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Karo paliaubos
Libano pasienyje

Efaa noo 1972 metę
Perskaitęs duok kitam!

MOŠŲ KALINIAI

Jeruzalė. — Po ilgų derybų
JAV specialus pasiuntinys Phi
lip Habib penktadienį paskelbė
Izraelyje, kad jam pavyko susi
tarti su palestiniečiais ir su Iz
raelio vyriausybe dėl karo pa
liaubų Libano pasienyje. Pa
liaubos prasidėjo liepos 24, 6:30
ryto Cbicagos laiku. Po paskel
bimo viena palestiniečių bate
rija dar apšaudė Izraelio teri
toriją, tačiau Izraelis j tai ne
atsakė ir Libanas vėliau atsi
prašė dėl paliaubų sulaužymo.
Komentatoriai mano, kad Iz
Britanijos karalienė Elzbieta su savo sūnum princu Carliu ir būsima mar raelį paveikė griežta JAV vy
čia Diana. Britai trečiadienį švenčia karališkąsias vestuves, kurios sukėlė riausybės reakcija ir grasinimai
didelį susidomėjimą visame pasaulyje.
nutraukti lėktuvų tiekimą. JAV
vyriausybė jau turėjo išsiųsti
Izraeliui 10 kovos lėktuvų F-16,
tačiau jų neišsiuntė.

Nr. 173

"TEISMO SALĖJE
MELSTIS NEGALIMA"

Vakary Vokietijos katalikų iki vakaro budėjo vestibiulyje.
dienraštis
"Deutsche Tagespost" Milicija ir saugumiečiai visokiais
(Tęsinys)
jau, kad veš etapu į Sverdlovsbirželio
19
— 20 dienos laidoje būdais norėjo įbauginti atėjusius.
Petras Paulaitis savo 1981 ką. Kada bus etapas, nežinau,
paskelbė
ilgą
pranešimą apie Labiausiai juos erzino, kai pama
gal už poros dienų, o gal už mėm. vasario 26 d. laiške rašo:
praėjusiu
metų
pabaigoje
docen tydavo susikaupusi veidą. Nors
. . . Naujieji vyrai, Vytautas įesio. Sužinai tik tą minutę,
tui Vytautui Skuodžiui ir dviem niekas garsiai nesimeldė, saugu
Skuodis ir Anastazas Sanulis, kai ateina išvesti. Kai pasiek
kitiems lietuviam — Gintautui miečiai vistiek nesiliovė šaukę:
jau bemaž apsiprato mūsų kie siu savo "kurortą", tuojau pa
Iešmantui ir Petrui Pešeliūnui iš "Melstis negalima". Iš veidų
me (lageryje — red.) ir su mū rašysiu ir labai lauksiu laiško,
keltą teismo procesą, kurio metu matom, kad meldžiatės!" Dien
sų žmonėmis. Puikūs, geri abu račiau, kad Jūs turite daug rū
visi trys lietuviai žmogaus teisiu raštis "Deutsche Tagespost" pa
du. Pas mus juos atvežė vasa pėsčių ir reikalų, dėl kurių iri
gynėjai buvo nuteisti sunkiomis teikia taip pat ištraukų iš docen
rio 9 d. IV. Skuodis atvažiavo iš pergyvenu. Bet, anot apaš-[
kalėjimo bausmėmis — Skuodis to Vytauto Skuodžio kalbos.
l
kiek sloguodamas. Keletą die alo, "mylintiems Dievą viskasl
— 7-ris metus kalėti ir penke- Straipsnis yra iliustruotas didele
nų reikėjo pagulėti mūsų kieme išeina į gerą", čia turiu pro-[
riem metam tremties, Iešmantas Vytauto Skuodžio nuotrauka.
stacionare. Dabar jau ant ko- gos susipažinti su tokiu mora
— seseris metus kalėti, penkeriem
jų, juda, kruta kaip ir visi. Iš liniu ir dvasiniu skurdu, kokį
metam tremties, Pečeliūnas —
moko gan gerai pirštines siūti. sunku įsivaizduoti, o, nesusidūtrejus kalėti ir penkeriem metam
Prezidento kalba
O Anastazijus Sanulis ir se rus su tuo akis į akį, suprasti
tremties.
Vokiečių laikraštis
niems siuvėjams nenusileidžia... neįmanoma. Nesiskundžiu saWashingtonas. — Prezidentas
straipsnį užvardino "Teismo sa
/o
dalia,
nes
ir
Kristus
buvo
Ronald
Reagan šiandien, pirma
. . . Laiškų daug dingsta. Jū
lėje melstis negalima!" Laikraš
iriskirtas
prie
galvažudžių.
dienį
7
vai. vakare, Cbicagos
sų nuo 11-to iki 16-to laiško ne
tis šia proga atkreipia dėmesį, kad
Būkime
tvirti,
už
didžius
ideaproceso metu į teismo salę milici laiku, pasakys kalbą į tautą.
gavau nė vieno. Ir iki 11-to T
us reikia ir didžia kaina mokė
ninkai neįleido nei teisiamųjų Kongresui, ypač demokratų dau
laiško tik t r i s tegavau.
Strasburge surengtame Eu priešingai, ugdo piliečių doro
draugų, pažįstamų nei kitų žmo-1 gumai Atstovų Rūmuose, nepa. . . Nuo praėjusių metų gruo ti
ropos
politinių veikėjų studijų vingumą. Andreotti pažymėjo,
Už
Jūsų
gerumą
stengsiuosi
džio mėn. neturiu jokios žinios
n jų — tikinčiųjų, kurie nuo ryto j tvirtinant jo pasiūlytų mokes— Sovietų Sąjunga užsakė
nei nuo Vinco, nei nuo Danutės, atsilyginti (bent iš dalies) mal suvažiavime tarptautinės politi kad Vakarai privalo labai griež
.
Į čių reformų, prezidentas siekia
nei nuo Leono, žodžiu, nei nuo da ir auka. Ir prašau Jūsų visu kos klausimais, Europos Liau- tai ir ryžtingai reikalauti sąži- Amerikoje 450,000 metrinių to
paaiškinti amerikiečiams, kodėl
nų
kukurūzų,
paskelbė
žemės
dies
Partija,
jungianti
šio
kon-1
nes
laisvės
įgyvendinimo
SovieLenkai
pradeda
—
nepamirškite
manęs.
Prašau!
vieno, kurie anksčiau rašydavo.
jo planai yra geresni už demoNežinau, kas ten su jais įvyko... maldos, nes tik čia visa atra tinento krikščionis demokratus, j tų Sąjungoje. Jei sovietai vis- ūkio sekretorius J. Block. Ne
| kratų planus. Dalį kalbos jis
.1»
"bado protestus
iškėlė svarbų pasiūlymą dėl re- j tik neatsižvelgtų j šį reikalavi- trukus Londone prasidės de
ma ir stiprybė.
•
paskyrė įrodinėjimams, kodėl
rybos
su
sovietais
dėl
ateinančių
1
Varšuva.
—
Lenkijos
vyriau
liginės
laisvės
įgyvendinimo
Soj
mą,
pažymėjo
Andreotti,
VakaNuoširdžiai
visus
sveikinu.
tenka keisti socialinės apsaugos
Rašo Jadvyga — Gemsma Sta* <Vskite. kad dėl manęs ir vietų Sąjungoje. Europos Liau- j rų informacijos organam ati- penkerių metų javų prekybos sybės paskelbti maisto produk sistemą.
nelytė:
sutarties.
tų kainų pakėlimai sukėlė ne
Demokratų dauguma Atstovų
I Laiškas. Tikiuosi, kad tas Jums nemažai rūpesčių, bet ti dies Partijos vardu kalbėjo bu-! tektų uždavinys išvystyti labai
ves
Italijos
ministras
pirminini
plačią
propagandinę
kampaniją
pasitenkinimą.
Kutno
'mieste
kiuosi,
kad
tie
rūpesčiai
suriš
—
Brooklyno
teismas
atmetė
Rūmuose
prieštarauja pajamų
laiškutis pasieks Tave. Dė
kas
ir
dabartinis
Atstovų
Rū-1
prieš
religinės
laisvės
slopinimą
ir
Lodzėje
''Solidarumo''
skymus
stipresniais
ryšiais
tarpu
pasmerktų
"Abscam"
politikų
mokesčių
reformai,
nes ji nau
koju visiems už rūpestį ir pa
mų
užsienio
reikalų
komisijos
|
Sovietų
Sąjui^oje,
iškeliant
dingesnė
turtingiems
amerilrieriai
organizuoja
"bado
žygius"
skundą, kad FBI juos "suvilio
galbą, suteiktą ir teikiamą man. savyje ir Dievuje.
pirmininkas Giulio Andreotti. faktą, jog sąžinės laisvės pa jo", kviesdama padaryti nusi Protestai prasidės pirmadienį ir j čiams. biznieriams, o mažai nauDėl manęs nepergyvenkite, esu, Dėkinga Jums visiems
Jis pareiškė, kad siekiant su neigimas akivaizdžiai priešta kaltimą, — imti kyšius. Teisė tęsis iki ketvirtadienio. Reakci- dos teduotų darbo žmonėms,
Gemma-Jadvyga|
ačiū Dievui, sveika ir rami. Ma
stiprinti
Vakarų ir Rytų kraš rauja tiem demokratijos ir pa jas šį argumentą atmetė, saky- ja dėl kainų pakėlimo yra švel- Atstovas Rostenkowskis, lėšų
ne šiandien vėl atvežė į Vilniaus 1981X25.
tų
tarpusavio
pasitikėjimą ir garbos žmogui principam, ku damas, kad kyšius ėmę kongre- j nesnė, negu buvo 1970 m., ka-, komiteto pirmininkas, siūlo su
kalėjimą, ir tik vagone sužino
(Bus daugiau)
patarnauti tarptautinio įtempi riuos sovietai pasauliui prista so nariai ne tik išdavė savo da Gdanske darbininkai sukėlė! mažinti pajamų mokesčius darmo sumažinimui, sovietai priva to kaip esminius jų valstybinio rinkėjus, bet ir prisidėjo prie i riaušes ar 1976 m., kada į gat- bininkams ir visiems, kurių palėtų palaipsniškai įgyvendinti, režimo idealus.
Amerikos visuomenės moralinio ves išėjo Radomo darbininkai, jamos yr-a 15,000-50,000 dol. per
suderindami su Helsinkio su
nuosmukio. Kaip žinoma, sep- ypač getežmkebečiai.
j metus,
sitarimu, pradžioje bent tas
tyni kongreso nariai buvo nufilLenkijos žinių agentūra paEuropos saugumo
žmogaus teises bei laisves, ku
muoti imant kyšius. Buvo ir skelbė, kad Swinoujscie mieste,
Irano rinkimai
rios nėra susijusios su politine
tokių politikų, kurie griežtai at-! netoli Rytų Vokietijos sienos,
konferencija
veikla, bet tiesioginiai
liečia
sisakė
dalyvauti šioje pasipelny- i kažkas bandė sudeginti komu
Teheranas. — Ketvirtadienį
kiekvieno piliečio asmeninį ir
nistų partijos rūmus. Gaisras
Madridas. — Europos Saugu
Atsiliepiant į Brazilijos vysku kalbėjo kardinolas, iš tikrųjų yra šeimyninį gyvenimą. Andreotti i Iranas rinko naują prezidentą. ™o aferoje, nurodė teisėjas
prasidėjo
ketvirtadienį,
kada
Oficialūs
valdžios
pranešimai
Irano
prezidento
rinkimų
pų konferencijos kvietimą birže nenutrūkstamas lietuvių šauks čia paminėjo religinę laisvę, kumo ir Kooperavimo konferenciskelbė apie didelį žmonių susi- dieną
įvyko
demonstracijos ^ £ _
lio keturioliktąją krašto vyskupi mas už žmogaus teisių apsaugoji
r i * _ ^ S * ^ ? ! * * * r a k ^ * " « Ugiau:"negu
valstybės
37 metų sukaktį. Mi buvo planuota, nutarė išsiskirs
jose pravesti Maldos Dieną už mą, šauksmas, kuris remiasi tikė rią įgyvendindami, pažymėjo jis, j domėjimą ir rinkimų pasiseki- prieš Irano valdžią Turkijoje ir
Lietuvą, daugelyje Brazilijos baž jimu, vienybe ir viltimi. Jokia že sovietai konkrečiai paliudytų j mą( tačiau užsienio stebėtojai V. Vokietijoje. Policija greit licija ieško padegėjų.
tyti vasaros atostogų ir vėl su
nyčių buvo surengtos pamaldos miškoji jėga negali nuslopinti ti savo gerą valią ir pasiryžimą Teherane ir kituose miestuose triukšmadarius sutvarkė. Irano
sirinkti spalio 27 d. Konferenci
Žvalgybos vado
už Lietuvą, jos Bažnyčią ir tikin kėjimo, kuris auga ir klesti kaip stiprinti santykiuose su Vaka žmonių eilių nematė.
jos uždavinys buvo apžiūrėti,
išeivių tarpe įvyko skilimas tarp
rais tarpusavio pasitikėjimo
čiuosius, ta proga taip pat prisi medis.
kaip pasirašiusios šalys vykdo
Casey skandalas
Rinkimų dieną įvyko keli
Į ^ į dabartinę valdžią ir
menant prieš 40 metu Lietuvoje Pamaldom pasibaigus, lietu dvasią. Andreotti pasiūlė, kad
Helsinkio
susitarimus. Ypar
Washingtoiias. — Prezidento daug ginčų sukėlė Sovietų Są
įvykdytu masinių trėmimu au viai tvarkingoj eisenoj nužygiavo Vakarai paragintų sovietus su bombų sprogimai, buvo nušauti •* " ^^*
kas. Maldos už Lietuvą ir jos į Sao Paulo miesto centrą, prie teikti laisvę spausdinti ir pla septyni asmenys, galia prezi- v — Lenkija pareikalavo, kad Reagano paskirtas CIA (Centri jungoje viešai vykdomi žmogaus
tremtinius dieną plačiai paminė paminklo miesto kūrėjam, kur tinti religinio turinio knygas, dento buvo balsuojama už 46 - Vokietija ir Amerika išduotų nės žvalgybos agentūros) direk teisių laužymai. Britanijos dele
jo didieji Brazilijos laikraščiai, padėjo gėlių vainiką su užrašu: reikalingas šeimos religiniam naujus parlamento narius. Ira- lėktuvą pagrobusį jaunuolį, kū torius W. Casey pateko į nema gatas John Wilberforce pasteprivertė Lenkijos lėktuvą lonumus dėl savo (praeities biz
radijas, televizija, painformuoda lietuvių bendruomenė Sao Paulo auklėjimui, sustabdyti diskrimi no studentai New Yorke buvo *
bėio korespondentams, kad la
okupavę
Laisvės
statulą,
kur
nusileisti
amerikiečių zonoje V. nio praktikos. Neseniai jam te bai sunku konferencijai susitar
mi visuomenę apie tragiškuosius miesto kūrėjam 1981 metais bir navimą tų piliečių, kurie reli
ko pašalinti vyriausią žvalgybos ti, kada iš Sovietu Sąjungos
įvykius, kurie palietė Lietuvą ir želio 14 dieną, minint Lietuvos giniai auklėja savo vaikus, leis jie prisirakinę prie grotų de- Berlyne praėjusį antradienį,
— Argentina pareikalavo so- inspektorių Max Hugel dėl įvai kasdien ateina naujos žinios
kitus Pabaltijos kraštus prieš 40 tautžudystės 40-ties metų sukaktį. ti piliečiam laisvai išreikšti sa- monstravo prieš ajatolą Khometų ir vėlesniais laikais ir apie Jaunimas buvo iškėlęs transpa- vo religinius įsitikinimus, leisti i mein *- P o I i c i J a paskelbė, kad vietų vyriausybės paaiškinimų. rių finansinių skandalų. Dabar apie naujus suėmimus ir teis
dabartinę padėtį Pabaltijyje. Mal rentus su užrašais "Laisvės Lietu veikti religinėm organizacijom.; k a i k u " e iraniečiai policijai jau Pasirodo, kad lėktuvas, kuris vis daugiau žinių ateina apie mus.
dos Dienos už Lietuvą proga, bir vai" ir "Birželio 14-oji — Maldos Religija, pažymėjo Andreotti, pažįstami. Anksčiau jie daly-, sovietų teritorijoje nukrito, su- neaiškius paties Casey biznio
zelio 14-tąja, pagrindinės pamal Diena už Lietuvą". Prie pamink ne tik nekenkia valstybei, bet vaudavo demonstracijose prieš j sidūręs su sovietų lėktuvu, bu- ryšius, įvairių bendrovių ban
Teisiu laužymai
dos ta intencija įvyko Sao Paulo lo žodį tarė Brazilijos lietuviu
šachą. Grupė iraniečių puolė j vo Argentinos transporto lėk- krotus. Nors prezidentas yra
katedroje, kur iškilmingas Mišias bendruomenės pirmininkas Jo
Washingtonas. — "Amnesty
Austrijoje, Vienoje Irano am- tuvas, gabenęs ginklus iš Izrae- pasakęs, kad jis žvalgybos virši
aukojo vietos arkivyskupas brazi nas Tatarūnas, iškeldamas lietu
International" pareiškė kongreso
ninku
pasitiki,
manoma,
kad
basadą,
ją
apšaudę,
sužeidė
aš-1
lio
į
Iraną,
žinią
paskelbė
KipLibija finansuoja
las kardinolas Evaristo Arns. Pa viu tautos laisvės ir nepriklauso
tuonis žmones. Ambasadai pa-1 ro saloje anglų kalba leidžiamas respublikonai senatoriai, jų tar banku pakomitetyje, kad žmogaus
maldose gausiai dalyvavo ne tik mybės troškimą.
pe sen. Goklwateris, žvalgybos teisės keturiose Pietų Amerikos
daryta nuostolių, austrų polici- j savaitraštis,
"arabių bomba"
vietos lietuviai, kuriu tarpe buvo
ja suėmė 37 demonstrantus.
_ i r a k 0 kariuomenės vado- komiteto pirmininkas, pareika valstybėse: Argentinoje, Brazili
daug jaunimo, pasipuošusio tau — Washingtone prezidentas
Tarp
sužeistų
trys
asmenys
yra
ybė
paskelbė, kad per 24 vai. laus Casey pakeisti, nes žvalgy joje, Paraevafuje ir Urugvajuje
V
Nicosia. — Diplomatinės ži
tiniais drabužiais, bet ir brazilu Reaganas tarėsi su besilankan
ambasados
tarnautojai,
kiti
—;
i
r a n e kovose žuvo 82 iraniečiai bos viršininkas turi būti be jo dar tebelaužomos, nors valstybės
nios iš Kipro teigia, kad Libija,
visuomenė ir įvairiu Centro ir Ry čiu Naujosios Zelandijos prem
departamentas neseniai skelbė.
kių priekaištų.
I j r n j^o
karių^
valdoma diktatoriaus pulk. Kha- praeiviai.
ty Europos tautų bendruomenių
jog
žmogaus teisiu padėtis ten pa
jeru Robertu Muldoonu.
dafio, sustiprino pastangas įsigy
Brazilijoje atstovai — latvių ir es
gerėjo. Tose valstybėse vis dar su
ti atominiu ginklų. Lėšų Libija
tų, ukrainiečių, armėnų, kroatų, — Keli tūkstančiai airių iš
iminėjami kariniu valdžių prie
turinti pakankamai, vien iš JAV
slovėnų, vengrų, lenkų, rumunų, šiaurės Airijos atžygiavo į Dubšai,
žudomi ir kalinami opozici
pernai ji gavo už savo naftą 9 bil.
čekų, slovakų. Dalyvių tarpe bu į liną, reikalaudami paremti Beljos
vadai,
yra žinių apie kankindol.
vo taip pat kiny, japonų ir korė | faste bado streiką tęsiančius ai
mus.
jiečių bendruomenių
atstovai. rius kaliniu*. Policija Dubline Libija padidino lėšas PakistaBrazilijos valdžiai atstovavo de pasirengusi neramumams, jei ka nui, kurio mokslininkai dirba
KALENDORIUS
Įėjime mirtų dar vienas kalinys. branduolinių tyrimų laboratorijo
putatas Fraga Moreiro.
— Belgijos išvystymo minis se. Libija ragina Pakistaną pa
Liepos 27 d.: Rudolfas,
Mišių metu Sao Paulo arkivys tras paskelbė, jog apie 10,000 bel skubėti, pagaminti "arabų bom
Natalija, Žintautas, Živilė
kupas kardinolas Evaristo Ams gu bedarbiu bus pasiųsti į atsiliku bą". Libija žada lėšų ir net ura
Liepos 28 d.: Viktoras I Pop.
savo žodyje jautriai atsiliepė apie šias šalis, kur jie gaus butus ir al no, kurio klodai rasti pietinėse Li
Ada, Agaras, Atė.
katalikiškąją Lietuvą ir apie tau gas. Belgija apmokės ju sociali- bfjos dykumose. Salia lėšų, Libi
Saulė teka 5:37. leidžiasi 8:16
tos drąsiai vedamą kovą už reli jnės apsaugos draudimą ir kelio ja siunčia jaunus vyrus į užsienio
ginę laisvę ir kitas pagrindines nės išlaidas. Afrikos ir Azijos universitetus studijuoti branduo
ORAS
!
žmogaus teises.
valstybės ypač pageidauja svieti- linės technologijos. Vien Ameri
Debesuota, vėjuota, vėsiau,
Keturiasdešimt pastarųjų tylos Įmo, sveikatos ir žemės ūkio spe koje branduolinę fiziką studi Britanijos so«to jpAdims, princas Čarlis su savo broliais princu Andrium (kairyje) ir pnncu Edwardu> Abu princai temperatūra diena 75 t ,
metų, apgaubusių lietuvių tautą, cialistu.
juoja apie 300 libiečių.
bus vyriausieji pabroliai trečiadienio vestuvių ceremoni jone.
naktį 60 L
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Brazilijos maldos
už Lietuvą diena
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SOCIALINĖS APSAUGOS
FRONTE
Blogos žinios. Atrodo, kad ne
tik dabartinė federalinės val
džios administracija, bet ir
senatas su kongresu yra pasi
ryžę panaikinti minimalines —
122.00 dol. — mėnesines socia
linės apsaugos pensijas. Tai
padarius, manoma, kad atei
nančiais metais valstybei bus
sutaupyta arti vieno milijardo
dolerių.
Šiuo metu minimalines pen
sijas gauna arti 3 milijonai as
menų. Jų daugumas, kaip rašo
„Federal Times" laikraštis
(liepos 27 d.), yra moterys,
vyresnės negu 70 metų am
žiaus. Arti 90,000 jų yra dau
giau negu 90 m. amžiaus.
Socialinės apsaugos admi
nistracija mano, kad minimalinių pensijų sustabdymo
administracinės išlaidos sieks
arti 170 mil. dolerių ir pareika
laus 9000 darbo metų laiko. Su
stabdymas sudarys įvairiau
sių komplikacijų, n e s
socialinės apsaugos įstaiga
neturi atskiro sąrašo pen
sininkų, gaunančių minimali
nes pensijas. Tokių pensi
ninkų iSrankiojimas kainuos
labai daug. Dėl sio pridėtinio
darbo visi kiti patarnavimai
socialinės apsaugos įstaigose
ne tik sulėtės, bet bus ir neefek
tingi. Taip pat manoma, kad
tarnautojų elgesys bus Šiurkš
tesnis.
„The New York Times" laik
raštis liepos 18 dieną nurodė,
kad arti 580,000 žmonių liks be
jokių pensijų. Žinoma, dauge
lis jų galbūt galės kvalifikuotis
vargšų pensijoms (Supplemental Security Income).
Tiesiog neįtikėtina, kad
niekur spaudoje neteko užtikti
svariausio argumento prieš
minimalinių pensijų panai
kinimą dabar tas pensijas gau
nantiems. Kaip iŠ tos prob
lemos tie nukentėjusieji
iSsikrapStys,tikvienas Dievas
žino.
Išmetimas gatvėn?
Nukentėjusieji susidurs su
problema. O ji yra milžiniška.
Paaiškinimas: visi pensinin
kai, kurie buvo išsitarnavę tik
minimalines pensijas, taip pat
automatiškai turėjo teisę ir į
Medicare apdraudą.
Socialinės apsaugos tai
syklės sako, kad jei asmuo pra
randa teisę į mėnesinę sociali
nės apsaugos pensiją (pvz.
asmenys gaudavę nedarbingu
mo pensiją ir jos netekę dėl
pasveikimo), tai tada tas as
muo praranda teisę ir į
Medicare draudimą. Ką tai reiš
kia? Nagi labai paprasta; visi
mūsų 580,000 minėti pensi
ninkai, kurie praras minima
lines pensijas, taip pat praras
teisę ir į Medicare draudimą.
Vadinasi, pensininkas praras
daugiau negu 122 dol. per
mėnesį. Daugumas tų nelaim
ingų tikrai nustebs, kai socia
linės apsaugos administracija
per Medicare įstaigas atsi
sakys apmokėti gydytojų ir
ligoninių išlaidas.
Tiesa, netekusieji Medicare
apdraudos, greičiausiai, galės
ją „pirkti"; t.y. mokėti mėnesi
nius mokesčius (premiums), ne
tik už gydytojų išlaidas paden
giančią apdraudą, bet ir už ligo
ninės drauda. Šiuo metu kiek
vienas asmuo, sulaukės 65-kių
metų, gali „pirkti" Medicare.

