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Vokietija nesutinka sunaikinti
branduolinius ginklus

„Aušra", Nr. 52 (92)
Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Jo nurodytu keliu
Nedaug yra pasaulyje tautų,
kurios savo istorijos kelyje
nebūtų patyrę skriaudų iš kitų
tautų arba pačios nebūtų kitų
skriaudę... Neretai ta pati tauta
buvo ir skriaudžiamoji, ir
skriaudėja. Sunku įsivaizduoti
žmonijos istoriją be žudynių,
grobimo, užkariavimų, kruvinų
revoliucijų, be žiaurių karų,
„nusipelniusių" net pasaulinių
karų vardą...
Daugeliui tautų teko patirti
net genocido siaubą, ilgaamžę
svetimųjų okupaciją, įvairiopą
dvasinę ir fizinę priespaudą,
pažeminimus, nežmonišką
išnaudojimą, skurdą. Daug
tautų buvo visai sunaikintos ar
ba nutautintos.
Skaudu tai konstatuoti. Dar
skaudžiau suvokti, kad toks
žmonijos ,,modus vivendi"
nesikeičia net mūsų „šviesia
j a m " dvidešimtam amžiui
baigiantis... Ir mūsų dienos, de
ja, paženklintos tuo pačiu gėdos

OSI į Tarptautinį
teismą

ženklu — žiaurumu — prideng
tu, rafinuotu ar atviru, grubiu,
net cinišku. Skirtumas dabar
„ t i k " toks. kad žmogaus
žiaurumui mūsų laikų mokslas
ir technika suteikė neregėtą iki
šiol galią — sunaikinti ne tik at
skiras tautas, bet ir visą
žmoniją, net visa, kas tik gyva
žemėje.
Mes, lietuviai, tai apmąstome
šiandien ne vien teoriškai.
Mūsų tauta šiuo metu kaip tik
yra pavergtų, pažemintų tautų
tarpe — kenčiame tarybinę prie
spaudą.
Tik 22 metus dvidešimtajame
amžiuje tegyvenome nepriklau
somą gyvenimą!.. O ir per tą
trumpą laisvės laikotarpį paty
rėme ne vieną skriaudą iš savo
kaimynų (netekom Vilniaus,
Klaipėdos...). Ir visas 19 amžius
mums buvo ištisa carizmo prie
spaudos naktis, negailestingas
mūsų mažos tautos marinimo
amžius! Vos vos išlikome...
(Bus daugiau)
dolerių. Vyriausybės kvietimu,
Chicagos Simfonija bus geriau
sias kultūrinis amerikiečių
ambasadorius.
Orkestras ten išbus t r i s
savaites ir duos 15 koncertų.
Diriguos Sir Georg Solti, nuo
latinis orkestro dirigentas, o
k e t u r i s koncertus Michael
Tilson Thomas. Vienas koncerts
Sidnėjuje bus įgrotas į juostą
televizijai. Bilietai ten jau
visiems koncertam? išparduoti.
Visos orkestro gastrolių išlaidos
kainuos apie 1.86 mil. dol.
Šiai ambasadorinei kelionei
Illinois valstija paskyrė 200,000
dol., Chicagos miestas 100,000,
United Airlines 200.000, Waste
Management 150,000, Illinois
Tool Works 30,000, Hoover Co.
70,000, Kraft, Inc. 30,000. Yra
ir privačių aukotojų. Kai Or
kestras skrido į Japoniją ir į
Europą, ją lydėjo ir Illinois
gubernatorius James Thomp
son. I Australiją jis negalėjo
vykti. Pirmasis Chicagos Simfo
nijos koncertas bus Perthe.
Orkestrantus išlydėjo gub.
James Thompson ir Australijos
generalinis konsulas Chicagoje
Terrence McCarthy.

Torontas. — Kanadoje lei
džiamuose „Tėviškės Žiburiuo
se" septintame numeryje Stasys
Juzėnas siūlo kreiptis į Tarp
tautinį teismą Hagoje. Savo il
gesniame straipsnyje jis
supažindina mus su buvusiu
Hagos tribunolu Olandijoje, o
1946 m. pavadintu Tarptautiniu
teismu. „JAV veikianti OSI
įstaiga, ieškanti II P. karo
nusikaltėlių, remiasi ne tik
vienašaliu Holzmano įstatymu,
bet ir naudojasi sovietų KGB
pateikiama medžiaga, kylančia
taip pat ne vienu atveju iš karo
nusikaltėlių".
Tai paliečia daug tautybių,
ištisas bendruomenes, terorizuo
ja nekaltus žmones ir net
pažeidžia žmogaus teises.
Kadangi Pabaltijo valstybės de
jure pripažįstamos, o su Europos
parlamento pritarimu, gal būtų
galima surasti būdą kreiptis į
Tarptautinį teismą. Yra ir
daugiau organizacijų, kurios
galėtų šiam reikalui būti
naudingos.
I tą skundą turėtų būti
įjungtos Holzmano įstatymo
Rinkimų paraštėje
nepilnumas, neobjektyvumas ir
savanaudiškumas, nes nelie
St. Paul. — Minnesotos vals
čiami visi kiti karo nusikal
tijos
pasiruošiamuosiuose bal
timai, kieno jie bebūtų padaryti.
OSI veikla, kuri remiasi viena savimuose respublikonų sąraše
šališku JAV įstatymu, liečia daugiausia balsų — 43% gavo
daugelį tautybių ir yra tarptau sen. Bob Dole. o Pat Robertson
tinio pobūdžio ir nesuderinta su 28% balsų. Trečiuoju kandidatu
tarptautiniais įstatymais. Dėl to su 15% balsu yra Jack Kemp.
reikia kreiptis į Tarptautinį Viceprezidentas George Bush
teismą Hagoje. Sudėtinis kelių liko ten ketvirtoje vietoje su
tautų skundas galėtų turėti le 11% balsi;.
Demokratų sąraše šios rūšies
miamos įtakos, kad Tarptau
balsavimuose
daugiausia balsų
tinis teismas padarytu konsul
34% surinko Michael Dukakis,
tacinę išvadą.
Lietuviams galėtų atstovauti toliau eina Jesse Jackson. gavęs
19%. Paul Simon 18% ir Ri
Vlikas, Altas, Lietuvių Bend
ruomenė ir Diplomatinė tar chard Gephardt 8%.
nyba, baigia svo straipsnį
Pirminiuose balsavimuose,
Stasys Juzėnas.
kurie antradienį Buvo Pietų
Dakotos valstijoje, laimėjo
Chicagos Simfonija respublikonų sąraše Bob Dole
visus balsus arba 55%. Po jo
į Australiją
daugiausia laimėjo Pat Robert
Chicago. — Šiandien Chi son 20%, George Bush 19% ir
cagos Simfoninis orkestras Jack Kemp 5%. Demokratai
išvyko į Australiją. Australija šioje valstijoje pasisakė su 44%
mini visus metus savo 200 m. balsų už Richard Gephardt.
sukaktį ir tam reikalui yra Michael Dukakis gavo 31%, Al
paskyrusi 15 mil. australiškų Gore 8% ir Paul Simon 6%.
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W a s h i n g t o n a s . — Prez. pareigūnas iš Baltųjų rūmų
Reaganas ir Vokietijos kanc pasakė, jog Amerika y r a
leris Helmut Kohl sutiko, jog nutarusi tuo reikalu nedaryti
y r a reikalinga persvarstyti jokio spaudimo, kad b ū t ų
susidariusią padėtį po pasi modernizuojami dar turimi
rašymo naujosios sutarties su ginklai Vokietijoje. O preziden
Sovietų Sąjungą Europos ap tas pasakė: „NATO viršūnių
sigynimo problemoms ir iš pasitarimas kito mėnesio pra
pagrindų peržiūrėti NATO vals džioje suteiks galimybę tęsti
tybių strategiją. Kanclerio diskusijas šiais svarbiais rei
vizitas pas prezidentą sutvirtino kalais su sąjungininkais". Tik
bendrą nusistatymą k a r t u tiek.
spręsti Europos problemas.
Kohl šį kartą aiškiai pasakė,
Nepasitikėjimas Amerika
kad Vokietija yra priešinga
Kohl ir kiti vokiečių vadai
prieš visų branduolinių ginklų
turėjo
nemalonumų aštriuose
panaikinimą Vakarų Europoje.
Pagal Administracijos prane debatuose, kad sutiko leisti
šimą spaudai, kai kancleris išvežti Pershing 2 raketas iš
išvyko iš Amerikos, Kohl rei Vokietijos. „Mes esame griežtai
kalavo dabar nedaryti jokio ui sumoderninimą arba padidi
Vak. Vokietijos kancleris Helmut Kohl, c e n t n . tarėsi su Senato Užsienio komiteto nariais —
sprendimo pakeisti 88, kad ir nimą trumpųjų distancijų
Jesse Helms, kairėje, ir Claiborne Pell. dešinė - Kancleris Washingtone turėjo labai svarbius
pasenusioms Lance trumpųjų raketų, sako vokiečių parlamen
pasitarimus su Valstybės sekretoriumi G. Schultzu ir su prezidentu R. Reagnau Europos
nuotolių branduolinėms rake to narys ir artimas Užsienio rei
ginklavimosi klausimais.
toms, kurios dabar yra Vakarų kalų ministerijai pareigūnas, o
Vokietijoje. Keliamas klausi ypač dėl to, „kad kitas prezi
mas, ar reikia modernizuoti dentas gali sužlugdyti visą
Lance raketų sistemą, ypač kai mūsų europiečių reikalą".
Washingtone praėjusį savait
dabar pradėta rimtai svarstyti
galį
kancleris Kohl sutiko, jog
ilgųjų distancijų raketų suma
po
nusiginklavimo
sutarties
— Vienoje, Reuterio žinių žinimą.
ratifikavimo, jie visą dėmesį
pranešimu, kanclerio Franz
skirs konvencionaliniams ir
Vranitzky vadovaujama Austri
NATO pasitarimai
cheminiams ginklams tobulin
jos Socialistų partija parei
Briusselyje
b
u
s
NATO
ti. Bet Kohl yra linkęs, kad
kalavo, kad prez. Kurt VValdheiviršūnių
pasitarimas
kovo
2
ir
NATO ir Varšuvos pakto valsty
Speciali sesija tautybių klausimu
mas atsisaktytų prezidento
3
dienomis.
Tų
pasitarimų
metu
bių karinės pajėgos būtų
pareigų. Jis net pradėjo derybas
sutarta
diskutuoti
moderni
sulygintos ir išbalansuotos.
su koalicinėmis partijomis dėl
Maskva. — Gorbačiovas, tęs pasakė Centro komitetui, jog būsimo kandidato į Austrijos zavimą arba Lance sistemos Kancleris taip pat tarėsi ir su
damas savo akciją, kad būtų filosofinis Mai KSO ir Lenino prezidentus.
pakeitimą kita apsigynimo Senato vadais apie neseniai
įvykdyti pasikeitimai °ovietų palikimas tur^ >ūti pritaikintas
sistema. Lance branduolinės pasirašytos s u t a r t i e s rati
— Gvatemaloje daug žmonių raketos gali skristi tik apie 60
visuomenėje, kalbėjo Komunis dabartinėms vidaus ir tarptauti
fikavimo reikalą.
tų partijos vadams, k a d nėms sąlygoms. „Yra reikalinga pasitiko su gėlėmis ir plakatais mylių. Bet Administracijos
Komunistų doktrinos pagrindi nuvalyti biurokratizmo rūdis kardinolą Obando y Bravo, kai
niai elementai yra pasenę ir nuo socializmo idealo", kalbėjo jis atvyko į pasitarimus tarp
sukalkėję.
Gorbačiovas. „Mes stengiamės sandinistų ir Contras kovotojų
Kalbėdamas baigiamajame dabartinėse sąlygose atnaujin ir minios palydėjo su ovacijomis,
posėdyje apie ideologinius ti leninistinį požiūrį naujai sis kai jis išvyko.
klausimus, Gorbačiovas Centro temai ir p a š a l i n t i buvusį
— Maskvoje Valstybės sekre
komiteto nariams pakartotinai suakmenėjimą".
torius George Shultzas baigė
kartojo, jog jo pasiūlymai yra
pasitarimus ir išvyko į Briusselį
naudingi Sovietų Sąjungai ir jie J o pagrindinis pareiškimas painformuoti sąjungininkų
Prieš du tūkstančius metų labiau — politikai... Mesijo
turi būti vykdomi pagal „gene
užsienio reikalų ministerius
Gorbačiovo kalba laikoma vie
ralinę perestroikos rubriką". Jis
apie tai. kas buvo kalbėta ir maža Izraelio tauta taip pat mokslas jiems dvelkė, mūsų po
na pagrindinių politinių pareiš
vaitojo
Romos
imperijos litikų terminologija t a r u s ,
taip pat gynė savo užsienio poli
sutarta Sovietų Sąjungoje.
kimų, kokius yra padaręs šis So
„bedančiu pacifizmu", susitai
tiką, įskaitant ir neseniai
— Washingtone Atstovų nelaisvėje. Vaitojo ir laukė ga
vietų vadas. „Partija privalo
lingo Gelbėtojo, svajodama apie kymu su vergija, net tėvynės
pasirašytąją sutartį su Amerika
kovoti už perestroiką produkci rūmai susitarė, kad būtų vėl pa laisvą ir stiprią Izraelio vals išdavimu. Jie troško greito
eliminuoti vidutinio nuotolio ir
joje ir dvasinėje sferoje". Jis skirta Contras humanitari tybę, gal net... imperiją. Gel išsivadavimo! O jį gali atnešti
trumpesniųjų distancijų rake
sakė, jog „asmeninė iniciatyva niams reikalams 30 mil. dol., bėtojas atėjo! Dieviškai ga tik ginklas!.. Kristus nesudarė
tas. Gorbačiovas jiems pasakė,
yra socializmo širdis". Dėl to, pranešė speakeris Jim Wright. lingas: stebuklingai gydė, su tautos vadais sąjungos. Užtat
jog kapitalizmo prigimties pasi
kad to nebuvo leista praeityje, Kongresmenai iš savo balsuo maitino minias, tramdė audras, jie susijungė prieš Jį net su
keitimai ir visa serija kitų fak
sovietai prarado daug ekonomi tojų gavo labai daug laiškų, net mirusius prikeldavo! pavergėjais romėnais... Jie
torių, įskaitant ir branduolinio
kurie buvo prieš juos, kam jie
niame gyvenime.
prikalė Kristų prie kryžiaus, ir
karo pavojų, žymi pažanga in
nubalsavo neduoti daugiau pa Išsivadavimas atrodė užtik
„Pirmą
kartą
per
daugel
nuėjo savu keliu į išsivadavimą
formacijoje ir technologijos
ramos laisvės kovotojams Nika rintas. Visi nekantriai laukė,
dešimtmečių
reikalinga
žvelgti
..greitu", tradiciniu keliu... 66
kada
Jis
sužadins
tautoje
neapy
bendravimas pakeičia kapitaliz
ragvoje.
socialistiniu
pliuralizmu".
Savo
metais
žydai sukyla prieš
mo plėtimąsi pasaulyje.
— Washingtone Vyriausias kantos bangą nušluoti pavergė
kalboje jis ne kartą atrodė, kad
Centro komitetas padarė ir gina savo poziciją tuose klau T e i s m a s išklausė įvairių jams nuo žemės paviršiaus, romėnus. 70 m. Romos legijonai
sugriauna Jeruzalę ir jos šven
keletą pakeitimų vadovybėje simuose prieš kitus politbiuro organizacijų atstovų kalbas apie kada lieps pakelti kalavijus
tyklą. Žydai masiškai žudomi,
šiame uždarame posėdyje. narius. Kai kurie iš jų mano, jog privačių klubų integravimą, š v e n t a m kerštui, kada iš
išvaromi į vergiją, išblaškomi po
Atrodo, kad tai ir vėl sustiprino Gorbačiovas tolsta nuo marksis Nevv Yorke yra vienas klubas, pavergtųjų jie pagaliau taps
pasaulį.
73 m. išgriaunama
viešpačiais, kitų pavergėjais,
Gorbačiovo poziciją.
tinio - leninistinio mokymo kuris per kelias generacijas kada galės ,.eksproprijuoti eks- paskutinė sukilusių žudų tvirto
Vienas
iš
konkrečių gairių. Specialus suvažiavimas buvo skirtas tik vyrams, bet
vė Masada... Ir tiktai (!!!) 1948
pasiūlymų buvo sukviesti spe birželio mėnesį turės tuos jo dabar moterys pradėjo kovą, proprijatorius"...
m. atkuriama Izraelio valstybė!
cialų Centro komiteto posėdį iš pasiūlymus priimti ar atmesti, kad ir jos ten būtų priimtos.
Bet ką izraelitai girdi iš Bet kad ji gaėtų egzistuoti, ir vėl
diskutuoti Sovietinę politiką o per tą laiką bus vedamos
— J e r u z a l ė j e vėl buvo Gelbėtojo lūpų?! Jis kalba apie reikia labai
tautybių atžvilgiu, kas paskuti diskusijos.
nušauti du palestiniečių jaunuo visų žmonių Tėvą, esantį dangu
niu metu yra viena opiausių
liai, kurie protestavo prieš Izra je, todėl žmonės vieni kitiems
problemų. Šis pasiūlymas buvo
elio vedamą politiką. Šiuo metu yra broliai ir seserys. Jis moko
Tačiau tautiškumas
padarytas paties Gorbačiovo.
kasdien
žūsta po kelis mylėti...net priešus ! J i s
nepriimtinas
palestiniečius tose srityse, draudžia kelti kalaviją! Jis
Demonstracijos dėl
moko tarnauti žmonėms, bet ne
Gorbačiovo kalba yra sura kurias laiko užėmęs Izraelis.
autonomijos
—
Afganistano
laisves
ko
viešpatauti
ir engti juos! Jis
šyta 75 puslapiuose. Tass žinių
votojai
pranešė
šį
antradienį,
ragina kaupti turtus ne žemėje,
Paskutiniais keliais metais agentūra pradėjo jos atskirus
kad
jie
paruošė
planą
pakeisti
KALENDORIUS
bet danguje, žemiškus turtus
punktus
skelbti
viešai.
Bet
kaip
įvyko daug demonstracijų ne
komunistinei
Najib
vyriausybei
išdalinant
jų
stokojantiems...
rusiškai kalbančiose tautybėse, suderinti tokį Gorbačiovo išsi
Vasario 25 d.: Serapijonas,
įskaitant kazachus Sovietų reiškimą, kai jis sako. jog reikia ir užtikrins saugų sovietų pasi
Valburga,
Margiris. Rasa. Vik
Tokio mokslo izraelitai
centrinėje Azijoje ir latvius, laisvai leisti \ystytis tautinėm traukimą.
nebuvo girdėję, geriau sakant, toras, Terezijus. Regimantas,
lietuvius ir estus Pabaltijo kultūrom, bet tuo pačiu metu jis
nenorėjo girdėti ir suprasti. Vygantas.
respublikose, kurie siekia Centro komitetui kalba, kad dos reikalą ir atvirą žvilgsnį į
Vasario 26 d.: Aleksandras,
Kristui prieštaravo ne tiek
autonomijos, rašo Nevv York tautiškumas yra sovietams ne Sovietų istoriją, nes ji turinti
liaudis, kiek religijos vadai. Juo Izabelė, Jogintas, Jorūne.
Times korespondentas P. Taub- priimtinas. ..Sovietinis patrio būti moksliškai pagrįsta.
Kalbėdamas apie užsienio
man. Žydai ten taip pat laikomi tizmas yra didžiausia vertybė",
tautine grupe, kuri yra prie sakė jis. „Kiekviena tautiškumo politikos reikalus, Gorbačiovas
— Maskvoje pranešta, kad
šinga
Sovietų
oficialiai ir šovinizmo manifestacija yra pasakė, jog pagrindinis prin
ORAS
su tuo nesudf inama". Centro cipas yra ..pripažinimas visiem įvyko didelės, apie 100,000
politikai.
Saulė teka 6:34. leidžiasi 5:35.
Pasiūlydamas keletą peržiūrė- komitetas priv <lo tai studijuoti žmonėm ir kiekvienam kraštui armėnų demonstracijos, reika
laujančios
sugrąžinti
jiems
jų
laisvę
pasirinkti
savo
socialinio
ir
vėliau
padaryti
sprendimą.
Temperatūra dieną 28 1.,
tinų ideologinių principų
kraštą.
ir
politinio
gyvenimo
būdą".
naktį
10 1.
Sovietų Sąjungai, Gorbačiovas
Jis atnaujino laisvesnės spau-

