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Okupantas parenka
vyskupijų valdytojus
Lietuvos tikinčiųjų raštas kardinolui Alfred Bengsch
Valdžios atstovas pranašauja, kad Lietuvoje iš Bažnyčios liksią tik “ragučiai ir nagu

čiai"

1946 rugsėjo 13 Religinių kul
tų Įgaliotinio Gailevičiaus Įsaky
mu sumažintas vienintelės liku
sios Kauno kunigų seminarijos
klierikų skaičius iš 300 ligi 150,
vėliau Šis skaičius buvo mažina
mas iki 25 auklėtinių. Dabar ta
rybinė valdžia, veikiama pasaulio
viešosios opinijos, klierikų skai
čių vėl padidino iki 50.
Mirus Kauno arkivyskupijos
valdytojui prel. St. Jakubauskui,
Į jo vietą išrenkamas kan. J.
Stankevičius, kuris, 1949 suėmus
Vilkaviškio. vyskupijos valdytoją
kan. Vizgirdą ir Kaišiadorių vys
kupijos valdytoją prel. Br. Sužie
dėlį tarybinės valdžios valia tapo
ir šių dviejų vyskupijų valdytoju.
1950 Religinių kultų įgalioti
nis Pušinis buvo išsitaręs, kad
kunigams būsiąs sukurtas specia
lus lageris — žvejų artelė, ku
rioje dirbsią apie 200 uoliausių,
kunigų. Pušinis pranašavo, kad
po dviejų metų iš Bažnyčios Lie
tuvoje liksią tik “ragučiai ir na
gučiai”. Iš tiesų, daugelis bažny
čių buvo uždarytos, o keli šim
tai kunigų iškeliavo Į Gulago
salyną.
1949-50 Maskvos religinių kul
tų Įstaiga, vadovaujama Polianskio, vertė Lietuvos kunigus pasi
rašyti popiežių Pijų XII smer
kiantį atsišaukimą, tačiau ši ak
cija nepasisekė, nes iš 1000 ku
nigų pasirašė vos 19.
Dar 1946 tarybinės valdžios
potvarkiu pradėta steigti parapi
jų komitetai, kurie turėjo būti
vieninteliais parapijų šeiminin
kais, o kunigai — tik kulto tar
nais. Ir šiuo metu kunigo tary
biniame pase yra įrašas — “kul
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to tarnas”.
Kunigams prieši
nantis, iki šiol tarybinei valdžiai
nepavyko pilnai realizuoti para
pijos komitetų idėjos, bet nuo jos
neatsisakė. Valdžia nori, kad ir
Lietuvoje kunigai visiškai pri
klausytų nuo parapijos komitetų,
aklai vykdančių tarybinių parei
gūnų potvarkius.
Pavyzdžiui,
Baltarusijoje bažnytinio komiteto
•nariai įpareigojami neleisti vaikų
į bažnyčią, pranešinėti valdžiai
apie asmenis, pasinaudojusius re
liginiais patarnavimais ir kt.
»

Po Stalino mirties iš lagerių
į Tėvynę sugrįžo daug tikinčių
jų, kunigų-ir du vyskupai —T.
Matulionis ir Pr. Ramanauskas.
Kiek atslūgo baimė ir suaktyvė
jo pastoracija. Valdžia leido pakonsekruoti du naujus vyskupus
— Julijoną Steponavičių ir Pet
rą Maželį. Neprityrusiam žvilgs
niui galėjo atrodyti, kad sten
giamasi nors dalinai kompensuo
ti Bažnyčiai padarytas skriaudas,
tačiau iš tiesų pasikeitė ne ta
rybinės valdžios tikslai, o takti
ka. Kad grubiais persekiojimais
neiššaukus kankinių dvasios, ti
kėjimą Lietuvoje pradėjo griau
ti klastingiausiomis priemonėmis,
panaudojant šiam darbui net
pačius dvasiškius.

Norint palaužti silpnadvasius
kunigus, aktyvesnieji vėl buvo
suimti ir išsiųsti į Mordovijos
lagerius. 1957 be valdžios suti
kimo konsekruotas vyskupas Vin
centas Sladkevičius ištremiamas
į N. Radviliškį, o 1958 vysk
Julijonas Steponavičius — į Ža
garę vien už tai, kad sąžiningai
ėjo ganytojo pareigas. 1957 vysk.
T. Matulionis norėjo perimti iš
kan. J. Stankevičiaus Kaišiado

rių vyskupijos valdymą, tačiau
valdžia neleido ir ištrėmė į Še
duvą, Panevėžio vyskupijoje. Pa
laipsniui vyskupijų valdytojais, o
su mažomis išimtimis, dekanais
ir didelių parapijų klebonais bu
vo paskirti mažaii aktyvūs ir ta
rybinei valdžiai nuolaidžiaują
(“lojalūs”) kunigai.
Vyskupijų valdytojų rinkimuo
se kartais būdavo griebiamasi net
klastos. Pavyzdžiui, renkant Kai
šiadorių vyskupijos valdytoją, ka
pitulai buvo pranešta, kad vys
kupai — T. Matulionis ir V.
Sladkevičius pageidaują, jog val
dytoju būtų išrinktas kan. P.
Bakšys. Iš tiesų, minėtieji vysku
pai buvo nurodę, kad kan. P.
Bakšio valdytoju nerinktų.
Religijų reikalų tarybos Įgalio
tinis, buvęs Kėdainių saugumo
viršininkas Rugienis grubiai te
rorizavo vyskupijų valdytojus ir
kunigus. Pas kan. J. Stankevičių
ilgas valandas išbūdavo įvairūs
Valstybinio saugumo ir Religijų
reikalų tarybos pareigūnai, vers
dami ji padaryti neleistinų nuo
laidų. To pasėkoje Kauno kuri
ja išsiuntinėjo vieną po kito ap
linkraščius kunigams, kad Religi
jų reikalų taryba draudžianti ka
lėdoti, ruošti vaikus Pirmajai Ko
munijai, patarnauti Mišiose, kad
negalima šventinti tikinčiųjų pa
statytus kryžius ir kt
Pastoraciniame darbe susikūrė
nuolaidžiavimo valdžiai stilius.
Vyskupijų valdytojai pavyz
dingais kunigais ėmė laikyti mo
kančius “sugyventi su valdžia”,
t.y. tuos kunigus, kurie aklai
klausė valdžios pareigūnų, pro
pirštus žiūrėjo į kunigo pareigas
ir pataikavo bažnytinei bei civi
linei valdžiai.
(Bus daugiau)

Žuvusiųjų skaičius
buvo didesnis

Washingtonas
galės balsuoti

Sovietai "gina"
indėnus

Beirutas. — Antradienio rytą
įvykdytas Izraelio lėktuvų puo
limas prielš palestiniečių tero
ristų bazes pareikalavo daug
didesnių aukų, nei pradžioj bu
vo skelbta. Patys palestiniečiai
sako, kad nuo 30 Izraelio lėk
tuvų bombų žuvo 59 žmonės, o
sužeistų buvo 140. Libanas pa
skelbė didesnį skaičių nukentė
jusių: 91 užmuštas ir 150 su
žeistų. Pusė aukų buvo mote
rys ir vaikai. Palestiniečiai ruo
šiasi kerštui, ir nežinoma nei
kur, nei kada jis bus.

Washingtonas. — Atstovų rū
mų Teisinis komitetas priėmė
konstitucinį papildymą Washingtono miestui (District. of Columbia) gyventojams leisti išsi
rinkti du senatorius ir du kongresmanus. Manoma, kad priims
ir Kongresas.

Maskva. — Sovietai kaltina
Ameriką indėnų teisių pažeidi
mu. Oficialioji žinių agentūra
Tass saiko, kad “Amerika spė
jo parodyti pasauliui, jog Hel
sinkio aktas jau nieko nereiš
kia”. Tokiu būdu Maskva, kitus
kaltindama, nori nukreipti nuo
savęs kaltinimus.

YVasliingtonas. — Aviacijos
ekspertams ištyrus, paaiškėjo,
kad vos nesusidūrę du keleivi
niai lėktuvai praėjusią savaitę
virš Michigano ežero viena aki
mirka buvo vienas nuo kito tik
nuo 20 iki 100 pėdų. Nelaimės
buvo išvengta, kai Clevelando
New York. — Sirija ir Libanas kontrolės stotis liepė TWA lėk
kreipėsi į Jungtinių Tautų Sau tuvui nerti žemyn. Nėra 2,000
gumo Tarybą, prašydamos sku pėdų, ir susižeidė 24 žmonės.
biai sušaukti posėdį ir svarstyti
Otta,wa. — Kanados paštinin
Izraelio lėktuvų puolimą pales
kai
pasirašytą sutartį ratifika
tiniečių stovyklų.
vo, tik nedidele balsų dauguma,
Bostonas. — Vakar dienos santykiu 51.8 prieš 47.2. Į darbą
“Monitor” įsidėjo lietuvių drau grįžo vakar. Paštas iš Ameri
go esto Aleksio Rannito eilėraš kos į Kanadą pradės priiminėti
tį “Windless” ir to paties Ran siuntas “Išios savaitės paabigobuvo pranešta Kanados
nito menišką Talino senamies je”,
čio nuotrauką.
ambasadoje.
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Vilniaus senamiesčio kampelis

Reikalauja
apsivalyti
nuo komunistų
Lisabona. — i&rtugalijos mi

Laoso karalius
atsistatydino
Bangkokas. — Laoso karalius
Savang Vatthana vakar abdikavo, koalicinė vyriausybė savo
darbą taip pat baigė. Laosas
nuo šiol-tokią pat komunistinė
valstybė, kaip ir kiti Indokinijos
kraštai. Per Vientiane radijo
buvo paskelbta, kad Souvanna
Phouma valdžia savo dienas bai
gė, to reikalavo “liaudis”. Vals
tybė nuo šiol bus vadinama “La
oso liaudies demokratinė res
publika”. Karaliaus atsistatydi
nimą priėmė ne kas kitas, bet
komunistų partijos centrinis ko
mitetas.

nisteris pirmininkas Jose Pinheiro de Azevedo turi apsispręs
ti, ar iš valdžios aparato reikia
ar nereikia pašalinti paskutiniuo
sius komunistus. Jis būtų linkęs
išprašyti vyriausybės sudėty esantį vieną ministerį ir kelis
viceministerius. Jie visi daugiau
ar mažiau yra įsivėlę į ruoštą
sukilimą. Kariniai ir civiliniai pa
tarėjai sako priešingai; 'komu
nistai bus mažiau pavojingi šiek
tiek dalyvaudami valdžioje, ne
gu juos visai pašalinus. Prie
šingos nuomonės ir labiausiai
Bendras Europos
antikomunistiniai yra liaudies
demokratų partijos nariai — ji
pasas
reikalauja komunistus išrauti su
Išaknimis, bet jei Azevedo to ir
Roma. — Europos Bendro
nepadarys, jie visvien vyriau sios rinkos atstovai, susitarė
sybėj pasiliks.
nuo 1978 įvesti vieną bendrą pa
są ir bendrus rinkimus į Euro
pos parlamentą. Britanija ir Da
Sugrąžino
nija sakė, kad jos iki to laiko
nebus
pasiruošusios rinkimams,
katalikams
todėl Rinka sutiko joms leisti
radijo stotį
parlamentarus paskirti. Kiti
kraštai atstovus parinks pro
Lisabona- — Portugalijos vy porcine sistema.
riausybė visas radijo ir televizi
jos stotis, atėmusi iš komunis
tų rankų, laikys savo žinioje, o
katalikų stotį Ranaseenca su
grąžino tikriesiems jos šeiminin
kams, Lisabonos katalikų pat
riarchatui. Stotį komunistai bu
vo jėga užgrobę praėjusią va
sarą.

Pekinas. — Fordas ir Mao Tse
- tungo ilgas, valandos ir 50
minučių pasikalbėjimas laiko
mas labai reikšmingu ir neį
prastu. Su nieku Mao taip ilgai
nešnekėjo. Stebėtojų žiniomis,
Mao dramatiškai prašė Fordą
baigti su detente ir Sovietų Są
junga. Ekspertai, stebį Kinijos
politiką ir kiekvieną jų žodį,
prieiną išvadų, kad po pasikal
bėjimo paskelbtam komunikate
pasakyti žodžiai verti ypatingo
dėmesio. Ten sakoma: “Pirmi
ninkas Mao su prezidentu Fordu
diskutavo labai rimtais ir svar
biais klausimais, kurie apėmė
daug sričių. Diskusijų atmosfe
ra buvusi draugiška”.
Spėjama, kad Mao, kaip ir
kiti kinų vadai, bijo Vakarų
nuolaidų Maskvai ir pabrėžia
vis didėjantį sovietų hegemonizmą. Oficialūs asmenys patvirti
na, kad Fordas, susitikęs su ki
tais kinų vadais, daug kalbėjo
apie kinų pabrėžiamą nesveiką
detentės iliuziją ir Vakarų daro
mą klaidą pasitikint sovietais.
Kinai kritikuoją Ameriką dėl
susitarimo rusams parduoti kvie
čius ir technologiją. “Jie jūsų
grūdus ir išradimus panaudoja

karo mašinai, kuri bus atsukta
prieš jus pačius”, teigia oficia
lūs kinai amerikiečiams.
Taiwano klausimas šioj Fordo
kelionėj beveik nekeliamas. Tai
jiems labai mažos svarbos, pa
lyginti su kitais reikalais, ir tai
Fordui yra patogu, kad nerei
kia Tautinės (Kinijos pripažini
mo atšaukimo diskutuoti.
Prezidentą lydį laikraštinin
kai norėjo daugiau ką sužinoti
apie Fordo ir Mao pasikalbėji
mą, spaudos sekretorius Ron
Nessen atsakė, kad šiuo atveju
reikia išlaikyti paslaptį, ir daug
kas nebus paskelbtą viešumai.

Lapaiti.
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MOYNIHAN: SOVIETAI
KOLONIZUOJA AFRIKA
Wasliingtonas. — Amerikos
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose Daniel Moynihan apkaltino
Sovietų Sąjungą noru koloni
zuoti Afriką,
pirma įrengus
prietiltį Somalijoj, dabar tą pa
tį darant Angoloje. Jo griežta
kritika sutampa su Fordo vieš
nage Kinijoj ir rodo, kad Ame
rika nežadą nusileisti Maskvai.
Sovietams planus maišo Ango
loje tik Amerika su Kinija, kai,
Moynihan žodžiais,
“sovietai
Angoloje iškėlė Kubos karei
vius”.
|Kai kurie Afrikos diplomatai
užpuolė ambasadorių. Alžirijos
ambas. Rahal ėmė stebėtis, ko-*
dėl Moynihan “viską ėmė pulti
tokiu brutaliu būdu”. Dar ki
tas, kurio vardas neskelbiamas,
sakęs, kad “Moynihan kaip ne
treniruotas jautis, kuris daužosi
visą laiką”.

Sėn. Edvvard Kennedy gynė
Moynihan, sakydamas, kad A-

Numatomas
menkas pramonės
augimas
Maskva. — Menkas šių metų
derlius
privertė Maskvą per
daug nesitikėti ir kitais metais.
Ekonominis 1976 metų planas,
įteiktas Aukščiausiajam sovie
tui, numato vieną pačių mažiau
sių pramoninio augimo etapą.
Numatomas pramonėg augimas
išreiškiamas tik 4.3 procento.
John Paul Stevens, prezidento pa
Maskva. — Sovietų spaudoje
rinktas kandidatas j Aukščiausiąjį
teismą vieton pasitraukusio teisėjo apie Fordo vizitą į Kiniją buvo Alžirijos studentai demonstruoja prieš Ispanijos planus vakarinę Sa
charą padalinti tarp Maroko ir Mauritanijos
paminėta tik vienu sakiniu.
VVUliam Douglaa

merika turi parodyti savo stip
rumą, o amerikiečiai nori ma
tyti Amerikos principus užsienio
politikoj.
Moynihan kalba buvo pasa
kyta minint
popiežiaus Jono
XXIII encikliką “Pacem in Terris”. Kalba iš anksto buvo pa
tvirtinta Valstybės departamen
te; vadinas, jai pritarė ir For
das, ir Kissingeris. Dar kitas
minėjimo kalbėtojas, buvęs Chi
cagos universiteto profesorius
Hans Morgenthau, pridėjo, kad
anksčiau, kol Amerika buvo įsi
vėlusi į dvi nemalonias bėdas
— Vietnamą ir Watergate, taip
drąsiai kalbėti negalėjo. Dabar
laikai pasikeitė ir jos atstovai
turi imtis atitinkamos akcijos
ir Angoloje, Sr kitur, kur reikia.

Teroristai pagrobė
trauklių
Betten, Olandija. — Penki te
roristai sulaikė keleivinį trauki
nį, nušovė mašinistą, vieną įkaitą, o kitus 50 keleivių tebe
laiko, reikalaudami lėktuvo į ne
žinomą šalį. Nušautieji pamesti
ant bėgių. Manoma, kad tai pa
darė nacionalistai indoneziečiai,
kurių Olandijoje gyvena nema
žai. Vienas tokių teroristų sėdi
kalėjime už bandymą pagrobti
karalienę Julianą. Traukinys te
bėra apsuptas policijos ir ka
riuomenės.

KALENDORIUS

Gruodžio 4: šv. Bernardas iš
Parmos, šv. Barbora, Vainotas,
Liugailė.

Gruodžio 5: šv. Sabas, (šv.
Krispina, Vintilas, Gražutė.

Saulė teka 7:00, leidžias 4:20.
ORAS

Dalinai apsiniaukę, šilčiau, apie 40 laipsnių.
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SERGA

1976 m. sausio 24 d. įvyks Vy erdvius kambarius

išleistuvėms.

čių choro vakaras B. Pakšto sve
36-tos kuopos sekretorė Salo
Per vakarienę visų org. pirmi
tainėje.
mėja Černiuvienė guli ligoninėje,
ninkai išreiškė jos .nuopelnus ir
po sunkios operacijos. Chicagos L. V. ORGANIZACIJOS DYDIS savo linkėjimus. LB pirm. V. Jo
vyčiai linki jai greitai pasveikti ir
Seimo metu rugpiūčio mėnesį naitis pasidžiaugė, kad Seniūnų
šv. Kalėdas linksmai praleisti na
šeima sugebėjo iš karto įsijungti
Lietuvos Vyčių organizacijoje bu
miškių tarpe.
E. P.
vo penkios apygardos: Naujosios į senesnių lietuvių įsteigtas orgjas ir kartu darniai dirbti. LKMS
VYČIŲ PARENGIMAI
Anglijos — 648 nariai, Vidurio
-gos
vietinės kuopos pirm. A. AsCHICAGOJE
Centro — 528 nariai, Atlanto Pa
traitė
irgi pabrėžė Seniūnienės įkrančių — 591 narys, Illinois In
Gruodžio
12-tą
1
12-tos
kuopos
našą
kuopai
ir linkėjo gražiai įRedaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu:
diana — 303 nariai ir Los Ange
vyčiai
ruošia
kalėdines
vaišes
sikurti
Chicagoje.,LAKS-mo
44-os
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, III. 60629
les — 49 nariai. Pranešta buvo,
Golden Age restorane.
kuopos pirm. S. Astras paminė
/
Telefonas FR 6-6489
kad 18-ta kuopa užsidarė, bet
Gruodžio 11-tą jaunieji vyčiai
jo, kad ji kaip sekr. — ižd. labai
atliks kalėdinę programą Mokslo įsteigtos dvi naujos kuopos — 140 rūpestingai tvarkė aDsidraudusiųSyracuse (N.Y.) ir 141 Bridge
jų reikalus, L. Fondo K-to pirm.
VYČIŲ ORGANIZACIJOJE 2030 NARIŲ ir Pramonės muziejuje.
porte (Conn.). Dabar yra 35 nor
P.
Turūta sakė, kad ji rūpestin
Gruodžio 16-tą 36 kuopa ruo malios kuopos, dvi veiklos nebeAntrojo vicepirmininko pranešimas sfeime
gai
dirbo k-te ir jos įnašas prisi
šia kalėdinį pobūvį Vyčių salėje. rodančios kuopos (113 ir 133) ir
dės
ilgam laikui lietuvių jauni
Gruodžio 21-mą vyčiai senjorai penkios senjorų kuopos, iš viso 42
Praeitų metų bėgyje įstojo ar
Eidamas antrojo vicepirminin
mo
švietimui
ir lietuvių kultūros
kuopos.
(Iš “Vyčio”)
ko pareigas, skirtas organizacijos ba grįžo į organizaciją 182 žmo ruošia Kūčias Vyčių salėje.
išlaikymui. Dr. S. Balys, vadova
narių reikalams, atstovavau cent nės, o netekome 92-jų, iš kurių
vęs visoms išleistuvėms, irgi pa
ro vaidybą ir jos vardu pasveiki 19 mirė. Tokiu būdu, mūsų or
brėžė P. Seniūnienės ir a.a. jos
nau 30-tą Westfieldo kuopą, 40 ganizacija padidėjo devyniomis
vyro Kazio neužmirštamus nuo
pietų sukakties bankete. Taip pat dešimtimis narių, ir dabar jų iš
pelnus visai lietuvių kolonijai,
pasveikinau naujai įsikūrusią 141 viso yra 2030.
jos ir sūnaus inž. Liudo įnašas į Į
kuopą Bridgeporte, jos pirmame : Nario mokesčio išrinkimu pa
LF-dą yra didžiausias iš visų vie
parengime. Kuopos teisių doku sižymėjo trys kuopos — 25 Ole
tinių rėmėjų ir lietuviai didžiuo
mentą 140-tai Syracuse kuopai velando, 100 Amsterdamo ir 96
jasi sūnaus išsimokslinimu bei
Įteikė iždo globėjas Anthony Ra- Daytono. Naujų narių verbavimu
jo kilimu Fordo automobilių bend
dzevich vasario 18 d., o balan pasižymėjo Chicagos senjorų kuo
rovė. Dr. Balys baigdamas linkė
džio 19 d. a5 pats įteikiau kuo pa —padidėjo 20 proc., Chica
jimus įteikė P. Seniūnienei prisi
pos teisių dokumentą 141-mai gos 36 kuopa —-padidėjo 15
minimui knygą “Amerikos Lie
Bridgeporto kuopai, jos pirmame proc. ir Chicagos 112 kuopa —
tuvių istorija” su J. Mikužienės
Gintaro baliuje. Lietuvos vyčių padidėjo 9 proc. Naujų narių
išausta tautine juosta, su atitin
organizacijos brošiūros buvo pa verbavimo varžybose pirmą vie
kama padėka, linkėjimais ir vicų
siųstos į Buffalą (N.Y.) ir Ja- tą laimėjo Estelle Rogers iš 112
5-ių org. pirmininkų parašais.
mestowną (North Dakota). Laiš kuopos, antrą vietą — Sabina
Sūnus inž. Liudas irgi išreiškė
kas, gautas iš Siaurinės Dakotos, Klatt iš 36 kuopos ir Gediminas
savo jausmus motinai.
duoda nemažai vilčių. Organiza Janula iš Chicagos senjorų kuo Chicagos vytės užjaučia savo apygardos pirmininką su parišta ranka.
P. Seniūnienė
nupasakojus
cijos nariams paruoštas brošiū pos. Visi trys yra čikagiškiai. Jie Stovi :l Aldona Braaienė, Christine Austin, Adelė Zunienė, Estelle Ro
svarbesnius
savo
šeimos
įsikūri
buvo
apdovanoti
lietuviškais
megers ir Algirdas Brazis.
ras pasiunčiau visiems kuopų pir
cjžio
drožiniais
ir
gintaru.
Už
di

