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(Tęsinys)

Vėžaičiai. 1981, m. lapkričio 
8 d. naktį piktadariai įsibrovė į 
Vėžaičių bažnyčią. Vagys 
buvo sulaikyti ir išaiškinta, jog 
prieš tai jie apiplėšė Gargždų, 
Endriejavo ir Medingėnų 
bažnyčias.

*

Akmenė. 1981 m. lapkričio 
mėn. piktadariai įsibrovė į 
Akmenės bažnyčią ir aplanks- 
tė metalinį tabernakulį, tačiau 
jo išlaužti nepajėgė.

Alsėdžiai. Kultūros namų 
organizuojamų poilsio vakarų 
metu Alsėdžių bažnyčios 
šventorius paverčiamas tuale
tu. Tikintieji daug kartų apie 
tai pranešė rajono valdžiai, 
tačiau ši nesiima jokių priemo
nių.

*

Telšiai. Čekistas Morkūnas 
1981 m. pabaigoje ir vėliau 
bandė verbuoti saugumo šni
pais tikintį Telšių jaunimą. 
Tokiu būdu ilgai buvo vargina
ma Rainių vaikų darželio 
darbuotoja Vilhelmina Stulpi- 
naitė, darbininkas Antanas 
Ruvelis. Genovaitė Šalkaus- 
kaitė už atsisakymą kalbėtis 
su čekistais buvo atleista iš 
darbo ir uždrausta jai dirbti 
švietimo sistemoje. Ilgą laiką 
čekistas Norkūnas pokalbiams 
kvietėsi mokines — -Aliną 
Stankutę,. Juditą Bružaitę ir kt.

Religinių švenčių metu vy
resniųjų klasių komjaunuoliai 
įpareigojami nuvykti į nuro
dytą bažnyčią ir aprašyti pa
maldas, pamokslus, dalyvius
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Padėtis Libane
Tel Avivas. — Izraelio ka

rinė vadovybė paskelbė, kad 
Libane antradienį įvyko ketu
rių valandų tankų mūšis su 
Sirijos jėgomis Beka slėnyje. 
Mūšyje dalyvavo Izraelio avia
cija ir artilerija. Izraelis kalti
na Siriją, o Sirija tvirtina, kad 
mūšį pradėjo Izraelis. Neskel
biama apie šio mūšio padari
nius ir nuostolius.

Izraelis paskelbė savo 
kabineto nutarimą dėl 
pasitraukimo iš Libano. Sako
ma, kad Izraelis toliau sieks 
taikos sutarties su Libanu ir 
sieks derybų dėl svetimų 
kariuomenių pasitraukimo iš 
Libano teritorijos. Pirmiausia 
turės išvažiuoti „teroristai“, 
kaip Izraelis vadina PLO 
karius, kurių apie 10,000 dar 
pasiliko Libano šiaurėje ir už 
Sirijos laikomų pozicijų Beka 
slėnyje. To to iš Libano pasi
trauks Sirijos ir Izraelio karei
viai pagal iš anksto sutartą 
planą. Prieš pasitraukiant 
Izraelio kariuomenei, turi būti 
sugrąžinti visi žuvusių izraeli
tų kūnai, visi paimti į nelaisvę 
kariai. Be to, prieš pasitrauki
mą turi būti sutartos saugumo 
priemonės, kurios garantuotų, 
kad Libanas niekad netaps 
Izraelio priešų baze ir nesu
darys Izraeliui jokio pavojaus.

Libano valdžios žiniomis, 
Beiruto palestiniečių skerdy
nėse žuvo apie 2,000 žmonių. 
Statistika rodanti, kad iš žuvu
sių tik 37 nuoš. buvo palestinie
čiai. Daugumas buvo libanie
čiai ar kitų arabų šalių 
piliečiai.

Jordane baigėsi keturias 
dienas trukęs karaliaus 

ir kt. Prieš 1981 m. šv. Kalėdas 
Telšių partijos komitete 
siunčiamiems moksleiviams 
buvo surengtas instruktažas.

♦
Šiluva. 1981 m. rugsėjo 13 d. 

(sekmadienį) Šiluvoje, tikin
tiesiems einant iš bažnyčios, 
čekistai ir milicininkai gaudė 
jaunuolius, grūdo į mašinas ir 
vežė į Raseinių miliciją. Žaga
rės zakristijoną Rubiną mili
cijoje išlaikė visą dieną, taura- 
gietis Sigitas Jucikas buvo 
išlaikytas visą parą. Kai 
kuriems jaunuoliams pasisekė 
pabėgti.

*

Kairiškiai (Akmenės raj.). 
1981 m. spalio mėn. Akmenės 
raj. paminklų apsaugos vyr. 
metodininkė Šeržentienė 
paėmimui į Papilės muziejų 
surašinėjo stovinčius prie 
sodybų meninius kryžius bei 
koplytėles.

Tikinčiųjų nuomone, šis 
„surašinėjimas“ yra ne kas 
kita, kaip ateistų pastangos 
pašalinti iš viešų vietų 
krikščioniškus ženklus.

*

Meškuičiai. 1981 m. rugsėjo 
13 d. šiaulietis Petras Mikulis 
su šeima važiavo prie Kryžių 
kalno. Privažiavęs Domantus, 
sustojo, nes ant kelio, vedan
čio į Kryžių kalną, stovėjo 
eismą draudžiantis ženklas. 
Milicininkai ir vienas tipelis 
išsiaiškinę, kad važiavusieji 
pasirengę toliau kelionę tęsti 
pėsčiomis, surašė nuobaudos 
protokolą „už sustojimą ne 
vietoje“.

(Pabaiga)

Husseino ir PLO vado Arafato 
pasitarimas. Nežinia, ar buvo 
susitarta dėl Palestinos valsty
bės steigimo pagrindų, tačiau 
aišku, kad buvę mirtini priešai 
Husseinas ir Arafatas vėl tapo 
„broliais“ ir sąjungininkais.

Libano vyriausybė toliau 
valo Beirutą, griauna nele
galiai pastatytus namus, 
suima nelegaliai čia gyvenan
čius svetimšalius, kurių rasta 
daugiau 1,000. Jų tarpe yra iŠ 
kalėjimų pabėgusių krimina
listų, padirbtus dokumentus 
turinčių svetimšalių.

Libano prezidentas nauju 
premjeru pakvietė lig šiol 
buvusį premjerą Shafik ai 
Wazzan. Šis vyriausybę suda
rė iš mažai žinomų admi
nistratorių. Trys ministeriai: 
užsienio Elie Salėm, finansų — 
Adei Hamyeh ir sveikatos, 
darbo bei socialinių reikalų dr. 
Adnan Mrowa mokslus yra 
baigę Amerikoje ir gerai kalba 
angliškai. Kabinete nėra 
parlamento narių, ministeriai 
laikomi nepartiniais. Juos dar 
turi patvirtinti Libano parla
mentas.

— Praėjusią savaitę Kinijos- 
Sovietų Sąjungos delegacijos 
atnaujino po trijų metų dery
bas dėl santykių pagerinimo. 
Kinijos užsienio reikalų 
viceministeris Qian Qichen 
pareiškė Leonidui Iljičevui, 
kad santykių pagerinimui 
reikėtų atitraukti sovietų 
kariuomenę nuo Kinijos 
sienos, iš Mongolijos, iš 
Afganistano ir nutraukti para
mą Vietnamo 1 agresoriams 
Kambodijoje.

Washingtone lankosi 70 asmenų Indonezijos dele
gacija. Kairėje: prezidentas Suharto, gynybos 
ministeris gen. Mohammad Jusuf, saugumo virši
ninkas admirolas Sūdomo ir jūrų laivyno štabo

viršininkas adm. Walujo Sugito. Prezidentas 
Suharto valandą kalbėjosi su prezidentu Reaga- 
nu, kuris pasakė, jog Amerika Indoneziją laiko 
svarbia taikos, pastovumo ir pažangos jėga.

Prasideda nauja 
Irano ofenzyva

Bagdadas. — Irako pre
zidentas Saddam Hussein 
pasakė Bengalijos delegacijai, 
atvykusiai į Iraką, kad jis pasi
ruošęs tartis su Iranu dėl 
taikos, pasiruošęs užbaigti 
dviejų metų karą. Irako žinių 
agentūra paskelbė pirma
dienį, kad fronte pozicijas užė
mė įvairių arabų šalių sava
noriai. Britų karinės žvalgybos 
žiniomis, Irake jau yra apie 
20,000 savanorių iš Maroko 
Tuniso, Egipto ir Jordano. 
Sudano pažadėti kareiviai dar 
neatvykę.

Kaip žinoma, Iranas spalio 
pradžioje atmetė Jungtinių 
Tautų raginimą užbaigti 
karą, ajatola Khomeini toliau 
reikalauja milžiniškų karo 
reparacijų ir Irako valdžios 
pakeitimo. Kariniai stebėtojai 
Europoje mano, kad artimiau
siu laiku prasidės lemiamas 
Irano puolimas pietiniame 
fronte prie Basros uosto ir 
viduriniame fronte, netoli 
Irako Mandali miesto. Čia 
Iranas yra sutraukęs 75,000 
kareivių, o prie Basros 
sutraukta apie 100,000. Kaip 
žinoma, iraniečiai liepos mėne
sį penkis kartus puolė Basros 
fronte, tačiau buvo skaudžiai 
sumušti. Pėstininkų Iranas 
turi žymiai daugiau už Iraką, 
tačiau atsilieka savo aviaci
jos, tankų jėgomis ir artilerija. 
Kaip tik šiose kariuomenės 
rūšyse islamo revoliucija 
pravedė savo didžiausius 
karininkų „valymus“. Po 
staigių pėstininkų puolimų 
iraniečiai nesugeba įsitvirtinti 
laimėtuose plotuose ir Irako 
karių kontratakos juos vėl 
išmuša iš pozicijų su dideliais 
nuostoliais. Karo korespon
dentai netiki propagandiniais 
abiejų pusių pranešimais apie 
priešui padarytus nuostolius, 
tačiau pripažįsta, kad iki šiol 
Irakas prarado užmuštais apie 
25,000 vyrų, o Iranas — 
daugiau 50,000.

Karinių stebėtojų manymu, 
Iranui nepavyks prasilaužti 
prie Mandalio miesto, kurį 
gina II-sis Irako korpusas su 
trim divizijom. Irakas žino, 
kad Šiame lygumų fronte Irano 
kariuomenė, paėmusi Manda- 
lį, galėtų žygiuoti į sostinę 
Bagdadą. Fronte Irakas turi 
24,000 karių. Prie Basros 
irakiečiai turi keturias divi

zijas, kurioms vadovauja kare 
jau pasižymėjęs IlI-čiojo 
korpuso vadas gen. Maham- 
med Qasim. Stebėtojų nuomo
ne, Iranas greit pradės pasku
tinę, lemiamą ■ ofenzyvą, 
tačiau, jei ji nepasiseks, Irano 
jėgos ilgesnį laiką negalės 
planuoti jokių puolimų.

Antradienį Irano žinių 
agentūra paskelbė, kad prie 
Mandali revoliucinė armija 
sunaikino tris Irako pėstinin
kų batalionus. Irano užsienio 
reikalų ministeris Ali Akbar 
Velayati pareiškė Jungtinėse 
Tautose, kad Irako paliaubų 
siūlymai nepriimtini. JT 
Saugumo Taryba jau tris kar
tus ragino Iraną sustabdyti 
karo veiksmus, pasakė mini
steris. Jis pabrėžė, kad tai tary
bai taika nerūpėjo, kada atro
dė, jog Iranas karą pralaimi. 
Dabar, kada Iranas pradėjo 
laimėti, Jungtinės Tautos stai
ga susirūpino taika.

Omano sultonas paskelbė, 
kad Irakui vėl paskirta para
ma — 10 mil. dol. Visi arabų 
kraštai turėtų paremti broliš
ką Iraką, sakoma Omano 
pareiškime.

Paradas Londone
Londonas. — Spalio 12 d. 

Londone įvyko iš Falklando 
salų grįžusių kareivių para
das, kurį stebėjo apie 300,000 
žmonių. Dalyvavo visų ginklo 
rūšių atstovai, ore skraidė karo 
lėktuvai. Minia labai šiltai 
sutiko žygiuojančius karius ir 
daug kur girdėjosi tradicinės 
„Rule, Britannia!“ giesmės 
garsai.

Net ir opozicijos partijos 
vadai dalyvavo parado tribū
noje. Paradą organizavo 
Londono miesto taryba. Val
džiai nepalanki spauda rašo, 
jog augančiom bedarbių 
miniom nesvarbūs paradai, 
nesvarbu, kas įvyko Falk- 
lande. Jiems rūpi gauti darbą. 
Kai kurie laikraščiai kritikuo
ja karines išlaidas, jų tarpe ir 
paskirtą 200 mil. dol. sumą 
Falklando salų atstatymui ir 
jų gynybai.

— Jūroje, netoli Filipinų, 
sudužo JAV marinų karinis 
lėktuvas, dingo du lakūnai.

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Didieji JAV bankai pradė
jo mažinti savo paskolų palū
kanas. Jos antradienį nukrito 
iki 12 nuoš. Laukiama staty
bos pramonės atsigavimo.

— JAV gynybos vicesek- 
retorius Frank Carlucci at
vyko į Beirutą ir aplankė mari
nų dalinius. Libano spauda 
stebisi, kad italų ir prancūzų 
kareiviai daug geriau maitina
mi už amerikiečius marinus.

— Sovietų prez. Brežnevas, 
priimdamas Etiopijos diktato
rių Mengistu Haile Mariam, 
pasakė kalbą, kurioje kritika
vo JAV politiką, kuri esanti 
nukreipta prieš neseniai 
„išsilaisvinusias“ šalis. Ameri
kos užsienio politika esanti 
nukreipta prieš viską, kas 
pažangu, kas neša laisvę ir 
taiką, pasakė Brežnevas.

— JAV vyriausybė paskyrė 
Hondurui 13 mil. dol. karinio 
aerodromo įrengimui. Nutarta 
lėktuvų Hondurui nesiųsti, 
tačiau susitarta, kad Hondūro 
aerodrome galės ’ nusileisti 
JAV karo lėktuvai.

— Japonijos žiniomis, 
Šiaurinė Korėja gavo iš Kini
jos 40 Mig-21 lėktuvų. Anks
čiau Š. Korėja visus savo 
ginklus gaudavo iš Sovietų 
Sąjungos.

— Pasaulio cukraus rinkoje 
stebimasi, kad Kuba pirko 120,- 
000 tonų cukraus. Spėliojama, 
kad, sovietams reikalaujant, 
Kuba padidino cukraus siunti
mą į Sovietų Sąjungą ir pati 
cukraus pritrūko, nes yra 
cukraus pažadėjusi ir Meksi
kai už gaunamą naftą.

— Angolos nacionalistų 
partizanų grupė paskelbė 
Portugalijoje, kad per pasku
tines dvi savaites keliuose 
mūšiuose buvo nušauti 67 
Kubos kareiviai ir 123 Angolos 
valdžios kareiviai.

— Automobilių darbininkų 
unijos nariai atmetė unijos 
vadovybės sutartį su Chrysle- 
rio bendrove ir penktadienį vėl 
prasidės naujos derybos.

— Italijoje, Cosenza miesto 
kalėjime, įvyko dviejų kalinių 
grupių kautynės. Peršauti trys 
kaliniai ir du prižiūrėtojai.

— Kariuomenės teismas Tur
kijoje išteisino buvusį premje
rą Bulent Ecevit už straipsnių 
skelbimą užsienio spaudoje. 
Jis laikomas kalėjime už 
ankstyvesnius panašius 
nusikaltimus prieš karinio sto
vio suvaržymus.

Izraelio karo 
grobio paroda

Haifa. — Izraelyje, netoli 
Haifos miesto, kariuomenės 
bazėje atidaryta Libano kari
nio grobio paroda, kuri užima 
didžiulį plotą. Tūkstančiai 
žmonių lanko šią parodą, ku
rios tikslas, užsienio stebėtojų 
nuomone, yra ne tik parodyti, 
ką Izraelio žygis į Libaną 
laimėjo, bet ir pateisinti tą Žygį 
jo kritikų akyse, parodant, 
kokia jėga buvo sutraukta 
netoli šiaurinės Izraelio sienos 
ir kaip teisingai Izraelio 
vyriausybė pasielgė likviduo
dama šią grėsmę. Per tris 
savaites šią karo grobio paro
dą aplankė apie 200,000 izraeli
tų. Iš tolimesnių vietų ruošia
mos ekskursijos. Karininkai 
aiškina lankytojams apie 
ginklų kilmę ir kur, iš ko jie 
buvo atimti.

Sunkiaisiais ginklais būtų 
galima apginkluoti tris-ketu
rias kariuomenės divizijas. 
Karininkas, vadovaująs paro
dos lankytojų informacijai, 
aiškina, kad kai kuriuos 
ginklus perims Izraelio 
kariuomenė, kiti bus parduoti 
užsieniams, dar kiti — panau
doti ginklų dalims ar metalo 
laužui. Daugybė smulkiųjų, 
rankinių ginklų rasti origina
liose pakavimo dėžėse, niekad 
nenaudoti. Ginklai kilę iš įvai
riausių kraštų: Vengrijos, 
Rumunijos, Čekoslovakijos, 
Rytų Vokietijos, Šiaurinės 
Korėjos, Kinijos, Japonijos, 
Belgijos, Prancūzijos, Britani
jos, Vakarų Vokietijos ir JAV.