Gorbačiovas ragina
Komunistų partiją
peržiūrėti savo teorijas
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BALFO METINIS
SUSIRINKIMAS
Balfo 76-to skyriaus metinis
susirinkimas įvyks sekmadienį,
vasario m ė n . 28 d., 12-tą
valandą Šv. Antano parapijos
patalpose. Bus skyriaus veiklos
pranešimai
ir
valdybos
rinkimai.
KAZIUKO MUGĖ
Detroito skautai šiais metais
Kaziuko mugę rengia kovo
20-tą dieną. Mugės atidarymas
įvyks 12-tą valandą.
REPREZENTACINĖ
KOMANDA
Detroito lietuvių sporto klu
bas, „Kovas" organizuoja repre
zentacinę krepšinio komandą ir
kviečia pavienius klubo sporti
ninkus lošti tenisą, golfą ir daly
vauti kitose sporto šakose.
„Kovas" rengiasi šių metų gale
ir pradžioje dalyvauti III
p a s a u l i o lietuvių
sporto
žaidynėse, Australijoje.
V. SKUODIS LANSINGO
SPAUDOJE
Lansingo diecezijos savait
raštyje „Catholic Weekly" tilpo
Gražinos
Kriaučiūnienės
aprašymas apie Vytauto Skuo
džio lankymąsi Lansinge ir lie
tuvių delegacijos su Vytautu
Skuodžiu ir vysk. Kenneth
Povish nuotrauka. Taip pat
„Lansing State Journal" įdėjo
ilgesnį straipsnį apie Vytauto
Skuodžio išgyvenimus Sibiro
koncentracijos stovyklose ir jo
nuotrauką.
VASARIO 16-TOJI RADIJO
PROGRAMOJE
„Lithuanian Melcdies" radijo
programa, kuriai vadovauja
Algis Zaparackas, š.m. vasario
16 dieną, Lietuvos Nepriklau
somybės s u k a k t į
minint,
transliavo dvi programas: 12-1
vai. p.p. ir 3-4 vai. p.p. Tos
dienos programų mecenatais
buvo Leonas ir Danutė Petro
niai, Petronis Industries savi
ninkai.
REKOLEKCIJOS
Rekolekcijos Šv. Antano pa
rapijoje vyks kovo 18, 19 ir 20
dienomis. J a s praves kun.
Leonas Zaremba, SJ.
A. A.
K. KRIŠČIŪNEVIČIENĖ
Katarina Kriščiūnevičienė,
kun. Viktoro Kriščiūnevičiaus
mamytė.sulaukusi gilios senat
vės, mirė vasario 18-tą dieną.

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

KAUKIŲ BALIUS
Kaukių balius, Detroito atei
tininkų surengtas vasario 13-tą
dieną, šiais metais sutraukė
mažiau publikos ir kaukių. Už
įdomiausias kaukes pirmą vietą
laimėjo Birutė ir Jonas Sverai,
antrą vietą — Rita ir Vytas
Polteraičiai ir trečią vietą —
Alma Matvėkaitė ir Nariman
tas Udrys.
S. Garliauskas

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

U.S.A
Kanadoje (U.S.A.) dol. . .
Užsienyje
Savaitinis (Šešt. pned.) .

Lietuvos Vyčių Chicagoje r e n g t a m e „ L i e t u v o s P r i s i m i n i m ų " b a n k e t e . I š k.: k u n . A n t a n a s
Miciūnas, solistė Marija J u z ė n a i t ė , L i e t u v o s g e n e r a l i n i s konsulas Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė,
prel. J u o z a s P r u n s k i s , p o n i a S a v i c k i e n ė , s e n . F r a n k S a v i c k a s , A l d o n a B r a z i e n ė , k u n . A n t a n a s
Z a k a r a u s k a s , sol. A l g i r d a s B r a z i s ir k u n . A n t a n a s P u c h e n s k i .
v
t
i
Tamulaičio

metams
$60.00
$60.00
$60.00
$35.00

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:3(M:00; šeštadieniais nedirba.

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Vasario 13 d. vakare, Detroi
to gyventojai rinkosi į Dievo
Apvaizdos parapijos salę, kuri,
prisitaikant baliaus temai —
Užgavėnių balius, buvo išpuoš
ta Natos Zarankaitės ir Detroi
to studentų ateitininkų. Baliaus
rengimo komitetas — Detroito
sendraugių valdyba: Janina
Udrienė, pirm.. B. Neverauskas, L. Mikulionis, ir J.
Rugienienė — jau nuo rudens
rūpinosi ir daug darbo valandų
praleido šį vakarą organizuo
dami. Viskas buvo labai gražiai
ir sklandžiai sutvarkyta. Salės
dekoracijos, tortų stalas, lo
terija,
orkestras,
karšti
užkandžiai, „baras", tai regimi
darbo rezultatai, kurie susi
rinkusius viliojo vaišintis ir
linksmintis.
Vakarą pradėjo Linas Miku
lionis ir Danutė Petrusevičiūtė,
supažindindami šiais žodžiais:
„Susirinkome šį vakarą klau
sytis Detroito kolonijai dar
nepažįstamo dainos vieneto"...
Šie nepažįstami, tai Toronto
muzikalinis trio, kurį sudaro
grupės vadovas Vaclovas
Povilonis, muzikas iš Mari
jampolės. Per gastrolę New
Foundland jis pasitraukė iš an
samblio ir gavo politinio pabė
gėlio teises. Valdas Samonis.
atvykęs iš Suvalkų trikampio
pagilinti mokslą Indianos u-te,
apsisprendė negrįžti. Vytautas
Spudulis, kuris prieš penkiolika
metų atvyko į Montrealį gi
mines aplankyti, pasiliko. Visi
trys dabar gyvena Toronto, kur
vietinių lietuvių dėka susi
pažino ir, traukiami meilės
muzikai, susibūrė ir pasivadino
„Povilonio dainos grupė". Trio
repertuaras turiningas, įvairus.
Per programą buvo vartojami
įvairūs muzikos instrumentai,
dainuojama trio, duetu, solo.
Dainaviman buvo bandomi
į t r a u k t i ir visi renginio
dalyviai.
Programoje atlikta: „Vyrai
užtraukime". T. Makačino,
„Gromatėlę parašiau", V.
Juozapaičio, „Lietuva" ir „Aš
numojau ranka", V. Babravi
čiaus, „Serenada", V. Cottunio,
„Ten, kur svajonė laukia", A.
Raudonikio, „Tu ateik", V.

Po V a s a r i o 16-tosios m i n ė j i m o D e t r o i t e , m i n t i m i s dalinasi Dievo Apvaizdos
l i e t u v i ų p a r a p i j o s klebonas k u n V i k t o r a s Kriščiūnevičius, p a s k a i t a minėjime
s k a i t ė s d r L e o n a s K n a u č e l i ū n a s . , , L i e t u v i š k ų melodijų" radijo v a l a n d ė l ė s
v e d ė j a s Algis Z a p a r a c k a s ir J A V s e n a t o r i u s Donald Riegle, n u o š i r d u s
lietuviškų r e i k a l ų rėmėjas.
Nuotr

J. U r b o n o

Povilonio, „O tas dulkėtas
traukinys", liet. liaud. daina,
„Einu per žemę" ir „Žvejo
dainelė" A. Bražinsko, „Žiema",
nežinomo autoriaus, „Sužvengs
žirgeliai", J. Gaižausko, „Ne
rasim
motinos
antros",
A. Raudonikio, „Senjorita",
nežinomo autoriaus, „Rhinestone Covvboy", L. Weiss, „Žibu
riai languose", V. Telksnio,
„Nakties sapnai", Z. Vyšniaus
ko, „Sudeginti tiltai", nežinomo
autoriaus, „Saulutė nusileido",
liet. liaud. daina, „Balnokit,
broliai, žirgus", žemaičių krašto
daina, „Ant Vilniaus kalvų", V.
Telksnio, „Šąla. šąla", M.
Tamošiūno. Solidarizuojant su
vasario 16 dienos įvykiais Lie
tuvoje, visi susirinkę padainavo
„Lietuva brangi".
Po muzikinės programos sve
čiai gardžiavosi kugeliu,
cepelinais ir Užgavėnių blynais,
paruoštais nenuilstančių šeimi
ninkių D. Doveinienės, A.
Lelienės. Majierienės, V. Neverauskienės, R. Petruševičienės
ir O. Sirgedienės. Virtuvės šta
bą suorganizavo ir maisto
ruošimu rūpinosi Jurina Rugie
nienė. Pasivaišinus, buvo
galima toliau gardžiuotis tortais
bei kitais saldžiais kepsniais
nuo pyragų stalo, kurį tvarkė
moksl. ateitininkų globėja M.
Jankauskienė. Jos rūpesčiu
buvo suorganizuotas jaunimas,
apsukriai patarnavęs prie stalų.
Besivaišinant, užgrojo iš Chicagos atvykęs „Aido" orkestras,
vadovaujamas Dariaus Polikaičio. Valandą pašokus — pertrau
ka, kurios metu visus dalyvius
dainaviman įtraukė Povilonis,
su akordeonu vaikščiodamas
publikos tarpe. Muzikantams
užgrojus kaukių maršą, įvyko
kaukių paradas. Kaukėms žy
giuojant, J. Udrienė supa
žindino su teisėjais: P.
Mikailiene, K. Kazlausku, ir D.
Sirgediene.
Įdomiausios
kaukės buvo premijuojamos.
Pirmoji vieta teko „katytėms"
— B. ir J. Sverams; antra vieta
— „krokodilams" — R. ir V.
Polteraičiams ir trečia —
„senelei su krepšiais" (bag lady t
— A. Matvekaitei. Premijos
piniginės. Sverai čia pat savo
laimiki padovanojo Detroito
ateitininkų
sendraugių
valdybai.
Tada buvo laikas patikrinti
bilietėlių numerius, nes vyko
laimėjimų traukimas, kuriuo
rūpinosi Detroito jaunųjų atei
tininkų
globėja
Birutė
Bublienė. Vyno ir sūrių krepšys
atiteko L. Sabaliūnui, šampa
nas su taurėm — J. Idzeliui, lie
tuviškų skanėstų krepšys — B.
Valiukėnui, G. Kriaučiūnienės
keptas napoleonas — N. Plečkai
tienei, šokoladinis tortas — R.
Kriaučiūnui.Besidžiaugiant laimikiais, šo
kant ir dainuojant prabėgo dar
vienas Detroito ateitininkų
sendraugių suruoštas kaukių
balius.
Gražina Kriaučiūnienė