mo
atvejus
ir
įdomesnius
veik
mininkams. Taip pat pasiunčiau
delį
pasišventimą
atžymėti
bus
los
{vykius
dėkojo
ypač
LAS
kuo
brošiūras ir kitą medžiagą į
pos
pirm.
ir
sek.
J.
Bariaškai,
J.
Pranas
Petrauskas
ir
Teresė
TraiBridgeportą, Westfieldą, Los An
nienė,
ką
.tik
suorganizavę
140
Raubai
ir
ypatingai
L.
Raubiegeles ir Naujosios Anglijos apy
nei, visiems org. pirmininkams,
gardos pirmininkui. Rašiau laiš ir 141 vyčių kuopas.
Nuoširdžiai
dėkoju
visiems,
jaunimui,
asmeniniams drau
kus nariam? naujos kuopos stei
susitvarkiusi ir gal vienintelė
gams
ir
svečiams.
Vakrienėje da
kurie
daug
dirbo
organizacijai
gimo arba. prisnūdusios atgaivi
Grand Rapids, Mich.
Gr. Rp. apylinkėj išleidžiu® į
naujų
narių
ieškodami,
o
ypač
lyvavo
LKMS.
kuopos
garbės
nimo reikalu. Paskelbiau penkis
aukštuosius mokslus visus savo 5
finansų
sekretorei
Adai
Sinkpirm.
Medelinskienė,
buv.
pir.ĮKURTUVĖS
straipsnius “Vytyje”. Dalyvavau
vaikus: 3 dukterys, Laima, Liuci
witz
už
puikų
bendradarbiavi

kės:
Gedvilienė,
U.
Astrienė,
Žičcentro valdybos 'posėdžiuose, tik
ja, Aldona, anksčiau baigė uni
kuvienė.
Viso
buvo
apie
40
sve
mą.
Prieš keletą savaičių Ig. ir M. versitetus ir sukūrė savo šeimas,
du iš jų teapleidau. Buvau pra
Anthony
M.
Miner
čių.
Kušlikiai pasikvietė arčiau gyv. o muzikalusis sūnus Benediktas
dėjęs galvoti, kaip įtraukti į Lie
(Iš anglų kalbos vertė LB narius ir pažįstamus į savo šiemet baigia Mich. universitetą
tuvos vjfių organizaciją daugiau
A. Pakalniškis) tiškas įkurtuves. Jie prie savo tu Ann Arbore ir jauniausias Algis, IŠ LB APYLINKĖS VEIKLOS
kunigų.
rimų 2-jų namų mieste dar įsigi po motų lankymo Vasario 16-os
jo už 10 mylių didesnį žemės plo gimnazijos Vokietijoje, irgi jau
Užbaigiant rudens planą, val
tą
su upeliu ir mišku kur pamū įpusėjęs Anm Arboro un-te, abu dyba suruošė per Darbo dieną iš
SENJORŲ SUSIRINKIMAS CLEVELANDE
rijo didesnį pastatą ir pasiūlė pastarieji turi valdžios stipendijas. vyką Baniukaičių - Trešku pa
Clevelando vyčiai senjorai lau — J. Sadauskas. Parengimų ko LB apylinkei laisvai juo naudo
Laimingi yra tėvai ir patenkinti miškėje, kur jaunimas žaidė tink
kė lapkričio 9 dienos susirinkimo, misija sudaryta iš pirmininkės tis, ruošiant piknikus ar kitus
lietuviai, kai jų visi vaikai gerai linį, o vyresnieji poilsiavo. Val
nes jame turėjo būti išrinkta ar Salomėjos Nastapkierlės ir narių lauko parengimus kai ypač esti
mokėsi ir makosi, yra beveik visi dyba pravedė traukimus ir pasi
'perrinkta kitiems metams valdy —Antosės Visoctkienės, Uršulės vėsesnis ir darganotas oras. Sis
buvę
garbės sąrašuose ,ir kviečia darė apie 100 d. įplaukų.
ba. Tas susirinkimas įvyko Ti Gaižutienės, Ig. Visocko ir Ka pasiūlymas buvo labai gražus ir
mi
noriai
prisideda prie liet. veik
N. Metų sutikimas organizuo
tų namuose. Besirenką kuopos zimiero Gaižučio. Ligonių lan naudingas
apyl.
lietuviams. los. Pensininkui Ig. Kušlikiui ir jamas pas Strolius. Ten bus pasi
nariai buvo maloniai priimti, kai kytojomis buvo išrinktos Stasė Anksčiau lietuviai pasinaudoda
jo žmonai palinĮkėta sveikatos ir vaišinta suneštiniais valgiais, pa
po svečiai. Kai susirinko, pirmi Sankalaitė ir M. Trainauskaitė. vo Malakauskų — Puodžiūnų va
linkėta ir pasilinksminta.
ninkė M. Trainauskaitė paprašė Dvasios vadu iki šiol buvo kun. sarvietės paežere, vėliau — Ba- laimės.
Lietuvos neprikl. sukaktis bus
G.
Kijauskas.
Jis
buvo
paprašytas
K.
Aliulis
sukalbėti maldą, kurią pati buvo
niukaioių — Trešku pamiške, o
minima
vasario mėn. 22 d., sek
paruošusi. O įprastą susirinkimo ir kitiems metams būti Cleve dabar atsirado arčiausia trečia
madienį,
šv. Petro - Povilo sa
lando
senjorų
vyčių
dvasios
vadu.
pradžios maldą sukalbėjo Kazi
vietovė. Kadangi apylinkė nebega
ISLEISTUVĖS
lėje.
Šv.
Mišios už žuvusius
mieras Gaižutis. Iš valdybos, fi
Sutrinkimas buvo baigtas pir Ii pasinaudoti parapijos sale sa
dėl
Lietuvos
laisvės bus atnašau
nansų sekretorės Kaz. Sadauskie mininkės M. Trainauskai'tės spe vaitgaliais, tai kiekviena vietovė
Prieš keletą savaičių ALSusv.
jamos
kun.
J.
Žvirblio tą pačią
nės nebuvo, nes ji vis dar ne cialia malda už mirusius kuopos padeda lietuvių veiklai, kai ne 42-os kuopos valdyba suorgani
dieną
12
vai.
sveika tebėra po skaudžios ope narius, o įprastą susirinkimo už reikia už jos panaudojimą mo zavo išleistuves Petronėlei Seniū
Lapkričio mėn. 29 ir 30 die
racijos. Kuopos nariai jai linkėjo baigos maldą sukalbėjo Edvardas kėti.
nienei. Ji priklatfsė 5-ms lietuvių
nomis
dalyvavo Chicagoje LB
ir tebelinki skubios sveikatėlės.
org. ir dabar 3-jose buvo valdybų
Pranokus.
apygardų
- apylinkių suvažiavi- į
Po Kušlikių puikių įkurtuvių narė. Tų org. artimesni nariai ir
Paskutinio susirinkimo protoko
me
P.
Turūta,
atstovaudamas
Susirinkimui
pasibaigus
buvo
vaišių apie 40 svečių pasišoko ir draugai parengė gražią vakarie
lą perskaitė protokolų sekretorė
Detroito
apyg.
valdybą,
o V. Jo
skanios
vaišės,
kurias
paruošė
padainavo toj naujoj ir erdvioj nę, kurios valgius kruopščiai pa
Kaz. Titienė. Iždininkas Ed.
naitis
—
vietinę
apylinkę.
Karolis
ir
Kazimiera
Titai,
tų
patalpoj. Šia proga pasakytina, gamino L. Raubienė, kartu pa
Pranokus nupasakojo iždo stovį.
Parengimų komisijos pirmininkė gražių namų savininkai. Vaišių kad Kušlikių šeima yra puikiai siūlydama savo šeimos namų
K. Anulis
K. Petkunienė neturėjo ko pra metų buvo pagerbti trys gimta
nešti, tik ji pareiškė atsistatydi dienius švenčią: Antanas Buknis, ^II1IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||HIIIIII„UI||||||||||||||,|||,| I|„II,||||I||I||,|||II|||||||||,'X£
Ignas Visockas ir Salomėja Že
nanti iš saVo pareigų.
maitienė. Senjorai vyčiai reiškė
Buvo nutarta abiem lietuviš mieliems Titams gilią padėką už
kom parapijom —- Šv. Jurgio ir jų tokį vaišingą priėmimą.
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
Sekantis Clevelando vyčių sen
galbos, o taip pat lietuvių ra jorų susirinkimas bus sausio 11
VYRŲ IR BERNUKŲ BOBŲ KRAUTUVE
dijo pravedėjui J. Stempužiui, d. Lietuvių Namuose, ir jį globos
paskirti kalėdines aukas. Vyčiai A. Buknis.
senjorai nepamiršo nė savęs —
Senelis
nutarė gruodžio 7 d. Lietuvių
Tel. — YArds 7-1272
Namuose turėti bendrą prieška
VYSKUPO VALANČIAUS
Atdara iki 8:30 vai. vakaro pirmad. ir ketvirtadieniais,
lėdinę vakarienę, visų kuopos na- j
MINĖJIMAS
o kitomis dienomis iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais uždarytu.
rių draugišką susiėjimą.
Kostiumai, sportiniai švarkai, kelnės polyester dvi
Kuopos atstovais buvo išrink
Religinis koncertas pagerbti
gubo
mezgimo. Vėliausia naujiena — POILSIO
ti: į A. L. Tarybos skyrių —J. Sa vysk. Motiejų Valančių įvyks
KOSTIUMAI
vyrams ir berniukams 100% Polyester.
dauskas ir J. Salasevičienė, į kul gruodžio mėn. 7 d. 3 vai. po pie
tūrinių Darželių sąjungą —J. tų Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
Salasevičienė, J. Sadauskas ir M. je Brighton Parke. Giedos vyčių I
Trainauskaitė.
choras, vadovaujamas muziko
Išklausius pranešimus ir priė Fausto Strolios. Solo giedos Algir
mus nutarimus, buvo eita prie' das Brazis ir Praurimė Ragienė.
naujos valdybos rinkimų. Kitiems Vargonais gros vargonų specialis
metams buvo išrinkti ar perrink tė Marija Mondeikaitė - Kutz.
ti į valdybą: pirmininke —M. Smuiku pritars Leonidas Ragas. i
Trainauskaitė, vicepirmininku — Apieyysk. M. Valančiaus gyveni
Mūsų tarnautojai kalba lietuviškai.
Antanas Buknis, protokolų sekre mą ir jo asmenį kalbės kun. dr.
tore —Kaz. Titienė, finansų sek Juozas Prunskis. Palaiminimą
Čia gausite geriausių firmų rūbus: GROSHIRE, BOTANY "500”, PHOENK
retore —Stasė Sankalaitė, išdi- šv. Sakramentu suteiks vysk. V. =
ir kitų. Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes jūs būsite patenkinti, nes mūsų siu
ninku —A. Mačiukas, iždo glo Brizgys, asistuojant kunigams.
vėjai čia pat vietoje jus prlmieruos ir pritaikins, ir nieko už pritaikymą nereikės
bėjomis —Antosė Visockieną ir Kviečiama visuomenė minėjime
mokėti.
Uršulė Gaižutienė, tvarkdariu — dalyvauti. įėjimas laisvas.
Antanas Bujokas, korespondentu1
B. P.
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MŪSŲ KOLONIJOSE

SEIGAN'S I

4640 S. Ashland Avė., Chicago, III. 60609

Pasiruoškite žiemai ir aplankykite SEIGAN'S
parduotuvę tuojau pat, kol yra didesnis pasirin
kimas rudeniniu ir žieminiu rūbu-
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Tel. ofiso Ir buto OLympic 24159

0R. ANNA BALIUNAS

OR. P. KISIELIUS

2858 West 6Srd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 So. 50th Avenue, Cicere

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
Valandos pagal susitarimą

0R. K. G. BALUKAS

Kasdien 1-8 va), ir 6-8 vai. vak.
Išskyrus trečlad tentus.
Šeštadieniais 12 lr 4 vai. popiet

TeL RElinnce 5-1811

DR. WAL7ER 1. KIRSTUK

Akušerija Ir moterų Ilgo*
(Lietuvis gydytojas)
Ginekologinė Chirurgija
3925
West 59tb Street
6449 So. Puiasld Road (Crauford
Vai.: plrmad., antrad., kytvtrtad
lr
Medical Building) TeL LD 5-6446 penktad. nuo 12-4 vai. p p. 4-8
Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. VL BLAŽYS
Mai*quette Medical Center
6132 So. Kedzie Avė.
Vai.; plrmad., antrad. Ir ketvlrtad
6 Ilki 7:80 vai. vakaro.
Šeštad. nuo 1 iki S vai.
Pagal susitarimą
Ofiso telef. WA 5-8670
Rezid. tel. WAlbrook 6-8048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71si Street
Vai. pirm., ketv. 1 iki 6 popiet,
antrad., penkt. 1-6, treč. tr šešt. tik
susitarus.
perėmė

Rudoko kabinete

0R. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 West Slst Street
TEK GR 6-2400
Vai
pagal susitarimą.: plrmad lr
ketv. 1—4 lr 7—8: antrad. Ir penk
tad. 10—4, šeštad. 10—8 val.

Ofs. tel. 735-4477

Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA

12-2 vai.

p.

DR. IRENA KURAS

p

~

GYDYTOJA IR CHIRURGfi

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

Dr. Ant.

vai. vak šeštad.
trečlad. uždaryta.

IR CHIRURGU

Specialybė — Nervų ir
Emocinės Ligos

KŪDIKI V IR VAIKŲ LIGOS
SPEdALISTfl
MEDICAL BUILDING
7150 South Western Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto
Iki 1 vai. popiet.
Offlso telef. RE 7-1168
Rezid. telef. 239-2919.

Ofiso

HE

4-1818.

Rez.

PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71 st Street
(71-os lr Campbell Avė., kampas)
Vai.: plrmad., antrad., ketv. lr penkt
Nuo 8 Iki 7 vai. p. p.
Tik susitainu

Tel. 778-6565

DR. VIDA? J. NEMICKAS
ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 Street
Valandos pagal susitarimą

Tel. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai.
111 N, WABASH AVĖ.
1200 N. CENTRAI: AVĖ
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS

CRAWTORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
(Kalba lietuviškai)
. 3618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 .

Rezid tet — GI 8-6873

Tikrina akla. Pritaiko akiniu* lr
“eontact lenses”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, POSLfiS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 VV. 6Srd Street
Valandos pagal susitarimą Jei ne
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
atsiliepta, skambinti: BU 2-0001.
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 776-2880;
rez. 448-5541
TeL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Spceialybė Akių Ligos
8907 West lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
Ofiso telef. RE 5-4410
Rezidencijos telef. GR 6-0617
Valandos: plrmad., antrad., ketvlrtad.
lr penktad. nuo 1 Iki 8 vai. popiet.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA
VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligos

Ofisas lr rez. 2652 W. 69th SL
Tel. PRospect 8-1223.
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč, lr
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 8 Iki 8
v v. šeštad, 2-4 vai. popiet lr kitu
Rez. GA 3-7278 laiku pagal susitarimą.
Ofiso tel. HE 4-2128 Namq GI 8-6190

Plrmad., antrad., ketvlrtad., Ir penkt
nno 12 iki 8 vai. lr nuo 6 Iki 8
vai. vak, šeštad nuo
1 Iki 4 vai

Ofs. PO 7-6000

DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS ir CHIRURGA8
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Vai : pirm., antrad. ketv. lr penktad.
2-6 lr 6-7 — Iš anksto susitarus
Tel., Ofiso PR 6-6446

489-4441 — LO 1-4605
Jei neatsiliepia 561-1070
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

DR. F. C. WINSKUNAS

Ofisai: 1002 No. VVestern Avenue
1214 No. VVestern Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street

Valandos pagal susitarimą

Tre<"

Valandos: 1-6 vai. popiet.
lr šeštad., pagal susitarimą

Visi telefonai 652-1381

Ofiso fel. 586-3166; namų 636-4850

DR. F. V. KAUNAS

OR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6234 S. Narragansett Avenue

Vai kasdien 16-11 Ir
1r leštad tik susitarus

4-7

Trečlad

Vai.: pirm. antr., ketv 8-6 lr 4-9,
nnnktad »-»,
nagai snsltarlrcul

Didžioji baimė ir

SUOMIJOS ATVIRA ŽAIZDA

TUŠČIA KĖDĖ

LIETUVOS DIDVYRIAI IR KANKINIAI PAVYZDYS DARBUI

Sovietų įtaka ir neutralumo pančiai

»

Švedijoje gruodžio 10 d. bus į- buvusių nacių draugystės, bet
tei'ktos Nobelio premijos už pa Maskva taip elgiasi, kaip seniau
siekimus literatūros, mokslo ir elgėsi Hitleris. Ir visų pareiga
taikos srityse. Ir šioje šventėje, Maskvai priminti, kad ji visur
kaip anksčiau buvusiose, bus žengia Hitlerio pramintu keliu.
tuščių kėdžių,. Svarbiausia, bus Tiesa, koncentracijos . stovyklas
tuščia kėdė Sacharovo, kurio at išrado ir įsteigė ne Hitleris, bet
siimti taikos premijos Sovietų re Leninas, tačiau daugeliu atvejų
žimas neišleidžia. Premijų skirs Maskva mokosi iš nacių. 1935 m.
tymo komisijos Osle pirmininkė Nobelio taikos premija buvo pa
Aase Lionaes, tai konstatuoda skirta Carl von Ossietzky, kuris
ma, pareiškė, kad Helsinkio kon kaip pacifistas ir publicistas bu
ferencijos metu mes girdėjome vo nuteistas trejiems metams į
angelų giesmę, šiandien visa tai koncentracijos stovyklą. Naciai
baigėsi. Ten buvę tariamasi, no jo neišleido premijos atsiimti.
rint pasidalinti idėjomis, tačiau Dabar taip daro Sovietai. Ir čia
viso to dabar nėra. Ir Sovietai vakariečiai turėtų aiškiai pasta
neišleidžia Sacharovo todėl, kad tyti klausimą, ar tikrai Maskva
šis, kaip fizikas, turįs mokslo pa nors truputį laikosi vadinamos
slapčių.
detentės ir Helsinkio dvasios.
Be abejo, tai yra tik despotų
Tokios didžios baimės dažnai
pretekstas, nes jokių paslapčių ir mes esame kupini. Jeigu kas pa
nežinojo 1958 m. poetas Paster brėžia, kad lietuvis menininkas
nakas, gavęs premiją už Or. Ži- persekiojamas, tai tuoj bando
vago ir itaip pat Solženicynas ma užginčyti, kad taip blogai
1970 m. gavęs premiją už savo nėra. Net ir tada, kai tai aiškiai
kūrinius. Didžioji paslaptis, kuri liudija Jurašai, atsiranda ban
gali būti paskleista Vakaruose, dančių teigti, kad vistiek lietu
tai teigimas, kad Sovietuose nėra viai gali ką nors sukurti, ir nieko
laisvės, bet pats laureatų neišlei neprisimena, kad laisvas kūrėjas
simas jau tai liudija. Kaip galėtų daug daugiau duoti. Kai
“Chicago Daily News” laikraštis Nijolė Sadūnaitė teisme kaltino
lapkričio 13 d. vedamajame ra Sovietus, mes jos balsą bijome
šė, didžioji paslaptis yra ta, kad čia paryškinti, kukliai kur nors
Sacharovas gali paskelbti, kaip faktą prisimindami, lyg jos ke
Sovietai persekioja mokslininkus, lionė į Sibirą būtų lygi mūsų po
kankina rašytojus ir menininkus. niučių kelionėms į Havajus. Kai
Anot vedamojo, Sacharovo neiš- kalbama apie tuščią kėdę Stockleidimas kalba daugiau, ne holme, turime tuos įvykius su
gu pats išvykęs mokslininkas jungti su lietuviškaisiais rei
galėtų pasakyti.
kalais.
*
*
Helsinkio konferencijoje buvo
Tuščia kėdė Stockholme yra
nutarta respektuoti
pagrindi gera proga priminti, kaip yra
nes žmogaus laisves — sąžinės, prispausti Sov. Rusijos gyvento
tikėjimo, Spaudos ir kitas. Bet jai. Jeigu asmuo, kuris yra atžy
dauguma pasirašiusių valstybių mėtas kovoj už žmoniškumą,
žinojo, kad visa tai itebus vykdo Sovietų Rusijos vyriausybės per
ma tik laisvajame pasaulyje, o sekiojamas, tai kokiame terore
komunistai to nesilaikys. Ir ne ir priespaudoje gyvena eilinis
tik komunistai nesilaiko susitari žmogus. Pasakymu Sacharovo
mo, bet dar griežčiau čiumpa sa išvažiavimui “ne” Maskva nu
vo gyventojus, nes Maskva da braukė visus savo parašus, padė
bar teigia, kad tai jų vidaus tus po visomis žmogaus teisių
reikalas. Kai Amerikos keliasde deklaracijomis.
Tuščioji kėdė
šimt senatorių pasiuntė Maskvai Stockholme kalbės Sovietų Są
raštą, kad būtų išleistas Sacha jungoj prispaustųjų ir Sibire kan
rovas atsiimti premijos, jau buvo kinamų vardu.
iš anksto laukiama, kad tokio
Neseniai JAV atstovų rūmuose
rašto Sovietai neklausys. Šis se kongreso narė iš New Jersey M.
natorių mostas yra vertas dėme Fenwick įnešė rezoliuciją, kad
sio ir malonu, kad persekio būtų įsteigta komisija, kuri rū
jamieji randa užuojautos iš tų pintųsi Europos saugumo konfe
žmonių, kurie turi daug lemia rencijoj priimtų žmogaus teisių
mos reikšmės Amerikos politi nuostaįų įgyvendinimu. Toji ko
niame gyvenime.
misija rinktų medžiaga ir regis
Kaip “The Christian Science truotų fąktus apie Maskvos nu
Monitor” dienraštis rašo, teigi sikaltimus žmoniškumui. Nors
mas, kad Sacharovas gali išduo tie nusikaltimai yra aiškūs, bet
ti vandenilio bombos gaminimo komisija padėtų konkrečiai, kad
paslaptis, neturi jokios reikšmės. ir negausiais atvejais, pvz. muz.
Vis tai jau yra pasenę. Didžio Jurgučio šeimos išleidimo atve
sios paslaptys yra laisvas žodis, ju. Kongr. Fenwick teigimu, įneš
kurį gali įtarti Sacharovas pre ta rezoliucija jau dabar susilau
mijos įteikimo šventėje. Maskva kė iš Maskvos priekaištų.
to žodžio bijo. Ir kai nuolat kal
Galinga enkavedistų armiją ir
bame apie spaudos ir žodžio platų koncentracijos stovyklų
reikšmę, tai turime prisiminti šį tinklą turinčią Maskvą sunku
atvejį, kad daugiau dėtume pa nugalėti," bet atkreipti į tai pa
stangų rašydami į amerikiečių ar saulio dėmesį yra progų, kurias
kitų tautų laikraščius ir daugiau sudaro net pati Maskva, kaip ir
šiuo atveju, Stockholme palik
vertintume ir savo spaudą.
*
dama tuščią kėdę.
AI.B.
Nors labai kratosi komunistai
Spaudoj ir gyvenime

