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Prisiminimai apie
Liudą Dambrauską
Liudas Dambrauskas gimė mylėdamas žmones (kaip i r
192! IV.25, Kuronių km. gyvulius bei gamtą) ir trokš
Ukn ergės apskr. (netoli Pagi damas gero savo tautai, labai
rių miestelio, šiuo metu Kėdai anksti įsitraukė į visuome
nių raj.), prelato Adomo Jakš ninę veiklą. Gimnazijose buvo
to (Aleksandro Dambrausko) aktyvus ateitininkas ir įvairių
brolio Prano šeimoje tryliktu būrelių bei renginių dalyvis, o
(užaugo tik penki). Gimė neretai ir vadovas. Studijuoda
raišas. 6 vasaras ganė karves. mas vokiečių okupacijos metu
Pradinę mokyklą lankė 1931- greit įsitraukė į „pogrindinę
34 m. Mokės Ukmergės gimna veiklą", organizavo nelegalų
zijoj (19:34-35 — I k.). Sėtos laikraštėlių platinimą. 1943 m.
progimnazijoj (1935-38 m. II- buvo Jaunimo sąjungos centro
IV kl.) ir baigė Kėdainių nariu. Visur ir visuomet ieško
gimnaziją (1938-41 m.). Tame davo kelių sumažinti a r
laikotarpy 1939 m. operuota panaikinti antagonizmą tarp
koja
dėl šleivapėdiškumo atskirų tautinių organizacijų
(prof Kuzmos). Mokydama bei grupuočių. Grįžus Lietuvos
sis, ypač pradžioje gyveno Raudonajai armijai, kurį laiką
skurdžiai. Vertės pamokomis. pabuvojo kaime ir matė tragiš
Baigęs gimnaziją ir prasi ką kaimo jaunimo likimą.
dėjus karui 1941 m. kurį laiką Grįžęs į Kauną, tapo vienas iš
dirbo įvairiose įstaigose: organizatorių 1944 m. sukur
Kėdainiuose Civilinės metri tos nelegalios organizacijos
kacijos vedėju 1 mėn., likvi „Lietuvos Išlaisvinimo Tary
davus ją — Darbo biržos vedė ba" (LITas), kurios tikslas
ju, o perėmus ją vokiečiams ir buvo išsaugoti tautą ir paruoš
perorganizavus
į Arbeits- ti j ą n e p r i k l a u s o m y b ė s
amt'ą, netrukus perėjo dirbt į atstatymui. J i siekė apjungti
Krakius. kelių Kėdainių rajo ir koordinuoti visas aktyvias
no valsčių draudimo inspekto to laikotarpio jėgas, sufor
rium. Nuo 1942 m. sausio mėn. muoti politinius
siekius
studijavo
Kauno
Vytauto konkrečiam laikotarpiui. Sie
Didž. Universiteto cheminės kiant propaguoti žmonių i r
technologijos
f a k u l t e t e . ginklų išsaugojimo idėją i r
Studijuodamas įsidarbino ir informuoti apie tikrą esamą
Kauno m. vidur, mokykloj padėtį tiek Lietuvoje, tiek
mokytoju, kur dėstė fiziką ir pasaulyje, o taip pat morališ
chemiją (1943-44 m.), o.vėliau kai paremti kaimo jaunimą,
chemiją ir suaugusių institu buvo leidžiamas nelegalus
te. 1944 m. pradžioj sunkiai laikraštėlis „Aušra" (išėjo tik
susirgo
t u b e r k u l i o z i n i u du numeriai). Spaustuvė buvo
pleuritu.
kuris
praktiškai jo bute. Sudarytos galimybės
pakirto jo sveikatą visam kai kam iš miškinių legali
amžiui, nes ateity pasireiškė zuotis, išduodant padirbtus
ne tik savo liekanom, bet ir dokumentus. Užmegsti ryšiai
kitomis plaučių TB formomis. su LLA (Lietuvos Laisvės
Būdamas iš prigimties labai Armijos) organizacijos atsto
gyvas — judrus ir energingas, vais ir bandyta suderinti
nuo vaikystės verždamasis nuomonių skirtumą bei abiejų
prie mokslo, jautriai išgyven organizacijų veiklą.
damas visokias neteisybes,
(Bus daugiau)

Afganistane suėmė
penkis generolus
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po tų įvykių sovietų lėktuvai
daužė Kandaharo turgaviete.
Puolimas įvyko gruodžio 31 d.
Sausio 6 miestą apšaudė sovie
tų artilerija. Sugriauta daug
namų, žuvo civilių.
Prie Ghazni miesto, į pietus
nuo Kabulo, Afganistano
sostinės, pas partizanus perbė
go su visais ginklais apie 400
pagalbinės milicijos narių. Tie
„draugovininkai" buvo numa
tyti saugoti nuo partizanų
išvaduotas vietoves, tiltus i r
kelius. Ši milicija buvo
ginkluota
lengvaisiais
ginklais ir visi iki vieno perbė
go pas laisvės kovotojus. Už
kelių dienų sustiprėjusi briga
da puolė Afganistano kariuo
menės bazę. Iš apsuptų karei
vinių prie partizanų prisijungė
dar 250 vyrų, irgi pabėgusių
su visais ginklais.

I s l a m a b a d a s . — Diploma
tiniai šaltiniai iš Afganistano
praneša, kad vyriausybė suė
mė penkis Afganistano gene
rolus, kurie bendradarbiavo su
afganų laisvės kovotojais. Jei
generolai bus pripažinti kal
tais, jiems gresia mirties baus
mės. Jie kaltinami „žinių
perdavimu". Kai tik sovietų
kariuomenė pradėdavo naują
žygį prieš partizanus, apie tai
tuoj sužinodavo
Panjshiro
slėnio regiono partizanų
vadas Ahmed Shah Masoud.
Sovietų karinė vadovybė
pradėjo nepasitikėti Afga
nistano karininkais ir pakeitė
bendradarbiavimo tvarką.
Afganistano valdžia sužino
davo apie sovietų kariuo
menės judėjimą tik keturias
Žvalgybos veikla
valandas prieš žygį. Apie žygį
sužinoję anksčiau, afganai
Viduržemio jūroj
partizanai sutraukdavo dides
nes jėgas ir suruošdavo sovie
Washingtonas. — Gyny
tų daliniam „priėmimą".
bos departamentas pripažino,
kad pirmadienį du Libijos
Žinios iš Indijos skelbia, kad karo lėktuvai priartėjo prie
praėjusių metų gruodžio mėn. virš Viduržemio jūros skrai
vakarų-pietų Kandaharo mies dančio JAV žvalgybos lėktu
te sovietų įguloje buvo sušau vo. Šio įgula davė žinią lėktuv
dyti 20 sovietų kareivių, ku nešiui, iš kurio atskubėjo JAV
rie atsisakė žygiuoti į kovą su karo naikintuvai. Dar prieš
partizanais kartu su afganais jiems atskrendant, Libijos
kareiviais. Baudžiamoji ekspe naikintuvai pasitraukė.
dicija buvo siunčiama po
Šis incidentas atidengė, kad
vieno sovietų kareivio nušo daug sovietų laivų jūroje
vimo, įsakymų neklausę karei veikia kaip radijo stotys, ku
viai tvirtinę, kad afganai rios informuoja Libijos karinį
kareiviai tegu vieni gaudo štabą apie Amerikos laivų ir
savo rezistentus.
lėktuvų judėjimą. Libijos
pilotai
gavo
Toje pačioje apylinkėje naikintuvų
pranešimą,
kad
atskrenda
keli
nemažai afganų kareivių
perbėgo į partizanų pusę. Tuoj JAV lėktuvai. Tuoj po to Libi

Pasauly nemažėja
terorizmo grėsmė

Gvatemalos prezidentas Marco Vinicio Orezo Arevalo (kairėje) duoda priesaiką, kuria priima
Gvatemalos parlamento pirmininkas Alfonso ("abrera Hidalgo. Konstitucijos knyga laiko
prezidento žmona Raquel. Tai pirmas demokratiškai išrinktas Gvatemalos prezidentas po 30
karinės diktatūros metų.
. y.

Libijos vadas
bijo kariuomenės
T r i p o l i s . — Judith Miller, jokios kariuomenės. Ateityje
New York Times korespon reguliarios kariuomenės vietą
dentė, lankėsi Libijoje ir stebė užims , „ginkluota liaudis",
jo tenykščias nuotaikas. J i „ginkluotos masės"'.
Rugsėjo 1 d. kariuomenės
rašo, kad Libijos kariuomenė
je auga
nepasitenkinimas štabas planavo metinį paradą
„revoliucijos
vado"
pulk. Tripolyje, minint revoliucijos
Khaddafio politika. Paskū-, sukaktį. Khaddafis pirmąkart
tiniu metu Khaddafi pradėjo paradą atšaukė ir pats tą
nepasitikėti kariuomene ir jos dieną išvažiavo į mažą Sebha
vadais. Kartu jis ' pradėjo miestą, k u r pasakė kalbą
sargybinių ir
organizuoti
revoliucinius revoliucijos
komitetus ir revoliucijos gvar komitetų suvažiavimo daly
diją, panašiai, kaip buvo viams. J i s juos pavadino
padaryta Irane. Šie „revoliu revoliucijos gynėjais, j o s
cijos sargybiniai" sudaromi iš pagrindu, Libijos stiprybės
jaunų vyrų, kurie gauna ramsčiais. Šalia Khaddafio
menką karinį paruošimą ir Libijoje galingiausias yra
lengvuosius ginklus. Jie suda majoras Abdel Salam Jalromi iš fanatiškų Khaddafio loud. J i s dabar ir esąs vyriau
gerbėjų. Daugelis rekrutų kilę sias revoliucijos sargybinių
iš Sirte regiono, iš kur kilęs vadas. Tie sargybiniai veikia
net reguliarios kariuomenės
pats Khaddafi.
Khaddafis atsimena, k a d kareivinėse, kur prižiūri šovi
išdalinimą,
tiekimą.
1984 m. gegužės 8 d. Bab ei nių
Kiekviename
barake
yra keli
Azziziya kareivinėse karinin
sargybiniai,
kurių
bijo ir
kai bandė jį nužudyti. J o
nekenčia
reguliarūs
kareiviai.
sargybiniai 12 sukilėlių tuoj
Kartu su kariuomenės galios
nušovė, o vėliau revoliucijos
Libijos
valdžia
sargybiniai suėmė dar 2,000 mažinimu
karininkų
įtariamųjų. Apie jų likimą s u m a ž i n o
žinių nėra.
pragyvenimo lygį. Jų algos,
Kariuomenės eilėse didelį nežiūrint infliacijos, nebuvo
rūpestį sukėlė lapkričio 23 d. pakeltos.
„The Washington
Post"
pulkininko Hassan
Ishkal
praėjusią
savaitę
rašė
apie
mirtis. J i s buvo įtakingas
Libijos v a d a s ,
Khaddafio nepavydėtiną Libijos lakūnų
pusbrolis i r Sirte karinės ir jūreivių padėtį. Bijodamas
apygardos viešininkas. Pulk. Amerikos aviacijos puolimo
Ishkal pernai spalio mėn. Libijos karinėse bazėse. Khad
važiavo kartu su Khaddafiu į dafis įsakė karo laivams
Maskvą. Po tos kelionės Khad išplaukti iš uostų į atvirą jūrą.
dafis užsirūstino a n t jo ir kad amerikiečiu bombos nesu
grasino sumažinti jo karinį daužytų laivų uostuose. Kaip
laipsnį. Gandai sako, kad Ish tik tuo metu Viduržemio jūro
kal, kurio žmona yra egiptie je siautė audra. Libijos laivy
tė, priešinosi Khaddafio poli nas, kuris daugiausia susi
tikai, nukreiptai prieš Egiptą. deda i š nedidelių korvečių,
Žuvęs karininkas nepritarė ir mažų naikintuvų ir pakrančių
revoliucijos sargybinių galios sargybos greitlaivių, turėjo
stiprinimui, palaikė regulia stovėti atviroje, audringoje
rios kariuomenės idėją ir jos jūroje ilgas valandas. Kai
kurie laivai pritrūko vandens,
stiprinimą.
maisto ir skysto kuro. Jūrei
Pirmieji
v a l d ž i o s viai ėmė sirgti, nepratę į
pranešimai sakė, k a d pulk. tokias ilgas valandas jūroje.
Ishkal žuvo automobilio nelai Laivai nepritaikyti ilgiems
mėje. Vėliau buvo tvirtinama, išplaukimams iš uostų.
kad jis nusižudė, tačiau vieti
l a i k r a š t i s rašo, kad panaši
nių karininkų žiniomis, kurias padėtis buvo ir Libijos avia
patvirtino i r pomirtinis skro cijoj.
Amerikos
žvalgybos
dimas, p u l k i n i n k a s buvo radarai, radijo sekimo stotys,
nušautas šešiais šūviais.
klausydamos Libijos lakūnų
Diktatorius Khaddafi nese pasikalbėjimo
su bazėmis,
niai pareiškė, kad Libijoje bus patyrė, kad lėktuvai irgi buvo
visuomenė, kuriai nereikės išsklaidyti po Libijos teritori
ją, bijant Amerikos bombo
nešių puolimų. Libijos lėktu
ja lėktuvus atitraukė.
vai
nepritaikyti
skraidyti
Per Suezo kanalą šiandien į tamsoje, todėl lakūnai greit
Viduržemio jūrą atplaukė dar pritrūko benzino, skraidy
vienas JAV lėktuvnešis „Sara- dami apie miestus ir kitas
toga" iš Indijos vandenyno. apšviestas vietoves. Daugelis
Lėktuvnešį palydi penki karo paklydo, buvo priversti nusi
leisti nenumatytose vietose.
laivai.

TRUMPAI
IŠ VISUR
— Prezidentas Reaganas šil
tai priėmė Ekvadoro prezi
dentą Leon Febres Cordero.
Ekvadoro demokratija gali
būti pavyzdžiu kitoms hemis
feros
valstybėms.
pasakė
prezidentas. Ceremonijos vyko
lauke, oras buvo šaltokas, trys
marinų orkestro dalyviai, jau
anksčiau išstovėję lauke ilges
nį laiką, apalpo ir buvo išneš
ti, nebaigę klausyti ilgokų
kalbų.
— Buenos Aires kilo piktos
riaušės prieš vizituojantį
JAV bankininką David Rockefeller. Riaušių policija jį gynė
nuo piktos minios. Vienas
riaušininkas, komjaunimo
veikėjas,
Victor Gomez.
sunkiai sužeistas guli ligo
ninėje. Suimta 80 triukšma
darių. Spauda aiškina, kad
argentiniečiams „Rockefeller"
vardas reiškia viso blogio
simbolį.
— Sovietų užsienio reikalų
ministeris
Shervardnadze
pradėjo vizitą Japonijoje. Po
to jis aplankys Šiaurinę Korė
ją ir Mongoliją. Netrukus pats
sovietų vadas Gorbačiovas
vyks į Indiją. Iš to daroma
išvada, kad naujoji sovietų
valdžia didelį dėmesį kreips į
Aziją.

Pietų Jemene
vyksta kovos

W a s h i n g t o n a s . — JAV vy
riausybė susirūpinusi teroris
tų veikla pasaulyje. Nauji
Amerikos diplomatai pradėjo
valstybės
departamente
specialius kursus, kuriuose
saugumo specialistai aiškina,
kaip apsisaugoti nuo teroristų
užsienio sostinėse. Tarp kursų
klausytojų yra ir Margaret
Heckler, buvusi sveikatos
sekretorė, paskirta
amba
sadore Airijoj.
Buvęs ambasadorius Alexis
Johnson pasakė naujiems
diplomatams, kad per pasku
tinius 20 metų užsienyje žuvo
70 Amerikos diplomatų, jų
tarpe šeši ambasadoriai. Prieš
tai per 175 metus nebuvo nė
vieno politinio atentato prieš
JAV diplomatus. Kursuose
nurodymų klausosi ir diploma
tų šeimos nariai.
Tarp patarimų naujiems
diplomatams yra: nevažiuoti į
darbą tomis pačiomis gatvė
mis ar tuo pačiu laiku:
nevažinėti Amerikos auto
mobiliais, geriau naudoti vieti
nius modelius; kam nors ban
dant
pareigūną
pagrobti,
nešaukti „help", bet — „gais
ras"; nelipti į automobilį, jei iš
jo kyšo nematytos vielos;
neįsileisti į butą nepažįstamų
„remontuotojų" ar siuntinių
pristatytojų;
nesipriešinti
grobikams, su jais nesiginčy
ti, jų nepykinti.
Praėjusiais metais buvo
sustiprinta
karinių
bazių
apsauga pačioje Amerikoje.
Marinų aviacijos bazės Cherry

Gvatemalos žmones
ieško teisybes
G v a t e m a l a . — Naujai
išrinktam Gvatemalos prezi
dentui dar neperėmus pareigų
iš buvusios karinės vyriausy
bės, sostinės gatvėse prasi
dėjo demonstracijos. Moky
tojų unija reikalauja didesnių
algų. Kitos unijos reikalauja
išaiškinti, kur dingo jų vadai.
Daug moterų reikalauja baus
ti buvusių vyriausybių vadus,
kurie kalti dėl laisvių varžy
mų, unijų veikėjų suiminėjimo
ir kalinimo. Panašiai, kaip
Argentinoje, daug Gvatema
los opozicijos prieš karinę val
džią veikėjų, staiga buvo suim
ti ir dingo be žinios.
Buvusioji karinė vyriausy
bė pravedė konstituciją, kuri
uždraudžia civiliniams teis
mams teisti kariškius. Nauja
sis
prezidentas,
išrinktas
demokratiniuose rinkimuose,
pasakė, kad jis nebus proku
roras. Dingusių ir žuvusių
klausimas bus paliktas teisin
gumo organams.
Švietimo ministeris apelia
vo į mokytojus, prašydamas
pakentėti ir nestatyti reikala
vimų darbo dar nepradėjusiai
vyriausybei. Jis prašė moky
tojų atidėti planuojamą strei
ką, kuris pakenktų valstybės
interesams.