4 metų
$35.00
$35.00
$35.00
$20.00

3 mėn.
$20.00
$20 00
S20.00

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

ILIIS W VOS

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., P.O. Box 545. North Andover, MA 01845

BRIDGEPORTE ATGYJA
LIETUVOS VYČIAI
Šv. Jurgio parapijoje neseniai
buvo atgaivinta Lietuvos Vyčių
16-ta kuopa. Kun. Ričardas
Mykolas Dodaro, Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas ir 16-tosios
kuopos dvasios vadas, pareiškė
pritariąs šios JAV-bėse veiklios
organizacijos atgaivintos kuopos
užmojams.
I kuopos valdybą buvo iš
rinkti: pirmininkas Glenn Ed
vardas Perutis, viscepirm.
Petras Povilas Zansitis, sekre
torė Agnietė Bernadeta Rainis
ir iždininkė Deborah Ona
Martin.
Kuopa ruošia išvyką į Mont
realį. Kanadoje, ten vyksiančion
Tautinių šokių šventėn. Nu
spręsta pasiųsti atstovus į liepos
mėn. Washington, D.C.. vyk
siantį 75-tąjį Lietuvos Vyčių
Visuotinį suvažiavimą.
Amerikos lietuviai katalikai,
susidomėję įsijungti į kuopos
veiklą, kviečiami skambinti
sekretorei Rainis (telefonu
847-0356).
Bridgeporto rajono laikraštis
„Bridgeport News" aprašė šios
kuopos atgaivinimą ir persi
organizavimą.
Paminėtina, kad dauguma
kuopos narių taip pat yra
„LABAS" (Lithuanian Americans of the Bridgeport Area
Society) draugijos nariai.
Stella Kaulakis
112-JI KUOPA
Po sausio mėnesį įvykusio
kuopos susirinkimo, kuriam va
dovavo lietuviškų reikalų komi
teto pirmininkė Rita Zakarkaitė, išsiuntėme arti 60 laiškų
įvairiomis lietuvių reikalus
liečiančiomis temomis. Rita
buvo Lietuvos Vyčių atstovė
neseniai įvykusiame Pasaulio
lietuvių jaunimo suvažiavime.
Ji įdomiai papasakojo apie
Australijoje įvykusį kongresą
Rita ten būdama užmezgė daug
naujų draugysčių. Mes žinome,
kad Lietuvos Vyčių organizaci
jai ji gražiai atstovavo.
VASARIO 16-TOJI
PENSYLVANIJOJE
Lehigh slėnio 63-čioji Lietuvos
Vyčių kuopa vasario 14 d. su
ruošė Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą-vakarienę isto
riniame Hotel Easton viešbu
tyje. Kviestųjų svečių tarpe
buvo Jungtinių Amerikos Vals
tybių atstovų rūmų narys Don
Ritter. kuriam buvo įteiktas
„Friend of Lithuania" žymuo
73-iame Lietuvos Vyčių Visuo-

tiniame seime, įvykusiame
Allentown mieste. Su juo daly
vavo valstijos atstovas Robertas
L. Freeman.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo
Algimantas Gečys iš Philadelphijos, JAV Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas. Jo
kalbos tema buvo 1987-tųjų
metų rugpjūčio mėnesį vykusių
laisvės demonstracijų trijuose
Pabaltijo valstybių miestuose —
Lietuvos sostinėje Vilniuje, Lat
vijos sostinėje Rygoje, bei Estijos
sostinėje Talline — iššūkis
Sovietų Sąjungos komunistinei
hierarchijai. Minėjimą, kuris
įvyko po šv. Mišių Šv. Mykolo
parapijos bažnyčioje, pravedė
Al. Klizas.
Vasario 16-tą dieną, minint
Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo metines, 10 vai. ryto
įvyko vėliavų pakėlimo iškilmės
Easton miesto Centre Square
aikštėje, dalyvaujant bur
mistrui Salvatore Panto. Bethlehem miesto rotušėje vėliavų
pakėlimo iškilmėse dalyvavo
burmistras
Ken
Smith,
Allentovvno miesto rotušėje
pakeliant vėliavas dalyvavo
burmistras JoseDh Dadonna.
Minėjimuose
dalyvavo
spaudos atstovai iš viso Lehigh
slėnio.
JFO
41-MOJI LIETUVOS VYČIŲ
KUOPA BROOKLYNE
Sausio 10 dieną Apreiškimo
parapijos žemutinėje salėje įvy
ko Lietuvos Vyčių 41-mos kuo
pos narių susirinkimas, kurį
malda pradėjo pirmininkas WilHam Kurnėta. Po jo įžanginės
kalbos, sekretorė Aldona Zau
nius perskaitė praėjusio susi
rinkimo užrašus, o iždininkė
Veronika Kazlauskas pateikė
piniginę apyskaitą.
Kuopa turi 49 narius. Helen
V. Kulber pranešė, kas yra
veikiama. J. Lugauskas pateikė
platų planą, kaip padidinti
kuopos nariu skaičių. Tas
planas buvo apsvarstytas ir
dalis palikta tolimesniam jo
svarstymui ir vykdymui. Kle
bonas J. Pakalniškis savo kalbo
je pažymėjo, kad parapijos
reikalai yra gerame stovyje, pa
statai seni ir juose yra daromi
reikalingi pataisymai, kad
ateinančiais metais bus pa
rapijos ir Lietuvos Vyčių 75
metų gyvavimo sukaktis, kuriai
jau iš anksto turime ruoštis ir
jas iškilmingai atšvęsti. L. V. 41
kuopos dvasios vadas kun. D.
Staniškis kalbėdamas priminė,
kad vasario 5, 6. ir 7 dienomis
- Washington, DC, vyks semi

naras ir yra organizuojama į ten dienių sulaukti ir juos vytiškai
kelionė autobusu. J i s susi
S. K. Lukas
rinkimą baigė malda. Po susi
rinkimo buvo vaišės su skaniais
užkandžiais. Vaišių metu buvo
DR. LINAS A. SIDRYS
paminėtas kun. J. Pakalniškio
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
2636 W. 71 st Street
ir vytės Emilijos S a n d a Priima
trečiadieniais,
navičienės gimtadieniai, sugieketvirtadieniais ir penktadieniais.
dant jiems ilgiausių metų.
Susitarimui skambint 436-5566
Palinkėta jiems dar daug gimta
DR. VIJAY BAJAI, M . D . , S.C.

Kab. te!. 471-3300; rez. 442-8297

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LiGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete;
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms
2 4 3 4 W. 71 Street, Chicago
T e l . 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr.. ketv.. penkt. nuo 12 IK. 6 V V.

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.

Ofs. 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
Rez. 246-0067; v ; a 2 4 6 - 6 5 8 1

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINES HGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski R o a d
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
2655 W 69 St.
Tel 776-9691
pirm 12-2 v p.p.: treč 12-2 v p.p
penkt.: 1-3 v p.p.
3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kabineto t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski R d .
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Soecialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
ir hemorcidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. T e l . 5 8 5 - 2 8 0 2
Valandos pagal susitarimą
Penkt. antr . ketv ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir \ namus

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzie Ave.,
Chicago, III. 60652
Pirm . a n t r . ketv ir penkt
pagal susitarimą

C a r d i a c Diagnosis, Ltd.
M a r q u e t t e Medical Building
6 1 3 2 S Kedzie
C h i c a g o . IL 60629
T e l . 436-7700
R I M G A U D A S NEMICKAS, M.D
S. P R A S A D TUMMALA, M.D.
SURENDER

KUMAR, M.D.

Širdies 'r Kraujagyslių Ligos
Vatandos pagal susitarimą
N a m ų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago. III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120
Tel. 742-0255
Vaiandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave.
T e l . 563-0700
Valandos pagai susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
. Contact lenses"
2618 W. 71 st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr Tumasonio kabinetą perėmė

DR. JOVITA KERELIS

T. RAMA, M.D.

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

Specialybe — Chirurgija
2454 West 71 st Street
T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai pirm antr ketv ir penkt.
3 iki 7 v v. Tik susitarus

Tel. RE-liance 5-1811

Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 7 1 st. St., Chicago, III.
T e l . : 436-0100
11800 Southwest Highway
Palos Heights. III. 60463
(312)361-0220
(312)361-0222

DR. WALTER J . KIRSTUK
LIETUVIS GYDYTOJAS
3925 West 59th Street
Vai pirm . antr . ketv ir penkt
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak
Treč ir šešt uždaryta

DR. ANTANAS G. RAZMA

DR. LEONAS SEIBUTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth A v e . . Cicero
Kasdien i iki 8 vai vak
išskyrus treč Šeš! 12 iki 4 vai popiet

INKSTŲ. PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2 6 5 6 W 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto t e i . 776-2880. rez. 448-5545

DR. IRENA KURAS

NANCY STREITMATTER, M.D.

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS

KŪD'KIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 8 i s t Street
Kabineto t e l . RE 7 - 1 1 6 8 ;
Rezid. 385-4811
Or. Tumasonio kabinetą p e r ė m ė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS M A Ž E I K A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W . 63rd S t .
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9; antr 12-6. penkt 10-12 1-6

KARDIOLOGE
2 4 5 4 W . 71 Street
Tel. 434-6777
V a l a n d o s pagal susitarimą
E D M U N D S VIŽINAS, M.D., S . C .
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer Ave. 'prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2700 W. 4 3 St.. Tel. 927-3231
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą pirm . antr
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v

Tautinis egzaminas —

popiežiaus noras dalyvauti 600
metų krikščionybės minėjime
Lietuvoje. I tūkstančio metų
krikščionybės įvedimo Rusijoje
iškilmes popiežius neturėtų
vykti, nes provoslavai yra tapę
vien valdžios įrankiu. Atsargiai
elgtis su dvasiškių delegacijo
mis vienoje ar kitoje geležinės
uždangos pusėje, nes paprastai
tokie vizitai panaudojami propa
gandai. Iškeltas Vilniaus kated
ros reikalas ir peticija, kurią
pats pirmasis pasirašė Philadelphijos kardinolas J. Krol.
Vyskupas Povish šiuo reikalu
ne tik domėjosi, bet pažadėjo
talką pačios peticijos platinime
savo vyskupijos ribose. Atsis
veikinant vyskupas mane
tiesiogiai paklausė, kodėl jis
nebekviečiamas į Dainavos
metinę šventę. Kiek nesmagiai
pasijutęs, tik paminėjau, kad
turėtų pareigų nebeturiu ir kad
jo norą būti pakviestam per
duosiu kam reikia.

JAUNIMAS JĮ
IŠLAIKĖ
Lietuvos Nepriklausomybe
prieš 70 metų paskelbė viduri
niojo ar jaunesniojo amžiaus
susipratę
patriotai.
Iš
vyresniųjų net ir negalima rei
kalauti sunkesnių ir rizikingesnių žygių, kurie jau nepa
keliami jų jėgoms ir nesu
derinami su jų valios galiomis.
Jie kenčia ir dejuoja dėl to, kas
aplinkui juos darosi, bet laukia,
kad jaunesni darytų tinkamus
žygius, ryžtųsi didesniems dar
bams ir užmojams. Taip buvo
prieš 70 metų, taip yra ir dabar
pavergtoje tėvynėje ir laisvoje
išeivijoje. Tik išimtys kenčia iki
galo — iki mirties. Jie jaučia
fiziškai pralaimėję, bet nepra
laimėję tiesos ieškojimo, tei
singumo skelbimo artimiesiems
ir net priešui.
Kai pažiūrime į Vasario 16-tosios šventės — Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties
minėjimus, kai žiūrime į pasi
reiškimus okupuotame krašte ir
išeivijoje, galime lyginti tai su
praeitimi, su istorijos įvykiais
pasaulinėje plotmėje ir savoje is
torijoje. Tik vidurinioji ir jauno
ji karta rizikavo kalėjimais,
bausmėmis, mušimais ir areš
tais tėvynėje. Demonstruoti jie
norėjo, bet priešo policija, suva
ryta negalvojanti minia ir ka
riuomenė trukdė pareikšti lais
vą valią, nes ten laisvė nepri
pažįstama. Komunizmo laisvė
yra laikoma buržuaziniu prieta
ru, kuris nori sugriauti Sovietų
Sąjungą ir komunistinę atgy
venusią politinę ir ekonominę
sistemą. Juo labiau tai viešai
reiškiamas pasipriešinimas
laisvei, kai ta laisvė ginama
Vakaruose, bet jos sąskaiton
pataikaujama komunistiniam
blogiui.
Išeivija išlaikė egzaminą bent
tuo būdu, kad iššaukė vietos
spaudos viešus pareiškimus,
aprašymus, gautus iš žinių
agentūrų ar savų korespon
dentų iš okupuotos Lietuvos, kai
ten vieni persekiojo bet kokius
laisvės pasireiškimus, kiti
laisvę norėjo pabrėžti net au
komis ir viešu pasipriešinimu.
Čia egzaminą išlaikė jaunimas
ir vidurinio amžiaus patriotai,
budėdami ir badaudami, reikš
dami protestą ir tautos
troškimus.