SPAUDOS REIKŠME TAUTINIAM GYVENIMUI
Lietuviška spauda yra susirū
pinę visi, kurie rūpinasi paverg
tos tautos laisve ir išeivijos tau
tiniu išsilaikymu. Mūsų kaimynų
Kanados lietuvių savaitrašty “Tė
viškės Žiburiuose” (1975.11.27)
paskelbtas įdomus redakcinis
(Pr. G.) straipsnis “Tauta ir spau
da”. Jo mintimis reikia pasidalin
ti, nes jos yra vertos labai didelio
dėmesio.
Tekalba toliau pagrindinės mi
nėto straipsnio mintys.
“Kai iškyla didesnės tautinės
problemos, prisimenama ir spau,da. Lietuvių tradicijoje ji užima
iškilią vietą, nes tai vertybė, už
kurią reikėjo kovoti, nes tai jėga,
kuri skleidė tautos atgimimą ir
valstybės prisikėlimą. O ir dabar,

kitai išeivijoj, spauda tebėra pajė
ga, kurios gyvastingumas reiškia
ir pačios tautos gyvastingumą.
Tiesa, atsirado ir kitos ryšinio po
būdžio jėgos — radijas ir televi
zija, bet jos daugiau ar mažiau
yra pajungtos valstybės tarnybai.
Totalistiniuose kraštuose jos yra
visiškoje valdžios kontrolėje,
o
demokratiniuose — didžiųjų ben
drovių rankose. Lietuviai, kaip
tauta, mažai tegali jomis pasinau
doti. Prieinamiaušia lieka ir to
liau spauda”.
Kai pavergta Lietuva tikros sa
vo periodinės spaudos neturi (iš
skyrus slaptąją), pagrindinis svo
ris tautos sutemų laikotarpyje
tenka išeivijos spaudai. Tiesa, ji
nepasiekia tautos kamieno gimta(Nukelta j 41 pusi.)
esant vienai tautos daliai vergijoj,

Suomija, kultūringoji šiaurės
rytų valstybė, retai kada mini
ma V. Europos spaudoje. Išimtis
buvo šių metų vasarą, kai buvo
susirinkę 35 ttautų laisvės išdavi
kai nusilenkti Brežnevui. Mat,
Suomijoje nėra žymesnių įvykių,
kurie jaudintų V. Europą ar pla
tesnį pasaulį. Ten nėra nė stambes
nių vidaus gyvenimo sukrėtimų.
Suomija yra laikoma neutralia
valstybe, kaip Austrija ir Šveicari
ja, kurios nesikiša į kitų valstybių
ekonominius ar ipolitinius reika
lus. Jos nepageidauja, kad ir kilti
kištųsi į jas.
Iš tikrųjų ar taip yra? Ar Suo
mija yra neutrali laisvu noru ir
ji neturi jokių rūpesčių? Ar jos
vyriausybė tik atostogauja, va
sarą gulėdama ant minkštų
samanų pušynuose, o žiemą čiuo
žinėdama ant tūkstantinių ežerų
ledo?
Savo neutralumo atžvilgiu Šuo
mija yra panaši į mažutį zuikutį
didelės meškos glėbyje. Ta meš
ka yra Sovietų Rusija. Kokia yrą
komunistinė imperializmo globa,
žinome iš savo patyrimo. Į tos
meškos globą Suomija pateko
1948 m., kada buvo pasirašyta
vienašališka ir priverstinė Finų
—Sovietų sutartis, įpareigojan
ti Suomiją oficialiai būti neutra
lia valstybe, o ne oficialiai tar
nauti Maskvos diktatoriams. Suo
mijos valstybiniame kūne buvo
atverta žaizda, kuri ligi šiol ne
gali užgyti, nes ant tos žaizdos
'visuomet yra padėta meškos lete
na.

A.J. STANIUS

ją neatominiais kraštais. Švedija
tą pasiūlymą sutiko šaltai ir vi
sai į jį nereagavo. Norvegijos vy
riausybė atvirai paaiškino, kad
Skandinavija savaime yra neatominiai kraštai, nes jie negamina
nei atominių ginklų, nei juos
laiko savo arsenaluose, tad nesą
reikalo turėti naują sutartį.
Tokiu būdu Maskvos žingsnis
nepavyko. Svarbiausia Maskvos
noras čia buvo atskirti Norvegiją
nuo Nato ir užkirsti kelią atomi
niams ginklams į šiaurę, kur vi
sai netoli nuo Skandinavijos yra
galinga sovietų karinė bazė —
Murmanskas. Maskvai parodžius
savo nepasitenkinimą, Suomijos
prezidentui Kekkonen pavyko įtikinti Chriuščiovą, kad, jei So
vietai nori, jog Suomija pasilik
tų neutrali tikra žodžio prasme,
tai ji turi būti neutrali ir su va
kariniais kaimynais, nesikišda
ma į jų politinius reikalus. Kitaip
Vakarai į Suomiją žiūrės.kaip
į Rusijos sąjungininkę. Rusijai
gali būti pavojus Nato 'Užpultai
per Suomiją.

Suomijos prezidentas parodė
savo tvirtą valią, atmesdamas
Maskvos pasiūlymą įsijungti į ko
munistinį Varšuvos paktą ir tap
ti Comcon (komunistinė bendro
ji rinka) nariu. Tada Maskva
uždraudė Suomijai įstoti ir į V.
Europos Bendrąją rinką, nors to
Suomija -labai norėjo.

Staigus posūkis

Maskvos spaudimas

atsilikti techniškai nuo V. Euro
pos. Dėlto ji prašanti moder
niausių ginklų savo kariams, o
Nato apginkluosiąs savo karines
jėgas garsiais švedų “Viggen”
kovos lėktuvais. Be to, ekonomiš
ki Švedijos sunkumai taip pat
reikalauja palaikyti su V. Euro
pa glaudesnius bendradarbiavi
mo ryšius. Šitas staigūs Švedijos
iposūkis sudarė daug rūpesčių
Suomijos vyriausybei, kad Mask
va neapkaltintų jos silpnu budė
jimu neutralumo bokšte.
Atsirado ir kitas dalykas. Šve
dijai ir Suomijai pakvipo Norvegi
jos nafta. Pirmieji fclijentai pirk
ti atliekamą Norvegijos naftą vi
siškai natūraliai turi būti Norve
gijos kaimynai. Tad, nepai
sant, kad -Norvegija yra Naito
narys, Švedija ir Suomija nelabai
tepaiso -neutralumo ir vis labiau
jungiasi į V. Europos politinio ir
ekonominio aktyvumo srovę.
Suomija, būdama Vakarų kul
tūros įtakoje, norėtų į tą srovę
pilnai įsijungti, tik jį -dar laukia,
kai-p baigsis įSovietų ir amerikie
čių SALT (ginklų apribojimo)
pasitarimai. Tada Suomijai bus
aišku, ar ji gali nuo savo žaizdos
nustumti Maskvos meškos -lete
ną ar dar turi kentėti.
Nelengva bus Suomijai tuos
neutralumo pančius sutraukyti,
nes stipri suomių komunistų par
tija -budi, informuoja Maskvą ir,
jei Suomijos vyriausybė pradėtų
Maskvos spaudimo nebepaisyti,
suomių komunistų partija gali
kviestis rusų kariuomenę į pagal
bą. Oia yra didžiausias pavojus
Suomijai visiškai tapti pavergta.
Rusijos komunistinio godumo la
peli tas nėra -sumažėjęs, kaip rodo
jos kišimasis į Angolos ir Portu
galijos vidaus reikalus, remiant
ten komunistus pinigais ir gink
lais.

Visai nelauktai šiais metais
Skandinavijoje papūtė naujos po
Maskvai reikalaujant, Suomi
ja turi veikti ir Sovietų tikslams litinės krypties vėjas. Skandina
palenkti visas Skandinavijos vals vijos neutralumo rodyklė pakry
tybes, ypač Švediją ir Norvegiją. po į Vakarus, o ne į Rytus. Švedi
ja pradėjo dialogą su Nato, pra
Ir tik Suomijos prezidento Urho
Kekkonen didelio takto ir suma šydama, kad Nato organizacija
Švedijos kariuomenei parūpintų
numo dėka Suomijai ligi šiol pa
atominių ginklų. Švedijos ir Suo
vyko nesuerzinti Maskvos meš
mijos
komunistai išsigando, ma
CASAROLI VOKIETIJOJE
kos ir palaikyti gerus santykius
nydami, kad Švedija taps Nato
su Skandinavijos kaimynais.
Bažnyčios Viešųjų reikalų ta
-nariu. Švedijos min. pirmininkas
1963 m. Suomija, Sovietams Olaf Palme per radiją ir televizi rybos sekretorius, kelias dienas
pageidaujant, pasiūlė Švedijai ir ją paaiškino tautai, kad Švedija privačiai lankęsis Vakarų Vo
Norvegijai paskelbti Skandinavi pasilieka neutralia, bet ji negali kietijoje, sugrįžo atgal į Romą.
Būdamas Muenchene, arkivys
«'ii
kupas Casaroli susitiko su Vo
kietijos vyskupų konferencijos
M
pirmininku kardinolu Doepfneriu, su kuriuo pasikeitė nuomo
nėmis Vakarų Vokietijos ir kitų
Europos kraštų Bažnyčias lie
čiančiais klausimais. Ypač buvo
apsvarstytos galimybės išplėsti
Europos kraštų vyskupų konfe
rencijų ir katalikiškųjų organi
zacijų tarpusavio ryšius Helsin
kio konferencijos rezultatų dva
sioje. Lankydamasis Bonnoje,
Balys Raugas (dešinėje) atidaro simpoziumą Helsinkio konferencijoi
arkivyskupas Casaroli padarė
klausimais, kurį suruošė pereitą sekmadienį Chicagoje JAV LB cent
vizitą federatyvinės Vokietijos
ro valdybai. Sėdi simpoziumo prelegentai (iš k.): Algis Gureckas, J
kancleriui Schmidtui ir užsienio
Gaila, pirmininkas prof. dr. J. Puzinas ir prof. dr. Br. Kasias.
reikalų ministrui Genscheriui.
Nuotr. Ant. Gulbinsk
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— Patenkintas esu, kad baigiau gimnaziją. Ar
teks, kaip tu sakai, atsistoti ant savų kojų, dar nežinia.
Viena tau galiu pasakyti, kad palikti šiuos rūmus, ku
riuose praleidau savo gražiausio amžiaus aštuonerius
metus, bus labai gaila. Juk mes taip buvome susigy
venę kaip viena šeima, tartum broliai ir seserys. Supra
tom ir atjautėm vieni kitų nepasisekimus,
drauge
džiaugėmės vieni kitų laime ar liūdėjom dėl nesėkmių.
Neturėjom tarpusavy pavydo ar kito kurio negarbin
go jausmo. Dabar išsisklaidysime po visą kraštą kiek
vienas atskirai kurdamas savo gyvenimą ir jau dau
giau po vienu stogu niekada nebesurinksime. Jei nori,
kad būčiau visai atviras, turėčiau dar ir daugiau kai
ką pasakyti, tik bijau kad nepalaikytum nesąmone ar
net kvailyste.
— Suprantu gerai tavo dabartinę nuotaiką, bet ne
galiu suprasti, kodėl manai, kad, jei pasakytum at
virai, ką galvoji, turėčiau laikyti nesąmone ar kvai
lyste. Tu mane gerai pažįsti, kaip ir aš tave, tad galė
tum būti visai atviras.
— O jei, ką pasakyčiau, tikrai pasirodytų nesąmo
nė, ar nesupyktum?
—- Esu tikra, kad tai nebus nesąmonė.
Kurį laiką abu nutilome, tarsi būtume pritrūkę žo
džių.
Buvo šilta vasaros naktis. Rytuos© jau švietė

Dr. J. Valiūno pranešimas Vliko seimui
(Pabaiga)

Kalinių gelbėjimas
Amnesty
International —
Žmogaus teisėms ir jo laisvei gin
ti bei politiniams kaliniams va
dovauti jau daugelį metų veikia
tarptautinės politinės amnestijos
reikalams organizacija. Vlikas lie
tuvių politinių kalinių gelbėjimo
reikalais bendrauja su jos cent
ru Londone. Turimų kalinių są
rašus Vlikas siunčia į Londono
centrą, o šis jais rūpintis paveda
kuriai nors kito krašto savo gru
pei ar paskiram asmeniui.
Šiemet dėl šių kalinių buvo su
sirašinėta su Šveicarijos, Olandi
jos, Paryžiaus, New Yorko, Freiburgo, Heidelbergo, Stockholmo,
Oberkirchen amnąstinėmis gru
pėmis. Žinomi kaliniai yra Pet
ras Plumpaį Jonas Stašaitis, Min
daugas Tamonis, Izidorius Ru
daitis, Vladimiras Prokopovičius,
Šarūnas Žukauskas, Petras Palta
rokas, Algirdas Žyprė, Nijolė Sa
dūnaitė, Jonas Steikūnas, A. Ter
leckas, Aleksas Pašįlįs, Virgili
jus Jaugelis, Donatas Butkus, Ba
lys Gajauskas, Stasys Jakas, Vin
cas Pupelis, Algis MamkeviČius.

Laisvės radijas
Lietuvių kalba savo programas
Radio Liberty pradėjo perdavi
nėti šių metų sausio 4 d. — pra
džioje įkartą (per savaitę po pusę
valandos, o nuo kovo 2 dienos,
kai
jau
buvo suorganizuo
tas bendradarbių štabas, progra
mos duodamos kasdieną po pusę
valandos ir jos kartojamos. Tos
programos Lietuvoje girdimos
kasdien po 9 valandos.
Vlikas su Radio Liberty pra
dėjo artimai bendradarbiauti
nuo 11073 metų pradžios. Muencheno stočiai buvo siuntinėjami
anglų ir italų kalbomis leidžiami
Eltos biuleteniai, o iš stoties
gaunamos įvairios studijos, ku
rios analizuoja įvairias Sovietų
gyvenimo sritis bendrai ir Lietu
vos atskirai. Dažnai gaunami ir
rusų disidentų leidžiami samizdatai.

Mūsų informacijos ir knygos

1973 m. buvo išleista Sovietų —
Vokiėtijos agresijos prieš Lietu
vą dokumentų knyga. Būtų gera,
kad 1976—1977 metais pasirody
tų knyga apie genocidą Lietuvo
je.
Bėgamosios Vliko informacijos,
kad ir su nemaloniais trukdy
mais (pašto prastas patarnavi
mas), pateikiamos, kaip buvo su
planuota. Trys radijo stotys Eu
ropoje kasdieną kalba į Sovietų
priespaudoje gyvenančią tautų
apie Vliką, lietuvių organizacijų
visuomeninę ir įkultūrinę veiklą,
apie mūsų spaudą, apie pasižymė
jimus asmenis ir perduoda vieti
nes ar tarptautines žinias.
Pravartu paminėti ir vienas
labai būdingas mūsų susikirtimas
su komunistais Airijoje. Šių metų
pradžioje Lietuvoje svečiavosi Ai
rijos komunistų grupė. Išvyk
dami jie pakvietė ansamblį “Lie
tuvą” gastroliuoti Airijoje. An
samblis nuvyko gegužės mėnesį
ir ten davė net dvylika spektak
lių. Tačiau jų atgarsiai --ne jų
meninis vertinimas, bet politinis
aspektas — Airijoje užsitęsė gar
na ilgai. Du autoriai parašė po
du Lietuvai priešingus laiškus,
o keturi po vieną palankų. Tarp
jų su gana ilgu laišku išėjo vice
pirmininkas Juozas Audėnas, gin
damas nepriklausomos Lietuvos
pasiektus laimėjimus ir pąsisakyr
damas prieš okupantą. Visi tie
laiškai buvo įdėti The Irish
Times, leidžiamame Dubline. Vį
sa polemika kilo iš to, kad ‘‘Lie
tuva” buvo pristatyta kaip rusų,
o ne lietuvių ansamblis.
Žvilgsnis ateitin

Šiandieninė tarptautinės poli
tikos konjunktūra įteikia ne tik
progą, bet ir įpareigoju mus iš
naujo ir gilesniu žvilgsniu pa
žvelgti tiek į Lietuvos laisvini
mo, tiek į Vyriausiojo Lietuvos
išlaisvinimo komiteto problema
tiką ir veiklą.
Per 32 Vliko veiklos metus ne
vieną kartą tarptautiniame foru
me pūtė vis nauji vėjai. Maskvos,
Genevos, Dovydo stovyklos dva
sia, Nixono ir Brežnevo doktri
nos ir panašūs posūkiai labai ar
timai lietė ir Lietuvos laisvini
mo reikalus. Kiekvieną kartą Vil
kas turėjo budriai ir sumaniai
atsiliepti į naujus posūkius spe
cialiais veiksmais.
Šiandien Vladivostoko ir Hel
sinkio vėjai gal stipriau negu beit
kada pučia prieš mūsų bures.
Muencheno kapituliacijos šešė
lis, atrodo, vis didesniu ir tam
sesniu šydu gaubia Vakarų pasau
lį.

Pernai metų Vliko seimui pri
pažinus, kad 1975 metais turi
būti išleista knyga “Lietuvos
Steigiamasis Seimas”, ji Jau bai
giama atspausti. Knygos autorė
—prof. d r. Vanda Sruogienė —
knygą buvo paruošus jau prieš
dvejus metus. 'Knygą spausdina
Darbininko spaustuvė.
Vliko valdybos darbotvarkėje
yra numatyta išleisti prof. dr.
Juozo Pajaujo paruoštą knygą
apie sovietinį genocidą Lietuvo
Visų pirma mes turime savo
je.
viduje
būti stipresni ir vieninges
Buvęs Vliko valdybos narys
ni:
kuo
skubiau ir kuo tiksliau
Stasys Dzikas baigia paruošti lei
išspręsti
VLIKO-ALTOS-PLB są
dinėlį apie Vliką, kuris galėtų bū
ti vadovėlis visuomenės mokslui.
(Nukelta į 4 pusL)

aušros pašvaistė, blėso žvaigždės, iš pievų kilo rūkas
ir švelniais pūkiniais debesėliais sklaidėsi pagal šven
tosios krantus ir ant vandens. Kur-ne-kur
cypteli
paukštelis, bet gal tik per miegą ką susapnavęs, į nuo
latinę giesmę dar neįsileisdamas, tartum nenorėdamas
drumsti ankstyvo rytmečio tylos. Staiga Petrąs susto
jo, suėmė mane už abiejų rankų, lyg užstodamas ke
lią, kad išgirdusi ką pasakys nepabėgčiau, ir žiūrė
damas tiesiai man į veidą, kiek sujaudintu dusliu bal
su prabilo:
— Sakei tiki, kad nepasakysiu nesąmonės. Bet
jei tai ir būtų, tikėk, kad kalbu tiesą. Aš tave myliu,
Gražina.
Išgirdusi taip staigiai ir netikėtai jo žodžius, pa
sijutau lyg po mano kojomis būtų susvyravusi žemė.
Širdis smarkiai pradėjo plakti, aš visa išprakaitavau
ir tylėjau. Petras kalbėjo toliau.
— Jei manai, kad pasakiau nesąmonę, tai taip ir
manyk. Tavo atsakymo dabar nereikalauju. Galėsi at
sakyti tada, kai jau būsi gerai pagalvojusi. Tik pra
šau tikėti, kad pasakiau tiesą. Tą jausmą savo širdy
aš jau seniai nešioju, tik vis dar nenorėjau atverti, kol
nebuvau tikras dėl savo likimo. Dar turiu prisipažinti,
kad ir mano nenoras važiuoti į seminariją daug pri
klausė nuo to, ką tik dabar pasakiau. Koks tavo atsa
kymas bebūtų, jo lauksiu tiek ilgai, kiek tu panorėsi.
Todėl neskubėk. Man kantrybės nepritrūks.
— Jei leidi, aš neskubėsiu ir viską gerai apsvarstysiu. Tu supranti, kad ir aš nesu abejinga tau. Bet
ar tai yra meilė?... Mūsų susitikimai man būdavo la
bai malonūs ir ateinančiais mokslo metais, kai tavęs
čia nebebus, man labai truks jų. Bet savo tikrojo jaus

mo aš dar negaliu gerai suvokti, lyg tai būtų sun
kiai permatoma migla.
Pajudėjom iš vietos ir ėjom, kiekvienas galvodami
atskirai. Prieš atsisveikinant Petras paklausė:
’
— Kada išvažiuoji?
— Nežinau, kada tėvelis atvažiuos išsivežti. O tu
kada?
; '
— Aš tai rytoj. Gal tiksliau pasakįus, jau šiandien
nes juk greit ir saulė patekės.
— Parašyk, kaip seksis karo mokykloj, — papra
šiau.
’’
Petras išėmė iš kišenės užrašų knygutę ir, pa
duodamas man, tarė:
— Parašysiu mielai. Įrašyk čia savo namų ad
resą.
Atsisveikinom. Petras nuėjo, bet jo ištarti žodžiai,
giliai įsmigę į mano širdį, liko. Aš žiūrėjau į nueinam
tį ir pirmą kartą savo gyvenime pajutau kažkokį iki
tol nepatirtą jausmą. Nenorėdama greit palikti taiį>
gražios rytmečio aušros ir to neįprasto jausmo, atsi
sėdau verandoj paskęsdama svajonėse. Petro žodžiai
tebeskambėjo mano ausyse. Aš mąsčiau pati savė
klausdama ir pati atsakydama:
— Jis prisipažino mane mylįs. Ar tai tikra jo
meilė? O jeigu ji tikra... aš aš galiu jam atsakyti tuo
pačiu? Jis sakėsi, kad dėl manęs nenorėjęs važiuoti t
seminariją. Vadinasi, jau seniai apie tai galvoja. O aš?..
Dar ilgai sėdėjau ir mąsčiau apie drauge su Petru praleistą laiką ir neseniai jo ištartus žodžius. .Ju
tau, kad mano gyvenime vyksta kažkokią atmaina,
bet jos esmės dar neįstengiau savo mintimis aprėpti.
baugiau]
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LIETUVOS DIDVYRIAI
(Atkelta iš 2 pusi.)

mas su Amerikos Lietuvių Tary
ba tęsiasi nuo pirmųjų Vliko atsi
kūrimo dienų šiapus geleži
nės uždangos. Vliko įkurta Pašau
lio Lietuvių Bendruomenė yra
išsišakojusi daugelyje
kraštų.
Per Bendruomenės ar kitas lietu
vių centrines organizacijas Vli
ko veikla pasiekia bet kurio kraš
to vyriausybę ir visuomenę.
Išskirtinė padėka
priklauso
lietuvių visuomenei už duotas
aukas ir Tautos fondui už gražiai
organizuotą aukų rinkimo vyk
dymą.