Prie didžiulės aikštės vartų 
iškabintas bendras iš PLO ir 
Sirijos kariuomenės atimtų 
ginklų sąrašas, kuriame 
skaičiai- vis didinami, nes

Riaušės Gdanske
Gdanskas. — Lenkijos tri

juose miestuose: Gdanske, 
Gdynioje ir Sopote vakar tęsė
si darbininkų neramumai^ 
streikai laivų dirbtuvėse ir 
fabrikuose. Antradienį karinė 
vyriausybė paskelbė, kad 
Gdansko Lenino vardo laivų 
įmonė yra „sukarinta“, darbi
ninkai pašaukiami kariuome
nėn. Visi darbininkai turi 
klausyti įsakymų, laikytis 
karinės disciplinos, arba jiems 
gresia kariuomenės teismas. 
Suimti 148 riaušininkai.

Lenkų valdžios kalbėtojas 
Jerzy Urban pasakė korespon
dentams, kad neramumus 
Gdanske kelia apie 12 nuoš. 
darbininkų. Korespondentų 
žiniomis, Wroclawe, Kroku
voje ir kituose miestuose 
jaučiamas įtempimas, tačiau 
streikų nėra. Pogrindžio „Soli
darumo“ vadai paskelbė nuro
dymus ruoštis generaliniam 
streikui lapkričio 10 d.

Gdansko darbininkų 
atsišaukimuose reikalaujama 
atgaivinti „Solidarumą“ ir 
paleisti internuotus darbinin
kus, ypač jų vadą Lech Walesą. 
Laivų dirbtuvėse daugumas 
darbininkų remia streiką, 
tačiau į gatves veržiasi tik 
jauni darbininkai. Kai kurie 
jau pašalinti iš darbų. įmonės 
vadovybė net pagrasino visai 
uždaryti įmonę, jei neramu
mai nesiliaus. Daugelis lenkų 
bijo tapti bedarbiais, kiti 
kalba, kad jiems trūksta vadų.

— Pakistano valdžia išsiun
tė į keturias provincijas 150 
prieš teroristus kovojančių 
komandų, nes ten išsiplėtė 
teroro veiksmai. Iki šiol suimti 
22 teroristai.

Izraelio kareiviai Libane vis 
dar užeina naujus ginklų ar 
amunicijos sandėlius. Sąraše 
yra: 420 šarvuočių ir kitų kovoB 
mašinų, 636 sunkvežimiai ir 
džypai, 34,320 lengvųjų ginklų 
— šautuvų, revolverių, auto
matinių ginklų, mašinpistolių. 
Prieštankinių ginklų rasta 
1,193, artilerijos pabūklų ir 
minosvaidžių — 334,
priešlėktuvinių pabūklų —150, 
komunikacijos aparatų — 
1,937, įvairių Žiūronų ir kitų 
optinių instrumentų — 1,744.

Smulkiųjų ginklų amunicija 
sąraše neminima, tačiau nuro
doma, kad iš Libano parvežta 
51,637 artilerijos sviediniai ir 
7,507 „Katiušų“ raketos. Izrae
lio kariuomenė daug tų raketų 
panaudojo puldama Beirutą.

Iš Sirijos kariuomenės atim
ti ginklai pateko į Izraelio 
rankas pirmomis Libano 
invazijos dienomis. Sirai 
paliko mūšio lauke nemažai 
tankų, nors nepavyko paimti 
nė vieno sovietų gamybos T-72 
tanko. Didžiausias ginklų 
kiekis buvo rastas palestinie
čių sandėliuose. Buvo rasti keli 
požeminiai PLO ginklų fabri
kai. Atimta Austrijos gamy
bos požeminiams tuneliams 
rausti mašina, kuri viena 
kainuoja apie milijoną dole
rių. Sidone buvo rasta radijo 
stotis, kuri, Izraelio specialistų 
nuomone, yra labai moderni ir 
verta apie milijoną dolerių.

Izraelio kariuomenės paro
doje, šalia ginklų ir karo 
mašinų, sandėliuose sukrauti 
vaistai, sanitarinės medžia
gos. Vien tik smulkių ginklų 
amunicijos paimta 5,000 tonų, 
paaiškino parodos palydovas, 
įsiveržę trumpam laikui į 
Vakarinį Beirutą, Izraelio 
kareiviai rado viename sandė
lyje 200 sunkvežimių ginklų ir 
amunicijos. Izraelitai visų 
ginklų nesurinko. Praėjusią 
savaitę Beirute naujus ginklų 
sandėlius surado Italijos ir 
Libano kareiviai.

Sovietai žada 
pagalbą Lenkijai

Maskva. — Sovietų gyny
bos ministeris maršalas Dimit- 
ri Ustinov pasiuntė telegramą 
Lenkijos kariuomenės vadui ir 
premjerui gen. Jaruzelskiui. 
Ustinovas rašo, jog visi 
imperialistų ir revoliucijos 
priešų planai nuversti Lenki
joj socializmą pasmerkti 
žlugti. Lenkija gali būti 
absoliučiai tikra, kad Sovietų 
Sąjunga ją rems ir jai padės.

Ok. Estijos sostinėje Taline 
kalbėjo sovietų komunistų 
partijos sekretorius Konstan- 
tin Rusakov. Jis irgi pabrėžė, 
kad Sovietų Sąjunga ir 
komunistų partija rems Lenki
jos pastangas išlaikyti 
socializmo atneštus laimė
jimus.

KALENDORIUS
Saplio 14 d.: Ralistas I, 

Fortu nata, Mindaugas, Lakš- 
tuonė.

Spalio 15 d.: Antiokas, Tere
sė Avil., Gailiminas, Ina.

Saulė teka 7:00, leidžiasi 
6:13.

ORAS
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną 65 1., 
naktį 50 1.
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hu Kaip jau buvo spaudoj minė- 
e;;ta, Lietuvos Vyčiai savo 69-tąjį 
.ę/siemą, turėjo rugpjūčio 5-8 

dienomis Clevelande. Kaip 
•iL8T4žu, kad po tiek daug metų 
.ixnuo. Lietuvos Vyčių įsistei- 

,gimo Amerikoje kiekvienais 
jnetais į seimus suvažiuoja seimo paskutinė diena DM N P 

parapijos bažnyčioje šv. Mišių 
metu, kada prie altoriaus buvo 
nešama šv. Mišių auka lietu
viškais tautiniais drabužiais 
pasipuošusių čia gimusių ir 
augusių lietuvaičių; Vyčių cen
tro valdybos pirmininkė Loret- 
ta Stukienė ir Stella Sankalai- 
tė, kaip Lietuvos auką, nešė 
Lietuvos žemių. Po šv. Mišių 
centro valdybos pirmininkės 
L. Stukienės perskaitytas jos 
vyro Liūdo Stuko parašytas 
žodis. Gilūs ir prasmingi jo 
žodžiai: „Tu, Lietuva, Lietu
vos žemė ir kalba esate man 
viskas“. Aš sėdėdamas pagal
vojau, kiek daug mūsų naujų
jų ateivių, kurie gimėme ir 
augome Lietuvoje, šiandien, 
gyvendami laisvės krašte 
Amerikoje, pasakome, kad: 
„Tu, doleri, gražus namas ir 
mašina man esate viskas“.

Skaitau rugsėjo mėn. 26 d. 
„Mūsų žingsniai“ — savai
tines lietuvių žinias, leidžia
mas Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapijos, 
kuriose parašyta, kad Lietu
vos Vyčių seimą rengė ir globo
jo Clevelando Lietuvos Vyčių 
25 kuopai Praeitą sekmadienį 
tos kuopos pirmininkas Euge
ne Kunsitis rengėjų vardu 
įteikė parapijos klebonui kun. 
G. Kijauskui seimo dovaną 
Dievo Motinos parapijai — 
1,500 dol. Didelė garbė Lietu
vos Vyčiams, dar didesnė gar
bė Clevelando Lietuvos Vyčių 
25 kuopai.

-v trečios ir.net ketvirtos kartos 
.f po trįs-keturis šimtus rinktų 
j_delegatų. Jie suvažiavę svars- 
< to ne tik vien organizacijos 
.'^reikalus, kaip pritraukti dau- 
<:.giaų naujų .narių ir. papildyti 

centro ir • kuopų iždus, jie 
.jpSuvažiavę svarsto, diskutuoja 

ir sielojasi Lietuvos ir visų 
lietuvių išeivijoje reikalais.

šiais lietuviškų parapijų ir 
bažnyčių metais . Lietuvos 
Vyčiai įvykusiame seime 
svarstė ir diskutavo būdus, 
kaip prieš daugelį metų jų 
senelių ir prosenelių įsteigtas 
parapijas ir pastatytas bažny- 

.<j,čias išlaikyti lietuviškomis, 
kad jos tarnautų lietuviams; jie 

.^svarstė ir diskutavo, ką dary- 
fcGti, kad - Kristaus vynuogynui 
^nestigtų .darbininkų. — lietu- 
. viškoms- parapijoms lietuvių 
...kunigų ir lietuviškoms — 
oikatalikiškoms mokykloms 

Seselių mokytojų. Jie svarstė ir 
.fc(diskutavO, kaip ir kokiu būdu 
j-jjadėti pavergtoje Lietuvoje 

kenčiančiai persekiojimus 
bažnyčiai.

Lietuvos Vyčiai savo 
./suvažiavimuose svarsto ir 
i9priimtas, rezoliucijas dėl Lietu

vos pavergimo įrnr žmonių 
persekiojimo siunčia aukš
tiems JAV valdžios parei
gūnams. Į savo suvažiavimus 
— seimus kviečia žymius JAV 

^.žmones ir už jų palankumą 
,e/lietuviams apdovanoja aukš
liais organizacijos atžymė- 
v jimais. Lietuvos Vyčių seimai, 

(anot Clevelando diecezijos

R"
Isj

DAYTONO 
KUOPOJE

z’ Daytono vyčių kuopa liepos 
? • 11 d. turėjo savo „šeimos pikni- 
"ką“ meškeriotojų namelyje 

-ir prie Šv. Marijos ežero. Oras 
-•pasitaikė labai geras, todėl 

žmonių jame buvo daug. Kiek
vienas atsinešė maisto, bet 
Katrė Prašmantienė dar iške

rpė vištienos. Jai padėjo Jurgis 
fMikalauskas, Juozas Mantz ir 

r Jonas Barczelly. Vilius Keive- 
las paplukdė laiveliu po ežerą. 

» Kitas tos kuopos „šeimos 
piknikas“ buvo rugsėjo 12 d.

> Aldonos Ryan namuose. Vėl 
? visi atsinešė maisto, o Katrė 
x iškepė mėsos. Bet prieš tą 
^■pikniką kuopos nariai aplankė 
įsavo. mirusių kapus Kalva- 

r-jrijos kapinėse. Kapų lanky
mu mas prasidėjo Mišiomis ir po jų 
^pusryčiais Marijos Lukienės
i.Damuoee.r  Kapinėse prie 
v kiekvieno kapo buvo pasimels

ta. Viską ten tvarkė Religinio 
^komiteto pirmininkė Chris 
. Mantz. 2& kapai buvo aplanky- 
3itį ir ant jų padėtos gėlės. Trys 
r-tos kuopos nariai yra palai
doti kituose miestuose, tad 
s jiems skirtos gėlės buyo padė- 
grtos bažnyčioje prie šv. 

Kazimiero altoriaus.. Gėlėmis 
'jpasirūpino Pranciška Petku
vienė. Kapų lankymo paprotį 

tfpradėjo Mykolas Petkus prieš 
■ daugiau 30 metų.
•— Vyčių seime į centro valdy

bą iš Daytono kuopos buvo 
..išrinkti Ęleonora Služienė — 
.-vicepirmininke, Aldona Ryan 
.3— „Vyčio“ redaktore, Stasys 

Vaitkus — į Garbės narių 
komitetą, Pranciška Petkuvie
nė — ryšininke prie Lietuvos 

vysk. Pilla, jo seime pasaky
toje kalboje), juose pasakyti 
žodžiai nėra tušti. Lietuvos 
Vyčiai savo suvažiavimų 
nutarimus ir jų vykdymą įrodo 
darbais.

Man amžiną įspūdį paliko

E. Pranokus

Katalikų Religinės Šalpos. 
Kuopos atstovais seime buvo: 
Aldona Ryan, Marija Lukienė, 
Stasys Vaitkus, Stefanija 
Raštikienė, Eleonora Mantz, 
Eleonora Služienė ir Pranciš
ka Petkuvienė. Svečio teisėmis 
seime dalyvavo Juozas Ryan, 
Juozas Mantz, Rita Ambrose ir 
Ona Marija Služaitė.

Kuopoje prasidėjo Kalėdų 
eglutės puošimo kursai. Ka
dangi šįmet* yra Lietuviškos 
Parapijos metai, kuopos nariai 
kas trečią sekmadienį rinksis į 
lietuviškas Mišias. Daytono 
vyčiai prarado didelį lietuvių 
dfaugą ekscelenciją Juozapą 
Bernardin, netolimo Cin- 
cinnati vyskupą. Cikagiš- 
kiai gali džiaugtis — jis dabar 
yra jų arkivyskupu.

Fran Petkus

l
Loreta Stukienė, Lietuvos vyčių 
organizacijos centro valdybos 
pirmininkė, ir dr. Jokūbas Stukas, 
Lietuvos Reikalų komiteto pirmi
ninkas, linksminasi Vyčių seimo 
Clevelande pokylyje.

Vyčių stipendijos laimėtojai — Georgina Kassel ir Povilas 
Strolia. Abu iš Chicagos. Jų tarpe stovi Clevelando vyskupas 
Antanas Pilla. Su koplytėle rankoje yra seimą surengusios vy
čių kuopos dvasios vadas Gediminas Kijauskas. Nuotraukoje 
trūksta trečios stipendijos laimėtojos Joanos Jonucevičiūtės iš 

Nuotr. V. BacevičiausAmsterdamo.

MAUJUS MOKSLO 
METUS PRADEDANT

Važiuoju aplankyti . „Ži
burio“ lituanistinės mokyklos 
vedėją Danutę Doveinienę. 
Vos galiu atpažinti namą, prie
kyje visi krūmai išrauti. Klau
siu: „Kas atsitiko?“ „Tokie 
ištysę ir negražūs buvo, nuta
riau visus išrauti ir dabar so
dinsiu gėles“. Privežta naujos 
žemės, išlyginta, skaldytais 
akmenimis užbaigti darželio 
kraštai. „Ar tu viena visa tai 
padarei?“ „O taip“, — atsako, 
— „man dirbti labai patinka. 
Kai aš dirbu, tai jokių rūpesčių 
neturiu“. Turbūt mes, dętroi- 
tiečiai, Danutę geriausiai ir ži
nome kaip puikią darbininkę. 
Nuolatos ją matome besidar
buojančią parapijos, LB Det
roito apylinkės ir kituose ren
giniuose. Nors jau abu vaikai, 
Violeta ir Paulius, pabaigė litu
anistinę mokyklą, tačiau ji 
sutiko ir šiais mokslo metais 
būti vedėja. Tuo faktu džiau
giasi tėveliai, kiti mokytojai ir 
mokiniai, nes Danutė ne tik 
darbšti, bet ir taikaus būdo.

Atrodo, kad be didelio vargo 
pasisekė susikviesti moky
tojus. Aukštesniojoje „Žibu
rio“ mokykloje XII-to ir XI-to 
skyrių auklėtoju yra mokyto
jas Pranas Zaranka, o X-to ir 
IX-to sk. auklėtoja — moky
toja Marija Jankauskienė. 
Pedagoginius kursus veda 
mokytoja Aldona Mil- 
mantienė. Žemesniojoje „Žibu
rio“ mokykloje dėsto mokyto 
jai: VIII-tame sk. Vanda 
Šepetienė, VH-tame sk. Dalia 
Navasaitienė, V-tame sk. Gina 
Janušienė, IV-tame sk. Birutė 
Barauskienė, Il-me sk. Vida 
Skiotytė — Žambo, darželyje — 
Asta Jurgutytė ir prieš mokyk
linio amžiaus vaikams sk. — 
Gina Baukienė. Kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius, Valerijus Gra
žulis ir Violeta Abariūtė dėsto 
tikybą, Stasys Juzėnas ■— 
istoriją, Vida Žambo •— tau
tinius šokius, o Pranas

112 KUOPOS 
VALDYBA

112-ta vyčių kuopa Chica- 
goje rugsėjo 21 d. išsirinko 
valdybą: pirm. — Povilas 
Binkis, vicepirm. — Albertas 
Zakarka, sekr. — Marija Juzė- 
naitė, ižd. — Monika Kaspe- 
raitė, finansų sekr. — Alicija 
Cekanor, susirašinėjimų sekr. 
— Elzė Bozec.

Rūta Dagienė

IŠ ATOSTOGŲ 
GRIŽUS

Nuo rugsėjo 14 d. iki spalio 4 
, man nesant Chicagoje, 

„Vyčių .-.veiklos“ skyriaus 
„Drauge“ reikalais rūpinosi 
Irena Sankutė. Nuoširdžiai jai 
už tai dėkoju.

