai neskaniai, nes vis tik
1912 m. spalio 6 d. Baigė
simas nėra įtrauktas į kongreso pagal cirkuliuojančius gandus
Ramygalos progimnaziją 1925,
programą. Man buvo ilgai ir (kur yra dūmai, ten ir ugnis) kai
Panevėžio gimnaziją 1929 m. ir
neaiškiai aiškinama, kad neva kurių „vadų" kelionės yra ap
Vytauto Didžiojo universiteto
redaktoriai nenorėsią apie savo mokamos net į kitus kontinen
Technikos fakulteto statybos —
tus
ar
politinius
banketus.
laikraščių padėtį kalbėti...
architektūros skyrių baigė 1935
Kodėl redaktoriai? O dabar jau Žinoma, nežiūrint mūsų visuo
m., apgynęs diplominį darbą
Žurnalistų sąjunga. Pagaliau menės institucijų kalbų apie
kvietimas buvo gautas, nors „demokratinę" tvarką, jokia
užgauta tiek jos ignoravimu,
viskas suplanuota labai atmes atskaitomybė nepasiekia pi
tiek reikalavimu vis tik kongre
tinai, nes esą atvažiuosią tiek nigus surankiojusios visuo
są reklamuoti, rašyti, rašyti.,
menės,
todėl
jau
iš
anksto
reikė
daug ponų...
susimokėti už keliones, vėliau
Savo straipsnius R. K. Vidžiū- tų pareikalauti iš kongreso orkovoti dėl vietos prie kokio nors
nienė pagaliau parodo, kad Žur ganizuotojų, kad būtų pasiruošę
staliuko, kad būtų galima
v
i
e
š
a
i
paskelbti
kongreso
nalistų sąjunga pradeda ginti
daryti užrašus. Dalinai gal net
spaudos darbuotojų ir savo pajamų ir išlaidų atskaitomybę,
ir pasijuokta iš tų, kurie savo
narių prestižą bei savigarbą. Iš neklasifikuojant nieko, kaip
talentu
ir sugebėjimu užpildo
„švietimo
a
r
kultūros
reika
tisus dešimtmečius spaudos
mūsų
vis
dar labai gają spaudą.
darbuotojai liaupsina „vadus", lams", aiškiai išvardinant as
Senas priežodis sako, kad tas,
laikraščiai išmarginti tų pačių menis ir sąskaitos pobūdį.
kuris
negerbia pats savęs, nėra
Visą
šitą
reikalą
panagrinėjus
veidų nuotraukomis, raportuoja
vertas pagarbos. Laikas ir rašto
jų atvykimus, išvykimus, apsi iš esmės, mūsų spauda yra giliai
žmonėms r e i k a l a u t i
sau
pagarbos.
S001 WEST 59TH STREET
Mano patarimas būtų atsi
CHICAGO, ILLINOIS 60S29
sakyti
atmestinai paskirto lai
lietuviai esame visi —
PHONE: (312) 471-3900
ko
juo
labiau, kad pasisa
vietovių Fonde ar esi?
kymams net drįstama reikalau
ti „cenzūros". Kongreso komite
tas savo sudėtin nėra įtraukęs
oficialaus spaudos atstovo, tuo
Santrumpos: atm. jn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = aukoto lyg ir parodant, kad spaudos
jas, jm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = asmuo, suma po pavardės atstovai nėra reikalingi, bet
jie patys atsiras. Reikalavimas
= įnašų iš viso.
iš anksto raštu įteikti praneši
1987 g r u o d ž i o m ė n .
mų tekstus yra giliai įžei
2 x $5 Strijauskas Jonas atm. įn., $105; Vaitkevičius Stasys, $135.
džiantis.
Tuo pačiu kyla klau
7 x $10 Grinius Bronius atm. įn., $10; Jocys Petronėlė atm. įn., $10;
simas,
ar
tokie patys reikala
Kriaučiūnas Aldas, $110; Rimkūnas J u l i u s , $10; Vasiliauskas Edvardas
vimai yra statomi visiems pra
atm. įn., $60; Vilkas Juozas, $10; Wolf Valeria R., $175.
nešėjams, pradedant religija,
3 x $20 Navickas Bernardas atm. įn., $20; Šuopienė Uršulė atm. įn.,
$220; Zakaras kun. Vytautas, $20.
baigiant muzika ir menu. Raš
13 x $25 Daukantas Bladas ir Zuzana, $375; Dirda dr. Liuda ir Petras,
te žodis „turite" tinka tik seno
$1.025; Dulkis Anelė, $225; Gobis Zenonas atm. įn.: Bielskus Alg., $1,025;
vinės mokyklos pradžios
Grayson Vida S., $475; Kasparas Feliksas, $25; Keblys Kęstutis ir Vita
mokyklos mokiniams.
lija, $400; Kiaunė Kazys ir Emilija, $25; Šeštakauskienė Janina atm. įn.:
Kaip Žurnalistų sąjungos
Lukas Jonas ir Indrė, $175; Šimonis J o n a s ir Marija, $445; Tamašauskas
narė, esu dėkinga mūsų pirmi
Juozas ir Petronėlė, $755; Urbonas Vincas ir Ona, $535; Wolosenko Danutė,
$25.
ninkei už atvirą pasisakymą ir
1 x $ 3 5 Berenschot Daniel ir Aldona, $135.
jau seniai pribrendusi spaudos
1 x $40 Dirsė Antanas atm. įn.: įm. 2 asm., $40.
žmonių prestižo atstatymą. 0
l x $ 4 5 Patalauskas Alfonsas atm. įn.: Udrys Narimantas $25 ir 2 kt.
kas rašys apie .kongresą, neži
asm., $45.
nau, bet tai telieka „gražių"
7 x $50 Banys Paulina, $150: Burkus kun. John, $650; Druskis
ponų rūpesčiu.
Kazimieras ir Elena, $50; Griškus Kazys (miręs) ir Aldona, $350; Lietuvių