A d e n a s . — Pietų Jemene
valdžiai dar nepavyko sustab
dyti sukilimo. Sakoma, kad
prezidentas Hassani buvo
sunkiai sužeistas, o jo priešai
nebuvo sušaudyti, kaip skelbė
valdžios
radijas,
dabar
sustabdęs savo veiklą. Iš u >sto
laivai neišplaukia, visi tele
fonų ryšiai nutraukti. Aero
dromai
uždaryti.
Žinios
pasaulį pasiekia tik iš ižsienio ambasadų ar iŠ uoste
stovinčių užsienio laivų radijo
siųstuvų. Keliose Adero rajo
nuose tebevyksta
kovos.
Spėjama, kad P. Jemeno armi
joje įvyko skilimas. Vieni dali
niai palaiko prezidentą, o kiti
susidėjo su jo priešais. Komen
tatoriai nurodo, kad a b iSausio 14 d. naujas prezi
priesaiką.
grupės yra marksistinių vadų d e n t a s d a v ė
rankose. Kovos vyksta ne dėl Inauguracijos
ceremonijose
ideologinių, bet dėl asmeninių dalyvavo mažai aukštų svečių,
skirtumų.
tačiau dalyvavo J A V
Kovos padegė Italijos amba viceprezidentas Bush, Nika
sadą, nukentėjo i r britų ragvos. Panamos, Salvadoro
ambasados pastatas. Kovų ir Kolumbijos prezidentai.
išvengė 36 valdžios delegaci Gvatemalos valdžios sluoks
jos nariai, vadovaujami prem niuose kalbama, kad kitus
jero ai Attas. Delegacija vyko į svečius „atbaidė" JAV spaudi
Kiniją. Žinia apie suirutę tėvy mas. Amerika esanti nepaten
nėje užklupo delegatus Indi kinta, kad į Gvatemalos
joje. Delegatai čia ir sustojo inauguraciją buvo pakviestas
New
Delhio ištaigingame Nikaragvos chuntos vadas
Ortega.
Ashoka viešbutyje.

Point,
N . C . pareigūnas
paaiškino korespondentams,
kad reikia suprasti, jog Ameri
kos kareivinės nebuvo stato
mos tikslu ginti j a s nuo
amerikiečių, todėl daugelis
karinių uostų a r aerodromų
neturi paprasčiausių tvorų.
Ten, kur jos yra, dažnai apau
gusios krūmais ir medžiais.
Kai kurios bazės yra prie
didžiųjų vieškelių, pravažiuo
ja tūkstančiai
automašinų.
Pačių bazių plotas, kaip jūrų
laivyno bazė Norfolke, Va.,
yra didelis — 5,100 akrų.
Tokia armijos bazė Fort Dix,
N.J., yra 30,000 akrų ploto.
Apsaugai reikėtų visos armi
jos kareivių a r policininkų.
Kariuomenės bazėse sustiprin
tos sargybos, daugiau judan
čių patrulių, įtaisyti elektro
niniai
sekimo
įtaisai,
sudarytos greito reagavimo
kuopos, kai kur pastatytos tvo
ros, prie buvusių tvorų išvalyti
krūmai. Ypatingai sustiprinta
karo laivų a r lėktuvų apsau
ga. Lėktuvų mechanikai gavo
apmokymą, kaip gintis nuo
teroristų, kol atvyks ginkluoti
sargybiniai. Marinų korpuse
sargybos padidintos 25 nuoš.
Italijos premjeras
Craxi
pasakė parlamente, kad yra
nemaža rizika, kad Italijoje
toliau veiks teroristai ir puldi
nės Italijos taikinius. Pernai
italų saugumas išaiškino 70
užsienio šnipų. Italų saugu
mui pavyko išaiškinti ir
sustabdyti teroristų planus
pulti Italijos ir kitų Europos
valstybių aerouostus.
Italų
policija
sustiprino
aerouostų apsaugą, saugomos
Romos žydų sinagogos ir įstai
gos. Saugumas labai sustip
rintas Švedijoje ir Olandijoje,
nes t a r p t a u t i n ė
policijos
organizacija Paryžiuje išaiški
no vienos teroristų grupės
planus.
Italijos spauda paskelbė, jog
praėjusią savaitę du sovietų
karinės žvalgybos lėktuvai
buvo įskridę į Sicilijos oro
erdvę. Juos išlydėjo italų karo
naikintuvai. Tuo pačiu metu
netoli Sicilijos stovėjo sovietų
žvalgybos laivas, šnipinėjęs
Sicilijos radijo bangas. Sicili
joje. Sigonella vietovėje, yra
NATO karinė aviacijos bazė.
Matyt, rašo italų laikrščiai,
sovietams rūpėjo gandai, kad
JAV rengiasi pulti Libiją.
Italijos ministerių kabine
tas praėjusią savaitę pareiškė
viltį, kad NATO bazės Itali
joje nebus naudojamos ki
tiems tikslams, tik NATO
reikalams. Sakoma, kad tas
pareiškimas
buvo ženklas
Amerikai, kad ji nepultų Libi
jos iš savo NATO bazių ba
ltalų vyriausybės leidimo
Italijos premjeras pasiuntė
prezidentui Reaganui laišką
kuriame pasmerkia teroristų
veiklą ir pasisako už reikalą
kovoti prieš teroro veiksmus,
tačiau kartu rašo. kad reikia
išrauti šaknis konfliktams,
kurie gimdo terorizmą ir prisi
deda prie jo augimo.

KALENDORIUS
Sausio 16 d.: Marcelis, Prisilė. Jovaras, Gedanė.
Sausio 17 d.: Sulpicijus.
Leonilė. Dovainas. Vilda.
ORAS
Saulė teka 7:16, leidžiasi
4:45.
Saulėta, temperatūra dieną
40 1.. naktį 25 1.
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is jo mokesti, atžymima, iki kada y r a užsimokėję*.
D R A U G O prenumerata m o k a m a ii a n k s t o

iŠ LIETUVOS
VYČIU V E I K L O S
Spalio 2 d Lietuvos Vyčių
110-ta kuopa (Maspeth, NY),
turinti 356 narius, išsirinko
valdybą 1986 metams. Jonas
Adomėnas vėl vienbalsiai
išrinktas vadovauti gausiai
vyčių kuopai. Jis padėkojo
visiems nariams už bendra
darbiavimą praeityje ir prašė
visus padėti jam vykdyti
plačią vytišką veiklą. Jis
išreiškė viltį, jog vyresniems
pavargstant, atsiras jaunes
nių pavaduotojų valdybos ir
komitetų vadovų vietas užim
ti.
Naujoji valdyba savo pirma
me posėdyje svarstė veiklos
programą 1986-tiems metams.
Nuspręsta pabrėžti religinę,
lietuvišką, kultūrinę, bei visuo
menišką veiklą.
Vyčiai savo šūkį Dievui
stengiasi giliai ir prasmingai
įgyvendinti. Praėjusių metų
veiklos apžvalga rodo, kad per
visus metus pirmauja reli
ginės minties ir veiklos tęsti
numas. Kiekviena
kuopos
sueiga prasideda ir baigiama
malda savo narių svarbiau
siomis intencijomis; prašant
palaimos, sveikatos, amžiną
atilsį mirusiems; maldaujama
lietuvių pasaukimų į dvasi
ninkus ir vienuolius bei
vienuoles; meldžiamasi už
pasirinktas globoti parapijas
Lietuvoj. Pamaldos, šv. Mišių
auka už Lietuvą ir už savo
mirusius narius, bei šv.
Kazimiero
ir
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventės,
organizuotai ir pamaldžiai
švenčiamos.
Nuolat švaistoma,
kaip
daugiau lietuvių sutelkti lietu
viškose pamaldose — Mišiose,
savo lietuviškoje Atsimai
nymo parapijos bažnyčioje.
Nariai raginami dalyvauti,
ypač 3-čiąjj mėnesio sekma
dienį. Tuo tikslu sutarta po
lietuviškų šv. Mišių rengti
kavutę-arbatėlę su lengvais
užkandžiais parapijos salėj.
Tikimasi, kad tuo būdu į lietu
višką sumą 11 vai. ryto bus
pritraukta daugiau lietuvių
(ne vien tik vyčiai).
Vyčių sueigos — susirinki
mai yra organizacijos širdis.
Tiesa, kad susirinkimuose
ilgiausiai užtrunkama svars
tant einamuosius reikalus ir
bendrą veiklos apžvalgą.
Tačiau tai yra neišvengiama
aktyviai draugijos
veiklai
išlaikyti ir pagyvinti.

vyskupo Pauliaus Baltakio
paskyrimu vyskupu ir remia jo
veiklą, kaip vyskupo lietu
viams, esantiems už Lietuvos

L i e t u v i š k o s skautijos gretose užaugę j a u n i i n t e l e k t u a l a i D e t r o i t o „ G a b i j o s " ir „ B a l t i j o s " tuntu
3 5 metų v e i k l o s sukakties minėjime. Iš k.: D. M i č i ū n a s , D . R a m a n a u s k a s , V . K a s p u t i s . I) Sil i ū n a s , R. R a m a n a u s k i e n ė , V. Abariūtė ir A. J u r g u t y t ė .
Nuotr J . U r b o n o

ribų.

Vyčiai visuomet dalyvauja
viešose demonstracijose ginti
religiją, u ž t a r t i Lietuvos
laisvės atgavimą; kasmet iške
lia Lietuvos trispalvę miesto
rotušės aikštėje Vasario 16tos minėjimo proga, daly
vauja Šv. Patriko (New Yorke)
katedroje rengiamose pamal
dose šv. Kazimiero jubiliejaus
proga. Didžiuosiuose Pennsylvanijos bei New Yorko
lietuvių suvažiavimuose 110tos kuopos nariai visuomet
gausiai dalyvauja.
Vyčiai finansiniai remia
sav. lietuvišką Atsimainymo
parapiją ir savo diecezijos
vyskupo finasinį vajų. Kuopa
skiria
aukų
Židiniui,
„Darbininkui", lietuviškoms
radijo programoms, lietuvių
jaunimo, skautų ir kitoms
organizacijoms.
Ypač
yra
remiama Lietuvių katalikų
religinė šalpa, nes tai visos
Lietuvos Vyčių organizacijos
remiama
organizacija.
Ši
kuopa finansiniai parėmė ir
lietuviškos katedros įsteigimą
Illinojaus universitete ir kt.
Dusyk metuose yra rengia
mi vytiški pasižmonėjimai,
pasilinksminimai. Čia susi
renka vyčiai ir jų bičiuliai.
Vyčiai talkina, kad balius-šokiai smagiai praeitų ir duotų
pajamų kuopai vykdyti savo
veiklą. K a s m e t
nariams
surengiamos kalėdinės vaišės.
Kūčios rengiamos lietuvišku
papročiu. 110-ta kuopa talki
na apygardai surengti sėkmin
gą lietuvišką mugę — festi
valį
su
lietuviškomis
įvairenybėmis ir skanėstais.
Tai vyksta dažniausiai parapi
jos salėje.
Neseniai įvyko 8-ių dienų
ekskursija į pietines salas. Ji
ne tik finansiniai sėkmingai
praėjo, bet laive skambėjo
lietuviškos dainos ir lietu
viškos maldos laivo koplytėlė
je. Ir nelietuviai susidomėję
ateidavo pasiklausyti. Lapkri
čio 8-11 dienomis surengta
ekskursija į Vermonto kalnus.
Keturiais autobusais nuvažia
vę, vyčiai ir draugai visą
savaitgalį praleido gamtoje.
Ankstyvą pavasarį rengia
masi vykti į Floridos gamtą, o
ateinančių metų spalio mėne
sį jau organizuojama išvyka į
Havvajų saleles.
Lietuvos krikšto 600 metų
sukaktį
vyčiai rengiasi minėti
Kultūrinė lietuviška progra
ma planingai vykdoma. Kvie pagal sutartą komiteto planą.
čiami svečiai kalbėtojai — Savo ruožtu vyčiai planuoja
profesionalai. Kalba gydy organizuotą savo narių ir
tojai, advokatai, dvasininkai, draugų kelionę į Romą 1987-jų
menininkai,
L i e t u v o s metų jubiliejinėms iškilmėms.
Persekiojamos
Bažnyčios Ateinančiais metais vyčiai
gynėjai, teisininkai. Gyvai savo nariams rengia relisvarstomos ir
Amerikos gines-dvasines pratybas.
KR
gyvenimo problemos. Jei ko
trūksta, — tai grupių veiklos,
ypač lietuvių tautinių šokių
MALDOS DIENA
ratelio, vaidintojų grupės ar
Lapkriti o 17 d. Tėvų Maridainos mėgėjų.
Lietuvių
jcnų
koplyčioje
Chicagoje
kalbos gilinimas yra bando
mas įgyvendinti praktiškai įvyko Lietuvos Vyčių Vidurio
kalbant, ir prieš susirinkimą apygardos šv. Mišios ir
pavadintos
bei po jo mokomasi lietuvių rekolekcijos,
Viešpaties
diena
Šv. Mišias
kalbos, giesmės, dainos.
a
t
n
a
š
a
v
o
ir
rekolekcijų
Jaunių vyčių grupės organi
zavimas yra gyvai svarsto moderatoriaus pareigas atliko
mas, tereikia surasti vadovų Centro valdybos dvasios
vadas kun. Antanas Jurgelai
bei narių.
tis.
Šioje maldos dienoje daly
Praėjusiame
suvažiavime
vavo
79 nariai ir 4 svečiai.
New Havene 110-ta kuopa
Susidarė
nemažai
išlaidų,
gavo premiją už narių gausu
mą, o pirmininkas Jonas kūnas apmokėjo dalyviai ir
Adomėnas gavo pažymėjimą apygardos iždas. Maldos
už daugiausiai narių įjungi diena buvo sėkminga; tikima
mą kuopos veiklon. Maspetho si ir ateinančiais metais pana
vyčiai didžiuojasi savo nario šią suruošti.

rytas daugiau 30 asmenų aukų
rinkėjų būrys. Vajui vado
vauja LB-ės Detroito apy
linkės valdybos iždininkas
Dailininko Prano Domšai- Algimantas Bražėnas.
čio kūrinių paroda ruošiama
Jonas Urbonas
sausio 25-26 dienomis Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijos
PINIGU M U Z I E J U S
Kultūros centro patalpose.
Parodos atidarymas šešta
Detroito National Banke,
dienį 7 vai. v. Parodą į Detroi
kuris
yra 611 Woodward Ave.,
tą iš Chicagos atveža Lietu
vių Fondo vadovai dr. A. Raz yra įrengtas pinigų ir anksty
vesniais laikais vietoje pinigų
ma ir dr. G. Balukas.
Parodą ruošia JAV LB-ės vartojamų daiktų muziejus.
Jame yra sutelkta įvairių
Detroito apylinkės valdyba.
valstybių bei kraštų popie
riniai pinigai — banknotai,
POLITINE P O P I E T E
monetos, medaliai ir vietoje
Artėjant Vasario 16-tai, L.B- pinigų vartoti daiktai — sidab
nės Detroito apylinkės ini ro gabalai, šerno ir dramblio
ciatyva, sekmadienį, sausio 26 iltys, vinys, segtukai, kakavos
d., 12 vai. vidurdienyje, Dievo pupelės, miežiai ir kiti daik
Apvaizdos Kultūros centro tai. Vieni jų priklijuoti prie
svetainėje ruošiama politinė tam įrengtų lentų, kiti išdės
popietė. Kalbėtojais pakviesti tyti ant stalų ir apdengti
— Asta Banionytė-Connors, stiklu.
JAV kongresmano Sander
Muziejuje yra Britanijos,
Levin asistentė iš VVashing- Australijos, Maltos, Zelan
tono, D.C.. ir inž. Algimantas dijos, Afrikos, Japonijos ir
Gečys, JAV LB krašto valdy kitų valstybių bei kraštų
bos pirmininkas iš Phila pinigų. Amerikos kai kurie
delphijos.
banknotai atspausdinti ant
paprasto
laikraštinio popierio.
Visi kviečiami politinėje
Ten
yra
ne
tik Amerikos, bet ir
popietėje dalyvauti ir ta pačia
jos
valstijų,
net atskirų mies
proga neužmiršti apžiūrėti
tų
banknotų
ir monetų. Lento
Kultūros centre vyksiančios
dail. P. Domšaičio kūrinių je mačiau vieno dolerio
banknotus tokiais užrašais:
parodos.
City of Detroit, City of
Hatramick,
City of Lincoln
A L K U V A J U S LIETUVIU
Park.
BENDRUOMENEI
Vienoje lentoje priklijuoti
PAREMTI
banknotai ir
prisagstytos
trūkumais.
Vasario 16-tosios proga, m o n e t o s su
aukų vajus Lietuvių Bend Atspausti banknotai yra per
ruomenės veiklai paremti tamsūs arba per šviesūs,
vyks sausio ir vasario mėn. praleisti kai kurie ženklai arba
Aukas prašome įteikti Lietu spausdinant pasitaikius kai
pinigas
vių Benruomenės galiotiems kurioms kliūtims,
aukų rinkėjams prie lietu atspaustas ne toks, koks turėjo
viškų parapijų. Jau yra suda būti. Monetos gi — kreivos.
DAIL. P. DOMŠAICIO
K Ū R I M U PARODA