Kainos?
Ligoninės apdraudą (Hospital Insurance Benefits) kai
nuoja 89 dol. p e r m ė n e s į , o
gydytojų apdraudą (Supplementary Medical Insurance
Benefits) kainuoja 11 dol. per
mėnesį.
Turime atsiminti, kad pensi
ninkai, gauną tik beturčių
(Supplemental Security In
surance) pensijas, teisės į Medi
care draudimą neturi. Jie tegali
ją pirkti. Tikimės, kad pensijas
karpantieji apsižiūrės ir galbūt
leis bent Medicare draudimą
palikti tiems, kuriems bus nu
trauktos minimalines pen
sijos. Kitaip tikrai daug sene
lių bus palikta Dievo valiai,
arba turės „ g y d y t i s " tik
namuose.
įdomus laiškas
Žinomas mokslininkas • so
ciologas ir senatorius iŠ New
Yorko valstijos Daniel P. Moynihan'as, liepos 1 dieną parašė
atvirą laiSką niujorkiečiams
apie socialinės apsaugos pensi
nes problemas.
LaiSko autorius teigia, kad
socialinės apsaugos draudos
sistema nėra kritiškoje pa
dėtyje. Jo nuomone, dabartinės
administracijos riksmas, kad
socialinės apsaugos fondai
greit subankrutuos, tėra tik
politinės Šnektos ir pensininkų
gąsdinimas.
Senatorius savo laiSke
detaliai nagrinėja esamą ir
netolimos ateities finansinę
padėtį ir prieina išvadą, kad
nėra taip blogai, kaip kiti
bando padėtį vaizduoti.
Artimoje ateityje socialinės
apsaugos piniginiai ištekliai
„yra iŠ tikro visiškai geri". Ir
tik apie 2030-sius metus socia
linės gerovės fondas gali būti
krizėje.
Ateinančių metų socialinės
apsaugos krizė, sako autorius,
ifl tikro tepalies tik vieną fon
dą, t.y. senatvės pensijų. O kiti
du fondai: Medicare ir nedar
bingumo yra geroje padėty.
Užtat finansinę
problemą
galima išspręsti, perkeliant
pinigus iŠ tų dviejų fondų į
betuStėjantį senatvės pensijų
fondą.
Senatorius mano, kad be
reikalo nuogąstaujama dėl
socialinės apsaugos pensijų
ateities. „Gaila", sako jis, „kad
tik 61 nuošimtis amerikiečių
tiki, jog jam ar jai pensijon iš
ėjus, bus pakankamai pinigų
pensijai gauti".
Amerikiečiai turi parodyti
daugiau pasitikėjimo savo
krašto administracija ir sena
tu bei kongresu. Jie yra pakan
kamai atsakingi ir pasi
stengs, kad kiekvienas
krašto pilietis gautų pensiją,
kuri įstatymais yra jam ga
rantuojama.
Manding, senatorius yra
daugeliu atžvilgių teisus. Ypač
kas liečia socialinės apsaugos
pensijas ir fondus. Atrodo, kad
Sis kraštas yra pakankamai
turtingas, idant pajėgtų pasi
rūpinti ir tais savo piliečiais,
kurie dėl įvairių priežasčių yra
reikalingi valstybės globos. O
dabartinės ir būsimos valdžios
yra užtektinai atsakingos, kad
atliktų savo pareigas rūpes
tingai ir teisingai.
J. Soliūna*