studentų technikų „Grandies" DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. vasario mėn. 18 d.
korporacijai ir buvo tos kor
poracijos kūrėjų tarpe ir kurį
laiką Korp! „Grandies" pirmigavo diplomuoto statybos inži- n įnkas ir valdybos narys. Jam
Mūsų mielą JURGI JANUŠAiTI, jo šeimą ir jų
nieriaus vardą. 1936 m. baigė teko b ū t i ^ Studentų ateitiartimuosius, mylimam broliui
Karo mokyklą ir gavo vyresnio nin^ų
sąjungos revizorium,
leitenanto laipsnį. Lietuvoje Švedijoje priklausė Lietuvių
dirbo Karo butų valdyboje. Bendruomenės valdybai ir
A.tA.
Jam teko suprojektuoti „XX tarybai. Pasireiškė kartas nuo
ANTANUI JANUŠAIČIUI
amžiaus" naujos spaustuvės k a r t o švedų spaudoje ir
priestatą Kaune ir Ateitininkų ..Europos Lietuvyje". Amerikoje
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir drauge
namų kelių aukštų butų ir gyvena jo brolis dipl. inž. Kazys
liūdime.
valgyklos priestatą Laisvės Kriaučiūnas su šeima.
alėjoje.
Korp! „Grandis" neteko
Adolfas ir Jadvyga
Šimkai
Ramygalos progimnazijoje pri pranašaus savo pradininko, o
klausė skautų būreliui, Panevė lietuvių visuomenė neteko
(Simkeiičiai)
žio gimnazijoje ateitininkų kuo kūrybingo savo nario.
pai, o universiteto laikais
P . Narutis

SPAUDA IR KULTŪRA

mfamn/rmtmieam

Padėkos Paminklo Fondas: Garmienė Veronika, $5,025; Kvedaras Antanas
ir Elena, $600; Sidrys Raimundas, $150.
1 x $65 Urbonienė Ona atm. įn.: įm. 5 asm., $65.
1 x $70 Garmienė Sofija atm. įn.: Urbutis Algim. $50 ir 1 kt. asm., $180.
1 x $80 Baltrušaitienė Barbora atm. įn.: Treška Jonas $40 ir 2 kt. asm.,
$180.
57 x $100 Adienė Julija, $400; Anonis Vytautas ir Danutė, $2,200;
Aukzemas Viktoras ir Konstancija, $200; Balanda Kęstutis atm. įn.: Balan
da Gediminas, $100; Balys Karolis atm. įn.: Balienė Stefa, $1,100; Barzda
Stasys atm. įn.: Pleškienė Veronika, $110; Bobinienė Konstancija atm. įn.:
Bobinas Feliksas ir Janina, $600; Bružienė Elena atm.įn.: Bobinas Feliksas
ir Janina, $600; X, $800; Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, $1,600;
Dagys kun. Petras atm. įn.: Bortkevičius Ariane, $1,000, Dailidė Bronius
atm. įn.: Dailidė Vytautas, $1,450; Jakštas Kazys, $300; Jančauskas Povilas
ir Stasė, $625; J a n k ū n a s Mykolas, Ieva ir vaikai: Jankūnas Kazimieras,
$100; Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,150; Jasiūnas Jonas atm. įn.:
Jasiūnienė Marija, $300; J u š k a Alfredas ir Rūta, $200; Juzėnas dr. inž.
Stasys, $400; Kairienė Liucija atm. įn.: Kairytė Irena, $1,400; Karaška
Maksiminas, $700; Karoblis Vytautas MD ir Antanina, $7,300; Kartanas
Vladas ir Konstancija, $400; Kasa Lithuanian Federal Credit Union, St.
Petersburge, $250; Kontautas Jonas ir Elena, $350; Kusinskis Aleksas: įm.
žmona Irena Kalėdų dovana, $100; LB Cicero Apylinkės Valdyba. $1,500;
Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė Eugenija, $425; Lopatauskas
Vladas ir Vincė, $100; Maciūnas Vincas ir Genovaitė, $100; Mackiala Balys
atm. 1 m. mirties sukakties proga: Mackialienė Dalila, $920; Markus Kazys
ir Bronė, $900; McGrath Eglutė: įm. Motiejūnas Jonas ir Ona, $100.