Gana plačiai nušvietė ameri
kiečius „New York Times". Clevelando „ P l a i n
Dealer",
„Chicago Tribūne" ir „Chicago
Sun-Times", taip pat vietiniai
laikraščiai, kaip ,,Southwest
News-Herald" ar ,,Southown
Economist Nevvs". Kai kurių
miestų dienraščiai tik paminėjo
komunistų suorganizuotas prie
vartines demonstracijas prieš
Amerikos prezidentą Ronald
Reaganą, kai kurių dar ir neži
nome ar net nesirūpiname
žinoti. Bet jie tikrai minėjo
Lietuvą ir lietuvius. Jie niekada
tiesos neapleidžia ir niekada
nepraleidžia nepaminėję Sovie
tų Rusijos agresijos, okupacijos
ir savo įtakos plėtimo ir užgrob
tųjų persekiojimų.
„Chicagos Tribūne" vasario
18 d. net vedamuoju prisiminė
Lietuvą ir Sovietų Rusijos nie
kingus darbus pasaulyje, pri
mindami ir dabartinę žaizdą
Afgat stane. Tai pasidarė mūsų
jaunimo, mūsų profesionalų,
kurie jau įsijungė į savo darbus
ir amerikietišką gyvenimą, o,
atėjus laikui, sugebėjo parodyti
savo iniciatyvą priminti ameri
kiečiams ir perjuos visam lais
vajam ir nelaisvajam pasauliui
Kuriame yra meilė, tame yra
ir Dievas, nes jis ir yra meilė.
L. ToJstnj

proklamaciją, kurioje skelbia
ma, kad vasario 1 diena yra
skelbiama Vytauto Skuodžio
diena. Proklamaciją lydėjo ta
rybos bei publikos plojimai. Plojom ir mes su Gražina, likę
namie. Saulius Anužis dar buvo
paprašytas tarybą supažindinti
su svečiu bei jo atsilankymo
aplinkybėmis. Ir vėl buvo
išnaudota proga amerikiečiams
papasakoti apie Lietuvą, jos
kančias, kovotojus užjos laisvę
bei žmonių teisių pažeidimus.
Su padėka reikia paminėti Edward Piloske, kuris ėmėsi
iniciatyvos šios proklamacijos
pravedime ir paskelbime. Jis
yra lietuvių kilmės asmuo,
kuris turi atsakingas pareigas
kaip miesto vyriausias revizo
rius.

lietuvių tautai padarytas ir
daromas skriaudas.
Reikia paminėti jaunimo de
monstracijas — budėjimą ir ba
davimą Chicagos miesto centre,
Daley aikštėje, kur praeina
t ū k s t a n č i a i žmonių ir kur
atkreipia dėmesį į kiekvieną
skirtingą dienos pasireiškimą.
Lietuviai studentai, profe
sionalai ir atsakingumą jaučiąs
vyresnis žmogus stovėjo ten su
plakatais, su vėliavomis, su
išpaišytais
simbolinėmis
grandinėmis veidais, kaip V.
Po iškilmių privačiuose
Bublytė, kuri net pateko į dien
namuose
buvo vakaronė, kur
raštį „Chicago Tribūne", kaip
vietos lietuviai turėjo progos
Dr. Romualdas Kriaučiūnas, LB Lansingo apylinkės pirm., Andrius Anužis, Gražina Kriaučių
B. Mikulskienė, kurios nuotrau
susipažinti su garbingu svečiu.
nienė,
apyl.
sekretorė,
vysk.
Kenneth
Povish,prof.
V.
Skuodis
ir
Saulius
Anužis,
apyl.
vicepirm.,
ką matėme „Chicagos Sun-Ti
pas Michigano sostinės vyskupą.
_
. . .
Pasitaikė labai nepalankus oras
mes".
Nuotr. G r a ž i n o s K r i a u č i ū n i e n ė s
Valandėlę pailsėjus atvažiavo — lijundra sumaišyta su sniegu.
Skambinimai dienraščiams į
apylinkės valdybos iždininkas Tik saujelei pasisekė su profe
redakcijas, kad jie paminėtų
Arūnas Udrys su šeima iš soriumi susieiti, susipažinti, pa
lietuviškus reikalus — jos 70
Jackson, kad galėtų nors trum sisvečiuoti. Besikalbant buvo
metų nepriklausomybės pa
pai susitikti su gerbiamu sve parodyta šviesajuostė, kurioje
skelbimo sukaktį, kad savo ko
čiu. Klausimų turėjo visi, o buvo įrašyta miesto rotušėje
respondentus, esančius Mask
laukėjau pradėjo temti. Jaunie iškilmės, įvykusios vos prieš va
voje, įgaliotų aprašyti įvykius
ji
Udriukai, kurie gastroliuoja landėlę. Tai maloniai nustebino
Sausio paskutinį savaitgalį
su puse ir buvo tikrai prasmin
ROMUALDAS
okupuotame krašte Lietuvoje. Ir
gas ir nuoširdus. Gavęs Sadū „Dainavos aidų" vardu, pa profesorių, kuris prisipažino,
KRIAUČIŪNAS
tų skambinimų buvo tiek daug, prof. Vytautas Skuodis lankėsi
naitės knygą, ją tuoj pat atvertė. dainavo porą smagių dainelių, kad su tokiomis mandrybėmis
kad net laikraščiai nustebo Detroite. Iš anksto susitarus,
Pastebėjęs, kad vienas iš jos gavo keletą lankstinukų anglų dar neturėjęs progos susipa
l i e t u v i š k a jėga Chicagoje. mums susidarė proga jį į vertė ir aiškino. Pašnekesio
vertėjų yra Kazimieras Pugevi- kalba apie Lietuvą bei senato žinti.
Reikia manyti, nustebo ir kitur, Lansingą parsivežti, arčiau metu buvo papasakota apie
čius, apie jį šiltai atsiliepė, rezoliucijos nuorašus. Parsivežę
nors ten kitais būdais pareiškė susipažinti ir jį supažindinti su katalikybę Lietuvoje, sovietų
Kitą dieną 6 valandą jau bu
paminėdamas, kad tai jo semi namo gautą informaciją pasklei
apylinkės
lietuvių
saujele
bei
kalėjimus,
profesoriaus
palei
savo norus.
vome sukilę, nes keliai buvo levaldžios sluoksniais. Profeso dimą, glasnost iliuzijas, šeimą, narijos laikų draugas. Pašne dė savose mokyklose. Tai gražus
duoti, o Detroito aerodromas už
riaus vizitu rūpinosi LB Lan atvykimą į Ameriką bei lietuvių kesio metu vyskupas paminėjo, pavyzdys kitiems jaunuoliams.
beveik šimto mylių. Prie pus
kad jis gauna Lietuvos katalikų
Jau sutemus*prie Sauliaus
singo
apylinkės
valdyba.
laisvės
troškimą
ir
pastangas
ją
Neretai vyresnieji kaltina
ryčių stalo paskubomis profe
Pirmadienio ryte prisistatė atgauti. Kitos dienos laidoje ats bažnyčios kronikas, jas skaito ir Anužio prisidėjo jo žmona Lina, soriui vertėme jo vakar dienos
jaunimą
neveiklumu
ir
jomis pasinaudoja ruošdamas kurie, paėmę prof. Skuodį,
nesekimu jų pėdomis. Vyres broliai Saulius ir Andrius Anu- pausdintas reportažas užėmė 22 pamokslus.
išskubėjo į miesto rotušę, kur pasikalbėjimą su sostinės dien
žiai
ir
išsivežė
svečią
į
colius
skilčių
<sudėjus
visas
skil
nieji norėtų, kad jaunimas užau
raščio reporteriu. Po dviejų su
1
Prof. Skuodis savo išsamiame kas pirmadienį vyksta sostinės
gęs svetimuose kraštuose, ėjęs Michigano senato rūmus, kur jų t i s į vieną ir pasipuošė
savivaldybės tarybos posėdžiai, puse valandos ir minutę prieš
mokslą svetimose mokyklose, jau laukė senato daugumos Skuodžio nuotrauka. Man grį žodyje bei atsakymuose išryš perduodami ištisai televizijoje. lėktuvo pakilimą profesorius
kino katalikų persekiojimą Lie
nematęs savo tėvų krašto ir vadas John Engler. Čia pro žus darban, keletas kolegų
Skuodis jau buvo lėktuve, kuris
tuvoje, kritiškai pasisakydamas Posėdžio pradžioje sostinės bur
nepergyvenęs okupacijų košma fesoriui buvo įteikta senato klausė, ar mačiau reportažą, o
skrido į jo gimtinę — Chicagą.
prieš sovietų pastangas infil mistras Terry McKane, iškvie
ro, turėtų tokius pat senti rezoliucija Nr. 366, kurioje kiti jį iškirpę įdėjo į mano pašto
Lėktuvo palydovei paminėjau,
bet
taikliai dėžutę. Susidarė natūrali proga truoti vienintelę katalikų se tęs prof. Skuodį ir Saulių Anužį kad ką tik įlipęs asmuo yra gar
mentus paliktai tėviškei, kaip jo suglaustai,
minariją Lietuvoje. Prisimintas į priekį, perskaitė išleistą
tėvai ar seneliai. Tai klaida, ku išsakomas pagerbiamojo kryžių daugiau apie mums rūpimus
sus lietuvių disidentas, kuris,
kelias,
žmogaus
teisių
lietuviškus
reikalus
pasikalbėti.
rios neišvengė nė viena senes
deja nekalba angliškai, bet
nė karta. Nors vyresnieji turi pažeidimai Sovietų Sąjungoje ir Grįškime prie svečio vizito. Jau
jeigu norėtų daugiau apie jį
daugiau patirties, daugiau iš pavergtoje Lietuvoje. Išreiš pietų laikas, o svečiai dar
sužinoti, tai jo teturėtų pap
kiama
besąlyginė
parama
pro
negrįžę.
Gal
Saulius
Anužis,
minties, bet taip pat daugiau
rašyti tos dienos Lansingo dien
fesoriaus kovoje su sovietų pasirūpinęs jau minėtais susi
atsargumo 'r mažiau energijos.
raščio, kur apie jį plačiau ra
pastangomis užgniaužti Lie tikimais, dar ką nors svarbaus
Nėra joks posmerkimas, kai
šoma. Kažin ar išdrįso jo
tuvos
istoriją
bei
kultūrą.
užkabino?
kalbama, kao. tėvai norėtų
paprašyti?
Remiamos išsilaisvinimo pas
Paskubomis užkandus, reikėjo
matyti save savo vaikuose. Bet
tangos. Džiaugiamasi Vytauto skubėti į audienciją su vysk.
Atskiras reportažas, aprašąs
to negali būti. Kiekviena karta
Skuodžio
atvykimu
į
Michigano
prof. Skuodžio audienciją su
Kenneth Povish. Paskubomis
t u r i susirasti savo veiklos
valstiją.
Prieš
apleisdami
sostivysk. Povish. buvo paruoštas
prof.
Skuodis
įrašė
padėkos
žodį
būdus, turi gerai pažinti savo
Gražinos Kriaučiūnienės ir
nės
rūmus
svečias
su
palyda
dar
Nijolės
Sadūnaitės
knygon,
kuri
gyvenamo laiko reikalavimus ir
pasiųstas vyskupijos savait
apsilankė gubernatoriaus už keletos minučių buvo įteikta
gyvenamą aplinką. Jaunesnio
raščiui ..The Catholic Weekly".
James
Blanchard
raštinėje,
kur
Lansingo
vyskupijos
ordinarui,
ji karta turi eiti savo keliais,
buvo gautas specialus atžymėAudiencijoje su vyskupu šalia
Tai ir baigiu vienos dienos ap
nors ir turi pasinaudoti vyres
jimo
lakštas.
jau
anksčiau
minėtu
trijų
dar
rašymą,
dienos, kurią Michi
niųjų patirtimi ir patarimais.
gano
sostinės
burmistras pa
Rytui
baigiantis
gera
valanda
dalyvavo
Gražina
ir
Romualdas
Mūsų jaunimas tiek Jaunimo
skelbė Vytauto Skuodžio diena.
buvo praleista su „Lansing Kriaučiūnai. Vertėjavo tas pats.
kongrese, tiek šiuo atveju mi
Tai buvo vasario 1 dieną, ketu
State
Journal"
dienraščio
kodabar
jau
patyręs,
Andrius
nint Lietuvos Nepriklausomy
rias dienas nuo pirmųjų iš
respondentu
Davė
Poulson.
VerAnužis,
kuris
taip
pat
puikiai
bės 70-tąją sukaktį, parodė, kad
sovietų kalėjimo paleidimo
tėjo pareigos teko Andriui, orientavosi kalbamose temose,
jis jau galvoja savo galva, kad
Udrių jaunoji šeirny M<1 ritilt'K. a muzikinę programa prof. V. Skuodžiui
metinių.
kuris
taikliai
ir
su
nuoširdumu
Vizitas
užtruko
beveik
valandą
jis pažįsta savo laiką, kad jis su
geba daryti įspūdį ir įtaką savo
laiko žmonėms tais būdais,
Šią bjaurią minti Prūsas stūmė lauk. ji atšliauždavo
binai prieš išvažiuodamas, galvojau, kad taip galėtu
kuriuos aplinka supranta. To
vėl, ir jis matė save besivalkiojantį gatvėmis kaip be
atsitikti ir aš tave prarasiu.
negalima smerkti, nors tie me
— Nepraradai, nes tarp manės ir mano žmonos jau darbi, tai vėl parduodantį savo gražius namus, net
todai mums svetimi ir kartais
P. MELNIKAS
nieko nebėra. — ramiai kartojo savo melą. paimdamas verkiančią Elenutę ir vis daugiau kankinosi.
nepažįstami. Galima tik juos
Koks velnias įsiėdė, galvojo? Taip niekada man ne
jos ranką ir lūpom ją paliesdamas. Buvo gera, kad
stebėti ir laukti, kiek jie padarė
Romanas
buvo! Duok valią blogoms mintims ir jos ritasi be
atostogos pasibaigė ir vėl viskas buvo po senovei.
naudos mūsų pavergto krašto
perstojimo...
—
Jai
gavus
skyrybų
užvedimo
nuorašą,
tau
bus
48
laisvės propagandai, kiek jie
Prieš vėją nepapūsi... Ši išmintis ir indų mąstvsena,
sunku su ja gyventi.
savu būdu sugebėjo pasiprie
— Jie limpa prie jos kaip bitės prie medaus.
— Abiem sunku, bet reikia kantriai išlaukti, kol kurią taip mėgo, kiek ramino. Išmesk blogas mintis
šinti komunistinei ir jų sateli
— Basliu tokiems.
gausime
skyrybas, — per akis jau melavo Devinskis, iš galvos, indai mokė, per daug iš gvvenimo nesitikėk
tų propagandai užmigdyti
— Nieko tokio. Pritraukia daugiau lankytojų. O
pūsdamas cigaretės dūmą, o trinktelėjus orkestrui iš ir nenorėk, nes norai tave ės, jie niekuomet pilnai nėra
sąžines tų, kurie komunizmo
tas neša mums didesnį pelną.
vedė ją šokiui, po to abu išėjo į lauką. Matydamas, kad patenkinami. Sustabdyk baimės antplūdžius — tada
nepažįsta. Jei laikraščiai, radi
Nors tai buvo teisybė, bet Devinskis dar ilgai griežė
tik būsi laisvas ..
ji
buvo linksma jautėsi ir jis laimingas.
jai paminėjo net kelias dienas
dantimis. Ji buvo čia populiari. Bet kaip jam
Prūsas įtraukė oro, ištiesė rankas ant stalo, kurios
lietuviškus reikalus, tai jau
susivaldyti? Juk vos neprimušė ano vyruko. Tiesiog
šiek
tiek tirtėjo.
nimo nuopelnas, kad jie suge
XVII
niežėjo ranka.
Vos
prasidėjus pietų pertraukai, jis pakilo nuo kė
bėjo paaukoti savo laiką, savo
Po dvyliktos, susėdus prie stalelio, ji jam prikišo,
nuovargį ir savo ryžtą tėvynės
Puse dienos Prūsas jautėsi kaip nesavas. dės, pasiėmė atneštas savo kontoros darbų fotografijas
kad yra pavydus. Jis jai atsakė, kad per atostogas
gerovei ir jos laisvei.
Laukdamas pietų jis negalėjo susikaupti darbe, nei į ir žurnalus, užsimetė lietpaltį ir palaukė prie Devinskio
nurimti negalėjo ir vis galvojo apie ją.
kabineto, kol tas baigs šnekėti telefonu.
— O tavo žmona, — atkirto ji. — Ar jos tai. ką ir kaip Devinskiui restorane turėtų šnekėti.
Negalima smerkti, bet taip
Abudu liftu leidosi i apačią. Devinskis buvo susi
Pietūs restorane su viršininku buvo kažkas ypa
nepamylėjai? Gal net susitaikėte atostogų mt tu?
pat negalima girti vyresniųjų
Jis šyptelėjo sutrikęs ir kurį laiką nežinojo ką tingo ir jį truputį baugino, bet turėtu praeiti drau mąstęs, susirūpinęs, o gal ką nors planuojąs. Įeiti į tokio
mūsų veikėjų, kurie nuolat
giškai. Prie to jis buvo įpraU-, kai seniau dirbo prie sta žmogaus vidų buvo sunku. Jo savigynos būdai buvo
atsakyti.
kala, kad reikia tėvynės laisvei
tybų, savo kontoroj su užsakovais ar Rotary klube gausūs: visais galimais triukais jis galėjo žmogų ap
— Na, sakyk, sakyk... — ji buvo smalsi.
aukų, bet demonstracijoms,
— Ji yra moteris, Alanai, bet prisipažinsiu — aš plečiant pažintis su klubo turtuoliais. Tačiau šį kartą mulkinti. Ir šį kartą jo tylėjimas buvo lyg savotiški
kurios kėlė Lietuvos ir lietuvių
šarvai: „Nedrįsk ką nors man pasakyti, kai reiks, aš
vardą pavergtame krašte ir išei jos nesuprantu. Praleisti atostogas su vyru jo nemylint? bus kiek kitaip.
Pietūs su įgrisusiu Devinskiu bus neįprasti vien pats pradėsiu kalbą".
Tas jam patiko, bet buvo dar sunkiau išgalvoti ką
vijoje, nesiryžo kelių valandų
Na ir tylus mano viršininkas, pagalvojo Prūsas.
tuo. kad labai mažai šį žmogų pažinojo Ir darbo rūšis,
jai atsakyti.
atiduoti. Jaunimui bus dėkinga
Devinskis tylėjo pereidamas į kitą gatvės pusę ir
— Tu tikrai nesupranti vedusiųjų ir vienas kito kurioje dabar jis dirbo, bus Devinskio sveriama ant
tėvynė ir pavergtieji broliai, kad
svarstyklių, kritikuojama ir jis bus vėl bauginamas. įėjus į restoraną. Čia buvojau kiek kitokia atmosfe
nemylinčiųjų, — mėgino išsisukti.
jis šia proga buvo jų balsas
ra, virė kalbos, žmonės spraudėsi prie staliukų netoli
Reikėjo save paruošti. Jsivaizduoti, ką Devinskis
— Paaiškink, paaiškink, —juokėsi ji, gurkšnodama
pasaulyje.
p s.
langų, kiti ramiausiai valgė, šnekučiuodami ar lauk
sakys, ka jam atsakyti, ką praleisti pro ausis ir nuduoti
jo užsakytą Daiąuiri.
dami sąskaitos. Devinskis dairėsi, palietė Prūso petį ir
— Paprastai. Du žmonės gali būti arti vienas kito lyg neišgirdus. Reikėjo susitaikyti ir su mintim, kad
parodė laisvą vietą pačiame kampe.
Akis gerai mato Dievą tik per dėl įprasto gyvenimo būdo, šeimos ryšio, tačtau savo šis bus gal paskutinis susitikimas su juo ir paskutinis
pasispardymas. Jei atleis iš darbo, reikės ieškoti kito,
mintyse jie gali būti visiškai išsiskyrę.
ašaras.
(Bus daugiau)
— Vadinasi, nesusitaikėt. Žinai, kai man paskam nors tokiu laiku kažin ar ką atras.
V Hugo