i i anksto

DRAUGO prenumerata

Medžiagą siųsti: J. šoliūnui
4545 W. 6 3 Str., Chicago, 111., 6 0 6 2 9

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

Chicagos miesto mere Jane M. Byrne kalba vyresnio amžiaus piliečių gegužinėje. Jos klausosi daugiau
21,000 Chicagos pensininkų.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
LIETUVIU OPEROS SUKAKTIES
MINĖJIMO AKIMIRKOS
Chicagoje prašvito sekma
dienio, birželio 21 d., rytas. Kaž
koks neapsakomai pakilus
jausmas šį rytą apėmęs: minty
se begalės įspūdžių iš vaka
rykščio „I Lituani" spektaklio,
o ausyse tebeskamba choro dai
nos, arijos, duetai. Kažkokio
nepaprasto spektaklio būta
vakar. Tuo tarpu šiandien gi
Lietuvių opera tęsia savo
sukakties minėjimą Mišiomis
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje Marąuette Parke ir aka
demija bei vaišėmis Jaunimo
centre. Kvietimai kišenėje. Tad
reiks skubėti, kartu pabūti ir
pasidžiaugti su Operos vieneto
nariais ir jų rėmėjais, nes
kadaise buvo tiek daug kartų
dirbta, siekta, širdies lieta,
tikėta. Tikėjimas jų dėka išsi
pildė: Opera, nei kiek nesusvy
ravusi, pasiekė sidabrinį savo
jubiliejų, o kartu ir profesiona
lišką lygį. Ir planai ateičiai jau
yra. Tai žinia, kad mirtis dar
negresia tam vienetui, kurio
gimimas prieš 25 metus kai
kieno buvo ir labai skeptiškai
sutiktas.
Marąuette Parko lietuvių
šventovė tikriausiai šiandien
bus perpildyta, nes kas gi
nenorės pasidžiaugti Operos
choro giedojimu Mišiose. Todėl
mes, nors ir daugelį mylių į
Operos šventę važiavę, šian
dien geriau gal vėl aplan
k y s i m e l i e t u v i ų jėzuitų
koplyčią, kur nebus spūsties,
kur kartais pamokslininkų
būna sakomi gerai išmąstyti,
gilūs lietuviški pamokslai, kur
tiek sekmadienių Mišių ir pa
mokslų per 20 metų buvo iš
klausyta. Ir neprašovėm, nes
kaip tik jėzuitų koplyčioje
MiSias atnašavo ir pamokslą
pasakė mano vienas mėgsta
miausių pamokslininkų kun.
A. Tamošaitis, SJ. Vėliau suži
nojau, kad ir Marąuette Parko
lietuvių šventovėje operos
sukakties proga pamokslą sakė
kitas gražiažodis jėzuitas kun.
J. Borevičius.
Po Mišių pas jėzuitus, kaip ir
seniau, žmonės traukia. į
vėsinamą kavinę. Tai, saky
čiau, Jaunimo centro prievaiz
dos A. Vaičaičio karalystė.
Palyginus už centus jis visiems
troškulį nuramina kava ar kuo
kitu, ir čia puiki proga susitikti

su pažįstamais, pasikalbėti,
papolitikuoti. Tai viena
lietuvių mėgstamiausių vietų
Chicagoje.
Tačiau, vos spėjo valandėlė
kita prabėgti, pradėjo rinktis
Operos vieneto nariai ir svečiai
į sukaktuvinę Operos šventę.
Dailios merginos — Operos
vieneto narės, pavardę patik
rina sąraše ir, jei ją randa,
prisega sidabrinį ženkliuką, ir
taip tu oficialiai pasidarai
sukakties šventės — minėjimo
akademijos ir vaišių dalyviu.
Bematant kavinė, kurioje nuo 1
valandos prasideda troškulio
malšinimas, prisipildo pilna
žmonių — susirenka gal kokie
300 Operos vieneto narių ir
svečių. Tik spėk suktis, svei
kintis, užsirašinėti, kam par
vežti linkėjimus grįžus į sos
tinę. Kaip esu pasiilgęs tokios
minios, kaip malonu susitikti ir
spausti rankas tokiam
dideliam būriui senų pažįs
tamų, susirinkusių į vieną
vietą. Tuo atžvilgiu retai kur
kitą Chicagą rasi už Lietuvos
ribų. :
Tačiau neilgai kavinėje toji
„laisvė" truko. Reikėjo per
sikelti į viršų, į didžiąją salę ir
sėstis prie naujų, apvalių stalų.
Pagal seną įprotį pasodino prie
spaudos stalo, šalia bičiulių
laikraštininkų, nors aš ten
vargiai ir betinku, gyvenimo ei
gos išstumtas iš Chicagos akty
viųjų lietuvių laikraštininkų
tarpo.
Po kelių minučių pasigirsta
maršo garsai ir salės viduriu
prie garbės stalo Operos
vieneto nariai už parankių
atveda pagarbiuosius svečius:
Lietuvos generalinę konsule
Chicagoje J. Daužvardienę,
pirmojo nepriklausomos
Lietuvos operos spektaklio
dalyvę J. Vencevičaitę-Kutkuvienę, Chicagos lietuvių operos
tėvo, velionio muz. Vlado
Baltrušaičio našlę Eleną
Baltrušaitienę, i l g a m e t į
Operos dirigentą Aleksandrą
Kučiūną su žmona ir eilę kitų. Į
jų veidus, į jų procesiją žiūrint,
kiek daug kilo malonių
prisiminimų.
Kai prabilo sukaktuvinę
šventę
atidaręs
Vacys
Momkus, po jo programos pravedėjas Stasys Baras, vėliau
* gen. konsule J. Daužvardienė,
PRANEŠIMAS
A. Kučiūnas, dr. A. Razma, A.
Vasaitis, 21-us metus operos
Dėl vasaros atostogų patar valdybai vadovaujantis Vyt.
navimai,
liečia
socialinės Radžius, man regis, jie jau
apsaugos (sočiai
security) nieko naujesnio nepasakė, kas
reikalus, laikinai nebus tei nebūtų pačių Operos vieneto
kiami. Tos srities patarėjo J. narių ar artimųjų bendra
Šoliūno „Margučio" raštinėje darbių pergyventa bei žinoma.
rugpjūčio 1 ir 8 dienomis nebus. Tačiau aplamai tas 25 m. veik
Kitais socialinės apsaugos los skerspjūvis, ypač kai A. Ku
reikalais galima ir toliau kreip čiūnas jį peržvelgė profesio
tis kiekvieną šeštadienį nuo 9 nalo muziko akimis, buvo
vai. ryto iki 12:30 p.p.
įdomus. Nesupratau už ką
Lietuvių Socialinių Lietuvių Fondui buvo keliamos
reikalų tarnyba ovacijos, dr. A. Razmai pami

nėjus 8,000 dol. sumą. Taip ir
liko neaišku, ar ta suma yra
paskola ar auka? Aukos atveju
ir aš būčiau nuoširdžiau plojęs,
tuo tarpu paskola jau daugiau
antraeilis reikalas.
Man, o gal taip pat ir dau
geliui kitų didingiausios aki
mirkos pasirodė, kai buvo pristatyti,
pagerbti bei
apdovanoti nuo pirmosios
operos įsikūrimo dienos tebedainuoją arba tebedirbą
Operos vieneto nariai: chor
meisteris Alfonsas Gečas, cho
ristai Petras Čelkis, Vladas
Stropus ir Vincas Vaitkevi
čius. I juos, didžiulėms ova
cijoms salėje aidint, žiūrėjom
kaip į didelio ryžto, ištvermės ir
reto pasiaukojimo vyrus.
Laikui bėgant 25 ir daugiau
metų išdainavusių eilės didės,
tačiau tie keturi vyrai kartu jau
sukūrę ir istorijos tarpsnį.
Man, kaip gal ir daugeliui,
įspūdį darė Lietuvių operos 25
metų kelio
peržvalga
skaidrėmis ir garsinėmis operų
ištraukomis. Nors daugeliu
atvejų buvo parodyti tik įvai
rių operų programų viršeliai
(vienur ir kitur taip pat sceni
niai vaizdai), tačiau kartu
pademonstruotos muzikinės tų
veikalų ištraukos atvėrė to
lietuvių operos įamžinto muzi
kinio grožio akimirkas, iš kurių
buvo nupintas sidabrinis
sukakties vainikas. Tiesa, krito
į akį ir tai, kad mes kartais dau
giau plojam samdytiems
svetimtaučiams solistams ar
kitiems (šį kartą amerikiečiui
tenorui, pirmą kartą pasi
rodžiusiam vienam „I Lituani"
spektaklyje), negu saviesiems.
Pagalvokim apie tai ateityje.
Sukaktuvinė Lietuvių operos
šventė Jaunimo centre, prasi
dėjusi 1 vai. p.p., buvo gerai
suorganizuota bei sukirpta ir,
jei kas galvoja, kad ji buvo iš
tęsta, atsakyčiau, kad ne. Ar
nemalonu buvo, sėdint prie
įvairiausiomis žemiškomis
gėrybėmis apkrautų stalų, ge
riau ir artimiau susipažinti su
garbingos lietuvių operos per
25 metus nueitu keliu, jos
pasiektais
laimėjimais,
pamatyti jos vieneto vadovus
bei narius, pokalbiuose pasi
gėrėti jų pasiektais laimė
jimais, susipažinti su jaunes
niaisiais vieneto nariais, na, ir
gražią šventę, jau pospektaklinę, užbaigti šokiais prie šau
nios Alg. Modesto orkestro
muzikos.
VL. R.
Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAUK
m
VINCAS BRTZGY8
Teis* daktarai

2458 W. 69th St, Chicago, Dl
V U taL 778-8000
p*«*i costtertma
BBflCflBS 8BBĮS6S!

0R. ŽIBUTI

Tetai. — 8*7-1*86
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
700 Narį*

Valandos

pagal susitarimą

%metq
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymų.
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The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
by
MICHABL B0VBDBAŪX) M.A., BJ).
Printed in Engi and 1979, 339 pages. Price — including
sbippmg and handling $8.95.
Užsakymus siusti:

DRAUGAS. 4545 W. 63rd Si, Chicago, VL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.
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0R. K. 6. BALUKAS

Tel. ofiso ir buto: OLympk 2-4159

Akušerija ir motery ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Rosd (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Prnma ligonius pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak. išskyrus
treč SeSt 12 iki 4 vai popiet

DR. P. KISIELIUS

DR. IRENA KURAS

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING.
3200 W. Kist Street

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 We*t 71st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

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

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
2709 West 51st Street
2454 West 71st Street
Tel. - GR 6-2400
Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 14 ir (71-mos ir Campbell Ave. kampas)
7 9 antrad ir penkt 10-4 šeštad 10-3 vai |Val pirmad . antrad . ketvirtad irūenktad
'3 iki 7 v p p Tik susitarus
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 742 0255
Namu 984-5527

DR. E. DECKYS

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

Tel. 372-5222: 236-6575
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3 5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

•

DR. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia \ vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Ave Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos oagal susitarimą
įstaigos ir buto tel. 652-1381

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASHAVE.
Valandos pagal susitarimą

Ofiso te!. — 582-0221

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso tel. 434.2123. namu 448-6195

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OP FAMILY PRACTICE

DR. V. TUMASONIS

1407 So. 49th Court. Cicero, M.

CHIRURGAS
2454 West 71et Street
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 2-5
"• 5-7 - Į anksto susitarus.

Kasdien 10 12 ir 4 7 liskyrus treč irsett

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 w. 99 St.. CMcasja
476-2112
Vai pagal susitarimą. Pirm., antr., treč
ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai.