MŪSŲ
VVaukegan, Illinois
M. K. ČIURLIONIO

MINĖJIMAS
veilkos klausimą Šios trys institu
cijos yra didieji mūsų veiklos stul
L. B. Waukegano apylinkės
pai, atramos, varikliai. Jos visos
valdyba rengia lietuvių didžiojo
trys yra reikalingos ir būtinos di
dailininko ir muziko M. K. Čiur
diesiems lietuvybės ir lietuvių
lionio paminėjimą jo 100 metų
tautos uždaviniams vykdyti ir
gimimo sukakties proga.
siekiams realizuoti. Jų sąveikos
Minėjimas įvyks š. m. gruo
pagrinde turi glūdėti tiesos ir tei
džio 7 d., sekmadienį, 3 vai. po
sės primatas. Mano giliu įsitiki
pietų šv. Baltramiejaus parapi
nimu, šių trijų institucijų bendro
jos pradžios mokyklos patalpo
ir vieningo darbo, teisingų san
se, 914 - 8th Str., Waukegan,
tykių kelias yra bendradarbiavi
III. (šalia Šv. Baltramiejaus pa
mas, paisant prigimtinių skirtu
rapijos bažnyčios).
mų. Toks kelias stiprins lietuviško
M. K. Čiurlionio kūrybą pa
Tautos kamienas, gyveną savo
je išeivijoj teisės ir tvarkos princi
vaizduos skaidrėmis ir filmu, o
pus ir sudarys geriausias sąlygas krašte, bet nelaisvėje, mes, gy taip pat duos paaiškinimus Jo
tarnauti Lietuvos laisvei it ap veną laisvėje, bet svetimame nas Boguta.
krašte, tikime ir žinome, kad
skritai tautos interesams.
Įėjimas nemokamas. Kviečia
Mums yra būtina puoselėti kultūringai tautai nėra pakaita mi visi šios kolonijos lietuviai
Baltų vienybės idėją ir Baltų san lo nepriklausomybei.
ir greitimų apylinkių lietuviai.
talkos veiklą. Bendra geopolitinė
Imkime pavyzdį iš kankinių Si
vppadėtis, tautinė ir kultūrinė gi bire. Imkime pavyzdį iš pasišven
TALKA
minystė, bendras likimas ir bend lėlių Lietuvoje. Teuždega jie mus
JAUNIMO KONGRESUI
ras priešas, laimingos, kūrybin dar didesniems darbams.
gos, laisvos ateities vizija reika
Jautrūs kultūriniams reika
lauja stinpios egzilinės vienybės.
lams ir mylintieji jaunimą yra
Turime visi budėti, kad išeivi
— Vienas prancūzas yra švil labai susirūpinę Pasaulio lietu
jos palaikomi santykiai su pa pimo čempionas. Jis švilpė 9 v.
vių jaunimo Ill-čio kongreso pa
vergtuoju kraštu nekompromi 45 min. be sustojimo. Jeigu
sisekimu. Kaip matyti iš spau
tuotų Lietuvos valstybės ir lietu manote, kad sugebėtumėte, siū
dos ir Kongreso ruošimo vado
vių tautos laisvės ir nepriklauso lome pamėginti.
vų paaiškinimų, jog lėšų telkimybės idėjos.
Yra būtina išjudinti visuome
nę j daug aktyvesnę ir konkretes
nę talką Vitkui ir jam talkinan
čioms institucijoms bei organiza
eijoms. Iš Lietuvos laisvinimo
darbo nėra išjungtas nė vienas
lietuvis. Į Lietuvos laisvinimo
darbą kiekvienas turi įnešti kas
dien savo pajėgumą ir sugebėji
mų prideramą dalį.
šias mintis keliu šiandien, nes
Lietuvos laisvinimo kova dėl ne
palankios tarptautinės konjunk
tūros yra patekusi į kiek skirtin
gą padėtį. Jas keliu Vliko seime,
nes Vilkas iš vienos .pusės jas vi
sas stengėsi gaivinti ir įgyvendin
ti, iš kilos — juk yra tas sambū
ris, iš kurio plaukia idėjos ir veik
los paskata į plačią kovojančią
lietuviją.
Vliko svarbą galima apibūdin
ti įvairiai. Iš vienos pusės, jo bu
vusieji pirmininkai rodyte rodo
jo svarbą ir svorį: Kairys, Krupa
vičius, Matulionis, Trimakas, Si
dzikauskas. Dideli tautos vyrai,
nepalaužiami kovotojai už lais
vę. Iš kitos pusės, gal dar ryš Lazdyno tautinių šokių grupės šokėjos, Rochester, N. Y., gruodžio 14,
kiau jo svarbą apibūdina sovieti 21 ir 28 šoks tautų festivaly Rochesterio Museum and Science centre.
nio okupanto neapykanta: Krem Nuotraukoj lazdynietės šoka blezdingėlę.
Nuotr. Rochester Museum & Science Center
lius jokios kitos lietuviškos orga
nizacijos tiek nekenčia, nieko
ašmenė —pozityvi ir negatyvi,
tiek nešmeižia ir neniekina kaip
Vliką. Patys šiurkščiausi Mask

vos keiksmažodžiai ir melo iš
puoliai yra skiriami Vliko va
dams ir svarbesniems jo organų
nariams.

Per pastaruosius 32 metus Vil
kas keitėsi, kaip keitėsi pats gy
venimas. Keitėsi žmonės, sąlygos,
vietovės, statutai, metodai. Jo na
riai kentėjo ištrėmime, koncent
racijos stovyklose ir kalėjimuose.
Mirtis skynė jo vadus ir narius.
Jis pats iš tėvynės turėjo trauktis
pirma į Vokietiją, vėliau į Jung
tines Amerikos Valstybes. Bet kur
Vlikas bebūtų ir beveiktų, mūsų
valstybė yra Lietuva ir tik Lietu
va. Jis pergyveno ne vieną krizę,
santykiaudamas su diplomatine
taryba, ALTa, Bendruomene ar
jį patį sudarančiomis grupėmis,
kai jį kai kurios paliko ir prieš jį
kovojo. Maskvos kritiką jis priė
mė kaip komplimentą ir atlieka
mo darbo vertinimą.
Ir vis dėlto per visus šiuos me
tus Vlikas nesusvyravo nei savo
kelyje, nei nusistatyme, nei dar
be. Tautos priimtas kaip jos po
litinės valios reiškėjas, Vakarų
demokratijos priimtas kaip toks,
jis ir Šiandien tebėra toks, kaip
buvo per 32 metus. Jis ir toliau
turi būti toks pat.
Aš kreipiuosi į visus tautiečius,
organizacijas bei institucijas ir
kviečiu visus vienybėn ir bendran darban. Drauge pabrėžiu, kad
Lietuvos laisvės šaknys glūdi pa
čioje tautoje, o tarptautinis fo
rumas yra mūsų veiklos erdvė,
kurią sumaniai turime išnaudoti
Lietuvos labui.
Mūsų artimas bendradarbiavi

Spaudoje ir gyvenime

Pastaroji lietuvių tautos gyveni
me yra ardantis veiksnys. Tokios
(Atkelta iš 3 pusi.)
spaudos yra gausu
pavergtoje
jame krašte, tačiau dalis jos yra Lietuvoje, kiek mažiau išeivijoje.
perteikiama radijo bangomis net Jeigu Lietuvoje dabartiniu metu
kelių siųstuvų. Be to, ji daugiau ji yra neišvengiama, tai bent išei
ar mažiau verčia skaitytis ir da vijoje jos neturėtų būti. Tautos
barties valdovus, laikančius Lie išlikimui svarbi yra stiprinanti,
tuvą priespaudoje. Vaiski dienos kelianti jėga, t. y. pozityvi spauda,
šviesa bado akis ir didžiausiems o ne tautinį organizmą nuodijan
galiūnams. Žinoma, pagrindinė ti negatyvi spauda. Pozityviosios
laisvojo pasaulio lietuvių spau spaudos misija turėtų būti pana
dos bazė yra išeivija, kurios mi ši į biblinių pranašų laikotarpio
sija yra kalbėti pasauliui už pa uždavinį, būtent, suprasti situaci
vergtuosius tautiečius. Gerai ži ją, ją objektyviai įvertinti, stiprin
drąsos
nome, kad išeivija nėra visa tau ti tautos moralę, turėti
skelbti
tiesos
žodį
ir
žvelgti
atei
ta, kad ji negali laikyti save vi- i
tim
Žinoma,
pozityvioji
spauda
sos tautos likimo lėmėja bei
sprendėja, bet gali vis dėlto daug i niekad negali būti pranašų cent
prisidėti
prie tautos
reikalų i rine — to niekas iš jos ir nesitiki,
sprendimo ir net iš dalies prie bet ji gali ir turi būti va dovi
jos likimo raidos palenkimo vie- j niu rodikliu ypač tautos sutemo
na ar kita linkme. Pvz. ambasa- j se. Jeigu ji to lygio nepasiekia,
dorius nėra valstybė, nėra vai-: lieka grupių ar asmenų, sekėja,
džia, bet gali kalbėti tos valsty-j slenkančia iš paskos. Tuo atve
bės vardu ir savo veikla daryti ju ne spauda rodo kelią, bet jai
jai įtakos. Panašiai ir
išeivija, rodo ji kiti. ij tampa kasdienybės
ypač kritiškais momentais, gali veidrodžiu, kuriame atsispindi
prabilti visos tautos vardu, išvys ginčai bei ginčeliai, asmeninės
tyti atitinkamą politinį bei mo ambicijos, bet nėra šviesos, kurios
ralinį spaudimą. Tokioje misijoje pasigenda tautiečiai, ypač sun
neabejotinai iškyla spaudos vaid kesniais tautos gyvenimo mo
muo. Jeigu ji yra pakankamai į- mentais.
žvalgi ir sugeba orientuotis, atlie
Visi norime, kad lietuviškoji
ka istorinės reikšmės uždavinį, j spauda egzistuotų, bet kartu lau
tampa tautos šaukliu ir kelrodžiu. kiame, kad ji būtų tinkamo ly
Bet jeigu ji nepajėgia pakilti virš gio. Ne kiekvienas spausdintas
kasdieninių ginčų, lieke bereikš
lapas yra jau spauda tikrąja pras
me.
Dar blogiau būna tais me. Tokių gali atsirasti daug. Mū
atvejais, kai spauda užuot jun-į
sų gyvenamam laikotarpiui ypač
gusi bei stiprinusi tautą ar jos da
lį, tampa nuodais, veikiančiais svarbu ne tiek gausi, kiek savo
misiją suprantanti ir ją pajėgian
naikinančio priešo naudai.

Taigi spaudos veikmė yra dvi- ti vykdyti spauda”,
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mas sunkiai rieda.
Šitos padėties akivaizdoje mū
sų
darbščiosios kultūrininkės
Birutė 'Kožiclenė ir Elena Skališienė, nežiūrint, kad VVauke
gan LB apylinkės valdyba jai
nustatytą kvotą išpildė su kau
pu, ėmėsi iniciatyvos telkti pa
pildomai lėšas kongreso reika
lams. Jos sukvietė į arch. Ed
vardo ir Elenos Skališių namus,
esančius VVaukega’ne, UI., pla
čios apylinkės lietuvius sekma
dienio popietei (Brunch), pra
šydamos, kad, išgalintieji, pa
pildomai paremtų jaunimo ren
giamą kongresą. Į Skališių na
mus susirinko apie 50 asmenų.
LB centro valdybos narys jau
nimo reikalams Romas Kaspa
ras išdėstė lėšų telkimo sunku
mus. Visi pripažino, jog padėtis
yra rimta, tad atsilankiusieji
ir šeimininkai suaukojo per 700
dolerių.
Iniciatorė B. Kožicienė ir E.
Skališienė ir jų talkinnikės S.
Akavickienė, S. Damašienė, E.
Kružikienė ir J. Balnienė daly
vavusius popietėje skaniai pa
vaišino.

Worchester, Mass.
ORGANIZACIJŲ TARYBOS
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 14 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje įvyko Orga
nizacijų tarybos atstovų susi
rinkimas. Atidarė pirm. A. Miner. Padarė keletą pranešimų ir
paskelbė, kad svabiausias susi
rinkimo punktas yra naujos val
dybos rinkimai, nes dabartinės
kadencija baigėsi. Jis pats dėl
daugybės kitų organizacinių įsipareigojimų nepajėgs pilnai
atlikti visų pareigų taryboje.
Šiais metais yra išrinktas Lie
tuvos Vyčių centro valdybos pir
mininku, todėl iš Tarybos pir
mininko pareigų
pasitraukia,
nors labai norėjome jį pirminin
ku turėti ir sekančiais metais.
Esant tokiai situacijai susirin
kimas išrinko naują valdybą.
Pirm. Petras Molis. Jis yra
Worcesterio apylinkės LB vice
pirmininkas ir vyriausias lietu
vių skautų skautininkas lais
vajame pasauly. Vicepirm. V.
Karrytais, sekretorės studentės
Bernadeta Miliauskaitė, lietuvių
kalbos, Asta Dabrilaitė, anglų
kalbos, iždininkas Kostas Podolskis, valdybos narys Juozas
Sakaitis;
revizijos komisija:
Vytautas Mačys, Kazys Prapuo
lenis ir Algirdas Zenius.
Naujasis pirm. P. Molis perė
mė pirmininko pareigas ir vado
vavo susirinkimui. Padėkojo bu
vusiam pirm. A. Miner už tokį
atliktą gražų darbą lietuviško
je veikloje. Jis daugiau kaip 10
metų išdirbo Lietuvių Organiza
cijų tarybos valdyboje, eidamas
įvairias pareigas. Paskutiniu lai
ku buvo pirmininkas. Tai didelio
lietuviškiems darbams pasišven
timo asmenybė. Jis yra gimęs
ir augęs Amerikoje. Niekada
nematęs Lietuvos, bet jos reikalai ir dabartinės kančios visada
suprantami.
Sėkmės naujajai
valdybai’
J. M

Hartford, Conn.
TRIJŲ DALIŲ PARENGIMAS

Lapkričio 15 d. L.A.P. klubas
savo patalpose surengė didžiulį
parengimą, kuris bazavosi net
trimis dalimis. Pirmiausia, L.A.
P. klubas šiemet švenčia savo
65-rių metų sukaktį. Tad šfią su
kaktį klubas tą dieną ir pami
nėjo. Antras labai svarbus rei
kalas — tai, kad naujasis L.A.
P. klubo pirm. Stasys Baltaus
kas, pritariamas valdybos ir
direktorių tarybos,
sugalvojo
kiek sumažinti klubo skolas.
Tam tikslui klubas padarė lo
teriją, išstatydamas Pontiac au
tomobilį. Trečia, klubas pakvie
tė iš Bostono komp. Juliaus
Gaidelio rinktinį Vyrų sekstetą.
Parengimą atidarė direktorių
tarybos pirm. Antanas Mazalas,
pažymėdamas L.A.P. nuveiktus

Edvardas Mazotas, kuris nuo
neatmenamų laikų yra L.A.P.
klubo finansų tvarkytojas.

JOSE
darbus ir jo reikšmę Hartfordo
lietuviams. Kun. Vytautą Būtiną
pakvietė sukalbėti invokaciją, o
minėjimui pravesti —- adv. Leo
Mozotą (Mašiotą), kurio dėdė
Pranas Mašiotas Lietuvoje bu
vo švietimo ministerijos pradi
nių mokyklų departamento di
rektorius.
Ilgesnę kalbą pasakė L.A.P.
klubo nuolatinis bendradarbis ir
vicepirm. Lionginas Kapeckas.
Jis pažymėjo 4 klubo nueitus etapus, iš kurių vieni huvę džiu
gūs, kiti — sunkesni ar visai
sunkūs. Ypač tas sunkmetis pra
sidėjo paskutiniais laikais, kad
net buvę nuomonių klubą par
duoti. Apie tai skelbta spaudoj,
per “Tėvynės Garsų” lietuvių
radijo valandą, prašant klubą
gelbėti, nes taū yra vienintelis
Hartforde lietuvių židinys. Na,
ir atsirado gerų žmonių, kurie
išgirdo klubo šauksmą ir atėjo
pagalbą su savo pinigine ir ran
kų darbu. Šioje pagalbos srityje
ypač pasižymėjo Pranas špakauskas.
Ypatingai L.A.P. klubas pra
dėjo stiprėti įsijungus į jį stu
dentams ir sukūrus jaunimo
klubą, kuriam L.A.P. klubas
suteikė antrame aukšte buvei
nę. Šį kambarį jaunimo klubas
išpuošė, geri žmonės, kaip Al
girdas Pilvelis, Vytautas Giedraūtis, jame patiesė kilimus. At
bodo, kad šis Jaunimo klubas
gaivins ir pagrindinį klubą ir
bus lietuvių klubo ateitis.
Kalbėjo ir L.A.P. klubo pirm.
Stasys Baltauskas, . pažymėda
mas, kad L.A.P. klubas galės
gyvuoti tik visiems lietuviams
dirbant sutartinai ir vieningai.
Kalbėjo dar muzikė Dvario
naitė Eleonora Minukienė, ku
riai už didelį darbą klubui, ypač platinimą loterijos bilietų,
įteikta puokštė gėlių.
Bilietų
platinime yra pasfižymėjęg ir
Vincentas Juralis, kuris yra par
davęs ir pats užmokėjęs 51 kny
gutę bilietų, viso 510 dolerių.
Pažymėtas ir advokato brolis

Buvęs ilgametis klubo valdy
bos narys ir pirm. Joseph Tho
mas svdikino raistu.

Hartfordo miesto meras Ge
orge Athanson pasakė kalbą,
linkėdamas L.A.P. klubui ge
riausio pasisekimo. Reikia pa
žymėti, kad meras George Athanson labai mėgsta lietuvius,
jų tautinius šokius, dainas ir
buvoja lietuvių parengimuose
ir kitur.
Po to pranešėja Aldona Lingertaitienė pranešė, kad Bosto
no vyrų sekstetas padainuos 4
dainas; Pjauna broleliai, Bal
nok, tėveli, Papartį ir Nemunė
lį. Akompanavo kompoz. Julius
Gaidelis. Paskui solistė Rita Slavetckaitė padainavo J. Stankū
no Minutes, akompanavo Nor
bertas Lingertaitis. Sol. Nor
bertas Lingertaitis padainavo
Kur bakūžė samanota. Po so
listų vėl sijungė sekstetas ir
padainavo: Ruduo, Alutis, Arą
ir Pienę. Pianu vėl akompana
vo muz. J. Gaidelis. Po to solo
padainavo Norbertas Lingertai
tis Grįžimą į Sorento, o solistė
Rita Slavetckaitė — J. Stan
kūno Humoreską.
Už dainas
sekstatas ir solistai iš publikos
susilaukė daug ilgų aplodismen
tų.
Po koncerto buvo banketas.
Valgė visi, kas tik čia buvo.
Buvo pavaišintas miesto meras
ir sekstetas bei solistai su kom
pozitorium J. Gaideliu priešaky.
Pavalgius miesto meras George
Athanson
ištraukė laimingąjį
loterijos bilietą,
kuris buvo
8702, o jo savininkas John Karpinskū iš Wefchersficld, Conn.
Be to, prieš koncertą ir po jo
buvo šokiai, kuriems grojo ge
ras orkestras. Taip gražiai pa
minėta L.A. P. klubo 65 metų
sukaktis.
Jonas Bernotas

Portland, Oregon

Dr. Dietrich von Hildebrand, ku
riam Pro Ecelesia fondacija New
Yorke, N. Y., suteikė garbės žyme
nį. Jis pagerbtas už nuopelnus filo
sofijoje ir teologijoje, o taip pat
už Bažnyčios gynimą.

jo surengti jų dukros Salomėja
ir Rita ir artimieji prieteliai. Jų
tarpe buvo kun. P. Baltrumas iš
Drain Oregon ir kun. D. Kalasinkis iš Sautherland Oregon.
Susirinkusieji palinkėjo Algiui
ir Kostancijai ilgiausių metų, iš
tvermės, sveikatos ir sulaukti 50
metų auksinio jubiliejaus.
MALONŪS SVEČIAI
PORTLANDE

į

A. a. d r. Jono Sadausko sūnus
Jonas Linas, kuris bebaigiąs stu
dijuoti mediciną, buvo atvažia
vęs į Portlandą Veteranų ligoni
nę atlikti 6 savaičių praktiką. Bū
damas Port landė aplankė savo
tėvelių senus pažįstamus Joną ir
Valeriją Mendeikus. Iš pasikal
bėjimo su juo, atrodo, Portlando
miestas ir Oregono valstija jam
labai patiko.
Šią-vasarą čia lankėsi dabarti
nio mūsų lietuvių būrelio pirm.
Algio Tekoriaus mama ir brolis
iš Indtanapolio..
Algio mamytei teko susipažin
ti su Steponavičių šeima.
Portlandiškis

SIDABRINIS JUBILIEJl JS

Įprasta, jog sparčiausiai
dauginasi
Gvinėjos kiauliukės.
Lapkričio 16 d. Algis ir Kons
Po
to
seka
valdžios tarnautojai.
tancija Gareliai atšventė 25 me
“
National Enųuirer”
tų vedybinę sukaktį, kurią padė-

510S PLOKŠTELES daugeliui žmonių dar nėra žinomos,
tai būtent:
Skaito ANTANAS GUSTAITIS ir STASYS SANTVARAS
Muzikines jtarpas sukomponavo lr paskambino komp. JULIUS GAIDELIS

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Skaito A. Gustaitis:
L Stabmeldiškoji maldelė
2. Tuščios pastangos
3. Už rojaus vartų
4. Mažoji kryžkeilė

5. Op, op, kas ten, Nemunėb?

Didžiosios valandos
širdies auka
Pavasario simfonija
Gvazdikėlis
Moteriškai
Oh boy

14 Absoliučiai tobulai viskas eina atbulai

6. Bendrai
7. Nostagija-

Skaito STASYS SANTVARAS, komp, JULIUS GAIDELIS
L, Medis^ž miesto kaminų

8. šauksmas J saulę
9. Kleopatra
10. Mylima

2. Lietuva

3. Saga
4. Pirštai
5. Tu graži
6. Lyg Suzie Wong
7. Saulės rožė •

11.
12.
13.
14.

-

Margarita
Kas tu esi
Žmogus
Kalendorius

Antras
UTERATOROS VAKARAS

XXII

4

XXII

PalyvuĮa
C. Svetur

ADA KARVELYTE
A. Nevėžy, upė mano
B. Be Motinos
C. Ne tie varpai
D. šv. naktis
E. Ne ta šalis
F. Gimtasis sodžius
G. Kriskit baltos snaigės
K. ši diena
J. Gyvenimas
L. Aš nežinau
M. Pasisakymas

D.
E.
F.
G.

Jaunystė
Poetė

Apsvaigus
Pabudau

ANATOLIJUS KAIRYS
A. Joninės
B. Mano tėvų duona
C. Žmogus, kuris gyveno
D. Ačiū Tau, Dieve
E. Gegužės pirmoji
F. Brolis ir sesuo
G. Trečioji žaizda
K. Gyvoji mirtis
J. Daina be laukų
L. Po tėvelio kepure

DR. A. ŠEŠPLAUKIS-TYRUOLIS
A. Nemarioji legenda
B. Gražiausioji sala
C. 0 žodžio pranaše
D. Metai
E. Mano fronte
F. Laisvės elegija
G. Kraštas

GRAŽINA TULAUSKAITĖ-BABRAUSKIENĖ
A. Plokštelė
8. Skaitytojui

JUZE VAIČIŪNIENE
A. Vakaras
B. šeima
C. f Nemuną
D. Pūgos
E. Ryto čiulbėjimas

Visos Šios plokštelės kainuoja po $6.00. Gaunamos

DRAUGAS
4545 W. 63rd Str.. Chicago. III. 60629
• Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokštelę persiuntimui. Olinojaus gyv. moka 5% mokesčių.

4

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1975 m. gruodžio m. 4 d.