VYTAUTO SKUODŽIO DIENA
MICHIGANO SOSTINĖJE

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1988 m. vasario mėn. 25 d.

CLASSIFIED GUIDE

POLITINĖS
SVARSTYBOS
LOS ANGELES

Ieškau pirkti nedidelį namuką Chicagos pietvakarių priemiestyje. Skam
binti anksti rytą tel.: 4 3 4 - 8 2 3 5 .

Reikalingas centras Washingtone,
vieningas frontas ir strategija

Žvilgsnis į PLJ kongresą
Australijoj
Šia tema simpoziumui vado
vavo Ingrida Bublienė, R. Viz
girdaitė, i š v a r d i n u s i Los
Angeles LJS skyriaus veiklą ir
palyginusi, ką girdėjo ir patyrė
kongrese, priėjo išvados, kad
mūsiškis skyrius esąs vienas iš
veikliausių. G. Radvenytė
kalbėjo apie jaunimo kongresų
naudą. Kongresai sudaro gali
mybe įvairių kraštų jaunimui
suartėti ir pasidalinti mintimis.
Priimti kongrese nutarimai
nurodo darbus, kuriuos jau
nimas turėtų atlikti. JAV jau
nimo veikla turėtų būti suskirs
tyta į tris rajonus: Rytų pakraš
čio. Vidurio ir Vakarų pa
kraščio. Didelė kolonija — at
sakinga už mažesnės kolonijos
veiklą. R. Radvenis, atsaky
damas, kas vyko kongrese,
sakė, jog buvo svarstoma, kas
t u r ė t ų būti įvykdyta per
ateinančius 4 metus. Kon
krečiai — plėstinas informacijos
tinklas. Sekti įvykius Lietuvoje,
įjuos reaguojant. Sėkmingesnei
veiklai sudaryti kiek galima
tikslesnius jaunimo sąrašus.
Turėti ryšininkus visuose mies
tuos. Suorganizuoti Juodojo
kaspino informacijų komisiją.
Paruošti veiklai įvertinti anke
tą, kurią susumavus bus galima

MŪSŲ KOLONIJOS
Madison, Wisc.
VASARIO 16 DIENOS
MINĖJIMAS
Madisono Altos skyriaus su
ruoštas Vasario 16 minėjimas
įvyko vasario 13 d. Madisone su
ypatingai pakilia nuotaika kai
Wisconsino valstijos guberna
torius Tommy G. Thompson ir
Madisono miesto meras F.
Joseph Sensenbrenner, Jr.,
paskelbė Vasario 16 d. „Lietu
vos Nepriklausomybės Diena"
visoje valstijoje ir Madisono
mieste.
Oficialų susirinkimą atidarė
inž. A. Čaplėnas, Altos skyriaus
pirmininkas. Vasario 16 d.
Nepriklausomybės aktą per
skaitė dr. T. Palionis. Valstijos
ir miesto proklamacijas per
skaitė Altos vicepirm. R. Vasys.
Pritaikytą ir išsamią kalbą
iškeliant Vasario 16 d. reikšmę
pasakė rašytojas P. Gaučys.
Specialiai p a r u o š t ą kalbą

Apt. for rent. 2 flat on second fl. 2
bdrms.; recently remodeled; heat included. Near 71 & Kedzie. $450 mo.
+ security deposit. Call 9 2 5 - 9 5 8 2 .

padaryti išvadas dėl veiklos
trūkumų.
P. Viskantai neatvykus, jo
pranešimą raštu perskaitė G.
Radvenytė. Jis nusivylęs, kad
buvo sekama senomis formomis.
Studijų dienų struktūra turėtų
būti pakeista. Kongreso tikslas
— jaunimą sujungti ir uždegti
užplanuotai veiklai. Kongreso
poveikis neabejotinas. Džiaugia
si jame dalyvavęs ir įsijungęs į
didesnės apimties judėjimą,
susiradęs kitur gyvenančių
draugų.

HELP

Politinių studijų savaitgalio dalyviai Los Angeles šv. Kazimiero par salėje sausio 31 d. Iš kairės:
L. Valiukas, A. Nelsienė, B. Brazdžionis, dr. K. Ambrozaitis ir dr. Z. Brinkis.
Nuotr. V. R. Pluko

reigose ir 1 proc. tikrų išgamų,
kurie, atgavus tautai nepri
klausomybę, turėtų būti pa
traukti teismo atsakomybėn už
jų niekšybes.
šiuo metu vykstant persi
Rezistencinis judėjimas
tvarkymo ir atvirumo politikai,
Lietuvoje
tautinis ir politinis judėjimas
Kitą dieną politinės svarspergyvena tam tikrą maišatį,
tybos buvo tęsiamos. Dr. Z.
nes neaišku, kokiose ribose jis
Brinkis trumpai suminėjo, kas
galįs pasireikšti. Religinis
buvo svarstyta šeštadienį. Tada
judėjimas nepasikeitęs. Šiuo
dr. J. Kazickas kalbėjo apie
metu suiminėjimai yra retesni.
rezistencinį judėjimą Lietuvoje,
Perspėjimai, grasinimai yra
duodamas to judėjimo kruopš
sustiprinti, padėtis yra sunki,
čiai paruoštą apžvalgą. Pradžio
bet yra viltis iškovoti daugiau
je pasisakęs, jog jokios organiza
laisvių. Kiekvienas važiuojąs į
cijos čia neatstovaująs, visa tai
anapus turi būti modernus
pateiksiąs savo asmenine at
knygnešys. Susirašinėjant su
sakomybe. Jis nupiešė baisius
Lietuvos žmonėmis galima per
pokario vaizdus. Partizanų
duoti mūsų nuotaikas dėl kovo
kovas, jų išniekintus lavonus,
tojų už žmogaus teises ir tau
stebėdamasis, kaip tauta galėjo
tines aspiracijas. Mūsų spauda
pakelti toki baisų žiaurumą. Jo
žinias apie įvykius Lietuvoje
nuomone, okupantui prita
turi dėti pirmame puslapyje.
riančių esą iki 10 proc.. iš kurių
Dėl tautos laisvės atstatymo
5 proc. galvoja, kad Lietuva
reikia suorganizuoti garbin
viena negalinti išsilaikyti, 4
giausius veikėjus. Reikalinga
proc. komunistų atsakingose paspeciali mokykla ar kursai pa
ruošti veikėjams kovai dėl Lie
juostelei įkalbėjo V. Kapočius. tuvos nepriklausomybės atsta
Meninę dalį įdomiai atliko inž. tymo. Laikas tam pribrendęs.
E. Saliklis, padainuodamas ke Susitarę veiksniai sudaro
vieningą frontą, planą ir vykdy
letą tautinių dainų.
Minėjimas buvo baigtas tylos mo strategiją. Reikalingi namai
minute pagerbiant mirusius Washingtone su apmokamu šta
kovotojus už Lietuvos Nepri bu. Kitaip Lietuvos klausimas
klausomybę ir kenčiančią be mūsų reikalingų pastangų
Lietuvą. Oficialią dalį pravedė liks beviltiškas. Negalima
tikėtis, kad laisvasis pasaulis
Altos vicepirm. R. Vasys.
Po minėjimo įvykusiame pasistengs mūsų tautai padary
Altos susirinkime buvo išrinkta tą skriaudą atitaisyti. Vien tik
Altos valdyba: inž. A. Čaplėnas pripažinimas status quo, t.y.,
— pirm., R. Vasys — vicepirm. kad lietuvių tauta turi teisę bū
- ižd. Daiva Čaplėnas — ad- ti laisva, mūsų neramina.
min., V. Janušonis — dir. bendr. Čia dr. J. Kazickas prisiminė
reik., inž. E. Saliklis — dir. savo šeimos tragediją, kai 1863
m. gruodžio 24 d. jo proseneliai
inform.
Rezoliucijos išsiųstos prez. R. sėdėjo prie kūčių stalo. Sniego
Reaganui, valstybės sekr. G. pūgai siaučiant lauke, jie gie
Schultz, sen. Robert Kasten, Jr.. dojo „Gul šiandieną jau ant šie
no..." Staiga pasigirdo šunų lo
ir sen. W. Proxmire.
jimas.
Duris išlaužę ginkluoti
Į susirinkimą buvo atsilankę
kazokai
ėmė mušti vyrus ir
ir įstojo nariais lietuviai iš Harrisville. Ripon ir Dousman, įsakė išsirengti tolimai tremties
Wisconsino. Madisono spauda kelionei. Beveik po metų jie
taip pat atsiliepė palankiai buvo išmesti sniego dykumose
straipsnyje apie Lietuvos nepri „Čiornaja Padina" Samaros gu
klausomybę
_ K # bernijoj. Ten buvo ir 7 metų vai
kas, kuris išliko gyvas. Jis buvo
mano senelis, sakė dr. Kazickas.

Partizanai su Šautuvais sto
vėjo prieš milžinišką sovietinę
jėgą. Idėja tautoje liko gyva.
Plinta nauja laisvės banga.
Gražuliai, sadūnaitės, Cidzikai
atstatė krūtines, neturėdami
ginklų. Jie įsitikinę, kad Lie
tuva bus laisva. Ar neatėjo
laikas, kad ir mes atiduotume
savo auką? Dievas su mumis —
baigė savo jautrią kalbą dr. J.
Kazickas. Vadovas buvo E.
Arbas.
Kokios pagalbos laukia
Lietuvos lietuviai?
Šia tema kalbėjo Irena Skuo
dienė, kovotojo doc. Vytauto
Skuodžio žmona. Praėjusį
rudenį, Vytautui Skuodžiui
atkalėjus 7 metus, su šeima
buvo leista išvykti į JAV. L
Skuodienė — geologė-geochemikė, baigusi mokslus Vilniaus
universitete, ruošė šios srities
mokslini darbą kandidatinei di
sertacijai. Temai vadovavo L
Medžiukas.
J i sakė, ,,Nors keičiant
pasus, tapome Sovietų Sąjungos
piliečiais, bet daugumai tėvynė
yra Lietuva, o ne didžioji,
besitęsianti iki Vladivostoko.
Laisvės troškimas yra gyvas
žmonių širdyse. Išsaugoti
gimtąją kalbą kaip čia. taip ir
ten yra sunku. J a u vaikų
darželiuose įvesta rusų kalba,
dainos. Nutautinimo politikos
atžvilgiu carinė Rusija lygi da
bartinei sovietinei. Kiekvienas,
norįs laisviau tuo reikalu išsi
reikšti, apšaukiamas antitary
biniu nacionalistu. Lietuvos lie
tuviai, pajutę išeivijos ranką,
jaučiasi stipriau. Tiesa sužino
ma iš Amerikos Balso, Laisvos
Europos ir Laisvės radijo.
Galima turėti l i t e r a t ū r o s ,
spausdintos ne Sovietuose, bet
negalima duoti kitiems skaityti,
nes tai įeina i kategoriją nele
galios literatūros platinimo,
kuris draudžiamas įstatymu.
Saugumas dabar nekankina,
kaip anksčiau, bet vartoja kitus
žiaurius metodus.
I. Skuodienė sakė, kad jos vy
ras laukęs, kad jį galįs ištikti
prof. J. Kazlausko likimas.

VĖJAS ISBLOSKE
LANGUS
Chicagoje nakčia į vasario 22
d. buvo toks stiprus vėjas, kad
išbloškė apie tuziną langų Sears
dangoraižy. Pora gatvių ties ta
vieta turėjo būti uždarytos.
TRŪKSTA
GAILESTINGŲJŲ SESERŲ
Cook apskr. ligoninėje taip
trūksta gail. seserų, kad toms
pareigoms priimamos net ir ne
baigusios specialaus mokslo.

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

L

LI-882
birželio 14
birželio 28

LI-883
liepos 12
liepos 26

MODELMAKER-PRODUCT
Full time openng for industrial design
modelmaker vvith mm. 5 yrs. exp
Downtown loc. Benefits included.
454-1116
Must speak English.

LI-884
rugpj 16
rugpj. 30

tai ir sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

ALGIRDAS LEONAS

GIEDRĖ
Ši istorinė apysaka yra iš 13-jo
amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius,
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos.
Knyga 166 psl.. kieti viršeliai, gražiai
išleista. Spaudė M.
Morkūno
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu
$8.00. Illinois gyventojai moka S8.50.
Užsakymus siųsti;
DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago. IL 60629

KOMPIUTERI!/

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus
J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
MCOME TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
77B-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
6 6 0 0 S. Pulaski

767-0600

P a r d u o d a m a s 3 m i e g . kamb. m ū 
rinis n a m a s , 65 & Keating apyl.;
didelė virtuvė; dinette. Skambinti:
5 8 5 - 6 1 5 2 ; po 5 v.v. 735-2196.
Kalbėti angliškai.

o^a

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

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

No. 129 — Garfield Ridge Special! 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 gražuolį šiandien!
No. 934 — Dviejų butų namas 67 &
Lavvndale: 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 2Vi 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 F A M I L Y REALTY
Tel. — 434-7100

H o m e for sale by ovvner in Oak Lawn
area: 6 rms., 3 bdrms; finished basem e n t ; 21/2 baths, 2 car detached
g a r a g e . Call 5 9 9 - 6 3 5 8 .