&=»

ZlParUCUS

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

\

0 H W 514.3168: nem* 361-3772

DR. PETRAS 2LI0IA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 Vest mm Street
Vail-pirm., antr ketv ir penkt.
*-n iestadientats patai susitarimą.

Tel REliance 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59lli Street
Va' pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12-4
vai popiet ir 6 8 vai vak Tre£ ir Jeit
uždaryta

D*. * M. 2YMANTAS
DR. 1 T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West63rd Street
vai. pagal susitarimą: antr.. treCiad
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro '
Tai. - 778-3400

Abipusė nauda:

LIETUVYBĖ IR
PREKYBA
„Mūsų žmonės galvodavo,
kad prekyba — tai žydų dar
bas, kuriuo negali verstis joks
garbingas lietuvis. Ši profesija
visur ir visiems buvo pri
imtina, tik ne lietuviams
Lietuvoje. Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, daug Ameri
kon išbėgusių lietuvių grįžo į
savo gimtąjį kraštą su sto
romis piniginėmis iš saliūnų,
valgyklų, restoranų, nekilno
jamo turto ir kitokių prekybų, ir
visi j i e buvo priimti su
respektu.
Tačiau
lietuviui
Lietuvoje pradėti bizniu vers
tis buvo kažkas žeminančio.
Žemdirbystė, amatai, net ir
elgetavimas
anais
laikais
Lietuvoje buvo daugiau respek
tuojami negu prekyba".
Taip savo atsiminimų knygo
je „Prekybininko keliu" liudija
vienas iš mūsų prekybos pio
nierių J o n a s Karvelis. „Ma
čiau, kaip ūkininkai mieliau
lankydavo kitataučių krautu
ves, — toliau rašo autorius, —
ten m o k ė d a v o aukštesnes
kainas, gaudavo abejotinos
kokybės prekes tik todėl, kad
ten jie galėdavo pasiderėti".
Kita vertus, šį lietuvio sąmo
nėje giliai įsišaknijusį nusista
tymą, kad lietuviui prekyba
užsiiminėti nedera, pamažėle
pradėjo griauti kooperatyvizmo sąjūdis. Autorius rašo:
„Kooperatyvai iškristalizavo
Labai reikšmingą ir taiklų ko
mercinį šūkį — ,Savi pas savuo
sius'. Senose valstybėse su nu
sistovėjusiomis prekybinėmis
tradicijomis šis šūkis gal ir ne
būtų tiek reikšmingas, kiek
Lietuvoje. Bet pas mus šiuo
šūkiu ne tik oficialiai buvo
pripažintas lietuvis prekybi
ninkas, bet dar ir paskatinti
kiti sąmoningi lietuviai jį rem
ti. Lietuva budo ne tik tautiš
kai, bet ir ekonomiškai. Prasi
dėjo jaunimo skatinimas į
biznius. Pradėta steigti preky
bos kursai, prekybos mokyk
los, kurios buvo apvainikuotos
Klaipėdos Prekybos Instituto
įsteigimu. Šalia valstybinių sti
pendijų buvo suorganizuota ir
didžiųjų kooperacinių bend
rovių stipendijos. J a u buvo
suorganizuotos ir Karvelio Pre
kybos Namų stipendijos. Deja,
visą šitą Lietuvos komercinį
šuolį į prieki užgniaužė sovie
tinė Lietuvos okupacija ir
Lietuvos ūkio sovietizacija".

davinėti lietuvio autoriaus
parašytą ir lietuvio leidėjo iš
leistą knygą — jau kažkaip ne
skoninga. Mums atrodo, kad
šitokiame nusiteikime apsčiai
konfuzijos.
* * *

Pirmiausia pastebėtina, kad
dabartinėmis išeivijos sąly
gomis išvis nėra tokios lietu
viškos knygos, iš kurios
autorius, leidėjas ar spaustuvi
ninkas būtų galėjęs sau turtus
susikrauti. Nėra ir jokio kito
lietuviško reikmens, iš kurio
gamybos ar platinimo kas nors
įstengtų pralobti. Priežastis
labai paprasta: rinka tam per
maža. Net ir, sakysim, bostoniškės Baltic Associates b-vės
gaminami automobiliams lipinukai ar nešiojami lietuviš
kais motyvais papuošti marš
kinėliai jų gamintojams bei
platintojams neteikia nė kuk
laus pragyvenimo. Visą šią
grynai lietuvišką prekybinę
veiklą kol kas tenka iš kitų
šaltinių subsidijuoti. Todėl
sakyti, kad „nedera iš lietu
vybės pralobti", mūsų sąly
gom beveik tas pats, kaip
sakyti, kad „nedera kelnių
mautis per galvą".
Yra lietuvybės darbų,
kuriuos reikia dirbti tik aukos,
pagrindu, bet yra ir tokių dar
bų, kurie neįmanomi be tam
tikro atlyginimo. Jei būtų
reikalaujama juos atlikti vien
iš gryno pasiaukojimo, būtų
užgarantuojama, kad jų niekas
neatliktų.
0 jei kuris biznierius, saky
sim, iš lietuviškos plokštelės ar
lietuvių- anglų kalbos žodyno
išleidimo sumotų sau tąkart
realizuoti ir kiek didesnį pelną,
ne antakius kraipyti, o
džiaugtis reikėtų tuo faktu:
džiaugtis biznieriaus suma
numu visuomenei didesniu, nei
normaliai, kiekiu įpiršti lietu
višką prekę ir džiaugtis visuo
menės lietuvišku sąmoningu
mu tą prekę gausiai perkant.
Tačiau, nebijokime, daug tokių
atvejų nebus: faktas lieka
faktu, kad lietuviai, kartu sudė
jus, vis vien per metus įsigyja
daugiau degtinės butelių, negu
tolygios vertės lietuviškų reik
menų, laikraščius ir malda
knyges įskaitant.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
(Tęsinys)
Mat, Hiutenfeldo miestukas
priklauso Hesseno valstijai.
Atseit, Vasario 16 gimnazija
turėtų išsijungti iš lig šiol
remiančios Baden-Viurtenbergo dosnios saujos ir įsijungti į
nelabai dar dosnumu aiškią
Hesseno valstiją. Kaip visur,
juo labiau vokiečių įstaigos
(biurokratija) nėra skubios
pinigais gelbėti lietuvių pilį ir
gimnaziją, ypač dabar, kai
lietuvių gimnazijos salelė yra
lyg politiškoje niekieno Žemė
je. Iš tokio „niekieno" ištraukti
pasišovė minėta Hesseno tele
vizija, bandydama sujautrinti
lietuvių
egzistenciniais
reikalais atitinkamus abiejų
landų (valstijų) atsakinguo
sius politikus. Televizorių ekra
nuose įžvalgūs žurnalistai
ragino padėti puikiems lietu
viams, nes lietuviai tikrai
puikūs savo lietuviška-vokiška-europietiška nuotaika, savo
sena ir nepasenstančia lietuvių kultūra. Padėka vokiečių
žurnalistams ir visiems lietu
viškojo reikalo rėmėjams!

gali net didžiuotis: „Cia mūsų Kanados ir kt.), o labiausiai
Lietuvos.
gimnazija!"
Iš gimnazijos pedagoginio
Mokslo metų
darbo šiemet pasitraukė dėl
pabaigtuvės
įvairių profesinių, šeimyninių
Beveik visi mokiniai sėkmin ir panašių priežasčių keturi
gai perskrido, perkopė, persi mokytojai: V. Pancerienė, R.
rito į aukštesnes klases: vieni Tesnau (Tesnava), M. Šmitie
pasigėrėtinai
blizgančiais nė ir R. Guzmerienė.
pažymiais, o dauguma virš
vidurkio. Gimnazija, jos vado
Hiutenfeldo lietuviai —
vai ir mokytojai gali gėrėtis ir gimnazistai ir miestiečiai —
didžiuotis mokiniuose moky yra tarsi stamboka šeimyna:
mo laimėjimais todėl, kad kai kas švenčia savo dieną, ją
mažose klasėse jie galėjo itin švenčia kartu ir likusieji, kvies
intensyviai darbuotis. Moky ti ir nekviesti (išskyrus tuos,
tis nusiteikę jaunuoliai (tokių kurie nori nuo bendrumo ati
dauguma, ypač mergaičių) tokti). Antaninės, Joninės,
Vasario 16 gimnazijoje įsigijo Petrinės, Paulinės, Ireninės ir
gyvenimui brangių žinių ir pan. — tai vis garbingos ir
charakterio turtą. Tik šioje mielos dienos
lietuviškoje
gimnazijoje daugelis jaunuo Hiutenfeldo šeimynoje. Jos —
lių pasijuto esą vertingais ir krisleliai Lietuvos, jos — lieps
n e p a m a i n o m a i s žmonėmis nelės tarpusavio šilumos.
kilniam idealui: darbuotis
mažai tautai — Lietuvai.
Antrieji
Gimnazija mokslo pirmūnus
sekmadieniai
apdovanojo knygomis ir pagy
rimais.
Hiutenfeldo lietuvių apylin
kės
valdyba užsimojo sutelkti
Gimnazija šiais mokslo me
tais išleido tris abiturientus. kas antrą mėnesio sekmadienį
Atrodo nedaug, imant „pliku" visus apylinkės lietuvius
G i m n a z i j o s v a d o v y b ė s — be santykio — skaičiumi. Ogi „sekmadienio popietei". Jei ne
pastangomis nuo pat anksty lyginant tuos tris abiturientus vasaros karščiai — susirenka
vo pavasario kiekviena klasė su tik šešiasdešimčia mokinių, gausiai. Gimnazijos svečių
sielojasi parke savo sklypelio gaunasi santykis nė kiek ne kambaryje aptariami apylin
švara, tvarka, gėlėmis. Devy menkesnis kaip didelėse kės veikimo reikalai, renka
nios klasės — devyni gimna vokiečių gimnazijose. Vasario mas čia lietuvio-nario mokes
zijos sklypeliai — devyniskart 16 gimnazijos abiturientų ates tis, d a l i n a m a lietuviškoji
pagražinti labiau, negu pati tatų pažymiai prilygsta ir virši- spauda, pasipasakojamą savo
gamta juos puošia. Darbo pirš ja vokiečių abiturientų vidur sveikatos rūpesčiais ir paskuti
tų, vandenėlio, žemės ir norų kius, nors lietuviukai turi nėmis neradijo ir netelevizijos
netrūko puošti klasių sklype žymiai daugiau abitūros egza naujienomis. Apylinkės veik
lius, reikiamas gėles parūpino minų laikyti už vokiečius. lios lietuvaitės šeimininkės
savo
leidžiamą
gimnazijos ūkvedė. Gimna Lietuvius abiturientus kaip ir pristato
laikraštėlį
ir...
pyragų
su kava.
zijos teritorija atraktyvesnė kitus savo moksleivius gimna
Mielai
laukiami
šie
„kas
antras
akiai, skanesnė nosiai, savai ir zija parengia vertingam gyve
turistų. O patys gimnazistai nimui: Vokeitijos (Amerikos, sekmadienis", nes jie yra

* * *
* * *

O kokia šiuo atžvilgiu
psichologinė padėtis šiandien
išeivijoje? Ar prekybininko
reikšmė mūsų bendruomeni
niam gyvenimui Šiandien tiks
liau ir racionaliau suprantama
bei įvertinama? Reikėtų tur
būt atsakyti, kad taip. Visuo
menės respektuojamų savų
prekybininkų turime jau tiek
daug, jog galime drąsiai tvir
tinti, kad J. Karvelio minė
tasis, iš baudžiavos laikų
paveldėtas psichologinis bar
jeras, draudžiantis
doram
lietuviui mestis į prekybą, pa
galiau yra nugalėtas. Tačiau,
deja, n e visais atžvilgiais.
Tiems mūsų
prekybi
n i n k a m s , kurie g a m i n a
ir platina prekes ar teikia
p a t a r n a v i m u s , reikalingus
specifiškai lietuviškam mūsų
gyvenimui, dar vis taikoma
senoji pažiūra. „Negražu
pelnytis iŠ lietuvybės", dažnai
nugirstama s a k a n t Ir dar pri
duriama, kad jei, girdi, auko
jasi mūsų mokytojai, spaudos
bendradarbiai,
organizacijų
veikėjai, jaunimo stovyklų
vadovai ir visi kiti lietuvybės
darbuotojai, tai kodėl neturėtų
panašiai aukotis ir mūsų
knygų leidėjai, mūsų spaus
tuvininkai, mūsų lietuviškas
prekes platinantieji krautu
vininkai?
Atseit, pelningai
parda
vinėti žydo (ar ir savo paties)
pagamintus puodus (ar auto
mobilius ar draudimo polisus)
— gerai, bet pelningai par-

Paviršiumi
idealistiškai
skambantis šūkis „Negar
binga pelnytis iš lietuvybės!" iš
tiesų dengia dvi negerbtinas
galvojimo tendencijas. Pirmoji
— tai pažiūra, kad lietuviškas
gaminys ar patarnavimas nėra
vertas pelno ar pragyvenimo
tam, kuris jį gamina ar teikia.
Tačiau toji pažiūra tėra tik
lietuviškos prekės ar patar
navimo visiško nevertinimo —
net neapykantos jiems —
išraiška.
Antroji peiktina pažiūra —
tai galvojimas, kad tie lietuviš
ki užmojai, kurių realizavimui
nepakanka vien tik pasi
aukojamojo darbo, iš viso nėra
reikalingi. Šitokio galvojimo
rezultatas toks, kad dar ir šiuo
metu neturime (ar nepakan
kamai turime) visos eilės lietuvybės i š l a i k y m u i l a b a i
naudingų dalykų. Suminėsime
tik keletą pavyzdžių: Lietuvos
istorijos įvykiais paremti kari
niai - strateginiai žaidimai;
heroines tos pat istorijos situ
acijas vaizduojantieji „komik
sai" vaikams (lietuvių ar net ir
anglų kalbomis); korespondenciniai lituanistikos kursai;
kai kurių mūsų veiklos sričių
kompiuterizacija. Šių ir kitų
užmojų vykdymas reikalauja
kapitalo, kurį tegalima sutelkti
komerciniu pagrindu. 0 komer
cinio momento niekinimas šiuo
atveju tampa užtikrinimu, kad
ir iš tokių užmojų liktų tik...
niekas.
M. Dr.