(Bus daugiau)

Brangiam Broliui

A.tA.
inž. archit. JONUI KRIAUČIŪNUI
Švedijoje iškeliavus į Amžinąją Tėviškę, jo broliui
KAZIMIERUI KRIAUČIŪNUI su šeima ir giminėms
Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir, drauge
liūdėdami, dalinamės šiuo skausmu.
Marija ir Albinas

mirus, jo broliui KAZIUI su šeima reiškiame gilią
užuojautą
Algė ir Adolfas Šležai

A.tA.
inž. JONUI KRIAUČIŪNUI
Švedijoje mirus, broliui inž. KAZIUI KRIAUČIŪNUI
ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą
Razmai

Kapteiniai

Chicago Ridge, 111.

A.tA.
URŠULEI YUSKO
mirus, jos brolį ADOLFĄ MERKEVIČIŲ ir jo šeimą
širdingai užjaučiame ir k a r t u liūdime.
Petrė ir Mykolas
Marija ir Juozas

Šostakai
Tamošiūnai

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852

A.tA.
inž. HENRIKUI PADLECKUI

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas - 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

mirus, žmonai dr. REGINAI su sūnumis ir artimai
siais gilią užuojautą reiškiame
Algė ir Adolfas Šležai

A.tA.
VLADUI ŠIMAIČIUI
mirus, brolį VIKTORĄ, brolienę JUSEFĄ ir jų šeimą
nuoširdžiai užjaučiame.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av., Cicero
Telefonas — 863-2108

Union Pier Lietuvių dr-ja

Miieu Pirctfiiocį I Ų TVARKARAŠTIS

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel. 974-4410
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700

10 dienų Lietuvoje + 2 d h n o i Maskvoj*
LI-883
liepos 12
liepos 26

Ll 884
rugpj. 16
rugpj. 30

STEPONAS C. LACK ir S Ū N U S
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LI-881
15 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje
Išvykstame gegužės mėn. 24 d Grįžtame birželio mėn. 11 d. 1988

LI-882
birželio 14
birželio 28

Pranutė ir Otonas

Mielai Sesutei

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI
LIETUVĄ 1988 METAIS

Išvykstame
Grįžtame

Lietuvoje mirus, jo brolį JURGĮ su šeima ir sesutę
P R A N U T E ir v i s u s a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i
užjaučiame.

Railai

A.tA.
inž. JONUI KRIAUČIŪNUI

Elena ir Antanas

A.tA.
ANTANUI JANUŠAIČIUI

LI-885
rugsė) 06
rugsėj. 20

Rezervacijos priimamos dabar (mokant $200 asmeniui Vietų skaičius ribotas Prašome rezervuoti iš anksto
DAUGIAU GERŲ ŽINIŲ...
Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV, mes galime padėti su formalumų detalėmis
Informacijai skambinkite arba rašykite;
BALTICAMERICAN MOLIDAYS. INC.
A DIVISION OF ROBERT J . ELLYN TRAVEL. INC.
501 FIFTH AVENUE. SUITE I M S
NEW YORK, N Y 10017
TELEPHONE: (212) 072-0200
T O L L FREE" numeris (jei ne New Yocfc vatatlįoje) (800) 835-0—8

VASAITIS-

BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

6

IŠ ARTI

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. vasario mėn. 18 d.
x Vaclovas Kleiza, Lietuvos
generalinis konsulas Chicagoje,
šį sekmadienį, vasario 21 d.,
dalyvaus Omahoje, Nebr., Va
sario 16-tosios minėjime ir
pasakys pagrindinę kalbą.

