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Į ŠILUVĄ

(Tęsinys)
O žmonės ėjo ir ėjo, melsda
miesi ir giedodami, nekreip
dami dėmesio į pro šalį abiem
kryptim važinėjančias maši
n a s ir jose sėdinčių pareigūnų
viską matančias ir dėmesingai
viską stebinčias akis. Jie ėjo į
Šiluvos Dievo Motinos šven
tovę padėkoti už visas teikia
m a s malones, pasiguosti Švč.
Mergelei — Ligonių Sveikatai
visomis sielos ir kūno negalio
mis.
Reikia pripažinti, kad Gero
sios Motinos m a l o n ė t ą
iškilmingą dieną buvo palietu
si ir tuos, kuriems ši eisena buvo
ne prie širdies, — niekas nedrį
so jos sukliudyti. O juk dauge
liui sveikai galvojančių žmonių
gali kilti klausimas: kodėl
neleisti gėriui, grožiui ir tiesai
plisti žemėje, kodėl kliudyti
tikinčiajam
išpažinti
savo
tikėjimą ir pagal jį reguliuoti
savo elgesį ir veiklą, kodėl reli
gingas žmogus vadinamas
tamsiu, atsilikusiu, fanatiku,
kada jo visi darbai rodo dvasi
nį taurumą, dorovinį tyrumą,
nepakantumą blogiui ir žemie
siems polinkiams?..
Tikrai, tiems jaunuoliams,
kurių keli šimtai ėjo susikaupę,
visai svetimas nusikaltėlių
pasaulis, nepažįstamos t o s
ydos ir blogybės, užvaldžiusios
šiandien silpnavalių sielas. Nei

jiems patiems, nei būsimiems jų
palikuonims nebus reikalingi
vaikų kambariai ir nepilnamečiųnusikaltėliųkolonijos,nereikalingos kovai su nusikals
tamumu
komisijos ir
priverčiamųjų
darbų sto
vyklos. Iš jų išaugs asmenybės,
nešančios tikėjimo ir doros švie
są ateities kartoms. Sveika,
laiminga, tvirta ir visad gyva
turi būti tauta, kurioje klesti
tokios asmenybės, pasišven
tusios kilnesniems tikslams —
Dievo ir artimo tarnybai! Šitai
jautė daugelis žmonių, sto
vinčių pakelėse ir besišluostančių džiaugsmo ašaras.
Koplyčia toli gražu nepajėgė
sutalpinti visų eisenos dalyvių.
Po nuoširdžios maldos bei trum
po pamokslo milžiniška kolona
vėl nusidriekė bažnyčios pusėn.
Čia atlaikytos šv. Mišios,
pasakytas turiningas pamoks
las, ir visi eisenos dalyviai priė
mė šv. Komuniją. Pasisėmę
naujų dvasinių jėgų, žmonės
pradėjo skirstytis. Kiekvienas
stengėsi parnešti savo namams
ir šeimai, savo artimiesiems ir
pažįstamiems bent po kibirkš
tėlę to visuotinio džiaugsmo,
pripildžiusio visų širdis, kad
kitąmet dar gausiau ir nuošir
džiau galėtų dalyvauti savo
gerosios Motinėlės pagarbini
mo iškilmėse.
T. Sabalius

KATALIKAI PASAULYJE
T a i k o s studijos
New Yorko arkivyskupijos
naujai įsteigtas maldos už
taiką ir taikos studijų centras
bus pavadintas popiežiaus
Jono Pauliaus II vardu. Tai
pranešė New Yorko arkivys
k u p a s k a r d i n o l a s Cooke,
k a l b ė d a m a s New Y o r k e
surengtame Pasaulinės Taikos
dienos
minėjime,
kuriame
dalyvavo Jungtinių
Tautų
organizacijos nariai su gene
raliniu sekretorium Perez de
Cuellar priešakyje,
įvairių
krikščioniškųjų ir kitų reli
ginių bendruomenių atstovai.
Maldos už taiką ir taikos stu
dijų centro New Yorke užda
vinys bus — savo įnašu padėti
įveikti tokias
tarptautines
problemas.
Atsisveikino su vyskupija
Buvęs Miuncheno arki
vyskupas kardinolas Ratzinger, popiežiaus
paskir
tas naujuoju Tikėjimo Dokt
rinos kongregacijos prefektu
Romoje, atsisveikino su savo
vyskupija. Ta proga kardi
nolas Ratzinger Miuncheno
katedroje koncelebravo Mišias
drauge su dvidešimčia vokie
čių arkivyskupų, vyskupų ir
vienuolijų viršininkų.
S a n t y k i a i su ž y d a i s
Jei praeityje, santykiuose
tarp katalikų ir žydų buvo
nesusipratimų, klaidų ir įžeidi
mų, dabar tie sunkumai priva
lo būti šalinami tarpusavio
susipratimo ir pagarbos dva
sioje,
pažymėjo
Popiežius
J o n a s Paulius II-sis, priim
damas katalikų ir žydų santy
kių ekspertus, Romoje daly
vavusius pirmoje Šios srities
studijų
sesijoje.
Popiežius
priminė- bendrą katalikų ir
žydų dvasinį turtą, kuris
palengvina abiejų religinių
bendruomenių suartėjimą.

S v a r s t ė biudžetą
Vatikane posėdžiavo vadi
namoji penkiolikos kardinolų
taryba, kurią sudaro visų
penkių pasaulio kontinentų
rezidenciniai
vyskupai.
Tarybą 1981 m. įsteigė Popie
žius J o n a s Paulius II-sis,
p a v e s d a m a s j a i , bendra
darbiaujant su atitinkamomis
Vatikano įstaigomis, svarsty
ti Apaštalų Sosto organiza
cinio ir ekonominio pobūdžio
problemas. Šiomis dienomis
įvykusių posėdžių metu, 15-kos
kardinolų taryba, tarp kitų
problemų, svarstė Apaštalų
Sosto biudžeto projektą 1982iesiem metam.
Pagalba lenkams
Katalikų
bendruomenės
visame pasaulyje tęsia pagal
bos akciją lenkų tautai. Itali
jos vyskupijose yra sudaryti
specialūs komitetai pagalbai
lenkam organizuoti. Trečia
dienį iš Florencijos į Lenkiją
buvo pasiųsti keturi dideli
sunkvežimiai su aštuoniais
šimtais tonų maisto produktų.
Šią siuntą lydi 4 italai kuni
gai. Florencijos vyskupijoje
lenkų reikalam buvo taip pat
surinkta apie dviejų šimtų
milijonų lirų suma. Pagalba
Lenkijai yra siunčiama ir iš
įvairių kitų vyskupijų Italijoje
bei kituose kraštuose.
Kardinolų kolegija
Mirus kardinolui Felici, Kar
dinolų Kolegijos narių skai
čius sumažėjo iki 123 kardi
nolų. Iš lų 62 yra europiečiai,
14 iš šiaurės Amerikos, 22 iš
Lotynų Amerikos, 12 iš Afrikos' 10 iš Azijos ir trys iš Okeanijos. Kaip žinoma, dabartinis
popiežius J o n a s Paulius 1979
metų pavasarį paskyrė 15
kardinolų, iš kurių vienas yra
„in peciore" — žinomas tik vie
nam Šventajam Tėvui.

Kristaus įžengimas į J e r u z a l ę .
(Nežinomo vokiečio medžio drožinys, apie 1450 m.)
Poetas Antanas Jasmantas apie „Verbų sekmadienį" rašo:
„Man sakė: Bus pavasaris ir iš naujos,
Atbudusios šalies, nuo kvepiančios
pašlaitės.
Ant nusižeminusios
asilaitės
Pavargęs Viešpats mums atjos
Ilgam kely dulkėtas ir sukaitęs".
•m

GAIRĖS SANTYKIAMS
SU OK. LIETUVOS
GYVENTOJAIS
Australijos Pabaltiečių Ta
ryba i r Latvijos konsulato
pareigūnai gavo iš Australijos
vyriausybės užklausimą dėl
santykiavimo su menininkais
ir d a i n i n i n k a i s ,
atvyks
tančiais iš okupuotos Estijos,
Latvijos ir Lietuvos.
Ryšium su tuo, tenka pri
minti principus, kurie buvo
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės,
Amerikos Lietuvių Tarybos bei
Lietuvos Laisvės komiteto
su tarti, informacijos tikslais
dalyvaujant ir Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos atstovams,
1966 m. sausio 22-23 d. Clevelande, Ohio, ir 1974 m. spalio
26-27 d. White Plains, New
Yorke.
Visi Lietuvos laisvinimo
veikloje vadovaujantieji veiks
niai sutarė, kad „kiek įmano
ma okupacinio režimo varžtų
ribose laisvojo pasaulio lietu
viams yra tikslinga puoselėti ir
plėsti ryšius su pavergtoje
Lietuvoje gyvenančiais tautie
čiais išeivijos tautiniam tapa
tumui su savo tauta išlaikyti ir
solidarumui su ja ugdyti. Tuos
ryšius mezgant ir palaikant,
išeivijos lietuviams
tenka
vadovautis savo sveika nuovo
ka, sąžinės jautrumu ir tauti
niu sąmoningumu, vengiant
bet kurių veiksmų, kurie galė
tų pakenkti Lietuvos valsty
biniam tęstinumui ar lietuvių
tautos pastangoms išlikti i r
išsivaduoti i š okupacijos

(White Plains Konferencijos
Išvadų Komisija. 1974)".
„Išlaikyti, remti i r stiprinti
Vyriausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą, tęsiantį tautos
valią dirbti ir kovoti už nepri
klausomybės atstatymą. (1974
m. p u n k t a s B-2)".
Kiek anksčiau (1966 m.)
pasiektas susitarimas skelbia:
„Tautinė drausmė reikalau
ja, k a d tol, kol Sovietų Rusija
laikys Lietuvą okupuotą i r
paverstą Sovietų
Sąjungos
d a l i m i , laisvieji
lietuviai
santykiuose
su okupuotos
Lietu vos gyventojais ribotųsi
b e n d r a v i m u t i k privačioj
asmeninėj plotmėj".
„Vertinama kiekviena lais
vės kovos iniciatyva, tačiau
siekiama, kad ji būtų sude
rinta su Lietuvos laisvinimo
veiksnių politika i r taktika.
(1966 m. punktas 4)".
Vyriausias
Lietuvos
Išlaisvinimo
Komitetas