E. Pakalniškienė 

Zaranka — dainavimą Vl-to, 
III-čio ir I-mo skyrių nėra. 
Vedėja džiaugiasi, kad šiais 
metais atėjo dirbti dvi naujos 
mokytojos, tūi Gina Janušienė 
ir Gina Baukienė. LB Detroito 
apylinkės Švietimo atstovė yra 
Valentina Černiauskienė.

Kai rugsėjo 11-tą, pirmąją 
mokyklos dieną, rinkosi ir 
registravosi vaikai, buvo bau- 

Dainavoje vykusios lietuviškai nekalbančių lietuviukų sto
vyklos dalyvių maitinimu rūpinosi šeimininkės Milda 
Norkūnaitė-Nevvman, Roma Radzevičienė ir Milly Grigaras. 

Nuotr. M. Ražausko.

gintasi, ar ateis naujų moki
nių. Tuoj pasklido gera žinia: 
darželi n susirinko net 10 
mažuliukų. Tai Kristina Ba
rauskaitė, ; Matas Bražys, 
Milda Bublytė, Aiexa Ervasti, 
Raselė Jaųukaitytė, Romas 
Janušis, Linas Polteraitis, 
Rimas Polieraitis, Viktorija 
Viskantaitė ir Anatol Žambo. 
Nuo trijų metukų amžiaus pri
imti į prieš. mokyklinį skyrių 
šeši vaikai. Šįmet mokyklos mo
kinių skaičius yra keturiais 
mokiniais gausesnis nei per
nai, 79 mokiniai.

Vedėja apgailestauja, kad 
dar nėra susidaręs pilnas tėvų 
komitetas. Pirmininkauti 
sutiko Vida Juškienė Jai pade
da Jūratė Maier. O prieš akis 
laukia visokiausi darbai ir 
reikalai! Gruodžio mėn. 11 -12 
dienomis vyks rekolekcijos, 
kurių vesti atvyksta kun. An
tanas Saulaitis; gruodžio 19 d., 
tuoj po 10:30 vai. šv. Mišių, 
Kalėdų eglutės programa. 
Tėvų komitetas numato ir šiais 
metais pardavinėti kalėdines 
gėles. Mūsų mokyklos choras, 
kuriam vadovauja muz. Pra
nas Zaranka, jau užsiregist- 
ravo dalyvauti būsimoje 
dainų šventėje. Būtų tikrai 
gražu, kad tėveliai neprašomi 
pasisiūlytų komitetan įeiti.

Baigiant tikrai reikia pasi
džiaugti, joįf mokyklos moki
nių skaičius padidėjo, o ne 
sumažėjo, ir viltis: taip bus ir 
toliau. Mokiniams lieka tik; 
palinkėti darbingų metų, o 
mokytojai gi visuomet nuošir
džiai stengiasi.

Laūda Rugienienė

TRUMPAI

Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos atstovas prie Vatika
no, Detroito lietuviams spalio 
10 d. padarė pranešimą apie 
dabartinę politinę padėtį, 
diplomatines pastangas Romo
je ir, bendrai, Europoje Lietu
vos reikalu. Paskaitos klausy
ti susirinko lietuvių ir iš 
kaimyninių parapijų, pripil
dydami Šv. Antano parapijos 
salę. Po paskaitos prelegentas 
atsakinėjo į klausimus. Šito 
reto renginio iniciatoriai buvo 
Detroito Lietuvių orgąnizacijų 
centras.

Lietuvių žurnalistų są
jungos Detroito skyrius 
metiniame narių susirinkime 
spalio 10 d. (Šv. Antano para
pijos patalpose): išklausė 
valdybos narių bei revizijos 
komisijos pranešimus ir 
išsirinko naują valdybą, 
bariai pageidavo, kad kultū- 
riiiės popietės būtų atgaivin
tos įvairiomis temomis, o ypač 
tomis, kurios gvildentų aktu- 
alijas, ypač žurnalistiką. 
Valdyba išrinkta: pirm. — Vla
das Pauža, vicepirm. — Balys 

i Gražulis, sekr. — Stasys Sližys 
ir ižd. — Antanas Grinius. 
Susirinkimui prašant, revi
zijos komisijoje dar' viene- 
riems metams sutiko palikti 
Petras Januška; Alfonsas 
Nakas ir Antanas Sukauskas. 
Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurias paruošė B. Selenienė, B. 
Januškienė, N. Sližienė, L 
Mingėlienė, A. Žiedienė, M. 
Gražulienė ir B. Sukauskienė.

S. Sližys
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Chicago ir Cook County $45.00 $27.00 $19.00
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 $27.00 $19.00
Užsienyje .............. $45.00 $27.00 $19.00
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipeiuiį 
nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
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• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00.
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LIETUVIŲ 
DUKTERŲ 

SUSIRINKIMAS
šių metų spalio 24 d., sekma

dienį, tuojau po 10:30 vai. 
pamaldų, Kultūros centre 
įvyks Lietuvos Dukterų Detroi
to skyriaus susirinkimas. 
Kviečiame visas nares ir visas 
prijaučiančias dalyvauti.

Dalia Augūnienė, 
Sekretorė

DAR VIENA 
KATEDROS NAUDA
Vakarykščios dienos veda

majame straipsny „Lituanis
tikos katedra: kaina ir nauda“ 
išleista tokia pastraipa:
..Nereikia nė aiškinti, jog ka

tedros studentai, ypač magist
ro ar daktaro laipsnio siekian- 
tieji, taipogi reikšis 
moksliniais darbais, kurių kie
kybės šiandien nė nuspėti ne
galime. Ir čia didelės satisfak
cijos turėtų mums suteikti tas 
faktas, jog daugelis šių darbų 
išeis vertingesni vien dėl to, 
kad, rašydami apie Lietuvą ar 
lietuvius, jų autoriai bus galė
ję remtis tokiais autentiškais 
lituanistiniais požiūriais bei 
šaltiniais, prie kurių be kated
ros pagalbos jie nebūtų įsten
gę prieiti.*'

Taigi, sava lituanistinė 
katedra atliks ir tam tikrą 
„mokslinės taršos Svarinimo“ 
darbą — taršos, kurią į 
lituanistinę literatūrą sveti
momis' kalbomis įnešė auto
riai, nepažinę mūsų šaltinių ir 
nesupratę’ ar neįvertinę „lietu
viškojo požiūrio“ į gvildena
mus lituanistikos klausimus.

J. Adisson

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

| DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA ' 

AKINIŲ PRITAIKYMAS . \ 
2636 W. 71st Street 

Priima tik ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 9 v.v. f -

Skambinkit (ketvirtadienį) 
Tel. 436-5566

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.

DR. JONAS MA2EIKA
DANTŲ GYDYTOJAS^-»* 

4600 W. 103 St. Oak Lawn 
Tel. 423-8380.

Valandos pagal susitarimą...

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm, ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.

Ofs. tel. LU 5-0348; Rež. PR 9-5^33

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR^GHlRURGAS 

4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm, ir ketv.12—4 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—6.

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
VaK: pirm., antr. ketv: ir pertkiS* 

3 jki 7 y. p.p. TĮk'stisitąrns;^

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

k DR.E.DECKYS
. GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 
EMOCINĖS LIGOS

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą Ofs. 742-0255 Namų 584-5527'
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS —

CHIRURGIJA 
1185 Dtmdee Avė. 
Elgin, III. 60120 

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Tel. 372-5222, 236-6575.

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS —- CHIRURGIJA

Ofisafc.'1. .
111 NO. VVABASH AVĖ. J
Valandos pagal aUsitarimąir,

Ofiso tel. — 582-0221
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKS A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS :
DANTŲ GYDYTOJA.^ ,.* 
8104 S. Roberts Road

1 mylia j vakarus nuo Harlem Avę. 
Tel. 563-0700

Valandos pagal susitarimą,

6132 S. Kedzie Avė. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS - ” 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

Jstaigos ir buto tel. 652-1381
DR. FERD. VYT. KAUNAS

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTIGE
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treČ. ir šešt.

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai)

OPTOMETRISTAS "
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tėl. 737-Sr149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR « 

PROSTATO CHIRURGIJA- ' 
2656 VV. 63rd Street ' 

Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7yąk- 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-55^

Tel. REIiance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak. 

TreČ. ir šešt. uždaryta

Oifiso tel. 434-2123, namų 448-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street •
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 

ir 6-7 — iš anksto susitarus, r.

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr., treč., ketv. ir šeštad.

DR. KENNETH J. YERKES
DANTŲ GYDYTOJAS ‘
Pensininkams nuolaida ' 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288.
Valandos pagal susitarimą <•

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avė.,'Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treČ. šešt. 12 iki 4 vai. popiet

Ofs. tel, 586-3166; namų 381-377$
DR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
6745 VVest 63rd Street '

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.' '
2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą'

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Vai.: Kasdien nuo 16 v. ryto.iki 1 v. p.p. 

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

DR. K. M. ŽYMANTAS į 
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJĄL 
2654 VVest 63rd Street

Vai. pagal susitarimą: antr., treč., 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro.

Tel. — 778-3400

ir.net


Pabaltijo vergų IKI PASIMATYMO S. AMERIKOJE
DUOKLĖ

OKUPANTAMS

b

Yra beveik natūralus daly
kas, kad pavergtieji moka pa- 
. vergėj am s vergų duoklę. Taip 
buvo amžių glūdumoje, taip 
yra ir dabar kolonijiniuose 
kraštuose, prie kurių pirmoje

į eilėje reikia priskirti Sovietų 
► Sąjungą su jos gausiomis ko- 
! kurijomis — prijungtomis vals- 
i lybėmis ir satelitiniais kraš- 
| tais.

S Ir sovietinių rusų okupuota 
| Liętuva moka pavergėjams 
w nuolatinę duoklę, kuri vis di
li dinama. Ryškiausias ir skau- 
5 džiausiąs, gyventojus labiau- 
S šia paliečius apiplėšimas yra 
« maisto produktų išvežimas iš 
S Pabaltijo valstybių. Sovieti- 
S niai statistikos šaltiniai skel- 
g bia, kad Lietuva, Latvija ir Es- 
? rija pagamina šiuo metu 
•* maždaug dvigubai daugiau 

maisto produktų, kaip pa- 
} gamindavo nepriklausomybės 

.„metais. Bet tada tuose kraš
tuose bado nėbūvo: buvo ne 
tiktai su pertekliumi aprūpi
nami visi gyventojai, bet dar 
dideli gaminių kiekiai išveža
mi' į užsienį.
> Kitaip yra šiuo metu. Ma- 

“žiausiai' du trečdaliai Pabal
tijo valstybių maisto gaminių 
išvežama į Sovietų Sąjungą. 
Maisto produktų krautuvės 
apytuštės. Mėsa ir jos produk
tai prasČiausios rūšies, ir tai 
Šie dalykai yra retas svečias.

' r Maža to, Vilnių nuolat užplūs- 
! tk.rusai^r lati „broliukai” nuo 
• Minsko pusės, o į Kauną apsi- 
| pirkti atvyksta Karaliaučiaus 
i^Kaliningrado) srities gyven

tojai, rusų tautybės. Taigi vie- 
•“šosios (valstybinės) instituci

jos nebepajėgią išmaitinti 
Lietuvos gyventojų. Jeigu jie 
nenumiršta badu, tai tik dėl to, 
kad jiems daug padeda teik
dami produktus giminės kai- 

| muose, kolchoziniai sklypinin
kai ir Juodoji birža”.

. * *

Į

II

Pabaltijo kraštų apiplėši- 
mas prasidėjo jau 1944 metais, 

• sovietams juos „išlaisvinus”. 
-Tada Lietuvos žmones beato
dairiškai apiplėšdavo rusų ka
reiviai. Okupacijų išvarginti 
gyventojai turėjo „padėti” ne 
tik rusamsį bet ir kaimyninei 
Lenkijai/Tėdp jau 1945 m. pra
džioje ok. Lietuvos valdžia

* paprašė Lenkijos vyriausybę 
priimti ir pateikti Varšuvos gy- 
yentojams 5000 tonų grūdų,

i „kaip lietuvių tautos draugiš- 
i kų jausmų lenkų tautai išraiš-
■ ką” („Tiesa” nr. 20, 1945.1.27).
• Grūdų ir kitų maisto dalykų iš- 
j vežimas į Rusiją toliau buvo 
; beatodairiškai vykdomas, kie-
* tai spaudžiant kolchozinius
• vergus;
’ Pokario metais okupantai, 
> - norėdami dar labiau išnaudoti
* okupuotus kraštus, sudarė pla-
■ nūs čia kurti pramonės įmo-
• nes. Lietuvoje buvo pastatyta
■ daugiau kaip 300 didelių pra-
• monės įmonių bei jų cechų, 
f Latvijoje tokių įmonių įkurta

200, Estijoje apie 250. Jų kūri-
■ mo tikslas keleriopas: okupan-
* tai turėjo gauti labai daug
* jiems reikalingų gaminių. Įmo- 
; nių statybai „specialistų” var- 
; du atkeliama į Pabaltijo kraš- 

•; tus daugybė rusų, kurių 
; daugumas čia pasilieka nuo- 
' lat gyventi ir įmones pasta-
• rius. Pradėjus įmonėms veikti, 
J jas vėl užplūsta daugybė rusų 
! ir kitų broliškų tautų” dar- 
^bininku su šeimomis. Jiems su-

i

įdomus Felikso Žigaro rašinys 
„Pabaltijys tautų brolijoje”. ’ 
Tam tikra prasme ir mums jis 
įdomus: sužinome, kiek daug 
gaminių Pabaltijys teikia „bro
liškoms respublikoms”.

Trys Pabaltijo valstybės uži
ma 174,000 kv. km teritoriją. 
Tai sudaro nepilną procentą 
(0,8%) visos Sovietų terito
rijos. Čia gyvena 7,4 mil. žmo
nių, iš šio skaičiaus (1981.1.1 
duomenimis): Lietuvoje 3.4 
mil., Latvijoje — 2,5 mil. ir 
Estijoje 1,5 mil. gyventojų. 
Taigi Pabaltijy gyvena 
tik 2,8 pore., o Lietuvoje 
tik 1,3% visų Sovietų Sąjungos 
gyventojų. O tačiau jie pa
gamina ir teikia okupantams 
tokius neproporcingai didelius 
visos sovietų gamybos kiekius 
procentais: Lietuvoje pagami
nama 22,3 proc. elektros suviri
nimo įrengimų, 11,5% metalo 
pjovimo staklių, 5,4% kojinių ir 
pUškojinių. Latvija teikia 50% 
visų* Sovietų Sąjungos gamy
bos mopedų, 24,8% radijo im- 
tuvų bei radijolų, 32,3% keleivi
nių ir 23,6 tramvajų vagonų, 
15,4% skalbimo mašinų, 20% 
šaldymo įrengimų.

Maisto produktų gamyboje 
Pabaltijys duoda 9% viso So
vietų Sąjungos sviesto (Lietu
va 4%), 5.1% cukraus. Kas lie
čia Lietuvą, išskirtinai 
minėtina cemento gamyba. 
Šiuo metu Akmenės cemento 
fabrike dirba apie 2500 darbi
ninkų, kurie kasmet pagami
na apie 2,500,000 tonų cemen
to, 60.5 mil. standartinių 
plokščių šiferio ir kt. dalykų. 
Akmenės cementas labai ge
ras. Taigi jo didžiąją dalį rusai 
išveža iš Lietuvos į savo žemes 
ir naudoja sustiprinimų prie 
Kinijos sienos statybai. 
Kadangi likusios dalies Lietu
vos reikalams nepakanka, į 
Lietuvą įvežamas prastos ko
kybės rusiškas cementas. Beje, 
Lietuva daug cemento išveža ir 
į Latviją, Estiją.

Sovietiniai šaltiniai skelbia, 
kad 1946 - 1980 m. į Pabaltijo 
valstybių pramonės kūrimą 
buvę investuota 53 milijardai 
rublių. Kadangi šie kraštai ne
turi nei geležies bei metalų rū
dų, nei anglies, dujų ir naftos, 
tai kurti stambiąją pramonę 
nebuvo ekonominio pagrindo. 
Tačiau tai išplaukė iš sovieti
nių rusų koloninių tikslų: 
Pabaltijo kraštai buvo tvirtai 
pririšti prie Rusijos. Prieš II 
pasaulinį karą apie 90% Pabal
tijo kraštų eksporto buvo že

mės ūkio gaminiai, šiuo metu 
apie 90% yra pramonės dirbi
niai, o žemės ūkio produktų iš
vežimas tesudarąs 2-4% Sovie
tų Sąjungos produkcijos. Kuo 
labiau specializuojama Pabal
tijo . respublikų pramonė, tuo 
daugiau produkcijos yra išve
žama. Daugiausia išvežama į 
Sovietinę Rusiją, Ukrainą, Gu
diją, žinoma, ir į kitas „broliš
kas respublikas”. Išvežama di
džioji produkcijos dalis, o 
kartais ir visa. Taigi dažnai 
atsitinka, kad gyventojai ne
turi galimybės gauti pirktis ir 
to reikmenio, kuris jų gyvena
majame mieste yra gamina
mas ir kuriame jie patys dirba. 
Tai įvyksta todėl, kad paverg
tos Lietuva, Latvija ir Estija 
turi pirmiausia patenkinti „di
džiojo brolio” interesus. „Var
gas nugalėtiems” — sakydavo 
senovės romėnai ...

daromos sąlygos įsikurti — bu
tai teikiami be eilės . Tokiu 
bū u- okupantams pavyko at
gabenti daugybę kolonistų.

tFf
J įmonių kalba pasidarė rusų 

kalba. Pabaltijo kraštai api-
• plėšiami naujai įkurtoms įmo- 
į ^^ ^HL^dojant vietines ža- 
. kavas ir be galo pigią vietinių 
» Yėrgų darbo jėgą.