62C0 VIŠČIUKU JAUNIMO KONGRESUI
Sės. Igne Maujošiūte apie kongreso stovyklavietę
M. K. ČIURLIONIS DETROITE yra ribotas.
— Studentų at-kų susirinimas
Detroito Lietuvių Organizaci įvyks šį šeštadienį, gruodžio 6 d.,
jų sudarytas specialus komite 4 vad. pas p.p. Mičiūnus.
tas didžiajam lietuviui dailinin
— Jaunučių ir jaunių at-kų su
kui ir muzikui Mikalojui Kon sirinkimai įvyks šį šėštadienį,
stantinui Čiurlioniui
pagerbti gruodžio 6 d., tuoj po pamokų
kviečia visą lietuvių visuomenę Kultūros Centre. Susirinkimai
dalyvauti minėjime, kuris bus šį baigsis 3 vai.
sekmadienį. Tenelieka nė vieno
lietuvio neišgirdusio ir nepamačiusio Čiurlionio kūrinių.
Čiurlionio minėjimą pradėsi
me pamaldomis, kurios bus at
našaujamos visose trijose lietu
vių bažnyčiose 10 vai. 30 min.
Vieša ir iškilminga akademija
bus pradėta 3 vai. po pietų Mercy kolegijos McAuley auditori
joje, 8200 Outer dr. ir Southfield. Pagrindinę .paskaitą skai
tys prof. dr. Liuda Laurinavičiūtė - Alssen. Po paskaitos ma
tysime Čiurlionio kūrinius fil
moje: Truks 20 minučių.
Akademijos meninėje dalyje
išgirsime jiauno talentingos pia
nisto Vytauto Smetonos Čiurlio
nio muzikos kūrinių interpreta
ciją. Taip pat pasirodys visų
mėgiamas moterų vokalinis an
samblis, vadov. muziko Stasio
Sližio, padainuodamas keletą
dainų, Čiurlionio sukurtų.
Įėjimas į akademiją yra pri
einamas visiems. Moksleiviai da
lyvauja minėjime nemokamai.
Salė bus atdara 2 vai.

DETROITO LIETUVIU

SPORTO KLUBO KOVAS
ŽINIOS
Spalio 12 d. įvykusiame tėvų
susirinkime išrinktą tėvų komi
tetą sudaro: Butkūnienė, Matvekienė, Naumienė, Rudienė, A.
Rugienius, Skiotienė ir J, Urbo
nas. Pirmajame posėdyje gvil
denta klubo veiklos pagerinimas
ir pinigų telkimas. Nutarta: įvesti nario mokestį; jauniams
ir mergaitėms 3 dol. metams,
suaugusiems 5 dol.;
paremti
Kultūrinį centrą pinigine auka,
atsilyginant ųž patalpų naudoji
mą; suruošti loteriją Ir 1976 m.
vasario mėn. 7 d. Kultūriniame
centre rengti klubo 25 metų
veiklos sukakčiai paminėti va
karą.

LIETUVOS DUKTERŲ
VEIKLA
Neseniai suorganizuotas Lie
tuvos Dukterų draugijos Det
roito skyrius, norėdamas sutelk
ti veikimo pradžiai lėšų, ruošia
lietuviškų kepinių ir tortų iš
pardavimą.
Išpardavimas vyks gruodžio
7 d., sekmadienį, tuoj po 10:30
vai. pamaldų, Kultūriniame cent
, re.
Kaip anksčiau spaudoje rašy
ta, draugijos pagrindinis tiks
las yra padėti nelaimės ištik
tiems lietuviams. Kad ruošia
mas išpardavimas būtų sėkmin
gas, valdyba kviečia Detroito
lietuvius gausiai dalyvauti.
Valdyba

IS ATEITININKU VEIKLOS
f

•' b'

'

TRUMPAI

Iš Detroito skautų dvidešimtpenkmeeio minėjimo, lf 75 XI. 23 Detroite. Nuotraukoje: ūkautas vytis —
Juozas Orentas, Baltijos tunto tuntininkeo v. o. Česlovas Anužis, vyriausia skautininke v. s. Lilė Milukienė,
— Čerekienė sutiko treniruo “Gabijos” tunto tuntininkė Liuda Rugienienė, buvęs Baltijos tunto tuntininkas s. Leopoldas Hein'ngas,
ti jaunuolius stalo tenisininkus. L. S. S. Pirmi jos p-kas v. s. Antanas Saulaitis, Vidur io rajono vadeivė o. Danutė Eidukienė :'r vyriausias
skautininkas v. s. Petras Molis.
Nuotr. Jono Urbono

Suinteresuoti prašomi kreiptis
į valdybos narius.

— Dr. Algis Barauskas pa Taura Zarankaitė ir Rūta Mi
siūnaitė. Abi vienuolikto skyriaus
rėmė lauko teniso sekciją.
mokinės
ir aktyvios lietuviškoje
— Garsusis šachmatininkas
Kazys Škėma sutiko duoti si veikloj
— Tarėsi šokių šventės rei
multaną. šiuo reikalu rūpinasi
kalu. Padėkos dienos savaitgaly
Karolis Balys.
— Gruodžio 6 d., Šeštadšenj, je į Detroitą buvo atvykusi Jad
į Detroitą atvyksta Toronto Lie vyga Matulaitienė iš New Yor
tuvių Eiporto klubas Aušra ir ko ir tarėsi su šventės programos
Kultūriniame centre sužais drau direktore Galiną Gobiene. Taip
giškas
krepšinio ir tinklinio pat buvo altvykęs iš Toronto di
rungtynes su LSK Kovo jau rektorės asistentas Juozas Karaniais, mergaitėmis ir moterimis. siejus.
Rungtynių pradžia 3 vai. p. p.
— Į Vliiko seimą iš Detroito
— LSK Kovą aukomis parė buvo išvykę: Vilniaus krašto lie
mė dr. Raimondas ir Aldona tuvių sąjungos pirm. Kazys Vei
Čerškai ir Jurgis ir Danguolė kutis ir vicepirm. Eugenija Bu
Jurgučiai.
lotienė.
— LSK Kovas
treniruotės
vyksta Kultūriniame centre se
kančia tvarka:
pirmadieniais
Į nuo 6 vėl. iki 8 vai. jaunių krep
šinis, nuo 8 vai. iki 10 vai. —
krepšinis vyrams. Trečiadieniais
nuo 6 vai. iki 8 vai. tinklinis mer
gaitėms ,nuo 8 vai. iki 10 vai.
— moterims.
Be to, kiekvieną ketvirtadienį
vyksta tinklinio treniruotės su
augusiems, kuriose gali daly
vauti ir ne klubo nariai, gių tre
niruočių pradžia 7 vai.
— Kviečiame sportą mėgs
tantį jaunimą jungtis į mūsų
gretas. Ypač laukiami jaunieji
krepšininkai, gimę 1962 metais
ir jaunesni.
V. S.

— Tautinės sąjungos skyriaus
informacinis susirinkimas įvyko
lapkričio 30 d. L. namuose. Pra
nešimą padarė skyriaus pirm. Jo
nas Švoba. Susirinkimui pravesti
buvo pakviestas Albertas Misiū
nas, sekretoriauti Antanas Gri
nius.
— Sudarytas LB tarybai rink
ti Michigano komitetas, į .kurį
įeina Stasys Garliauskas, dr. Vy
tautas Majauskas, Stepas Smalinskas, Angelė Šukienė ir dr.
Arūnas Udrys. Iki komitetas pa
siskirstys pareigomis, visais rin
kimų reikalais informacijas tei
kia apygardos pirm. Vytas Pet
rulis. Tarybos
rinkimai įvyks
ateinantį pavasarį, balandžio 24
— K. M. Čiurlionio minėjimo ir 25 d.
akademija gruodžio 7 d. Mercy
— SLA 352 kuopos susirinki
kolegijos McAuley auditorijoje mas įvyks gruodžio 7 d. 12 vai.
prasidės 3 vai.
_ Po
. , akademijos
....
L. namuose. Bus renkama nauja
koncertas.
Specialus minėjimo kuopos vad
b6 ir nominuoja.
komitetas kviečia Detroito ir
kandidatai į p;idomąją tary.
Windsoro
lietuvius minėjime bą. Po susirinkimo užkandžiai.
gausiai dalyvauti.
— Detroito skautų veiklos 25
— Čiurlionio kompozicijos ra
metų
minėjimas gerai pasisekė ir
dijo bangomis. Amerikos balso
gražiai
praėjo. Tai dėka gausių
radijo klubo pastangomis gauta
talkininkų.
Tėvų komiteto pirm.
vienos valandos transliacija, ku
J.
Kazlauskas
ir komitetas reiš
rios metu bus paminėtas dail. ir
kia
visiems
talkininkams
nuošir
kompozitoriaus Konstantino Mi
džią
padėką.
Daug
pasidarbavo:
kalojaus Čiurlionio 100 gimtadie
nio minėjimas ir jo kūrinių kon E. Alkevičienė, G. Asminienė, A.
certas. Transliacija įvyks gruo Butkūnienė, R. Jocienė,'B. Kili
džio 13 d. (šeštadienį) nuo 7 kevičienė, B. Leonavičienė, A.
vai. iki 8 vai. vakare, per radijo Liorentienė, S. Matvekienė, C.
stotį WQRS FM 105.1 banga, iš Naumienė, L. Petersonienė, V.
tos pačios stoties iš kurios gir Šepetienė, E. Zubrickienė, dr. A.
dime L. Balso radijo programas Barauskas, D. Bulaitis, A. Ru
dis ir J. Svera.
sekmadienio rytais.
Programa
— Žurnalistų popietė įvyks
skirta amerikiečiams, todėl apie
ją painformuokime savo kaimy gruodžio 28 d. Windsore pas My
nus bei bendradarbius svetimtau kolą ir Jolantą Kizius. Popietės
čius.
metu bus Alfonso Žiedo knygos
—Sv. Petro parapijos kalėdi “Mintijinčio žmogaus žodis” ap
nis festivalis vyks gruodžio 6 ir tarimas. Po popietės vaišės, ku
7 d. parapijos patalpose.
rias paruoš Anelė Žiedienė su
—*
Lietuvaitės garbės sąra talkininkėmis. Visuomenė kvie
šuose. Holy Redeamer gimnazi čiama dalyvauti, bet apie daly
joje iš 750 mokinių 24 buvo re vavimą reikia pranešti Skyriaus
komenduoti į garbės studentų pirm. VI. Seleniui tel. 293-4611.
(sln)
sąrašus, iš jų dvi lietuvaitės —

— Kariuomenės šventės minė
jimą suruošė Detroito karinės or
ganizacijos —savanoriai, ramovėnai, birutietės ir abiejų kuopų
šauliai. Lapkričio 23 d. šv. An
tano bažnyčioje mišias atnašavo
ir pamokslą pasakė klebonas kun.
Kaz. Simaitis. Parapijos patalpo
se buvo trumpas minėjimas,

— Žurnalistų popietė įvyks
gruodžio 28 d. 1 vai. Windsore
pas Jolantą ir Mykolą Kizius
trumpai kalbėjo Stasys šimo12208 Riverside, Tecumseh.
liūnas, Alfa Šukys ir Marijonas
(sln)
Snapštys. Aktyvus Švyturio jūrų
šaulys Vincas Atko-Atkočiūnas
buvo apdovanotas šaulių žvaigž
dės medaliu. Šaulės ii birutietės
minėjimo dalyviams suruošė ka
vutę.

Mūsų kolonijos!

— Pavergtų tautų Kalėdinė
programa bus rodoma gruodž:o
14 d. 1:30 vai. po piet per te
levizijos antrą stotį. Lietuviai sa
vo programą jau ruošia. .
—Kalėdų eglutę su seneliu
ruošia LB Žiburio lituanistinė
mokykla gruodžio -14 d. 3 vai.
Kultūros centre.
— Dievo Apvaizdos bažnyčios
ii- Kultūros centro statybos fon
dui aukojo: 250 dol. adv. Algir
das Ambrose, po 100 do. Alek
sandras Arlauskas ir Algis Nakas.
— Dr. Algis Barauskas atida
rė savo dantų gydytojo kabine
tą 7-263 General Motors pasta

Dr. Adolfo ir Jadvygos Damušių
rezidencijoje, Padėkas savaitgalio
proga, įvyko Dainavos jaunimo
stovyklos darbuotojų ir talkininkų
pobūvis, kurio metu buvo pagerbti
Adolfas ir Jadvyga Damušiai.
Nuotr. J. Urbono

te, 3044 West Grand Boulėvard,
tel. TR 1-1044.
— Čiurlionio minėjimo komi

tetas lapkričio 23 d. posėdyje su
darė galutiną programą minė
jimo, kuris įvyks gruodžio 7 d.
3 vai. Mercy kolegijos McAulei
auditorijoje. Minėjimo programą
pravesti pavesta Jurgiui Mikailai.
Iš Bowling Greens universiteto
atvyksta profesorė dr. Liuda Laurinavičiūtė Alssen, ji ne tik kal
bės apie Čiurlionį, bet parodys ir
filmą, kurį apie Čiurlionį susuko
minėtas universitetas. Meninėje
dalyje pianistas Vytautas Smeto
na ir moterų vokalinis ansamb
lis. Įvairiose vietose bus suruoštos
Čiurlionio paveikslų reprodukci
jų parodos amerikiečiams. Viena
tokia jau vyksta Detroito univer
sitete iki lapkričio pabaigos.
— Naujų metų sutikimą ruo
šia St. Butkaus ir Švyturio jūrų
šaulių kuopos Lietuvių namuose.
Vaišes paruoš šaulės moterys.
—• L.K. Veteranų Ramovės
Detroito skyrius pravedė rinki
mus paštu. Į valdybą (pagal bal
sų skaičių) išrinkti: Stasys Šimoliūnas, Jonas Šepetys, Juozas Les-

— Per šį Padėkos dienos sa
vaitgalį susirinko į Dainavą di
delis būrys moksleivių at-kų į ideologinius kursus. Šie Detroito
moksleiviai at-kai buvo atstovai:
Živilė Idzelytė, Virginija Kuraitė, Tauras Majauskas, Vida Na
kai tė, Ramona Pikūnaitė ir Tau
ra Zarankaitė. Šie Detraito stu
dentai at-kai vadovavo: Jonas
Dunčia, Regina Garliauskaitė,
Rimas Kasputis, Linas Mikulionis, Viltoras Nakas ir Vytas Sirgėdas.
' —Nuo 1975 m. gruodžio 26
d. iki 1976 m. sausio 1 d. įvyks
at-,kų žiemos kursai Dainavoje.
Šie ideologiniai kursai, globojami
kunigo Ylos, bus ne tik mokslei
viams, bet ir pirmų metų stu
dentams. _ Norintieji dalyvauti
turi užsiregistruoti pas kuopos Moterų ansamblis, vadovaujamas St. Sližio, atliks meninę prčgramos
globėją ar pirmininką iki gruo dalį M- K. Čiurlionio minėjime gruodžio 7 d. Mercy College auditorijoj
džio 14 d. Skaičius kursantams Detroite.
Nuotr. J. Maršalka,vičiaua činskas, Bronius Tatarūnas ir

A

Kaz. Daugvydas, kandidatai —
Vincas Tamošiūnas ir Viktoras
Perminąs. Į revizijos kom.: Vla
das Selenis, Antanas Petrauskas
ir Alfonsas Žiedas, kandidatai —
Česys Šadeika ir Vladas Mingėla.

Omaha, Nebraska
KARIUOMENĖS ATKŪRIMO
MINĖJIMAS
Ramovėnų suruoštas Lietuvos
kariuomenės atkūrimo 57 metų
sukakties minėjimas įvyko lapk
ričio 23 d. Prasidėjo pamaldomis
bažnyčioje, kuriose kun. Juozas
Tautkus aukojo šv. Mišias už
žuvusius karius ir kitus kovoto
jus dėl Lietuvos laisvės. Dalį pa
mokslo paskyrė sukakties prisi
minimui. Giedojo choras Ram•bynas,
Po pietų parapijos salėje minė
jimas buvo tęsiamas visuomenės
susirinkime. Pravedė ramovėnų
pirm. Pranas Totilas. Po įžangi
nės kalbos, pirmininkas paprašė
susikaupimu pagerb i žuvusius ir
mirusius karius. Pagrindinę kal
bą pasakė Stasys Radžiūnas. Pa
darė apžvalgą, kaip kitų tautų
senieji istorikai yra aprašę 13—
15 amžiaus Lietuvos valstybę ir
jos kariuomenę. Plačiau palietė
anų laikų kariuomenės apginkla
vimą ir kovų taktiką.
Po pertraukos vyko meninė
programa, kurią atliko skautai ir
tautinių šokių grupė.
Skautų
programos dalį — dainų ir dek
lamacijų montažą — paruošė ir
pravedė Irena Lileikienė. Atliko
Neries tunto skautės ir Vinco Ku
dirkos vietininkijos skautai. Prie
dui Stasys Radžiūnas aktoriškai
paskaitė Vytauto Volerto para
šytą gilaus turinio apysakaitę
“Berželis”, (liečiančią partizanų
kovas ir kapus. Tautinių šokių
grupė “Aušra” pašoko audėjėlę.
Grupėje šokius moko tautinių
šokių mokytojos Gražina Reškevičienė ir Laimutė Antanėlienė.
Akordeonu grojo Marytė Starke
vičiūtė, dainos žodžiais prita
riant keletai skaučių.
Pabaigoje dalyviai pabendra
vo besivaišindami Jcava bei ska
numynais. Prie vaišių išdalini
mo stalo darbavosi Emilija To-

Trečiojo Jaunimo kongreso sto
vykla — pati pirmoji kongreso
programos dalis — įvyks gruo
džio 20 - 25 d. apie 60 kilomet
rų nuo Argentinos sostinės Bu
enos Aires. Ten neseniai lankėsi
sės.. Igne Marijošiūtė ir atsiun
tė mum; savo pranešimą.
Neseniai teko aplankyti Vilią
Marista, kur įvyks trečiojo Jauni
mo kongreso stovykla. Tai vie
nuolynas ir ūkis
netoli Piilar
miestelio, keliasdešimt kilometrų
nuo krašto sostinės. Su vietos sa
vininkais aptarėme įvairius sto
vyklavietės paruošimo vargus ir
rūpesčius. Štai paskiausios žinios.
Ūkyje auginama 6000 viščiu
kų, kad iki Kalėdų būtų pakan
kamai dideli. Juk reikės maitin
ti kelis šimtus stovyklautojų!
Taip pat čia auga 18 veršiukų
ir 3 kiaulytės. Jie taps argentinietišku patiekalu — “asad'o”,
kuriuo Kalėdų dieną bus vaiši
nami ne tik 500 stovyklautojų,
bet ir daugybė privažiavusių
kongreso svečių bei turistų. Jau
nieji veršiukai net nenujaučia,
kad “prisidės” prie kongreso stovykĮos pasisekimo.
Negana to.
Vilią Maristoje
jau pradeda žaliuoti didžiuliai
daržai. Vienur kopūstų galvos
lenda iš po žemės, kitur vėl
auga ridikai, agurkai, salotos, sapallito, redondo, aselga ir kitos
egzotiškais pavadinimais daržo
vės. Visa tai bus skirta alka
niems kongresininkams.
Šalia daržo šeriamos karvutės,

kad pakaktų pieno naminiam,,
sviestui sumušti.
Vilią Maristoje, kasdien dar
buojasi vienuolika žmonių. Ta;
čiau jau dabar susitarta pasam
dyti dar trisdešimt darbininkų .
nes kasdien reikės maitinti. 500
burnų.
•.
Jaunimo kongreso ruošoje da
lyvauja visi,, net ir pašaliniai
miestelio žmonės, kurie padeda
ieškoti palapinių, lovelių, čiuži
nių... Tik stovyklautojus būtina
įspėti patiems pasirūpinti muilu
ir rankšluosčiais.
Vilią Maristos ūkvedys vienuo
lis brolis Hipolito man paaiški
no, kad per Kalėdas vienuolyno
sode bus jau prinokusių persikų,
trijų rūšių slyvų; ananasų, damaskų, duranų ir kitokių iki šiol
negirdėtų ir neregėtų vaisių.
Taigi būsimiems stovyklauto
jams turėtų būti aišku: nereikės
‘‘badauti”, maišto užteks visiems.
Maistas bus Šviežias, be konservų
chemikalinių priemaišų, tiesiog iš
motinos žemelės.
Vieni mės sukame galvas,
straipsnius rašydami. Kiti sielo
jasi, kur apnakvydinti atvyks
tančius svečius. Treti laksto po
miestą, ieškodami kuo pigesnių
autobusų svečiams po Buenos Ai
res pavežioti. Čia nuošaliame Vi
lią Marista ūky diena iš dienos
ramiai juda, kruta žmonės, gyvu
lius augindami, daržus ir sodus
priž’Orėdami, patalpas blizginda
mi. Visi ruošiamės kongresui!
Se":. Igne

Šie veršeliai laukia, kad juos kongreso atstovai suvalgytų...

PRISIMINĖ POPIEŽIAUS
VIZITU

Naujasis Filipinų ambasado
rius prie Apaštalų Sosto Antonio Delgado įteikdamas Pauliui
VI savo skiriamuosius raštus,
priminė, jog šiomis'dienomis su
kanka lygiai penkeri metai nuo
Popiežiaus apsilankymo Filipi
nuose. Susitikimo su šventuoju
Tėvu prisiminimas tebėra gyvas
filipinų tautos
atmintyje. Šio
apsilankymo metu
Popiežiaus
pakartotinai išreikštas susirūpi
nimas žmogaus kilnumo apsau
gojimu, — pažymėjo ambasado-

tilienė. Talkininkavo jos vaikaitė
Silvija Totilaitė. Aukas karo in
validų šalpai rinko Jonas Smai
lys. Surinkta 114 dol.
J.D.

rius, — paskatino filipinų vy
riausybę ir tautą su dar diles
niu ryžtu kurti žmogaus vertas
gyvenimo sąlygas, siekiant ne
tik ekonominės, bet ir dvasinės.,
krašto pažangos, be kurios yra
neįmanomas pilnutinis žmogaus
išsiskleidimas. Filipinų tautoje
giliai įsišaknijusios krikščioniš
kosios tradicijos padeda jai kur
ti visuotiną žmogaus pažangą.
Popiežius Paulius VI, atsakyda
mas diplomatiniam atstovui, pri
minė tai, ką jis yra pasakęs
būdamas Maniloje: Krikščiony
bė neša išganymą ir žemiškame
žmonių gyvenime, nes Kristus
yra davęs savo mokiniam žmo
nių meilės įsakymą, tos meilės,
kuri skatina mus rūpintis visais
pagalbos reikalingais ir kenčian
čiais žmonėmis.

t

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS

Tik ką iš spaudos išėjo žymiausių
anglų rašytojjų novel;ų antologija

ANGLŲ NOVELĖ
Tai pirma tokios apimties (460
pusi.) ir vertės antologija talpinan
ti 24 rinktines noveles, kurios pir
mą kartą yra išverstos ir sudėtos j
šią knygą. Jos sužavi kiekvieną
skaitytoją. Antologiją paruošė* ir
komentarus pridėjo Povilas Gaučys.