Nuoširdžiai
dėkojama
visiems komiteto nariams,
kurie padėjo šiai dienai taip
sklandžiai praeiti. Ypač ačiū
Marytei Juzėnaitei už gėles
altorių papuošt; Julijai Zakarkienei už penktadienio vakare
surengtą puikų kun. Jurgelai
čio priėmimą; Dolores Yuknis
už šeštadienio vakare sureng
tą pokylį ir Ellie Kasputis, iki
išskridimo globojusiai kun.
Jurgelaitį ir jo draugus.
Dėkojama Susan Binkis,
pasirūpinusiai
programos
spausdinimu; Emilijai Pakal
niškienei už garsinimą lietu
vių spaudoje; Ruth Kazlaus
kas, anglų kalba spaudoje
garsinusiai šį įvykį; Ruth
Kazlauskas,
organizavusiai
talkininkus darbams virtuvė
je; Irenai Sankutei, Pauliui
Binkiui, Algirdui ir Aldonai
Braziams bei Al. Zakarkai. Jie
visi prisidėjo prie šios maldos
dienos pasisekimo.
Estelle Rogers
Vertė
Aleksandras Pakalniškis, Jr.

mo darbas gan sklandžiai
vyksta. Kun. W. Wolkovich
dar vis renka ir tikrina
medžiagą, renka „memorabilia", veda pasikalbėjimus su
nariais ir t.t. Garbes narys
Jonas Valauskas yra paža
dėjęs sumokėti knygos leidi
mo išlaidas, o 15,000 dol.
sumą, reikalingą tyrimams bei
rašymui, pati Lietuvos Vyčių
organizacija turi sunešti. Lig
šiol jau yra susidarę 1,100
dol. išlaidų, kurias reikia
nedelsiant sumokėti.
Apygardos, kuopos ir asme
nys, kurie paaukos bent 75
dol., leidinyje bus paminėti ir
veltui gaus vieną knygą.
Aukos gali būti siunčiamos
ateinančių dviejų metų laiko
tarpyje. Istorija bus spaus
dinama lietuvių ir anglų
kalbomis. Pagrindinė kalba
bus anglų, o papildomoji —
lietuvių. Helen Shields mielai
priima aukas ar pasižadė
jimus knygos išlaidoms. Tiki
mės, jog kuopos ir asmenys,
kurie dar nėra patekę į auko
tojų sąrašą pasirūpins tai
padaryti, tuo būdu padėdami
LIETUVOS VYČIU
įgyvendinti šią, taip svarbią,
ISTORIJA
užduotį 75 metų jubiliejaus
Helen Shields, Istorijos fon proga.
do pirmininkė, praneša, jog
Vertė
Lietuvos Vyčių istorijos rašy Aleksandras Pakalniškis, Jr.

sulankstytos ir su įvairiais
trūkumais.
J A V ė s 1792 metais Philadelphijoje nusipirko apleistą
tuščią degtinės varyklą, ir
įsigyjusi už vieną dolerį šešis
svarus vario ir rankinį presą,
po vienų metų pradėjo kalti
pusės ir vieno cento monetas.
Monetų pareikalavimas buvo
didelis ir monetų kalykla
nepajėgė jomis aprūpinti net
visos Philadelphijos.
1796 m. buvo pradėtos kalti
(vietoje vario) auksinės ir
sidabrinės monetos. Aštuo
nerių metų laikotarpyje buvo
nukalta tik 1,000,000 monetų.
Trūkstant
monetų,
buvo
naudojamos užsienio mone
tos, tokenai ir vyko mainų
prekyba.
Kalykloje buvo dirbama
primityviai. Mašinoms varyti
buvo naudojama arklių jėga.
Patalpose nebuvo elektros.
Apšvietimui naudojo lempas
arba žvakes. l e m p o m s naudo
jo banginio, o žvakėms gyvu
linius riebalus. Darbininkai
dirbo nuo 5 vai. ryto iki 4 vai.
p.p., o šeštadieniais iki 2 vai.
p.p. Švenčių turėjo tik dvi —
Kalėdas ir JAV-ių nepriklau
somybės — liepos 4 d. šventę.
Dirbantieji kalykloje per dieną
uždirbo nuo 66 centų iki 1.85,
žiūrint kokį darbą asmuo ten
dirbo. Kalyklos vyriausias
saugotojas buvo Šuo, vardu
,,Nero". Kalykla turėjo ir gink
lų: du pistoletus, musketą,
durtuvą ir kardą, bet jie buvo
laikomi komodoje ir užrakinti.
Šuo ,,Nero" ir saldainiais
prekiaujanti moteris buvo ge
riausiai žinomi monetų kalyk
los darbininkams. Šuo „Nero"
saugojo pinigų kalyklą, o
moteris už kalyklos tvoros
pardavinėjo saldainius, kurių
geriausi pirkėjai buvo kalyk
los darbininkai.
Amerikos banknotus spaus
dina Bureau of Engraving and
Printing, VVashington, D.C.
Popierį spaustuvei pristato
Crane and Co., of Delton,
Mass. Popierius daromas iš 75
procentų vatos ir 25 procentų
linų. Spausdinimui
rašalo
pasigamina pati spaustuvė.
Vidurinis 1 dolerio bank
noto amžius yra 18 mėnesių.
Stambesnių banknotų amžius
kiek ilgesnis. Sudėvėtus ir
suplyšusius banknotus suren
ka ir s u n a i k i n a Federal
Reserve bankas ir jo skyriai.
Stambiausias
banknotas
apyvartoje yra 100 dol. Stam
besni kaip 100 dol. banknotai
1946 metais buvo išimti iš apy
v a r t o s . Muziejus turi ir
stambų 10,000 dol. banknotą.
Muziejų galima apžiūrėti
darbo valandomis nuo 8 vai.
ryto iki 5 vai. p.p. {ėjimas lais
vas.
. .
rt
Antanas Grinius
N E IŠSIBLAŠKYTI,
O SUSITELKTI
Vienintelis dalykas, kuris
guodžia mus varguose, tai
išsiblaškymas, ir tačiau tai
yra pati didžiausia skurdybė,
nes kaip tik tai visų pirma
mums kliudo į save pažvelgti
ir tuo būdu nejučiomis mus
prapuldo. Be išsiblaškymo
nuobodžiautume, ir nuobodu
lys mus žadintų ieškoti vertin
gesnės išeities. O išsiblašky
m a s mus l i n k s m i n a ir
nejučiomis veda į mirtį.
Blaise Pascal

C h i c a g o ir Cook County
K a n a d o j e (U.S.A. dol.)
Užsienyje
Kitur - Amerikoje . . .
S a v a i t i n i s ( š v s t a d . phed.)

m e t a m s 1/2 m e t ų
$53.00 $30.00
$53.00 $30.00
$53.00 $30.00
$53.00 $30.00
$30.00 $19.00

• A d m i n i s t r a c i j a dirba kas
dien n u o 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
"•>:W—4:00: š e š t a d i e n i a i s nedir
ba

3 men.
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00

• Redakcija straipsni-' i taiso s a v o
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
n e s a u g o . J u o s grąžina tik is anks
to susitarus. Redakcija už skel
b i m ų turini neatsako. Skelbimų
k a i n o s prisiunčiamos g a v u s prašy
mą.

Daromės tobuli ne daugin
dami pratybas, atgailas ir
kankinimąsi, o tobulėjame
meilės grynumu, su kuriuo
atliekame tuos dalykus.
Šv. Pranciškus Salezietis

DR. VIJAY BAJAJ
GYDYTOJAS [R CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR O D O S CHIRURGI1A
'Augliai nuimami ofise^
2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Vai.: pirm., antr. k e t v , penkt.
nuo 12 iki b v.v.

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologine Chirurgiia
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
|es neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. — 476-2400
Vai paga! susitarimą pirm ir ketv. 1antr ir penkt 1C-4, šešt 10-2 vai.
Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BLTLDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3921 VV. 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
l 132 S. Kedzie Ave., Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
O D O S 1 ICOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandom pagal >usitanma

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir krauto ligo>
Nechirurginis išsiplėtusiu venų
ir hemoroidu gvdvmas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
\aiandos pagal •-usitarima:
Pirm . antr . ketv ir penkt
Tel. RE-liance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gvdvtoias
3<>25 VVest 5<>th Street
Vai ; pirm . antr ketv ir penkt
nuo 12-3 \al popiet ir 5-7 vai. vak
Treč ir šešt u/darvfa

DR. IRENA KYRAS
DR. LAURA KYRAS
DANTŲ GYDYTOIOS
2659 VV. 59 St. Chicago
Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIC05. CHIRURGIJA
2636 W. 71st Street
Priima trečiad nuo 2 iki S v v.
Ketvirtad. nuo 10 v r. iki 6 v v.
Susitarimui skambint 436-5566

O f s . tel. LU 5-0348: Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2FJKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą- pirm ir ketv 12-4.
6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6.
Tel. 436-7700

VIDAS J. NEMICKAS. M.D.
F.A.C.C.
KARDIOLOGAS
Širdies ilgos
6132 S. Kedzie Ave., Chicago
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago. 111.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, UI. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS - CHIRURGIIA
C hicago Eve Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mvlia i vakarus nuo Harlfm \ v c
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
„Contjct lenses"
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą U/darvta treč
Dr Tumasomo ofisą perėmė

T. RAMA, M.D.
Speiialvbė — Chirurgiia
2454 VVest 71 st Street
Tel. 434-1818 - Rez. 852-088°
Vai . pirm , antr. ketv ir penkt.
3 iki 7 v v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Speiialvbė — Vidaus ir plaučiu ii gos
2636 *V. 71st St., Chicago, III.
Tel.: 436-0100
10522 S. Cicero St.. Oak Lavvn. III.
Tel.: 636-2992
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai. antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p
5ešt pagal susitarimą
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

I ei ofiso ir buto: OLympic 2-4159

776-9400

DR. P. KISIELIUS

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
K.isdien 1 iki 8 vai. vak
išskvrus treč ?ešt 1 2 iki4 vai popiet

<V-\5KAS>
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIU IR VAIKU IIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUTLDING
3200 VV. 81st Street
Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio ofisą perėmė

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 VV. 71st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9.12 Penkt 11-2

6648 So. Albany Ave., Chicago
Vai. antr ir penkt. 3-5
Kitos pagal susitarimą

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gvdvtoias
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. ^prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 5 8 5 - 7 7 5 5
Ofs. tel. 580-3166; namu 381-3772

0R. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm, antr . ketv ir penkt 3-6.
šeštadieniais pagal susitarimą

Ne bėgt ir ne rėkt,
o sustot ir pagalvot
Netrukus Marąuette Parkas
susilauks juodo aldermano.
Tiksliau sakant, jo susi
lauks didesnė
Marąuette
Parko dalis. Ši lietuvių kolo
nija visuomet buvo padalinta
tarp 13-ojo (į šiaurę nuo Mar
ąuette Rd.) ir 15-ojo (į pietus
nuo Marąuette Rd.) wardų,
pastarajam turint stambesnę
jos pusę. Tačiau neseniai,
federalinio teisėjo įsakymu,
buvo pakeista 15-ojo vvardo
rytinė riba, ją nustumiant dar
giliau į juodųjų rajonus — net
iki 51 ir Ratine. Tuo pačiu šiek
tiek nukirpta baltųjų apgy
vento ploto wardo vakaruose.
Anksčiau juodųjų šiame „vals
čiuje" buvo truputį daugiau
nei 50%. Dabar, po pakeitimo,
jie sudaro net 95% visų wardo
gyventojų. Užtat juodo alder
mano (atstovo miesto tary
boje) išrinkimas beveik garan
tuotas.
Jei
paskutiniuose
rinki
muose, prieš wardo ribų pakei
timą, laimėjo baltasis Frank
Brady, tai tik dėl to, kad trys
ar keturi negrų kandidatai
tarp savęs pasidalino tada dar
nedidelės juodųjų daugumos
balsus, palikdami (irgi tada
dar) stambios baltųjų mažu
mos balsus jam, vieninteliam
baltajam. Tačiau būsimuo
siuose, specialiai skelbiamuo
se kovo 18 d. rinkimuose
dabar jau drastiškai sumažė
jusios baltųjų mažumos balsų
toli gražu nebeužteks Frank
Brady išrinkti, nebent jis kaip
nors gautų ir negrų balsų
daugumą. Bet tokio „ste
buklo" tikėtis nėra jokio
pagrindo. Tam gi ir buvo
pertvarkytos wardų ribos, kad
Chicagos juodieji gyventojai
(o taip pat ir „lotynai") turėtų
progą į miesto tarybą pravesti
daugiau savųjų atstovų.
Ką mes, lietuviai, į tai? Be
abejo, reikėtų ne pasiduoti
panikai, bet blaiviai apžvelgti
susidariusią padėtį ir pa

svarstyti, kokia mūsų laiky
sena galėtų mums atnešti
mažiausiai
nuostolių.
Šia
prasme perspektyvos anaiptos ne beviltiškos.
Visų pirma, ar aldermanas
būtų vienos, ar kitos rasės —
Marąuette Parko reikalai nuo
to daug nepasikeis. Juk tai
nėra koks nors galiūnas, kurio
veiksmas ar žodis pajėgtų
nulemti
rajono
gyvenimo
kokybę. (Lig šiol kasdieninėje
buityje ar labai jautėme mūsų
baltojo aldermano
įtaką?)
Apylinkės gerovė priklauso ne
tiek nuo atskiro valdininko,
kiek nuo pačių gyventojų (bei
jų kaimynų), o taip pat ir nuo
bendrosios miesto politikos.
Šiuo pastaruoju atžvilgiu daug
svarbiau jos vykdytojų svei
kas protas, tolerancija ir
sąžinė, negu jų odos spalva.
Bet kaip tik čia mūsų ran
kos dar nėra surištos. J a u
žinome, jog į Frank Brady
vietą ir vėl kandidatuos net
keletas juodų k a n d i d a t ų .
Susipažinkime su jais. Išknai
siokime kiekvieno jų biogra
fiją, asmenį, pažiūras (čia
pasidarbuos ir „Draugas").
Antra vertus, supažindikime
juos ir su mūsų rūpesčiais,
interesais,
nusistatymais.
Parodykime jiems ką turime,
ir ko nenorime prarasti. Tada
pasirinkime patį šviesiausiąjį,
patį nuosaikiausiąjį — ir už jį
sutartinai atiduokime savo
balsus. 15-tame warde jų dar
turime apie 1,000. Wardo
apimties rinkiminėj aikštėj,
kur rungiasi trys ar daugiau
kandidatų, 1,000 balsų gali
reikšti skirtumą tarp pergalės
ir pralaimėjimo. Išnaudokime
tą savo įrankį, tą archimedinę
svirtį „pasauliui" (ar bent 15ajam wardui!) pajudinti. Kan
didatas, kietoj kovoj laimėjęs
su mūsų balsais, liks mums
skolingas — nors ir juodu
būdamas. Tai geriau
negu
nieko.
M.