*

(Mokslo ir gyvenimo” žur-
\ •-Halo š.m. nr. 8 yra paskelbtas

Pasikalbėjimas su Violeta Abariūtė, V Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongreso pirmininke

Rodos, dar ne taip seniai ruo
šėmės IV-tam PLJ kongresui, o 
štai jau už 10 mėnesių keliau
sime į V-tąjį. V PLJK rengimo 
darbai, kad ir ne per daugiau
sia reklamuojami, vyksta pil
nu tempu. Vasaros metu ke
letas jaunimo sąjungos 
atstovų aplankė jaunimą 
Australijoje, Pietų Amerikoje 
ir Europje. Rugpjūčio mėnesį į 
Vokietiją atvyko pati V PLJK 
pirmininkė Violeta Abariūtė. 
Šia proga teko man su ja pasi
kalbėti.

— Koks yra Tavo kelionės 
tikslas?

— Aš atvykau į Europą V 
PLJK reikalais. Kai kongreso 
komitetas pradėjo ruošti kong
reso programą, pamatėme, kad 
yra reikalingas asmeniškas ry
šys su kraštais. Norime ne tik 
pateikti informacijos, bet ir iš
gauti idėjų. V kongreso akade
minės programos komisija, ku
riai. vadovauja Gabija 
Petrauskienė, yra sudariusi 
tam tikrą planą. Šio plano pra
džia buvo pateikta „Kongreso 
Vadove”, kuris buvo išsiųstas 
kraštų jaunimo sąjungos val
dyboms ir kai kuriem jaunimo 
vienetam, kur neveikia LJS. 
Šis vadovas yra tam tikra pasi
ruošimo knyga. Bus prisiųstos 
dar trys dalys. Bet prieš tę
siant planą, komisijai buvo 
svarbu sužinoti, ar šis planas 
priimtinas kraštams, ar jis yra 
aktualus. Šalia to norėjome iš
gauti nuomonių ir idėjų bei su
žinoti, kokios yra jaunimo 
veiklos problemos, ir, jeigu bū
tų naudinga, jas iškelti kong
reso metu. Be pasiinformavi- 
mo, atvykau pateikti 
naujausias žinias apie patį 
kongresą, kada jis vyks, kur... 
Atvežiau paplatinti kongreso 
marškinėlius, kuriuose už
rašyta „Keliaujam į V Kongre
są”-ir tuo pačiu attikti kai ku
riuos PLJS valdybos reikalus.

— Ar apsimokėjo atvykti 4 
Vokietiją?

— Taip. Atvykti į Vokietiją 
apsimokėjo. Nors Vokietijos 
LJS ir Bendruomenės nariai 
rūpestingai atsako į laiškus ir 
prašymus, visvien jaučiau, kad 
asmeniškas ryšys buvo rei
kalingas. Daug daugiau gali
ma išgauti iš pasikalbėjimo su 
vienu ir su daugeliu, negu laiš
ku ar trumpu telefoniniu pasi
kalbėjimu. Tuo pačiu norėjau 
pasikalbėti su IV PLJK pir
mininku Andrium Šmitų. Nors 
V kongresas bus kitame kon
tinente, problemos ir rūpesčiai 
yra panašūs, ir norėjau suži-

m. Šmitienė

noti tam tikrus patarimus bei 
patyrimus.

— Kur dar apsilankysi Eu
ropoje?

— Po Vokietijos ar, tiksliau 
pasakius, Frankfurto apylin
kės planuoju sustoti Belgijoje. 
Po to važiuosiu į Europos Stu
dijų savaitę Londone ir taip 
pat dalyvausiu jaunimo sa
vaitgalyje (Lithuanian Expe- 
rience II) Lietuvių Sodyboje. 
Jeigu bus laiko, važiuosiu į Ško
tiją, o po to į Paryžių ir vėl su
grįšiu į Frankfurtą, iš kur iš
skrendu. Būsiu Europoje tiktai 
dvi savites, tai reikės greitai vi
sur apvažinėti.

šiuo metu yra, tai susirūpinau 
ir nustebau. Yra reikalinga 
reklama. Suprantu, kad tai 
kainuoja pinigų, bet turi būti 
'paskleista žinia, ir siūlyčiau,

PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas su Vasario 16 gim
nazijos direktorium Andrium Smitu šią vasarą Vokietijoje.— Ko tikiesi ii Europos lie

tuvių jaunimo?
— Tikiuosi gauti idėjų ir at

garsių iš jaunimo, su kuriuo 
teks kalbėtis, ypač iš to, kuris 
yra skaitęs ar žino apie Kong
reso Vadovą ir programos pla
nus. Tikiuosi, kad sulauksime* kiniai yra išvažiavę ir neturė- 
dalyvių ir atstovų V-tam kong
rese.

— Kokie yra įspūdžiai Vo
kietijos lietuvių jaunimo?

— Vokietijos jaunimo tarpe 
yra susirūpinimas Lietuvos pa
dėtimi ir dabartimi. Kadangi 
Lietuva yra tik už 800 mylių, 
jaunimas jaučia artimumą sa
vo tėvų žemei. Taip pat Vokie
tijos lietuvių jaunimas priima į 
savo tarpą neseniai atvažia
vusius iš Lietuvos. Mūsų išli
kimui tai yra ypatingai svar-

—- Koks yra įspūdis Vasario 
16 gimnazijos?

— Kadangi esu atvykus va
saros atostogų metu, visi mo-

jau progos susitikti su jais. 
Man aprodė visą gimnaziją. 
Pamačiau visus pastatus, kla
ses, salę ir parką. Savo vaiz
duotėje vis laikiau romantinį 
gimnazijos vaizdą — panašiai 
tikrovėje buvo, bet viena dalis 
išsiskyrė, tai pilis. Pilis yra 
gražus pastatas, bet reikia ją 
atremontuoti. Sužinojau, kad 
vyksta derybos su valdžia dėl 
remonto arba naujo pastato 
berniukams. Linkiu, kad pasi
sektų vienas arba kitas projek
tas. Kai sužinojau, kiek anais 
laikais buvo mokinių ir kiek

Violeta Abariūtė, Pas. Liet. Jaunimo kongreso rengimo pir
mininkė, su Vokietijos LB pirmininku V. Damijonaičiu.

kad būtų pritaikyta paski
riems kraštams. Aš 
suruošti gimnazijos 
kurią būtų galima 
kongreso stovyklos 
dienų metu.

— Kaip aplamai sekasi kon
greso ruošos darbai, kokie rū
pesčiai, kas jau atlikta?

— Bendrai ruošos darbai ei
na vis į priekį, kartais lėčiau, 
negu norėtume, bet vis dėlto ju
da. Rūpesčių yra daug, nes jau 
beliko mažiau kaip metai su
ruošti kongresą. Svarbiausias 
uždavinys šiuo metu yra pri
traukti jaunimą ne tik daly
vauti kongrese kitais metais, 
bet kad ir dabar prisidėtų prie 
ruošos darbų. Dirbdami įsigy
ja ne tik visuomeninės veiklos 
patirties, bet ir sutinka lietu
vių kilmės jaunimo, su kuriuo 
galima pasidalinti nuomonė
mis bei jausmais. Ir idealistiš
kai žiūrint, atlieka jie tam tik
rus darbelius Tėvynės 
Lietuvos labui. O apie atliktus 
darbus — tai juos paminėjau 
per mūsų grupinį pasikalbėji
mą Vasario 16 gimnazijoje. Di
džiausias rūpestis buvo užsa
kyti sales ir nustatyti kongreso 
datas. Dabar rūpinamės prog
rama.

Tikiuosi, kad sulauksime Eu
ropos jaunimo V-tame kong
rese. Mums yra reikalingos jū
sų mintys ir idėjos. Iki 
pasimatymo Šiaurės Ameri
koje!

pasiūliau 
parodėlę, 
sustatyti 

ir studijų

Mes negalime reikalauti, kad 
Dievas prisitaikytų prie mūsų, 
priešingai, mūsų ant žemės 
gyvenančių pareiga yra prisi
taikyti prie Dievo.

Kun. Kazimieras Barauskas

„DRAUGYSTĖS 
AUTOSTRADA”
Neapgyvenamieji kalnai iki 

5000 metrų aukščio prie Khun- 
jerabo perėjos, Kinijos ir Pa
kistano sienos; sulaukė dide
lės Šventės. Kinijos ir 
Pakistano vyriausybių atsto
vai iškilmingai atidarė „Drau
gystės autostradą” 800 kilo
metrų ilgio. Ji jungia 
Pakistano Ravalpindį su 
Khunjerabo perėja, praeina 
pro Kašmyro sostinę Gilgitą, 
legendarinę Hunza slėnį ir Ka- 
rakorumo kalnyną. Iš tenai ke
lias eina į Kinijos prekybos 
centrą Kašgarą. Šis kelias turį 
strateginės reikšmės, bet jis 
paskatins tarp tų dviejų vals
tybių ir prekybą.

15 metų kastas, kapotas, di
namitu sprogdintas ir dailin
tas kelias oficialiomis žinio
mis pareikalavo 400 kiniečių ir 
pakistaniečių darbininkų gy
vybių, užbaigtas ir iškilmin
gai atidarytas susisiekimui. 
Hunzo slėnio gyventojai su
lauks pirklių ir turistų, o Kini
ja turės gerą autokelių susi
siekti su Vakarų Azija ir 
Europa. Dėl naujo kelio nesi
džiaugia tik Indija. y.

Pogrindžio 
laikraštis 
jaunimui

Užsienio spauda praneša, 
kad šių metų pradžioje Lietu
voje pasirodė naujas pogrim 
džio leidinys „Lietuvos atei
tis”, skirtas tikinčiam Lietuvos 
jaunimui. Pirmasis „Lietuvos 
ateities” numeris, jaunimo tar
pe susilaukęs didelio dėmesio. 
Pavasarį išėjo jau antras šio 
leidinio numeris. Redakcija 
yra gavusi daug kritikos pa
stabų, gerų pasiūlymų. Visi 
yra įsitikinę, kad jaunimui tu
rėti leidinį, kuriame galėtų 
reikšti savo mintis, įsitikink 
mus, aptarti iškilusias proble
mas — yrame tik naudinga, bet 
ir būtina...

„Lietuvos ateitis” antrasis 
numeris daug vietos skiria ku? 
nigo Virgilijaus J augelio antr 
rosioms mirties metinėm pa4 
minėti: plačiau supažindina 
jaunimą su kunigo J augelio as
menybe, spausdinami jį arti
miau pažinusio jaunimo' 
pasisakymai. Leidinyje 
gvildenamos aktualios proble
mos, vedamas disputas: „Koks 
šiandien turi būti tikintis jau
nimas?” Siūlomi konkretūs bū
dai bei priemonės, kurias kiek
vienas tikintis jaunuolis savo 
kasdieniniame gyvenime gali 
patarnauti Dievui ir Tėvynei. 
Linkime „Lietuvos ateičiai” il
gus metus šviesti ir rodyti Lie
tuvos jaunimui kelią į ateitį.

Pabaigai iš „anapus” atke
liavęs anekdotėlis. Josifas 
Rabinovičius sumanė pabėgti 
iš Sovietų Sąjungos. Prie sie
nos jis buvo KGB sulaikytas ii 
tardomas. — Pilieti Rabinovi- 
čiau, kodėl tu norėjai pabėgti' 
— Tam buvo dvi priežastys, — 
atsako Rabinovičius, — Jei So 
vietų Sąjunga subyrėtų, visa 
kaltė dėl to tektų žydams . — 
Bet ji yra tvirta ir niekada ne 
subyrės. — Tai yra mano ant 
roji priežastis.

SKIRTINGI 
PASAULIAI

Ištraukos iš romano

ANDRIUS NORIMAS

„Prašau sužinoti, ar yra Amerikoje broliai 
adventistai Krolis, Vamauskas, Bėris (visi jie su 
žmonomis ir vaikais). Parašyk, ar gavo Silvija mano 
laišką ir ar gavote mano fotografijas iš senesnių 
laikų? Ar gavai laišką iš Lukauskienės? Ji norėjo Tau 
parašyti ir duoti adresą Tavo gimnazijos draugo K., 
kuris tarnauja Kaune. Tuo tarpu dar būsiu Vilniuje. 
Gal dar parašysi man porą laiškų, o paskui jau galėsi 
rašyti į Kauną. Rašyk pagal sesutės Eugenijos adre
są (duodamas adresas). Ji labai sąžininga, gera 
adventistė ir aš ja pasitikiu kaip pačia savim. Kai 
parvažiuosiu į Kauną, tai su ja kartu eisiu į paštą atsi
imti siuntinio.

„Per mano gimtadienį buvo atėjęs tik Gabrielius 
vienas, be dukterų, nes visos jos susirgo gripu. Ar 
žinai, kad aš niekad nesu sirgusi gripu? Seniau 
Kaime ir dabar Vilniuje sergant namiškiams aš 
niekad neužsikrėčiau. Manau, kad dėl to niekad netu
riu galvos skausmų, net nežinau, kaip toji galva gali 
skaudėti! Mano gerklė ir dantys irgi niekad neskaudė
jo per visą mano gyvenimą, tik mano dantys sveiki 
iškrito, susirgus cinga, kai valgydavome tik duoną ir 
vandenį. Turbūt ir Tu atsimeni, kaip mes gyvenome 
Ufos gubernijoje, kur aš mokytojavau. Tada buvote 5 
vaikai: Romualdas, Gabrielius, Tu, Petronėlė ir 
Margarita, kuri tada buvo tik 8 mėnesių ir maitinau 
ją krūtimi. Per dieną miegodavau tik 3 valandas, nes

naktimis turėdavau atsivežti iš totorių maisto 
vaikams, paskui namie 2 valandas kūrenti krosnelę, 
apie 5 valandą pakurti rusišką krosnį virtuvėje. 
Viriau joje pietus ir kartais duoną, nes gaudavome tik 
ruginius miltus, duonos ten negaudavome. 8 valandą 
į mokyklą, kur išbūdavau iki 1 valandos po pietų, 
grįždavau dviem valandoms pietums namo, o 3 
valandą jau vėl mokyklon.

„Kiekviena ryta du vyresnieji (Romualdas ir 
Gabrielius) su manim keldavosi ir eidavome sykiu, o 
po pietų vesdavausi kitus du — Tave ir Petronėlę. 
Vakare reikėdavo plauti indus, mazgotis, tvarkytis, 
lopyti, taisyti mokinių sąsiuvinius, skalbinius arba 
vystyklus skalbti, malkas pjauti ir skaldyti ir t.t. 
Šitaip darbo buvo iki pat 2 vai. nakties.

„Tai buvo sunkūs laikai! Kambary būdavo tik 2 
laipsniai šalčio, nes visi pečiai kiauri, grindys 
kiauros, užkaišiotos skarmalais, kokius tik turėjau. 
Visgi Dievas stebuklingai mus visus išsaugojo: 
kaimynystėje nuo šiltinės išmirė 5 šeimos, liko gyvas 
tik vienas 12 metų berniukas. Bet mes visi visai nebu
vome susirgę, visada buvome sveiki, nors labai šalo
me. Lauke būdavo 45-50 laipsniai šalčio.

„Jūs, vaikai, verkdavote ir sakydavote, kad 
neišlaikysite. Aš jus ramindavau, sakydama, kad 
greit ateis pavasaris, atvažiuos tėvelis ir mes 
išvažiuosime. Turėjau jums meluoti, nors man širdį 
skaudėjo. Pagaliau mes visi, išskyrus Margaritą,kuri 
mirė atvykus pas mano tėvus, likome sveiki ir gyvi ir 
parvažiavome į Lietuvą. Ar atsimeni, kaip stebuklin
gai susitikau su savo vyru, jūsų tėvu?“

Taip, mama, atsimenu, bet iš tavo pasakojimų. 
Gyvendami Sibire, apie tėvą porą metų nieko negir
dėjome, nes jis buvo mobilizuotas kaip veterinorius. 
Kai jau buvome atvykę Smolensko apskritin pas 
mamos tėvus, kur po ilgo laiko pamatėme tėvelį, tai 
jis mums pasakojęs, jog kažkurioje geležinkelio sto

tyje, vykdamas iš Vladivostoko į Maskvą, pro vago
no langą pamatė bėgiojant apie 12 metų berniuką, 
kuris buvo lyg ir panašus į Gabrielių, jo sūnų. Išėjęs iš 
vagono, tėvas net paklausęs to berniuko kuo jis 
vardu, ir tik tada, kai išgirdo grynai rusišką vardą, 
įsitikino, kad tai ne Gabrielius.

„Tačiau tai paskatino tėvą ieškoti savo šeimos. 
Samaros mieste jis mūsų pėdsakų nebeužtiko, todėl 
sumanė susisiekti su mamos tėvais. Motinos tėvelis 
buvo gydytojas mažame Smolensko gubernijos 
miestely, turėjo ten gerą vardą ir nuosavą namą, 
kurio neatėmė net bolševikai. Kai senelė (mamos 
motina) gavo tėvelio laišką, ji tuoj pat parašė mūsų' 
mamai, ir mes visi džiaugsmingai skaitėme pirmąjį 
tėvelio laišką. Mama pasiryžo tada atsisakyti iš 
mokytojos pareigų, nors mokyklos vedėjas nenorėjo 
jos atleisti.