Užsakymus siųsti:

Kaina $7.00.
Illinois
mokestį.

gyventojai

ANTRA

LAIDA

Išleido
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖ
Mecenatas — Prel. Juozas Karalius
Naujasis Testamentas yra praktiško formato Į ristas kietais virbe
liais. Vertimas padarytas grafia lietuviu kalba. Mecenato dSkn laido
parduodama prieinama kaina

Gaunama “DRAUGO” knygyne
Kaina — $5.00
[lllnolo gryventojal praSomt pridėti 50 renių nitrkortčiame lt
siuntimui (kitur gyvenantieji pridekite 2centus)

DRAUGAS 4515 w. 63rd St,
Chicago, III. 60629
prideda 5%

I

ŠV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO

per

Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskit užsakymus

DRAUGAS
4545 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

♦
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8

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1975 na. gruodžio na. 4 d.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES
DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
KUN. BRONIUS LIUBINAS
Nepaisant, • kad Vokietijos LB mesys, kad vokiškose mokyklose
valdybai nepavyko išrūpinti iš yra pastebimas taip pat discipli
Vokietijos vyriausybės specialios nos smukimas. Vaikai ir namuo
paramos, lapkričio 7-9 įvykęs se būdami ima neklausyti tėvų.
Bendruomenės suvažiavimas bu Pamaldų nelanko ne tik Vasario
vo gausus ir darbingas. Pirmi 16 gimnazijoje.
A. Vitkus (Schwetzingen) at
ninkauti buvo pakviestas kun.
Bronius Liubinas iš Kaiserslau- kreipė diskutuojančiųjų dėmesį į
terno, o surašyti posėdžių proto tai, kad visa eilė blogybių prasi
kolą —Juozas Venys, Miesau deda nuo pačių tėvų. Be to blo
gai auklėjančiai veikia ir mažas
LB apylinkės sekretorius.
Vokietijos LB valdybos pirm. mokinių skaičius. Vaikai ima gal
J. Barasas priminė, kad pernai voti, kad jie “uždirba mokyto
nejučiomis praėjo 25 metų sukak jams duoną” ir už tai gali daryti,
tis nuo Vokietijos LB įsteigimo. ką nori. Neišmes, nes reikia gy
Pasidžiaugė darbais, bet kartu ir venti mokytojams! Bet jis atkrei
nusiskundė,
kad
sąmoningos pė dėmesį į labai pozityvią dalį,
Bendruomenės mintis dar nėra būtent, kad vaikai bendrabutyje
prigijusi. Ypač liūdina faktas, mokomi savarankiškumo.
Pasisakė dar visa eilė susirinku
kad į Bendruomenės aktyviųjų
narių tarpą labai iš lėto ir labai siųjų. Pabaigoje vėl kalbėjo direk
ribotai jungiasi jaunimas. Pir torius V. Natkevičius, atkreipda
mininkas skatino visus veikėjus, mas dėmesį į ypatingus sunku
ypač, susirūpinti prieauglio lietu mus ir laimėjimus.
viškumu.
Referentų pranešimai
Vasario 16 gimnazijos direk
Vokietijos LB tarybos referen
toriaus Vinco Natkevičiaus pra
tas
visuomeniniams reikalams dr.
nešė kad gimnazijoje šiuo metu
Jonas
Grinius sustojo prie 6
nėra nė 60 mokinių, o pernai
klausimų.
Įvykiai Lietuvoje. Čia
dar buvo 70. Naujų mokinių 19iškėlė
eilę
faktų:
a. Pirmiausia at
75-76 mokslo metų pradžioj į
kreipė
dėmesį
į
Lietuvoje
šią va
visas klases įstojo 8. I-je ir II-je
sarą
vykusį
pergalės
sukakties
klasėse tėra tik po 3 vaikus ir už
tai abi klasės sujungtos į vieną mo minėjimą. Tai buvę surišta su
komąjį vienetą. Abiturientų skai dainų švente, kuri savo apsireiš
čius pereitais metais buvo,paly kimais pasirodė • esanti stipriai
ginti, didelis, tiek pat (5) devin nutautėjusi. Daug buvę ne lie
tokų yra ir šiemet. Suprantama, tuviškų, o sovietinių dainų. To
kad mokytojų skaičius yra gan liau, Lietuvos Bažnyčios kroni
didelis, nes juk nepaisant kiek kos leidimas, kuris vyksta, nepai
klasėje yra mokinių, įvairiems sant didžiulių persekiojimų, jau
dalykams turi būti mokytojai. 9 nuo 1972 metų. Tai esąs vienas
mokytojai yra etatiniai, iš jų 2 iš gražiausių ir įspūdingiausių
vokiečiai ir 8 mokytojai yra pa- dabartinės Lietuvos apsireiškimų.
gelbiniai. Bendrabučiuose dirba Ryšium su kronika, yra visa eilė
3 auklėtojai. Talkininkauja visa teismų. Ypač pabrėžtini N. Sadūeilė jaunų žmonių, iš jų du yra iš naitės ir P. Paulaičio atvejai. Dėl
Helsinkio konferencijos, tai net
Kanados ir viena iš JAV-bių.
patiems jos dalyviams nėra aiš
Finansinė gimnazijos padėtis ku, kam ji buvusi reikalinga.
yrsi įmanoma. Bonna duoda tiek, Sacharovo vardo apklausoj Ko
kad užtenka mokytojų algoms, penhagoje dalyvavo 3 lietuviai:
kurios yra labai mažos. Remia S. Kudirka, J. Jurašas ir M. Ju
taip pat Baden Wuerttembergas rašienė. Atskiroms tautybėms pa
ir Vokietijos katalikų vyskupai. sireikšti nedaug buvę galimybių.
Paskutiniu metu siaučia nepalan Ypač gerą įspūdį palikęs J. Jura
kūs vėjai Bonnos ministerijoje. šas.
JAV-bėse ir Kanadoje yra 60 vei
Iš Miuncheno transliuojama
kiančių būrelių. Pernai iš jų gau nuo pradžios 1975 metų per Lais
ta DM 63,000 Baigdamas savo vės radiją lietuvių kalba. Tai emintis, direktorius dar kartą at sančios
pačios
lietuviškiau
kreipė susirinkusiųjų dėmesį į sios transliacijos, kokios tik ka
pagrindinę problemą, būtent, į da nors užsienyje yra buvusios.
tąi,:kad per maža mokinių.
Jų atgarsis esąs geras ir Lietuvoje.
Markevičius (Hannover) iš
Vlikas, Altą ir LB tebėra pa
kėlė visą eilę motyvų, glūdinčių grindiniai veiksniai lietuviškoje
pačioje gimnazijoje, dėl kurių visuomenėje. Apgailėtinas skili;
mokinių skaičius toks mažas. mas LB-nėje. Yra mintis, kas kas
Galiausia Markevičius užsiminė nors tuo skilimu yra suinteresuo
planuojamąją jaunimo kelionę į tas ir tai ne laisvėje gyvenančių
Braziliją, kartu pareikšdamas sa lietuvių labui.
vo neigiamą nuomonę. Jo many
Pasaulio lietuvių
jaunimo
mu, būtų kur kas prasmingiau, kongresas Pietų Amerikoje. Nors
kad tie pinigai, kurie bus išleisti tai ir labai brangus dalykas, bet
toje kelionėje, būtų paaukoti gim linkėtina jam pasisekimo. Visi
nazijąj.
prašomi padėti jaunimui auko
M. Riužauskas (Koeln) sakėsi mis.
neseniai turėjęs progos pasikal
Po tokio išsamaus pranešimo
bėti su atsakingu valdininku visuomeninių reikalų referento
Bonnos ministerijoje ir iš jo iš sekė kitų referentų žymiai trum
girdęs neigiamą nuomonę gim pesni pranešimai.
nazijos atžvilgiu. Tas valdinin-.
J. Barasas, referentas statutų
kas manąs, kad gimnaziją reiktų reikalams, pasidžiaugė, kad ir šie
galimai greičiau uždaryti. Bend met jo niekas neužkalbino. Kun.
rai, Kiužausko nuomone, žmo A. Bernatonis, kaip referentas vai
nės esą labai gerai informuoti a- kų reikalams, priminė šją vasarą
pie visus gimnazijos įvykius.
vykusias dvi vaikų stovyklas, kar
R. Tendzegolskis
(Mann- tu pareikšdamas mintį, kad gal
heim) mano, kad gimnazijos pa būtų prasmingiau ir tikslingiau,
dėtis nepriklauso nuo Bendruo jeigu būtų įmanoma abidvi sto
menės, o nuo pačios gimnazijos. vyklas sujungti į vieną. J. Luko
Č. Vainoras (Memmingeri) pa šius, referentas socialiniams ir
sigedo gerų atsiliepimų apie gim teisiniams reikalams, suminėjo
naziją. Jis pats turįs dukrą, ku savo srities problematiką ir pas
rią norėtų leisti į gimnaziją, bet tangas. Kun. B. Liubinas, referen
prisibijąs blogų įtakų ir negalįs tas tarybos santykiams palaikyti
apsispręsti teigiamai.
su apylinkėmis, atkreipė dėmesį
Dr. J. Grinius (Muenchen) į jaunimo problematiką, į apmi
apgailestavo, kad per mažai esą rusias LB apylinkes ir į veiklius
lietuvių mokytojų. Jis taip pat at žmones, bet ne Bendruomenės
kreipė dėmesį į faktą, kad dau narius.
geliu atveju gimnazijon atsiun
čiami vaikai, kurių tėvai namuo Valdybos įgaliotinių pranešimai
se nesutvarko ir kurie nenori
Z. Glemžienė Vokietijos LB
mokytis.
valdybos įgaliotinė prie Baden
J. Barasas (Kaiserslaųtem) pa Wuerttembergo vyriausybės pra
stebėjo, kad iš tikro gimnazija nešė, kad šiemet iš ministerijos
daugeliu atveju reiškiama nepa? krašto lietuvių veiklos reikalams
sitenkinimo. Bet atkreiptinas dė gauta DM 2,000, Ji, būdama kar-

Kanados aukščiausias
televizijos bokštas
. Toronte statomo televizijos bokš
to pagrindo p'ūvį sudaro sukryžiuo
tų trikampių formos konstrukcija,
kuri j viršų siaurėja. Bokšto viršū
nėje yra apžiūros aikštelė, kurioje
gali tilpti 600 žmonių, tame tarpe
400 vietų restoranas. Trys gre'taeigiai liftai, įrengti bokšto išorėje,
per vieną valandą galės pakelti į
viršų 13,000 žmonių. Bokštas svera
130,000 tonų, iš jų vien betoninė da
lis — 106,000 t. Bokšto viršūnė —
9o metrų plieninis siebas, kuriame
bus įrengti trijų kompanijų 8 tele
vizijos kanalai ir 11 radijo trumpų
jų bangų stočių.
gio m'lžino statyba atsieis dau
giau 30 mil. dolerių, šias išlaidas
tikimasi apmokėti iš nuomos, ku
LST korp! Neo-L'thuania .Ohicagos skyriaus, lapkr. 15 d. metinės šventės iškilmingo posėdžio LT namų sa rią mokės TVR kompanijos ir res
lėje vienas iš dvidešimties stalų. (Iš kairės) dr. Jure vičius, Juodvalkiai, Kasniūnai ir Jurkūnai.
toranai ir, be to, iš turistų 2 milijo
Nuotr. V. A. Račkausko nus surinkti per metus. Vieno as
mens pakilimas į bokštą kainuos 2
dolerius.
Toronto daug gyventojų būkštautu Stuttgarto LB apylinkės pir tad. vakare buvo Bendruome
5. Suvažiavimas dėkoja Jonui
mininkė, pranešė ir apie jos veik nės veikėjų pobūvis Vasario 16 Jurašui ir Simui Kudirkai už ja dėl tokio aukšto statin’O. Mat,
kyla tokie klausimai: ar bokštas ne-

lą. Apylinkėje esą 50 narių, iš jų
pusė yra aktyvūs. Buvo sureng
ta visa eilė minėjimų, palaikomi
draugiški ryšiai su Lietuvos vo
kiečių organizacija.
M. Kiužauskas kalbėjo kaip įgaliotinis prie Nordrhein Westfalijos vyriausybės. Jie yra re
miami iš Duesseldorfo ministe
rijos. Viso jo žinioje yra 7 apy
linkės ir eilė vargo mokyklų su
30 mokinių. Veikia tautinių šo
kių grupė, yra 2 moterų klubai.
Jų ‘surengtoje vaikų stovykloje
dalyvavo 40 vaikų.
Kun. A. Bernatonis, įgalioti
nis prie Hesseno vyriausybės pra
nešė, neatsiradę reikalo užmegsti kokį nors ryšį su to krašto vy
riausybe. Jis taip pat dar pain
formavo ir apie Hessene veikian
čias dvi LB apylinkes. Hanau apylinkė esanti judri, o Darmstadte per eilę metų nepajėgta išsi
rinkti net valdybos. Bet Darmsdte yra uoliai renkamos aukos įvairiems lietuviškiems reikalams.
Apylinkių pirmininkų
pranešimai

R. Tendzegolskis,
Romuvos
LB apylinkės pirmininkas pain
formavo, kad jo žinioje yra 43
nariai, kad metų bėgyje buvo su
ruošta visa eilė minėjimų, kad
veikia vargo mokykla, kuriai va
dovauja Birutė Bilkštytė.
M. Berentienė iš Pinnebergo
pasakė, kad ten esą per maža na
rių, kad būtų įmanoma kokia
nors veikla.
J. Krikščiūnas Mainzo LB apy
linkės pirmininkas, pranešė, kad
ten yra 36 nariai, bet daugumo
je vyresnio amžiaus ir koks nors
stipresnis veikimas nėra įmano
mas.
J. Nevulis, kalbėdamas už Miesau apylinkę, kurioje yra 26 na
riai, pasidžiaugė jos aktyvumu.
Gustainis pranešė, kad Rastatto LB apylinkėje yra 23 nariai,
o lietuvių ten yra 13 šeimų.
K. Radzevičius, Memmingeno
LB apylinkės pirmininkas pasa
kė, kad ten yra 75 pilnateisiai
nariai, bet nario mokestį moka
tik 53. Paskutiniu metu nustojo
veikusi vargo mokykla, nes atsi
sakė mokytoja. Tikimasi ją vėl
atgaivinti. Memmingeno kapuo
se yra palaidota apie 70 lietuvių.
Ivanauskas kalbėjo apie Koel
no—Bonnos apylinkę, kurioj yra
80 narių.
Kairys pranešė apie Salzgitter — Lebenstedt apylinkės veik
lą, kuriai jis pirmininkauja.
Markevičius kalbėjo apie Hannoverio apylinkę, kuriai priklau
so 14 narių.
Dar visa eilė apylinkių prane
šimus buvo atsiuntusios raštu,
kurįuos perskaitė Vokietijos LB
valdybos reikalų vedėjas.
Apie vargo mokyklas kalbėjo
Z. Glemžienė ir M. Kiužauskas,
o J. Lukošius perskaitė neatvy
kusių mokytojų pranešimus. Jis
taip pat perskaitė trumpą prane
šimą apie Labdaros organizaci
jos veiklą.
Po pranešimų
.
v sekė diskusijos
ir kitokio pobėdžio pastabos. Šeš- ,

gimnazijoje. Susirinkusijei die
nos metu apsilankė bendrabu
čio mergaičių suruoštoje loteri
joje.

gražų Lietuvos tautos interesų
atstovavimą Sacharovo vardo ap
klausoje Kopenhagoje, kur jiedu
išdėstė lietuviams daromas įvai
rias skriaudas Sovietų Sąjungos
Rezoliucijos
nelaisvėje.
Vokietijos Lietuvių Bendruome
6. Suvažiavims dėkoja dr. Vionės darbuotojų suvažiavimas, įvykęs Romuvoje 1975 metų lapk
ričio 7-9 dienomis, dalyvaujant
jame Bendruomenės valdybai.
Bendruomenės .tarybos penkiems
—
referentams, apylinkių pirminin
NORI
PIRKTI
kams ir jų bendradarbiams, savo
svarstytus klausimus nutarė ši Norime pirkti 2-jų butų po 3 mie
gamus namą. Tarp Roekvvell ir Ca
taip sutraukti:
lifornia, 67-os ir 74-tos; Kedzie ir
1. Suvažiavimas su pasipiktini California, 59-os ir 63-čios,
mu smerkia Sovietų Sąjungos sa
Skambint 434-7765
vivaliavimus Lietuvoje, nuolat
laužant pagrindines žmogaus tei
REAL ESTATE
sės, dėl kurių gynimo paskiau
siais mėnesiais sovietinis teismas
yra nubaudęs įvairiomis kator
gos bausmėmis šiuos lietuvius:
Bungalow gražuolis. Švarus mūras.
P. Petronį, P. Pliumpą, V. Jauge- Dideli kambariai. 2 auto garažas.
Marąuette Pko. centre. $22.900.
lį, J. Stašaitį, J. Gražį ir Nijolę
B kamb. 12 meti) modernus mūras,
to. įrengta
virtuve lr kambarys
Sadūnaitę. Reikšdamas savo soli be
beismente. Naujas garažas Arti par
darumą su visais nubaustaisiais, ko Ir Caltfonla Avė Greit galite už
imti $29.900.
suvažiavimas ypač išskiria moky
Modernus 4 butų mūras.
2 auto
toją Petrą Paulaitį, kuris, iškalė mūro garažas Atskiri nauji šildymai
Centr alr oondltlonlng Arti Maris
jęs daugiau negu 25 metus sovie Htgb $46,000
j
t H šukėto 2-Jų butų. 19 metų mū
tinėje katorgoje, vis atmeta ko
ras 2 auto garažas Kambarys sau
munistų gundymą prekiauti sa sam beismente su patogumais Pušų
medžio porėtus $82,000
vo sąžine.
2 butai — 19 metų mūras ti mūro
2. Suvažiavimas reiškia padė garažas Nauji atskiri Šildymai alr
ką Jungtinių Amerikos Valstybių vondltlontng karpetal [rengtas bels
mentas Pei menesį gaunate viens
kongresui už finansinę paramą butų Arti parko $86.700
8 butų mūras Naujas gazu SUdj
Laivės radijui, Laisvės radijo ko
mas Nauja elektra Alumln langai
mitetui už lietuviškų programų $16,000 pajamų metams Arti mūsų
įvedimą, o lietuviškų programų i ’71 700
vedėjams bei bendradarbiams už
VALDIS REAL ESTATE
turtingas bei įdomias translia
$625 W. 71s1 SL. tel. RE 7 7200
cijas ir drauge prašo vengti jose
sovietinių barbarizmų, kurie dar Oooooooooooooooooooooooooko lietuvių kalbą.
M. A. ŠIMKUS
3. Suvažiavimas kviečia Vy KEAL ESTATE NOTARY PUBLH
INCOME lAA SKKVICE
riausią Lietuvos išlaisvinimo ko
1259 S. Mapiewood, tel. 2S4-745i
mitetą, Lietuvių bendruomenės
Taip pai daromi VEKTIMAJ.
pildom
valdybą ir Amerikos lietuvių ta 11 M INU.1 IŠKVIETIMAI
PILIETY BBS P KAS Y MAJ Ii
rybą sparčiau žengti prie vienin
Kitokį blankai
go Lietuvai laisvinti vyriausio or ooooo oo ooooooooooo ooo oo o <.
gano sudarymo ir imtis bendrų
5 butai U btzuio patalpa
6(> p
pastangų užbaigti tą Lietuvių tklypąs Brighton Pke Mūr namas
Reikta skubiai parduoti
bendruomenės skaldymą, kurį nebrangus
6 butai po 6 kamb Mūrinis
me
Chicagoje pradėjo keli nedraus llnis $1,100 pajamų į m6n Prašo
160,000. Marąuette Pke.
mingi tautiečiai.
10 butų mūrinis Nauji įrengimai
4. Suvažiavimas ragina Vokie Labai geros pajamos Savininko pa
skola. Labai geras namas.
Reikta
tijos lietuvių bendruomenės apy .kabiai parduoti.
linkes bei pavienius tautiečius
ieškoti konkrečių lietuvybei iš Š I M A 1 T I S » R E A L T Y
laikyti formų, tarp kurių būtų: 2951 W. 63rd St.. 436-7878
a. organizavimas apylinkėse fon
dėlių, kurių lėšomis būtų galima
užsakyti
jaunimui
lietuviškų
laikraščių ir knygų; b. steigimas
nepilnamečiam lietuvių jauni
mui būrelių, kuriuose būtų skie PIRKSIT — PflRDUOSIT _
pijami nors elementarinės lietuvių
NUOMOsrr
kultūros daigai; c. siuntimas į
{VAIRUS draudimai
Vasario 16 gimnaziją vaikų, tin
kančių viduriniam mokslu?; d.
Maloniai jums patarnaus
vyresniam jaunimui pagelba nu
vykti. į kongresus, į lietuvių kul
RALYS BUDRAITIS
tūrinius suvažiavimus ir lietuviš 4369 Archer Avė., 254*5551
kų studijų savaites.
Lemonte, 185tb & Archer Avė.

letai Jonaitei bei Birutei Bilkštytei ir Algiui Stankui, atvykusiems iš Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstybių į Vasario 16
gimnaziją lietuviškų mokytojų ir
auklėtojų kadrams papildyti.

kliudys lėktuvams skraidyti? Ar
netrukdys praskrendantiems paukš
čiams? Kas bus, jei su bokštu su
sidurs didysis lėktuvas “Boining
747”? Į pirmuosius du klausimus
specialistai atsakė ne, o į tretijį —
kad pavojingą tik lėktuvui, bokštas
nedaug nukentės. Taip pat apskai
čiuota ir kokie dar gali grėsti pa
vojai. Pavyzdžiui, kompiuteriai nu
statė: yrą tikimybė, kad kartą per
tūkstantį metų gali kilti maksima
laus greičio 185 km/val. vėjas, at
skiri jo gūsiai gali pasiekti net 2S5
km/val. greitį. Kiek nukryps bokšto
viršūnė ? Apskaičiuota specialistų
— tik 60 centimetrų. Sakoma, kad
tai nedaug, nes iki šiol aukštie
siems bokštams leidžiamas nukry
pimas, esant tokiam vėjui yra 5
metrai. Giedrią dieną matomumas
iš bokšto yra 120 kilometrų.
Šis Toronto milž'nas — televizi
jos bokštas bus 550 metrų aukščio.

jm

BR REIKIA VIZITINIŲ
KORTELIŲ?
Vizitinių kortelių aaudojlmas yra
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles.
Kreikitės į “Draugo” administra
ciją visais panašiais reikalais. Bū
site patenkinti kiekvieną kartą.

CLASSIFIEDGUIDE

Mums Gerai Kartu

BUD'S REAL ESTATE

TeL — 257-5861

PLUMBING
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vonios
kabinetai. Keramikos ir kt. plytelės.
Glass blocks. Sinkos vamždžiai išva
lomi elektra. Kreiptis po 5 vai. vak.

SERAPINAS - 778-0205

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET
TEL. — GA 5-7252
RADIJO n? STEREO APARATŲ PARDAVTMAS FR TAISYMAS
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

MISCELLANEOUS

i.

Vedusią porai reikalinga jauna pri
tyrusi šeimininkė-virėja. Nėra vaikų.
Turi mėgti naminius gyvuliukus. 5
dienas savaitėj nuo 12:30 iki 8:30 po
Labai
pageidaujamos
geros rūšies piet 100 dol. į sav. Pagaminti 1 valgį
prekes. Maistas iš Europos sandeliu. kasdien. Reikalinga labai gerai kalbėti
2608 W. ttlHli St., Chicago III. BUttzŲ ir suprasti angliškai.
Arti šiaurinėj
TEL. — H A 5-2787
miesto daly. Skambint nuo 1 iki 3 v.
popiet, jei neatsako, skambinti po 8
v. v. tel. 044-5093.