x „Draugo" koncertas,
kuriame bus paminėta Mari
jonų vienuolijos įsikūrimo
Amerikoje 75-rių metų sukaktis
ir jos veikla, bus Marijos aukšt.
mokyklos salėje kovo 20 d.,
sekmadienį. Koncerte dainuos
sol. Ričardas Daunoras iš Vak.
Vokietijos ir sol. Birutė Dabšienė-Vizgirdienė iš Los Angeles,
Cal. Jiems akompanuos muz.
Alvydas Vasaitis. Ta proga
leidžiamas leidinys, kuriame
bus lietuviškai ir angliškai
trumpa Marijonų vienuolijos
Amerikoje istorija ir sveiki
nimai bei skelbimai. Bilietus
galima
įsigyti
Vaznelių
parduotuvėje.
x Sąmoningo
tikėjimo
metų dvasioje vasario 24 d., tre
čiadienį, 7 vai. vak. Pedagoginio
instituto patalpose bus rodoma
30 minučių vaizdajuostė „Dievo
parodytas Žodis". Kun. John
Bertalucci kalbės apie tiesą,
kuri nurodo, kad Jėzus turi būti
pirmoj vietoj mūsų gyvenime ir,
kai jis yra pirmoj vietoj, visa
kita sukrinta į savo vietas.
Kviečiami visi dalyvauti.
x B r o n i u s N a i n y s , „Pa
saulio lietuvio" redaktorius, bus
pagrindinis kalbėtojas, minint
Vasario 16 šį sekmadienį ,21 d.
vasario,tuoj po lietuviškų šv.
Mišių. Minėjimą ruošia LB Marąuette Parko apylinkės valdyba.
Jis bus Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos salėje. Bus įdomi me
ninė dalis, po to bus susi
rinkimas. Kviečiami visi plačios
apylinkės lietuviai gausiai
dalyvauti.

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

— Seselė Ona Mikailaitė ko
vo 6 d. atvyksta iš Putnam į Philadelphiją ir skaitys paskaitą
apie šv. Kazimierą ir palai
mintąjį arkiv. Jurgį Matulaitį ir
su sesele Dolores demonstruos
skaidrių montažą akademijoj,
kurią ruošia vietos ateitininkai
šv. Kazimiero šventės proga.

x Ses. Margaret Zalot, Ma
rijos aukšt. mokyklos fizikos ir
chemijos mokytoja, vasario 15
d., pirmadieni, buvo pagerbta
Knox College tarp 150 susi
rinkime dalyvavusių mokytojų.
x Kun. Fabijonas Kireilis iš
ok. Lietuvos gavo žinią, kad
sausio 25 d. Nemunėlio Radvi
liškyje širdies liga mirė jo brolis
a.a. Pranas Kireilis. Kilimu jis
buvo iš Vabalninko parapijos.
Lietuvoje liko jo brolis Romas ir
sesuo Benedikta Povilionienė.
Kun. F. Kireilis atlaikys už savo
brolį šv. Mišias Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje Brighton
Parke vasario 20 d. 9 vai. Už
maldas, prisimenant mirusį, jo
brolis bus dėkingas.
x M o t e r ų s ą j u n g o s 20
k u o p o s susirinkimas bus
vasario 28 dieną 11 vai. po
lietuviškų pamaldų Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje mokyk
los salėje Brighton Parke. Visos
narės kviečiamos dalyvauti ir
pasikviesti naujas nares.
x Chronicle of t h e Catholic Church in Lithuania", iš
versta į anglų kalbą, nr. 72,
išėjo iš spaudos. Šiame numery
je yra apie Kęstaičių bažnyčios
tragediją, mokyklų veidmainia
vimą ir kt. Numerį vertė ir
p a a i š k i n i m u s parašė kun.
Kazimieras Pugevičius, reda
gavo Marian
Skabeikis.
Viršelyje įdėta kun. Jono Kas
tyčio Matulionio nuotrauka.
Leidžia Lietuvių Katalikų reli
ginės šalpos įstaiga.
x Kun. A. C. Kardas, Sunny
Hills, Fla., „Draugo" nuolatinis
rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą, pridėjo 50 dol. auką. Nuošir
dus ir didelis ačiū.