Mama dažnai mėgdavo šį eipzodą pasakoti, kai 
buvome dar jaunesni, todėl ir aš gerai atsimenu tėvo 
suradimo aplinkybes. Mamos laiškai sukėlė manyje 
kaip ir nostalgiją tų laimingų vaikystės dienų, nors 
jos dažnai taip pat buvo ne tokios laimingos, nes 
augome prieš pat didįjį karą, pergyvenome Rusijos 
revoliuciją, nors ne taip tiesiogiai, ir skurdome, kone 
badavome porevoliuciniais laikais.

Toliau mama savo laiške, matyti, pristigusi temų, 
rašo:

„Girdėjau, kad Amerikoje nėra arba labai 
brangus gintaras, ar tiesa? Mes galime Jums gintaro 
atsiųsti. Man įdomu, kokia buvo Tavo žmonelės 
pavardė prieš ištekant? Ir iš kokios vietos Lietuvoje? 
Petronėlė sako, kad ji fotografijoje panaši į žydę. 
Žmonės mane taip pat dažnai laiko žyde, o lenkai vėl 
mano, kad esu lenkė ir pradeda mane kalbinti lenkiš
kai.

(Bus daugiau)
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SU KUN. V. KRlSČIŪNEVlClUM 
JO60-MECIO PROGA

Spalio 3, už pusvalandžio po 
vidudienio, j Dievo Apvaizdos 
parapijos kultūrinio centrb di
džiąją salę prisirinko netoli tri
jų šimtų žmonių. Dauguma 
šios parapijos aktyvieji nariai, 
bet nemažas būrelis ir iš kitų 
abiejų Detroito lietuviškų pa
rapijų: Sv. Antano ir Sv. Pet
ro. Matėme net vieną kitą tau
tietį iš Kanados Windsoro. 
Tokia žmonių gausa reikėjo 
stebėtis vien todėl, kad pasi
taikė gražiausioji Šio rudenio 
diena: ištisai saulėta, šilta, it 
vidurvasarį, su pasakiškom ru
denio lapų spalvom. Po pa
maldų ateiti ir vidudienio va
landas prasėdėti reikėjo 
ypatingos progos. Tą nepap
rastą progą teikė parapijos kle
bono kun. Viktoro Kriščiūne- 
vičiaus 60-tas gimtadienis, o 
pobūvį surengė Parapijos ta
ryba.

ALFONSAS NAKAS

Kun. V. Kriščiūne vi čius

stovas; papasakojo, kaip jie, 
seneliai, kiekvieną ketvirta
dienį susirenka į parapijos pa
talpas pasikalbėti bei pakor- 
tuoti ir kaip klebonas suradęs 
laiko su jais pabūti; tai įdo
miausias ir nuoširdžiausias 
sveikinimas) ir jaunuolis Ru
dis (nesužinojau vardo — „Au
dinio” tautinių šokių grupės at
stovas).

Sveikinimų programą A. 
Juška užbaigė perskaityda- 
mas du laiškus: kun. Juozo 
Kluoniaus ir Stasio Butkaus 
šaulių kuopos valdybos.

Sukaktuvininkui įteikus ad
resą su visų pobūvio dalyvių 
parašais ir pažadėjus įteikti 
dovaną pobūvį užbaigus, dar 
kartą visų spontaniškai susto
ta ir sugiedota įprastas „Ilgiau
sių metų”.

Paskutiniuoju net aštuonio
likos minučių, taigi pamokslo 
ilgumo žodį tarė pats sukaktu
vininkas kun. V. Kriščiūnevi
čius. Tai nebuvo nuoseklus žo
dis, ne toks, kaip jo stilingi 
pamokslai bažnyčioje, o išti
sai emocinis. Dėkojo atsilan
kiusiems gausiems gerbėjams, 
paneigė kai kuriuos progra
mos vedėjo žodžius jam priski
riant darbus, kurių iš tikro jis 
neatlikęs, priminė kunigų stig- 
lių ir skatino tuo susirūpinti, 
ragino skaityti Šv. Raštą, vėl 
dėkojo, vėl kalbėjo apie savo 
pareigas ir žmogaus gyveni
mo trapumą.

Pobūvis su klebonu baigėsi 
po lygiai, minutė minutėn, 
dviejų valandų.

Pobūvį pradėjo Parapijos ta
rybos pirm. Vytas Petrulis, kai 
salės gale pasirodė sukaktuvi
ninkas kun. V. Kriščiūnevi
čius. Jam prie garbės stalo ar
tinantis, visi sustoję karštai 
plojo. Už garbės stalo pakvies
ti dar šie svečiai: Windsoro Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas kun. Kazimieras Si
maitis, Detroito Šv. Antano pa
rap. kleb. kun. Art Neffy, bu
vęs Dievo Apvaizdos parap. 
klėby kun. Mykolas Kundro
tas, Algis Rugienius, Antanas 
Dainius ir programos vedėjas 
Alfonsas Juška. Trumpame, i 
sklandžiame žodyje V. Petru
lis priminė, kad mūsų klebono i 
apvalių metų sukaktis šven- i 
čiama Lietuviškų parapijų me
tuose, kad didelį rūpestį kelia 
lietuvių kunigų skaičiaus ma
žėjimas. Džiaugėsi, kad su
kaktuvininkas gerai žino savo 
įpaskirtį ir daro viską, kad lie
tuviška parapija dar ilgai lie
tuviška liktų.

Kun. K. Simaičiui sukalbė
jus maldą, buvo patiekti gau
sūs, karšti pietūs. Jie užtruko 
apie tris valandos ketvirčius. 
. Po vaišių programos tęsti 
atėjo A. Juška. Pasidžiaugęs 
dideliu sukaktuvininko gerbė
jų būriu, pateikė kun. V. Kriš
čiūnevičiaus biografinę apy
braižą, pradėdamas gimimo 
data bei vieta, baigdamas gau
sių darbų šioje parapijoje iš
skaičiavimu (ta apybraiža ne
trukus ir aš pasinaudosiu). A. 
Juškai kalbėti baigus, atsivėrė 
scena. Trumpai prabilo Litur
ginės komisijos pirm. Alfon
sas Kasputis. Parapijos jauni
mo mišrus choras, Rimo 
Kaspučio diriguojamas, sugie
dojo Br. Budriūno „Valio, il
giausių metų jums valio” ir su
dainavo Viltenio dainą „Poeto 
svajonė” (žodž. Henriko Na- 
gio). Deja, tik tiek. Po „Valio” 
už sukaktuvininką išlenkėm 
šampano taurę.

Tuzinas sveikintojų žodžiu 
prie mikrofono atėjo šia tvar
ka: kun. A. Babonas (sveikin
damas už 14 mylių esančios 
Šv. Antano parapijos vardu, 
prisiminė abiejų teologijos stu
dijas Romoje ir sveikinimą bai
gė itališku sakiniu); Valentina 
Černiauskienė (LB vardu); 
Juozas Jakštys (Vyčių 79 kp. 
vardu, angliškai); Rita Kaspu- 
tienė („Gabijos” skaučių tunti- 
ninkė); Nata Zarankaitė (Det
roito ateitininkų atstovė); 
Juozas Orentas („Baltijos” 
skautų tuntininkas); Algis Ru
gienius („Kovo” sporto kl. at
stovas); Valentina Bulotienė 
(ALRK Moterų s-gos 54 kp. at
stovė); dr. Česlovas Kuras (LF 
Bičiulių vardu ir kaip jaunys
tės draugas, bendramokslis, be
ne bendraklasis gimnazijoje; jo 
sveikinimas — vienas šilčiau
sių); Algis ZaparackaB (laiki
nai nutildytos, bet tuoj veik- 
siančios 
Melodies” 
atstovas); 
(Auksinio 

,,Lithuanian 
radijo programos 
Petras Rėkštelė 

amžiaus klubo at-

roito lietuvių Sv. Petro parapi
joje. „Svečiuotis” teko ištisą 
dešimtmetį, iki Detroito arki
vyskupas kardinolas Jonas 
Dearden jam suteikė S v. Anta
no ir Šv. Petro lietuvių parapi
jų vikaro titulą, praktiškai pa
likdamas vikarauti tik toje 
pačioje Šv. Petro parapijoje. 
Gavęs daugiau teisių, jis tuoj 
parodė, ką gali: tiek bažnyčios 
išorę, tiek ir vidų neatpažįsta
mai atnaujino, įsigijo ir atre
montavo namelį klebonijai, pa
sitelkęs muziką Stasį Sližį 
suorganizavo bažnytinį mišrų 
chorą, atremontavo vargonus. 
Tiek savo darbais parapijos fi
zinę pusę betvarkant, tiek ir 
pastoracine veikla (ypač taik
liais, patriotiniais pamoks
lais), į parapiją susigrąžino 
daugelį kitur besidairančių pa- 
rapiečių. Šv. Petro parapijoj jis 
išbuvo iki 1974 m. galo, tad 22 
metus.

Nuo 1975 m. sausio 1. kun. 
Viktoras perkeltas į Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapiją kle
bonu. Tai seniausia ir didžiau
sia Detroito lietuvių parapija, 
Šv. Jurgio vardu sukurta ir iš
statyta prie rytinio priemies
čio Hamtramcko ribos, pirmo
jo Detroite greitkelio prieš 30 
metų išguita ir išgriauta, porą 
dekadų dabartiniu vardu vei
kusi Schaefer ir Grand River 
gatvių sankryžoj, tarnavusi di
dele dalimi antros bei trečios 
kartos gerokai nutautusiems 
tautiečiams, naujo greitkelio 
vėl išgriauta ir išguita, palan
kiomis sąlygomis įsikūrusi ir 
1973 išsistačiusi Southfielde, 
Nine Mile Rd., tarp Telagraph 
ir Beach Daly kelių, jau naujų
jų ateivių intelektualų nagais 
ir ragais iškovota kaip tautinė 
(kurija žūt būt norėjo paversti 
teritorine), tų pačių 1973 m. 
rugsėjo 8 iškilmingai pašven
tinta. Tokia maždaug šios pa
rapijos istorija, čia mano tik la
bai rupiai, tik apytiksliai vienu 
ilgu sakiniu nupiešta. Kad 
skaitytojas nesusipainiotų, pa
brėžiu: pastatai pašventinti 
1973 m. rugsėjo 8, o kun. V. 
Kriščiūnevičiaus klebonavi
mas prasidėjo 1975 m. sausio 1. 
Mėnesius galima suskaičiuoti 
ant pirštų. Naujutėlės patal
pos, daug erdvės ir nenorma
liai (atleiskit už išsireiškimą) 
didelė dalis parapiečių diplo
mus bei mokslų laipsnius turį 
žmonės. A. Juška išvardijo il
gą sąrašą dalykų, kurių nau
juose milijoniniuose pastatuo
se trūko, bet kurių šiandien jau 
nebetrūksta, visus nuveiki* 
mus bei pasiekimus priskirda
mas klebonui, o šis savo žody
je daug nuopelnų nuneigė. Čia 
aš necituosiu nė vieno, nespė- 
liosiu, ką per beveik aštuone
rius metus padarė klebonas, ką 
taryba, tik priminsiu, kad vis 
dėlto klebonas visus tuos me
tus buvo visų įvykių centre ir 
jau pats buvimas, dalyvavi
mas, klausymas barnių, intri
gų, sumanymų, pamokymų, pa
dėkų, patarimų, priekaištų, etc. 
etc., yra daug sveikatos, pa
stangų, geležinės valios reika
laująs darbas. Nesistebiu, ko
dėl klebonas tokiu laimingu 
pasijunta ketvirtadieniais, nu
ėjęs pabendrauti su auksinio 
amžiaus seneliais...
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Kun. Viktoras Kriščiūnevi
čius gimė 1922 m. rugsėjo 22 d. 
Vilkaviškyje. Buvo vienintelis 
Katarinos ir Viktoro KriŠčiū- 
nevičių sūnus. Baigęs Vilka
viškio dr. Jono Basanavičiaus 
gimnaziją, Vilkaviškio kunigų 
seminarijoj pradėjo teologijos 
studijas 1942 m. rudenį, vokie
čių okupacijos vidury. Su tė
vais 1944 metais vasarą į Vo
kietiją pasitraukęs, įstojo į 
Eichstadto kunigų seminariją 
ir ten apie metus studijas tęsė. 
Nuo 1946 m. studijavo Grego- 
riumo un-te Romoje ir galiau
siai Bressanono (Italijoj), ku
nigų seminarijoj. Studijas 
baigė 1949 m. ir tų metų birže
lio 29 įšventintas kunigu. Ita
lijoj pasilikęs iki 1951 m. galo, 
darbavosi Dame Inglese vie
nuolyno kapelionu ir Merane 
dėstė tikybą mokytojų semina
rijoj.

Į Ameriką emigravo 1952 m. 
sausio 2. Apsistojo Detroite, 
nes čia buvo apsigyvenę jo tė
vai. Kaip teisingai šiame dien
rašty 1974 IV.25 rašė velionis 
Vladas Selenis (jo straipsniu 
čia irgi naudojausi), iš Euro
pos atvykusiam kunigui kur
tis buvo sunku, atmosfera ne- 
draugiška. Nepaisant 
jaunatviško idealizmo, sveika
tos, energijos ir kur kas dides
nio išsimokslinimo už vietinių 
seminarijų auklėtinius, tik 
„kunigo svečio teisėmis” buvo 
priglaustas mažiausioje Dėt

■
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Verta dar paminėti, kad kun. 
V. Kriščiūnevičius yra didelio 
kalibro (bene tarptautiniu 
mastu žinomas) filatelistas, 
muzikos mėgėjas, lietuviškos 
spaudos uolus skaitytojas. Lie
tuviškos spaudos, tai nereiš
kia kad tik „Draugo” ir „Šv. 
Pranciškaus varpelio”. Kiek 
atspėdamas jis skaito visokią 
lietuvišką spaudą, todėl už 
daugelį kunigų geriau supran
ta ir agnostiką ir laicistą.

Kun. Viktorui Kriščiūnevi- 
čiui linkiu, kad pobūvio daly
viams išreikštas prašymas 
paskutiniame žodyje nebūtų 
patenkintas dar daugelį me
tų--

LIETUVOS BAŽNYČIOS II
II tome aprašyta Ir iliustruota 
Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios ir 
koplyčios, įjungiant dalį Ložmos 
vyskupijos; aprašomi vyskupai, 
valdytojai, kunigai...

Ypatingas dėmesys skirtas ilius
tracinei veikalo daliai. Dauguma 
bažnyčių bei religinių paminklų 
nuotraukų čia skelbiamos pirmą 
kartą. Architektūrinių ypatybių 
aprašymai dr. Jurgio Gimbuto.

Puošnus ir gerai paruoštas leidi
nys: 480 psl., kietais viršeliais. 
Išleido ir spaudai paruošė Ameri
kos Lietuvių Bibliotekos Leidykla 
(Lithuanian Library Press) Čika
goje. Spaudė Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 25 dol. Užsa
kymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629

Illinois gyventojai dar prideda $ 1.3S valstijos mokesčio
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Vilkaviškio vyskupija

PADĖKA
Mano nuoširdi padėka St. Pe- 

tersburgo lietuviams, kurie lan
kė mane sergantį ligoninėje ir 
namuose. Prisiuntė atitinkamą 
bendrą kortelę su linkėjimais 
greičiau man pasveikti.

Ypatinga mano padėka Po
nams: K. Paičiauskui ir I. Mal- 
čiui, kurie suprasdami man iš
tiktos nelaimės padėtį, padėjo 
susisiekti su vietos ligonine.

Juozas Linartas M. — (201) 753-5634

M32 WE3T MARQUETTE RD.
CHICAGO, KLLINOI3 60629 

PHONE: 312 925-6897
UJJL

lirom hihi Zeniumi mini

The Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania

A report for 1979/80 
TTiid report edited by 

DR. THOMAS RETMETKIS
Metraštis eile yra devintas. Visus redagavo dr. Remei- 

kis. Šiame leidinyje yra sukaupta naujausia dokumentacija 
liečianti pavergėjo nusikaltimus pažeidžiant pagrindines 
lietuvio teises- Leidinys didelio formato, 264 psl. ir tinka 
bent kokia proga įteikti kaip dovaną, susipažinimui.

Išleido The Lithuanian American Community 1981 m. 
Kaina su persiuntimu $9.25. Kietais viršeliai $11.50.
Ulinois gyv. dar prideda 56 et. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, If51f5 West 63rd Street, 
Chicago, IU. 60629

Suėmimas ir gyvenimas bolševiJcų rojuje

Lietuvos atsiminimai
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jeney, New York ir Conaecticut 
lietuviams!