SIUNTINIAI f LIETUVA

NAMŲ APŠILDYMAS

Young experienced cook and house
keeper for couple. No children. Mušt
likę house pets. 5-day wk., 12:30 to
8:30 p.m. $100 per wk. Cook 1 meal
A. BANYS — 447-8806
daily. Mušt speak and understand
English very well. Nr. North. Call 1
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll to 3 p.m., if no ans. call after 8 p.m.
[vairių prekių pasirinkimas, moto.
944-5093
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai
OEKTIFIKATA] IR AUTOMOBILIAI
Taisau senus tr [dedu naujus pe
čius. Pigiai Išvalau taipgi alyvinius
Ir perdirbu dčl dujų. (dedu vandens
šildytuvus. Kreiptis —

COSMOS PARCELS EXPRESS IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
2501 W. 60th St. Chicago, IU.80629.
3838 So. Halsted Chicago, III. 60608.
Tel. WA 5-2737, 254-3320.
V. Valnntlnas
lllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll

6455 S. Kedzie Avė.

—

778-2233

'tiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiliiitiitim

Perskaitę ‘‘Draugą*', duo

kita kitiems pasiskaityti.

Modern 2-bedroom apt. Free cooking
and heating gas. Adults. No pets..
References Vic. 56th & Oakley.
787-9194 or 922-6898

>00000000000000-00000000000

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
I.

Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS — Tel. RE 7-516b

iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

PROGOS — OPPORTUNITIES
Geroj vietoj Brighton Parke
savininkas dėl ligos parduoda pel
ningą biznį ir pajamų namą.
Skambint 847-8604

oooooooooooooooooooooooooo

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 1065 Archer Avė.
Chicago, III 60632, tel. 927-5980
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOk

Hilimiiiilllll'llllllllllllllllllltlllllllllllli

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos
Radijai
Stereo ir oro vėsintuvai
Pardavimas ir taisymas

MIGLINAS

TV

MISCELLANEOUS
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l

MOVING
Taupyki! pinigus
Saukite

TRANS - AMERICAN
7540 So. Western Avenue
Apdraustas perkraustymas

TEI. — 434- - 1010
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

2346 W. 69th St — TeL 776-1486
iiimiiiimiimiiimiiiiimiiimiiiiiimiiiii

oooooooooooooooooooooooooo-

MOVING
SERfiNAS perkransto baldus ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
TELEF. — VVA 5-8063
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

10
— 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK

ZAPOLIS

5208
\Vest 95th Street
Chicago, Illinois
Tel, GA 4-8654

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
— Paruodė —
dlpL tols. Pranas fialas

Testamentai su legallškomis
formomis bei afidavitais 4
jau gaunami.

Tai nauja pagerinta laida

da nuosekliai aptariamas testa
mentų reikalingumas ir jų galis
bei nurodoma jų forma ir paduoda,
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV
HEATING CONTRACTOR
veikiančiua įstatymus bet ir Vokie
Įrengiu mieste tr užmiesty naujus tijoje, Anglosaksų pasaulyje bei
lr perstatau senus visų rūšių namo Nepriklausomoje Lietuvoje.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

REALTY A.

BACEVIČIUS

MOTERYS

MARIJA NOREIKIENE
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

apšildymui pečius, alr condltlonlng
lr vandens boilerius Dirbu greit, są
žiningai Ir garantuotai
. j
lltlllllllltlllllllllilllllllllllllllllllllllllll,lll
DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. VVestern Avė.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Chicago. UI. 60602
Namų pirkimas — Pardavimas —
Tel. VI 7-3447.

Valdymas
Draudimai — Income Tas
Notariatas — Vertimai

HELP WANTED —

VILIMAS
MOVING

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
823 VVEST 341h PLACE
Tel.
FRontier 6-1882

Gaunama “DRAUGE*

Kalne eu LegaUžkomle Formomis :
$3.50, be tų formų — $8.00.
*

OUnola gyventojai prašomi pridėti
5 proc mokesčiama

Apsimoka akelbtla dien DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis Gi skelbimų kaiana Halam* nrlelnamne

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiami dieni;, “Draugę”.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
IŠ ŠAULIŲ VEIKLOS
CHICAGOJE

pamokslą pasakė kun. J. Borevičius, SJ, paryškindamas ka
rio, žuvusio už tėvynės Lietuvos
laisvę, savanoriaus — kūrėjo,
partizanų šaulių auką. Jiems
tautos idealai buvo aukščiau
už asmeninius reikalus. Dabar
didžioji auka, kurie nebijo ken
tėjimų, eina į sunkiųjų darbų
stovyklas. Taip pat melstasi,
kad būtų grąžinta vienybė, kuri
taip reikalinga šiuo metu. Pa
maldos baigtos Lietuvos Himnu.
Po jų visi nuėjo prie paminklo
Žuvusiems už Lietuvos laisvę.
Uždegtas aukuras, ats. gen. M.
Rėklaitis tarė trumpą žodį, ku
riam tikslui mes renkamės Lie
tuvos Kar. šventės progomis,
kodėl mūsų gretos retėja, kur
turėtų didėti.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1975 m. gruodžio m. 4 d.

Chicagos žinios

kiek aspirinas padeda apsaugoti
nuo širdies atakos pasikartojiMotina Maria Ochoa, 36 m., mo. Tokius asmenis tirs dr. J.
ir trys jos vaikai 2-12 m. žuvo Schoenberger, Šv. Luko mediciužsidegus jų namui Wood Dale nos centro medicinos vadovas.
priemiesty. Gaisras kilo sprogus
jų aliejinei krosniai, kuri buvo
perkaitinta. Sužeistas
šeimos
tėvas ir trys vaikai 6-18 m.
A f A. JOHN

KETURI ŽUVO GAISRE

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė pasižymi ne tik aktyviu da
lyvavimu Chicagos lietuvių veik
loje. bet auga ir narių skaičiumi.
Lapkričio 30 d. įvykusiame val
dybos posėdyje į rinktinę buvo
priimti 16 narių.
PRIGRIEBĖ ALDERMANĄ
Posėdyje be eilės kasdieninės
Veiklos klausimų buvo ilgiau
Jauniausias Chicagos aldersvarstyti du, ne vien šaulių są
manas
E. T. Scholl, 38 m., pri
jungai, bet visai Chicagos lietu
sipažino
kaltu, neteisingai sura
vių visuomenei svarbūs klausi
šęs
savo
dvejų metų pajamas,
mai. Tai įsigytų šaulių namų pa
neįtraukęs
kyšio, kurį paėmė už
ruošimas ' naudojimui ir Šaulių
Kardinolas J. Cody ir vysk. V. Btrizgys lanko sergantį kun. dr. F. Guzonų
keitimą.
Jam prisipažinus,
recką šv. Kryžiaus ligoninėje. Abu ganytojai jam suteikė palaiminimą. choro organizavimas.
dėl kitos dalies kaltinimų nebeNamai nupirkti Tai buvusi
keliama byla.
Holywood svetainė. Nors pirki
mo kaina nebuvo labai didelė,
PARENGIMAI CHICAGOJ
PADIDINO BIUDŽETĄ
bet reikalinga daug brangiai kai
nuojančio remonto viduje. Re
Meras Daley padidino 1976 m.
L.K.V.S., “Ramovė” Chicagos
vių tarybos Marijos aukšt. mo montas vykdomas pačių šaulių skyrius ir šauliai padėjo vaini Chicagos biudžetą 6,4 mil. dole
1975 ŠIKTAI
talkos būdu, tačiau medžiagoms kus — žuvusiems prisiminti. Su rių ir dabar jis sieks 1,154,450,kyklos salėje.
— Lietuvos nepriklausomy ir kitiems specifiniams reikme giedoti Marija, Marija ir Lietu 865 dol. Padidinta statyboms.
Gruodžio 5-13 d. — Dail. Inos
Nenortienės dailės darbų paroda bės šventės minėjimas ruošia nims nupirkti reikia pinigų. Pir vos himnas. Daugelis dalyvių
TIRS ŠIRDININKUS
Čiurlionio galerijoje, ruošiama mas LB Lemonto apylinkės 410 mininkas Vladas Išganaitis nu skirstėsi su viltimi, kad praei
šviesdamas
namų
padėtį
primi

I4et. skaučių seserijos.
McArthy Rd., mokyklos pataitųjų metų kai kurios nesėkmės
Ieškoma 600 širdies ataką tu
nė, kad “reikia gėrėtis kai kuriais
Gruodžio 6 d. — “Pirmyn” pose.
bus prašalintos, kad visuomenė rėjusių žmonių, gyvenančių Chi
K? boro metinė vakarienė Vyčių
V asario 21 d. — Užgavėnių šauliais, kurie rodo nepaprastą mokėtų atskirti grūdus nuo pe cagos apylinkėse, turinčių 30—
salėje.
karnavalas Jaunimo centre, ruo pasišventimą stengdamiesi kaip lų.
S. J.
69 m. amžiaus. Norima patirti,
galima greičiau namų remonto
— Elenai Juciūtei Kipro Bie šiamas daugelio organizacijų
linio premijos įteikimas Jaunimo
Vasario 22 d. — “Laiškų lie darbus baigti”.
Nuo vyrų neatsilieka ir mote
tuviams” konkurso premijų įtei
centre.
rys
—sesės šaulės. Jos rūpinasi
Gruodžio 7 d. — Jaunimo kimas ir koncertas Jaunimo
indų
nupirkimu ir tam reikalui
centro vakarienė Jaunimo cen centre.
telkia
lėšas. Salės apšvietimui
— Šv. Kazimiero seserų rėmė
tre.
žmonai EMILIJAI, dukrai DANUTEI, žentui ROBER
aštuonis
sietynus nupirko už I,— Kun. V. Bagdanavičiaus jų žaidimų popietė Marijos
TUI ir anūkei STASYTEI gilią užuojautą reiškia ir
300
dol.
ir
juos
paaukojo
šaulių
paskaita “Du Winnebago indijo- aukšt. mokyklos patalpose.
namui
St.
Cecevičienė
ir
M.
Dap

kartu liūdi
Vasario 28 d. — Dirvai pa
nų etapai — Kristaus pranokė
kienė.
jai, ruošiama LKMA Chicagos remti balius Liet. Tautiniuose
Pirmininkas reiškė susirūpini
Pranas Beinoras
namuose, ruošiamas ALTS sky
židinio Jaunimo centre.
mą, nes užmokėjus už naujos šil
Gruodžio 11 d. — Lietuvių rių.
Juozas žičkus
dymo sistemos įvedimą, nedaug
diena Mokslo ir pramonės mu
Vasario 28-29 d. — “Daina
pinigų kasoje liks. Nors daugu
vos” ansamblio 30 metų veik
ziejuje.
ma šaulių jau aukojo namų rei
Gruodžio 1? d. — Jaunimo los sukakčiai paminėti statoma kalui, bet dar reikia pasispausti,
centro Dramos studijos “Ramu “Pamario
pasaka”
Marijos paraginti neąukojusius ir surasti
nės” pastatymas Jaunimo cen aukšt. mokyklos salėje.
naujų aukotojų.
- Kovo 12-21 d. — Dail. J. Mietre.
Saulių namai tarnaus ne vien
WAITKUTE
Gruodžio 14 d. — Tradicinės liulio meno darbų paroda Čiur šaulių organizacijai, bet ir visai
Vilniečių kūčios Jaunimo centre. lionio galerijoje, Jaunimo cen Chicagos lietuvių visuomenei.
Gyveno 5924 S. Kolin Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė gruodžio 2 d., 1975, 1:05 vai. popiet, sulaukus 70 m.
— Dr. V. Bieliausko paskaita tre.
Chicagoje jaučiama salių stoka,
Gimė Chicago, Illinois.
jaunimo centre, minint prel. M.
Kovo 13 Ir 14 d- — “Pirmyn o šaulių namuose bus įrengta
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys Millie Šias, švoge
Krupavičiaus 5 metų mirties su choro statoma operetė “Grafas graži, per 500 asmenų talpinanti,
ris Walter ir Dorothy Berner, švogeris Peter, 2 broliai Daniel
kaktį.
Liuksemburgas” Marijos aukšt. salė.
Watkins, brolienė Agnės ir Edward Watkins, brolienė Mildred,
Gruodžio 20 d. — Dariaus — mokyklos salėje.
dukterėčios ir sūnėnai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Nuo pat šauilių veiklos pra
Priklausė Dariaus - Girėno Am. Legion Auxiliary Post 271.
Girėno lit. mokyklos eglutė Jau
Kovo 14 d. — Lietuvos baž džios Chicagoje veikia šaulių vai
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Wesnimo centre.
nytinės provincijos 50 metų su dintojų grupė. Jos išlaikymo dva
tern Avė.
Gruodžio 21 d. — Cicero lit. kakties minėjimas Jaunimo cen šia yra J. Petrauskas. Jis režisie
Laidotuvės įvyks šeštad., gruodžio 6 d. iš koplyčios 9 vai.
mokyklos Kalėdų eglutė Šv. An tre, ruošiamas LKMA Chicagos rius, aktorius, o reikalui esant ir
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
tano parapijos salėje.
Židinio.
veikaliuką sukuria. Anksčiau vei
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Gruodžio 31 d. — Chicagos
Kovo 27 d. — “Grandinėlės” kė ir tautinių šokių ratelis, o pra
Vietoje gėlių prašoma aukoti American Cancer Society.
liet. operos Naujųjų Metų su koncertas Marijos aukšt. mo ėjusiais metais vyrų ir moterų ok
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
rikimas Jaunimo centre.
kyklos salėje, PLJK Ryšių cen tetai.
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Dainos entuziastas Albertas
— Birutininkių ir ramovėnų trui paremti.
Nuliūdę: Seserys, broliai ir kiti giminėsNaujųjų Metų sutikimas Jauni
— Banketas V-jai Liet. tauti Kvečas pranešė apie organizuoja
mo centre.
nių šokių šventei paremti, ruo mą mišjhi^ saulių., chorą. Chorui
Laid. direkt. Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600
šiamas šventės lėšų telkimo ko vadovauti sutiko žinomas chor
■— Dainaviečių ruošiamas
miteto, Evergreen Club salėse. vede Petras Vaobergas. Repetici
Naujųjų Metų sutikimas Šv.
Kovo 28 d. — “Draugo” ro jos jau vyksta, bet reikia daugiau
Kryžiaus parapijos salėje.
mano konkurso vakaras — kon dainininkų ,vyrų ir moterų. Todėl
norį chore dalyvauti mielai lau
1976 METAI
certas Jaunimo centro salėje.
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Balandžio 2-4 d. — “Draugo” kiami.
Aplamai,
šauliai
ir
šaulės
už

Sausio 16-25 d. — Dail. Zitos ruošiama Lietuvių išeivijos pasimotus darbus įvykdo, todėl ne
Sodeikienės dailės darbų paroda rodą Jaunimo centro salėje.
abejotina, kad neužilgo išgirsi
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
Bal. 4 d. — Tėvų marijonų
me dainuojantį šaulių chorą.
ųfcntrė.
rėmėjų seimas vienuolyne prie
Sausio 17 d. — Moksleivių “Draugo”.
LIETUVOS KARIUOMENES
A
ateitininkų Kun. Alf. Lipniūno
minėjimas
Bal. 16-25 d. — Skulpt. P.
kuopos rengiamas vakaras Jau Aleksos meno darbų paroda
ALBINAS RIBKEVIČIUS
Liet. Kar. Veter. sąj. “Ra
nimo centre.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo movė” Chicagos skyrius lapkr.
Sausio 18 d. — Lietuvių Fon centre.
Jau sueina penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
23 d. suruošė Lietuvos Kar. 57
do koncertas Marijos ąpkšt. mo
Bal. 25 d. — šv. Kazimiero metų atkūrimo minėjimą, kuris
mano mylimą vyrą, kurio netekau 1970 m. gruodžio 6 dkyklos salėje.
seserų rėmėjų metinis seimas prasidėjo Šv. Mišiomis Jėzuitų
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gruodžio 6 d. Tė
Sausio 24 d. — Liet. žurnalis vienuolyno salėje.
koplyčioje,
išreiškiant
savo
dė

vų
Jėzuitų
koplyčioje 9 ir 9:30 vai. ryto, Tėvų Marijonų koply
tų sąjungos balius Martiniąue
Gegužės 8 d. — A. L. Tauti kingumą ir gilią pagarbą vi
čioje,
Chicagoje,
šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, ir
restorano salėje.
nės s-gos Chicagos skyriaus Pa siems tiems, kurie paaukojo sa
Aušros Vartų bažnyčioje, Montrealyje.
A SaAsio 31 d. — “Grandies” vasario balius Liet. taut. namuo
vo gyvybes ant tėvynės aukuro,
tradicinis vakaras Jaunimo cen se.
Prašau gimines ir pažįstamus prisiminti jį savo maldose.
o jų yra suaukoti tūkstančiai ir
tre.
Gegužės 9 d. — Žurn. Julijo tos aukos tebededamos ir šian
Liūdinti žmona STANISLOVA
Vasario 7 d. — Aušros Vartų no Būtėno 25 m. mirties sukak
dien.
Nėra
vertingesnio
ir
gar

tunto tradicinis balius Jaunimo ties minėjimas, ruošiamas LŽSbingesnio, kaip mirti už kitus,
centre.
gos Jaunimo centre.
kad jie laisvėje galėtų gyventi.
Vasario 8 d. — Altos Cicero
Gegužės 14-23 d. — Dail. Vie
Pamaldos prasidėjo 11 vai.
sk. ruošiamas Lietuvos neprik
sulo meno darbų paroda Čiurlio Jose dalyvavo lietuviškų organi
lausomybės šventės minėjimas
Dainuokime Vilniaus dainas!
nio galerijoje, Jaunimo centre. zacijų atstovai su vėliavomis, o
Šv. Antano par. salėje.
Gegužės 22 d. — Dzūkų diena taip pat ir lietuvių visuomenė.
Mūsų dėmesys Vilniui turi pasireikšti ir mūsų pasi |
— Sol. N. Linkevičiūtės ir B.
Jaunimo centre.
Šv. Mišias atnašavo ir turiningą = linksminimuose. Tam tikslui gera priemonė yra
Prapuolenic koncertą Jaunimo

A. t A. JONUI MOTEJONUI mirus,

7

Chicagos autobusų šoferiams
ir konduktoriams
pakeliamas
atlyginimas 26 et. valandai. Dabar šoferis gaus 7.49 dol. už va
landą.

GERDZUNAS

Gyveno St. Petersburg, Florida. Anksčiau gyveno Cicero, Illinois.

Mirė gruodžio 1 d., 1975, sulaukęs 48 m. amžiaus.

,

Gimė Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Anthony ir Mary Gerdzunas,
2 broliai Bemard, brolienė Esther, ir William, brolienė June, sesuo
Vivian Schiele, švogeris Russeli, dėdė Joseph Skiria su žmona Barbo
ra, dukterėčios, sūnėnai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas penktad., 2 vai. popiet Petkaus koplyčio
je, 1410 S. 50 Avė., Cicero.
Laidotuvės įvyks šeštad., gruodžio 6 d. iš koplyčios 9 vai. lyto
bus atlydėtas į šv. Antanė parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, broliai, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS
TRYS

IR

MODERNIŠKOS

2533 West 7įsi Si.

SONOS—
KOPLYČIOS

Tel. GRovehilI 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero

fOwnhall 3-2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

A. t A. HELEN SKR1SKUS

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS

AJR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIRTA

REpublic 7-8600

REpobHe 7-8601

Laldotuvly Direktoriai
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. OAIMID
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 Ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741

A. B

centre, ruošiamas Putnamę se
ilių rėmėjų.
Vasario 13-22 d___ Dail. Vik
toro Petravičiaus meno darbų
paroda Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre.
Vasario 14 d. — Cicero lit.
mokyklos balius Šv. Antano pa
rapijos salėje.
Vasario 15 d. — Lietuvos ne
priklausomybės sukakties minė
jimas, ruošiamas Chicagos lietu-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3907 S. LITUANICA AVĖ.

Tei. Yards 7-340)

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. Vlrginla 7-667J
2424 W. OOth STREET
Tel. REpublic 7-1213
11023 Southwest Hlghway, Paloa Hills, m.
Tel. 074-4410

PETRAS BIELIONAS
<348 S,

CALIFORNIA

AVĖ.

Tel. LAfayette 3-357J

Gražinos Krivickienės - Gustaitytėa
rinkinys

A. t A. ANTANINAI LAPKIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui ALEKSUI ir p. JULIJAI LAPKAMS, jų šeimai ir giminėms reiškiame širdingiausią
užuojautą.

S

VILNIUS LIETUVIU LIAUDIES DAINOSE

(

Jame yra kaikurių dainų gaidos. Kalba peržiūrėta Pr. |
Skardžiaus, aplankas Marijos Blržiškaitės - Žymantienės.
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 384 psL, kaina 5 dol.

Nelė, Jenas ir Živilė Stenkai
Nijolė ir Butler Crittenden

TeL YArda 7-101)

f

T<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih"

Perskaitę "Draugę", duokite jį kitiems.

8319 S. LITUANICA AVB.

Tel. YArds 7-1188-39

VASAITĮS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ., CICERO, DLL.