x Žurn. Antanas Juod
valkis, Chicago, 111., lietuviškos
spaudos ir veiklos rėmėjas,
mūsų bendradarbis, su prenu
meratos pratęsimo mokesčiu
x R. Ražauskas, Dearborn
atsiuntė ir 20 dol. auką. Žurn.
H
t
s . , Mich., pratęsdamas
A. Juodvalkiui, mūsų garbės
prenumeratoriui, tariame nuo „Draugo" prenumeratą, atsiun
tė ir 20 dol. auką. R. Ražauską
širdų ačiū.
skelbiame garbės prenumera
x B r o n i u s Gaižauskas, St. torium, o už paramą labai
Petersburg Beach, Fla., su dėkojame.
prenumeratos pratęsimo mokes
x Robert B. Kėkštas, Wisčiu atsiuntė ir 20 dol. auką. Br.
Gaižauską įrašome į garbės pre consin Dell, Wisc., atsiuntė 20
numeratorių sąrašą, o už auką dol. dienraščio paramai ir pra
tęsė prenumeratą 1988 metams.
labai dėkojame.
R. Kėkštą skelbiame garbės
x J u l i u s K a r s a s , Chicago, prenumeratorium, o už auką
111., lietuviškų organizacijų nuoširdus ačiū.
darbuotojas, atsiuntė 20 dol.
auką ir pratęsė prenumeratą
x Kun. V. P a l u b i n s k a s ,
1988 metams. J. Karsą skelbia Aušros Vartų par. New York,
me garbės prenumeratorium, o N. Y. klebonas, M. Ugėnas, St.
už paramą tariame nuoširdų Petersburg, Fla., už kalėdines
ačiū.
korteles ir kalendorių atsiuntė
x A l e k s a s M a s k o l i ū n a s , po 25 dol. aukų. Labai
Santa Monica, Cal., su pre dėkojame.
numeratos pratęsimo mokesčiu
x Jei norite pirkti ar par
atsiuntė visą šimtinę dienraščio
duoti
namus Cicero, Benvyn ir
stiprinimui. A. Maskoliūnui,
Riverside
apylinkėse, prašau
mūsų rėmėjui ir garbės prenumeratoriui,tariame nuoširdų skambinti Algiui Liepinaičiui,
PA V Realty, Cicero, IL. tel.:
ačiū.
656-7400 arba namų 447-0760.
x I e š k a u lietuviškai kal Įkainavimas veltui.
b a n č i o s m o t e r s prižiūrėti 2
(sk)
mažus vaikus ir gyventi kartu.
x Irena Skuodienė, nese
Skambinti po 8 v.v. arba savait
niai atvykusi iš okup. Lietuvos,
galiais; tel.: 835-2832.
š.m.
vasario 28 d. sekmad., 2
(sk)
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose
x Dr. V y t a u t o Kavolio pa namuose, 6422 S. Kedzie Ave.,
skaita „Tarp Donelaičio ir kalbės apie moters gyvenimą
Foucault: apie sąmoningumo is šiandieninėje Lietuvoje. Vi
torijos lietuviškuosius varian suomenė kviečiama dalyvauti.
tus", bus šį penktadienį, vasario Rengia Liet. Taut. namų
19 d., 7:30 vai. v. Jaunimo cen valdyba.
(sk)
tre, kavinėje. Visus kviečia at
silankyti Santara-Šviesa.

JA VALSTYBĖSE

x Olga's Boutique, Hindsdale sav. Olga Šilgalis-Nelson
sutiko dalyvauti madų parodoje,
kuri įvyks sekmad., vasario 21
d. 2 v. p.p. Jaunimo centre. Olga
jau kelis metus dalyvauja su
savo parduotuvės rūbais pa
rodoje. Jai labai dėkingos
Montessori mokyklėlės.
(sk)

Nekalto Prasidėjimo mokyklos lituanistinės klasės mokiniai atlikę programą Vasario 16-tosios
minėjime Brighton Parke Nekalto Prasidėjimo mokyklos salėje
Nuotr. M. Nagio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TAUTOS ŠVENTES
MINĖJIMAS BRIGHTON
PARKE
LB Brighton Parko apylinkės
valdyba vasario 7 d. suruošė
gerai pasisekusį Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 70 me
tų sukakties minėjimą. Kleb.
kun. J. Kuzinskas 10 vai. atna
šavo šv. Mišias ir pasakė patrio
tišką pamokslą. Pamokslą pra-

x Dail. Maria Ambrozaitienė, Chesterton, Ind., inž.
Kazimieras Pocius, Beverly
Shores, Ind., A. ir D. Urbaitis,
Fairhope, Alabama, Elena Žeb
rauskienė, Rhinelander, Wisc.,
Bronė Jankevičius, Boston,
Mass., Stasys Balčiūnas, Juno
Beach, Fla., Adomas Jocas, San
ta Monica, Cal., V. D. Aukš
tinantis, Ft. Lauderdale, Fla.,
Jonas Strazdas, Sunny Hills,
Fla., kiekvienas atsiuntė po 20
dol. už kalėdines korteles ir
kalendorių. Nuoširdus ačiū.
x D r . J . K. V a l i ū n a s ,
Southampton, N.Y., rašyt. Po
vilas Gaučys, Madison, Wisc.,
dr. Ona Vilpišauskas, Brooklyn,
N.Y., Juozas Skomantas, Be
verly Shores, Ind., Marija
Pauliukonis, Worcester, Mass.,
Vida Zupkus, Potomac, Md., Vy
tautas Lumbis, St. Petersburg,
Fla., Victor Chainas, Naples,
Fla., Jos. Kaklauskas, Cleveland, Ohio, Antanina Leveckienė, Westwood, Mass.,
kiekvienas atsiuntė po 15 dol.
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū.
x Alfonsas J u š k a , Sterling
Hts., Mich., pratęsė prenumera
tą, pridėjo 20 dol. dienraščio pa
ramai ir kartu užprenumeravo
„Draugą" vieneriems metams
kaip dovaną savo marčiai Vidai
Juškai, gyv. Ann Arbor, Mich.
Alf. Jušką skelbiame garbės
prenumeratorium, o už auką
labai dėkojame.
x A. ir dr. T. Kazlauskai,
Orland Park, 111., Juozas Nausė
da, Woodland, Cal., T. Grikinas,
Los Angeles, Cal., Stasys Nutautas, Woodhaven, N.Y., už
kalėdines korteles ir kalendorių
atsiuntė po 30 dol. aukų. Labai
dėkojame.
x Kun. R. Krasauskas, Putnam, Conn., žurn. Vladas
Būtėnas, Washington, D.C, dr.
Eugen Stonikas. Flossmoor, 111.,
sol. Eglė Rūkštelytė-Sundstrom,
Forest Park, 111., Veronica ir
Frank Šatai, Fremont, Wisc.,
atsiuntė po 20 dol. už kalėdines
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū.