„Iš jų meilės jūs
juos atpažinsite"
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vietinis atstovas, važiavo į
vakarienę prašmatniame pajū
rio kurorte Jounieb, į šiaurę
nuo krikščioniškojo Rytų
Beiruto, kai jo mašiną sustab
dė keturi ginkluoti vyrai su
maskėmis.
Jie išsivilko jį iš automobi
lio ir pradėjo mušti. „Pasmerk
Elie Hobeika" — šaukė jie.
Biznierius, teisindamasis, kad
jis su politika neturįs nieko
bendro, jiems vis dėlto pakluso
ir Elie Hobeiką pasmerkė.
Bet tie keturi nesiliovė jį ir
toliau daužyti
šautuvų
buožėmis. „Tavo žodžiai neina
iš širdies", paaiškino vienas
mušeikų.
Trupučiuką toliau į šiaurę
panašus įvykis klojosi ir
senajame Fenikijos mieste
Byblos. Tik šį kartą iš nelai
mingojo keleivio buvo tais
pačiais metodais reikalau
jama
prakeikti
Libano
prezidentą Aminą Gemajelį.
Elie Hobeika yra pagrin
dinės krikščionių milicijos,
pasivadinusios Libano Pajė
gomis, vyriausias v a d a s .
Gruodžio 28 d. jis Damaske
(Sirijos
sostinėj)
pasirašė
sutartį
su
drūzų
ir
mahometonų milicijų vadais,
tuo sukeldamas krikščionių
sluoksniuose protestų audrą.
Pagal sutarties punktus, krikš
čioniškoji Libano prezidentū
ra netektų tam tikrą dalį savo
galios, tuo tarpu drūzų bei
mahometonų padėtis sustip
rėtų.
Gemajelis iškilo kaip
pagrindinė kliūtis sutarčiai
įgyvendinti.
Ją
sudarant,
nebuvo atsiklausta jo nuomo

TARPTAUTINIS TEISMAS
HAGOS TRIBUNOLAS
Svarbu susipažinti su tarp
t a u t i n ė m institucijom —
teismais, kada benamį žmogų
varinėja ir liūdesys apgaubia
veidą,
kai
privilegijuoti
nusikaltėliai ieško tariamų
nusikaltėlių. Būdinga, kad
visą tai daro tendencingai
aiškindami ar apeidami to
krašto (JAV) įstatymus, bend
radarbiaudami ir rinkdami
nusikalstamą
medžiagą iš
Sovietų KGB, kuri tuo metu
negyveno tuose kraštusoe ir
tie kraštai ėjo iš vieno okupan
to į kito okupanto rankas žūt
būtinėje tarp nacionalizmo ir
komunizmo kovoje.
Kiek žinoma visi OSI kalti
nami ir varinėjami žmonės
jokio nusikaltimo tame krašte
nėra padarę ir liko be valsty
bės ir namų tik dėl didžiųjų
valstybių kolonialinių ar
imperialistinių
kėslų.
Pagaliau karo meto kriminalo
sąvoka yra kita, nes kariau
jančios pusės vartoja pergalei
visas, kiek protas išneša,
žudymo priemones. Nė viena
pusė nešaudė šventomis kulko
mis ar bombomis ir kuo nusi
kalto Dresdeno, Hiroshimos ir
1.1, kūdikiai, seneliai ir
motinos. Atomo metikas Thomas Ferebee Floridoje sako,
kad jis darbą atliko gerai.
Ir juo labiau, kad tokie pri
metami nusikaltimai vyko
Sovietų — Vokiečių karo
okupuotuose kraštuose prieš
daugiau kaip 40 metų, kada
Izraelis nebuvo valstybė, o
žydai
buvo
besikeičiančių
pagal frontą okupantų pilie
čiai ar įnamiai. O kaip su tais
kovoje kulkų pervertom šir
dim ir bombų sudraskytais
kūnais, rankom, kojom 30
milijonų
Europos
tautų
žmonių ir su tik apie puse
milijono žuvusių JAV karių,
atnešusių
kraštui
pergalę.
Kas, kur, už ką ir kaip įver
tins, prisimins juos, jeigu ne
Dievas aukštybėse. O kur dar
keršto, sadizmo nukankinta 50
milijonų ar daugiau Sibiro
vergų armija. Ir vis dėl to prie
tokios statistikos ir karo paly
ginimo aplinkybių Amerikoje
suliepsnoja
kerštas, palie
čiant į v a i r i a s t a u t a s ir
valstybes su primestu okupan
tų karo metu statusu, o šian
dieną be suveriniteto. Ar ne
v e r t a s ieškojimo konsul
tacinės išvados
tarptau
tiniame teismo, institucijose?

STASYS JUZĖNAS
karo nusikaltėlių, bendradar
biaujant su okupantais, kurių
de jure okupaciją JAV nepri
pažįsta.
Kontravesinis OSI darbas
gal gali būti pretekstas iškelti
kaltinimus
tarptautiniame
teisme, nes sunkina ir pažei
džia
buvusių
suvereninių
valstybių statusą kovoje už
laisvę ir jos atgavimą. Tokiam
tarptautniam ėjimui reikalin
ga didesnio kelių ar visų Vidu
rio Europos pavergtų tautų
teisiškai įrėminto junginio,
gauti tarptautiniam teisme
eigą.

rijos, Lenkijos ir Senagalio
teisininkai.
Tarptautinio teismo nariai
negali eiti jokių politinių ir
administracinių pareigų ir
užsiimti jokia kita profe
sionalia veikla. Jie visi naudo
jasi diplomatinėmis privilegimojis ir imunitetu. Jungtinių
Tautų generalinė asamblėja
nustato teismo nariams metinį
atlyginimą (1984 nustatytas
80 tūkstančių dolerių metinis
atlyginimas, be to, dėl pragy
venimo pabrangimo
dar
mokamas kasmetinis apie 10
tūkstančių dolerių priedas).
Teismo nariai yra su dakta
ratais aukšto išsilavinimo su
praktika.

Tarptautinis teismas —
jungtinių
tautų
teismo
organas Hagoje. Olandijoje.
Tai tęstinumas Hagos tribu
nolo, kuris antrojo pasaulinio
karo nugalėtojų 1946 per
krikštytas į jungtinių tautų
teismą, kuris struktūra ir
kompetencija šiek tiek ski
riasi nuo tribunolo. Skirtumą
sudaro tarptautinio teismo
statutas, kuris yra sudėtine
Jungtinių tautų įstatų dalis:
visos valstybės (jų rodos 158)
ipso facto yra statuto dalyvės.
Be to, generalinei asamblėjai
rekomendavus ir Jungtinių
T a u t ų nariais nesančios
valstybės gali būti priimtos
statuto dalyvėmis. Dabar tokį
statutą turi Šveicarija nuo
1946 m., Lichtenšteinas nuo
1949 m., San marinas nuo
1953 m.
Tarptautinis teismas suside
da iš 15 teisėjų, renkamų
generalinės
asemblėjos
ir
Saugumo tarybos 9 metams,
pagal gana sudėtingą proce
dūrą.
Kas 3 metai trečdalis teisėjų
perrenkami. Renkant teisėjus
atsižvelgiama ne tik į asmeni
nes jų savybeąbet ir kad teis
m a s at8tovautųJygiai „visoms
svarbiausioms
civilizacijos
formoms
ir pagrindinėms
p a s a u l i o t e i s i n ė m s sis
t e m o m s " (statuto 9 str.).
Paprastai teismo sudėtyje yra
Vakarų, atseit, kapitalistinių,
Rytų — socialistinių ir trečio
jo pasaulio besivystančių šalių
teisininkai,
atstovaujantys
Common Law (anglų saksų)
teisę, Europinę (Romėnų ir
Napoleono kodeksų) konti
nentinę teisę,
socialistinę
teisę, musolmonišką teisę ir
kitas. Teismo nariai buvo
JAV7, Britanijos, Vak. Vokie
tijos, Sovietų Sąjungos. Pran
cūzijos, Italijos, Japonijos,
Indijos, Argentinos, Brazi
lijos, Egipto, Sirijos, Nige

Bylas nagrinėti pakanka, 9
teisėjų kvorumo. Jei teismo
sudėtyje yra teisėjas — vienos
iš ginčo šalių pilietis, kita gin
čo šalis gali parinkti teisėją
„Ad hoc", t.y. tik tam atvejui,
kuris dalyvauja byloje lygio
mis teisėmis su teismo na
riais.
Teismas
kompetetingas
nagrinėti tik tarpvalstybinius
ginčus (Statuto 34 str.). Byla
teismui perduodama ginčo
šalių susitarimu arba vienos
šalies pareiškimu, jei kita
valstybė — ginčo dalyvė yra
specialia deklaracija ar sutar
timi pripažinusi privalomąją
tarptautinio teismo jurisdikci
ją šios kategorijos byloms.
Reikia pabrėžti, kad valstybės
labai atsargiai naudojasi teise
priimti privalomąją teismo
jurisdikciją 1982 m. iš 160
statuto dalyvių tik 47 valsty
bės buvo ją pripažinusios.
Ginčus teismas sprendžia
vadovaudamasis
konven
cijomis, tarptautiniais papro
čiais ir civilizuotų tautų pri
pažintais bendraisiais teisės
principais (statuto 38 str.).
Teismo procesą sudaro 2
dalys: rašytinė ir žodinė.
Rašytinį procesą
sudaro
memorandumai,
kontrmememorandumai,
kontramejuos, taip pat visi juos patvir
tinantys raštai ir dokumentai
teismui ir šalims. Žodinį pro
cesą sudaro panašiai kaip
atskirų valstybių teismuose:
atstovų, įgaliotinių, liudytojų,
ekspertų ir advokatų kalbos.
Paprastai bylos nagrinėjamos
viešai. Teismo oficialios kal
bos yra anglų ir prancūzų, bet
ginčo šaliai prašant, teismas
leidžia naudoti ir bet kurią
kitą kalbą.

Gražioji Joniškio bažnyčia, kaip ji buvo anksčiau.

dauguma Balsams pasidali
jus po lygiai, persveria
pirmininko balsas. Teisėjai,
nesutinkatys su sprendimu ar
jo motyvais, gali raštu pateik
ti savo atskirą nuomonę ar
deklaraciją. Teismo spren
dimas privalomas tik toje
byloje
dalyvaujančioms
šalims ir neturi precedento
galios. Sprendimai neapskun
džiami ir gali būti peržiūrimi
tik dėl naujų aplinkybių.
Jungtinių Tautų generalinė
asamblėja, Saugumo taryba,
taip pat specializuotos įstai
gos, kurios tam reikalui gavo
generalinės asmablėjos leidi
mą, gali prašyti tarptautinį
teismą pateikti konsultacinę
išvadą, bet kokiu teisiniu
klausimu. Atskiros valstybės
šios teisės neturi.
Tarptautinio teismo didžioji
teisingumo salė įspūdingai
atrodo. Teismo pasitarimams
skirta kita salė, kurios sienose
šūkiai — „Neteisingai apkal
tintas Benjaminas", „Išgel
bėtas iš Nilo Mozė". „Achilas
ir jo motina". Teisėjai, kaip
paprastai, apsisiautę manti
jomis bei permestomis togo
mis. Tuose pačiuose rūmuose
yra įsikūrusi ir Hagos tarp
tautinės teisės akademija.
Pirmosios teismo sesijos
buvo skirtos organizaciniams

klausimams:
reguliaminui,
diplomatinio imuniteto taisyk
lėms ir kt. parengti.
Konkrečius ginčus — bylas
pradėjo nagrinėti 1948 m. ir
iki maždaug šio laiko išnagri
nėta 62 tarpvalstybiniai gin
čai, dėl kurių teismas priėmė
30 sprendimų ir davė 16
konsultacinių išvadų. Kai
kurie teismui pateikti tarptau
tiniai ginčai negavo eigos, nes
buvo nesutariama dėl teismo
kompetentingumo. Pilnes
nį am supratimui Hagos tarp
tautinio teismo darbo, pami
nėsime keletą būdingesnių
teismo nagrinėtų bylų.
1948-1949 m. teismas 3 kar
tus nagrinėjo Didžiosios Brita
nijos ginčą su Albanija dėl
britų karo laivo žuvimo minų
laukuose Albanijos teritorijos
vandenyse Korfu įlankoje.
Pripažinęs Albanijos teisę
reguliuoti laivininkystę šioje
įlankoje, vis dėlto, iš Albanijos
priteisė Didž. Britanijos nau
dai didelę pinigų sumą žalai
atlyginti.
1951 apsvarstęs Didž. Brita
nijos ir Norvegijos ginčą dėl
teritorinių vandenų pločio,
teismas atmetė D. Britanijos
reikalavimą 3 jūrmilių plotį ir
pripažino Norvegijai praplėsti
4 jūrmylių teisę.
(Bus daugiau)

jas ligi šiol atsisakė jai
^fiuaru. T čiau Gemajeūo,
kaip
Libano
rinktinio
' -"ridento, pritarimas reika.ngas, kad sutartis įsigaliotų
teisiškai.
Konfliktas tarp Hobeikos ir
Gemajelio gresia šios Sirijos
iniciatyva sudarytos sutarties
Tam tikra prasme paballikimui. Tuo pačiu bijomasi, tiečių 1985 m. Kopenhagos tri
Teismo statuto ir reguliakad
tarp
k r i k š č i o n i ų bunolo deklaracija ir Laisvės
mino yra nustatyta spren
neįsiliepsnotų pilnas karas..." žygis yra žingsniai teisinga
dimo rengimo ir priėmimo
tvarka. Sprendimai priimami
kryptimi, taip pat priešingi
Tarp „krikščionių"?!
dalyvaujančių teisėjų balsų
OSI diskriminacijai, ieškant
Mes nežinome ir neturime
duomenų spręsti, katrų pusėj
— Hobeikos ar Gemajalio —
nenorėjo to suprasti. Ypač endekai (N.D. — Naro- buvo išleista M. Akielevičiaus „Lietuvių kalbos
didesnė teisybė. Tačiau vienu
dowa Demokratija), kuriems Lietuvos žemės gramatika". Jan Witort parašė ..Lietuvių paproti
dalyku esame visiškai tikri:
esančios lenkų žemėmis, lietuviai geriausiu atveju nės teisės bruožus". L. Krzywicki paskelbė „Senoji
krikščionys netempia iš auto
gali vadintis lietuviais, bet jie sudaro Lenkijos ir Žemaitija", J. K. Kochanowski „Vytautas Lietuvos
mobilių nekaltų žmonių ir
Didysis Kunigaikštis"', o J. Bielinski trijų tomų V3lenkų dalį!".
nedaužo jų galvų šautuvų
m a u s
1905
m.
įvykiai
davė
naują
impulsą.
Teritorinės
universiteto istoriją. Krokuvoje buvo įsteigta
buožėmis.
J . DAINAUSKAS
lietuvių
pretenzijos
buvo
dar
teoretinio
pobūdžio.
Lietuvos
mylėtojų draugija ..Rūta'*. Lietuviškas
Užtat kas gi čia atsitiko: ar
2
Užtat
kova
dėl
lietuvių
kalbos
bažnyčiose,
ypač
Viijaunimas
studijavęs Krokuvoje informavo apie
suklydo Amerikos spaudos
Iš lietuviško kaimo iškyla nauja inteligentija. niaus krašto ir Suvalkijos gubernijos paskirose vieto- atgimstančios Lietuvos problemas.
reporteriai, ne tuos pavadin
Septyniasdešimtaisiais
metais lietuvių kaimiečių v ė se- vis labiau reiškėsi. Dalis kunigų ginčą aštrino,
Lenkų visuomenėje daug buvo rašoma apie būtidami krikščionimis, ar iš tik
rųjų Jėzaus draugai pavirto vaikai jau sudarė daugumą mokinių Mariampolės palaikydami vieną ar kitą pusę. Laikraščiuose buvo numą lietuviams susitarti su lenkais, bet praktikoje
gimnazijoje (čia autorius klaidingai rašo, kad, esą, pilna tarpusaviu skundų. Ginčas vis labiau plėtėsi, daugiausia buvo pripažįstamas tik lenkų požiūris.
vienas kitam vilkais?
Kad mahometonai puola Veiveriuose buvo dvasinė seminarija, nes iš tikrųjų Sako, vienos lietuvių meno parodos metu parodyta Vilniuje po 1905 m. atsirado „Kurjer Litevvski". Tas
krikščionis — suprantama. ten buvo mokytojų seminarija). Atsirado diskusijos Petro Rimšos skulptūra „Kova", kur lietuvių Vytis laikraštis lenkų paskelbimu turėjęs tarnauti lietu(Tam tikra prasme buvo apie praeitį, kurios daugiausia lietė lietuvių-lenkų kovojo su lenkų Aru, iššaukė labai didelį pasipiktini- vių-lenkų suartėjimui, bet praktikoje jis tarnavo vien
suprantami
ir krikščionių unijos vertinimą. Jei pradžioje kontrabandinėje lite mą net ir lietuvių tarpe. I^enkai vis prikišdavo lietu- kovai prieš „litvomaniją".
1910 m. Žalgirio mūšio paminklo pašventinime
„kryžiaus" karai prieš Islamo ratūroje daugumą sudarė religinio pobūdžio knygos, viams jų tariamą „nedėkingumą" už tas gėrybes,
tai
apšvietai
plečiantis
kaime
vis
daugiau
atsi
kurias lietuviai amžių bėgyje gavo iš lenkų. Lenkai lietuviai nedalyvavo ir prie unijos atnaujinimo, kaip
sekėjus.) Tačiau kad krikš
savo rašiniuose vis įrodinėjo, kad „nuo amžių prie lenkai to tikėjosi, neprieita, bet iš kunigaikščių Liučionys kruvinai
puldinėtų randa pasaulietiško, tautinio pobūdžio raštų.
Atsirado „Auszra". Pagrindine priemone pasi Baltijos lenkų gyventos žemės", kurių lenkiškumą bomirskių fundacijos lėšų Krokuvos universitete
vienas kitą — ne dėl Kristaus
garbės, bet tik dėl politikos — darė istorinės sąmonės formavimas, savos kalbos „litvomanai" užginčija. Ne gana. kad lenkus iš visų buvo įsteigta lietuvių kalbos ir literatūros katedra,
tai jau prašoksta supratimo kultas, savito alfabeto įvedimas. Lenkai gimstan pusių spaudžia rusai bei vokiečiai, o dabar lenkus 1913 m. Horodlės „unijos" 500 metų sukakties proga
ribas.
čiam lietuvių tautiniam sąjūdžiui nebuvo pasiruošę, pradeda spausti rusinai (t.y. ukrainiečiai) ir lietu- lenkai išleido ,.I,enkija ir Lietuva istorijos santykyje", bandant įrodyti, kad tie seni Lietuvos-Lenkijos
Krikščioniškoji politika juk nes lenkų sąmonėje viešpatavo tradicinis lietuvių- viai.
Kitaip tuos reikalus matė lietuviai. Lietuvių santykiai buvo paremti „abipusiška lygybe ir
tuo ir skiriasi nuo kitų, kad lenkų vieningumo vaizdas. Pradėta pulti „Aušrą",
draudžia pradėti smurto veiks nes ji skleidė nepalankumą lenkams. Atsirado veikėjas Antanas Smetona rašė: „Jei lietuviai miego- laisve'
Spaudos atgavimas ieido lietuviams turėti savo
mus prieš niekuo nenusikal polemika, pradėjusi formuluoti abiejų pusių pažiū tų, tai būtų ramu. Lenkai turėtų laisvą kelią iš mozūtusi artimą — tiek savą, tiek ras. Bendrai paėmus, lenkų spauda buvo neigiamai rų žemės per Vilnių, Kauną ir Žemaitiją, net iki legalią spaudą, kuri lietuvių-lenkų santykių klausisvetimą. Pagaliau tik tokios nusistačiusi naujovės atžvilgiu.
Palangos, to lenkų „kurorto", kaip ne kartą rašė mu stipriai laikėsi savo linijos. Lietuviai siekė pilpolitikos pagrindu turi nors
„Aušrai" 1886 m. sustojus, jos vietoje tarp kitų lenkų patriotai..." Lietuvių pastangos būti savisto- nos emancipacijos, o lenkai gal ir buvo pasirengę
šiokią tokią galimybę būti atsirado katalikų „Apžvalga" ir pasauliečių inteli viais sugadino visus lenkų planus.
pripažinti kultūrinės plėtotės laisvę, bet tik politinė
įgyvendinta ta visų dorų gentų „Varpas". Prasidėjo didelio masto knygų
je
bendrijoje su lenkais. lankai svajojo apie unijos
Tas ginčas lenkų tarpe sukėlęs didesnį susižmonių trokštamoji taika.
gabenimas iš Prūsų. lietuviai knygnešiai per sieną domėjimą lietuvių klausimu. Mokslų Akademija atnaujinimą, o lietuviai bet kokią mintį apie ryšius su
Jei Libano krikščionys šito gabeno net ir Lenkų Socialistų partijos literatūrą. Krokuvoje išleido Antano Juškos surinktas lenkais griežtai atmesdavo.
nemato, kur dingo Libano Naujoji lietuvių periodika ryškiau formulavo lietu- „Lietuvių liaudies melodijas" ir vyskupo M. Valan(Bus daugiau*
krikščionys?
jyr vių-lenkų santykių esmę, negu „Aušra". Bet lenkai čiaus „Žemaičių vyskupystės" vertimą. Poznanėje