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950
636-6169
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
N A M U S per šią (Staiga, prašome
paminėti, kad esate artoarorite būti
Rimo S t a n k a u * klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i .

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS
Iliustravo dailininkės—
ZITA SODEIKIENĖ ir
IRENA MITKUTĖ

10 dienų Lietuvoje + 2 dienos Maskvoje
Ll 885
rugsėj 06
rugsėj 20

Rezervacijos priimamos dabar įmokant $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:

'

-^

STASYS YLA

MŪSŲ EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Išvykstame
Grįžtame

WA NTE D

kurio lavonas buvo rastas įmes
tas upėje. Tačiau mediciniškai
SALES
ištyrus, vandens plaučiuose
PART TIME
nerasta, tai reiškia, kad mirties
ART CONSULTANTS
priežastis buvusi kita, o ne pri Seil beautiful arftvorks to a ready public and earn
gėrimas. Toliau ji sakė, kad Lie high profits For personai mtervievv call:
STARMEN GAUCRIES, Ltd.
tuvoje lietuviams reikia padrą
343-3511
sinančių žodžių poeto Braz
Please call in English
džionio („Šaukiu aš tautą, Ieško
jau tėviškės tamsioj nakty it
FOR SALE
kapas") ir kitų poetų, kurių
kūryba stiprina lietuvį Lie VVholesale carpeting! Kilimai urmo kai
nomis: didžiulis sandėlis pilnas kilimų riti
tuvoje ir ištrėmime.
niuose ir atskirais gabalais. Turime viską,
Los Angeles lietuviai abi ko jums reikia Duodame paskolą. Pirkite
dienas studijų savaitgalyje gau kilimus skambindami Romui po 6 v.v.
siai dalyvavo, parodydami didelį 589-2349; palikite vardą ir tel. numerį
susidomėjimą. Buvo daug disku
sinių pasisakymų įvairiais
MISCELLANEOUS
^
9
klausimais pastabų bei pa _
pildymų forma. Kalbėjo L.
VILIMAS
Valiukas, J. Kojelis, B. Braz A
džionis, dr. F. Palubinskas ir
M OV I NG
kiti. Svarstybų organizatoriai
buvo LFB sambūris, LB Vakarų Tel. 376-1882 ar 376-5996
apygarda, LJS Los Angeles sky
rius ir JAV Baltų Laisvės lygos
10°/b — 20% — 30% pigiau mokėsit ur
lietuvių sekcija.
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas
Baigiant dar buvo parodytas mus.
filmas, perduotas Vilniaus tele
FRANK ZAPOLIS
vizijos, ryšium su rugpjūčio 2
3208V2 W e s ' 9 5 t h S t r e e t
d. demonstracijomis sumenkinti
T e l . — G A 4-f 5 5 4
jų reikšmę.
Savaitgalio programą užbaigė
A. Nelsienė. LB Vakarų apygar
V.T. ELECTRIC CO.
Licensed, Insured — Bonded
dos pirmininkė, padėkodama
436-6937
visiems dalyviams ir paaiš
Elektros
ir namų apšildymo
kindama, kad tokių studijų
sistemų petaisymai.
tikslas — neleisti užsnūsti išei
Vytautas Taras
vijos dvasiai ir pasiūlyti or
ganizacijoms pasirinkti idėjų jų
ELEKTROS
veiklai. Ji taip pat pakvietė į
(VEDIMAI — PATAISYMAI
ateinančių metų politinių stu
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
dijų savaitgalį.
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI
LIETUVĄ 1988 METAIS

Wisconsino gubernatorius Tommy G. Thompson pasirašo Vasario 16 tosios
projza proklamacija, skelbdamas Lietuvos Nepriklausomybes dieną VViscon
sine Iš kaires: Altos pirm. inž Algirdas Čaplėnas, gubern T. G Thompson.
Daiva Čaplėnaitė ir vicepirm. R. Vasys.

H

FOR RENT

IGNAS MEDŽIUKAS
'Pabaiga)

REAL E S T A T E

IEŠKO PIRKTI

BALTIC-AMERICAN HOLIDAYS, INC.
A DIVISION OF ROBERT J . ELLYN TRAVEL. INC.
501 FIFTH AVENUE, SUITE 1605
NEW YORK, NY 10017
TELEPHONE: (212) 972-0200
"TOLL FREE" numeris (Jei ne New York valstijoje) (800) 835-6688

182 psl.. didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys.
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei •
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje.

UETUVIŲ SaMOSTftA&KIOS

Sis leidinys skirtas seimu t r a d i c i j o m s , k u r i o s yra t u r t i n g i a u s i o s
ir reikšmingiausios visose visų t a u t ų k u l t ū r o s e . Čia a p s i r i b o j a m a
šeimos k ū r i m o vyksmais, p r a d e d a n t n u o p a ž i n t i e s , e i n a n t p r i e
sutarties ir santuokos, baigiant s a n t u o k i n i u v a i s i u m i — k ū d i k i u
bei jo u g d y m u .
Kaina su persiuntimu 22 d o l . Užsakymus siusti:
D R A U G A S , 4545 VV. 6 3 r d St., C h i c a g o , IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 8"^ va/sr mokesčio

MOSU KOLONIJOSE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. vasario mėn. 25 d.
perkelts į Kauno centrinį paštą
valdininku. Beaugant vaikams,
reikėjo juos išmokslinti ir pa
ruošti gyvenimui. Iš kuklių
pajamų atskirai vaikus išlaikyti
ir leisti į mokslą nebuvo
įmanoma.
Jeronimas Landsbergis, be
dirbdamas Pasvalyje, susitiko
būsimą gyvenimo draugę Emili
Mirė 1988 m. vasario 22 d., 5 vai. ryto.
ją Meiliūnaitę ir 1922 m. ją
Gimė Lietuvoje, Žemaitijoje.
vedė. Išaugino tris vaikus:
Giliame liūdesy paliko žmoną Jadvygą, seserį Sofiją BartyAlgirdą (žinomą dramaturgą),
lak su šeima Argentinoje, mirusių brolių vaikus su šeimomis
Gražiną ir Algimantą.
ir žmonos brolį Edmundą Neimavičių su šeima Lietuvoje,
Ramiai ir darniai gyvenančių
žmonos pusseserę Irene Ditchman su šeima Orland Parke,
žmonos pusbrolį Alfonsą Samuolj su šeima Kalifornijoje, daug
Landsbergių šeimą 1940 m.
nuoširdžių draugų ir pažįstamų Čikagoje. Floridoje ir New
sukrėtė komunistinės Maskvos
Yorke.
įvykdyta Lietuvos okupacija ir
Priklausė Šaulių Vytauto Didžiojo rinktinei, Brighton
po to ėję areštai, trėmimai, žu
Parko
Lietuvių namų savininkų draugijai. Brighton Parko
dymai. Artėjant raudonajam
Lietuvių Bendruomenei ir BALFui.
frontui, 1944 m. Landsbergių
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 24 d. nuo 5 ik; 9
šeima pasitraukė į degančią ir
v.v. ir vasario 25 d. nuo 2 iki 9 v.v Gaidas-Daimid koplyčioje,
griūvančią Vokietiją, nes antrą
4330 S. California Ave.
kartą nenorėjo susitikti su
Laidotuvės įvyks penktadieni, vasario 26 d. Iš koplyčios
Stalino, jokių teisinių normų
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
nesilaikančia policija, žinoma
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
baisiuoju NKVD vardu.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
Penkerius metus Landsber
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
giai praleido VViesbadeno ir
Kasselio -Mattenbergo stovyk
Liūdinti žmona.
lose, iš kur 1949 m. liepos 3 d.
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440.
išvyko į JAV ir ilgiausiai iš
gyveno lietuvių
tirščiau
susibūrusiose vietovėse: Richmond Hill, Queens, New Yorke.
Čia dirbo įvairius darbus, iki
Brangiai Motinai
išėjo į pensiją. Savo gyvenimo
saulėlydį leidžia vaikų globo
jamas, bet dar yra guvus ir do
A.tA.
misi lietuviška veikla.
Tokių šviesių ir pareigingų
JADVYGAI PUKŠTIENEI
lietuvių, kaip Jeronimas Lands
Lietuvoje mirus, k a r t u liūdime ir nuoširdžiai
bergis ir jo šeima nėra daug,
užjaučiame sūnų ROMĄ ir jo šeimą Čikagoje, sūnų
bet jų įnašai ir parama prisi
ALEKSĄ ir jo šeimą Lietuvoje.
deda prie išeivijos lietuvių pa
stangų išlaikyti lietuvybę pri
Povilas Ivaška
augančio jaunimo t a r p e ir
Teresė ir Algimantas
Landsbergiai
įsijungimą į laisvinimo darbą,
siekiant Lietuvai nepriklau
somybės.
Lietuvių fondo vadovybė dėko
ja ir sveikina Jeronimą Lands
bergį, įamžinusį žmoną Emiliją
stambia 5000 dol. auka ir linki
geros sveikatos ir daug smagių
auksinio saulėlydžio dienų.
(aj)
EU D E I K I S

vėliavos. Sol. A. Gaižiūniene
sugiedojo Amerikos ir visi
dalyvavę Lietuvos himnus.
MAŽA KOLONIJA ĮSPŪDINGAS MINĖJIMAS Minutės susikaupimu buvo pri
siminti ir pagerbti Nepriklau
Vasario 16-ji Lietuvos Ne somybės kovose žuvę Lietuvos
priklausomybės paskelbimo kariai, partizanai ir šauliai.
sukaktuvinė metinė šventė su Invokaciją sukalbėjo Šv. Petro
skausmu širdyje švenčiama ir Povilo bažnyčios klebonas
slaptai pavergtoje Tėvynėje, kun. Collins. Lietuvos nepri
iškilmingai ir plačiai, kur tik klausomybės paskelbimo akto
saujelė
lietuvių
išeivių lietuvišką tekstą perskaitė š. A.
gyvena, minima laisvame Kirvaitytė, anglišką tekstą — š.
S. Ferro-Tamulevičiūtė. Altos
vakarų pasaulyje.
Chicagos
kaimynystėje, Rockfordo skyriaus pirmininkas
Rockfordo lietuvių kolonijoj, anglų ir lietuvių kalbomis tarė
vasario mėn. 7 d. vietos Altos trumpą pagrindinį minėjimo
skyriaus ir šaulių bendromis žodį ir pristačius iš Chicagos
pastangomis buvo surengtas atvykusius Vytauto Didžiojo
Lietuvos nepriklausomybės šaulių rinktinės pirmininką V.
jūrų
šaulių
paskelbimo įspūdingas 70 metų Išganaitį,
sukakties — Vasario 16-sios ,,Nemuno" rinktinės pirmi
minėjimas, kuriame dalyvavo ir ninką E. Vengianską ir Vytauto
rinktinės moterų vadovę M.
Chicagos šauliai.
Tą dieną 8:30 vai. ryto nuo Dapkienę minėjimo oficialioji
Šaulių namų, nors ir šaltam, dalis buvo baigta.
Toliau ėjo įdomi meninė prog
žvarbiam žiemos orui esant, 46
Vytauto Didžiojo šaulių rink rama, kurią atliko sol. A. Gai
tinės ir Gen. T. Daukanto jūrų žiūniene, jausmingai padaina
šaulių kuopos uniformuoti vusi „Putinėli raudonasai" (Ka
šauliai,-ės su vėliavomis auto roso), „Vai atkukuok" (Šim
bakūžė
busu patraukė Rockfordo link. kaus) ir ,,Kur
Po pusantros valandos smagaus samanota" (Šimkaus). Solistei
važiavimo pasiekiamas Rockfor- akompanavo muz. J. Angelo.
Andriukas
ir
das ir, autobusas atlikęs 75 Jaunučiai
mylias kelio, sustoja prie Audrutė Gaižiūnų vaikučiai su
didžiulio pastato — Lietuvių dideliu įsijautimu meniškai Pavyzdinga Landsbergio stirna. Stovį • aikai: Gražina. Algirdas ir Algimannamų. Atvykusius su foto apa padeklamavo dienai pritai tas. Sėdi tėvai: Emilija ir Jeronimas.
ratu rankose pasitiko vietos kytus patriotinius eilėraščius
šaulių vadovas Pocius, kvies „Myliu aš Tėvynę" (V. Nemu
damas visus j erdvius Lietuvių nėlio), „Gintarėlių šalis" (Sinke
namus sušilti ir kavutės atsi vičiaus), „Šiaurės pašvaistė"
gerti. Kadangi buvo gana laiko, (Brazdžionio), „Tėvelių kraštas"
kavą begurkšnojant, teko (Vėliaugos) ir š. A. Kirvaitytė
apžiūrėti Rockfordo lietuvių perskaitė iš okupuotos Lietuvos
centrą, namus, kuriais rockfor- nežinomo autoriaus eilėraštį
Jeronimas Landsbergis, 87 (1984.IV.24) Putname, Conn.,
diškiai gali tikrai pasididžiuoti, „Lietuva". Solistei ir deklama
metų
amžiaus, gimęs Šimonių įnešdamas 5000 dol.
o kitos lietuvių kolonijos jiems toriams, atlikusiems programą
km.,
Biržų
apskr., Lietuvoje, Jeronimas Landsbergis Lietu
pavydėti. Juose yra didžiulė su dėkingumu gausiai ir
dabar gyvenąs Freefort, New voje dirbo Susisiekimo ministe
pagrindinė salė, kur rengiami nuoširdžiai buvo paplota.
Lietuvos nepriklausomybės York, įamžino Lietuvių Fonde rijos pašto žinyboje ir ėjo vir
didieji minėjimai bei šventės,
savo žmoną Emiliją Meiliū- šininko pareigas Birštone,
rūsyje — mažoji salė, skirta ma paskelbimo 70 metų sukakties
naitę-Landsbergienę. mirusią Seredžiuje ir Ariogaloje, o 1931
žesniems suėjimams, įrengta minėjimas sėkmingai suorga
prieš
ketverius
metus m., pačiam p r a š a n t , buvo
moderniška virtuvė, erdvus nizuotas ir įspūdingai pravestas
baras ir keliolika kambarių, vasario 7 d. Rockforde, daly
kurie naudojami posėdžiams bei vaujant jame nemažam skaičiui kviečia visus Trakų rinktinės
pasitarimams ir kt. reikalams. vietos Amerikos lietuvių, buvo šaulius-es ir svečius atsilankyti
A.tA.
Namai įsigyti ir tvarkomi bei baigtas sugrojus amerikiečių į šį renginį, kurio pajamos ski
tautinę
giesmę
„God
Bless
riamos
tokiam
kilniam
tikslui.
administruojami bendromis
Dipl. inž. JONUI KRIAUČIŪNUI
senųjų Amerikos lietuvių ir America".
Po minėjimo visi dalyvavę
naujųjų ateivių pastangomis.
Švedijoje mirus, jo broliui dipl. inž. KAZIUI ir žmonai
MADŲ PARODA
skaniais
pietumis, kava ir
Pasivaišinus
skaniais
dr. GENEI KRIAUČIŪNAMS bei visiems ar
sumuštiniais bei kavute ir kiek pyragais buvo pavaišinti. Veikė
ALRK
Moterų
sąjungos
5-ta
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
apšilus, Altos Rockfordo baras, kas norėjo, galėjo ir ko kuopa balandžio 24 d., sekma
skyriaus pirmininkas S. Suran- nors stipresnio paragauti. Taip dienį, 3 vai. p.p. Maironio Parko
Viktorija Jonikienė
tas mus atvykusius supažindi beužkandžiaujant ir su mielais žemutinėje salėje rengia madų
Stasė ir Stepas
Smalinskai
no su minėjimo programa, pagal rockfordiškiais dienos įspūdžiais parodą. Modeliuotojos pasiruo
Danutė
ir
Jurgis
Vidžiūnai
ir šeima
kurią lietuviškomis pamaldo besidalinant, atėjo laikas su šei šusios pademonstruoti naujau
mis, akademine dalimi ir pietų mininkais atsisveikinti ir pa sias p a v a s a r i n e s
madas.
vaišėmis Vasario 16-ji bus traukti į namus. Chicagos Kviečiame ne tik moteris, bet ir
šauliai rockfordiškių maloniai
paminėta.
vyrus atsilankyti.
Minėjimas buvo pradėtas 12 sutikti, priimti, pavaišinti ir
Brangiai Mamytei
vai.
Šv. Petro ir Povilo vakarėjant su d ė k i n g u m u
PAVASARINIS ŠOKIŲ
išlydėti,
atlikę
savo
pareigą,
bažnyčioje pamaldomis. Unifor
VAKARAS
A.tA.
muotiems šauliams su vėlia sėdo į autobusą ir smagios ar
monikos
muzikos
garsams
auto
Gegužės
21
d.,
šeštadieni,
7
vomis atžygiavus į bažnyčią,
KATRYNAI KRIŠČIŪNEVIČIENEI
pamaldas atlaikė ir dienai buse aidint, net nepastebėję vai. vak. Maironio Parko didžio
įvairiaspalvių joje salėje, Dr. Vinco Kudirkos
pritaikytą turiningą pamokslą didmiesčio
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos sūnui kun. VIK
žiburių,
vakare
sugrįžo į savo šaulių kuopa rengia Pavasarinį
paskė kun. Tamošaitis atvykęs
TORUI KRIŠČIŪNEVIČIUI ir kartu liūdime
Šaulių
n a m u s , šokių vakarą ir vaišes. Šokiams
iš Chicagos. Aukas prie alto pastogę,
JA V Lietuvių
Bendruomenės
gros pirma kartą VVorcesteryje
riaus nešė šaulių vadovai V. Iš- Chicagoje.
Tenka tik pasidžiaugti mažos lietuviškas jaunimo — Brolių
Detroito apyl. valdyba
ganaitis, E. Vengianskas, M.
lietuviškos
kolonijos
Rockforde
Kezių orkestras, kuris paįvai
Dapkienė ir tautiniais rūbais
pasipuošusi
Remėnienė. surengta ir visokeriopai sėk rins muziką lietuviškomis dai- ,
Bažnyčioje, kuria naudojasi ir mingai pravesta Vasario 16-sios nomis. Kviečiame visus, ypač
kitataučiai, tą dieną skam įspūdingo minėjimo švente. jaunimą.
A.tA.
bėjo lietuviškos giesmės ir Dėkojant už malonų priėmimą, EKSKURSIJA J TAUTINIU
Lietuvos himno garsai. Mišioms malonu pasveikinti vietos Altos
JURGIUI KEZIUI
ŠOKIŲ ŠVENTE
patarnavo 97 m. amžiaus vadovybę bei šaulius, darnia bei
prasminga glaudaus tarpusavio
lietuvis L. Čepulis.
mirus, jo sūnui ALGIMANTUI KEZIUI ir visiems
LŠST Trakų rinktinė jau pla
bendradarbiavimo
dvasioje
Po pamaldų, dalyvaujant šau
šeimos nariams reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u
nuoja ekskursiją į aštuntąją tau
liams, vietos tautiečiams ir organizuota veikla sugebančius tinių šokių šventę, vyksiančią
liūdime.
_,
senosios kartos lietuviams vietos lietuvius jungti į vieną liepos 3 d. Hamiltone. Kiek
Ada.
Pranas, Dana. Aras,
amerikiečiams, Vasario 16-sios lietuviškų širdžių šeimą vieno pajėgiančio lietuvio
Linas ir Rasa Sutkai
minėjimas 2 vai. p.p. buvo Rockfordo apylinkėj.
pareiga joje dalyvauti, kad
Vilija ir Arvydas Mielai
vg. užpildytume Vic Copps kolitęsiamas akademine dalimi
Lietuvių namuose. Sveikinda Worcester, Ma.
ziejų. Šventėje dalyvaus arti
mas gausiai susirinkusius,
2000 šokėjų. Neapvilkime jų.
akademinę dalį atidarė Altos
Įvertinkime kiek jie įdeda dar
Brangq tėvą
Rockfordo skyriaus pirmininkas
bo, kad mus pradžiuginti. Or
RENGINYS ŽURNALĄ
S. Surantas. Kviečiamas K.
„KARI" PAREMTI
ganizuojame autobusą, o jeigu
A.tA.
Rutkauskas akademinės dalies
reikės organizuosime ir antrą.
programą pravesti, kuri toliau
LŠST
Trakų
r i n k t i n ė Važiuokime visi. Netrukus
JURGĮ KEZĮ
vedama anglų ir lietuvių balandžio 16 d., šeštadienį, 7 paskelbsime visas informacijas
kalbomis.
vai. vak., Maironio Parko apie kelionę, o dabar visi pra
amžinybėn nu ydėjus, sūnui ALGIMANTUI ir ar
J. Gurevičiui komanduojant žemutinėje salėje ruošia renginį dėkite apsispręsti ir savo spren
timu-siems gili užuojauta
įnešamos JAV-bių, Lietuvos, paremti žurnalą „Karį". Numa dimą užregistruoti pas Dr. Vin
Vytauto Didžiojo
šaulių tyta sesių šaulių paruošta lie co Kudirkos šaulių kuopos
Jelionių
šeima
rinktinės, są-gos moterų ir Gen. tuviška vakarienė, meninė pro sekretorę J. Miliauskienę.
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos grama ir šokiai. Ren^ėiai
.T vr