Vasario 16 gimnazijai 30 metų gyvavimo sukaktį

Švenčiant svečių dalis akademiniame minėjime.

'/

Jonas Kavaliūnas, Vasario 16 gimnazijos direktorius, atsi
sveikina su mergaičių bendrabučio vedėja Maryte Šmitiene.

magnetas, ypač nudžiūvus kukli, o didžiai gyvybinga
ankstesnei mėnesinei „silkių- tautos trispalvė. Iškilmingajai
šutbulvių baliaus" tradicijai. šventės akademijai vokiečių
miesto savivaldybė perleido
Gimnazijos
savo salę, kur gimnazijos
trisdešimtmetis
patriarchai, steigėjai, kūrėjai,
Vasario 16 gimnazija suge palaikytojai, vadovai, jos įverbėjo ir įstengė švęsti savo tintojai publikai vainikavo
gimtadienį net porą kartų: savo Vasario 16 gimnaziją kaip
vardo dienoje — vasario 16 lietuviškojo genijaus ir nema
dieną ir mokslo metų pabai rumo stebuklą.Yra stebuklų „iš
goje — kvietusi visus buvusius viršaus", yra jų „iš apačios".
savo moksleivius b e n d r a i Gimnazija yra daugybės lietu
vių ir jiems simpatikų para
amžiaus ir mokslo šventei.
Kas gyvas ir krutėjo.rengėsi mos ir susiklausymo ste
tik
šiai paminėtinai dienai: šven buklas: gimnazija ne
išsilaikė,
bet
ir
vertingai
darba
tė, puošė, sodino, balsus lavino,
parodas rengė, čirškino sve vosi net 30 metų!
čiams užkandas, kepė
Šeštadienio vakare — visų
atvyksiantiems vaišes ir t.t.
buvusių ir esamų gimnazistų
Šventės rengėjai, ūkio gėrybių
pobūvis — banketas. Koncer
organizatoriai, menininkai ir
tavo buv. mokiniai Šalčiai,
kt. (jų tiek daug, kad vardais nė
pasirodė menais gimnazistai,
nebandyk suminėti) darbavosi
šokiams grojo kapela, vaišino
lyg sau, lyg savo vestuvėms.
skaniarankės
šeimininkės.
Dabartiniai gimnazijos lietu Šventė baigėsi paryčiais... Ne,
viai mielai priėmė svečius iš ji nesibaigė, ji trunka, kaip ir
kelių kontinentų ir įvairių pati Vasario 16 gimnazija. Po
amžių: jau barzdotus, vedinus sekmadienio pamaldų dalyviai
vaikaičiais, tituluotus ir įsitvir išsiskirstė, nešdamiesi mokyktinusius vokiečių ar kitose los lietuviškąsias liepsneles į
visuomenėse. Leido svečiams savo namų židinius, į savo
pasiganyti akimis jų pačių vaikų sielas, j antrą trisde
anuometinių ir dabartinių kūri šimtmetį. Vasario 16 gimna
nių parodose, foto ekspozici zija gyvuos tol, kol jos patriar
jose, praeities filmų vaizduose. chus ir veteranus pakeis jaunos
Gimnazija gyvuoja juk ne j ė g o s , kol ji p a s i r o d y s
vieneriems metams!
vokiečiams ir lietuviams remti
Šeštadienį, liepos 4 d., gimna na, kol nepritruks lietuviško
zijos čiabuviai ir ateiviai jaudi nusiteikimo šeimų, kol nepris
nančiai kėlė Lietuvos trispal tigs norinčių prasmingai auko
vę: kiek prisiminimų teikė ji, tis auklėtojų, kol jos kaip nors
atgaivino ji
a n u o m e t i n ę reikės Dievui ir Lietuvai.
vaikystę, jaunystę, ji — ta
J.D.

— Kam gi tokių netvarkingų lėlių? — priekaiš savo laiku, kaip jūs dabar, būčiau maivęsis su
vedybomis, pasaulyje jūsų nebūtų nė kvapo.
tavo motina.
Savo vedybų istorija Zenonui Rikantui atrodė
— Ar šitie, — jis rodė akimis į savo berniukus, —
keistas, nesibaigiąs stebuklas. Gyveno Vokietijoje.
nevarė mums į lovas?
Ten tada klestėjo barakai, knygų leidyba, poezijos
J U R G I S GLIAUDĄ
Kada sūnūs buvo po ūsais, našlys Zenonas leidinėliai, lenciūgėliai. Jie abu buvo tokie jauni.
7
parašė viešą laišką į vieną lietuvišką leidinį, kvies Tuokėsi skubomis. Nuo pirmos dienos susituokus pra
Feliksas nebuvo reikalingas tėvo pinigų, bet damas lietuvius jaunuolius pirštis lietuvaitėms. Laiš sidėjo pasaulio užkariavimas. Tai būta ofenzyvos!
Vincas dar studijavo. J o psichologinius mokslus kas buvo įdėtas. Tėvas padarė laiško fotonuotraukas Amerika. Du sūnūs. Nauja profesija. Namai, Krau
tėvas laikė niekais, bet tai „geriau kaip nieko" ir jis ir nusiuntė paštu savo sūnums studentams.
tuvės. Banko sąskaitos — tokios pilnos, tokios sočios.
rėmė Vincą.
Ir staigi Agnės mirtis. Kiekvienas nusidėvės. J i s ne!
Feliksas reagavo:
— Nežiūrėk, — jis sakė jaunesniajam sūnui. —
— Ačiū, tėte! Tavo kartos žmonės pritars tau Jis laukia anūkų...
Atkaksi į bendrabutį, įkišk ranką kišenėn.
— Daviau jums gyvybę, — dėstė Zenonas.
įimtu nuošimčių.
Vincas klausė nurodymo. Atvažiavęs į ben
Jums
smegenis daviau. Kodėl jūs tokie seklūs?
— Tai ne mano kartai parašyta, tai jūsų kartai,
drabutį, jis kišo ranką švarko kišenėn ir traukė šimta—
Seklūs? — nustebo Vincas.
— atkirto tėvas. — Ar mano nuomonėje yra ko nors,
dolerinę.
— Teisingai, — pakartojo tėvas. — J ū s neturite
kas jums keista ar nepriimtina?
nostalgijos
mūsų kraštui. J ū s neturite neapykantos
Motina mirė staiga virtuvėje, bestebėdama pro
Feliksas paaiškino:
mūsų
tautos
priešams. J ū s nieko neturite, kas karšta,
langą pievos žolę piaunantį vyrą. Ir nedaug vėliau
— Laiškas programinis. Visi sutinka su gera ir
maištaujančiai
kieta. Jums tik jūsų darbas terūpi.
našlys prisirišo prie vyno. Jis tvirtino, kad vynas teisinga programa. Tai matematikos principas.
Anglų
kalbą
apyvarton
įsileidote. J ū s gi tolstate nuo
apvaisina mąstymą. Jis gėrė vyną sriūbčiodamas, Tačiau viskas juk pareina nuo aplinkybių. Argi visos
tėvų
pasaulio.
neskubėdamas, kada televizijos ekrane rodė vodevi- jau lietuvaitės yra tobulybės?
Jis griežtai paklausė:
liniu8 vaizdus. Kada ekrane veikė politikai, tėvas gėrė
— Kokių nori aplinkybių? Lietuvaitė, kaip
— Ar tu skaitai lietuviškus laikraščius?
alų, nes alaus kartėlis talkino aštriau keikti politikus moteris, kiekvienam vyrui radinys! Ne be reikalo
— Kai kada, — atsakė Vincas, — kada pas tave
ir jų vedamas politikas. Sūnūs, kurie neteko motinos, amerikiečiai iš jūsų panosės išgaudo lietuvaites.
ateinu.
būdami paaugliai, išmoko nuo jaunystės gerti vyną ir Pamatei šviesiaplaukę kasą ir stverkis už jos.
— Ar supranti, kas ten parašyta?
alų ir nemėgo nei vyno, nei alaus.
— Šeimos laimė nepareina nuo plaukų spalvos,
— Suprantu.
— susimąstęs pasakė sūnus. — Nuo proto.
Motina mėgdavo pasvajoti
apie marčią
—
Tu tėvui meluoji. Tu nežinai, kaip išeivija susi
Jis galvojo įtiksiąs tėvui. Jis šovė pro šikšnelę.
lietuvaitę, bet vaikai buvo tada pienburniai. Su ta
tvarkiusi
politiškai, kas vadovauja, kas baslius į
Tėvas atsisuko į Vincą:
ankstyva svajone motina užmerkė akis, bet ta svajo
ratus
kiša?
— Parodyk Feliksui pavyzdį, griebk lietuvaitę.
nė liko gyva po Rikanto stogu. Sūnūs buvo dar pien Mūsų krautuvių užteks tau gyventi. Mokslas nepa
— Žinau, bet ne viską, — teisinosi Vincas.
burniai, o skindamas obuolius nuo kelių obelaičių, su bėgs.
Tėvas pasiėmė popieriaus lakštą h*, kaip
kuriomis jis pirko namus, Zenonas sakė žmonai:
genealoginį
medį, išpaišė studentui sūnui išeiviško
— Tėte, — nepasidavė jaunesnysis sūnus, —
— Štai ir dūmoju, kada kartu su manim skins vedybos nėra sportas. Dėl pirmos vietos su Feliksu politinio susitvarkymo ir tariamo valdymosi medį.
obuolius anūkai? Visas jų būrys. Berniukų dauguma, nesivaržysiu.
— Įsižiūrėk...
jie labai išdykę. Merginos kelios, visos su lėlėm. Aš
— Tu sportininkas. Tu bėgikas. Bėgi dabar, o
pirksiu anūkėms lėlių, kurios prišlapina lovą.
(Bus daugiau)
prie šono bėgikės neturi, — tėvas pylėsi vyno. — Jeigu

ATOLAS KORALŲ SALA
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D R A U G A S , pirmadieni*, 1981 m. liepoa mėn. 27 d.

CLASSIFIED ADS

MOSU KOLONIJOSE
Lemom, Dl.

tuviams; jon susirenka
žmonių.