ŠIOJE IR ANOJE
NEMUNO PUSĖJE

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. sausio mėn. 16 d.

ir vykusiai. P a d ė k a L.B-nės
v a l d y b a i ir talkai.
L. Bendruomenės v-ba iš
pirm. R. Sabaliūnienės, sekre
t o r i a u s J. Samaičio, ižd. S.
J a n k a u s k i e n ė s , narių — H.
D ū d o s , T. J a n k a u s k o ir B.
L u k o d i r b a labai vieningai, su
t a r t i n a i , kuo reikia tik pasi
d ž i a u g t i ir palinkėti d a r metus
tokioje nuotaikoje dh'-.ti, nes
i š r i n k t a yra dvejiems m e t a m s .

MOŠŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass.
LIETUVIŠKOJI VEIKLA
1985 M. P A B A I G O J E
Brocktono ir jo apylinkių
lietuvių telkinys nedidelis,
tačiau lietuviškų organizaci
jų, būrelių bei klubų turi
nemažai.
Centre Šv. Kazimiero lietu
vių parapija su lietuvių klebo
nu kun. Petru Šakaliu, mišriu
choru, kurio dabartinė vadovė
yra
vargonininkė
Marytė
Blaževitiūtė-Crovvley. Choras
sekmadieniais (10 vai. ryto) ir
didžiųjų švenčių metu gieda
lietuviškas Mišias, giesmes.
Dainuoja minėjimuose Brocktone, ar pakviestas į kitas
lietuvių gyvenamas vietoves.
Šv. Kazimiero parapijos 8
s k y r i ų ir vaikų darželio
mokykloje mokinių daugėja.
Mokyklai vadovauja Jėzaus
Nukryžiuotojo seselės moky
tojos ir keli pasauliečiai.
Mokyklos
vedėja yra ses.
Concepta
Veikia ir lietuviškoji „Vargo
mokykla" mažai lietuviškai
k a l b a n t i e m s , j a u n i e m s ir
suaugusiems
mokiniams.
Mokyklos programoje yra lie
tuvių laiudies menas — juos
tų audimas.
Plačią lietuvišką vagą ver
čia knygų ir lietuviškos spau
dos platintojas
Antanas
Šeduikis, kuris sekmadieniais
parapijos salėje didelį stalą
lietuviškomis knygomis nuklo
ja. Dažnai A n t a n a s su knygo
m i s važiuoja į kitų vietovių lie
tuviškus renginius. — Tikras
knygnešys.
Dėkingi parapiečiai Irenai ir
Stasiui Eivams už sekmadie
niais po 9 ir 10 vai. pamaldų
Šv. Kazimiero parp. salėje
atvykusių
vaišinimą:
arbata, kava, vaisvandeniais
ir kepiniais. Parapiečiai ir sve
čiai
susėdę
pasivaišina,
pasikalba su nedažnai sutin
kamais. Ne retai organizacijų
valdybos
čia
susibūrusios
nustato savo veiklos gaires.
Eivų dėka ir parapijos k a s a
žaliukais pasipildo.
Sekmadieniais 9 v.r. iš
Brocktono padangės radijo
bangomis pasigirsta lietuvių
širdis
glostantys
garsai
WCAV
banga
FM
98.
„Lietuviais esame mes gimę".
„Laisvės varpo" radijo valan
dėlėse perduodamos lietuvių
veikėjų ir kitataučių kalbos,
žinios bei j vyki ai tėvynėje ir
iševijos lietuvių veikloje. Prog
r a m o s perpintos lietuviškais
kūriniais.
dainomis
bei
m u z i k a „ L varpo" prog
ramos vedamos teisin. Petro
Viščinio. J a m talkina Birutė
Duobaitė ir neseniai j šį darbą
įsijungęs
Jonas
Gedraitis.
angliškąją
programos
dalj
perduodamas.
Brocktone
veikia
šios
organizacijos:
Lietuvių
Bendruomenė,
Brocktono
lietuvių
t a r y b a AL Romos
kat. moterų s-gos 15 kp.,
Martyno J a n k a u s šaulių kp.,
Balfo 72 skyr., Lietuvos vyčių
1 -ji kp.. Sandaros klubas ir kiti
būreliai bei draugijos, taipgi
„Lietuvių susivienijimo pašalpinė".
Visų 1985 m. lietuvių veik
los žinių būtų stora knyga.
Paminėsiu tik vėliausius pasi
baigusių metų įvykius.
lapkričio 3 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioje 10 v. r. vyko
iškilmingos
padėkos
šv.
Mišios, o 5 v. p.p. salėje prof.
dr. kun. Antonijaus Jurge
laičio, O.P. 40 m. kunigystės
pagerbimas.
Lapkričio 9 d. Sandaros
salėje Balfo 72 skyr. metinis
renginys ir vakarienė, paskai
ta, ir pranešimai. Balfo 72
skyr. turi 100 narių. 1985 m.
Balfo seime, spalio mėn. vyku
siame Washingtone, DC, iš
Brocktono
dalyvavo
dvi

delegatės St. Gofensienė ir O.
Eikinienė. Seime buvo išrinkti
32 Balfo direktoriai, kurie nu
stato Balfo veiklos gaires.
Mūsų
džiaugsmui
veiklioji
kelių organizacijų valdybose ir
chore
dainuojanti
Stasė
Gofensienė
buvo
išrinkta
Balfo direktore — sveikiname!
Gruodžio 1 d. Šv. Kazimiero
parapijos lėšų telkimo turgus
— bazaras. Parapiečiai sunešė
d a u g gėrybių. Įvairūs pra
moginiai žaidimai j a u n i m u i ir
v a i k a m s su dovanomis, pini
ginė loterija, šiltas m a i s t a s ir
kepiniai, kurių daug paruošė
Kati. moterų s-gos 15 kp.
narės. Jos, k a i p jau daugelį
metų, parapijos kason įnešė
daugiausiai
žaliukų,
kurie
reikalingi parapijos pastatų
pagražinimui, p a t a i s y m u i .
Lituanistikos katedros reikalais Illinois universitete
kalbasi
„Draugo" red. M y k o l a s Drunga ir prof. dr. Violeta Kelertienė, už jų
— Rita Dapkutė ir l i t u a n i s t i k o s katedros vedėjas prof. dr. B r o n i u s
Vaškelis.
Nuotr. J . T a m u l a i č i o

Gruodžio 8 d. Jėzaus Nukry
žiuotojo Sopulingosios Moti
nos motiniškojo n a m o sody
boje vyko naujo
pastato
pašventinimas.
Šventinimo
apeigas atliko vysk. Daniel A. padėkos laiškų būtų jam
H art, dalyvaujant vietos ir p a s i ų s t a , k a s s u s t i p r i n t ų
apylinkių parapijų k u n i g a m s , mums jo draugiškumą.
seselėms, architektui Albertui
Gruodžio 24 d. L.K. bendrija
Skiriui, kontraktoriui C h a r l e s paruošė su pamaldomis prieš
A l t i e r e , v i e n u o l y n o rėmė vakarienę bendras kūčias Hot
j a m s ir visuomenei.
Springs lietuviams. Anksčiau
Naujasis
priestatas
prie kūčias ruošdavo L. Bendruo
motiniškojo n a m o patogiai menė, d a b a r tą perėmė bend
įruoštas, išorė gražiai derinasi rija.
LB-nė įvedė naują tradiciją
su vienuolyno sodais ir sody
dėl
Naujų Metų. Anksčiau
ba.
ruošdavo
sutikimą išvakarė
Šiame pastate
seserų
gyvenami ir miegami kam se, bet kadangi mūsų kolo
bariai, o pirmuose aukštuose nijos gyventojai yra gerokai
įrengta biblioteka ir muziejus subrendę, tai naktinis subuvi
su seserų sukauptomis me
niškomis vertybėmis. Šiam
pastatui lėšas sukaupė seselės,
dirbdamos mokyklose, vienuo
lyno
išlaikomuose
senehų
namuose, metinėse susiartini
m o šventėse ir iš dosnių
rėmėjų aukų.

m a s ne visiems p r i i m t i n a s .
Dabar Naujų Metų dieną po
pamaldų visi susirenka į s a l ę
ir kartu pradedam N a u j u s
Metus su užkanda, š a m p a n u
ar vynu, o šiemet d a r paįvai
rino s a m d y t a s orkestras iš 3
asmenų. Buvo m a n y t a , k a d
šokančių neatsiras, bet apsi
rikta, 4 ir pusę vai. šoko visi,
nors vėliau kai kurie ir skun
dėsi nuovargiu, bet
buvo
patenkinti. Pobūvio pradžioj
buvo ir h u m o r o šį t ą paskait a n t ir p a v a i d i n a n t . N a u j u s
Metus pradėjom labai gražiai

L.B-nės v-bai d a b a r yra di
d ž i a u s i a s rūpestis, k a i p kuo
geriau pravesti Vasario 16 d.
minėjimą. Atrodo, k a d ir šiais
m e t a i s minėjimas b u s daro
m a s bendras.
Prie
L.
Bendruomenės
n e n u i l s t a m a i t v a r k o Lietuvių
fondo reikalus įgaliotinis An
t a n a s Makaras, o j a m talkina
I. Sirutienė. Be to, I. Sirutienė,
b ū d a m a iš profesijos gailes
t i n g a sesuo, L B-nei socia
l i n i a i s reikalais nuoširdžiai
p a d e d a visiems sergantiems
a r š i a i p p r a š a n t bet kokiais
r e k a l a i s pagalbos.
Kolonijoj n o r s visi pensi
n i n k a i , bet p a g a l s a v o išgales
y r a g a n a dosnūs ir aukoja reli
g i n i a m s , politiniams, šalpai ir
kultūriniams reikalams. Taip
p a t prisideda prie išlaikymo
radijo
valandėlės
vedamos
S.P. Šmaižių.
Kolonija vis vienu kitu
g y v e n t o j u padidėja, nors ne
mažai
yra ir iškeliavusių
n e g r į ž t a m a i , kiti grįžo į s e n a s
gyvenvietes,
bet
pensinin
k a m s geresnės apsigyvenimo
vietos tikrai nėra, k a i p Hot
S p r i n g s . Čia ir p r a g y v e n i m a s
p i g e s n i s ir k l i m a t a s sveikatos
atžvilgiu geresnis, o ir g a m t a
n e p a m a i n o m a i graži. Žinoma,
n o r i n t keltis, reikia atvažiuoti
p i r m i a u ir apsižiūrėti.
St. Ing.

Ark.

LIETUVIŠKOS VEIKLOS
ĮVAIRUMAI
Hot Springs lietuviai rea
guoja į svarbesnius įvykius, ar
jie blogi ar geri. 1985 m. gruo
džio 25 d. 5:30 vai. per televi
zijos vakarines žinias — NBC
(4) stotį pranešėjas G. Utley
labai gražiai pristatė Lietuvą.
Kalbėjo apie 10 min., paro
dydamas
Lietuvą,
Vilnių,
lietuvių bažnyčias, kurios dar
yra likusios, p a m a l d a s ir
papročius. Sakė, kad jis pats
buvo Vilniuje ir nė vienu žo
džiu nepaminėjo, kad Lietuva
yra Rusijos dalis. Buvo labai
malonu tą 10 min. klausyti to
pranešėjo kalbą, todėl P.
Balčiūnienės iniciatyva apie
80 Hot Springs lietuvių pasi
rašė padėkos laišką už tokį
gražų pristatymą m ū s ų tėvy
nės ir pasiuntė pranešėjui
Utley. Manau, kad ir kitos
kolonijos tą pranešimą m a t ė ir
būtų gerai, kad ir daugiau
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CERTIFIED NURSES AIDĖS
SkiUed care nursing facility has full
& part time positions available on
all shifts. Competitive sal. & benefits. Apply in person only.
Bridgevievv Convalesccnt Ctr.
8100 S. IlarlemAve.
KridKeview, IL G045S
Darbas

Los

Angeles,
nijoje

Kalifor

Ieškome lietuvės moters nuola
tiniam darbui prižiūrėti dvi mergai
tes, gaminti maistą ir tvarkyti butą.
Geras atlyginimas, maistas ir kam
barys. Skambinti telefonu (213) 3805117 arba rašyti:
Box D a r b a s , 2 5 3 3 1 / 2 West 4th
Street, L o s A n g e l e s , CA 9O057,
U.S.A.

MlSO ELI, AN

BELL-BACE R.E.
J . BACEVIČIUS
Namų pardavimai —
valdymai— nuomavimai
Income Tax — draudimai
6529 S. Kedzie 778-2233

E P U S

NORINT PARDUOTI AB
PIRKTI,

-O00©000000000000©000©0000<

MASTER PLUMBING

apdrausti ar išnuomoti savo nuosa
vybes, prašau kreiptis į raus. mes pab»raaujam Čikagoj ir priemiesčiuose.