Km Mtadlenl iŠ WEVD Stoties 
New Yorke nuo S iki 9 vai. vakaro. 
97.9 m«<. FM. Talppat Klauaykltfie
“Mūšio of Lithuania" procramoe kai 
trečiadienj. nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
rakaro, i* Šaton Hali Unlvaraiteto «to- 
Mea, 19.5 FM. (WSOU)

Dfrekt. DR. JOKŪBAS STUKA9
VFatehuac N. s. 97000

2M SunUt Drive

£
81982 spalio
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro 
Pardavimas ir

MIGLIU
VALIŪNUI JONUI ALGIUI, M.D., vienam iš pirmųjų Lietuvių Fondo 2346 W. 69 St.,

narių, mirus, jo Nr. 1914 įmoką $1,025.00 padidino jį įamžindami:

Tie, kurie nori pridėti prie Šio įamžinimo, įmokas Lithuanian Founda- 
tion vardu siunčia: 2422 West Marąuette Road, Chicago, IL 60629

dr. Gediminas Batukas ir Vanda $50.00
dr. Antanas Razma ir Eleųa $50.00
dr. Kazys Ambrozaitis ir Marija $50.00
dr. Vaclovas Tumasonis ir Vida $50.00
Birutė Bagdonienė $50.00
dr. Pranas Jaras ir Danutė $50.00
dr. Gedas Grinis ir Aldona $50.00
dr. Adolfas Milius ir Elena $50.00
dr. Juozas Makštutis $50.00
dr. Leonas Seibutis $50.00

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiaiiiiiiiiMtt

A. VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1382 arba 376-5996 
NUmilHIHIHtIIIIIIIIIIIilIllilIlIUiUlIlllIlI
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KRYŽELIAI ARKTIKOJE
MATILDA MRLIENR

Matilda Strimaitytė-Mėlienė 

buvo suimta ir išvežta 1941 
oj. birželio 14 d. Po 15 metų 
ha.iRa.lig išgyvenimo jai pa - 

vyko grįžti į Lietuvą ir pa

siekti vakarus.

Knygą išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė Chi- • 
= cagoje 1981 m. Atspausta ‘‘Draugo“ spaustuvėje.

Kaina su persiuntimu $6.95

| Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, lf5Jf5 W. 6Srd Street,

s Chicago, IL 60629
Illinois gyv. dar prideda 36 et. valstijos mokesčio.
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Vilkaviškio vyskupija
BRONIUS KVIKLYS CLASSIFIED ADS

mg IBM L OMOJ AMA — YOB BENT

įsi
IŠNUOM. 6 kamb. butas, 1-me aukš
te Cicero-Parkholme. Suaugusiems, be 
vaikų, be gyvuliukų, nuo lapkr. 1 d. 
Skandint 863-1594

IšNUOM. 4 kamb. butas Brighton 
Parke. Skambint po 1-os vai. popiet 
teL 247-3838.

IŠNUOM. namas su galimybe pirkti. 
2 miegamieji. 63-čios ir Sakramento 
apyl. Vaikai ir gyvuliukai OK. 450 
dol. mėn. Aptvertas kiemas. 2 maš. ga
ražas. Kreiptis į Mary’ Ann (angliškai) 
tel. 766-7850, Extension 428 dienomis.

j IŠNUOM. 3-jų kamb. apstatytas butas 
Marąuette Parke. Skambint po 7 vai. 
vakaro tel. 737-7568.

IŠNUOM. (Ciceroje) kambarys su vir
tuvės privilegijomis dirbančiai lietuvei 
moteriai. Skambint 863-1594.

4

IŠNUOM. liuksusinis 3-jų 
butas suaugusiems. 63-čios ' 
apyl. 400 dol. mėn., plius 
Skambint po 8 vai. vak. teL

miegamų 
ir Cicero 
užstatas.

776-7998.

MISCELLANEOUS

iiiiiiaiiifiiifiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivriiiiiifi

M. A. ŠIMKUS
INCOMM TAX 1ERVIC1 

NOTARY PUBLIC
4299 S. Maplewood, teL 254-7450
Taip pat darom! VERTIMAI. 
GIMINIU llkvietlmal. pildomi 
PILTRTTBfia PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai.
iiaiirnirnnnrmiiiniiiiuiiiiuiiiuiiiiiiiiif*

Vėsintuvai. 
’ralsymaa.

AS TV
tel. 776-1486

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiiuiiiiuiii

M O V I N G
SER2NAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdra-uda.

• Priimame MASTER CHARGE ir VISA

Telef. — WA 5-8063

: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NAMŲ APŠILDYMAS
; Išvalau ir įdeda visų rūšių
■ Pečius ir Vandens šildytuvus
• A. BANYS — Tel. 447-8806
ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiimmiiiii

> 10% — 26% — »o% pltflau mokėki 
; už apdraudą n ik. iipilaa tr aut<Mi>a- 
X hlllo pas mua.
•■

FRAN K ZAPOLIS
3208Vi We»t 95th Street

Telef. GA 4-8654

iiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinif 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mflaų sandėlio.

CO8MO6 PARCELE EXPRE88

2901 W. 69tb St, Chicago, IL 60629

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
925-2737

Vytautas Valantinas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuuiiiiuiriiii

Tel.

VIZITINIŲ K0R7 ELIŲ
REIKALŲ

Vizitinių kortelių naudoJlmM yra 
gražu* paprotys. Biznieriai jas pie
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tinėm korteles.

Kreipkitės į “Draugo” adminis
tracijų visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi 
mu.

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge“.

B E A L JE»T AT1
' - J 

BRIGHTON PARKE parduodamas 2-jų 
aukštų medinis namas užpakaly skly
po. 4 ir 3 kamb. Pečiais apšfld. Nėra 
rūsio. Reikalingas remonto. Arti baž
nyčios. Kreiptis
OBRZUT REALTY — TeL LA 3-2871

Kam mokėti nuomą — geriau hmn0> 
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autąsL 
garažas. Geri pamatai. Mažas 
jimas. Savininko paskola U 10^. 
Brighton Parke.
Dailus pensininkui mitinta namukai.
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai it- 
rementuotas. 42-os ir Artesian Apyt- 
2-jų butų medinis. Jrengtas skiepo. 
Centr. šildymas. Tinka didelei ieimaj. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apyL,

Skambint 436-7373 ■'<
SIMAITIS REALTI
2951 We»t 63rd 8tiwt

n i n n rmmmi nnr n? i f 11111 i H11 r i uui i nito 

BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymas ; 

Namų pirkžinaa — Pardavimai
INCOME TAX į 

Noteriatao — Vertimai *7

BELL REALTOR&.
J. BACEVIČIUI 

6529 S. Kedzie Avė. — 778-2W

siiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuauiiiiiiuiMMMBii

MISCELLANEOUS

PACKAGE KXE*RESS AGENCY
MARIJA NOREIKJENE

SIUNTINIAI 1 LIETUVI;3
Labai pageidaujamos grerds rūšiai 

prekės. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 W. 69tii St., Chicago, I1L GOC28 

TELEF. 925-2787 (
VALOME

KILIMUS Ui BALDUS
Plauname ir vaškuojame 2 

visų rūšių grindis. •’ 
BUBNYS 

Tel — RE 7-5168
♦ ♦ • • • ♦ aa • • a <

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

NEDAS, 4059 Archer Avenue "
Chicago, III. 60632, teL 927-5980"’

V. SASNAUSKAS 
atlieka visus

CEMENTO DARBUS* 
Naujus ir pataisymus 

Tel. — 476-8402

Master Plumbing «
Licenied, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvė! 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai Flood cdn- 
trol Užsikimlę vamzdžiai ilvalomf 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną 
Iretuviškai.

SERAPINAS 636-2960. L

★
kurią “AUŠROS“ laikų veikėjai 
vadino lietuvių epu ir lygino HO^’ 
MERO ELIJADAI. Vaizduoja lieto** 
vių tautos priešistorinį gyvenimą.” 
Iš lenkų kalbos vertė Povilas Gau*' 
čys. Knygą puošia 50 medžio raiti- . 
nių dail V. Smakausko atlikti 19,. 
amž. pradžioje. 286 pusi. Kaina su 
persiuntimu $6.30.

Užsakymus siųsti: .
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd

Chicago, UI. 60629

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE, ~ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių, 

dienraštis, gi skelbimų kainos yre vi**'* 

siems prieinamos.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. spalio mėn. 14 d. ■L D. K. BIRUTES KARIŲ SEIMŲ DRAUGIJOS 
VEIKLOS APŽVALGA

1978 m. birželio men. 2 — 1982 m. rugsėjo mėn. 12

Valdyba, kurią sudaro pirmi- deracijos pirm. Banaitienė 30 m. 
ainkė K. Leonaitienė, vicepirm. gyvavimo proga, Liet karių ve- 
j. Kerelienė, sekret. AL Likan- ■ 
derienė, iždin. J. Ivašauskienė, 
parengimų vad. S. Toliušienė 
.^.LVėliau kooptuota N. No- 
rienė) savo darbą pradėjo 1978 
iže birželio 2 d., kada buvo pa- 
siskirstyta pareigom.
^Per 4 su puse metų turėjo 38 

valdybos posėdžius, 11 visuotinų 
susirinkimų, 8 posėdžius su ra- 
movėnais (5 iš jų kartu su šau
liais). Per tą laiką buvo pa
duota 17 užuojautų į “Draugą”. 
Suruošti 3 kalėdiniai pabendra
vimai, kviečiant ir ramovėmis.

Paruoštos 5 kultūrinės popie
tės 1978. m. spalio 29 d., Tauti
niuose namuose — paremti Pa
saulio Lietuvių dienas Toronte, 
1979 m. kovo 25 d. Tautiniuo
se namuose padėti Jaunimo 
■kongresui, 1979 m. lapkričio 25 
d. supažindinti su Jaunimo są
jungos atstovais ir padėti atsi
kviesti iš Pietų Amerikos du 
ansamblius, 1981 m. gegužės 
23 d. Jaunimo centro kavinėj 
pabendravimas savo tarpe ir 
1981 m. laukričio 22 d. Šaulių 

. namuose — padėti mūsų atsto
vybei Washingtone.

Suruoštas S. Oželienės pager
bimas 1980 m. lapkričio 7 d. 
Dalyvauta pulk. J. Švedo pager
bime 1980 m. sausio 2 d. Da
lyvauta Dariaus-Girėno minėji
mo paraduose 1978, 79 ir 80 m. 
Globojom styginį ansamblį, vi
sada talkinom “Margučiui”. Daž
niausiai pirmininkė K. ILeonai- 
henė atstovavo draugiją šaulių 
parengimuose, Moterų‘federaci
jos, Neo-Lithuanų ir kitų orga
nizacijų ~ susirinkimuose, suva
žiavimuose ar baliuose.

Į “Draugo”, Jaunimo centro/ 
ruošiamas vakarienes, šaulių kū 1 
čias, pavasario ir rudens sezo-' 
no atidarymus ar uždarymus 
sudarydavom stalą. Palaikyta 
tradicija — važiuoti prie Prezi
dentų eglučių į Friendship Gar- 
dens. Išlaikyta Vėlinių tradi
cija, kasmet tą. dieną užsakant 
šv. Mišias ir dalyvaujant eisenoj 
prie. T^isvAs kovų paminklo. 
Įvesta nauja tradicija — šv. Mi
šios spalio pabaigoj už mirusias 
iiares.

Įsigijom ir pašventinom drau
gijos vėliavą 1980 m. birželio 
1 d. Sutvarkytas nuotraukų 
stovas Laisvės kovų muziejuje, 
kur atvaizduota dr-jos veikla 
nuo 1925 m. iki dabar.

Per tą laiką buvo paaukota 
daugiau kaip 4000 doL įvairiems 
lietuviškiems kultūriniams rei- 
kąlams. Didesnės sumos buvo 
pasiųstos —: Washingtone ats
tovybės rūmų remontui 2000 
dol. Pasaulio Lietuvių dienoms 
Toronte, LB Jaunimo sąjungai 
ir LB Kultūrinei komisijai pa
dėti atsikviesti iš Pietų Ameri
kos du ansamblius .(pinigai 
įteikti dr. L. Kriaučeliūnui). 
Mažesnėm sumom buvo paauko
ta: Romo Kalantos paminklui, 
kapt. P. Gudyno vardu įnašas į 
liet'Fondą, “Draugui”, ‘'Ka
riui”, Tautinių šokių šventės ko
mitetui, “Lituanus”.

Išsiųsti 33 laiškai ikongres- 
nfenams prašant padėti išlais
vinti Balį Gajauską. Tuo pa
čiu tikslu parašyta ir IL. Brež
nevui. Parašyti laiškai Allan 
Dįxon, Chas. Percy, Sidney Ya- 
teę ir kitiems, prašant laisvės 
Vyt. Skodžiui. Parašyta popie
žiui Jonui Pauliui H, linkint, jam 
greitai, pasveikti po atentato. 
Parašyta prez. Carteriui, kon- 
gresmanams Ch. Percy ir kt., 
aiškinant, kad 18 jaunų lietu
vių, demonstravusių prie Sovie
tų atstovybės, yra nekalti.

Parašyta prez. Reaganui, se
natoriui Ch. Percy, Allan Di- 
*on ir kitiems M. Jurgutienės 
reikalu.

Raštu sveikinta PLB Toron
te, Lietuvių Moterų klubų fe-

teranų s-gos Ramovei švenčiant 
60 m. gyvavimo sukaktį, Vliko 
seimui Chicagoje, Vyčių 66 sei
mui Chicagoje, Liet. Kat. Mok
slo Akademijos suvažiavimo pro
ga, Liet, karių vet. (Ramovės 
Chicagos skyriui 30 m. sukak
ties proga, Balto XX seimo pro
ga, Velykų ir vardinių proga J. 
Daužvardienės ir daug smulkes
nių laiškų bei sveikinimų. Gau
ta daug laiškų iš įvairių orga
nizacijų, prašant piniginės pa
ramos arba kviečiant dalyvauti 
jų renginiuose.

Gautos padėkos iš dr. A. Pau
liaus, “Kario” žurnalo, Frank 
Annunzio, Paul Simon, Ed Der- 
winski, Sec. Vance, Lietuvos 
Vyčių, Ch. Percy, Allan Dixon, 
popiežiaus sekretoriaus, dr. St 
Bačkio ir daug kitų.

Buvo numatytos ekskursijos į 
Wisconsin Delis, Starved Rock 
parką 'Arboretum botanikos 
sodą, Washington, D. C., bet ka
dangi jokio 
ekskursijos

Valdybos

pritarimo nebuvo, 
neįvyko.

narės — aušrokės

AUTOBUSAI IŠ KANADOS Tą organizuoti imasi Chicago
• (Dock and Canal Trust and Life 

Assurance Society.Chicagos susisiekimo vadyba 
gavo galutinį patvirtinimą jos 
plano iš Kanados už 25.2 mil. 
dolerių nupirkti 200 autobusų. 
Tą planą patvirtino Jungtinė 
administracinė komisija.

NEGAUS 50,000 DOL.
JAV apeliacinis teismas pa

naikino federalinio teismo spren
dimą, pagal kurį 39 metų mo
teriai Svad Iskander turėjo būti 
išmokėta 50,000 dol. kompensa-

•fiiiiiiriiimiiiiiiiiiiiiimzTaiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PASAULIO LIETUVIŲ 
KATALIKŲ ŽINYNAS

Redagavo
KUN. KAZIMIERAS PUGEVICIUS

ir MARIJONA SKABEIKIENĖ

★

— K. Leonaitienė ir AL Likan- • ei jos už tai, kad įtariant ją pa- 
derienė daug dirbo “Aušros” 
gimnazijų suvažiavimo rengimo 
komitete ir kitos valdybos na
rės, kaip J. Ivašauskienė, J. Ke
relienė ir S. Toliušienė, yra ak
tyviai įsijungusios kitose orga
nizacijose ir draugijose.

A. Likanderienė

A. a. Marija Kuraitytė - Varnienė prie vyro a. a. dail. Adomo Varno kapo 
1981 m. Šalia jos —r Domą Petrutytė. Nuotr. Vyt Kasniūno

MOŠŲ KOLONIJOSE
Beverly Shores, Ind,

; LIETUVOS DUKTERYS 
VISŲ PASIDIDŽIAVIMAS
Lietuvos Dukterų draugijos

Beverly Shores seniūnija netru
kus švęs veiklos pirmąjį jubilie
jų. Keturios narės, veikusios Chi
cagoje suorganizavo seniūniją, 
kuri auga skaičiumi ir šiuo me
tu turi arti 30 narių. Pirmoji se
niūnė buvo Meilutė Rulienė, po 
to Halina Žitkienė, Ona Pulkau- 
nikienė ir šiuo metu vėl vadovau
ja Halina Žitkienė, jos pavaduo
toja Antanina Dagienė. Liet. Dūk 
terų seniūnijai priklauso veiklios 
apylinkės narės, kurių dauguma 
yra taip pat Lietuvių Klubo bei ( 
Balfo skyriaus narės. Visos trys 
organizacijos darniai bendradar
biauja, viena kitai talkina. Be
verly Shores moterys yra visų pa
sididžiavimas ir kad šios apylin
kės lietuvių veikla pasižymi vi
suomeniniam bei kultūriniam gy
venime, o taip pat ir labdaroje, 
didelis nuopelnas tenka joms.