daugybė

B KA L

MISCELLANBOLS

UETUVIŲ
DIREKTORIŲ
TARYBOJE

Gegužinė rengiama kiekvienais
metais pirmąjį sekmadienį po
Dr. Edvardas Abromaitis, Le- "Darbo dienos" šventės. Šiemet
monte turįs dantų gydymo kabi ji bus rugsėjo mėn. 13 d. Vitalio
netą, vietos savaitraščio "Lemont ir Modestos Umbrasu gražiame,
Metropolitan" pranešimu, yra švariame sode, Lemonte prie Le
išrinktas W i l l County "Ameri mont ir 103 road. Čia daug vie
can Cancer Society" skyriaus di tos visiems — vyresniems, jauni
rektorių tarybon.
mui ir vaikams. Jaunimui įruošDr. Edvardas Abromaitis yra j ta tinklinio aikštė, vaikams daug
Lietuvių Bendruomenes gegužinėje
dar jaunas žmogus, neseniai bai- \ vietos pabėgioti, vienas kitą pa
ges mokslus. Abu jo tėvai, čia gi gaudyti. O vyresniesiems — pa
m ę lietuviai, gana gerai kalba sivaišinti,
pabendrauti
ir su cijomis rengia Maldos Dieną u ž patogus. Išvažiuoja nuo š v . Ka-11894. Kviečiame važiuoti jauni
lietuviškai.
džiaugsmu
stebėti jaunimo ir Lietuvą, N o r t h American Mar- j zimiero parapijos bažnyčios au '
mą, moteris i r vyrus. Paverg
vaikų žaidimus.
I tyrs, Auriesville, N . Y., k a n  tomobilių
pastatymo
aikštės
BAZNYTINIEMS
REIKALAMS
Visi prašomi, visi
laukiami, kinių šventovėje. A L R K M o  6:30 vai. ryto. Registruokitės tieji broliai, s e s ė s Lietuvoje ir
KOMITETO
BIULETENIS
Lemonto LB apylinkės geguži terų sąjungos 5-ta kuopa o r g a  iš anksto kartu sumokėdami už
kenčiantieji Sibire laukia mūsų
Laiks n u o laiko, Lemonto LB nėje.
nizuoja autobusą. Kelionė a s  kelionę: Julia Mack 853-8919 ar
apylinkės Bažnytiniems Reika
Andrius Laukaitis
meniui 15 dol. A u t o b u s a s labai ba Janina Miliauskienė 755- maldų.
J. 31.
lams tvarkyti komitetas išleidžia
savo veiklos biuletenį.
Komite
Worcester, Mass.
tą sudaro: pirm. dr. Algis Mockaitis, D a i n a Kamantaitė, Linas
METINES
Soliūnas, Kęstutis Laukaitis, Al
Liepos 19 d. Henrikas Ulridona Navickaitė, Audrė Povilai
Skambina Andrius Kuprevičius:
M. K. Čiuriioois
tytė, Povilas Varnaitis, reikalų chas paminėjo prieš m e t u s mi
6. Muzikos bruožai NO 1
1. Bėkit, bareliai
vedėjas Kazys Laukaitis ir talki rusios s a v o žmonos, gailestingos
7. Muzikos bruožai NO 4
2.
Preliudas
F.
Moli
seselės, a. a Viktorijos meti
ninkė Juzė Laukaitienė.
8. Muzikos bruožai NO 5
3. Preliudas H. Moli
parapijos
Paskutiniame biuletenyje pri nes. Š v . Kazimiero
9. Muzikos bruožai NO 6
4. Preliudas B. Mofi
33ft PRM
Kaina $6.00
menama, kad ir Mišios atnašau bažnyčioje užprašė š v . Mišias.
5. Noktiurnas Cis MoB
jamos lietuviškai kiekvienio m ė  Giedojo parapijos v y r ų choras,
Birutė Pūkeleviaatė, PASAKOS
nesio pirmąjį sekmadienį, 12 vai. vadovaujamas muz. Z. Snarskio,
ANTRIEJI ŽIRGINĖLIAI
4 5 m. p. p. Jas atnašauja kun. vargonais palydint vargoninin
n pusė
Juozas Prunskis, D e Andreis se kei O Keršytei. Auką prie al
I pus*
KLEMENTINA ir VALENTINA, RIMAS PAS KĘSTUTĮ
toriaus
nešė
velionės
v
y
r
a
s
Hen
minarijos bažnyčioje, 127 gat
VASAROS PASAKA. KALĖDŲ DOVANA
rikas
ir
velionės
sesuo,
S.
B
u
r
vėje.
DAINOS m MUZIKOS PALYDA — Faustas Strolia. Smuiku grojo — Alfonsas Paukštys..
dulienė. Šv. Mišias aukojo ir
CompatMe Stereo
Kaina $6.00
Po šv. Mišių, visi yra kviečia
mi (ir dauguma susirenka) susi- pamokslą pasakė kleb. kun. A .
LIAUDIES GIESMĖ Nr. XTV
rinkti į specialų kambarį. Čia Miciūnas, MIC. Dalyvavo H .
Tėviškės Lietuvių Evangelikų Liuteronų Parapijos mišrus choras. Diriguoja Jurgis Lampsatis. Vargonais pa
pasivaišinama
kava ir pyragai Ulricho ir Burdulių šeimų g i 
lydi prof. V. Jakubėnas.
čiais, pasikalbama, padraugau minės, draugai, pažjstami ir k i 
I pusė
ti artimieji n e tik i š mūsų, b e t
jama.
1. PRANAŠE DIDIS... Tradicinė giesmė, žodžius paruošė Dr. Vydūnas
2- TYLOJ TU ŠVENČIAUSIAS... Harm. Prof. Vladas Jakubėnas
Pyragaičius iškeoa ir paau- i r k i t u
*<*>*&•
3. O KAD AS JĮ REGĖČIAU... Harm. Prof. Vladas Jakubėnas
P o
b u v o
koja šv. Mišių lankytojos. Biu- i
™«» * "
P į ^ f
4. SIELOS YR IŠGANINGOS, Valteris Banaitis
letenyje išvardintos 26 motery \ t i P i e t u m s i M a . i r o m ° P £ k J 5. Į AKIS MUMS MIEGAS TRAUKIAS. Valteris Banaitis
S. DANGAUS SAULELĖ MIELIAUSIA, Harmoniz. Valteris Banaitis
pavardės ir joms dėkojama. Ke- i D a l y v a v o daug žmonių. Kleb.
k
ramikė Zita
Straukaitė-Dapkie- į ™ . A . Miciūnas malda pran pusė
nė paaukojo pačios pagamintus ; dėjo pietų vaišes, skirtas a. a.
L TAU ŽEMINAUSI MANO SIELA... Harm. Valteris Banaitis
2. KAIP NIEKINGAS PRAPUOLINGAS, Harm. Vatteris Banaitis
keramikos indus kavai gerti.
j V- Ulrichienės šviesiam atmini3. GERĄ KOVĄ IŠLAIKIAU, Prof. VL Jakubėnas
— Bažnyčioje per šv. Mišias būna I m u l 4. JAU SU DIEVU GYVENKITE, Valteris Banaitis
renkamos aukos, kurios panaudo-,
DŽIAUGIAMĖS
5. DIEVE, TU MANO GYVYBE, Prof. VI. Jakubėnas.
jamso išlaidoms apmokėti. Biu-j
Kaina $8.00
letenyje rašoma, kad praeitais j Šiais met. is Šv. Kazimiero
metais,
apmokėjus
bažnyčios»parapijos tikintieji buvo atsiLietuviškų dainų ir operų arijų rinkinys:
nuomą, kapeliono kelionės išlai- dūrę dideliame pavojuje — b ū 
I
pusė
;
das ir kitas išlaidas, kasoje liko vo galimybė netekti kleb. kun.
1. Sviesi naktis mėnesiena. Liet. liaudies daina. Atliko vok. ansamblis. Dir. K. Kaveckas
308 dol. 80 centų. Iždininkas A. Miciūno, MIC, nes, pagal T ė 2. žaliojoj lankelėj. Liet. liaudies daina. įdainavo A. Detuvninkas
Linas Soliūnas pinigus laiko vų Marijonų vienuolijos konsti3. Apynėli žaliasai. Liet. liaudies daina. Harm. J. Dambrauskas. Įdain. Liet. vok. ansamblis
banke. Bažnytinis komitetas pra-, tucijos reikalavimus, šiais m e 4. Vestuvinis choras iš 1 v. op. Marytė. Atlieka Liet. Op. choras. Dir. A. Žiūraitis
5. "ALUTIS CHORAS" iš op. Marytė I v. tąsa Atlieka Liet Op. choras. Dir. A. Žiūraitis
šo organizacijas, šeimas ir pavie-! tais turėjo būti renkama nauja
8. Isgrjsiu tiltelį. Liet. liaudies daina. Įdain. A. Lietuvninkas
nius, bažnyčios reikalais visadaj vyriausia visų Tėvų Marijonų
II pusė
kreiptis į komiteto pirm. dr. Algįi vienuolijų ir atskirų provincijų
1. Lineli raunu ne viena. Liet. liaudies daina. Įdain. Liet. vok. ansamblis. Dir. J. Švedas
Mockaitį arba į reikalų vedąją j vadovybė.
Tuose rinkimuose
2. Eina Meškinas. Harm. P. Oleka. Liet. liaud. daina. Idoin. A. lietuvninkas
Kazį Laukaitį.
| kleb. kun. A. Miciūnas, MIC, da3. Kukavo gegutė Liet. liaud. daina. Harm. St. Šimkus. įdain. R. MariioSus
4. Aš nueisiu. Liet. liaud. daina. Harm. St. Šimkus. įdain. R. MarijoSius
Su bažnyčios vadovybe yra su- j lyvavo kaip delegatas. Pasku5. IŠ rytų šalelės ir Palankėj, palankėj. Liet. liaud. daina. įdain. A. Sabaniauskas.
sitarta, kad šis Bažnytiniams rei- j tiniai rinkimai įvyko liepos mė
8. Sėdžiu po langeliu ir Eik, sese, namo. Liet. liaud. daina. įdain. A. Sabaniauskas
kalams tvarkyti komitetas tvarko nesio pradžioje. Naujuoju pro
3354 LP.
Kaina $6.00
visus lietuviškų pamaldų reika vincijolu išrinktas kun. V. Rim
P R A N A Š E
D I D I S
lus.
šelis, MIC. Vice-provincijolu —
kleb. kun. A. Miciūnas, MIC.
Tėviškės Lietuvių Evangelikų Liuteronų Parapijjos Cho ras, Dirig. Jurgis Lampsatis.
LB APYLINKĖS
VEIKLA
I pusė
Naujoji vadovybė padarė lie
Praeity metų Lemonto LB apy pos 14-15 dienomis naujus ku
1. Kantata PRANAŠE DIDIS- Pagal lietuvių evangelikų liaudies giesmę mišriam chorui, sopranui ir baritonui
(solo) su fortepionu VI. Jakubėnas. Sopranas V. Grige«aitytė, baritonas . Gružas.
linkės valdyba,
pirmininkauja nigų paskyrimus. Daugelis pa
ma Viktoro Garbonkaus yra daug rapijiečių buvo susirūpinę, kad
II pusė
L VISA KAS GYVA GARBINA JĮ — 150 psalmės Fr. Sikher.
nuveikusi.
Daugiausiai
darbo kleb. kun. A . Miciūnas, MIC,
2. NUO PAVASARIO DVELKIMO (žodžiai paimti iš evangelikų giesmyno), muzika iš operos "Orpheo ed
turėjo surengdama
iškilmingą gzli gauti naujas pareigas. Grį
Eurdice" — Ch. W. Ghick.
Lietuvos nepriklausomybės šven žęs iš Chicagos, liepos 19 d. per
3. VAKARINĖ LIAUDIES GIESMĖ, harm. P. Mieliulis.
tės minėjimą. Ją suruošė vasario šv. Mišias parapijiečių džiaugs
4. IŠTREMTŲJŲ GIESMĖ iš "Nabucco" - G. Verdi.
mėn. 15 d. su pamaldomis baž mui pranešė, kad naujasis pro
5. TIESOS DVASIA (Sekminių giesmė) Fr. Schbert.
nyčioje ir su atitinkama progra
LP 33/s
Kaina $6.00
vincijolas
paliko jį ir toliau
ma lituanistinės mokyklos salė
MES PADAINUOSIM
Worcesterio Šv. Kazimiero lietu
je. O taipgi Lietuvos vėliava bu
Atlieka
L.T.M.
Čiurlionio
Ansamblis.
D*r.
A.
Mikulskis. Stereo Hl Fidelity.
vių parapijos klebonu. Džiau
vo pakelta prie Lemonto miesto
giamės, dėkojame Dievui ir svei
I pusė
mero įstaigos.
kiname.
1. KURTELIAI SULOJO. Mišrus choras su kanklių orkestru ir lumzdeliais.
Valdyba kovo mėn. buvo su
2. PASVARSTYK, ANTELA. Dzūkų tarme atlieka mišrus choras su kanklėmis ir lumzdeliais. Solistai: Aldona
DOVANELES SENELĖMS
šaukusi metinį
apylinkės narių j
Stempužienė ir Vaclovas Verikaitis.
3. AUDŽIAU, AUDŽIAU. Moterų choras su kanklių orkestru.
susirinkimą. Čia valdybos nariai ]
Naujosios
Anglijos
šaulių
4. NAMO. Laisvai stilizuota Juozo Strolios. Vyrų choras.
pranešė apie savo veiklą. Susirin
rinktinės moterų sekcijos vado
5. AS NUSIEICIAU I KLAIPĖDUŽĘ (Baladė). Mišrus choras su kanklių orkestru lumzdeliais. Solistai: Aldona
kime dviem metams buvo pri
v ė s A . Maskeliūnienės pastan
Stempužienė ir Aleksandras Liutkus.
rinkti valdybon
nariais: Agnė
8. AUGO PUTINAS. Mišrus choras.
gomis, įvairiomis dovanėlėmis
Katiliškytė, Modestas Jakaitis, Bi
7. VAIDILUČIŲ MALDA. Moterų choras su kanklių orkestru. Solistas: Vaclovas Verikaitis.
buvo apdovanotos Jurgio Ma
rutė Navickienė ir Aldona Soliū8. Už JŪRELIŲ, Už MARELIŲ. Mišrus choras su kanklių ork. ir lumzdeliais. Solistė Aldona Stempužienė.
nienė. Iš senos valdybos dar vie tulaičio senelių namuose, PutnaII pusė
niems metams pasiliko: Viktoras me, gyvenančios s t lėlės. Dova
1. CIA KRAŠTAS LICDNAS. Harmonizuota Juozo Žilevičiaus. Mišrus choras su kanklėmis.
Garbonkus, Ričardas Burba, dr. nėles paruošė rinktinei priklau
2. PIEMENAITĖS DAINA. Moterų choras su kanklių orkestru. Sol. Aldona Stempužienė.
3. AR VĖJAI PUT2. Mišrus choras su kanklių orkestru. Sol. A. Stempužienė ir V. Verikaitis.
Algis Mockaitis, Linas Gylys ir sančių Dr. Vinco Kudirkos, Jo
4. MES PADAINUOSIM. Mišrus choras.
Rasa Soliūnaitė. O vietoj Cali- no Vanagaičio ir Martyno Jan
5. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ. Moterų choras su kanklių orkestru.
kaus
šaulių
kuopų
sesės.
Sene
fornijon išvykusio Vytenio Mi
6. MERGUZĖLA LELIJĖLA. Dzūkų tarme atlieka mišrus choras su kanklių ork. SoUstai: Juzė Krištolaitytė
lių
namų
administratorė
seselė
liūno, valdybon pakviestas kan
ir Antanas Kavaliūnas.
didatas Romualdas
Račiūnas. Bernadeta atsiuntė gražų pa7. MELNIKAS. Aukštaičių tarme atlieka mišrus choras liaudies harmonijoje, pagr. solistas Algirdas Gylys.
Cia išvardintieji šiais metais bus j dėkos laiškutį sesei A MaskeJiū8. NAMO BROLIUKAI. Mišrus choras.
Kaina$750
Lemonto LB apylinkės valdybo-! nicnei.
Užsakymus siųsti šiuo adresu:
je.
Pirmininku pasiliko Vikto
MALDOS D I E N A
ras Garbonkus.
UŽ LIETUVA
Pirmasis
apylinkės valdybos;
Rugpjūčio 30 d., sekmadienį.
rūpestis — suruošti
lietuviams
Lietuvių
Katalikų religinė šalpasilinksminimą gamtoje - geguUžsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštelę persiuntimui, Illinois gyventojai
žine. Ji jau yra tapusi kiap ir; pa, vadovaujama kun. K. P u moka 5% mokesčių. Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms.
šventė Lemonto ir apylinkės lie- gevičiaus, su eitomis organiza-
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iiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 73-eia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas.
Didelis ir gražus kiemas. $48,000.
iš mūsų sandėlio.
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
OOSMOS PAKCELS EXFRES6
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500.
2501 W. 89th St, Chicago, IL 60629
62-ra Ir Artesian. 4-rių butų mūr.
$10,000
pajamų. Kaina $75,000.
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su
TeJ. — 925-2787
garažu. Pajamų $16,000. Savininko
Vytautas Valantinas paskola už 12%.
lil!!IIIIil!lllllll!IIIIIIUUIIllIllllllil||||||||||
Marųuette Parko apyL — Liuksusinis
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui.