dėdamas klebonas padėkojo už J u š k i e n ė keliais žodžiais
gausų dalyvavimą Mišiose. supažindino su prelegentu dr.
Savo pamoksle istoriškai Petru Vyteniu Kisielium. Savo
apžvelgė Lietuvos nepriklau jauname amžiuje jis gyvai
somybės laikotarpį, laisvą tau reiškiasi lietuviškoje veikloje,
tos gyvenimą, kultūrišką jos ypač jaunimo. Yra baigęs me
klestėjimą, vėliau komunistinę dicinos mokslus ir jau atlikęs
okupaciją, prievartinį tautos tos profesijos stažą. Dr.
rusinimą ir religinės laisvės I Kisielius, atvykdamas į mūsų
varžymą.
minėjimą, atsivežė išdalinti
Parapijos bažnyčios choras porą šimtų a t s p a u s d i n t ų
(šiai šventei pagalbon atėjo ir . atsišaukimų skubiai kreiptis į
Lietuvos Vyčių choras), ' savo valstijos senatorius, kad
vargonuojant muz. Juozui Vasario 16-tąją įvyksiančių tai
Sodaičiui pirmą kartą naujais kos demonstracijų bei eisenų į
bažnyčios vargonais, didingai bažnyčias Vilniuje ir Kaune
giedojo lietuviškas giesmes. Gorbačiovas nevaržytų.
Su vėliavomis bažnyčioje buvo
Dariaus-Girėno postas, Gen.
Daukanto Jūrų šaulių kuopa,
Lietuvos Vyčių ir tautinės vėlia-,
vos su palyda.
Po Mišių rinkomės į aka
deminį minėjimą parapijos
salėje. Prie įėjimo salėn jau
įprastai mus sutinka prie stalų
sėdį aukų rinkėjai: Simas Jokū
baitis, Vida Šilienė, Juozas
Žadeikis, ižd. Alina Vadeišienė.
Atiduodame
laisvinimo
reikalams auką. Kaip ir visur
kitur, niekas nėra verčiamas
privalomai aukoti (tik gero lie
tuvio
sąžinė
sako
—
„privaloma"). Kaip visur kitur,
ir pas mus vienas kitas verčiau
nueina išgerti puoduką karštos Dr. Petras V. Kisielius, sakęs pa
kavos (o diena buvo šalta). Atsi grindinę kalbą Brighton Parko LB
16-tosios
tinka, jog sugrįžti eilėn „pa apylinkės Vasario
minėjime.
miršta". Kalbant apie aukas ir
lietuvišką veiklą, atsimintinas
Prelegentas, pagyręs gerai
Brighton Parko metiniam susi veikiančią šią
apylinkę,
rinkime prof. V. Skuodžio paminėjo, kad Brighton Parke
pasakytas žodis: „Neveiklus gerai reiškiasi ir jauni lietuviai.
lietuvis yra okupanto rėmėjas". Danutė Račiūnaitė dirba švie
Į minėjimą parapijos salėn time, Gailė Eidukaitė darbuo
susirinko daugiau kaip 200 jasi politinėje veikloje, Algis
žmonių. Minėjimą pradėjo Šilas, kuris dabar gyvena
valdybos pirm. Salomėja Washingtone, padeda mums,
Daulienė. Pasveikino at Chicagos jaunimui; politinėje
silankiusius svečius kleboną J. veikloje, Vytenis Rasutis — fi
Kuzinską, kun. F. Kireilį, Vid. nansų žinovas ir kiti. Kritiškai
Vakarų apygardos pirm. Birutę jis paminėjo mūsų veiksnius,
Vindašienę ir kitus. Po savo kurie nesugeba susijungti vie
įžanginio žodžio programai ningam ir efektingam darbui
vadovauti pakvietė Rūtą dėl pavergtos tautos laisvės ir
Juškiene,^—^
nesusicementuoja visi Pabalti
-Susikaupimo minute buvo pa jo kraštai bendrai kovai prieš
gerbti žuvę už Lietuvos laisvę ir okupantą.
bolševikų bei nacių nukankin
Dr. Kisielius visų prašė jaut
tieji lietuviai. Dariui Polikaičiui riau atsiliepti į paskatinimus
akompanuojant, buvo sugiedoti pasiųsti telegramą, laišką ar pa
himnai. Maldą sukalbėjo kun. skambinti amerikiečių įstaigai
F. Kireilis. Nepriklausomybės bei valdžios pareigūnui, prašant
paskelbimo aktą aiškiai per gelbėti Lietuvos šventoves ir
skaitė lituanistinės klasės milicijos bei KGB persekio
mokinė Lisa Boese.
jamus lietuvius. Yra svarbu
Pakviesdama kalbėtoją, Rūta rašyti laiškus Sibiro tremti