— Salvadore vyksta pasita
rimai tarp rinkimus laimė
jusių partijų vadų. Valstybės
departamentas išreiškė viltą,
kad steigiamajame seime bus
sudaryta visų partijų koali
cija, įleidžiant į ją ir krikščio
nis demokratus.
— Dešiniojo sparno Salva
doro politinės grupės vadas
Roberto d'Aubuisson nuo 1980
gegužės
mėn.
negalėjo
atvažiuoti į JAV, jam buvo
uždrausta išduoti vizą. Depar
tamento pareigūnas Anders
pasakė, kad padėtis pasikeitė.
Ateityje gali tekti su d'Aubuissonu tartis.
— Salvadoro krikščionių de
mokratų vadas Duarte pasa
kė, jog jis bijo pasikėsinimų
prieš savo gyvybę ne tik iš
komunistų, bet ir iš dešiniųjų
partijų pusės, kurios nori juo
atsikratyti.
— Britanijos
delegacija,
vadovaujama lordo Carringtono, lankosi Izraelyje. Britai
susitiko ne tik su premjeru
Beginu, bet ir su kelių arabų
meistų burmistrais.
— Senato ginkluotų jėgų
komitetas patvirtino vyriau
sybei lėšas naujų
ginklų
programai, tačiau nubraukė
3.2 bil. dol. nuo karinio perso
nalo lėšų projekto ir 2.1 bil. dol.
iš kilnojamų raketų disloka
vimo programos. Komitetas
patvirtino lėšas naujiems B-l
lėktuvams ir 54 mil. dol. nau
joms binarinėms dujoms.
— Nikaragvos valdžia ap
kaltino Hondūrą, kur buvo
sulaikytas ir įžeidinėjamas
Nikaragvos diplomatas. Abie
jų valstybių santykiai gerokai
įtempti.
— Izraelio „vanagų" grupė,
kuri prisiekia nepasitraukti iš
Sinajaus, bandė atplaukti į
Jamito miestą laivu, tačiau
karo laivai juos sustabdė.

Kanada ištremia
sovietų diplomatą

O t t a w a . — Kanados vy
riausybė
pareikalavo, k a d
sovietų prekybos atstovas Michail Abramov per 10 dienų
išvažiuotų. Jis pasiūlęs nema
žą sumą pinigų kanadiečiui
biznieriui už aukštos technolo
gijos, draudžiamus parduoti,
produktus.
Sovietų ambasada paskelbė
ilgą pareiškimą, kuriame įrodi
nėja, kad Kanada užsiima
provokacijomis, reikalauja at
šaukti kaltinimus ir Abramovo
atsiprašyti. Per paskuPapiktinimas
tinius
ketveris
metus
Ginklavimosi varžybos yra A b r a m o v a s yra j a u 17-tas
žmonijos papiktinimas. Tikro- sovietų diplomatas, išvarytas
ji taika tegali būti sukurta ne iš K a n a d o s .
ginklų pagalba, bet rūpinantis
tautų išlaisvinimu ir kuriant
pilnutinę pažangą, pažymėjo
— Erdvės agentūra jau turi
Kanados vyskupai
krašto suplanavusi 69 erdvės kelto
vyriausybei skirtame pareiški keliones, kurios užsitęs iki 1987
me.
rugsėjo mėn.
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Lietuva - Šiaurės
Europos dalis

Bet koks politinio ar religi
Žurnale The P r o b l e m s or
nio
disidentizmo pasireiški
Communism (1981 m. kovom
a
s
Pabaltijyje
griežtai
balandžio nr.) keturi Šiaurės
Europos žinovai (Gilberg, Os- represuojamas — rašo straips
born, Taylor ir Fairlamb) rašo, nio autoriai. Pavyzdžiui, 1960kad šią Europos dalį sudaro ne siais ir 1970-siais metais
tik penkios šiaurinės valsty Maskvai didelio rūpesčio kėlė
bės (Danija, Suomija, Islan lietuvių religinė veikla; bijodija, Norvegija bei Švedija), tasi ir tebesibijoma glaudes
bet ir Lietuva, Latvija bei Esti nių ryšių tarp lietuvių ir lenkų.
ja. Jie primena, kad trijų Maskva nervingai reaguoja į
Pabaltijo respublikų kultūra įvykius Lietuvoje ir nedve
tradiciniai orientavosi į Vaka jodama tramdo bet kokias
rus. Nors tos respublikos nėra nacionalizmo ar kultūrinio
visuomeniškai ir ūkiniai taip separatizmo apraiškas Latvi
aukštai išsivysčiusios, kaip joje bei Estijoje. Tai rodo
kitos Šiaurės Europos valsty Maskvos baimę ir drauge jos
bės, jos pralenkia kitas respub pasiryžimą neleisti Pabaltijo
likas Sovietų Sąjungoje. Be to, kraštams išsprūsti iš jos
savo
n e p r i k l a u s o m y b ė s kontrolės.
Pasak autorių, T a r y b ų
metais, jos patyrė politinę
Sąjunga deda y p a t i n g ų
demokratiją.
Maskvos akimis, rašo auto pastangų sumažinti Šiaurės
riai, Šiaurės Europos valsty Europos šalių kultūrinę bei
bės yra grėsmės šaltinis. Dani ūkinę įtaką Pabaltijyje. Mask
ja, Norvegija ir Islandija va gerai žino, kad tokia įtaka,
priklauso NATO santarvei. susijusi su pabaltiečių tauti
Neutrali Švedija yra ūkiniai ir niu bei religiniu separatizmu ir
kariniai pajėgi. Ir Suomija, politiniu nacionalizmu, gali
nežiūrint jos nuo Maskvos būti politiškai pavojinga jos
priklausomos užsienio poli trapiai daugiatautei imperijai.
tikos, sugebėjo išlaikyti savo Atsižvelgiant į gana tamprius
politinį ir ekonominį pasto ryšius tarp Šiaurės Europos
vumą; suomių tauta, kurioje valstybių (ypač Švedijos i r
tebegyvi anti-rusiški senti Suomijos) ir trijų Pabaltijo
mentai, pasiryžusi išsaugoti respublikų (ypač Estijos ir Lat
vijos), Maskvai bus nelengva
savo suverenumą.
Anot straipsnio, grėsmės pašalinti Šiaurės valstybių įta
įspūdį Maskvai dar sustiprina ką Pabaltijyje.
f ELTA)
tradiciniai draugystės ir kultū
rinio giminingumo ryšiai tarp
Šiaurės Europos kraštų ir
Ginčas dėl salų
Pabaltijo tautų. T a u t i n i s
separatizmas
bei religinis
Washingtonas. — Valsty
atgimimas Pabaltijo respubli
kose, o ypač Lietuvoje, sudaro bės departamentas išreiškė
stambią kliūtį rusų įtakos susirūpinimą dėl Argentinos ir
plėtimuisi strateginiu atžvil Britanijos ginčo ir dėl karo lai
vų pasiuntimo prie Falkland
giu svarbioje srityje.
Straipsnio autoriai pabrė salų, kurios priklauso britams,
žia, kad trijų Pabaltijo bet jas savinasi ir Argentina,
Posėdžiauja
respublikų kalbinis ir kultūri vadindama salas Malvinas
nis savitumas, jų tvirtas poli vardu. Departamento atsto
socialistų vadai
vas D. Fischer pasakė negalįs
tinis nacionalizmas, ir jų tebeB o n a . — Vakarų Vokietijo g y v i r y š i a i su n e p r i  patvirtinti žinios, kad Argen
je vyksta dviejų dienų Socia klausomomis Šiaurės Eu tina prašė JAV tarpininkauti
šiame ginče.
listų
Internacionalo
prezi ropos
valstybėmis
savaip
Ginčas prasidėjo, k a i
diumo suvažiavimas, kuriame išskiria Lietuvą, Latviją ir
argentiniečiai
metalo laužo
d a l y v a u j a d a u g į t a k i n g ų Estiją iš bendros sovietinės
pirkliai
išlipo
St.
Georgia salo
Vakarų pasaulio vadų, jų tarpe sąrangos. Maskvai Pabaltijo
je
ir
pradėjo
ten
išmontuoti
Vak.
Vokietijos
kancleris respublikos turi gyvybinės
apleistą
banginių
gaudymo
Schmidtas. Prezidiume b u s svarbos, nes pro jas eina tracistotį.
Britanija
pareiškė,
kad
svarstoma Centro Amerikos cinis invazijos vieškelis į
argentiniečiai atvyko nele
padėtis, nes dėl jos kilo pažiū
Vakarus ir iš Vakarų. Be to, galiai. Argentina paskelbė,
rų prieštaravimai socialistų
tarpe. Laukiama, kad konfe Lietuva, Latvija ir Estija yra kad ji rems metalo pirklius,
rencijoje dalyvaus ir Salva svarbi rusinimo politikos kurie iškėlė saloje Argentinos
Toji
politika vėliavą.
doro socialistų vadas Guiller- laboratorija.
pasireiškia
gausia
rusų
imigra
mo Ungo.
Falklandų salų yra apie 100.
cija, tautinių Pabaltijo kalbų ir Jos beveik visos negyvena
kultūrų diskriminavimu bei mos, tačiaus kalbama, kad
Drąsi Lenkijos
griežta vietinių partijos apa jūros dugne gali būti naftos
lakūno kelionė
ratų kontrole.
šaltinių.
Autorių nuomone, trys
Britų sluoksniai kalba, kad
V i e n a . — Du Lenkijos karo
Pabaltijo respublikos Mask Argentina bando nukreipti
aviacijos lakūnai
pagrobė
vai svarbesnės ūkiniu atžvil savo piliečių dėmesį nuo
nedidelį, vieno motoro karinio
giu,
kaip tai galėtų atrodyti iš vidaus sunkumų, ir dėl to
transporto lėktuvą ir atskrido
lečia krizę Falklando salose.
jų
dydžio.
Pavyzdžiui, jų elekt
su šeimomis į Austriją. Pradė
ia gyvena apie 1,800 britų
ję kelionę iš Krokuvos, lakūnai roninė pramonė remiasi įgudu kilmės žmonių.
nusileido pievoje už miesto, čia sia vietine darbo jėga. Tradi
paėmė savo žmonas ir vaikus cinis pabaltiečių reiklumas ir
bei civilį draugą su dukrele, ku našumas l a b a i praverčia
KALENDORIUS
rios motina jau anksčiau buvo žemės ūkyje, kurio užduotis
išvažiavusi į Vakarus. Pakilę aprūpinti didelį gyventojų
Balandžio 3 d.: Ričardas,
lakūnai pažemiu, kad lėktuvo skaičių pačioje Rusijoje, ir Agapė, Vytis, Rimta.
nepastebėtų radaro stotys, ypač Leningradą.
Balandžio 4 d.: Verbų sekma
perskrido visą Čekoslovakiją ir
dienis. Izidorius. Alėta. Algaunusileido Schwechat
aero— Italijos prezidentas Per- das. Eglė.
dorme, Austrijoje.
tini lankėsi New Yorke, buvo
Balandžio 5 d.: Vincentas
Pažemiu skrisdamas sovie priimtas gubernatoriaus ir Fer., Irena, Žyginte. Rimvytų gamybos Antonov-2 lėktu miesto mero, susitiko su italų das.
vas, keliskart užkabino medžių kilmės amerikiečiais, aplankė
Balandžio 6 d.: Vilimas,
šakas,
buvo
apdraskytas, italų muziejus ir įstaigas, Platone, Daugrrutis, Zintė.
tačiau laimingai baigė kelio namą, kur gyveno 1850 m.
Saulė teka 5:32, leidžiasi
nę. Pabėgimą kiek sukomp italų išeivis Giuseppe Gari
6:17.
likavo tai, kad lakūnams teko baldi.
vežti ir lėktuvo mechaniką,
Oras
— Naujoji Bengalijos karinė
kuris nenorėjo pabėgti. Jis
Debesuota, stiprokas vėjas,
atgabentas prievarta, pagrob valdžia pasigyTė, kad ji gavusi
palis,
temperatūra
tas. Už tai Austrija gali iškelti sveikinimą i š Sovietų Sąjun truputį
gos prezidento Brežnevo.
dieną 45 1.. naktį 35 1.
lenkams bylą.