Lieensed, Ronded, Iasured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai. Flood
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai.

BUDRAIČIO
Nuosavybių pardavimo {staiga

6600 S. Pulaski Rd.
Tel. 767-0600

SERAPINAS — Tel. 686-2960
xx»oooooooooooo>ooooooooo

A

KV~>0000000000000000000<> •

V I L I M A S
M O V I N G

M. A.

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC

Apdraustas perk raustymas
įvairių atstumu
Tel. 376-1882 ar 376-5996

4259 S. MapJewood

254-7450

Taip pat daromi Vertimai, Giminiu
iškvietimai, pildomi Pilietybėm prašy
mai ir kitokie blankai.
^oooooooooo6oooooftooo<wooc

IO% — 20% — 30% pigiau mokesti
iž apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus.

ŠIMAITIS REALT?

ZAPOLIS

Income Tax — Notary Pubhc

32081/z West 95th Street
Tel..— GA 4-8654

R E A L

2951 VV. 63 St.

436-787S

E S T A T E

Atsilankykite apžiūrėti n a m ą
pardavimui 5 7 2 2 W. 6 4 t h S t r e e t ,
sekmadienį, s a u s i o 19 d., 1-4 vai.
p.p.
Naujas trijų miegamųjų mūrinis na
mas, moderni virtuvė su ąžuolo me
džio spintelėmis 1 3 / 4 prausyklos,
rūsys per visą namą, specialiai žemas
nuošimčių mokestis, ir daugybė kitų
gėrybių Prašom paskubėti.

KM!ECfX REAIT0RS»
7S22S PatesJoM.- M

R I M A S L. S T A N K U S
REALTOR-ASSOCIATE

284-1900
Norintieji pirkti
ar parduoti
namus per šią įstaigą, praSome pa
minėti, kad esate arba norite būti
Rimo S t a n k a u s klijentais. Nuosavy
bės įkainavimas n e m o k a m a i .

No. 4 5 3 — B r i g h t o n P a r k e . 2
butų namas. 5 kamb. pirmam aukšte
su modernia virtuve ir vonia. 3 kamb.
antram aukšte. Rūsys per visą n a m ą
Su „aluminum trim". 1/2 bl. nuo Ar
cher autobuso. Tik $59,000. Archer ir
St. Louis. Skubėkite — skambinkite
dabar.

Kalėdų
dieną
Brocktono
p a d a n g ė buvo šviesi, saulėta.
1985 m. baigėsi vieniems
kupini laimės, kitiems — liū
desiu, artimųjų į amžinybę
išlydėjimu paženklinti.

Hot Springs,

H E L P

FRANK

Kūčių vakare 11:30 vai. Šv.
Kazimiero
bažnyčios
var
pams
gaudžiant,
tikintieji
rinkosi į bažnyčią. Iki 12 vai.
choras, pritariant v a r g o n a m s
ir trimitams, giedojo kalė
dines giesmes. 12 vai. Berne
lių Mišias a t n a š a v o klebonas
kun. P. Šakalys ir k u n . A.
Jurgelaitis, O.P. Kalėdinės
giesmės ir Bernelių Mišios
lietuvius jungė su tėvynėje
gyvais ir mirusiais artimai
siais bei Sibire k a n k i n i a i s .

Laimingų 1986-jų metų lietu
viškoms organizacijoms, lietu
viškajai spaudai ir jos skai
tytojams išeivijoj ir visame
pasaulyje.
E. Ribokienė

CLASSIFIED GUIDE

DĖMESIO!
•ooooooooooooooooooooooooo*

RADIJO PROGRAMA

No. 4 0 7 . N a u j a s 3 butų n a m a s
prie Archer A v e . Būkite pirmas nu
pirkti šį 3 butų namą prie Archer ir
Kenneth gatvės. 3 mieg. ir 1 1/2 vo
nios pirmam ir antram aukšte, 4
kamb. ..garden apt." 3 „boilers".
„thermopane" langai, žemi mokes
čiai. Skambinkite dabar.

Senlauaia Lietuviu. Radijo Programa
Naujoj Anglijoj
Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos
Minkų, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45
vai. ryto per radijo stotį WLYN 1360
bangas AM, toj pačioj stoty.

No. 4 2 2 - 6 4 ir K e d z i e — tik
Perduodama vėliausių pasaulinių ži
$39.900. 5 1/2 kamb. mūrinis na
nių santrauka ir komentarai, muzika,
mas, 2 did. mieg., mūrinis priestatas
dainos ir Magdutės pasaka. Biznio rei
atskiram kamb.. didelė virtuvė su
spintelėmis ir sandėliu, rūsys per visą j kalais kreiptis šiuo adresu:
namą. naujas stogas; elektra ir daug
71 Farragut Road,
i kitų priedų. Labai geras pirkinys už
! tokią kaina. Skambinkite dabar.
So. Boston, Mass. 02127

Are you iooking for
complete, continuous,
medical care for yourseif
or your famHy?
The Marųuette P&rk
Family Medical Center
provides health care
services such as
• Pediatric &
Adolescent Medicine
• Adult &
Geriatric Medicine
• Obstetrics/

• General Minor
Surgery
• Casting &
Immunizations
• Laboratory &
X-Ray services
No. 4 5 9 - 0 0 ir P u l a s k i — $ 4 9 , • Osteopathic
900. 6 kamb. namas. 3 gražus mieg.,
Manipulative Therapy
nauja virtuvė, modernios prausyk
los, didelis kiemas. Geras pirkinys,
Routine and Urgent
žema kaina. Skubėkite — skam
Office Visits Accombinkite dabar.
modated. Extended
I
hours for your convenNo. 4 5 8 - 5 5 ir P u l a s k i — 5 kamb.
ience Monday through
mūnnis namas. 2 didžiuliai mieg.
Rūsys per visą namą. 2 maš. gar. —
Saturday. "

Gynecoiogy

įvažiavimas iš gatvės. Skambinkit**
dabar.

• General Internal
Medicine
For an appointment with an Osteopathic Family Physician.
also on staff at Olympia Fields Osteopathic Medical Center

call 476-4216
5v

**mil> ,w

C h i c a g o , Illinois
« division of tht CCOM Ambuhtory

Care

Ten pat gaunamas ir dienraštis
"Draugas".
KKXK>O0O00O0OO0O0O000O00O0(

Siūlome įsigyti
Česlovo
Grincevičiaus

VIDUDIENIO VARPAI
pasakojimų i r pasakų knygą

Apie S v knygą daugelio romanų
ir novelių laureatas Jurgis Gliaudą
Savo namą galite parduoti, tik pa "Laiškuose lietuviams" tarp kitko ra
skambinkite telefonu. Mūsų pardavt- šo: "Dešimt rinktinės pasakojimų ro
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes do įvairias epochas, turi buities sko
jums galime padėti, nes daugiau sten nį pasakos žanre... Autorius yra ingiamės. Namo įvertinimui skambin
tensyvėįančio įspūdžio mediumas
kite skubiai — dabar.
toks gi tai gero beletristo darbo me
O'BRIEN FAMILY REAJLTT todas!... Plonoji (120 puslapių) 'Vi
dudienio varpų' rinktinė yra drūta ir
Tel. — 484-7100
aptekusi pasakojimo menu".
Khygą išleido lietuviškos knygos
klubas. Kaina su persiuntimu 7 dol.
Rašyti:
Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE",

diennštis. gi skelbimų kainos yrc *iVettvork

TeL 268-2515

AR NORITE PARDUOTI?

nes jis dagiausiai skaitomas lietuviu

6604 S. Kedzie Avenue

I

*»ems prieinamos.

DRAUGAS, tftf W. 6Srd St.,
Chicago , Iū. 60629
P.S Illinois gyventojai dar prideda
48 et. valstijos taksų.

įį&$H

Mūsų kolonijose
Omaha, Nebr.

vikų galiai ir už Rusijos teri
torijos, jų (ypač čekos ir GPU;
pastangomis įsitvirtino ant
„vyresniosios sesers" organi
N A U J U J L METU
zacinio kurpalio sukirptos
sovietinės respublikos ir kitur
SUTIKIMAS
(ne
rusų kraštuose): Ukrai
Gruodžio 31 d. vakare
noje,
Gudijoje ir Užkaukazėje.
Omahos LB valdyba suruošė
Jų
santykiavimas
su „vyres
Naujųjų 1986-jų metų suti
niąja
seserimi"
formaliai
buvo
kimą. Buvo paruošta vaka
pagrįstas
susitarimu,
tartum
rienė ir turėta programa,
kurią, kaip teko girdėti, jos būtų nepriklausomos ir
valstybės.
gražiai atliko „Rambyno" savarankiškos
Tačiau
veikiai
pasigesta
arti
choro moterys. Grojant A.
mesnės
„seseriškos"
jungės,
ir
Pocevičiaus elektroninei muzi
1923
m.
liepos
6
d.,
pri
kai, visi, kurie tik turėjo noro,
naują
konstituciją,
galėjo gerai pasišokti. Tokiu imant
„susijungta"
į
Socialisti
būdu geroje nuotaikoje dau
nių
Sovietinių
Respublikų
gelis
omahiečių
pradėjo
Naujuosius
1986-tuosius Sąjugą, arba sutrumpintai —
metus. Omahieeiai kuklūs, Sovietų Sąjungą. Vadinasi,
patenkinti tuo, ką turi. Verti 1920 m. liepos 12 d., pasi
na tuos, kurie dirba dažnai rašant Lietuvos taikos sutartį
Daytona Beach, Fla.. „Sietynas" — muzikos ir dainos vienetas po pirmojo koncerto Viduryje*
vadovas muz. Antanas Skridulis. dešinėje — klubo vicepirm. Kazimieras Barūnas.
nelabai dėkingose aplinky su Rusija, Sovietų Sąjunga
bėse visuc leninį ir kultūrinį fromaliai dar negyvavo, o su
Nuotr. J . "Janulaičio
darbą. Visi dirbantieji tolimos negyvėliais sutarčių niekas
provincijos pilkoje kasdie nerašo.
dami ir deklamuodami, prade nybėje suteikia vienokių ar
Iš pradžių, kaip matyti,
dant šia mintimi: „Kaip kitokių gražių prošvaisčių Sovietų Sąjungą sudarė tik
tamsią naktį, paklydęs kelei
keturios sovietinės resp. Tuoj
Daytona Beach, FL Vaišių metu Jurgis Janušai- vis į dangų žvelgia ar neprasi- visiems, kurie jas vertina.
jų skaičius ėmė didėti. Bolše
tis, seniai pažįstąs Rumbaičių blaivęs... Taip amžiais žmonės
J. P.' vikų galiai pasistūmėjus į
šeimą, prisiminė šias šeimos klydę ir klajoję, dangaus
Centrinę Aziją, 1924 m. ten
PO NAŠAUS DARBO
šventes, pasidžiaugė laimingu, pagalbos šauktis nenustoja"... Laiškas
sudarytos Uzbekijos ir Turk
prasmingu ir gražiu Rumbai
pabaigoje
visi
mėnijos sovietinės respub
GALVOKIME,
Daytona Beach ir apylinkių čių šeimyniniu gyvenimu. Dr. Programos
mokiniai
pagiedojo
kalėdines
likos ir „priimtos" į Sovietų
KĄ
RAŠOME!
lietuvių klubo valdyba, baig Vytautas Majauskas, Rumbai
giesmes.
Kalėdų
senelis
LB
Sąjungą. Vėliau Centrinėje
dama savo kadenciją, sausio 9 čių šeimos bičiulis iš senų
„ELTA" 1985 m. lapkričio Azijoje įsisteigė dar trys sovie
apylinkės
pastangomis
moki
d. pirmininko J. Daugėlos laikų, sveikino taikliu humoro
laidos pačiame pirmajame
namuose buvo susirinkusi žodžiu, prisimindamas senes niams ir mokytojoms išdalino puslapyje, be kitų dalykų, tinės respublikos: Tadžikijos,
Kazachijos ir Kirgizijos, o
paskutiniam posėdžiui. Posė nius, drauge praleistus metus dovanėles.
rašo: „VLIKo laiške minima Užkaukazė suskilo taip pat į
Šiais
mokslo
metais
už
dyje buvo apžvelgta klubo ir Janutės bei Mečislovo šir
1920 m. liepos 12 d. sudaryta
veikla, atlikti darbai praėju dies kilnumą ir svetingumą. konkursinę temą „Kodėl rei Lietuvos ir Sovietų Sąjun tris sovietines respublikas:
siais metais. Pasiruošta ir Gražius ir nuoširdžius linkė kia priklausyti lietuvių jau gos taikos sutartis, kurios I Gruzijos, Armėnijos ir Azermetiniam klubo susirinkimui. jimus išreiškė Dalila Mackia nimo organizacijoms"; skelb punktas, p a r a š y t a s paties baidžiano. Sovietų Sąjungos
Po posėdžio klubo pirminin liene ir kaimynas Jonas Šilei tą Amerikos I jetuvių Tarybos Lenino r a n k a , užtikrina..." — Suomijos karo metu, 1940
kas Jonas Daugėla pakvietė kis, kuris visada randa taiklų, vardu lituanistinėms mokyk (Pabraukimai mano. Br.N.). m., suformuota dar Karelijos
loms, mecenatas kun. dr. Juo
sovietinė respublika, o kiek
visus klubo valdybos narius realaus gyvenimo žodį. Pakel
zas Prunskis, Aldonai Bobe- Čia eina kalba apie VLIKo vėliau, tais pat metais, okupa
su žmonomis ar vyrais, o taip tos taurės ir nuskambėjo lytei, 6 klasės mokinei, valdybos pirmininko dr. K.
pat Daytona Beach lietuvių Ilgiausių metų jums valio... laimėjusiai premiją 100 dol. Bobelio 1985 m. saplio 24 d. vus tris Pabaltijos valstybes
— Lietuvą Latviją ir Estiją, —
meno vieneto „Sietyno" narius Svečiams trumpu
žodžiu mokytoja M. Peteraitienė įtei raštą, parašytą
Jungtinių ir joms užmautos sovietinių
su jo vadovais muz. Antanu nuoširdžiai už dalyvavimą kė čekį.
Amerikos Valstybių preziden respublikų kepurės.
Skriduliu, Dalila Mackialiene šioje j v šventėje padėkojo
tui jo su Gorbačiovu numato
2) Lietuvos taikos sutartį su
Kalėdų eglutės pobūvyje mo susitikimo proga. Kaip
bei jų žmonomis ir vyrais Mečislo as Rumbaitis.
Rusija
iš Lietuvos pusės pasi
buvo
svečiai
St.
Petersburg
LB
užbaigtuvių vaišėms, kurias
matyti, „Eltos" pranešimas
J a n u t ė ir M e č i s l o v a s
rašė
Tomas
Naruševičius, Pet
apylinkės
pirm.
A.
Dūda,
S.
šauniai paruošė pirmininko Rumbaičiai čia įsikūrė prieš
prasimano
neįmanomų
ras
Klimas,
Simonas RozenJuozapavičius,
G.
Jasinskienė
žmona soliste Juoze Daugė kelerius metus. Prieš išeidami
dalykų: 1920 m. liepos 12 d.
baumas,
Juozas
Vailokaitis ir
lienė. Vaišėse dalyvavo arti į poilsį, gyveno įvairiose vieto ir O. Galvydienė, kurios taikos sutartį Lietuva sudariu
Vytautas
Račkauskas,
o iš
keturiasdešimt žmonių.
se. Mečislovas, kaip inžinie asmeniškos dovanos buvo si su Sovietų Sąjunga (tada jos Rusijos pusės — Adolfas
Vaišių metu Jurgis Janu- rius, dirbo atsakingose val įteiktos mokiniams. Mokyklos juk dar nebuvo susitvėrusios)
Joffė, J u l i j o n a s Marchlevsšaitis plačiau aptarė šios kolo džios
tarnybose.
Šioje Tėvų k-tas ir tėvai nuotai ir tos sutarties pirmąjį punktą kis i r Leonidas Obelensnijos įsikūrimą, jos augimą ir kolonijoje aktyviai dalyvauja kingai visus skaniai pavai parašęs pats Leninas savo
kis. Lietuvos Steigiamajam
veiklos išvystymą. Ši kolonija lietuviškajame
gyvenime, šino. Kun. dr. Juozui Pruns- ranka. Nors Vliko valdybos
seimui
ir RSFSR kompetentin
k
i
u
i
už
r
ū
p
e
s
t
i
n
g
u
m
ą
primininko laiško tekstas
susilaukė
stiprių
visuo Mečislovas dirbo klubo vaidy
gai
institucijai
ją ratifikavus,
lituanistinių
mokyklų
jau
laikomas po skvernu (skel
meninės ir kultūrinės veiklos boje iždininku, visada nuošir
ratifikacijos
dokumentais
pa
darbininkų, kaip žurn. J. džiai paremia savo gausia nimu su parašais buvo išsiųs biamos tik atsakymo ištrau
sikeitė
1920
m.
spalio
14
d.
kos) ir todėl jo turinys nėra
Daugėlos, muz. Antano Skri auka ir lietuviškuosius užmo ta nuoširdi padėka.
Maskvoje
užsienio
reikalų
Vliko seime, įvykusiame visuomenei žinomas, tačiau
dulio, Dalilos Mackialienės, jus. Jie pasižymi nuoširdumu,
gruodžio
6-8 d. St. Peters- spėtina, kad ir į jį galėjo liaudies komisariate iš Lie
solistės Juozės Daugėlienės, ramumu ir dėl to turi labai
tuvos pusės J. Baltrušaitis ir iŠ
inž. Kazimiero Barūno, dr. daug artimųjų bičiulių, kas buge, Fla., „Saulės" lituanis įsiskverbti tos pačios bepras
Rusijos L. Karachanas. Taigi
Vandos ir Vytauto Majaus tikrai džiugina ir patį gyveni tinei mokyklai a t s t o v a v o mybės.
neaišku,
kaip gi dabar Čia
mokyklos vedėja
Marija
kų, dail. Juozo Sodaičio, rašy mą.
1) Lietuva 1920 m. liepos 12 pasivaideno toji „paties Leni
ir
vyresniųjų
tojo Andriaus Mirono, akt.
Janutei ir inž. Mečislovui Peteraitienė
d. Maskvoje taikos sutartį no ranka"?!
klasių
mokiniai
Aldona
Onos Mironienės, kun. dr. Rumbaičiams švedai linkėjo
pasirašė ne su Sovietų Sąjun
Žinau, kad pyksta Vliko
Kazimiero Riribio, visuom. sulaukti auksinio vedybinio Bobelytė ir Tomas Didžbalis, ga, bet su Rusijos Socialistine
valdybos
pirmininkas, „abėcė
dalyvaudami
seimo
atida
Vytauto Abraičio ir kitų, ku gyvenimo jubiliejaus, pažadė
Federacine Sovietine Respub lės" mokomas. Betgi toks
ryme,
kai
kuriose
paskaitose,
rie yra gabūs organizatoriai, dami vėl visi susirinkti.
lika (RSFSR). (Žiūr. 1920 m. nemokšiškumas, ypač jei dar
pranešimuose bei nutarimuo
stiprūs lietuviškosios veiklos
lapkričio 30 d. „Vyriausybės ir svetimiesiems akis bado, ir
Jurgis Rimtautas se.
judintojai. Jų dėka gražiai
žinių" Nr.53). Iš pradžių RSF
Ruošiamės Vasario 16 šven SR apėmė tik pačios Rusijos visiems lietuviams sarmatą
vystosi kultūrinė veikla. Susi
Fla. tei, kurią minėsime mokyklos teritoriją. Bet plečiantis bolše daro.
organizavo „Sietynas", kuris St. Petersburg,
Bronius Nemickas
patalpose.
savo giesme ir daina turtina
šios kolonijos gyvenimą, atlie
„Saulės"
lituanistinės
KALĖDŲ E G L U T Ė
kant giedojimus lietuviškųjų
mokyklos tradicinė pavasario
pamaldų metu bažnyčioje ir
„Saulės"
l i t u a n i s t i n ė s šventė, ruošiama Tėvų komi
1985 METŲ GRUODŽIO MĖN
ruošiant minėjimus ir kitas mokyklos Kalėdų eglutės šven teto, bus balandžio 12 d.,
VYRESNIŲJŲ CENTRUI AUKOJO:
šventes.
Lietuvių
klubo
tė vyko gruodžio 12 d. mokyk šeštadienį,
Klubo
valdyba,
vado los patalpose. Mokyklos vedė salėje, St. Petersburg, Fla. Visi
Po S55.00 — E. Schumann.
Po $5.00 — N.N., V. Genienė,
mokyklos
mokiniai
atliks
Po $50.00 — LB Brighton kun. V*. Aleksonis, A. Keliotis, J.
vaujama didelio ryžto ir takto ja pasveikinusi susirinkusius,
pirmininkui Jonui Daugėlai, pakvietė kapelioną
kun. programą, „Ką mes išmoko Parko apylinkė, M Nagis, J. Ado Sakas, G. Janui a, A. Barčas, S.
Kavaliūnienė. E. Zelba.
praėjusiais metais gražiai, Vytautą Zakarą, OFM, kuris me ir ko mokomės lituanis maitis.
Po $40.00 — E. Gaška.
sutartinai dirbo, tuo ir šiose visiems esant tylos susikaupi tinėje mokykloje". Be to, bus
Po $4.00 — A. Grakauskas.
Po $25.00 — kun. A. Nockū
užbaigtuvių vaišėse buvo visų me pasakė prasmingą invo- mokinių ir kiti įdomūs pasiro nas.
Po
$3.00 - L. Koch.
Ig.
Serapinas.
J.
Ramoška,
J.
nuoširdžiai pasidžiaugta ir kaciją. Programą Kristaus dymai. Tėvų komitetas svečius Žemaitienė, O. Kremeris, P. Naris.
Po
$2.00
- A. Talandienė.
tiems žmonėms išreikštas Gimimo šventei atliko vyres nuoširdžiai sutiks, pagerbs ir J. Dėdinas, R. Banys, S. RackeviPo
$1,000.00
- G. Liautand. I
dėkingumas. Apie kolonijos niųjų klasių mokiniai, skaity pavaišins.
čius.
Mutual F'ederal Savings.
f
Marija Peteraitienė
veiklą plačiau prasitarsime po
Po $300.00 — K. Mikolajūnas.
Po $ 2 0 . 0 0 — N. Za
įvykusio metinio klubo narių
Po $200.00 — J. Steponaitis.
Jančiauskas, S. Mikelevičienė, P.
Po $100.00 — A. Cicelis, LB
susirinkimo, kuris vyko sau
Konstienė, M. Puškarskis, J.
sio 12 d.
Preuss. A. Lesevirtūtė, S. Misiū Brighton Parko apylinkė, P.
nienė, A. Baradas, A. ir B. Baliai. Kasulaitis. P. Pranckienė, N. Za
A. Valionis, A. Burtavičius, J. jančkauskas. Šv. Kazimiero
J A N U T Ė S IR MEČIO
Janušauskas, F. Mackevičius, J. seselės. B. Lukienė. F. ir K. ČerRUMBAICIU
niai (S1OO.00 gauta a.a. Rimo Ba
Sakalas, J. Paškevičienė.
kaičio
vardu), J. Gabrius, dr. V.
ŠEIMOS ŠVENTĖ
Po $17.00 - V. Zidžiūnas.
Grybauskas.
Po $15.00 — V. Kaminskienė,
Į svetingus Janutės ir inž.
V. Širmulienė, S. Židonis. M. MaPo $50.00 — A. Griški nienė, P.
Mečislovo Rumbaičių namus
cevičienė, U. ir J. Balskai.
ir K. Mažrimai. A. ir I. Kuraussausio 19 d. suvažiavo arti
Po $10.00 — F. Rumšienė. E. kai.
penkiasdešimt
iš
plačiųjų
Po $40.00 - S Piktužienė.
Binnantas, K. Bružas, A. Olienė.
Po $30.00 - K. Bertašius, O.
Daytona Beach apylinkių jų
R. Pūkštys, J. Būti kas, V. Bernaartimųjų bičiulių atšvęsti šios
diSius, J. Pečkaitis. S. Naujoks, A. Burzdžius.
Po $25.00 — E. Petrikas, J.
Grincevičienė, A. Malinauskas.
šeimos dvigubą šventę: Janu
M. Kiriejus, J. Janušauskas, V. Fabijonas. J. I^apkus. V. Ur
tės ir Mečislovo 45 metų vedy
Dubeikienė, G. Musteikienė, E. bonas, B. Pabarei us, L. Juodelis,
binio gyvenimo sukaktį, o taip
Pušneraitienė, S. Antanaitis, B. ir J. Gaudušas. S. Džiugas.
pat Mečislovą pasveikinti su
V. Maleckai. J. Juodvalkis. A. Že
Po $20.00 - f. VValnerienė. P.
^rdadieniu. Kaip visada,
maitis, J. Vaineikis, O. Armi Giedrimas, M. Zd mavičius. A.
miela Janutė ir Mečislovas
nienė. Z. Grybinas. J. Bobinas. A. Dacys. B. Skabei ka.
svetingai priėmė svečius ir Po Daytona Beach, Fla., „Sietyno" koncerto. IS kairės: klubo
Klvikienė. J. Plačas. A. Greičius.
Už aukas Širdingai dėkojame.
vaišino skaniausiais valgiais valdybos vicepirm. Kazimieras Barūnas. sol. Juoze Daugėlienė ir
Po $6.00 — Hartfordo Lietu
LB Soc. R. T.
bei tauriausiais
gėrimais. „Sietyno" vadovas Antanas Skridulis
vių radijo valandėlė.
Chicagos skyrius
Nuotr J . Janušaičio