x Vincas Grebliūnas, Jonas
Kirvaitis, N. Tonkūnas, L.
Biknevičius, Antanas Vala
vičius, visi iš Chicagos, J. ir E.
Šisai, Glendale, Cal., Antonė
Lukšis, Santa Monica, Cal., A.
Masaitis, Dearborn, Mich., An
drius Butkūnas, Farmington
Hills, Mich., Vladas Žukauskas,
River Forest, 111., V. Brazis, La
Grange, 111., kiekvienas at
siuntė po 15 dol. už kalėdines „Žiburėlio" ir Knaučeliūnų vardo Montessori mokyklų madų parodos
korteles ir kalendorių. Labai organizacinio komiteto pirmininkės. Iš kairės: Julytė Žukauskienė ir Daina
dėkojame.
AukStuolienė

IR
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įtakinga amerikiečių tarpe.
Seattle apylinkės rinkimų ko
misiją sudaro I. Blekys, G. Mor
kūnas — pirm. ir Z. Petkienė.
— Lietuvą, Latviją ir Estiją
prezidentas Reaganas mini
oficialiame pareiškime sausio
30 d. Pareiškimas skirtas Jung
tinių Tautų Žmogaus teisių
komisijos 44-tai sesijai. „Mes
negalime pamiršti aukas ilgai
besitęsiančio žmogaus teisių
paneigimo, jų tarpe Baltijos
tautų — Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos"... Dėl žmogaus teisių
pažeidimų prezidentas pirmoje
vietoje kaltina Sovietų Sąjungą:
„Ypatingai yra pasibiaurėtinas
psichiatrijos piktnaudžiavimas,
ką Sovietų Sąjunga naudoja pri
spausti politinius disidentus.
Mes laukiame veiksmų, ne žo
džių įtikinti pasaulio viešąją
opiniją, kad Sovietų Sąjunga to
nebenaudoja".

— Linas Kojelis iš Baltųjų
rūmų ir daugelis kitų valdžios
p a r e i g ū n ų sausio mėnesį
keliavo į įvairius Amerikos
miestus, kalbėdami „Contras"
paramos reikalu. Jie sakė
kalbas, davė pasikalbėjimus
spaudos, radijo ir televizijos žur
nalistams. Pagal Baltųjų rūmų
oficialų memorandumą Linas
Kojelis tokių pasirodymų turėjo
45 — daugiau negu kuris kitas.
Tarp kitų kalbėtojų minimi
pulk. McCloy, S. Johnson, V.
— Akademinis sambūris
Walters, Amerikos ambasa
Seattle
susirinko Irenos Bray
dorius Jungtinėse Tautose,
pulk. P. Riley, M. Green ir kiti. namuose sausio 21 d. ir turėjo
išklausyti Ilsės Cirtautienės
— Ina Bertulytė Bray, Seat- paskaitos. Bet jai staigiai susir
tle, Wash., LB Vakarų apygar g u s ir n e g a l i n t dalyvauti,
doje kandidatuoja į JAV LB XII- išsamiai kalbėjo apie dabartinę
ją tarybą. Ina yra Seattle veiklą okupuotoje Lietuvoje
apylinkės pirmininkė ir labai Irena Blekytė.