?

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 3 d.
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nesiunčiami. A n t DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ,š jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Informacinę medžiagą ir nuotraukas

A v e . Chicago, IL 60629. Tel.

778-7852

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

CICERO

ATEITININKŲ

ŠVENTĖ

Toronto s t u d e n t ų a t e i t i n i n k ų d r a u g o v ė s s u s i r i n k i m a s . S i e n a p a p u o š t a v e i k l o s n u o t r a u k o m i s .

Cicero, Vysk. M. Valančiaus
ateitininkų sambūrio metinė
šventė, įvykusi kovo mėn. 20
d., buvo pradėta šv. Mišiomis,
Šv. Antano parapijos bažny
čioje, kurias atnašavo kun. dr.
K. Trimakas, patarnaujant
jauniesiems ateitininkams: T.
Tikniui ir broliams J. ir P.
Vingeliams. Apaštalų laiškų
skaitinius, gan nebloga tarse
na, skaitė moksleiviai atei
tininkai: D. Norkutė ir R. šulaitytė.
Tikinčiųjų
maldą,
truputį susijaudinusi, tačiau
labai nuoširdžiai, skaitė jau
nųjų atstovė M. Končiūtė. Su
dideliu dėmesiu ir susimąsty
mu klausėmės, gavėnios metui
pritaikintų, apie kančios ir kry
žiaus reikšmę krikščionių atsi
naujinimus, kun. K. Trimako
žodžių. Pamokslininkas taip
pat džiaugėsi, kad priimsiantieji priesaiką padidins Kris
t a u s sekėjų eiles.
Po pamokslo V. Šulaitis per
skaitė nutarimą, kuriuo: R.
Ješmantaitei," R. Rūbaitei, D.
Rūbui ir R. Vabalaitytei iš
reikštas pasitikėjimas ir su
teikta galimybė priimti moks
leivio ateitininko priesaiką.
Prisaikdino kun. K. Trimakas,
o juosteles įteikė sambūrio gar
bės globėjas dr. P. Kisielius ir
moksleivių sąjungos atstovė L.
Šulaitytė.
Po priesaikos triumfališkai
nuskambėjo visų dalyvių per
skaitytas ateitininkų Credo.
Pamaldų iškilmingumą pa
didino muz. A. Skridulio groji
m a s vargonais ir visų bendras
lietuviškų
giesmių
giedoji
m a s . Aukas prie altoriaus ne
šė T. ir K. Razmai, o visi atei
tininkai ir prijaučiantieji pri
ėmė šv. Komuniją.
P a m a l d o s užbaigtos atei
tininkų himnu. Po to, visi pa
maldų dalyviai buvo pakviesti
agapei į parapijos salę.
Salėje jau laukė baltai ap
tiesti, gėlėmis papuošti ir su
muštiniais, pyragaičiais, ka
vute apkrauti stalai. Kun. K.
T r i m a k a s prašė Kristaus pa
laimos
visiems
susirinku
siems ir dėkojo, kad iš J o ma
lonės vaišinsimės
šiomis
gausiomis žemiškomis gerybė
mis.
Šventėje dalyvavo dr. J.
Vasiliauskienė ir dr. E. Vasi
liauskas su sūnumis, kaip Dau
m a n t o ir Stulginskio kuopų
atstovai. Pasigesta Chicagos
kuopos atstovų, kurie, taip pat,
buvo maloniai kviesti.