Rockford, 111.
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J. LANDSBERGIS ĮAMŽINO
LIETUVIŲ FONDE SAVO
ŽMONĄ EMILIJĄ

A.tA.
JUOZAS TAMAŠEVIČIUS

GAIDAS-DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California A v e n u e
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e
C i c e r o , Illinois
Telefonas - 6 5 2 - 1 0 0 3

IŠ ARTI

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. vasario mėn. 25 d.

x Muz. Alvydas Vasaitis
yra žinomas Chicagoje ir ki
tuose miestuose kaip geras ir
solistų pageidaujamas akompaniatorius. J i s akompanuos
„Draugo" koncerte kovo 20 d.
solistams Birutei Dabšienei-Viz
girdienei ir Ričardui Daunorui,
kurie koncertuos Marijos
aukšt. mokyklos salėje. Prieš
tai, kovo 13 d., jie koncertuos
Bostone, o balandžio 10 d. Los
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Chicagoje vyks
tančiam „Draugo" koncertui
bilietus jau galima įsigyti
Vaznelių parduotuvėje.

x J a u n i m o sąjungos susi
r i n k i m a s , turėjęs būti šį
sekmadienį, vasario 28 d., dėl
Kaziuko mugės, neįvyks ir ati
dėtas sekmadieniui, kovo 13 d.
Bus aptarti būsimieji reikalai ir
duoti pasiūlymai dėl naujos Chi
cagos jaunimo valdybos. Visas
lietuviu jaunimas kviečiamas
dalyvauti kovo 13 d. 11 vai. ryto
Jaunimo centro PLB kambary.

JA VALSTYBĖSE
— Vyskupas Kenneth Pov i s h , Lansingo vyskupijos
valdytojas, padėkojo: „Ačiū už
atspausdinimą Davė Poulsono
pokalbio su lietuviu tremtiniu
Vytautu Skuodžiu (vasario 2 d.).
Jo mažas Pabaltijo kraštas nė
ra daug didesnis už Michigano
šiaurinį pusiasalį. To krašto
narsūs gyventojai paprastai
nėra pastebimi spaudos, apra
šančios didesnius įvykius.
Tačiau lietuviai ir vėl kovoja,
kad išsaugotų savo tikėjimą,
kultūrą ir tautines aspiracijas.
Jų pastangos užsitarnauja ati
tinkamo dėmesio".

x Kun. Kęstutis T r i m a k a s
kalbės apie Fatimą, Liurdą ir
Medjugorje ir Marijos reikšmę
šių laikų žmogaus gyvenime.
Taip pat bus rodomas filmas,
apie Medjugorje. Pašnekesys
vyks kovo 6 d. tuojau po šv.
Mišių Ateitininkų namuose.
Visi kviečiami pasiklausyti,
pamatyti ir susimąstyti.

x Viktorija Leone, A.L.R.K.
Moterų sąjungos garbės narė
bei buv. centro valdybos I
x Andrius Šmitas, Vasario vicepirmininkė, turėjo akies
16 gimnazijos Vokietijoje direk operaciją. Jos vyras Leonas sun
torius, atvažiuoja į Chicagą. kiai serga. Linkime abiem kuo
Kovo 25 d., penktadienį, 7:30 geriausios sveikatos.
vai. vak. J a u n i m o c e n t r o
x A.L.R.K. Moterų sąjun
kavinėje vakaronės metu kalbės
apie gimnaziją, mokinius bei g o s 46-tos k u o p o s susi
atsakinės į klausimus. Vaka rinkimas bus kovo 5 d. 1 vai.
ronę rengia PLB Vasario 16 p.p. Marijonų vienuolyno salėje,
gimnazijai remti centrinis komi 6336 S. Kilbourn Ave. Užkandis
bus pripuolamas laimikis (Pottetas.
luck). Narės maloniai kviečia
x XIV Lituanistikos semi mos dalyvauti.
n a r a s šiais metais bus
x „Ateities" žurnalo spau
rugpjūčio 7-21 d. LaSale Manor, dos bendradarbiams skiria
Plano, 111., netoli Chicagos. moms premijoms prel. Juozas
Dviejų savaičių lituanistikos Prunskis yra paskyręs 5000 dol.
programa skiriama studentams, auką. Tam pačiam tikslui jis
mokytojams, jauniems profesio anksčiau yra paskyręs 10,000
nalams ir visiems, kurie domi dol. Ateitininkai labai dėkingi.
si lituanistika. Informacijai
kreiptis: Lituanistikos semina
x Rašyt. J . Toliušis, Chicaras c/o PLB 5620 South Clare- go, 111., Alfonsas Radwill,
mont, Chicago, IL 60636.
T r u m u l l , Conn., Donatas
x J u n g t i n i s P a b a l t i e č i ų Januta. Berkeley, Cal., Petras
komitetas sveikina VVashingto- Juška, Cleanvater, Fla., už
no, D . C , Lietuvių Bend kalendorių ir kalėdines korteles
ruomenę, puikiai suorganiza atsiuntė po 25 dol. aukų.
vusią
Vasario
16-tosios Nuoširdus ačiū.
minėjimą. Susimąstymą iššau
kiantys kalbėtojai, energinga
tautinių šokių grupė ir malonus
priėmimas pasiuntinybėje su
teikė šventei atitinkamą orumą,
puošnumą ir grožį. Taip mums
rašo Ginta Palubinskaitė.,
Jungtinio Pabaltiečių komiteto
reikalu vedėja.

x J u o z a s Pultinevičius, Omaha, Nebraska. atsiuntė 25
dol. auką su prierašu: „Esu
labai patenkintas kalendorium,
nes jis yra gražiausias, nes pa
laimintas arkiv. Jurgis Matulai
tis jame... Geros valios Jėzaus
Ganytojo avelėms"... Nuoširdus
ačiū už auką ir gražų laiškutį.

x Antanas ir Julija J a n o 
niai, Dovvners Grove, 111., Jurgis
Petkus, Los Angeles, Cal., A.
Poderis, Southfield. Mich., už
kalėdines korteles ir kalendorių
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai
dėkojame.

x J u o z a s ir Elena Gailevičiai, Baltimore, Md., su pre
numeratos pratęsimo mokesčiu
atsiuntė ir 20 dol. auką. J. ir E.
Gailevičius skelbiame garbės
prenumeratoriais, o už paramą
savai spaudai labai dėkojame.

x Dr. Aldona Juozevičienė,
Oak Lawn. 111., dr. Bronius
Mikonis, Masphee, Mass.,
Teresė Bakanienė, Chester, Pa.,
Klemas Jurgėla, St. Petersburg
Beach, Fla., Antanas Kalvaitis,
Ormond Beach, Fla., A.
Masiulis, Manchester, Conn., J.
Bačanskas, Pompano Beach,
Fla., Stanley Mankus. Chicago,
111., S. Vaškys, St. Petersburg
Beach, Fla., J. Skudzinskas,
Dorchester, Mass., pratęsdami
prenumeratą, kiekvienas paau
kojo po 15 dol. už kalėdines
korteles
ar
kalendorių.
Nuoširdus ačiū.

x Kun. P r a n a s J o k ū b a i t i s ,
Birutė Jasaitienė, Chicago. 111.,
A. Ancevičius, Oak Lawn, 111.,
J. Jurkšaitis, Beverly Shores,
Ind., Vytautas Dailidė, Crete,
111., S. Rutkauskas. Lakewood,
Ohio, A. Kalavinskas, Lake In
The Hills, 111., dr. H. Brazaitis,
Willoughby, Ohio, J. Plečkaitis,
New Britain, Conn., Antanas
Juzelskis, Dovvagiac, Mich.,
Alfonsas Noreika, Oak Lawn,
111.. Mary Juzėnas. Oak Lawn,
111.. kiekvienas atsiuntė po 15
dol. už kalėdines korteles ir
kalendorių. Labai dėkojame.

x Birutė
Barauskienė,
Bloomfield Hills, Mich., už
„Draugo" gerą informaciją at
siuntė 20 dol. auką. Labai
dėkojame.

x Vytautas Radžius, Chica
go, 111., „Draugo" redaktorius,
dr. E. Žilinskas, Springfield, 111.,
Jonas Martinkus, Chicago, 111.,
Ed. Vengianskas, Lakeside,
Mich., Vacys Mitkus, Chicago,
111., Albinas Ruigys, Los
Angeles, Cal.. Liucija Petrikonis, Juno Beach, Fla., J.
Venckus, Los Angeles, Cal., S.
Augonis, So. Boston, Mass., Joseph Kučinskas, Dovvagiac,
Mich., už kalėdines korteles ir
kalendorių atsiuntė po 10 dol.
auką. Labai dėkojame.

x Liuda Avižonis, Albuquerquek N.M., Vincas Akelai
tis, Cleveland, Ohio, Bronė
Kazlauskas, Chicago, 111., An
tanas Titenis, Chicago, 111., Sta
sys Daučanskas taip pat iš
Chicagos, pratęsdami „Draugo"
prenumeratą, pridėjo po 15 dol.
aukų. Labai dėkojame.
x NAMAMS PIRKTI PA
x Kaziuko mugė J a u n i m o
SKOLOS duodamos mažais
c
e
n t r e jvyks sekmadienį, kovo
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
6
d.
Atidarymas 10 vai. ryto.
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, Skautai ir skautės kviečia visus
2212 West Cermak Road - Tel. atsilankyti ir paremti lietuviško
jaunimo veiklą.
VI 77747.
fsk)
(sk.)