Šią vasarą Liet Dukterys su
ruošė gegužinę, susilaukė daug 
svečių ir turėjo gražaus pelno. Se
niūnijos susirinkime, kuris įvyko 
Sofijos ir Gedimino Mickų na
muose, buvo pasidžiaugta narių 
pareigingumu. Seniūnijos vadovė 
Halina Žitkienė pabrėžė, kad už
teko tik pasakyti, kur yra reika
linga talka, o darbui siūlėsi pa
čios talkininkės. Taip pat talki
no ir narių vyrai: Jaunutis Dagys, 
Edvardas Žitkus, dail. Marius 
Daugvila, broliai Kąsni ūnai ir 
kiti. Susirinkimą vadovė pravedė 
jaukioje dvasioje, o po to, besivai- 
Šinant Sofijos Mickuvienės Ska
nėstais, dar ilgai buvo pabend
rauta, pasitarta ateities darbais- 

Ona V. Žemaitė

vogus ką iš krautuvės, ji buvo 
palicijoje kratoma net išren
giant.

DIDŽIULĖS STATYBOS

Merė J. Byrne paskelbė apie 
planą pravesti dideles statybas 
50-ties akrų plote tarp Michigan 
Avė ir ežero ir tarp Grand Avė. 
šiaurėj ir Chicagos upės pietuo
se. Statybos kainuotų apie 3 
bil. dolerių ir užsitęstų 20 metų.

Leidinyje yra adresai lietuvių vys
kupų už Lietuvos ribų. Kunigų išeivi
joje, Parapijos ir misijos išeivijoje. 
Kunigai Lietuvoje, jų parapijų adre
sai. Nekrologas lietuvių kunigų. Mo
terų, vyrų vienuolijos. Laikraščiai ir 
žurnalai ir kita reikalinga informa
cija.

Išleido Lith. Roman Cath. Priests’ 
League of America. Brooklyn, N.Y.

Kaina su persiuntimu $8.00.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, lū. 60629
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A. A.

Darius Andrius Petras Garbenis
Tragiškai žuvo spalio. 11 d., .1982, 2:30 vai. popiet, sulaukęs 

17 m. amžiaus. Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Regina žalnieraitienS, 

tėvas Algis Garbenis, močiutė Marija Bulakienė, Australijoje dėdė 
Algis Bulakas, Amerikoje teta Stasė Olšauskienė su vyru Česlovu, 
pusbrolis Linas, pusseserė Audronė su- šeima, teta Aldona ir Juozas 
Kairiai, kiti pusbroliai ir pusseserės su šeimomis, giminės Chicagoje, 
Wisconsine ir Kanadoje.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 15 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, tėvas, močiutė ir kiti giminės.

Laid. direkt Donald A Petkus — Tel. 476-2345

CHICAGOS VISUOMENĖ yra kviečia
ma atsilankyti į paskaitų ciklą: „Žvigsnis 
j dabarties pogrindžio leidinius64.

Penktadienį, spalio 15 d., Jaunimo centre

7:30 vakaronė: „Dabarties Lietuva išeivių kūryboje“. Dalyvauja 
— K. Bradūnas, J. Švabaitė su sava kūryba. J. Balutis, A. Kižienė, D. 
Markelytė pristatys kitus autorius.

Šeštadienį, spalio 16 d. Jaunimo centre

9:30 paskaita: .Ateities Lietuvos santvarka pogrindžio spau
doje“. Ref.: dr. S. Sužiedėlis. Kom.: kun. dr. V. Bagdanavičius.

11:00 paskaita: „Kronikos autorių prielaidos apie pasaulinę ir 
vietinę Bažnyčią“. Ref.: tėv. A. Saulaitis, S.J. Kom.: sės. dr. Julie- 
Shainauskaa.

2:00 paskaita: „Pogrindižo pažiūra į išeivijos veiklą“. Ref.: dr. A. 
Idzelis. Kom.: Emilija Sakadolskienė.

3:30 simpoziumas: „Pogrindžio spaudos politiniai bruožai“. Ref.: 
kun. dr. J. Šarauskas, S. Kuprys, J. Pabedinskas.

7:00 banketas. ATEITIES žurnalo jaunimo konkurso premijų 
įteikimas.

:• ’žąt-
Sekmadienį, spalio 17 d., Ateitininkų namuose — Lemo n te.

10:30 paskaita: „Religinio persekiojimo psichologiniai bruožai“. 
Ref.: dr. A. Norvilas. Kom.: dr. D. Katiliūtė-Boydstunienė.

12.00 Šv. Mišios. Atnašauja — kun. dr. K. Trimakas.
Rengėjai

%

A. f A. JUOZUI SVENTICKUI 
mirus, sūnų Edmundą, žmoną p. Mariją ir 
visus artimuosius atsiskyrimo skausme 
nuoširdžiai užjaučia

KRIKŠTO DUKTĖ IRENA,
JANINA, BRONIUS ir ANDRIUS RACEVIČIAI

A + A.
Dr. STASIUI ANKUDUI mirus, 

žmonai Dr. MARIJAI, dukrai MILDAI su ŠEIMA 
ir kitiems GIMINĖMS reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu dalinamės skausmu.

BRONIUS ir VERA AUŠROTAI 
JONAS ir ALBA JAKUBAUSKAI 

Juno Beach, Florida

E U D EI K I S

n

LIETUVIŲ KLUBO VEIKLA

Klubo veiklos metai baigiasi 
giuodžio mėnesį ir tada pažiūrė
sime, kokios gėrybės bus sukrau
tos į lietuviškos veiklos klėtį, ku
rioje yra daug aruodų. Šiuo metu 
klubo valdyba, ypač pirminin
kas inž. Valerijonas Radys ir kiti 
klubo nariai užsiėmę ruošimu tra 
dicinio rudens baliaus, kuris 
įvyks spalio 16 d. 7 v. v. gražioje 

I Red Lantem lim salėje, prie eže-

ro kranto. Programą atliks egip
tietės egzotiškos šokėjos. Klubo 
mecenatas prof.dail.Arvydas Alg
minas padovanojo labai gražų ir 
vertingą meno kūrinį, kuris teks 
laimingajam svečiui.

RALFAS
Balio rudens vajus bus prade- j 

tas gražiomis iškilmėmis spalio I 
31d. Šv. Onos bažnyčioje bus au
kojamos šv. Mišios už mirusius 
baltininkus, kartu pareiškiant pa
dėką ir prašant Aukščiausiojo pa- j 
laimos visiems baltininkams, 1 
vykdantiems artimo meilės įsa
kymą. Po pamaldų vyks pietūs 
Holiday restorane. Iškilmingas 
posėdis vyks gražioje Holiday 
Inn salėje. Pagrindinis kalbėtojas' 
bus žymusis širdies scpecialistas 
prof. dr. Rimgaudas Nemidkas. 
Tikimasi susilaukti garbės sve
čių: Balfo pirm. Marijos Rudienės 
ir inž. Antano Rudžio.

Balfo rudens vajaus vedėju su
tiko būti vicepirmininkas inž. 
Kazimieras Pocius, sėkmingai pra
vedęs du paskutiniuosius vajus

Balfo skyriaus pirmininkės 
Onos Pulkauninkienės bute įvy
kusiame valdybos posėdyje buvo 
pasidžiaugta, kad į valdybą grįžo 
Jonas Kavaliūnas, buvęs vasario 
16 gimnazijos direktorius. Graži
na Stankūnienė sutiko būti ren- j 
ginių vadove. (Gražina ir Jonas 
Stankūnai yra žymūs labdaros 
rėmėjai).

A. f A.
ADELINA TURNEWITZ

HAUSAITĖ
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė spalio 12 d., 1982 m., 2:30 vaL popiet, sulaukus 84 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ella, žentas Stasys Juodis, 

3 anūkai: Raimundas, Dana su vyru Kari Slauderback, ir Rūta, pro
anūkė Crystal Slauderback, Vokietijoje sesuo Marytė Ančiukaitienė 
su vyru Jonu ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Gaidas - Daimid koplyčioje, 4330 S. Califor
nia Avenue.

Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 15 dieną. Po gedulingų 
apeigų 10 vai. ryto iš koplyčios bus nulydėta į Lietuvių Tautines 
kapines.

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

Nuliūdę: DUKTĖ, ŽENTAS IR ANŪKAI.

Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440.

Kl. Koreesp.

BŪTINAI SKIEPYTI

Nuo spalii 15 d. nebus lai
komi Chicagos mokyklose, ku
rie nebus įsiskiepiję ir nebus pa
tikrinta jų sveikata. Dar yra 
apie 83,000 vaikų, kurie nėra 
įskiepyti.

A. f A. Dr, STASIUI ANKUDUI 
mirus, jo žmonai, sesei dr. Marijai, dukrai 
Mildai ir žentui Vytui Jaksciams reiškia gi
liausią užuojautą ir kartu liūdi

Gyd. Korp! “Fraternitas Lithiuinica-Patria”
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SOPHIE BARČUS
RADIO SELMOS VALANDOS

Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma* 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Stotis WOPA 1490 AM

Transliojama 11 nuosavos studijos 
Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus.

7159 So. Maplewood Avė., 
Chicago, IL ®0«29 
Tel. — 778-1543
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A. f A.
Med. dr, STASIUI ANKUDUI mirus, 
jo žmoną, mielą kolegę MARIJĄ ir jos dukterį, 
MILDĄ su ŠEIMA nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

ONA VAŠKEVIČIŪTĖ 
JANINA JAKŠEVICIENĖ

k

Telefonas — YArds 7-1741-2

X

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ■

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

I

I
I
J 4605-07 South Hermitage A.venue

t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpabUc 7-1213
11028 Southvest Highivay, Palos Ilills, DL TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAtayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO. 50th AVĖ.. CICERO, ttJL. TeL OLymplc 2-1003

VI



DRAUGAS, ketvirtadienis, iy»z m. spano men. 14 a.

X Dail. Anastazija Tamošai
tienė atvyksta į Chicagą ir da
lyvaus savo kilimų ir grafikos 
parodos atidaryme, kuris bus 
“Galerijoje” spalio 22 d.

X Viktoras Ralys yra New 
Yorko “Harmonijos” steigėjas 
ir vadovas, vadovaująs vyrų 
chorui “Perkūnui” ir yra Ap
reiškimo parapijos vargoninin
kas ir vadovas. New Yorko miš
rus vokalinis kvartetas “Har
monija” Chicagoje pasirodys 
spalio 17 d. 3 vai. p. p. Jauni
mo centre rengiamame koncerte.

>< šiais metais “Kariui” pa
remti kavutėje, kuri įvyks spa
lio 24 d. 3 vai. p. p. Šaulių na
muose, pagrindinį žodį 
LŠST pirmininkas Karolis 
kovai tis.

X JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos ir, specialaus komite
to II-roms Pasaulio Lietuvių 
dienoms ruošiamo banketo rei
kalams aptarti kviečiamas po
sėdis spalio 18 d. 7:30 vai. va
kare “Margučio” patalpose. 
Banketas bus spalio 30 d. Jau
nimo centre.

tars 
Mil-

Kai-
7 d.

X Sauthwest Parapijų ir 
mynystės federacija spalio 
turėjo pasitarimą su CHA va
dovu Andrew Mooney ir kitais 
miesto plėtimo pareigūnais ir 
priminė, kad merės J. Byrne pa
žadas nebuvo miesto pareigūnų 
išpildytas. A. Mooney pripaži
no, kad buvo padaryta klaida, 
įjungiant 6207-11 So. Richmond 
ir 7329 So. Rockwell gatvių pro
jektuose, bet nepažadėjo atitai
syti. Tas klausimas federaci
jos pastangomis turi būti iš
spręstas dar prieš Chicagos me
ro rinkimus.

X “Ateities” vakaras jau čia 
pat, šeštadienį, spalio 16 d., Jau
nimo centre. Programoje: pre
mijų įteikimas, fortepijono ir 
trompetės duetas — Kristina ir 
Ilona Kuprevičiūtės iš Clevelan- 
do, vaišės ir šokiai, grojant 
Aidui. Bilietai pas Vyt. šoliūną, 
namų tel. 267-6739, darbo — 
257-2175. (pr.).

X Operos balius, kuris tradi
ciniai kasmet rengiamas su lai
mėjimais, šiemet įvyks lapkričio 
20 d. Tautinių namų salėje, šo
kiam gros vėl Neo-Lithuanų or
kestras. Kviečiame Chicagos ir 
apylinkių lietuvius gausiai daly
vauti ir tuo padėti Lietuvių 
Operai tęsti kultūrinę bei meni
nę veiklą. Stalus galima rezer
vuoti pas Op. vice-pirm. Jurgį 
Vidžiūną, kuris taip pat suteiks 
ir visas kitas informacijas, tik 
prašome jam paskambinti šiuo 
telef. 767-5609. (pr.)

X Antras Kaimas, šiais me
tais kaip niekad, trenkia visus 
nuo koto! Pasisekimas — ga
rantuotas! Garbė — užtikrinta! 
Pelnas — apsaugotas, 
binkite 422-4288 ir 
te vietas spalio 
23-24 pastatymams 
2516 W. 69 St

— Šv. Kryžiaus ligoninėj nuo 
spalio 21 iki lapkričio 11 d. 
kiekvieną ketvirtadienį bus vy
resnio, amžiaus žmonėms specia
lus kursas, kuriame bus aiški
nama senatvės sunkumai ir jų 
palengvinimas psichologiškai, 
sociališkai ir sveikatos atžvil
giu. Kursas bus nuo 7 iki 8:30 
vai. vak. Informuotis reikia te
lefonu 434-6700, ext. 200.

X Dzūkų draugijos narių vi
suotinis susirinkimas bus spa
lio 17 d., 12 vai. Jaunimo cen
tre. Visi nariai ir jų draugai 
kviečiami atsilankyti.

X Prof. dail. Arvydo Algmino 
labai vertingas meno kūrinys, 
padovanotas Beverly Shores Lie
tuvių klubui, teks laimės keliu 
rengiamo baliaus proga.

X “Bridges”, Lithuanian - 
American Nevvsletter, anglų kal
ba leidžiamas žurnaliukas lietu
viams, jau nekalbantiems lietu
viškai, Nr. 7, rugsėjo mėnesio, 
pasiekė redakciją. Žurnalėly pa
minėta rašytojo Vinco ( Krėvės 
100 metų gimimo sukaktis, daug 
informacijų iš lietuvių gyveni
mo Amerikoje ir okupuotoje 
Lietuvoje. Laikraštį redaguoja 
dr. Stasys Goštautas, techninė 
redaktorė Dalia Bulvičiūtė.

x Dr. Antanas Marčiukaitis, 
Gillespie, III., A. Pivoriūnas, 
Port. Colborne, Kanada, L. Pe
tersonas, Dearbom Hts., Mich., 
Sophia Poknis, Toledo, Ohio, , 
M. Ugėnas (Mrs.), St. Peters-i 
burg, ĮFla., Kazys Ulevičius, 
Crystal Lake, III., Danguolė 
Spakėvičius, Washington, D. C., 
pratęsė prenumeratą su 7 dol. 
auka. Labai ačiū.

Europos lietuviškose studijų dienose prie Londono, Angli joje, meninę programą atlikę svečiai. 15 kairės: stud. K. 
Ivinskis, sol. Laima Stepaitienė, sol. V. Gasparienė, muz. dr. V. Vasyliūnas, E. Juodvalkė, S. Kubilius ir akt. Z. 
Slekytė.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DAIL. G. ŽUMBAKIENĖS

PARODA

kūriniai daili- 
platesnių po-

gimusi Lietu-

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Viktoras Perminąs, gyv. 
Detroite, Mich., gavo skaudžią 
žinią iš ok. Lietuvos, kad Vil
niuje spalio 8 d. mirė a. a. Ge
nė Perminaitė-Žebriūnienė, Lie
tuvos kariuomenės kapitono 
žmona. Ji ilgai dirbo JKaro li
goninėje kaip gailestingoji se
suo.

— Balfo Los Angeles skyriaus 
valdyba praneša, kad piniginis 
vajus yra nuo spalio 10 d. Val
dyba prašo visus gausiai aukoti 
ir sušelpti vargstančius lietu
vius. Taip pat bus laimėjimai, 
kuriems bilietus reikia įsigyti iš 
anksto.

— Sv. Kazimiero parapijos li
tuanistinė mokykla Los Ange
les šių metų mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 11 d. Pirmą dieną 
susirinko apie 100 mokinių, bet 
tikima, kad šis skaičius dar pa-

vadovauja Da- 
tėvų komiteto

R. Mattis.

Ariz., Lietuviu

Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre spalio 8 d. atidaryta dail. 
Giedrės Žumbakienės paroda. 
Ją surengė LSS skaučių seseri
jos vadi ja. Ją atidarė vyr. sk. 
D. Eidukienė, pasidžiaugdama 
dailininkės kūrybingumu. Pa
kvietė dail. A. Valešką aptarti 
dailininkės kūrybą. Dail. A. Va- 
Iešką pažymėjo, kad šią parodą 
sudaro dailininkės sukurtieji 
ofortai, kurie visi verti lankyto
jų dėmesio kaip 
ninkės, turinčios 
lėkių.

Dailininkė yra
voje 1940 m., į JAV-bes atvyko 
1949 m. St. Xavier kolegijoje 
gavo meno bakalauro laipsnį ir 
tęsė meno studijas Chicagos 
Meno institute, pagaliau North- 
vvestem universitete 1977 m. 
gavo magistrės laipsnį grafikos 
meno srity. Ji dėstė Įmeną įvai
riose mokyklose,, buvo grafikos 
dėstytojo asistentė Northwes- 
tem universitete, dabar dirba 
North Shore meno lygoje, kaip 
fakulteto narė. Priklauso de
šimčiai įvairių meno sąjungų. 
Jos kūriniai yra buvę išstatyti 
keliose dešimtyse grupinių pa
rodų, net ir kitose valstijose, 
yra gavusi premijų, įvertinan
čių jos išskirtinai gerus darbus.