TeL OLymplc 2-1008
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Ii ART! IR Tūli

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1975 m. gruodžio m. 4 d. Į

X Visuomenė kviečiama da
lyvauti kun. V. Bagdanavičiaus,
ARGENTINOJ
KANADOJ
MIC, paskaitoje., kur. oje auto
— Kinijoj besilankiusio pra-1 — Aukštesniuosiuose Toronto
rius paanalizuos du Winnebago
nešimas. Artūras Mieiūdas, ne lituanistiniuose kursuose šiemet
indijonų epus ir juose ieškos
seniai grįžęs iš kelionės Azijoje studijuoja 51 moksleivis iš įvai
krikščioniškų vertybių, juos su
ir Europoje, plačiai nupasakojo rių Toronto ir jo priemiesčių
gretindamas su kai kuriomis
kelionės e'gą, ilgėliau sustoda gimnazijų. Kursuose veikia dvi
krikščioniškos s.'mbolikos ap
mas ties Kinija, jo kelionės pa gimnazijos užskaitų klasės ir
raiškomis. Paskaita bus gruo
grindiniu
tikslu, kur matėsi su viena klasė pradedantiems. Mies
x Kun. G. Kijauslias, SJ liet. džio 7 d., sekmadienį, lygiai 1 v.
keliais
kinų
aukštais pareigūnais to mokyklų taryba duoda pilnai
'-uitų provinciolas ir buvęs p. p. Jaunimo centre. LKM aka
ir
kalbėjo
Lietuvos
ir Pabaltijo aprūpin as patalpas ir mokyto-^
./au .imo centro direktorius, da demijos Chicagos židinio valdy
valstybių
reikalu.
Kinai
iškeltu jų atlyginimą. Užskaitų moki
bar Clęvelando naujosios lietu ba kviečia dalyvauti.
klausimu labai susidomėjo. Ki niai mokesčio už mokslą nemo
vių parapijos klebonas, šį sa
x Didelio dėmesio verta kny
nuose kiekviename žingsny jau ka. Pradedantieji ir tie, kurie
vaitgalį atvyksta į Chicagą ir ga, mok. A. Ryliškio Fragmen
čiama
didelė sovietų neapykan-' gyvena už metropolinio Toronto
dalyvaus me/inėje Jaunimo cen tai — atsiminimai 536 psl. Šio
ta.
Kiniečiai
užtikrino, kad rei ribų, moka $15 į metus. Dėsto
tro vakarienėje šį sekmadienį. je knygoje rasite aprašomus įkalą
svarstys
ir Mieiūdas bus mokytojai — A. Rinkūnas, Gied
X “Cicero Life“ vakar dienos vairius tragiškus įvykius komu Lietuvos Dukterų suruoštame parengime lapkričio 2^ d. Tautiniuose namuose Chicagoje
pakviestas
antram
vizitui.
rė Paulionienė ir V. Taseckas,
Nuotr. A. Plaušinaičio
laidoje įsidėjo net aštuonetą nistinėje ir caristinėje Rusijoje
kuris kartu yra ir kursų admi
nuotraukų iš buvusio Cicero LB ir Lietuvoje, pradedant 1863 ir
— Viktoras Preikšą atvyko iš nistratorius. Bėgamosioms išlai
apyl. vakaro.
baigiant 1944 metais. Knyga
Chicagos į Argentiną. Čia jis doms padengti kursai pradeda*
X ŠVČ. M. Marijos Gimimo gaunama pas visus knygų pla
dalyvavo savo broliavaikio Ar gauti aukų. Kanados Lietuvių parapijos Švento Vardo dr-ja tintojus ir “Drauge”, 4545 W.
noldo Vezbickio vestuvėse ir ap
bendrą Komuniją turės sekma 63 st. Chicago, III. 60629.
JULIJOS ZDANIENĖS IR
“Aštuoni lapai” apie šokių va blaškąs netikrume. Šie trys ra lankė savo brolį Albiną Preikšą fondas įteikė $200 pašalpą, o
dienį gruodžio 14 d„ per aštun
x Kun. A. Martis, devyne BIRUTĖS PCKELEVICICTĖS karą kazimieriečių gimnazijoje, šytojai yra lyg rezistentai prieš bei seseris Moniką Vezbickienę Anapilis sumokėjo mokestį už
tos vai. Mišias. Narių žmonos rius metus dirbęs War, W. Va.
Kaune, kurioje autorė mokėsi tokią žmogaus būklę.-Jie mėgi ir Oną Valeikienę, su kuriais 62 mokslą kursantams, gyvenan
VAKARAS
taip pat užkviestos dalyvauti. parapijoje, yra perkeltas klebo
ir ją baigė 1941 metais, gau na išgelbėti žmogų šiame abs me'ua nesimatė. Kitas jo brolis tiems Miss^ssaugoje.
Lietuvos
Dukterų
draugija
— Kanados bendrovių vado
Vėliau bus pusryčiai par. salėje nu į naują vietą ir pasiekiamas
dama atestatą, kaip ji tarė “be traktaus racionalizmo laikotar Klemensas Preikšą po 30 metų
Liet.
taut.
namuose
Chicagoje
vybėse
jau yra nemažai lietuvių,
ir naujos valdybos rinkimai.
lotynų kalbos, be Lietuvos isto pyje. Jie pristato žmogų, kuris gyvenimo Argentinoje prieš tris
tokiu adresu: Rev. A. Martis,
surengė
Julijos
Zdanienės,
nūn
ypač
senųjų
ateivių vaikų, gi
X švėkšniškių draugijos val St. John Rectory, 920 E. Durijos, be religijos...’ Tąja apy sąžiningai stengiasi išlaikyti sa metus persikėlė Australijon.
gyvenančios
Hot
Springs,
Ark.,
dyba rengia švėkšniškės Elenos pont Avė., Belle, W. Va., 25015.
braiža, taip vaizdžiai perduota, vo įpatingą poziciją, nori atrasti Vikt. Preikšą Š. Amerikoje gy musių ir augusių Kanadoje. Vie
nas tokių yra Mykolas Juozaitis, *
Juciūtės pagerbimą, kuris bus Keisdamas adresą, atsiuntė 10 siuvinėtų paveikslų parodą. Pa autorė nukėlė auditoriją į ano pats save, grįžti dialogan su sa vena nuo 1913 metų.
rodos
atidarymas
įvyko
1975
m.
dabar Usiatis. Jis pirmininkau
gruodžio 7 d. 3 v. p. p. Chicago dolerių auką. Nuoširdžiai dėko
meto Kauną ir kiekvieno savą vimi.
lapkričio
23
d.
Dukterų
draugi

ja milijoninės apyvartos bend
Sav. & Loan Assoc. salėje. Ji jame.
gimnaziją, jaunatvės siekimus ir
Į paskaitą šį sekmadienį 1 v.
BRAZILIJOJ
jos
vicepirm.
Irenos
Kerelienės
rovei “Sterisystems”. Edvardas
yra parašiusi apie Sibiro trem
X I£azys Mikalajūnas, Chica
aplinkos nuotaikas, laisvą, ku p. p. kviečiami visi lietuviai.
pakviesta,
parodą
atidąrė
ir
Martinaitis,
dabar Martin, pir
i
tį knygą “Pėdos mirties zono- go, III.,, buv. Lietuvos kariuomeriančią Lietuvą.
15 - '
plačius
paaiškinimus
apie
siuvi

CICERO ŠOKĖJAI TAUTYBIŲ
mininkauja
“
Bstle Myres Co.”,
je”. švėkšniškių draugijos na- nės
pulkininkas ir “Draugo”
nėjimo meną padarė Birutė PūTarčiau, trečioje dalyje Biru
FESTIVALYJE
kuri
gamina
“Bromoselzer”. A.
riai ir jų bičiuliai kviečiami da- tarnautojas, žinomas visuometė
Pūkelevičiūtė
jai
būdingu
sa

kelevičlūtė.
C.
Šileika
vadovauja
“Cumberlyvauti.
Į nės veikėjas,, užsisakė “Draugą”
Kiekvieną rudenį, Milwaukee,!
Parodoje buvo išstatyta 19 kiniu supažindino dalyvius su
land” bendrovei, dirbančiai me
Wisc., įvyksta International J
X Tony Mockų?, Good man trejiems metams ir, artėjančių, _
r., . ,
, , .
•,
dicininių reikmenų prekyboje
teatre vaidinąs dramoje “Benito švenčių proga, įteikė 25 dolerių u ^°.8_
anlę^es> a a a
V1. Lietuvos Dukterų draugija, jo Folk Fair festivaliai didžiulėj !
(konsultantai). Tokių aukštas
Cereno”, trečiadienį vaizdavo auką, už kurią nuoširdžiai dėko- j n08 .S1U u, n^enis. ai
U 1 sios siekiais ir dirbamais artimo Mecca auditorijoje. Č‘a paskiros Į
Renoirą televizijos 11 kanale. jame.
'remiamai darniai g-enuntų pa- pagalbos darbais. Birutė papa
pozicijas
pasiekusių lietuvių yra*
tautybės turi paviljonus su sa
žymiai
daugiau,
tik mažai kas iš
Greit Goodman teatre jis prax A. MaciukeviCZus, Waulie- va kslU- Jų dalis uvo i. savi- sakojo įvairiais laikais parody vo tautodailės
išdirbiniais ir
mūsų tautiečių žino apie juos,
dės repeticijas naujoje dramo-' gan,, III., dėkodamas “Draugui” ninkU Pasko lntl Paro ai- aro" tas lietuvio pastangas padėti produktais. Programą atlieka
dos metu nemažą dalį Julijos artimui į skurdą, nelaimę pate
nes jie lietuviškame gyvenime
je: “Mourning Becomes Elec-už kor'eles, atsiuntė 12 dolerių
jaunimas. Šiais metais pasirody
paveikslų
įsigijo
parodos
lanky

kusiam.
Ji
suminėjo
prie
bažny

nedalyvauja, išskyrus negausias
tra”. Jis planuoja Wisconsin auką. Labai ačiū.
me dalyvavo mažamečiai tauti
tojai.
J
atidarymą
atsilankė
per
čių
buvusias
špitoles,
neturtin

išimtis.
universitete pastatyti “Death of j x Z’gmaa ir Rita Sadauskai,
nių šokių šokėjai. Lietuvių pro
200 dalyvių, pilnutėlė salė; iš jų giems parapiečiams gyventi įSalesman”.
i York, Pa., mus pasveikino, atgramai atlikti buvo pakviesta
X Advento relig. susitelki- siųsdami 10 dol. auką. Nuošir- apie trys ketvirtadaliai mote rengtas, laisvos Lietuvos buvu Cicero lit. mokyklos mažesniųjų
rys. Parodos dalyviai turėjo sias Žmogaus globos draugijas,
Plačiausia) žinoma virimo knyga
mas įvyksta penktadienį, gruo- džiai dėkojame.
šokėjų grupė, vadovaujama mo
— Aleksandras Valavičius,
malonią
popietę,
nekasdienišką
Šv.
Vincento
Pauliečio
draugiją,
džio 5 d., tėvų jėzuitų koplyčiox Agnietė Pračkaila, Cicero,
kyt. S. Palionienės. Festivalis įje. Šv. Mišios ir konferencija ni., švenčių proga atsiuntė 12 atgaivą, tiek susipažinę su origi Kūdikėlio Jėzaus draugiją ir ki vyko lapkričio 22 d., šeštadienį. 20 m. amžiaus inžinerijos stu
nalia meno sritimi, tiek išgirdę tas. Ir pabaigoje, kvietė visasdentas Sao Pąulo valstybiniame
prasideda 7 v. v. Visi kviečiami, dol. auką. Labai ačiū.
Tą rytą autobusas, su 20
universitete, parinktas
atsto
Birutės Pūkelevičiūtės kūrybos sus parodyti daugiau dėmesio,
X Lietuvių Prekybos rūmų
x Daj.,us
daly
džiaugsmingai krykštaujančių
ištraukas, pačios autorės inter talkos ir paramos darniai Chica
vauti Brazilijos jaunimui būsi
Cicero lietuviukų, pajudėjo nuo
susirinkimas bus gruodžio 10 d, vaujant alttor;am, L^uuai Ras- pretacijoje.
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
mame Jaunimo kongrese. A.
goje ir kitur dirbančiai Lietu
(AIDA
trečiadieni, 7:30 . vai. ...
vak. Da- tenyJ ‘ei, Stasei Kielaitei ir Jomokyklos durų Wisconsino link. Valavičius darbuojasi kongreso
Birutė Pūkelevičiūtė parodos vos dukterų draugijai. Pakvietė Drauge važiavo ir grupės vado
Suredagavo
raus-Glrėno posto salėje ChatBtat0
Rūko
atidarymo kalboje pasekė Juli- mintimi aplankyti Šv. Kryžiaus vei S. Palionienei vaikučus glo stu.'ijų denų komisijoje, veikia
Janzapin* Datižvarillen*
les V. Austin parodys filmą kalietuvių skautų tarpe. Prieš ke
“Mano Tautos Istorrą”. Tai bus jog Zdanienės, siuvinėjimo meis- ligoninėje šiuo metu begulintį
Šiom dienom Draugo spaustuve is
lėdine tema. Kalėdinę programą
boti padėjo būrelis mamyčių ir
didesnių Lapinsko
pasta-!1 terės kad? & pavadino
atl ks muz. Faustas Strolia su vienas
2*''“'*’"-*77
*^777777
Hot šios draugijos steigėją ir nenu tėvelių: dr. Sakalienė, Bichnevi- lerius metus jis dalyvavo tauti eido Šeštąją laidą šios popujiarios vi.
on™ o-mne Pn«
siais. metais. Jį matysime, Springg “Sentinel Record
ku- ilstamąjį darbininką, vadovą čienė, Norkienė, Rūbienė, Prans- nu šokių kursuose JAV-se ir rimo knygos J Daužvardienš vėl pa
savo grupe. Bus pasveikinti ,
.
«
P
Adoa Mirties
.........
ikslino ir pagražino šią laidą naujai
a'eitininkų stovykloje Dainavo ’>apuoSfma)s
Elenai Juciūtei, “Fėdos Mirties rybos kelią ir turimą neabejoti kun. dr. Feliksą Gurecką.
kevičienė, Tamošiūnienė, Taranauji nariai J. Skeivys, Ch. RaZonoje” autorei, premijos įteikitalentą. Ta proga gražiu saBa’giant programą, Lietuvos
Tai geriausia dovana naujom žm<>
sevičiai, Karaliūnai, mokyt. Du- je.
mašauskas ir Stella P. Johnson. mo proga gruodžio 6 d., 7 vai.
dukterų draugijos pirmininkė E.
nom ar marčiom Daugelis apdova .
kiniu
Birutė
supažindino
daly

Po to bus lietuviškas užkandis. vak., Jaunimo centre.
bauskienė ir kt. Programa pra
noja kitataučius supažindinti juos su*
J. A. VALSTYBĖSE
(pr.)
vius su visa siuvinėjimo meno Kielienė padėkojo Julijai Zda sidėjo 2 vai. p. p. įspūdingu pa
lietuvišku maistu Ir virimu Si knyga
X Lietuvio sodyboje pažmo— Prel. Jonas Kučingis, Los yra
X Skautininkas Antanas Sau- istorija ir jo apraiškomis įvai nienei už sutikimą Chicagoje su radu. Grojant orkestrui iškil
sukėlusi daug pasisekimo lietuvių
nys, kultūringas laiko praleidi laiti3 atidarys dailininkės Inos riuose kraštuose. Baigdama is rengti savo kūrybos parodą, Bi
mingą maršą, tartum blizganti Angeles Šv. Kazimiero parapi ir kitataučių darbo vietose Ir organi
mas, šį sekmadienį nuo 4 vai. Nenortienės aniaiio darbų paro torinę dalį, Birutė grįžo prie Ju rutei Pūkelevičiūtei už įspūdin upė, salėn pylėsi programos da jos klebonas, JAV Katalikų racijose
Knyga yra labai gražiai Įrišta b
p. p. Užkanda visą dieną. Visi dą gruod. 5 d., penktad., 7:30 lijos Zdanienės, kviesdama mi gą parodos atidarymą ir litera
lyvių getos, švitėdamos tautinių Bažnyčios studijiniam centrui spalvotomis iliustracijomis. Labai pa
tūrinę
valandėlę,
o
taip
pat
laukiami.
vai. v. Čiurlionio galerijoje, Jau nutėlei ją aplankyti mintimi ir
rūbų spalvomis prožektorių be “Liberty and Justice for All” togi vartojimui.
daug
darbo
įdėjusioms
sesėms
patalkinti
jai
josios
kūryboje,
x Kazys Rimas, Chicago, IH., nimo centre. Parodą ruošia Lie
sikeičiančiose šviesose. Žygiavo pasiuntė raportą, kuriame argu Užsisakykite ją paštu
Lietuvos
dukterims,
išskirtinai
patiems
įsigyjant
jos
paveikslų.
DRAUGAS Knygų Skyrius
įvairių tautybių arti 30 grupių. mentuotą problemų analizę su
savo laiške “Draugui” palinkėjo tuvių Skaučių Seserijos vadija.
H.
Žitkienei
ir
Irenai
Kerelienei,
veda
į
tokius
pasiūlymus:
1.
Sa

“
Simboliškai
šią
parodą
atida

4548 West 68rd Street
(pr.)
Kai tame didingame reginyje
linksmų artėjančių švenčių ir
šią parodą suorganizavusioms ir
Chicago, Illinois 60629
kramentai,
įskaitant
ir
Sutvirti

rau
ir
prašau
visus
su
ja
arčiau
parėmė savo dienraštį 5 dol. au
X Vilniaus Krašto Lietuvių susipažinti ir ją gėrėtis”, baigė šio vakaro dalyvius vaišinu pasirodė lietuviukai ir “Lithua nimą, Amerikos lietuviams tei
Kaina $3.56. Pridekite 30 centų
ka. Dėkojame.
nian” vardas iš garsiakalbio
s-gos Chicagos skyriaus tradi kalbą,. Birutė Pūkelevičiūtė.
sioms.
m. v.
kiami
lietuvių
kalba.
2.
Etni

pašto išlaidoms. (Liinois gyventojai
griausmingai nuaidėjo auditori
pridekite 50 centų mokesčiams ir pal
X Lietuvių Fronto Bičiulių cinės Kūčios įvyks š. m. gruo
Priedo, Birutė paskaitė porą
jos skliautais, kiekvieno ten bu nėms parapijoms duodama dau tui)
LKM AKADEMIJOS
susirinkimas įvyks šiandien, džio mėn. 14 d. sekmadienį 3:30 savo kūrybos eilėraščių ir iš
giau
autonomijos,
nes
jos
turi
vusio lietuvio širdimi perbėgo
7:30 vai. vakaro. Jaunimo cen vai. p. p. Jaunimo centre, mažo trauką iš premijuoto romano
CHICAGOS ŽIDINIO
džiaugsmingas virpulys. Progra savo specifines problemas. 3.
tro kavinėje. Susirinkime da joje salėje. Bilietai gaunami pas “Rugsėjo šeštadienį”. Kiekvieną
PASKAITOS
mai atlikti buvo skirta po 3 mi Ordinariatai etnines parapijas illlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllill
lyvaus ir pranešimą darys dr. J. p. J. Vinciūną, tel. 778-0549.
jos skaitytą kūrinį publika pa
Chicagos Katalikų Mokslo nutes. Cicero grupė darniai pa- pripažįsta ne tik kaip religinius,
(pr.)
Girnius, “Aidų” redaktorius. Bi
lydėjo ilgomis katutėmis.
akademijos židinys ruošia kas šoko stilizuotą Žilvitį, akordeo- bet ir kaip tautinius — kultūri
čiuliai kviečiami dalyvauti. At
X Jaunimo centro tradicinė
Pertraukos metu Lietuvos mėnesį paskaitas. Šį sekmadienį j nu grojant dr. V. Balčiūno jau- nius centrus. Yra nustatyta, kad
skiri pranešimai nesiunčiami.
vakarienė įvyksta gruodžio 7 d., dukterys, patiekė parodos daly kalbės kun. V. Bagdanavičius, i namečiui sūneliui. Dešimties su tautinio identiteto praradimu
(pr.)
šį sekmadienį, 5 vai. vak., Jau viams kavą ir pyragaičius. Grį o lapkričio 16 d. 1 vai. p. p. f tūkstančių žiūrovų minia šokė- kartu vyksta ir nureligėjimas. 4.
nimo centre. Maloniai kviečiami žusi į sceną, Birutė Pūkelevičiū Jaunimo centre nemažas būrys jus šiltai palydėjo gyvais ploji JAV Katalikų Bažnyčia viešai
M. K. ČIURLIONIO
angažuojasi remti rusų perse
atsilankyti visi Jaunimo centro tė tęsė literatūrinę valandėlę. gilesnės minties mėgėjų išklau mais.
MINĖJIMAS
kiojamą
Katalikų Bažnyčią Lie
Ji dideliu aktorišku įgudimu pa sė Povilo Gaučio paskaitos:
M. K. Čiurlionio minėjimo draugai, bičiuliai, lankytojai.
Šokėjus nuoširdžiai globojo p.
tuvoje
ir
paragina Vatikaną už
(pr.)
skaitė ištrauką iš josios knygos “Žmogus šių dienų literatūroje”. Balčiūnienė ir priėmė jos vado
programoje., gruodžio 7 d. 3:30
imti
aiškias
pozicijas.
Prelegentas aptarė žmogų vaujamame lietuvių paviljone,
vai. p. p. liet. taut. namuose,
kaip būtybę apdovanotą ypatin kur įkaitę sukosi keturios mote
dail. A. Kurauskas supažindins
— Poetas Bernardas Braz
gu sugebėjimu kalbėtis pats su rys, kepdamos bulvinius blynus, džionis, Vista, Calif., spaudai
su M. K. Čiurlioniu dailininku,
savimi, šis žmogaus dialogas su virdamos kukulius ir kt., kol so- yra paruošęs naują eilėraščių
Birutė
Smetonienė paryškins
M. K. Čiurlionio muzikinę kūry
pačiu savim yra matomas vi- čiai pamaitino savo mažuosius rinkinį. Naujosios kūrybos pa
bą ir paskambins jo kūrimus.
suose klasiniuose literatūros vei- svečius. Vėliau lietuviškais val- skaitys gruodžio 6 Los Angeles
Visuomenė kviečiama
gausiai
kaluose. Dabartinis, modernus giais pasigardžiuoti sugužėjo ir Šv. Kazimiero parapijos salėje
žmogus, atrodo, yra praradęs šį kiti festivalio dalyviai.
dalyvauti.
(pr.)
ruošiamame literatūros vakare.
sugebėjimą ir su savo išrasto
Šokėjai
buvo
apdovanoti
Tarp

Arch.
Edmundas Arbas rūpina
x Jeigu ieškote pirkti namo.
mis mašinomis ir institucijomis tautinio Instituto medaliais, o p. si Brazdžionio knygų parodos
sklypo arba žemės vakariniuo
X Medžio ir keramikos rartkbūkštauja dėl savo saugumo. Balčiūnienė
mūsiškiams dar suorganizavimu.
se Chicagos priemiesčiuose, pra
darbių galima gauti “Draugcij
Žmogaus
būklės
atvaizdavimui,
priedu
į
eikė
po
metalinį
ženkle

šome kreiptis pas Jūrą ir Da
— “Globo” žurnale bendra administracijoje. Yra gražių do
kokia ji atrodo šių dienų litera lį su įrašu “Help Lithuania be
rių Gvidus, nekilnojamo turte
darbiaująs Ar. Vitkauskas, Jer vanų įvairioms progoms. Prie
tūroje, P. Gaučys pasirinko tris free”. Dr. V. Balčiūnas visą
agentus, tel. 852-9817.
(sk?
sey City, N. J., paskelbė straips progos apsilankykit ir matysite,
rašytojus: pulk. Lawrence, Ce- programos eigą nufilmavo. Atei
nių apie pavergtos Lietuvos rei kad kainos yra prieinamos.
X NAMAMS PIRKTI PA
sare Pavese ir Albert Camus. tyje bus įdomu filmą parodyti
SKOLOS duodamos mažais mė
Galit gauti mažų lietuviškų vė
Jų atvaizduojamas žmogaus ti tiems, kuriems neteko festivaly kalus.
nesiniais įmokėjimais ir prieina
liavėlių ir kortelių visoms pro
pas randasi visuose dabarties je dalyvauti. Grupės vadovei S.
Loretos ligoninės Ch’cagoje administratorė seselė Mary Stephanie cu autorių romanuose. Tai žmogus Palionienei teko daug rūpesčio je įvairybėje, pamiršo ir savo goms.
mais nuošimčiais.
Aplankykite “Draugą”,
atžymėtais ligoninėj ilgiausiai išdirbusiais tarnautojais. Iš k. į d.: Helen
mamas
ir
namus.
Visi
grįžo
na

Mutual Federal Savings 2212 Jucius, Charlotte Drrgva nis, seselė Stephanie, Sophie Petkus ir Cathe- pasimetęs abstrakčių socialinių pakelti, kad tūkstantinėje mi
4545 W. 63rd St. Chicago, Rl.,
West Cermak Road. Telefonas rine Lynch. Visos keturios yra ištarnavusios ligoninėje daugiau 30 me santvarkų painiavoje, mėginąs nioje nepasimestų jos mažieji mo sveiki ir laimingi, atlikę lie 60629.
VI 7-7747
(sk.)
išsivaduoti, susimaišęs ir besi* globotiniai, o jie, atsidūrę tokio- tuvybei gerąjį darbelį.
M.
tų.
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