Sambūrį sveikino mokslei tus klausimus. Diskutuojant žmonių gyvenimo būdu LietuMOKSLEIVIU
vių sąjungos valdybos narė L. kilo įvairių idėjų ir klausimų, voje. Tomas Dundzila sakė,
DĖMESIUI
Šulaitytė ir jaunųjų Dauman Juos pateikėme p. Kupčinskie- kad Lietuvoje jaunimo tarpe
MAS CV ruošia pavasario
to kuopos atstovas P. Vasi nei, ji gražiai kiekvieną klau- nėra pastebėjęs daug alkok
u
r s u s , Dainavoje,
nuo
liauskas linkėdami našios simą aptarė.
holizmo, kaip kad daug lietu- penktadienio — balandžio 16
veiklos viską atnaujinant Kris
Po pietų ji pamokė dainų. Kai- vių rūpinasi. Didelį įspūdį dienos iki sekmadienio —
tuje.
bėjo apie patarles ir pasakas. Po padarė du jo pasakojimai: balandžio 18 dienos. Kursų te
Atsisveikinome su sambūrį t o ve * susiskirstę į 5 grupes tu- primasis, kaip jis buvo užpul ma bus: „Veikla". Kviečiame vi
apleidžiančiais nariais: I. Mic- rėjome iš patarlių ir pasakų tas dviejų ginkluotų rusiškai sus moksleivius dalyvauti,
kute, R. Norkute ir S. Baronu, pasiruošti vaidinimui — vaka- kalbančių jaunuolių. Pagaliau ypač kuopų valdybas. Jūsų kuo
supratę, jog jis turistas, jie pos pirmininkas-ė turi registra
kurie pradėjo studijuoti uni- rinei programai.
Po šv. Mišių ir vakarienės įvy nuėjo šalin. Tomas sakė, kad cijos anketas, kursų nurody
versitetuose. Linkėjome sėk
mės moksle ir įsijungimo į stu ko vakarinė programa. Ją la jei šitie chuliganai jį būtų mus ir numatytą dienotvarkę.
dentų
ateitininkų
eiles. bai puikiai pravedė torontiš toliau užkabinėję, jis abu būtų Registruotis iki balandžio 6 die
Sambūrio prisiminimui priža kiai studentai Birutė ir Morkus. p r i m u š ę s . A n t r a s , t a i jo nos, pas: Daivą Baršketytę,
pergyvenimas, 6640 S. Talman, Chicago, Il
dėjome iš kasos apmokėti vie Vakarinės programos užduotis papasakotas
kad
jaunimas
nenorėjo jo į linois, 60629. Tel. (312H76-1974
nerių metų „Ateities" pre pavaizduoti tautosakos he
savo
tarpą
priimti.
Nekvietė į arba Edį Šulaitį, 1911 S. 49th
rojus. Pravedėjai buvo pasiruo
numeratos mokestį.
šokius
ar
į
pasilinksminimus.
Court, Cicero, 111. 60650. Tel.
Meninę programą, paruoštą šę; jie atsivežė t a m tikslui ir dra Šitas nesvetingumas kėlė jam (312)^56-1357.
O. Šulaitienės, pravedė L. bužius. Mes, tik po egzaminų rūpestį. Esame dėkingi Tomui
Jei turite klausimų, prašau
Šulaitytė
supažindindama atvažiavę, neturėjome tam gali Dundzilai už pasidalinimą kreiptis į bet kurį MAS CV narį,
susirinkusius su visais progra mybės. Sukome galvas, kaip ge savo įspūdžiais, kurie mus arba savo kuopos pirmininką.
mos atlikėjais. Jų būta nema riau padarius. Tačiau patarlė p r i v e r t ė ' s u s i m ą s t y t i apie
Iki pasimatymo,
žai: J. Viiutis deklamavo B. sako: „nėra to blogio, kuris sunkumus lietuvių gyvenime
MASCV
Brazdžionio „Teateina Tavo neišeitų į gerą". Ponia Kup tėvynėje. Greitai atėjo laikas
BAIGIASI
karalystė". R. Šulaitytė ir R. činskienė neatleido mus nuo išsiskirstyti,
ir važiavome
PLATINIMO VAJUS
Tamošiūnaitė skaitė A. Jas- tautosakos: lietuviškos dainos, namo jausdamiesi dėkingi,
Ateitininkų namų taryba ma
manto (A. Maceina) „Velykų Jai vadovaujant, smagiai skam- k a d l a i g v a m e k m š t e
loniai
prašo visus, gavusius lai
bėjo
baltuosiuose
rūmuose.
Ne
rytas". V. Rūbaitė pianinu
name.
mėjimų
knygeles, prisiųsti už
skambino „Preliudą". B. Sko- vien tik dainų, bet ir žaidimų ji
V. Liulevičius
jas
aukas
ir gražinti bilietų šak
mus
mokė.
Programa
praėjo
la
paitė ir D. Vilutytė deklamavo
neles.
Nuoširdžiai
dėkoja vi
A. Jasmanto „Verbų sek bai įdomiai.
GOTIKA I R B A R O K A S
siems,
jau
atsiuntusiems
au
Užuojauta tiems, kurie jos ne
madienis". R. Vabalaitytė dek
ATEITININKŲ
kas.
lamavo A. Jasmanto „Pra galėjo išgirsti. Siūlome ją pasi
NAMUOSE
„GAJOS"
našystė". T. ir K. Razmai kviesti. Nors buvo tik viena die
na,
bet
daug
ko
išmokome.
K
O
R
PORACIJOS
Kovo 14 dienos popietė.
skambino gitaromis. V. Rūbai
Po programos buvo šokiai. Žiemos Šalčiai kiek atslūgo ir
tė, B. Skopaitė, J. ir D. ViluVALDYBA
Čia
Vidas
Neverauskas
vikriai
jau
matosi
pavasario
ženklų.
čiai, J. ir P. Vingeliai ir T. TikDr. Kazys Ambrozaitis - pir
nius atliko, velykine tema O. plokšteles kaitaliojo. Jis neda Skubame į Ateitininkų namus mininkas, dr. Linas Sidrys —
Šulaitienės parašytą monta vė mums atsikvėpti. Iki vėly Lemonte, į Chicagos sendrau vicepirmininkas, dr. Vida
vos nakties trypėme, net visa gių ateitininkų r u o š i a m ą Tumasonienė — sekretorė, dr.
žą.
Visi programos atlikėjai sa Dainava lingavo. Toronto „val- kultūrinę popietę — joje kalbės Albina Prunskienė — jaunių
A l g i m a n t a s reikalams ir dr. Antanas Lipsvo uždavinį atliko pasigėrėti džiai" nebuvo lengva mus, Dai a r c h i t e k t a s
navos
senus
draugus
nuraminTamašauskas.
Jis ne tik kis — iždininkas.
nai ir nuoširdžiai, už ką iš
klausytojų susilaukė tinkamo ti... O sekmadienį anksti pakilę, p r o j e ktuoja dabartinius pastaRELIGINIS
įvertinimo - plojimo.
bet su liūdnom šypsenom (kaip t u 8 > het ^ip pat domisi ir
SUSIKAUPIMAS
Už Šios šventės pasisekimą paprastai ten būna), sėdome j a r c hitektūros istorija, kurią
„Gajos" velykinis susikaupi
padėka tenka: kun. klebonui J. mašinas Oos taiplėtainedėjo)ir s t u d i j a v 0 niinois universitete mas bus balandžio 4 d. Marijo
Stankevičiui, kun. dr. K. Tri - „sudiev brangioji Dainava, U r b a n o j e į. Cornell univer- nų koplyčioje. Prasideda 9 vai.
makui, muz. A. Skriduliui, O. sudiev ir iki pasimatymo sėme- g i t e t e J o t e z ė k a i p tik a p i e
r. susikaupimu, kurį praves
Lietuvos
gotiką.
D ė s t ė kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC.
Šulaitienei, S. Tamošiūnienei, ji draugai!"
Toronto „valdžia hkopasku- architektūros istoriją Urbano- 10 vai. bendri pusryčiai ir dis
A. ir V. Laniauskams, V. Nor
timeji
Dainavos vartų užra- jfi į V e r 8 a i y j e Prancūzijoje.
kienei, D. Razmienei, N. Skokusijos organizaciniais rei
k
i
n
t
i
.
pienei, U. ir V. Tikniams, S. KiPasišnekučiuojam,
kavos kalais ir 11 vai. simpoziumas.
Ačiū torontiškiams už trum
sielienei,
programos
pagurkšnojam,
skonimės
DALYVAUKIME
pravedėjai ir atlikėjams ir vi pą, bet naudingą savaitgalį.
namie
keptais
pyragais.
Susė
SASKRYDIJE
Gaja
siems aukotojams bei patarė
dam, užgęsta šviesos, ir ant
Sąskrydis Clevelande, per
jams.
Sambūrį globoja: O.
balto ekrano pamatome Lietu
Clevelando
šeimos šventę,
L
I
P
N
I
Ū
N
O
Šulaitienė, L. Šulaitytė, dr. P.
vos architektūros paminklų balandžio 31 — gegužės 1-2 d.
K
U
O
P
O
S
Kisielius, N. Radvilas ir J.
vaizdus. Arch. Tamašauskas Sąskrydį praves kun. dr. K. Tri
SUSIRINKIMAS
Arštiky8.
pastebi, kad Lietuvos gotika makas ir Edis Razma. Rengia
Susirinkimas įvyko kovo 5 d. yra plytų gotika, ne akmens. Clevelando moksleiviai ir stu
Šventė baigta giesme „Mari pas Algį Kazlauską. Septintą Ig plytų nelengva daryti išraija, Marija", prašant ištvermės valandą, kai dauguma narių ir tytus ornamentus, kaip iš dentai. Dėl informacijos ar nak
vynės kreiptis į Edį Čepulį kovoje už nepriklausomą Lie
du svečiai, susidomėję ateiti- lengvai pjaustomo smiltainio, moks. pirm., tel. 942-8402, Nijo
tuvą ir dvasinės stiprybės atei
ninku veikla, buvo jau atvykę, piytų gotika skiriasi nuo lę Balčiūnienę - globėją, tel. 486tininkams ne tik viską atnau
kuopos pirmininkas Rimas akmeninės ir tuo, kad sienos 0283 ir Rūtą Staniškytę — stud.
jinti, bet ir atsinaujinti
pirm., tel. 531-8496.
Kūčėnas sukalbėjo maldą. Per n e š a 8 t o g o 8 V O r į _ nereikalinKristuje.
Dienotvarkė bus skelbiama.
diskusijas
buvo
pranešta
kiek
kontraforsų.
Lietuviškai
ga
Korespondentas
Visų
labai laukiame!
įvykęs Spurgų Balius davė g o t i k a i tipiški a u k s t i g t o g a i
kuopai pelno. Nariai buvo
d r i a i p a r i n kto8 proporcijos,
I S LOS ANGELES
paraginti
užsirašyti
į
rekolekNesitikėjome pirmą vakarą stu rijas, kur bus galima klausytis k u r i o g p a 8 t a t u s parodo didėsSTUDENTU
STUDENTŲ
dentiškai pavalgyti, tai kas iš paskaitų ir dalyvauti reli mus, negu jie iš tikrųjų yra
A
T
E
I
T
ININKŲ VEIKLOS
važiavo į gretimą miestelį, kas giniame susikaupime. Sužino (čia gražus pavyzdys Zapyš
ATEITININKU
Kovo 14 d. Los Angeles stu
pasiliko piteą" Dainavoje val jome, kad šiais metais planuo kio bažnyčia ant Nemuno
KURSAI
gyti. Vėlai vakare, suskirstyti jami moksleivių
dentai
ateitininkai susirinko į
kranto).
Į
Lietuvą
barokas
pavasario
kur miegosime, nuėjome „liū
Jaunimo
būstinę, kur išklausė
atėjo
su
jėzuitais
tiesiai
iŠ
Ilgai laukti studentų atei lia, liū-lia". Užmigome taip sal kursai; jie turėtų įvykti apie
magnetofoninėje
juostelėje įra
tininkų kursai įvyko Dainavo džiai, kad ir su dūdų orkestru balandžio 16 d. Buvo išdalin Italijos, tačiau labai įdomu,
šytą
amerikiečio
pranciškono
je kovo 19-21 d. Juos suorgani niekas nebūtų prikėlęs. Bet kas tos laimėjimų bilietų knygutės kad Lietuvoje jis vystėsi
kalbą
charizmatikams,
taip pat
zavo Toronto
s t u d e n t a i tau leis ilgai miegoti? Torontiš — Juos kuopa pardavinės, kad savaip ir priėmė Lietuvos goti
jo
sukurtas
dainas,
palydimas
ateitininkai. Tad jiems ir tenka kiai pusryčius paruošę užbūg- padėtų išlaikyti Ateitininkų kos bruožus. Lietuvos baroko
bažnyčios visos turi bokštus, gitara, šis pranciškonas, prieš
pagarba.
nyjo keltis. „Lengva" jiems bu namus.
įstodamas į šv. Pranciškaus or
Suvažiavome apie 50 studen vo šeimininkauti, kai mums,
Pagrindinė
susirinkimo jų aukštų proporcijos tęsia diną, buvo muzikas ir daininin
tų iš Detroito, Chicagos, Cle- loterijos keliu, teko indus plau dalis — pašnekesys ir skaidrių gotikos tradiciją. Su arch.
velando ir Toronto. Daugumas ti... Akis pratrynę ir papusry programa, v e d a m a Tomo Tamašausku pavaikščiojome kas. Po to nagrinėjome jo kalboje
iškeltas
mintis,
atkeliavo vėlai vakare. Mūsų čiavę su8irinkorrfe į salę pasi
Dundzilos,
neseniai
sugrįžusio
Vilniaus
gatvėmis,
po
Pažaispareikšdami
savo
nuomonę.
m a š i n a įtempė mus į stovyklos klausyti p. G. Kupčinskienės
rajoną apie 10 vai. vakaro. įdomiai paruoštos paskaitos iš kelionės į Lietuvą. Matėme lio vienuolyną. Sustojome prie Ypač buvo liečiama nuo katali
Vargšė Raminta atrodė bus nu „Tautosaka". Ji įdomiai kalba nemažai įdomių vaizdų iš jo Vilniaus katedros, bet čia kų atsiskyrusi valdiečių sekta ir
sivariusi bevairuodama, bet apie dainas, dainuojamas Lie aplankytų vietų. Tarp jų: p r a 8 i d e d a visai naujas skyrius nusižeminimo dorybė, kuri tu
kur tau!.. Vos tik išlipome iš tuvoj dirbant laukų darbus. „Ir Vilniaus universitetas, Kauno Lietuvos architektūros istori rinti būti reiškiama darbais, o
ne žodžiais. Šiam pokalbiui
mašinos, jėgos atbudo. Svei- gražu, — sako ji,—būdavo klau apylinkės, Trakai ir kitos joje — neoklasicizmas.
vadovavo G. Grušas.
žymios
vietovės,
bet
tikriau
kinimasis su pažįstamais ir sytis kai bernai ir merginos po
Dalyviai
dėkojo
arch.
Baigdami susirinkimą vai
siai
įspūdingiausia
skaidrė
tai
nepažįstamais draugais šutei* sunkių lauko da~\ų užtrauk
Algimantui
Tamašauskui
už
šinomės
skaniais pyragais, ku
kė dvasinio džiaugsmo. Užsi davo dainas, o jos toli skam buvo garsaus kryžių kalno.
taip
įdomų
ir
žavų
supažin
rie
buvo
atnešti
paminėti Lino,
miršo ką tik (tą pačiądieną) uni bėdavo gražiomis melodijo Matyti tuos visus kryžius ir
dinimą
su
Lietuvos
gotika
ir
Angelės
ir
Ritos
gimtadienius.
versitete
turėti
egzaminai. mis".
rūpintojėlius, su meile išskap
baroku.
Tikrai
lauksime
Kitame
susirinkime
disku
D a i n a v a ir aplinka suteikė nau
tuotus ir drąsiai ten pastaty
tuosime
apie
krikščionių
reak
jų jėgų. 2valgėmė8 į visus ieško
Po paskaitos buvome sus tus, buvo naujas ir nuostabus pašnekesio tęsinio apie Lietu
dami „valdžios", o jie juk toron kirstyti į 7 būrelius diskusi jausmas. Diskusijose klausyto vos neoklasikinę architektūrą. ciją į atominius ginklus.
tiškiai, įdomu kaip jie atrodo... joms. Atsakinėjome į paruoš- jai labiausiai domėjosi jaunų
Rita Bureikaitė
Dalyvis