Parodos atidarymo, iškilmėse 
dail. G. Žumbakienė padėkojo 
skaučių seserijos vadijai už pa
rodos surengimą ir dail. A. Va- 
leškai už įvado žodį į parodą.

Parodoje išstatyta 40 oforto 
darbų (gamtos temomis, nu-

nio formato aliejinius darbus. 
Buvę dviejų spalvų — juodos ir 
baltos — sąskambiai išėjo į pa
prastų formų, neslepiančių pri
mityvizmo manieros, plačių di
mensijų drobes, kuriose nemažai 
energijos ir spalvinio įsikarščia
vimo ženklų. Dailininkė neslepia 
meilės Lietuvos gamtai, kaimui 
ir jo žemdirbiams. Paveikslų 
spalvos, formos ir kompozici
jos rodo pastoralinį pasitenki
nimą, ramų džiaugsmą, tačiau, 
jaučiamas ir tam tikras neri
mas, gyvas spalvų svoris.

“Galerijos” pateisinimui rei
kėtų pridurti, kad per kelias 
parodos dienas buvo parduoti 
6 paveikslai, visi — amerikie
čiams, kuriems imponuoja “et
ninės” parodos temos. Nežiū
rint pirkėjų tautinės kilmės, visi 
pabrėžė, kad jiems tie paveiks
lai primena senelių pasakoji
mus, jų pergyvenimus vienos ar 
kitos tautos sodžiuose. Juk mo
ters darbai kaimuose būdavo vi
sur panašūs: audimas, verpi
mas, skalbimas ar duonos kepi
mas visur buvo vienodi 
grybų “medžiojimas”.

DAINOS, JUOKAS 
VEIKLA

kaip ir
A. P.

IR

“Harmoniją”. Kvartetui vado
vauja jaunas muzikas Viktoras 
Ralys. Jis taip pat vadovauja 
vyrų chorui “Perkūnui” ir yra 
Apreiškimo parapijos vargoni
ninkas ir choro vadovas. Kvar
tetui akompanuoja Matas Yat- 
kauskas, kuris vargonininkauja 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Elizabethe, N. J- Atvykdami į 
Ohicagą sutiko pagiedoti sek
madienį, 10:30 vai. ryto Mišiose 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje.

New Yorko “Harmonija” ne
seniai sėkmingai koncertavo 
Pennsylvanijos lietuvių dienoje, 
o paskui Worcesterio ir New 
Britain lietuviams. Visi kvarte
to nariai yra jauni ir išsimoks- 
linę. Kvarteto administracinius I 
reikalus tvarkančio Petro Tuti
no buvo paklausta, kas -juos 
skatina savo laisvalaikį skirti 
dainai ir lietuviškam veikimui. 
Atsakė, kad yra labai svarbu 
išlaikyti lietuvybę ir tradicijas j 
ir puoselėti lietuvių kultūrą. 
Drauge užtikrino, jog jie visi 
penki labai mėgsta muziką ir 
lietuvišką dainą.

Ateikime pasiklausyti dainuo
jančio ir giedančio New Yorko 
lietuvių dainos vieneto.

Natalijos Sodeikienės keramika 
“Augimas”.

Parodą dar galima aplankyti 
Midland Savings banko valando
mis ir šeštadienį 12-4 bei sekma
dienį 1-5 vai., 4038 Archer Avė.
LINKSMA ANTRAME

augs. Mokyklai 
lilė Polikaitienė, 
pirmininkas yra

— Phoenixo,
Bendruomenės apylinkė rengia 
pikniką spalio 31 d., sekmadie
nį, 1 vai. p. p. N. Mountain par
ke. Bus galima gauti pietus, 
dalyvauti laimėjimuose, pasi
šokti ir pabendrauti.

— Šv. Kazimiero par. bažny
čioje rugsėjo 26 d. buvo pakrikš
tyta Leono ir Ramonos Juozų 
dukrelė Ramonos Veronikos 
vardais. Krikšto apeigas atli
ko kun. dr. A. Olšauskas. Krikš
tynų vaišės buvo tėvų namuose 
Santa Monica, Calif.

— Livija Lipaitė baigia Kali
fornijos valstybinį universitetą., 
Long Beach, Calif., įsigydami 
meno magistro diplomą Baigia
moji diplominė paroda bus spa
lio 24 d., sekmadienį, 1 vai. p. p. 
California Statė universiteto, 
galerijoje. Parodą bus galima 
pamatyti spalio 24-28 dienomis 
nuo 12 iki 4 vai.

KAIME
išvaka- 
teatras 

9 ir 10

— Los Angeles LDK Birutės' 
draugija gruodžio 4 d. rengiasi 
paminėti savo įsikūrimo ir veik-' 
los 25-rių metų sukaktį. Prasi
dės gruodžio 4 d. šv. Mišiomią 
o gruodžio 5 d. bus iškilminga’ 
akademija, pietūs ir programa.

AUSTRALIJOJE
— “Dainos” chorui Sydnėjuje 

vadovauja valdybos pirminin
kas A. Kramilius. Kiti valdy
bos nariai: A. Sidaras, A. Koį 
bakienė ir Laima Barkutė.

Skam- 
rezervuoki- 
16-17 ar 
Playhouse, 

(pr.)
x Perkant ar parduodant na

mus, kreipkitės į Danguolę Va- 
lentinaitę, tel. 767-0600. Ji jums 
padės ir patars nejudomojo tur
to srityje. (sk.)

x “Draugo” administracija 
ruošia tolimą ir įdomią kelionę, 
kurioje bus galima pamatyti 
Jeruzalę, Kairą ir Atėnų mies
tus. Išvykstame balandžio 21 d. 
1983 m. Informacija gaunama 
pas: American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Avė., 
Chicago, DI. 60643. Tel. (312) 
238-9787. (pr.).

x Ar jūsų bankas ar taupy
mo bendrovė moka jums 8% už 
taupomąją sąskaitą — (Pass- 
book) ? Jei ne — kreipkitės į i 
Lietuvių Fondo Fed. Kredito 
kooperatyvą. (sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings; 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI7-7747. (ak.).

x JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba ir specialus 
komitetas spalio 30 d., Jaunimo 
centre, ruošia II-roms P. L. die
noms (įvykstančioms 1983 m. 
Chicagoje) paremti banketą, 
Stalus ir bilietus galima užsisa
kyti pas K. Laukaitį, tel. 323- 
5326 arba pas Marytę Remienę 
tel. 447-0598. Visas pelnas ski
riamas Antroms Pasaulio Lietu
vių dienoms. Aukos nurašomos 
nuo taksų, čekius rašyti vardu: 
Lithuanian World Festival, Ine. 
Trumpą programą atliks Linda 
Burbienė-Ruzgaitė. Visus Links
mins Neo-'Ldthuanų orkestras, 
vadovaujamas Algio Modesto.

(pr.).
x Lemonto Balfo skyrius 

kviečia jus dalyvauti šv. Mišio
se spalio 17 d., 12:45 yal. popiet 
De Andreis seminarijos bažny
čioje, 511 E. 127 St. Įteiksite' šviestomis per dailininkės kūry- 
savo aukas Balfui — padėsite 
vargstantiems tautiečiams. Po 
šv. Mišių bus kavutė. (pr.).

X Už a. a. Stasio Švedo sielą, 
jo 3-jų metų mirties sukaktį pri
siminti, šv. Mišios bus atnašau
jamos pirmadienį, spalio 18 d., 
7:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje. Prašome draugus ir 
pažįstamus jį prisiminti savo 
maldose. Šeima

(pr.).
X A. a. dantų gyd. Rožės Ti- 

jūnienės - Paurytės, mirusios 
1975 m. spalio 18 dieną, septyne- 
rių metu mirties liūdnai sukak
čiai paminėti, už Jos sielą bus 
atnašaujamos šv. Mišios šį sek
madienį, spalio 17 dieną, 12 vai. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Nuo
širdžiai prašoma artimųjų ir pa
žįstamų dalyvauti bendroje mal
doje, kur bus prisiminta ir pa
gerbta velionė.

Liūdintis Vyras
(pr.).

X Dengiame ir Taisome visų 
rūšių stogus. Už savo darbą 
garantuojam ir esame apdraus
ti. Skambinkite Arvydui Kietai lai, parodą ir dailininkės evoliu- 
tel. 434-9655 arba 737-1717.

(sk-).

binę prizmę. Paroda tęsis iki 
spalio 24 d. Lankymo valan
dos - penktadieniais nuo 7 iki 
9 vai. vak., Išeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 11 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. J. Pr.

DAIL. M. STANKŪNIENĖS
PARODA

Spalio 1 d. “Galerijoje”, 744 
N. Wells St., buvo atidaryta dai
lininkės Magdalenos B. Stankū
nienės dailės darbų paroda, ku
ri tęsis iki spalio 17 d. Atida
rymo dieną galeriją aplankė 
apie 80 meno mėgėjų, jų tarpe 
nemažai amerikiečių. Atidary
mas buvo kruopščiai suorgani
zuotas. Prie stalo pirmajame 
“Galerijos” kambaryje sėdėjo 
V. Baukutė, maloniai priimdama 
svečius. Turtingas vaišių sta
las, kuriuo,ypač domėjosi ame
rikiečiai svečiai, buvo vadovau
jamas Danos Endrijonaitės.

Parodoje dailininkė parodė 17 
didesnių aliejaus darbų ir 23 
mažesnius spalvotos grafikos 
kūrinius. Tai Lietuvos sodžiaus 
moterų darbus iškelią paveiks-

cijos kryptį. Mažesniųjų kūri
nių tema perkelta į daug dides-

“Margučio” paskelbtas felje
tono konkursas susilaukė neti
kėtai didelio kiekybinio pasise
kimo. Vėliausiomis žiniomis, 
konkurse dalyvauja 29 autoriai 
su 30 rankraščių. Mūsų sąlygo
se tai neeiliniai skaičiai. Skai
čiai, kurie kelia klausimą, kas 
gi paskatino rašančiuosius susi
domėti šiuo jau ne taip lengvu 
literatūriniu 
komisijai bus .
perskaityti ir įvertinti gautus I jonas Tričys — dail. M. Šileikio 
rankraščius. I 500 doL už tapybą “Gluosniai”,

žanru. Vertinimo 
nemažas darbas1

Ateinantį sekmadienį, spalio 
17 d. 3 vai. p. p., Jaunimo centre 
bus paskelbti konkurso laimė
tojai ir įteiktos jiems skirtos 
premijos. Yra numatytas ir 
premijuotų feljetonų skaitymas. 
Ta pačia proga pirmą kartą Chi
cagoje išgirsime rytinėse valsti
jose jau spėjusį pasižymėti New 
Yorko mišrų vokalinį kvartetą

P. L.

DAILĖS PREMIJŲ
LAIMĖTOJAI

Šių metų bendroje Dailės pa
rodoje, kurias jau eilė metų su
ruošia Čiurlionio galerija, Ine., 
premijas laimėjo: Vladas En- 
driulaitis — Čiurlionio galerijos, 
Ine. — 500 dol. už mišrios tech
nikos kūrinį “Marių pasaka”,

seselė Mercedes — (M. Išileikio 
250 dol. už tapybą “Gėlių puok
štė” ir Edvardas Walaitis — T. 
Petraičio 250 dol. už akvarelę 
“Laukinės žąsys”. Geriausiu 
parodos kūriniu jury komisija 
pripažino M. Išileikio tapybą 
“Žvejai”. Garbės žymenimis 
išskirti Vlado Meškėno tapyba 
“'Dr. R. Tijūnienė ir sūnus” bei

New Yorko “Harmonija”, mišrus vokalinis kvartetas. Iš kairės: P. J. Tutinas,
R. Bobelytė - Brittain, V. Ralys, B. Ralytė - Malinauskienė ir M. Yatkauskas. j 

Nuotr. R. Liaukos

Savo dvidešimtmečio 
rėse humoro, satyros 

• Antras Kaimas spalio 
dienomis Chicagos publikai Play- 

. house teatre pateikė gerai pa
ruoštą spektaklį. Scenoje buvo 
patyrę antrakaimiečiai aktoriai: 
Jūratė Jakštytė, Eugenijus Bū-Į 
tėnas, Juozas Kapačinskas, Ro
mas Stakauskas, po dešimtmečio 
pertraukos sugrįžusi Vida Gil- 
vydienė ir nauja vaidintoja In
drė Toliušytė. Antrakaimietė 
Dana Mikužienė šiemet scenoje 
nepasirodė, bet buvo matoma 
ekrano skaidrėse.

Antro Kaimo prievaizda Al
girdas Antanaitis yra patyręs 
režisierius ir programos organi
zatorius. Ir šį kartą jam pavy
ko naujai gauti ar iš raštų pa
rinkti kūrinius K. Almeno, K. 
Bagdonavičiaus, A. Landsber
gio, A. Gustaičio, V. Šekspyro, 
F. Reineau, A. Tamaliūno, A. 
Tendzegolskio, V. Žilinskaitės, 
V. Žukausko ir kitų, duodant ir 
savo kūrybos. Todėl progra
ma pasižymėjo gausiu įvairumu. 
Tai buvo mažų, smagių gabaliu
kų mozaika, išskyrus tik ilgesnį 
draminį veikalėlį “Lagaminą”, 
paimtą iš Vytautės Žilinskaitės 
išleisto rinkinio, pavaizduojantį 
perskyrų pagundas.

Šiame spektaklyje buvo labai 
taikliai pasijuokta iš sovietinės 
biurokratijos, iš Lenkijos reži
mo sudarytos netvarkos, humo- I teismo sprendimu sušaudytą 
rištinė j formoj buvo primintas . m. Gudeliui su A. Bulota pavy- 
ir Seinų lietuvių rūpestis dėl • - - 
savo pamaldų.

Daugiausia vis dėlto, progra
ma sukosi apie “meilės istori
jas”, šeimos problemas, tėvų ir 
vaikų santykius, moterų teises, 
kondominiumų rūpesčius, ame
rikietiškos kasdienybės reika
lus. Vaidybos vaizdumas buvo 
padidintas gana gausiai rodyto
mis skaidrėmis, kurias paruošė 
vienas iš aktorių — E. Būtėnas. 
Vaidintojų ryšys su publika bu
vo sudarytas iš karto, ir kiek
vieną gabalėlį lydėjo skardus 
publikos juokas, ypač vaizdelį 
užbaigiant taikliu sąmojum.

Alg. Antanaitis ne vien suda
rė programą ir ją surežisavo, 
bet ir sukombinavo gerą garsinę 
muzikinę palydą, savo talkinin
kų padedamas, o ją sU dideliu 
tikslumu spektaklio metu pa
naudojo Jonas Kaunas, kaip 
programoje sakoma, fabrika
vęs šviesas ir garsus. Dail. V. 
Lukas talkino su plakatais. At
rodo, kad \šis pastatymas su 
visiškai nauja programa bus 
pralenkęs net daugelį anksty- 
besnių. Publikos buvo prisirin
kę kiek tik telpa. Labai dide
lis procentas jaunų žmonių. 
Šiuo neeiliniu spektakliu pasigė
rėti dar bus progos spalio 16, 
17, 23 ir 24 dienomis. J. Pr.

— Mirė a. a.-Nemira Ratkevi
čienė. Liko jos vyra Viktorai 
Ratkevičius. ' .į*

OKUP. LIETUVOJE
— Jono Dovydėno, Chicagoje 

gyvenančio lietuvio fotografo 
meninių foto darbų paroda bu
vo suruošta Vilniuje. Parodos 
atidaryme dalyvavęs ir pats fo
tografas.

— Andriaus Bulotos 75 metų 
gimimo sukaktis buvo plačiai 
paminėta okupuotosios Lietui 
vos spaudoje. Kaip žinome, A 
Bulota, kartu su Aleksandru 
Vosylium ir Martynu Gudeliu, 
1929. V. 6 d. Kauno miesto 
teatro sodelyje suruošė ir įvyk
dė atentatą prieš tuometinį Lie
tuvos ministerį pirmininką Au
gustiną Voldemarą, kurio metu 
nušautas ministerį pirmininkų 
lydėjęs kapitonas Pranas Gudy- 
nas, sunkiai sužeistas kap. Leo
nas Virbickas ir dar pora asme
nų. Atentatininkas A. Vosylius 
buvo sugautas ir karo lauko

ko pabėgti į 'Lenkiją. Vėliau 
jiedu pasiekė Ispaniją, 1936— 
1939 m. aktyviai veikė internar 
cionalinėse brigadose, statydami 
komunizmą tame krašte. Ko
munistams pralaimėjus, A. Bu
lotai pavyko pasiekti sovietinę 
Lietuvą, o M. Gudelis buvo pa
siųstas j Vakarus destruktiniam 
larbui lietuvių išeivijoje vykdyti 
A. Bulota yra jau miręs, bet jo 
bendrininkas jam duotą uždavi
nį sąžiningai vykdo ligi šių 
dienų.
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Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

2649 W. 6Srd Street 
Chicago, 111. 60629

Tel. 776-5162
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą
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Advokatas JONAS GIMITB 
6247 So. Kedzie Avenne 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. 
šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai.