niams ir kalėjimuose esantiems, himnai. Kalbėjo jūrų šaulys
Dėl pagalbos telegramomis dr. kun. B. Rutkauskas ir inž. StaKisielius papasakojo, kaip perei- sys Dubauskas,
tais metais dėl Balio Gajausko Vasario 7 d. 10:30 vai. kun. B.
išlaisvinimo „Drauge" buvo R u t k a u s k a s už žuvusius ir
paskelbtas telegramų vajus, de- nukankintus mūsų tautiečius,
ja, atsiliepė tik 58 asmenys. Bet kovojusius už Lietuvos laisvę,
„Margučio" radijo programos atlaikė iškilmingas pamaldas,
„paspausti", per keletą dienų iš Gražiai giedojo Aldonos Pravisų Chicagos apylinkių — puolenytės vadovaujamas papasaulio lietuvių lopšelio — tele- rapijos choras. Po pamaldų buvo
gramų vajus pasiekė 200 minėjimas Šv. Antano parapijos
skaičių. Lietuvių J a u n i m o salėje, kurį atidarė Altos skysąįunga išplatino 1000 atspaus- r i a u s p i r m i n i n k a s A. Jušdintų reklamų. Šitokioje laisvi- kevičius. Vėliavoms vadovavo
nimo kovoje turėtume būti akty- jūrų š. A. Ašoklis. JAV ir Lievesni, nes, kaip matome, ameri- tu vos himnus sugiedojo moterų
kine spauda ar TV dėl mūsų šaulių dainos vienetas, vadotautos laisvės nieko gero vaujamas muziko Juozo Sodaičio. Invokaciją sukalbėjo
nežada
Baigdamas savo pranešimą, kun. B. Rutkauskas. Lietuvos
dr. Kisielius dar pasakė, kad nepriklausomybės paskelbimo
šiomis
dienomis
g a u t a s aktą perskaitė studentė Renata
pranešimas iš okup. Lietuvos, Variakojytė. Žuvusius už Liekad milicija ir KGB stipriau tuvos laisvę ir savanorius-kūvykdo žmonių užpuolimus rėjus gražiai prisiminė A. Jušguminėmis lazdomis. Reziden- kevičius. J i e pagerbti minutės
tas Petras Gražulis teismo tyla. Cicero miesto proklamaciją
salėje buvo apmuštas, o lauke perskaitė inž. St. Dubauskas.
stovintys 200 demonstruotojų Kalbėjo Altos centro valdybos
buvo 24 milicininkų užpulti vil pirmininkas inž. G. Lazauskas,
kiniais šunimis.
įdomi ir turininga paskaita bu
Meninę programą atliko li vo Vliko vicepirm. Vytauto
tuanistinės klasės dainomis, Jokūbaičio. Viktoras Motušis
eilėraščiais ir žaidimais. perskaitė rezoliuciją JAV parei
Dalyvavo K. J e n s e n , A. gūnams.
Keefner, C. Frenzel, St. Matule
Yra gražu, kai, sulaukę gar
vičiūtė, E. Jensen, M. Lapelis, bingo amžiaus, mūsų tautiečiai
Ž. Lapelis, M. Schuch, K. Matu nepasitraukia į poilsį, bet ir
levičiūtė, S. Higgins, L. t o l i a u
dirba
lietuvybės
Keefner, L. Boese, W. Keefner, išlaikymui. Toks yra muzikas
W. Dixon, E. Escamilier, A. Juozas Sodaitis. Jis nepasi
Nowak ir J. Nowak. Lituanis duoda amžiaus naštai, bet
tinės klasės vedėja — ses. M. aktyviai veikia. Jį sutinki dir
Angelė. Programą paruošė Vida bant muzikologijos archyve,
Milavickienė ir Jūratė Jensen. Balzeko kultūros muziejuje ir
Pianistas — John Schroeder.
t u r i suorganizavęs moterų
Užbaigai koncertinę dalį šaulių dainos vienetą, kuriame
atliko D a r i a u s Polikaičio dalyvauja E. Aleknienė, vadovo
sukomponuotas 3 dainas, paly muzikinė talkininkė, A. Ladint muzikos instrumentais tonienė, F . Braunienė, M.
Dariui Polikaičiui, Audriui Radzevičienė, S. Rudokienė, J.
Polikaičiui, Mariui Polikaičiui Paškevičienė ir I. Pocienė. Jos
padainavo Tėvynė Lietuva,
ir Rimai Polikaitytei.
Rūta Jonynaitė-Juškienė, bai Aras, Oi liūdnas, liūdnas, Kur
gus programą, visus pakvietė į gimta padangė, Jauna sesė,
vieną seniausią ir stambiausią Sugrįšt negaliu, Nurimk sesu
Standard Federal taupymo ir te ir pabaigai su visais susi
skolinimo banką, esant} toje rinkusiais Lietuva brangi. Visos
pačioje kolonijoje. Rūta čia yra dainos susirinkusiųjų buvo
tarnyboje neseniai pakelta palydėtos karštais plojimais.
vyresniąja viceprezidente. Pagal Vidury d a i n ų s k a u t i n i n k e
tradiciją kasmet Vasario 16 ši Bronė Variakojienė padek
įstaiga šventei atžymėti visiem lamavo savo kūrinį.
paruošia kavą ir pyragaičius.
S. P a u l a u s k a s
Rūta 5 metus buvo šios LB
apylinkės valdyboje.
J . Šlajus A d v o k a t a s J o n a s C i b a i t i s
VASARIO 16 CICERO

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Vasario 6 d. 12 vai. jūrų šau
liai prie Cicero miesto valdybos
iškėlė Lietuvos tautinę vėliavą.
Buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos

Tel. — 776-8700
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d