LIETUVIAI

FLORIDOJE
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LIETUVIU KILMĖS STOVYKLA
Lietuvių kilmės j a u n i m o
v a s a r o s stovykla D a i n a 
voje vyks šiemet nuo liepos 27
d. iki rugpjūčio 10 d. Priima
mas jaunimas nuo 8 m. iki 17
metų amžiaus. Programa pri
taikoma dviem amžiaus gru
pėms — 8-12 m. ir 13-17 metų.
Į Šią stovyklą kviečiamas
jaunimas, kuris jau nebekal
ba lietuviškai, kurio vienas iš
tėvų yra ne lietuvis, bet kuris
domisi lietuviškuoju gyveni
mu ir nori giliau pažinti savo
tėvų ar tėvukų kilmės kraštą.
Tokiems
stovyklautojams
šioje stovykloje yra suteikia
ma ypatinga proga priartėti
prie to kamieno, kurio šak
nyse yra ir jo paties gabalėlis.
Per lietuviškai dainuojamas
dainas susipažįsta su daugybe
žodžių, tautinius šokius šok
dami, turi progos išgirsti ir

apie tautinius rūbus ir pažinti
tautinio šokio žingsnį ir ką tas
šokis išreiškia. Tautinis
menas, tautiniai ir religiniai
papročiai, gabalėlis mūsų tau
tos istorijos ir geografinės
padėties, — tai vis medžiaga,
kuri teikiama šios stovyklos
dalyviams. Viskas, išskyrus
dainas, anglų kalba.
Kas turi savo pažįstamų
tarpe tokių šeimų, kurių vai
kai nebekalba
lietuviškai,
paraginkit šia stovykla naudo
tis. Smulkesnė informacija,
liečianti stovyklą, bus skel
biama vėliau. Registracija
stovyklai priimama šiuo
adresu:
Lith. Heritage Camp
c / o J . Darnusis
13255 Oak Ridge Ln.
Lockport, 111. 60441
Tel.: 3 1 2 - 4 6 0 - 8 0 0 1

A.tA.
IGNUI KAZLAUSKUI .
mirus, žmonai BRONEI, dukrai NIJOLEI su šeima,
sūnums JUOZUI ir VYTUI, broliui VINCUI ir ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą
Jadvyga ir Petras Gruodžiai
Marija ir Jonas Guobužiai
Elena ir dr. Petras Jokubkai
Jonas Sakas
Natalija ir Stasys Rauckinai

A.yA.
IGNUI KAZLAUSKUI
iškeliavus amžinybėn, giliam liūdesyje likusią žmoną
BRONĘ, dukrą NIJOLĘ, sūnus JUOZĄ ir VYTĄ ir
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Dzūkų Draugija

"7

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
T e l e f o n a s — 927-1741-1
4348 S. California Avenue
T e l e f o n a s — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS
2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 5 0 t h Av„ Cicero
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
IAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th S t r e e t - Tel. RE 7-1213
11028 S o u t h w e s t Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. — 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

i fifl
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x Amerikos
Lietuvių
Tarybos Cicero skyrius Va
sario 16-tos Lietuvos Ne
priklausomybės akto paskel
bimo 68-nių metų sukakties
minėjimą rengia vasario 8-9
dienomis Cicero miesto savi
valdybės aikštėje. Šv. Antano
parapijos bažnyčioje ir salėje.
Minėjime pagrindinę kalbą
pasakys dr. Leonas Kriaučeliūnas.
x Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos mokyklos Mo
tinų klubas kviečia visas j
susirinkimą sausio 20 d.,
pirmadieni. 8 vai. vak. Siame
susirinkime „Citizens Against
Crime" komiteto narė Jo
Johnson kalbės' apie namų
apsaugą ir savisaugą nuo api
plėšimų. Penkto skyriaus mo
tinos rengia šį susirinkimą ir
kviečia visas dalyvauti.
x Pašto
viršininkas
Frank C. Goldie praneša,
kad ateinantį pirmadienį, sau
sio 20 d., paštas nebus iš
nešiojamas dėl Martin Luther
King šventės. Tą dieną švęs
visos federalinės įstaigos, bet
bus uždaryta ir dalis kitokių
įstaigų.
x Lietuvos Vyčių 26-tas
Lietuvos
Prisiminimų
va
karas — banketas bus vasario
23 d., sekmadienį, Martiniąue
Ballroom. Evergreen Park, 111.
Bus pagerbtas vysk. Vincen
tas Brizgys ir jam įteiktas
specialus žymuo. Rengėjai vra
pirm. John Paukštis, Irena
Šankus, Estelle Rogers, Vincent Samaška, Algirdas Bra
zis, Al ir Julie Zakarka, Mary
Kličius ir Sabina Klatt.
x Šv. K r y ž i a u s ligoninė
sausio 22 d. pamaldomis ir
protesto iškilmėmis paminės
gėdingą Aukš6ausiojo teismo
sprendimą už abortus. „Už
gyvybę" dieną bus pasipuošę
visi raudonomis rožėmis,
pavaizduojant
kankinius,
kurie negali gintis.
x JAV LB Socialinių
reikalų t a r y b a praneša, kad
jos naujų patalpų, 2711 W.
71st St., iškilmingas atidary
mas bus sekmadienį, sausio 26
d. Nuo 12 iki 6 v. v. bus galima
namus apžiūrėti, o 2 vai. p.p.
prasidės atidarymo programa.
x Lietuvos Dukterų d-ja
š.m. sausio 26 d., sekmadienį,
rengia kunigo Juozo Juozevičiaus 50 metų kunigystės
atšventimą. Švč. P. Marijos
Gimimo bažnyčioje. Marąuette
Parke, 10:30 vai. ryto bus lai
komos jubiliato šv Mišios.
Tuoj po Mišių, parapijos salėje
bus kun. J. Juozevičiaus pa
gerbimas, šilti pietūs ir pro
grama. Prašome draugijos
nares ir svečius gausiai daly
vauti. Įėjimas laisva auka.
(pr.)
x Užgavėnių k a r n a v a l a s
..Mardi Gras" su įvairiais užsi
ėmimais, vaišėmis ir šokiais
bus vasario 1 d.. Šeštadienį.
Jaunimo centre. įėjimas $5.00.
Bilietai gaunami per Litu
anistines mokyklas ir jūros
skautus. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti.
(sk.)
x „Rubulio ir Dundulio"
spektaklis įvyks sausio 26 d. 3
vai. Jaunimo centro didžiojoje
salėje. Po spektaklio kavinėje
vaišės. Rengėjas — Jaunimo
centras. Bilietai 6. 5 ir 4 dol.
bus gaunami prie įėjimo.
(sk.)

x Nuperkame automobi
lius ir kitus d a i k t u s gyve
nantiems Lietuvoje ir pade
dame sutvarkyti palikimus.
Kreiptis j A m e r i c a n Travel
Service Bureau, 9727 S.
Westem Ave., Chicago, 111.
60643. Tel. 312 238-9787.
(sk.)