M O V I NG

ŠIMAITIS REALTY

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
dimai ir pilna apdrauda.
kitus daiktus. Ir i i toli miesto leiPriimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-806*

NAMŲ

Insurance — Income T a x
N o t a r y Public
2951 W e s t 63rd Street
TeL 436-7878
miiiitiitiiiiiifiitiiniiiiiitmiiiiiiituniiiiit
BUTŲ NUOMAVIMAS

APŠILDYMAS

įstatau naujus pečius ir vandens šil
Draudimas — Valdymas
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
pečius į gazinius.
N a m u pirkimas — Pardavimas
ALBIN BANYS, Telef. 447-8806
•

INCOME TAX

N o t a r i a t a s — Vertimai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ir kitus kraštus

BELL REALTORS
J.

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, HL 60632, tel. 927-5980

B A C E V I Č I U S

6 5 2 9 S. Kedzie A v e . — 778-2233
iiiniiimummimiii^niiiitA.

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii

WHITE HEN

M. A. Š I M K U S

Priroe locatlon at 59th and Mozart
Jewel guarantees lease. Good Cash
flow. Financing availabie. Requires
$45,000 cash.

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC
4259 S. Mapienrood, teL 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIŲ iakvlttimai. pildomi
PILIETYBES PRAiYMAI ir
kitokie blankai.

R. J . D i Bernardo — 246-8790

•iiiinniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii

CICERO — 6 BUTŲ NAMAS
1439 S. 50TH AVENUE
Parduodamas už nupigintą kainą —
$55,000. Skambint savininkui Telef.
652-6603.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiuiim

A. V I L I M A S
M O V I NG
Apdraustas perkraustymas
{vairių atstumų
Tel. 3 7 6 . 1 8 8 2 arba

D Ė M E S I O
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII

376-5996

LIETUVOS ISTORIJOS
VAIZDINE SANTRAUKA

IHlIHilHIHIIllllllllllllllllUnUUIIilIilllIlI

10% — 20% — 30% pigiau mokėatt
už apdrauda ano ugnies ir automo
bilio pas mus.

FRANK
I208y2

Sudarė
VILIUS L. DUNDZILA

ZAP0LIS

Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai.
Šis leidinėlis pritaikytas mūsų
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus.
Kaina su persiuntimu $1.60

W e s t 95th Street

Telef. GA 4-8654
• * • •

» • • • » • - » » • - • • • • » » » • » • * • • •

VALOME
KILIMUS I B B A L D U S
Plauname ir vaškuojame
visų rūSių grindis.
BUBNYS

Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu.
iniHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiinHiiiiiiHiiiuiiiH
iiiimmmmiiimiimiiiiimiiiiiiiiifiimm

Tel — RE 7-5168
•

•-•••••-•-i

•*-»-•-*• •

SOPHIE

•

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos H WOPA
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Telef. 434-2413
1490 AM
T159 S. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629
illMllillliiriHIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlUlllllli

P LU MBING
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos
•/amzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
>avo pavardę ir telefoną.
S E R A P I N A S — 636-2960
MHiiiiiiiiimmiiiimiiHiimiuiuiiiiiiuiii

D E N G I A M E IR TAISOME
VISŲ R C š I Ų STOGUS
Už s a v o darbą garantuojame
ir e s a m e a p d r a u s t i
Skambinkite —
A R V Y D U I KTELAI
TH.: 434-9655 arba 737-1717

i
Perskaitę
jį kitiems

"Draugą",
pasiskaityti.

LITHUANIAN PIONEER

PRIEST

BARČUS

4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629

""|HIT1V

duokite

0F NEW ENGLAND
By
WilHam Wolkovich-Valkavičius
T h e Life, S t r u g g l e s and Tragic
d e a t h of Kev. Joseph Žėbria,
1860-1915.
Published b y Franciscan Press,
Brooklyn, N e w Y o r k 1980
Kaina s u persiuntimu $6.85.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,
45Ą5 W. 63rd SU
Chicago, lū. 60629

iHmimiiiHinmiunminiiiiiinnimiuiii

A DREAM OF FREEDOM
A N D R Ė S KUNG
Four decades of national survival
versus Russian imperialism in Estonia, Latvia and Lithuania.
1940-1980
Published in 1980 by Boreas Publishing House, Cariff, Great Britain.
Hard Cover, 272 pages.
Autorius yra estų kilmės, gimęs
1945 m. Švedijoje. Jis yra parašęs 24
knygas Švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos į anglų, vokieCių,
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir i
kitas kalbas.
Kaina su persiuntimu $18.80.
Utsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4548 W. «3rd Street,
Chicago, IL 60629
Illinou gyventojai dar prideda $1.05
valstijos mokesčio.
7,.——.-7^7

PAB£GS.fi, ŠNIPĖ AVANTIŪRISTE

ti Sov. Sąjungos tuščių krautu
vių langus, ar menkų prekių pa
siūlą. Iš nuotraukų rusiškuose
KAZYS BARONAS
Modemiški statistikai, kurie
Cenzo biuras skelbia, kad pir
žurnaluose jai patiko smėlėta
tiria įvairius karšto ūkio ir mas JAV istorijoje gyventoju susi
Mūsų bendradarbis Vokietijoje
Australijos pakrantė-.. Ar vien
visuomeninės struktūros pakiti grūdimo centras atsidūrė netoli
tik dėl smėlėtos pakrantės rusė
Pasinaudodama
vokiečių
telej
dimasImigracijos
įstaigos
nemus, surinktus skaičius ir duome- miestelio De Soto, kuris yra 44
buvo verta pabėgėlės teisių?
nis panaudoja mokslo ir prakti- pylios į pietvakarius nuo St Louis- gramų agentūros zmiomis, spau suradusios, kad L. Gasinskaja po
Dvejus metus „Bikini giri" ra
kos reikalams, stengdamiesi įglau- Tai Ozarku plokštakalnė, kuri da vėl į viešumą iškėlė 1979 m. pabėgimo iš laivo, būtų aplan
dinti į statistikos rėmus, pvz. vi-1 siekia Missouri, Atkansas, Okla Sydnėjaus uoste iššokusios iš ru kiusi ir D- Britaniją ar papra gavo aukštojo luomo gyvenimą.
dutiniškos pajamos, vidutiniškas homos, Kansas ir Illinois valsti siško laivo palydovės Liljanos šiusi S. S-gos ambasadoje paso- Ievos kostiume ją fotografavo
Tuo klausimu Maskvos atsto pornografiniams žurnalams, kar
pragyvenimo šaltinis net išve jas, apimanti apie 200,000 mylių Gasinskojos įvykį. Jį nagrinėdavas
Canberroje tik patraukęs pe tais duodant šalutines roles te
ma,
spauda
bėgimą
palygina
su
dant vidutinišką amerikiečių šei plotą. Čia klimatas kontinentalus
čiais
ir trumpai atsakęs: „Niet, levizijos filmuose- Deja. tie lai
mįsle,
nors
rusei
tuoj
pat
buvo
mą, susidedančią iš dviejų su pu su dideliais sezoniniais svyravi
Gasinskaja
oficialiai neprašiusi kai praėję. Dabar Gasinskaja slan
pripažinta
pabėgėlės
teisė.
mais, yra labai pramoningas JAV
se vaiko.
Sov.
Sąjungos
paso". „Tai gal ne kioja po šokių sales, discotekus.
Nesenai,
L.
Gasinskaja
televi
Paprastai vidutinio asmens rajonas, kuriame vyrauja žemės
oficialiai",
—
užklausė korespon Kartais ji matoma ir ,.King
zijos
programoje
griežtai
paneigė
charakterizavimui
statistiniais ūkis. Čionai prancūzai buvo įkūrę
davimais visada būdavo parenka pirmąją savo koloniją ir kolonis slaptą apsilankymą pas tėvus Sov. dentai. Deja, į šį klausimą ne Cross" pasilinksminimų kvarta
le
mas vyras, bet dabar moterims tams buvo suteikę daug įvairių Sąjungoje, tačiau parlamento de susilaukta atsakymo.
Dienraštis,,Mannheimer Miorkovojant dėl lygių teisių ir cenzo privilegijų. Missourį 1803 metais batuose vienas atstovų reikala
vęs pabėgėlės teisių rusei atšau gen" sako, kad šimtus pabėgė
biurui suradus, kad 106,5 vyro nupirko iš prancūzų JAV.
kimo, o vietos rytinės Europos lių Australija grąžina į gimtuo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiuiiuiiiii
atitinka 112 moterų, cenzo biu
"Gateway Arka" yra pastatyta imigrantų spauda L. Gasinskaja sius kraštus. Tuo tarpu „Red bi
ras, vadovaudamasis šio santykiu,
ant
Mi'ssissippi upės, St Louis, pavadino šnipe.
kini giri", jai papasakojus visą Spalvotos ir paprastos. Radijai,
vidutinio amerikiečio atstove pa
kaip
simbolis
prasiveržimui
į
va
Stsrso ir Oro Vėsintuvai.
rinko moterį. Ji per savo gyveni
„Red bikini giri" — kaip va pabėgimo istoriją, tuoj pat buvo
karus*
Pardavimas ir Taisymas.
duotas
apsigyvenimo
leidimas.
mą, kurios amžius siekia 77,7 me
dina autralų spauda, kadangi 18
Kodėl,
—
klausia
spauda.
Juk
pa
M I G L I N A S TV
tų, suvalgo: 350 jaučių, 225 avi
<*0 proc. Amerikos gyventojų metų Gasinskaja, iššokusi iš "Le
sikalbėjime
su
reporteriais
ji
nu
nus, 26 akrų įvairių pasėlių der gyvena miestuose, arčiau pramo-1 o n į d o Sabinov" laivo ir pasieku2346 W. 68 St, tsL 776-1486
lių, 50 akru dydžio sodo ir daržo nės centrų.
j si krantą, dėvėjo tik raudoną rodžius. kad jai nusibodę stebė- tiuiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllliliiiluuiiiuiliJ
vaisius- Tačiau ji priklauso prie
P. Indrefka | „bikini" maudymosi kostiumėlį. į
svorio numetimo organizacijos,
Bet šiandieną, jos apsigyvenimo
kuri turi milijoną narių, suda
leidimo prailginimas „kabo ore",
rančių 50 klubų, kurie per metus
nes dabartinis imigracijos minist— Nepaisant oficialių draudi
parengia 12.000 paskaitų apie
as Mae Phee reikalą yra perda
mų, 1980 m. pirmąjį pusmetį
svorio numetimą.
vęs specialiai komisijai.
Europos Ekonominė Bendruome
Gyveno Cicero, Ulinois.
Statistiniai duomenys rodo, kad
Bet vėl vienas darbietis, at
JAV kasdieną nuo rankinių gink nė pardavė Sov. Sąjungai atpi stovas parlamente pareiškė, kad
Mirė liepos 25 d., 1981 m., 5:30 valandą ryto, sulau
lų žūna 69 asmenys, tokiu būdu ginto maisto iš savo sukrautų at bėgėlė ir tuo pačiu jai priklaukęs
senatvės.
dėl nebuvimo rankiniams gink sargų už 305 mil. svarų (1979 m. rusė yra garsiausia pokarinė pa
Priklausė Jūrų Šaulių "Klaipėda" kuopai.
lams kontrolės, žūna daugiau 25, per tdkį pat laiką tik už 216 mil. so nuolatinio apsigyvenimo leiKūnas
pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446
000 asmenų. Kas 90 sekundžių sv.).
South 50th Avenue, Cicero, Ulinois.
įvyksta vienas apiplėšimas ir kas
Laidotuvės įvyks antradieni, liepos 28 dieną. Iš ko
34 sekundės žmogus išėjęs iš na
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Antano para
mu užvesti mašinos, jos neberan
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
da, nes ją kas nors kitas yra nu
Sibiro
tremtiniui
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas i šv. Kazimiero
važiavęs. Bet golfo žaidėjų Ame
lietuvių kapines.
rikoje yra daugiau, negu gyven
A. + A .
toju: New Yorke, Chicagoje ir
Laidotuvėmis rūpinasi Zigmas Smilga.
JONUI BELECKUI mirus,
Los Angeles. Be golfo daugelis yra
Draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti šiose lai
pamėgę bėgimo sportą. Per die
dotuvėse.
žmoti4
Veroniką,
musi|
valdybos
narę,
ną bėgikų pasipila į gatves ir ta
kus apie 15 milijonu. Bėgikus bū
Laidotuvių direkt Butkus — Telefonas OL 2-1003.
dukterį Genovaitę ir žente Vytautą Plustų sunku sulyginti su šeiminin
kėmis kurios per dieną suvaikšto
kus bei visus kitus šeimos narius nuošir
10 mylių kelio vien tik namų ruo
džiai užjaučiame.
šoje; neskaitant 4 nueitų mylių,
betaisant vaikų ar vyro lovasSANTA MONIKOS AMERIKOS LIETUVIŲ
A . f A.
Atrodo, kad vidutinis ameri
KLUBAS
kietis veda labai aktyvų sportinį
ANTANUI DUKAUSKUI
gyvenimą, bet reikėtų nepamiršti,
kad sulaukę 40 m. amžiaus iš jų
mirus,
apie 35 proc. jau turi daugiau svo
rio negu reikia, nes daug laiko
reiškiame užuojautą jo giminėms.
praleidžia betupėdami prie TV,
nesportuojant, o žiūrint kaip ki
UNION PIER MICH. LIETUVIŲ DRJA
ti sportuoja. Už tai daugelis skun
džiasi nervu sutrikimu. Statistika
rodo, kad vienas iš penkių TV
žiūrėtojų tampa nervų sutrikimo
ligoniu. JŲ gydymui yra 24.900
Brangiam tėveliui
•psichiatrinių gydytojų,
45,000
A. f A.
psichologų ir 256-410 socialinės
globos tarnautojų ir prižiūrėtojų,
JONUI BELECKUI mirus,
kurių kiekvienam tenka prižiūrėti
673 ligonius.
sūnui VYTAUTUI su ŠEIMA bei ARTIMIESIEMS reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Pagal leidinį "The Book of
Lists" daugiausia amerikiečių ven
MARIUS IR EMILIJA KIELOS
gia viešų kalbų. Leidinyje nieko
A.
f
A.
Danutei
Cerekienei-Točilauskaitei
nesakoma apie lietuvius — tik
mirus, jos tėvams VALERIJAI ir EDUARDUI TOČIriausiai čia jie užimtų pirmą vie
LAUSKAMS,
jos vyrui inž. ALGIMANTUI, sūnums RO
tą- Nemažai amerikiečių vengia
NALDUI ir RAIMUNDUI ir kitiems giminėms reiškiame
laipioti po kalnus ir skristi lėktu
A. | A. Danutei Čerekienei-Toalauskaitei
gilią užuojautą ir kartu liūdime.
vais.
mirus, vyrui ALGIMANTUI, sūnums ROMUALDUI ir
Vidutinis amerikiečio vyro am
PETRAS KASULAITIS
RAIMUNDUI, mieliems jos tėveliams EDVARDUI ir VA
žius, pagal draudimo bendrovių
KAZYS POVILAITIS
LEI TOCILAUSKAMS ir kitiems giminėms Amerikoje ir
surinktus davinius, yra 70 metų.
VINCAS SENDA
Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Per savo gyvenimą jis galėtų apei
ti žemės rutulį tris kartus, jeigu
VYTAUTAS IR JANINA VASIUKEVIČIAI
jis nepraleistų 23 metus miegui.
VLADAS IR ALDONA PASKEVICIAI
Nežiūrint gero poilsio, vis dėlto,
ALDONA VASONIENĖ
amerikiečiai labai dažnai nusis
kundžia galvos skaudėjimu ir šiais
Brangios atminties draugei,
nusiskundimais užima pirmą vie
tą pasaulyje. Antra vieta tenka
A. į A. Danutei Čerekienei-Toalauskaitei
Sibiro tremtiniui
švedams, o trečia kanadiečiams.
iškeliavus VieSpaties ramybėn, vyrą ALGIMANTĄ, sū
Dar jaunystėje amerikietis pra
nus RONALDĄ ir RAIMUNDĄ, tėvelius VALERIJĄ ir
deda nusiskųsti dantų skaudėjimu,
EDVARDĄ TOCILAUSKUS, bei visus artimuosius, šią
nes jis per daug valgo ledų ir sal
sunkiai pakeliamą valandą širdingai užjaučiame ir guo
dumynų- Sulaukęs 40 metv am
mirus, žmoną VERONIKĄ, dukterį GENOVAITE ir žen
džiame.
žiaus jis jau pradeda dantis re
tą
VYTAUTĄ PLUKUS bei visus kitus ŠEIMOS NA
ALGIRDAS IR LAIMUTĖ STEPAIČIAI
montuoti kasmet išleisdamas 6 bi
RIUS širdingai užjaučiame liūdėdami kartu.
lijonus dantų gydymui. Nema
VIKTORAS IR BIRUTĖ RAULINAICIAI
žiau amerikiečiai mėgsta nusis
kųsti natūraline gamtos aplinka
ar naminiais įnamiais: šuniuku,
kate, papūgomis, kad jie atrodo
Brangiai Motinai mirus,
ne taip kaip turėtų atrodyti, bū
Brangiam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui
dami laisvi — gamtoje. Jų prie
P. REGINĄ OSTRAUSKIENC
žiūrai ir daktarams jie išleidžia
A f A. STASIUI GASNERIUI
kasmet po 10 bilijonų dolerių.
su šeima giliai užjaučiame.
Pasaulinė gyventojų ster'stika
mirus,
VELECKIAI
nurodo, kad mūsų planeta dar
jo žmonai ALDONAI, dukrai GIEDRAI ir VIKTORUI
pajėgia išmaitinti 5,8 bil. gyven
KABLIAUSKAI
GARBONKAMS bei visai ŠEIMAI mūsų nuoširdi užuo
tojų skaičių. įskaitant ir 260.378.
P. POVILAITIS
jauta
000 JAV gyventojų Kas 6-ta JAV
AUDRONĖ IR ANDRIUS GAIŽIŪNAI
gyventoja yra našlė, kurioms
tenka tik vienas našlys.