<

«

Chicago ir Cook County
Kanadoje (U. S. A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
.
Savaitinis (Seštad. pried.)

metams
$45.00
$45.00
$45.00
$43.00
S30.O0

• 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.

STOVYKLA
Rytinio pakraščio ateitinin
kų sendraugių stovykla bus rug
pjūčio 14-21 d. pas tėvus pran
ciškonus,
Kennebunkporte.
Stovyklos programa rūpinasi
dr. Česlovas Masaitis.
PAVASARIO
POKYLIS
Ateitininkų n a m ų pavasario
pokylis bus gegužės 15d., 7 vai.
vak. Ateitininkų namuose, Ar
cher Ave. (Rt 171) ir l27St.,
Lemonte. Bus turtinga vaka
rienė, vynas ir šokiai grojant

j/ 2 metų
$27.00
$27.00
$27.00
$25.00
$19.00

j men.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos gražina tik iŠ anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

Dariaus Polikaičio orkestrui.
Dėl bilietų skambinti A. Ru
gytei, tel. (3l2)-776-3209 arba E.
Razmienei, tel. (815)-727-1196.
DR. JONAS MA2E1KA
DANTŲ GYDYTOJAS
4 6 0 0 W . 103 S t . O a k Lavvn
Tel. 423-8380
Valandos pagal susitarime.
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-553?

DR. FRANCIS MA2EIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv.12—i
b—8; antr 12—b; penkt 10 — 12. 1—6

DR. K. 6. BALUKAS

Tel. ofiso ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9

Akušerija ir m o t e r ų ligos
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6449 S o . Pulaski Road (Crawford
Medical Building). T e l . LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

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

DR. P. KISIELIUS

DR. IRENA KURAS

2 4 3 4 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING • "
3200 VV. 81 st Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

Dr. Ant. R u d o k o kabinetą perėmė

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

Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 5ist Street
Tel. — GR 6-2400
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad 10-3 vai
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st 5treet
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt
3 iki T v p.p Tik susitarus
Ofs. 742-0255

Namu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin, 111. 60120
Valandos pagal susitarimą
Tel. 372-5222, 236-6575

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ROMAS PETKUS

Tel. — BE 3-5893
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

A K i y LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 N O . VVABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą

O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS
JO K S A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagai susitarimą

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

Ofs. P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

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

'Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą U?daryta treč

DR. LEONAS SEISUTIS
INKSTŲ. PCSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rez. 448-5543

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus trec ir šešt

DR. V. TUMAS0NIS

Tel. REliance 5-1811

DR. VfALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai : pirm., antr., ketv ir penkt
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak
Trec ir šešt uždaryta

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2 6 5 9 W. 5 9 St., Chicago
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2
Valandos "pagal susitarimą — Pirm
antr„ treč., ketv ir šeštad

CHIRURGAS
2454 VVest 71*t Street
Vai : pirm , antr., ketv ir penkt. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. PETRAS ŽLI0BA

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS6745 VVest 63rd Street
Vai pirm, antr ketv. ir penkt
2-7, šeštadieniais pagal susitarimą

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai pagai susitarimą: antr , trec\,
ketv 10 v ryto iki 6 v vakaro
Tel. -

778-34O0

Tarp dviejų pasirinkimų —

GĖRIS AR
PASISMERKIMAS
Kai artinasi Velykų Šventės, Kristaus mokiniai persekio
visuomet iškyla tas pats klau jami, kankinami, kišami į
simas — renkamės gėrį, kurį kalėjimus, statomi prieš teis
skelbė Kristus, ar renkamės mus. Tai žinojo krikščionys
pažeminantį savęs pasmer tuoj po Kristaus įžengimo dan
kimą, kuris eina su silpnu žmo gun, tai žino ir dabar kiek
giškumu. Pats žmogus, kaip to vienas, ypač gyvenąs kraštuo
buliausias žemės gyventojas, se, valdomuose tokių sistemų,
yra gėrio buveinė. Žmogus yra kurios nori Dievą numarinti ne
geras, jei jis nori toks būti. Bet tik žmogaus pavidale, bet iš
jis gali save pasmerkti, sunie rauti net jo vardą iš žmonių šir
kinti, tapti tik įrankiu savo pa džių. Vėl reikia pasakyti, kad
ties netvarkingų įnorių, kurie čia yra nesibaigianti kova tarp
žmoniškumą iSrauja iš širdies gėrio ir blogio. To išdava:
ir palieka tik išorinėje išvaiz žmogus, sistema, politikos vir
doje. Taip yra paskirame žmo šūnės pasismerkia save, nes
guje, kuris nenori matyti aukš pasmerkia žmogiškumą savo
čiau savęs, juoba savo vidaus; tarpe ir nori pasmerkti Dievą,
taip yra su ekonominėmis, esantį žmogaus sieloje.
politinėmis ar visuomeninė
Tačiau Kristus kančią ir mir
mis sistemomis, kurios tą to
tį
nugalėjo savo dieviška ga
buliausią kūrinį padarotikma
lia.
Jis padėjo nugalėti per
sės dulke ar tik tam tikros
grupės, kaip komunizme, įran sekiojimus ir kalėjimus tų savo
sekėjų, kurie gyveno po jo
kiu.
žmogiško gyvenimo, nes Jėzus
Betgi žmogus ne tam gyve pasiliko su jais iki pasaulio pa
na, kadtikvalgytų ir miegotų, baigos.
kad tik dirbtų ir būtų kitų iš
naudojamas. Jis yra gėris sa
vyje, nes turi amžinumą, yra
Kančios diena — Verbų sek
vykdytojas žemėje tiesos ir madienis ir Didžioji savaitė
meilės, kurios reikalingos gy yra tik priminimas tų įvykių,
venti bendru gyvenimu tarp ki kurie buvo prieš beveik du
tų žmonių. Tai turi matyti pats tūkstančius metų. Tai istorija,
žmogus, turi jausti atsakin kuria remiasi krikščionybė,
gumą už save ir savo artimuo nes kančia ir mirtimi Kristus
sius. Jis nėratikįrankis, o val išgelbėjo žmoniją, o Prisikėli
dovas viso, kas yra žemiška, mu davė savo dieviškumą žmo
bet ir tarnas, kas tarnauja tie gaus pagalbai. Tai nereiškia,
sai, meilei savo žmonėms ar kad Dievas sunaikino žmo
savo tautai. Nei partija, nei gaus protą ir laisvą valią, ku
valstybė negali padaryti žmo ria jis gali apsispręsti tarp
gaus priemone. Jos pačios yra dviejų pasirinkimų — gėrio ar
tik priemonės žmones saugoti blogio, bet tai priemonės, ku
nuo blogio, suteikti jiems ra rios padeda gyventi nauju gy
mybę ir taiką. Kas yra tik lai venimu, keliauti saugiu ke
kina, neturi atitraukti jo nuo liu, pasirinkti gėrį, tiesą, meilę
žmogaus tikslų.
ir amžiną laimę savo valia ir
Tai primena prieSvelykinis
laikas — gavėnia. Tai ypač pri
mena Didžioji savaitė arba
Kančios dienos. Jose Kristus
buvo pasmerktas žmonių, ku
riems jis gera darė. Bettiežmo
nės pirmiausia pasismerkė sa
ve, n e s vietoj gėrio, tiesos ir
meilės jie pasirinko sugadintą
žmogiškumą. Jie pasismerkė
save, nes jie nenorėjo nei tai
syti savo kelių, nei pakeisti sa
vo gyvenimo.

Ž m o g a u s ir ž m o n i j o s ,
gyvenančios tik savo žmogiš
kumu, nenušvarintu nuo blo
gio, likimas panašus į tos bu
vusios išrinktosios tautos, kuri
vieną dieną sveikino džiaugs
mo Sūkiais Kristų, o po kelių
dienų tie patys žmonės jau šau
kė „ant kryžiaus jį". Palmių
sekmadienį minios Saukė:
„Osanna, pagirtas, kurs ateina
Viešpaties vardu" (Jn. 12,13).
Kai Pilotas nerado Jėzuje kal
tės, kuria jį tauta kaltino, tie
patys šaukė: „Ant kryžiaus,
ant kryžiaus jį!" (Jn.19,6). Vie
ną dieną jie pripažino, kad jis
ateina Viešpaties vardu, o jau
kitą dieną prašė jį pasmerkti,
nes jis rodė gėrį ir tiesą, o jie
norėjo gyventi savo sugedusiu
gyvenimu, kuris remiasitikšia
žeme.

dieviška pagalba. Tai duoda
žmogui vertę, kai jis pakyla į
poaukSti iš paprasto žemės kū
rinio į dangiškų lobių pavelde
toją.