•

Programą atlikusios St. Petersburgo, Fla.. klube su programos vedėju. Iš kairės: Julija G;
Marija Remienė, A. Armalis, ses. Onutė Mikailaitė ir Vitalija Bogutaitė.

ne.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VASARIO 16-JI JAUNIMO damas Chicagos lietuvių jau
nimas, taip pat paskelbė bado
CENTRE
streiką ir 24 valandų vigiliją
Minėjimą atidarė Alb. Ra miesto centre prie Picasso pa
manauskienė. Jaunimo centro minklo. Vigilijos išvakarėse jo
renginių
vadovė.
Susi je dalyvavo pats konsulas. Jau
rinkusiems sugiedojus Tautos nimui didelė moralinė parama
himną
buvo
pradėtas buvo, kad prie jų prisijungė
minėjimas. Lietuvos gen. kon buvęs Sibiro tremtinys prof.
sulas Vac. Kleiza pasakė jautria Vyt. Skuodis, taip pat jų
kalbą. Jo žodžiais šis nepri nuotaiką pakėlė atvykę de
klausomybės atstatymo 70 m. monstrantu autobusai iš Brighjubiliejus yra ypatingas tuo, kad ton Parko ir Cicero. Apie šį
jis plačiai yra minimas ir pa įvykį paskelbė Chicagos infor
vergtoje Lietuvoje. Su paverg macijų šaltiniai.
Br. Variakojienė atliko eiliuo
taisiais lietuviais solidarizuota forma ..Laisvės varpą", kurio
žodžiai ir mintys sutapo su šio
x D r . A l g i s M o c k a i t i s . vakaro tikslu ir nuotaikomis.
Darien, 111., Juozas Budrys ir Pov. Vaičekauskas, buvęs Sibiro
Sofija Gliožerienė, Chicago, 111., tremtinys, pasakė pagrindinę
lankėsi „Drauge" ir kiekvienas kalbą. Jo kalba nuoširdi,
paaukojo po 15 dol. už kalėdines plaukianti iš sielos gelmių, ka
korteles ir kalendorių. Labai dė dangi jis pats tai pergyveno. Jis
kojame.
buvo dalis kovojančios tautos,
x Kun. A. Martis, Char- kuri kovojo, bet nepalūžo. Toje
leston, West Virginia, atsiuntė kovoje jis mato gilią prasmę.
25 dol. dienraščio paramai ir Partizanų žuvo gal apie 30,000,
kartu pratęsė prenumerata bet jeigu tauta nebūtų išėjusi į
1988 metams. Kun. A. Martį ginkluotą kova, nuostoliai būtų
skelbiame garbės prenumera buvę didesni. Būtų jų daugiau
torium, o už auką labai dėko žuvę ne Lietuvos miškuose, bet
prie Berlyno sienų. Jo žodžiais,
jame.
jis Sibiro lageriuose nematė
x Rožė Didžgalvis iš Chica jaunų latvių, jie galvas paklojo
gos. 111., pratęsė prenumeratą, SS daliniuose. Tauta išgyvena
pridėjo 10 dol. dienraščiui ir 15 didelius pavojus, bet jis mato
dol. už kalėdines korteles ir ka globojančią ranką. Vokiečių
planai kolonizuoti Lietuvą, kad
lendorių. Nuoširdus ačiū.
ji būtų be lietuvių neišsipildė.
x Prof. C. Masaitis, Thomp Hitleriui buvo pateiktas Dlanas.
son, Conn., parėmė „Draugą" kaip per 50-tų metų Lietuvą pil
20 dol. auka ir pridėjo 10 dol. už nai germanizuoti. Jis tą 50 savo
kalėdines korteles ir kalendo ranka perbraukė ir užrašė 25.
rių. Prof. Č. Masaičii, mūsų Hitlerio nebėra, o lietuvių
garbės prenumeratoriui ir tauta, nors ir kraujuojanti,
„Draugo" bendradarbiui, ta gyva. Gerai žinomas Suslovo
pasakymas „Lietuva bus, tik be
riame nuoširdų ačiū.
lietuvių" ir Suslovo pasakymas
neišsipildė.
Kol Lietuvoje dega
x Juozas Rudzinskas,
Union Pier. Mich., atsiuntė laisvės ilgesys, kol mūsų jau
„Draugo" paramai 30 dol. ir nimas jiems solidarizuoja, tol
p r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą 1988 mes turime turėti laisvės viltį.
metams. J. Rudzinską skelbia Mūsų pastangos nelieka nepa
me garbės prenumeratorium, o stebėtos Amerikos prezidento,
kongreso ir senato pareiški
už auką labai dėkojame.
muose matome vis kylančią
kreivę.
x J . Pečkaitis, Merrillville.
Meninę dalj atliko Alida ViInd., su prenumeratos pratę
simo mokesčiu atsiuntė ir 20
dol. auką. J. Pečkaitį įrašome į
garbės prenumeratorių sąrašą,
o už rėmimą „Draugo" tariame
nuoširdų ačiū.
x Dr. A. L. Čepulis, Wil
loughby, Ohio, Antanas Mikštas. Lakeside, Mich., Kazys
Linkus, Miami Beach, Fla., G.
V. Rėklaitis, W. Lafayette, Ind.,
Stella Larsen, Gulfport, Fla.,
Vaclovas ir Valeria Leščinskai.
St. Petersburg Beach, Fla.,
Algirdas Šilbajoris, Richmond
Hills, N.Y., J. Sugintas, Oak
Lawn, 111.. Petras Mikšys,
Leicester, Mass., M. Petraus
kienė, Hartford, Conn., Frank
Kavaliauskas, Olympia Fields.
UI., už kalėdines korteles ir
kalendorių atsiuntė po 1.5 dol.
aukų. Labai dėkojame.

taitė ir Polikaičių jaunimas,
kuriuos susirinkusieji labai šil
tai priėmė. Ant stalų buvo išdės
tyti dainorėliai ir susirinkusieji
palydint programos atlikėjams,
visas dainas išdainavo.
Minėjimą ušžsklendė Alb. Ra
manauskienė ir S. Endrijonienė, Jaunimo centro pirmi
ninkė, trumpu žodžiu. Susi
rinkusieji buvo pakviesti
vaišėms, kurias parengė Jau
nimo centro moterų klubas.
Minėjimas gražiai praėjo ir
gerai pavyko.
J . Ž.
ŠIMTAMETĖ LIETUVĖ
Teklė Dobrovolskaitė-Ruchienė (Ruchas), gyvenanti 3326'
So. Morgan St., Bridgeport, Chi
cagoje. lietuvių kolonijoje šian
dien sukanka 100 metų am
žiaus. Ji yra gimusi 1888 m.
vasario 25 d. Prielgavos km.,
Šačių parapijoje, Mosėdžio vlsč.,
Kretingos apskrityje.

— JAV Kunigų Vienybė ir
šįmet ruošia lietuviams kuni
gams rekolekcijas, kurios bus
birželio 6-10 dienomis Putnam,
CT, Nekalto Prasidėjimo M.
Marijos vienuolyno patalpose.
Rekolekcijas praves svečias iš
Kanados kun. dr. Viktoras
Skilandžiūnas. Norintieji daly
vauti prašomi iš anksto praneš
ti kun. V. Cukurui, Rt. 21,
I.C.C., Putnam, CT 06260. Taip
pat pranešama, kad metinis
Kunigų Vienybės seimas bus
liepos 27-28 dienomis Washington, D.C., sykiu su Lietuvos
Vyčių jubiliejiniu seimu.
— Lietuvių Fronto bičiulių
studijų ir poilsio savaitė šią
vasarą bus Dainavos jaunimo
stovyklavietėje rugpjūčio 14-21
bo siuvykloje. Ištekėjo už An
tano Rucho, kuris mirė 1961 m.
kovo 11 d. Su vyru išaugino
sūnų Vladislovą, jau mirusius
a.a. Antaną ir dukterį a.a.
Sylviją Zaniauskienę, taip pat
dukterį Sabiną Henson. Turi
penkias dukraites ir vieną
vaikaitį, k e t u r i o l i k a pro
vaikaičių (šešios mergaitės ir
aštuoni berniukai).
Nuo pat ,,Draugo" pasi
rodymo Chicagoje yra nuolatinė
šio dienraščio skaitytoja. Ji ir
dabar džiaugiasi, kad „Drau
gas" ją kasdien aplanko.
Jos gyvieji vaikai ir vaikaičiai
bei artimieji jai rengia šimto
metų sukakties proga pa
gerbimą — jubiliejinį gimta
dienį. Šv. Mišios bus Šv. Jurgio
parapijos bažnyčioje šeštadienį,
vasario 27 d., 5 vai. p.p., o 7 vai.
vak. Mayfield salėje, Archer ir
Mayfield St., bus pagerbimo
vakarienė, kurioje dalyvaus
giminės ir kviesti svečiai.
Šimtametei lietuvei linkime
sveikatos ir gražių dienų!

Šimtametė Teklė R u c h i e n ė

Nors jos amžius skaičiais yra
didelis, bet ji nepraleidžia lie
tuviškos veiklos Chicagos
lietuvių tarpe. Ji amžinojo ir gy
vojo Rožančiaus draugijos pirmi
ninkė, priklauso kazimieriečių,
seselių pranciškiečių, Nekalto
Prasidėjimo Marijos seserų
rėmėjų draugijoms, taip pat
priklauso Marijonų bendradar
biams, t r e t i n i n k a m s , Šv.
Sakramento draugijai ir Lie
tuvos Vyčiu 36 kuopai.
I Ameriką atvyko 1912 m. ir
apsigyveno Chicagoje. Čia dir-

BRIGHTON PARKO
LIETUVIŲ NAMŲ
SAVININKAI

Viena iš veikliausių Brighton
Parko organizacijų yra namų
savininkai. Jie savo metinį susi
rinkimą turėjo sausio 24 d.
parapijos mokyklos salėj. Salė
buvo pilna — iki pora šimtų as
menų. Susirinkimą atidarė vbos pirmininkas V. Utara. Į pre
zidiumą buvo pakviesti svečias
E. Vengianskas ir E. Majauskienė. Valdybos pranešimą pa
darė V. Utara ir V. Kelmelis.
Valdyba galėjo didžiuotis savo
darbais. Veikimas buvo labai
geras. Su pasisekimu atliktas
piknikas ir banketas.
Didžiausias atliktas pereitų
metų darbas buvo suruošta
Brighton Parko mugė. Ji praėjo
su dideliu pasisekimu. Labai
gausiai a t s i l a n k ė plačios
apylinkės gyventojai ir buvo
daug svečių lietuvių iš visos
Chicagos. Parengimas buvo pa
remtas Chicagos miesto v-bos ir
vietinių įstaigų ir bankų. Pa
rengimą atlikti labai daug pasi
darbavo skyriaus v-ba.
Visuose darbuose daug pasi
tarnavo jauniausieji v-bos nariai
R. Žebrauskas ir Mary Ann
Malas.
I naują 1988 m. valdybą buvo
Lietuviu Fon'!'> tarj bos posėdyje dalyvavusios moterys. IS kairės: M Reinienė
pasiūlyta visi tie patys, kurie
valH pirm . R. ' ^ k i e n ė — fin. kom. pirm., M. Lenkauskienė - kultūros
sutiko ir pasiskirstė pareigomis
konjrr. pirm . Alė Steponavičienė — sekr. ir reik vedėja.

(
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dienomis. „{ Laisvę" žurnale pa
skelbtoji data turėjo būti pakeis
ta, užleidžiant vieną savaitę
mokytojų studijų savaitei.
Registruotis ir užsisakyti kam
barius prašome kuo greičiau pas
Joną Vasarį, 979 Proehl Drive,
Barberton, Ohio 44203. Tel.
216-644-7411.
— J A V LB Švietimo tary
bos pirmininkas ir Pedagogi
nio instituto rektorius dr. Jonas
Račkauskas sausio mėnesio pa
baigoje pasirašė sutartį su The
Chicago Consortium of Colleges
and Universities, kuria uni
versiteto užskaitai bus teikiami
už lietuvių kalbą (iki 12
semestro valandų) ir už tauti
nius šokius (iki 4 semestro
valandų). Kreditai bus teikiami
per Chicago State University.
— R a s a Raišytė ir Viktoras
Raišys kaip delegatai dalyvavo
Pasaulio lietuvių j a u n i m o
kongrese Australijoje. Kongrese
taip pat dalyvavo Genutė Gyly
tė ir jos pusbroliai Tomas ir Ed
vardas Zvirzdžiai. Rasa Raišytė
buvo išrinkta JAV Lietuvių
Jaunimo sąjungos Vakarų
pakrantės jaunimo vicepirmi
ninke, o jos brolis Viktoras
Raišys buvo išrinktas lietuvių
jaunimo pirmininku iš Seattle
miesto.
— Denverio šokių grupė
„ R ū t a " kovo 26 d. žada rengti
vadinamą „Blynų balių", į kurį
kviečia visus lietuvius su drau
gais atsilankyti.
taip: pirmininkas Viktoras
Utara, vicepirmininkai Stasys
Juodis, Bronė Rusteikienė ir Ro
bertas Žebrauskas, iždininkas
Viktoras Kelmelis, sekretorė
Rita Darienė, ligonių lankytojai
Marija Strungienė ir Mečys
Mikutaitis; parengimų vadovė
Anelė Raštienė, korespondentas
J. Jokubka. V-bos narės
moterys Marija Šeduikienė,
Marta Gidienė ir Mary Ann
Malas. Teisinis patarėjas Raymund Jegelsky. Naujais v-bos
nariais buvo pakviesti Raimon
das Juodis ir Marija Zurbienė.
Organizacijos veikime per visus
veiklos metus daug sumanumo
ir veiklos supratimo parodė
skyriaus pirmininkas V. Utara.
Organizacijai priklauso per
600 narių. Nario mokestį
sumoka dauguma. V-ba iš savo
santaupų paskirstė šioms or
ganizacijoms. Radijo valandoms
Margučiui, Lietuvos Aidams ir
A. Šluto po 50 dol., mokykloms
Brighton Parko - 200 dol.,
Chicagos aukš. lit. mok — 100
dol., Dariaus ir Girėno lit. mok.
— 100 dol. Lietuvių teisėms gin
ti komitetui — 200 dol. Spaudai
Draugui, Pasaulio lietuviui,
Laiškai lietuviams, Kariui ir
Laisvajai Lietuvai po 25 dol.
Lietuvių Tarybai — 50 dol.,
Balfui — 30 dol. ir Chicagos
lietuvių operai — 100 dol.
Šiems metams valdyba
numato
veikimo
planą.
Balandžio 24 d. Šaulių salėj pik
nikas, lapkričio 26 d. banketas
Šaulių salėj ir, svarbiausia
mugė liepos 15, 16 ir 17 dieno
mis Brighton Parke.
Skyriaus revizijos komisija li
ko ta pati: pirmininkas J.
Šlajus, Jonas Aukščiūnas ir
Villiam Liauba.
Valdyba dėkoja Ankams už
kepsnius, aukojamus paren
gimams. Taip pat dėkoja Standart Federal Savings bankui už
parodytą namų savininkų drau
gijai didelį palankumą. Brigh
ton Parko Lietuvių namų savi
ninkų draugijos valdyba pa
aukojo 500 dol. Kryžiaus ir tvo
relės prieš bažnyčią pastatymui.

J. J.
Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie A v e n u e
Chicago, IL 60629

Tel. -

776-8700

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šoitad. 9 v. r. iki 1 vai. d.