VIDUTINIS AMERIKIETIS

DRAUGAS, pirmadienis. 1981 m. liepos mėn. 27 d.

Brangiai motinai

A. f A. IZABELEI PEMKIENEI
mirus,
dr. KAZJ, jo ŠETMĄ. ir ARTIMUOSIUS giliai už
jaučia
ILLINOIS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ
DRAUGIJA

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TELEVIZIJOS

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

A.fA.
IGNAS ALIMAS

Mažeika & Evans
r

£

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600
9 8 3 7 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel.

422-2000

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

;

2533 VVest 71 St., C h i c j g o
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A.f A.
JONUI BELECKUI

Perskaitę Draugą, duokite jį kiliems pasiskaityti

CHICAGOS 2INIOS

dejas. Tai reto pasiaukojimo ir
meilės savai kalbai i r kultūrai
DIDŽIOSIOS VESTIJV&S PER
asmenybė.
X Visi keliai veda į "Drau
TELEVIZIJĄ
— Nemira Mastulytė-Ctaplego"' gegužinę rugpiūčio 2 d. Ge
t o n vadovauja Šv. Kazimiero
gužinės pradžia 12 vai. šv. Mi
Chicagos televizijos 9-oji sto
bažnytiniam chorui, akompa- tis (VVGN) pradės Princo Char
šios marijonų koplyčioje prie
* nuoja solistams ir moterų kvar les ir Lady Diana vestuvių nu
•Draugo", po j ų pietūs i r pa
tetui. Atostogoms išvykus AL švietimą liepos 29 d., 3:30 vai.
bendravimas. Bus gera proga
I S "Žilvino" ansamblio "Eglu ryto. Pranešimus duos Didžio
iš toliau atvykusiems įsigyti
čių" vadovei G- Vasiliauskienei, sios Britanijos BBC komenta
lietuviškų knygų, pratęsti pre
Nemira
sutiko dirbti ir s u šiuo toriai. Programa tęsis iki 8:30
numeratą
ir
susitikti
s
u
seniai
x Marija Smilgaitė, Pedago
jauniausiu
meno vienetu — vai. ryto.
ginio lituanistikos instituto vi matytais draugais. Visi kvie
"Eglutėmis".
deo įrašų projekto vadovė, vyk čiami ir laukiami.
— "The Southern Cross" ko 19.9 ML. DOL. NUOSTOLIŲ
sta į VIII Lituanistikos semina
X Vacys ir Birute DzenkausTalman bendrovė, savo didu
vo 26 d. laidoję Adelaidėje atrą rugpjiūčio 9-23 d. J į įrašys kai iš Pompano Beach, Fla.,
mu
užimanti antrą, o gal net
j spausdino kun. Pr. Dauknio ki
dalyvaujančių lektorių paskai atvyko Chicagon aplankyti sa
pirmą
vietą Chicagoje, per pir
t ą straipsnį apie Dievo T a r n o
t a s apie lietuvių kalbą, litera vo artimųjų. Vacys Dzenkausarkiv. Jurgio Matulaičio beati mą šių metų pusmetį turėjo 19.9
tūrą ir istoriją.
k a s anksčiau dirbo tap.-skol.
fikaciją, kurios pagreitinimui | mil. dol. nuostolių. Bendrovės
x "Vatas", folkloro žurnalas banke, eidamas atsakingas paALK federacija renka parašus j verslui kenkia bilijonas paskolų,
anglų kalba, šių metų rugsėjo-1 reigas. Pasitraukęs į pensiją,
peticijai, kuri siunčiama popie- j išduotų anksčiau, imant tik 10
lapkričio nr., redaguojamas ir j gyveno Daytona Beach, Fla., o
žiui Jonui Pauliui TX Nurodo-1 ar mažiau procentų palūkanų,
leidžiamas Vytauto F . Beliajaus, j dabar
Pompano Beach, Fla..
mi Lietuvos katalikų persekioji- Bendrovė per pusmetį išmokėDenver, Colo., pasiekė redakci- Į kur Vacys eina a u k š t a s pareimai i r baigia: "Lietuviai mel- j jo savo taupytojams 137.5 mil.
ją. šiame numeryje ypač d a u g ! gas Didžiulių vadovaujamoje
H j d-Iiasi Dievo Motinos Marijos ' dol. palūkanų.
išsamios medžiagos i r nuotrau- j milijoninėje kompanijoje. V. ir
užtarymo, kad greičiau Jurgis F E S T W A M S
„ ^ ^ T r
kų apie bulgarų tautinius šo- j B. Dzenkauskai aktyviai reišMatulaitis butų apvainikuotas
NEMOKAMAI
kius, meną, valgius k t . Taip j kėši lietuvių visuomeninėje vei- * ». . ? * * • » - " * • * • ? • - • * » - . • • • • • * :
šventumo aureole".
Festivalis
Chicagoje, Navy
p a t duodami i r Izraelio šokių! kloję,
— Šiais finansiniais metais
.
Pier,
prasidės
trečiadienį, liepos
aprašymai.
INeužmirštas n ė ! x Edis Razma, veiklus stu
Viktorijos valdžia y r a paskyrusi 2 g d ^ ^
M r u ^ Q č i o 9 d
lietuvių tautinis menas, kaip dentų ateitininkų sąjungos pir- VII Lituanistikos seminaro lektoriai ir studentai. VlII-asis seminaras vyks rugpjūčio 9-23 d. netoli Akrono, Ohio 100,000 dol. paramos etninėms | ^
^vadovybė ^ ^ . ^ ^
m
valstijoje. Rengia PLJB Ryšių centras.
šokiai i r muzika. Įdėta Denve-į „ ^ ^ A t e i t i n i n k ų namų gemokykloms, veikiančioms Vikto b m e t ų n e m o k a n i a i invalidams,
n o " R ū t o s " nuotrauka ir. net gūžinės metu rūpinsis gegužines
rijos valstijoje. Pasinaudojant; T a č i & u p i r m ą f t s t i v a l i o ^ e n ą
nekrologai apie mirusius lietu muzikine dalimi, kuri žada būti
šia proga, buvo paduotas prasy- k i e k v i e n a s a t v y k e s
invalidas
vius ar lietuviams artimus, t a r p pagal gerą jaunimo skonį. Ti
mas paramai lietuvių kalbos sek- b u g į l e i s t a s n e m o k a m a i > n o r s
jų ir apie "Draugo" adminis kimasi, k a d jam pavyks suor
madienio mokyklai Melbourne.. ^ n e t u r ė t ų b i l i e t o R e i k a l e n e t
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Survey" dabar išėjusioje tis.
viešnia atsisveikino liepos 22 d.: laikyti. Labai dėkojame.
— Nottanghame birželio 5-7
07302.
121 iki 28 d F i r e s t o n e s k a u t ų kovo laidoje p e r 3 puslapius r a 
ir išskrido atgal į Australiją.
šo apie Nijolės Sadūnaitės su- Iį d. vyko skautų stovykla. Da
— Antanas Masionis, JAV j stovykloje.
x Paul Kassel iš Chicagos
Angelė Pašcekaitė, gimusi Aus
„ . L B tarybos narys, yra puikus i — Vytautas Beleckas, v i e - grįžimą i š Sibiro koncentracijos \ lyvavo apie 30 stovyklautojų.
tralijoje, labai gražiai kalba lie m . kartu s u metine
r T ^ U g 0 I pavyzdys, kaip vieno asmens i nas Suny Hills, Fla., lietuvių ko- lagerių, ten atlikus 6 metų baus
tuviškai, šoka tautinius šokius, prenumerata atsiuntė 5 dol. au
iniciatyva yra įmanoma
savo; lonijos organizatorių, buvo n u - mę už Lietuvos Katalikų Bažny
dalyvauja tautinių šokių šventė- į k ų lietuviškai spaudai stiprinti.
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