AUKSINIO DOLERIO REIKALAI

Rimti

Nuomonės griežtai pasiskirstę
Pernai kongresas įsteigė
Aukso komisiją auksu keičia
mo dolerio įvedimo galimybių
išaiškinimui. Nuomonės, kaip
mat, iSsiskyrė. Dėl to ir komi
sija sudaryta pusiau iš aukso
priešų ir jo rėmėjų. Reikalas
painus. Komisija dar nieko
nenutarė, tačiau aukso reikalu
pasisakymų netrūksta.
Paskutinės ūkinės naujie
nos gerėjančios, bet nepakan
kamai. Infliacijos, skaičiuo
jant metiniai, dabar teturime
3%, visgi vyriausybė sako, kad
metai baigsis 7%. 16,5% palū
kanos ir 9 mil. bedarbių per
aukšti. Atrodo, kad jei inflia
ciją buvo galima taip ap
raminti, tai su didesne kantry
be ir palūkanos su nedarbu
gali būti apvaldyti be auksu
paremto dolerio atgaivinimo.
Kita vertus, aukso pinigai
būdavo dalimi laisvojo ūkio.
Tas laisvumas visgi nesuprastinas žodiškai, nes aukso kai
na vistiek vienaip ar kitaip bū
davo „palaikoma". Auksiniai
pinigai mėgsta kitų valstybių
su aukso pinigais draugystę ir
nepaprastai jautrūs val
diniam išlaidumui bei ūkį var
žantiems potvarkiams, kurie
netiesioginiai didina išlai
dumą. Dėl to aukso pinigai la
bai nepopuliarūs ūkio valdinio
planavimo šalininkų tarpe ir
visai priimtini tiems, kurie
pasisako už laisvąjį ūkį. Auksu
paremti pinigai daugiau varžo
valdžias bei biurokratus, nei
bet kurie parlamentai.
Laisvi žmonės
pinigu pasirenka
auksą
Taip sako L.E. Lehrmanas,
komisijos narys, nes tai demo-

LEONARDAS D A R G I S
kratiškas pinigas. Pagal jį
auksu nekeičiami pinigai, kaip
taisyklė, beveik visuomet nešė
su savim nesubalansuotus biu
džetus, didelę infliaciją ir aukš
tas palūkanas, karus, protek
cionizmą bei dideles valdžias.
Žmonės daugiau taupė, many
dami auksą taupą.
Jis taip pat galvoja, kad įve
dant aukso standartą, įsta
tymu būtų galima sumažinti
valstybinio įsiskolinimo palū
kanas, apytikriai i š 100 bil.
dol. iki 50 bil.

kad tokie pinigai supastovina
kainas ar palūkanas. Nei kvie
čių, nei kukurūzų derbiai, nei
pagaliau vietinių vežimų par
davimai nekils nuo to ar turė
sime aukso pinigus ar ne.
Tokių pinigų įvedimu val
džios supastovina tik aukso
kainą doleriais, ar kitais pini
gais. Visos kitos prekių kai
nos, nori nenori, toliau pri
klausys sudėtinių paklausos
bei pasiūlos. Istoriniai, turint
auksu paremtus pinigus, kai
nos daugiau svyravo, nei da
bar ir didysis sunkmetis su di
deliu kainų kritimu bei dideliu
nedarbu irgi atsirado, naudo
jant tokius pinigus. Nuo 1880
ir 1914 JAV turėjo 10 oficialių
ilgų ir gilių ūkinių atoslūgių,
ne tokių 6 mėn., kaip 1980
(National Bureau of Economic
Research).

Yra tačiau manančių, kad
aukso standarto daugiausiai
norima dėl to, kad sunkiai susi
kalbama su centriniu banku.
Įvedus aukso standartą, pini
gų leidimas būtų surištas su
vyriausybės auksu, kurio šiuo
metu turima per 8.000 t, vy JAV
žmonių
asmeninės
riausybė turėtų didesnį balsą, pajamos daugiausiai iškilo,
bėda tik kad pačio aukso kai naudojant popierinius pini
na ir toliau pasiliktų paini ir gus.
šiuo metu dėl juo didelės spe
kuliacijos nepastovi. Nepasto
P a s a u l i n i s ūkis
vumas nereikštų pastovaus ūšiandien
kio.
nepaprastai
susipynęs
A u k s o pinigų
nenorinčiųjų b a l s a i
Jei tik JAV įsivestų aukso
irgi g a r s u s
standartą, o kitos didžiosios
valstybės to nepadarytų, tai ir
Pirmiausiai aplink mus turi vėl vargas, o centriniam ban
me ir karštą ir kruviną ir vis kui pilnos rankos darbo. O kas
karštėjantį karą, o tai blogas atsitiktų, jei P. Afrikos aukso
metas aukso pinigams.
gamyba būtų sutrukdyta, arba
Ūkiniai negalavimai bei ūki pakliūtų į netinkamas ran
nis stiprumas nebūtinai pri kas? Tai vis priežastys nely
klauso nuo to ar pinigai remia gaus pinigų augimo, o tas gi
mi auksu ar ne. Šiandien daug auksu nepagydomas. JAV,
ekonomistų galvoja, kad auk norėdamos išlaikyti aukso su
so standartu negalima iš doleriu pastovumą, aukso kai
spręsti infliacijos ar nedarbo nai krintant, turėtų jį pirkti ir
klausimų. Nėra tikrų įrodymų, tuo pačiu daugiau pinigų leisti
apyvartos ir atbulai, aukso
kainai kylant — jį pardavi
nėti.
Neišleistinas iš akių aukso
rinkoj Sov. S. veiksnys. Kaip ir
viskas tenai ir aukso reikalai
apgaubti paslaptingumu. Net
aukso metinė gavyba nežino
ma, tik spėliojama, kad esanti
300 - 5001 dydžio. Panašiai yra
ir su aukso pardavimais bei
pirkimais, kuriuose ta valsty
bė yra labai judri. Bet koks
išankstinis pranašavimas n e
tikslus. Visgi vistiek pra
našaujama. 1980.12.10 WJ pra
našavo, kad Sov. S. didinsianti
aukso pardavimus, bet aukso
kaina dėl to per /iaug nekrisianti. Anuometinė kaina bu
vo beveik 600 dol. už unciją.
Tame pačiame straipsnyje dar
paminėta kurio tai Šveicarijos
žinovo 1981 aukso 800 dol. kai
nos pramatymas. Jau žinome
— taip nepasidarė. Aukso un-

Bet Kristus žinojo, kad žmo
gus yra silpnas savo įnoriuose
ir savimeiliškas savo troški
muose. Jis pažino žmogiškas
silpnybes geriau negu pats
žmogus ir atidavė save savo
kūriniui pakelti į aukštesnę sri
tį — dievišką paveldėjimą Kū
rėjuje. Jis taip pat žinojo, kad
ta silpnybė ne vieną suklai
dins, o kartais klaidins net
Kristaus vardu. „Nes daugelis
ateis mano vardu ir sakys: ,AS
Kristus', ir jie suklaidins dau
gelį" (Mt.24,5). „Kils daug ne
tikrų pranašų ir suvedžios dau
gelį" (Mt.24,11).

<*

IŠGANINGOJI
Sunku yra tikėti, kad Kris
tus, Dievo Sūnus, turėjo kentė
ti nuo savo tautos ir sveti
mųjų, turėjo mirti gėdinga
kryžiaus mirtimi Bet anot
evangelisto Jono, Jėzus galėjo
sakyti: „Tėve, gelbėk mane iŠ
šios valandos! Bet juk tam aš
atėjau į Sią valandą" (Jn.12,27).
Kristus atėjo į žemę, prisiė
mė žmogaus kūną, gyveno
žmogišku skurdžiu gyvenimu,
mokė savo tautą keliaudamas
gruoblėtais keliais, kentėjo ir
mirė, kad žmonės sektų jį, turė
tų jo gyvenimo pavyzdį, imtų
si savo kryžius ir juos neštų
paskui Kristų. Tai Jėzaus
paskirtis, amžinojo Dievo Svč.
Trejybėje nutarimas ir planas
tik tokiu būdu žmones išgel
bėti iš žmogiškumo ir pašaukti
juos dieviškam gyvenimui — į
Kūrėjo buveines.
Prileiskim sau mintį, kad
Kristus nebūtų kentėjęs ir
miręs. Ar jis būtų išgelbėjęs
pasaulį ir žmogų iš jo skurdo,
kuris buvo jo sieloje? Teologai
aiškina, kad taip, nes užtektų
vieno dieviško prakaito lašo,
vieno atsidūsėjimo, kad žmoni
ja būtų išgelbėta. Bet tuo atve
ju nebūtų įrodyta pilnutinė
Dievo meilė savo kūriniui žmo
gui, turinčiam nemirtinga
siela panašumą į Dievą. Tas
įrodo, kad yra tikras prietelis,
kuris guldo savo gyvybę už
savo artimą. Netikuž tą, kuris
daro jam gera, bet ir už savo
priešą, net už tą, kuris yra jo
kančių ir mirties priežastis ar
įrankis.
Tėvynę gindamas karys įro
do meilę tėvynei, guldydamas
galvą už savo tautos laisvę ir
geresnį gyvenimą. Juo labiau
Kristus įrodo savo dievišką
meilę nusikaltusiam žmogui,
imdamas jo naštą ant savo
nekaltų pečių, atiduodamas
savo žmogišką gyvybę ant
kryžiaus, kad tik išgelbėtų
žmogų ir kad jam nurodytų
kelius, kaip jis turi toliau eiti ir
kaip gyventi, kad jo gyvenime
ryškiai spindėtų D i e v o
paveikslas
ir panašumas.
Dėl to Kristaus, Dievo ir Žmo
gaus, kančia ir mirtis buvo

rija šiandien (82.3.26) kainuo
ja 323 dol.
Sunku remti pinigus taip
nepastoviu metalu, kurio kai
ną dar manipuliuoja Sov. S., P.
Afrika ir arabų šeikai.
Aukso standarto įvedimas
šiandien tegali būti reikalin
gas psichologiniais ar poli
tiniais sumetimais, ne ūki
n i a i s . V a r g u ar t o k i o s
priežastys pakankamai rim
tos.