x Prof. dr. Violeta Ke
l e r t i e n ė šį penktadienį, sau
sio 17 d., Jaunimo centro ka
vinėje kalbės apie kun. J.
Vaišnio knygą „Praktinė lietu
vių kalbos vartosena".
x Virginija ir V y t a u t a s
Kupcikevičiai šį ketvirta
dienį priėmė retą viešnią iš
Montrealio, kurių Šeimoje ji
apsigyveno, kai sol Gina Čapkauskienė atskrido šiam ilgam
savaitgaliui repeticijoms ir šio
sekmadienio Lietuvių Operos
koncertui, kuriame ji atliks
Pamišimo sceną iš „Lucijos"
operos, dainuos sekstete ir du
etą iš „Hoffmano Pasakų"
operos su sol. Aldona Stempužiene. Jų šeimos prieglobstyje
solistė išbus iki pirmadienio
popietės ir vėl išskris į Montrealį.
x Balfo Cicero s k y r i a u s
m e t i n i s narių susirinkimas ir
ta proga rudeninio vajaus pa
baigtuvės bus sausio 26 d.,
sekmadienį, tuojau po sumos
šv. Antano parapijos salėje.
Prieš susirinkimą 10:30 vai.
bažnyčioje šv. Mišios bus
atnašaujamos už skyriaus
mirusius
balfininkus.
Kviečiami nariai, aukotojai ir
visi kiti gausiai dalyvauti
pamaldose ir susirinkime. Balfininkės ruošiasi visus sve
tingai priimti ir pavaišinti.
x Inž. Izidorius J o n a i t i s ,
žinomas Australijos lietuvių
visuomenės veikėjas, atsiuntė
„Lietuvos bažnyčių" knygų
autoriui laišką, kuriame rašo:
„Labai
džiaugiamės,
kad
paminklinio darbo spaudos
darbai eina į pabaigą. Sunku
įsivaizduoti, kad tokius daly
kus būtų galima atlikti išei
vijoje, kas nebuvo atlikta nė
nepriklausomybės
metais.
Kad tik turėtumėt jėgų išlai
kyti".
x
Lithuania,
Lietuva,
sąlanka apie Lietuvą, jos plo
tą, geografiją, istoriją, dabar
tinę padėtį sovietų okupacijo
je, išleido Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė. Tai reprezenta
cinis, objektyvus ir trumpas
leidinys, kurį galima bus įteik
ti svetimtaučiui susipažinti
per kelias minutes su visu
kraštu.
x G e d i m i n a s V a k a r i s suti
ko tvarkyti fotografo Antano
Gulbinsko negatyvus, kurie po
jo mirties buvo sukrauti Lietu
vių Foto archyve. Numatoma
išrinkti geriausius jo darbus ir
ateity surengti jo memorialinę
parodą.
x Amerikos
Lietuvių
M o n t e s s o r i draugija, kuri
rūpinasi, kad lietuvių vaikai
nuo mažens įsigyventų lietu
viškame gyvenime, išmoktų
kalbą ir persiimtų lietuviškais
papročiais, stengiasi sutelkti
lėšų savo darbui. Tam tikslui,
vasario 9 d. rengia madų pa
rodą, į kurią kviečia visus,
susidomėjusius naujausiomis
madomis.
x Lietuvių O p e r o s solistų
ir choro koncertas įvyksta jau
šį s e k m a d i e n į , sausio 19 d.,
3:00 vai. popiet Marijos mo
kyklos auditorijoje. Dainuoja
Algirdas Brazis, Gina Čapkauskienė,
Margarita
Momkienė, Darrell Rowad e r , D a n a S t a n k a i t y t ė , Al
d o n a Stempužienė, J o n a s
V a z n e l i s , Operos moterų,
vyrų ir mišrūs chorai. Be to,
solo partijas dar atliks Eglė
Rūkštelytė, Gražina Staus
kas, Aldona Buntinaitė, Dia
na Busko. Bronius Mačiukevi
čius, Vaclovas Momkus ir
Edvardas Ozalri. Koncertą
diriguoja A r ū n a s K a m i n s 
k a s . Chormeisteriai — Aud
ronė Gaižiūnienė ir Alfonsas
Gečas. Prie fortepijono — Ro
bertas Mockus. Koncertas bus
iš trijų dalių Bilietai gau
nami
Vaznelių
prekyboje,
2.501 W. 71st St. Chicagoje,
471-1424. K o n c e r t o dieną
bilietų kasa Marijos mokyk
loje bus atidaryta 1 vai. po
piet. Visi prašomi atvykti į šį
retą koncertą
(pr.)

IŠART/ IR TOLI
JAV
— Rasa
Razgaitienė,
Americans for Due Process ko
ordinatorė, sausio 11 d. Juno
Beach, Fla., lietuvių koloni
joje turėjo pranešimą ir rodė
filmus apie pragaištingą OSI
veiklą ir šios įstaigos bendra
darbiavimą su Sovietų Są
jungos KGB.
— Solistai Vacys Verikaitis i r Rimas Strimaitis
iš Kanados koncertavo Baltimorės
lietuviams. Jiems
akompanavo taip pat iš Ka
nados muz. Jonas Govėdas.
Koncertas buvo Lietuvių salė
je. Į koncertą atsilankė tuo
metu Baltimorėje buvęs vysk.
Paulius Baltakis.

KANADOJE
Naujųjų Metų sutikime Ateitininkų namuose. Iš kairės: Irena Polikaitienė, Ateitininkų fede
racijos vadas Juozas Polikaitis, dr. Genė Kriaučiūnienė ir inž. Kazys Kriaučiūnas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DU NAUJI
PROFESIONALAI

Gintas gimė ir užaugo Mid Women Indrę Gaškaitę iš
land, Michigane. tolokai nuo r i n k o k a i p „ O u t s t a n d i n g
mūsų kolonijų, bet su lietuviš Senior Woman in Manage
Neseniai į universitetus bai
ku gyvenimu tampriai susi ment". Studijas bebaigiant jos
gusiųjų eiles įsijungė Gintau
rišo.
Dar vaikas būdamas va fakultetas jai suteikė 1985 m.
tas ir Indrė Gaškai, dr. Remi
saromis
stovyklaudavo Rako Emanuel Thorton VVeiler Out
gijaus ir Vidos Gaškų sūnus ir
stovykloje
su Lituanicos skau standing Undergraduate Studuktė. Šiuo metu tėvai gyvena
tų
tuntu.
Pradėjęs studijas dent Award ir 500 dol.
Baton Rouge, Louisianos vals
Cincinnati,
šoko tautinius premiją.
tijoje.
šokius su vietos lietuvių grupe.
Nesvetimas Indrei buvo ir
1983 metų rudens semestre b e n d r a v i m a s
lietuviškose
studijas gilino Vilniaus Dai organizacijose. Ji priklausė
lės instituto
architektūros ASK Lituanicos sporto klubui
fakultete ir susipažino su Vil ir sėkmingai gynė studenčių
niaus miesto restauravimo spalvas Lituanicai žaidžiant,
darbais.
prieš Australijos lietuvaičių
Universitete studijuodamas rinktinę bei Kanados lietuvių
turėjo progą atlikti praktiką sporto klubus. Ne vieną va
keliose architektūros firmose, sarą praleido Kernavės tunto
tarp jų R.T.D. L. Corp. Bal- stovykloje Rakė.
timorėje. van Dijk, Johnson
Šiuo metu Indrė Gaškaitė
Clevelande, Perkdns and Will persikėlė Chicagon, kur dirba
Chicagoje. Buvo įtrauktas į IBM bendrovėje kaip Systems
dekano garbės sąrašus.
Engineer.
Clevelando lietuvių kolonija
Sveikiname ir tėvus, kurie Gintautas Gaška
praturtėjo nauju profesionalu gali savo prieaugliu p a s i 
džiaugti ir jų laimėjimuose
Gintautas Andrius Gaška ir veikliu jaunuoliu.
širdimi
dalyvauti.
baigė University of Cincinnati
- Kor.
architektūros fakultetą ir pra
dėjo dirbti Van Dijk. Johnson
and Pariners firmoje CleSKAUTININKIŲ
velande.
DRAUGOVĖS SUEIGA
Kiekvieneri Naujieji Metai į
x J u o z a s J u s y s , Worcesžmonių gyvenimą ar į organi
ter, Mass., mūsų rėmėjas, užsi
zacijų veiklą atneša ką nors
sakė įvairių leidinių, pratęsė
naujo. Pirmoji šių metų su
„Draugo" prenumeratą, paau
eiga buvo pas v. s. Alę Namikojo 47 dol. dienraščiui ir 10
kienę. Susirinko nemažas bū
dol. už kalėdines korteles ir ka
rys skautininkių ir jų tarpe du
lendorių. J. Jusį skelbiame
broliai skautininkai. Sueigą
Indrė Gaškaitė
garbės prenumeratorium, o už
pradėjo s. Aldona Palukaigražią auką tariame nuoširdų
tienė ir pristatė brolius s.f.
Purdue
universitetas
su
ačiū.
teikė B.S. laipsnį Indrei Irenai Gintarą Plačą ir s. V. Rupinsx S t a s y s D a u č a n s k a s iš Gaškaitei, sėkmingai užbai ką. Leido jiems pasakyti,
Chicagos pratęsė ..Draugo" gusiai
studijas
Industrial kokiu tikslu jie atėjo į sesių
Brolis
Gintaras
prenumeratą 1986 metams ir Management srityje. Lanky sueigą.
i
š
d
a
l
i
n
o
s
e
s
ė
m
s
lapus,
kartu pridėjo 22 dol. auką jo dama universitetą buvo veikli
kuriuose
buvo
darbotvarkė.
stiprinimui. St. Daučanską studentė ir priklausė eilei
įrašome į garbės prenumera organizacijų: Omicron Delta Tema — „Kūrybos diena".
torių sąrašą, o už palaikymą Kappa Phi Kappa Pi, Beta Vienetai, tai yra tuntai, turi
lietuviško žodžio tariame nuo Gamma Sigma. Jos gabumai paruošti skautukus,-es, kurie
širdų ačiū.
ir darbštumas buvo atžymėti sugeba mene, fotografijoje,
išrenkant į Mortar Board ir skulptūroje ar kūryboje — eilė
x J u o z a s Žygas, Chicago,
Golden Key garbės organi raščiai, pasakos ir kita. O
111., ..Draugo" artimas bendra
zacijas. Jai būnant pasku skautininkių draugovės narės
darbis, už kalėdines korteles ir tiniame k u r s e
A m e r i c a n parūpins mecenatus premi
kalendorių atsiuntė 25 dol. Association
sudarys
specialistų
of
University joms,
auką ir palinkėjo sėkmingų ir
laimingų visam „Draugo" šta
bui 19S6 metų. Labai dėko
jame.

— K u n . Placidas Barius,
OFM, naujasis lietuvių pran
ciškonų provincijolas, lankosi
su vizitu Toronte. Jis Prisi
kėlimo parapiją ir pranciš
konų veiklą gerai pažįsta, nes
įvertinimo komisijas ir kita.
Po tų pareiškimų paliko seses
apsispręsti, o broliai išskubėjo
į kitą posėdį.
Šią sueigą buvo pažadėjusi
v.s. Alė Namikienė pravesti. Ji
ir paėmė. Pirmiausia priminė,
kad t a diena buvo Trijų
Karalių šventė. S. Jolandą
Kerelienė perskaitė pritaikytą
straipsnelį. Trumpai paŽvelgėm į Lietuvos istoriją nuo
karaliaus Mindaugo laikų,
paminėjome Lietuvos krikštą
ir žymesnius įvykius. Iš skautiškų įvykių prisiminėme
pirmąją
vyriausią
>kautininke Sofiją Čiurlionienę, jai
jau suėjo 100 metų nuo gimimo, tik gaila, kad niekas to
nepaminėjo. Tylomis praleis
ta ta sukaktis. Prisiminėm dr.
Vincą Kudirką, poetą Maironį
ir.kitus, nors po žiupsnelį gra
žių minčių prisiminėme. Skau
tininkių draugovės praeitį ir
jes nuveiktus darbus pamatėm
filme, kurį paruošė ir mums
parodė sesė Alė. Džiaugėmės
riarnačiusios save daug, daug
jaunesnes. Matėm, kaip vy
riausią skautininke L. Čepie
nę sutikome, kuri atvežė
parodyti gražią juostą iš Lietu
vos. '-'Matėm, kaip skautininkes- lankė mirusias seses
kapinėse ir kita
Ačiū sesei Alei už taip įdo
miai pravestą sueigą. Mes
skirstėmės patenkintos. Ačiū
ir toms, kurios šaltą naktį
palydėjo į namus — Aldonai,
Aleksandrai ir kitoms. Sueigo
je dalyvavo Seserijos vadeivė
Adelė Izokaitienė. Vasario 21
dieną 7 vai. vak bus pami
nėta tradicinė susimąstymo
diena Jėzuitų koplyčioje.
Skautininkės ruoškitės Kaziu
ko mugei. Kita sueiga bus pas
s. Jolandą Kerelienę. Tikslus
laikas bus praneštas vėliau.
Draugovės valdybą sudaro s.
Aldona Palukaitienė, s. Stefa
Vilūnienė ir ps. Eva Pau
lauskienė.
Gr. M.

x Dr. Alexander Narvy
d a s . East Northport, N.Y.,
Stasė ir Kazys Griciai, Santa
Monica, Cal., Jurgis Petkus,
Glendale, Cal.. Feliksas Va
laitis. Chicago, 111., Vytautas
Pliodzinskas, Cleveiand Hts.,
Ohio. Vacys Urbonas, St. Petersburg Beach. Fla., kiekvie
nas atsiuntė po 25 dol. auką už
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame mie
liems rėmėjams.
x Dr. Henry Solys, Juno
ISeach, Fla.. Danutė ir Aureli
jus Prapuoleniai, Dovvners
Grove, 111.. Elena Mozuraitis.
Hot Springs, Ark., Liucija Puskepalaitienė, Dearborn, Mich..
Juozas Skaudys, Woodland
Hills. Cal.. Izabelės Montvila,
Melrose. Mass. už kalėdines
korteles ir kalendorių atsiuntė
po 25 dol, Nuoširdus ačiū už
mielas aukas.

čia ilgai buvo klebonu ir pali
ko didelius ir svarbius darbų
pėdsakus.
— Hamiltono s p o r t o klu
bas „Kovas" sausio 11d. krep
šinio pratybomis pradėjo nau
ją sezoną. Treniruosis A. ir B.
vyrų komandos. O jaunu
čiams vadovaus Debbie ir Ro
mas Venerskiai. Priimami nuo
6 iki 13 metų amžiaus.
— Aušros Vartų choras
Hamiltone turėjo savo prieš
kalėdines vaišes. Nesant kle
bono, maldą prieš valgį sukalbėjo
choro
pirm.
J.
Krištolaitis.
Humoristiškai
visus nuteikė A. Paulius, o
choro vadovė Darija DeVsnytė-Powell visiems choristams
padėkojo už pasiaukojimą
pereitais metais lankant repe
ticijas ir giedant bei dainuo
jant.
— A. a. A n t a n a s Pauliu
k a s , 73 metų amžiaus, mirė
Hamiltone,
palikdamas
žmoną Valę, dvi seseris ir
brolį ok. Lietuvoje. Jis buvo
jau išėjęs į pensiją iš „Steko"
fabriko, kuriame ilgai dirbo. Iš
Aušros Vartų bažr.yčios gruo
džio 11 d. buvo palydėtas ir
palaidotas Šv. Jono lietuvių
kapinėse.
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— Ateitininkai
surengė
Vasario 16 gimnazijoje talentų vakarą. Pirmą premiją
laimėjo Čičinską padeklam a v ę s L i n a s Pocius iš
Australijos, antrą — Sigita
Alksninytė iš JAV už jos
pačios sukurtą ir paskambintą kūrinį, trečią — berniukų bendrabučio vedėjo Val
niaus Aleksos būrelis, žaidęs
tenisą be stalo, be teniso ir be
rakečių. Teisėjai buvo direk
torius A. Šmitas, mokytojos
Livija Bataitienė ir Živilė
Grodbergienė, ir moksleivės
Inga Bitautaitė ir Violeta
Grigutytė.
— J o n a s Vitkus, Lietuvių
Bendruomenės
Schwetzingeno apylinkės pirmi
ninkas, praneša, kad apylinkė
turi 50 narių — du mirė, o
aštuoni įstojo. Kas mėnesį
kun. B. Liubinas katalikams
atlaiko šv. Mišias. Prie
apylinkės veikia vyrų būrelis,
kuris taip pat susirenka kas
mėnesį. Vyrai padeda su
rengti šventes, kaip Vasario
16 minėjimą.
— Pinnebergo LB apy
linkė teturi tik du narius. Vi
sam
Schleswig-Holsteinui
įgaliota yra Jieva Banevi
čienė.
— J a n i n a Wachau, Hannoverio LB apylinkės pir
mininkė, praneša, kad gegu
žės mėnesį surengė Motinos
dienos minėjimą, kuriame iš
rinko ir naują valdybą. Kun.
V. Šarka surengė ekumenines
pamaldas, kuriose dalyvavo
septynios tautybės.
— J e r o n i m a s Gulbinas,
Bucholto LB apylinkės pirmi
ninkas ir Nordrhein-Westfalijos krašto įgaliotinis, pra
neša, kad
Bonnos-Koelno
apylinkė surengia lietuviškus
minėjimus, kaip Vasario 16-tosios. Tautos šventę surengė
Muelheimo apylinkė su meni
ne dalimi, kurią atliko iš Va
sario gimnazijos pakviesti
mokiniai. Pasirodė ir sol. Nelė
Paltinienė.
— Kun. Vaclovas Š a r k a
yra Bendruomenės įgaliotinis
Hamburgui ir Žemutinei Sak
sonijai. Jis apylinkėse, nors ir
mažose, surengia minėjimus,
pamaldas už persekiojamą
Bažnyčią, kurioje pasirodo ir
muz. dr. Vytenis Vasyliūnas.
Hamburge leidžiamas biule
tenis „Aušros Vartai".
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