Klaros Virškienės, West Palm Beach, Flo., skutinėti keturių
spalvų margučiai Velykų meno parodoje Gallery ofArts, PittsBet ir to nereikia bijoti, nes
ton, Pa.
tik Kristus yra tikrasis moky
tojas, tik Jėzus Kristus kentė
jo, mirė ir prisikėlė. Tik jo
kompozitorius buvo įsivėlęs į nesklandumus su išdy
mokslas yra kelias, tiesa ir gy
kėliška George Sand Paryžiuje. Pakilęs vyras
venimas, kuriuo turi eiti lais
pasakė:
vieji ir persekiojamieji, ma
— Pone vyresnysis leitenante, tamsta dabar esi
žiau kenčiantieji žemėje ar
vyriausioje Krašto Armijos septynioliktosios bri
visą laiką tik kančias nesan
gados būstinėje.
tieji. Be Sio įžvelgimo ir šio
— Esu patenkintas susitikti su jumis, — aš atsa
pasirinkimo teliktų tik viena
kiau.
ANSLAVS
EGLITIS
išeitis, tik vienas pasirinki
— Mes kovojame dėl nepriklausomos Lenkijos
mas — pasismerkti pačiam sa
V
e
r
t
ė
Jurgis
Gliaudą
valstybės atstatymo, mes kovosime iki paskutinio
ve ir numarinti Kristų savo sie
vokiečio, iki paskutinio ruso, — pasakė vyras. — Ir
loje, kaip kadaise jo priešai
lietuviai bus išvyti iš šventos lenkų žemės. Išvyti
numarino jį ant kryžiaus. Kaip
lauk, — jis pakėlė balsą, — arba sunaikinti!
tada jis prisikėlė iš mirusiųjų,
Mes važiavome bent pusantros valandos, o gal ir
Tai žinojo Kristus ir savo taip Šiandien turi prisikelti
Po įspūdingos pauzės, leisdamas man gėrėtis jo
mokinius iš anksto įspėjo: Jie žmoguje, nors ir ne visą gyve visas dvi, labai nelygiu šunkeliu. Pora kartų auto smarkokai nudėvėta, bet švaria ir rūpestingai,
mobilis įstrigo į palaidą smėlį ir vyrai jį stūmė. visomis sagomis susegta uniforma, spindinčia diržo
pakels prieš jus savo rankas ir nimą ėjusiam jo keliu.
Galop aš išgirdau medžių lapijos šlamesį. įva sagtimis ir pečių įsiuvomis, jis tęsė:
persekios, paduos jus į sinago
gas ir į kalėjimus, vedžios pas
Verbų sekmadienis ir pri žiavome į girią. Tam tikrą laiką automobilis riedėjo
— Tamsta dėvi vokiečių uniformą, bet nesi
karalius ir valdovus dėl mano mena gėrio ir tiesos pasirinki švelniai. Išgirdau žmonių balsus, pasisveikinimus, vokietis. Mes pažįstame jūsų tėvynę Latviją.
vardo; bus gi tai jums proga mą. Jis primena ir tą nepasto šunų lojimą. Buvau mandagiai išstumtas iš susto Gere8niaisiais laikais mes turėjome bendrų vals
liudyti" (Lk.21,12-13). „Bet ir v u m ą ž e m i š k o ,
l a i k i n o jusio automobilio, mano galvą palenkus, kad neužsi- tybės sienų rėžį. Mes galvojame, kad jums labiau
plaukas nuo galvos jums ne gyvenimo, kuriame vieną die gaučiau į durų briauną. Keliais žingsniais buvau nu rūpi jūsų laisvė, ne vokiečių pergalė. Ar ne taip?
pražus. Savo kantrumu jūs lai ną Saukiami garbės Sūkiai, o vestas į patalpą, kur skambėjo daug balsų. Kada
— Teisingai! — aš pasakiau. — Malonėkite tęsti.
mėsite savo sielas" (Lk.21,18- kitą dieną jau pasmerkiami mane įvedė, visi nutilo, o vikri ranka nuplėšė danga
— Todėl mes žiūrime į jus, kaip į svečius šioje
lą
nuo
mano
akių.
19).
net geriausi draugai. Tik Kris
šalyje.
Tikriau pasakius, mes norime, kad jūs netruk
Aš buvau pasiturinčios sodybos kambary, kur
Tas įspėjimas, pasakytas tus tėra viltis, nes jis ir žmogu
dytumėte
Krašto Armijos veiklai.
didelė krosnis buvo patalpos kertėj. Lubos buvo
prieš du tūkstančius metų, je prikelia žmogiškumą.
— Tai įmanoma tiktai tuo atveju, jeigu jūs paža
Pr. Gr. žemos, langai uždaryti. Prie ilgo stalo, kuris buvo
tebesitęsia ir dabar. Ir dabar
uždengtas žalia staltiese, sėdėjo bent dešimt vyrų, dėsite netrukdyti mūsų veiklai. Jeigu jūs laikysitės
visi apsirengę nepriklausomos Lenkijos armijos uni atokiau nuo geležinkelio. Mūsų paskirtis: saugoti
formomis. Išilgai sienų kabojo raudona-balta nepri geležinkelį.
Kambarin įėjo vyras, pamojo ranka kalbėtojui,
klausomos Lenkijos vėliava ir valstybinis herbas —
įsiterpė prie stalo tarp sėdinčiųjų ir ėmė šnabždėti į
Kelias į dvasinį tingumą, nieko nedarant svarstomoms sidabrinis erelis raudoname fone.
apsnūdimą ir miegą dažnai idėjoms paversti gyvenimu,
Susitvarkiau su savo apsiausto kraštais, Chopiną panašiam karininkui. Sis klausėsi paten
ypač
jei
šis
praktinis
reali
prasideda dvasiniu konfortu,
patraukiau diržą, stengdamasis atrodyti, kiek įsten kintas. Kada jis vėl atsisuko į mane, jis kalbėjo be
t.y. maloniu ir patogiu zavimas reikalauja kieto dar giau, tvirtas. Užustalėje pakilo aukšto stogo, tačiau buvusio santūrumo, bemaž visai draugiškai.
mėgavimusi
t e o r i n i a i s bo, kovos ir pasiaukojimo.
— Galime išvengti išsiaiškinimų, štai vyras
švelnios išvaizdos vyras, kuris man priminė lenkų
svarstymais ir pokalbiais,
,Aušra" Nr. 24. kompozitorių Chopiną iš tų dar laikų, kada šis parnešė jūsų geros valios įrodymą. Mes netruk
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KANČIA

brangiausia kaina, kurią jis
sumokėjo
įrodyti dievišką
meilę žmogui. O t a dieviškoji
meilė niekada nesibaigs, nes
Dievas visuomet budi iš meilės
prie savo išgelbėto kūrinio —
žmogaus žemėje ir danguje.
Šis sekamdienis vadinamas
pagal naują liturgiją Kančios
sekmadieniu. Su šia savaite
Bažnyčia pradeda tos didžio
sios aukos — mirties ant
kryžiaus atnaujinimą ir skati
na krikščionį
atsinaujinti
Kristuje. J i s vadinamas dar
Palmių arba lietuviškai Verbų
sekmadieniu, primenant iškil
mingą Kristaus įjojimą į Jeru
zalę, kai žmonės tiesė savo
Mokytojui ir stebukladariui
palmių šakas ar drabužius. Bet
tai tik laikinumą reiškianti
pagarba, tai tik sentimento
išreiškimas. Tikroji šios savai
tės prasmė — kančia, visiškas
paniekinimas, mirtis, prisikė
limo laukimas ir per prisikė
limą išgelbėjimas.
Kristus prieš savo kančią
išreiškė apaštalams s a v o
žmogiškumą žodžiais: „Mano
siela nuliūdusi iki mirčiai;
pasilikite čia ir budėkite
drauge su manim" (Mt.26,38).
Bet melsdamasis jis sakė savo
Tėvui: „Tačiau ne kaip aš
noriu, bet kaip tu" (Mt.26,39).
Čia pasireiškia Jėzaus Kris
taus dieviškumas, kartu ir
žmogiškumas, kad jo pavyz
dys Liktų amžiams ir kad jo
pavyzdžiu sektų visi, kurie
seka jo pėdomis.
Žmogiška kančia, vargas,
skurdas, persekiojimai nėra
lengvi žemiškam gyvenime. Ir
jie taip dažnai kartojasi, tar
tum kančia ir laimė eitų greta
viena kitos ir žmogui primin
tų, kad jis tėra tik laikinis
gyventojas šioje ašarų pakal
nėje. O jo tikroji laimė yra
amžinybėje su Kristumi.
Jei kentėjo Kristus, tai kodėl
žmogus, Dievo kūrinys, turėtų
būti išimtis. Gyvenimo dalis
yra kančia. Kai žmogus laukia
geresnio gyvenimo, turi pir
miau praeiti pro laiką, pasiim
damas visą jo naštą. Juk
žmogus yra šios žemės kūri
nys. Bet jis nėra skirtastikšiai
žemei — jo laukia per kančią ir
sunkumus amžinybė su
Prisikėlusiu Jėzumi, Dievu ir
Žmogumi, dangiškoje buveinė
je pas savo Kūrėją.
Kančios sekmadienis ne tik
parodo dievišką meilę ir tuo
kančios įprasminimą, bet taip
pat ir laikinumą. Čia galima
melsti, kad Dievas paleng
vintų ar atimtų tą taurę, kurią
kančioje reikia gerti, bet taip
reikia sakyti, kad ir įvyktų
Dievo amžinoji valia.
A. Dls.

dysime vokiečių geležinkelio tarnybai. Mums rūpi
įgalinti vokiečius išlaikyti frontą. Antroji rusų
okupacija pražudys Lenkiją. Šito reikia vengti
visomis priemonėmis. Juk vokiečiai ilgai neištvers.
Jų griuvimo laiku mes būsime pakankamai stiprūs
patys apsaugoti savo valstybės sienas.
Gailėdamasis aš supratau, kad lenkai yra svajo
tojai. Jie net ir nesuvokia, kad jie kupini fantazijų.
Jie pasodino mane ilgo stalo gale. Atnešė mais
to ir gėralų. Chopinas prisistatė — jis esąs kuni
gaikštis Gmezdinskis. septynioliktosios brigados
vadas- Aš stebėjausi aukštuomene, su kuria man
tenka maišytis Siame beviltiškame užkampyje. Mane
pristatė keliems asmenims, kurie sėdėjo prie stalo,
bet aš neįstengiau atsiminti man svetimai skam
bančių vardų, nei sunkiausio jų ištarimo. Jie, atrodė,
nepriklauso aukštuomenei ir sutelkiau visą savo
dėmesį į kunigaikštį — juk jis buvo vadovas. J i s
laikėsi bičiuliškai. Buvo aišku: lenkai tikėjo, kad
amerikiečiai ir anglai palaikys jų kovą prieš rusus,
kad daugiatautės Rytų Europos pergalė bus pasiekta
ir vėl bus atstatyta tautinių, nepriklausomų vals
tybių mozaika. Lenkų tikėjimas buvo stiprus, kaip
uola. Lenkija buvo tikroji karo priežastis. Lenkų
vyriausybė sudaryta Anglijoje. Lenkų generolo
Anderso daliniai kaunasi sąjungininkų sudėtyje. Ir
jeigu ir to dar maža, Jungtinėse Valstybėse gyvena
keli milijonai lenkų. Šie emigrantai iki šiol nepa
miršo savo tėvų žemės Jie niekada neleis jokiai
svetimai jėgai įsiveržti Lenkijon ir ją vėlei pavergti.
Kad ir buvau tuo klausimu rezervuotos nuo
monės, klausydamasis lenkų pašnekesio, maty
damas jų entuziazmą, smagiai nusiteikiau. Vien
tiktai akla lenkų neapykanta lietuviams mane žeidė.
Aš girdėjau žiaurių naujienų: abi pusės plėšė, degino
sodybas, šaudė žmones ir vis nuožmiai „keršijo"
vieni kitiems.
(Sus daugiau)

Šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 3 d.
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KOLONIJOSE

rui, „Dainavos" ansambliui ir
kitoms mūsų organizacijoms.
Kaip staigiai ir netikėtai jis
iškeliavo
am T> ATITIJCr^M M T
įSKenavo iš
iš šio
sio pasaulio,
pasauuu, įt »uižino poilsio vietą Šv. Kazimie- ^ A T E R S O N , N . J .
ro kapinėse palydėtas bene
MAŽOJE KOLONIJOJE
115 automobilių, Iškeliavo
pačiam
amžiaus tvirtume,
r
o
d
o
s
,
n
iekad
sveikata
Tūkstančius kartų girdėtas
Jau buvo minėta „Drauge", rašyti laiškus dar ir savo
nesiskundęs, visada buvęs
posakis, kad mirtis ateina
k
a
d Patersono LB apylinkė ir senatoriams i r kongresine linksmas, kalbus, optimistiš
netikėtai, yra nepermaldau
kai nusiteikęs. Žinau, k a d jo Lietuvos vyčiai varo Vytauto narna. Klebonai ir kunigai dau
jamai tikras. Tačiau šeima,
optimizmo, veiklos ir lietu Skuodžio gelbėjimo akciją, giausiai yra labai paslaugūs,
draugai ir artimieji vis dar
visko
susipratimo krivulę Si akcija yra g a n a sėk- Pakviečia paskui rinkėjus į sanegali tikėti, jog Arnoldo Alek
perims
energingoji žmona minga, nes prie jos yra prisidė- 1§> pavaišina kava ir pan
nos nebėra jų tarpe.
dail. Vanda, dukra Audra ir jęs ir Petersono vyskupas
Reikia pastebėti, kad be paDeja, nieko nėra tikresnio
sūnus
Paulius.
Beje,
jiems
Frank
Rodimer,
didelis
lietugrindinio
tikslo parašų rinkižmogaus gyvenime, kaip mir
vyrą
ir
tėvą,
o
daugeliui
mūsų
vių
draugas.
Jis
ne
tik
parašė
nao
čia
pasiekiamas
dar vietis, ir tik tikėjimas, k a d ji yra
— buvusį artimą i r mielą vyskupijos laikraštyje gerą n a s dalykas: Lietuvos padėtis
vartai į naują, nuskaidrintą
bičiulį ne taip lengva bus straipsnį apie Vyt. Skuodį, bet ir Vyt. Skuodžio reikalas yra
gyvenimą,
padeda
pakelti
pamiršti, nors dienos kaip net paragino visus savo 105 pa- be galo išpopuliarinamas. Vys
skausmą, p r a r a d u s brangų
Vienas iš stalų prie Šv. Pylypo bažnyčios Clifton, N.J., kur
skriejusios, taip ir toliau skries rapijų klebonus šitą akciją kupo straipsnis laikraštyje bu
žmogų.
žmonės
po Mišių pasirašo peticiją. Stalo dešinėje Motiejus
vo
skaitomas
tūkstančių
žmoį
nebesugrįžtančią
praeitį.
remti
ir
priimti
lietuvius,
para0 velionis Arnoldas buvo
Balčietis
duoda paaiškinimus apie peticiją ir kitą literatūrą.
vyskupo
laiškas
Kadangi šį kartą tema §ų rinkėjus peticijai preziden- n i ų ,
brangus žmogus ne tik savo
šeimai, bet visiems, kuriuos
pasisuko liūdnesne gaida, tui Reaganui, ir teikti jiems vi- klebonams taip pat pasiekė
palietė jo draugiškumas,svetintūkstančių ausis, bažnyčiose
kitai savaitei paliksiu įspū- sokeriopą pagalbą,
gumas, humoras ir neužtemsdžius i š šeštadienio vakare
Iki šiol jau aplankyta 11 vys- paskelbti tuo reikalu biuletetantis hnksmumas. Arnoldas
įvykusio trečiojo „Laisvojo kupijos parapijų ir surinkta niai, klebonų paraginimai, prie
buvo visais atžvilgiais pozity
šaulio" operos spektaklio ir daugiau kaip penki tūkstan- bažnyčios dalinami lapeliai,
vus asmuo: veiklus, darbštus,
A. a. Arnoldas Alekna
sekmadienio popietėje Jauni- čį a į parašų. Gal šis skaičius ir pasikalbėjimai su žmonėmis,
plačios širdies, tvirtų principų
mo centre įvykusio operos I n e r a labai impozantiškas, bet, JU namie pasidalinimas įspūMCSŲ R A D I J O
Renginių rūpesčiais i r vėl
ir giliai įsisąmoninto lietu velionis ilgus metus talkinin sezono užbaigtu vių vaišių, turint galvoj, kad tai buvo da- džiais su kitais, visa tai yra beŠEIMA
rūpinsis
O. Macėnienė. Radijo
viškumo.
kavo Kernavės tunto skautiš kurių metu buvo pagerbti 25 roma žiemą, kada visi žmonės galinės vertės dalykas,
programos
redaktorių tarpe
Arnoldas Alekna gimė prieš kuose darbuose ir kaip rėmė metus Operos vienete daly po pamaldų greičiau skubėKalifornijos Radijo valan
Iki šiol prie šio darbo yra priirgi
atsirado
naujų veidų, —
48 metus Alytuje — Dzūkijos jas buvo Lietuvių Skautų vaują asmenys: Rūta Grauži- davo namo ir ilgai šventoriuje sidėję šie parašųrinkėjai,ku-dėlės klubas, kurio centre yra
šalia
prityrusių
šulų kaip
širdyje. Tą dainų kraštą jis Sąjungos apdovanotas Ordinu nienė, sol. Algirdas Brazis,
pati radijo valandėlė ir su ja
nesustodavo
ir
kad
tie
parašai
rie,
nep
\isant
nė
sniego,
nė
šalStasė
Pautienienė,
Vladas
labai mylėjo ir visada didžia už nuopelnus.
sol. Julius Savrimas, Kazys surinkti tik dešimty procentų &o, nė kitų nepalankių oro susiję rūpesčiai, yra vienas iš
Bakūnas,
Vladas
Simoliūnas,
vosi savo dzūkiškąja kilme.
Ši trumpa apybraiža toli S k a i s g i r y s i r V y t a u t a s visų parapijų, reikia tikėtis, sąlygų, yra stovėję prie bažny- čia labiausiai gyvų ir visuopakviesta sutiko prisidėti prie
Gal todėl i r dainuoti taip g r a ž u n e n u s a k o
8U
velionio Radžius, nes tie įspūdžiai bus kad toliau eis žymiai geriau.
menės mėgstamų kultūrinių
&U
peticijom
ne
tik
šeštašios žurnalistinio darbo šakos
mėgo...
žmogiškosios vertės ir jį išly a t a u s t i žymiai p a k i l e s n e
KadangTir kitos lietuvių ko- d i e n i> *•* a b i dienas; ir ne tik vienetų. Jo susirinkimai gau
Klevą Vidžiūnienė bei ret
Atvykusį į J A V Arnoldą, dėjusios šeimos bei draugų gaida.
šiai lankomi, baliai populiavieną
kartą,
bet
kai
kurie,
ypač
lonijos
gali
šita
Patersono
ak
karčiais įsiterpti su programa
kaip ir daugelį to meto jaunų nusiminimo. Arnoldo skau
Sekmadienio, kovo 14 d., cija susidomėti ir norėti pana LB apylinkės pirmininkė An rūs, jam vadovaujantys asme
jaunimui Jūratė Pažėraitė —
vyrų, palietė žiaurus Korėjos džiai pasigesdami tariam:
priešpietėje skubėjau į Jėzuitų š i a i v e i k t i , d u o s i u č i a gelė Stankaitienė ir valdybos nys gali džiaugtis kolonijos Venckienė. Savo talką pažadė
karas. Karinę prievolę Arnol
Taip neseniai s u entu koplyčią, kurioje per eilę metų
pagarba ir pritarimu.
jo šiaip čia žinomas visuo
das atliko JAV
armijoje, ziazmu vaidinęs savo mylimo išklausydavom Mišias, daly- procedūrą, kuri buvo vartota ir narė Ona Preikštienė beveik
Ir šį kartą į tradicinį metinį m e n i n i n k a s
visur
ir
visada
dalyvavę.
Kiti
i r meniškas
yra vartojama, parašus ren
„Intelligence" daliniuose.
autoriaus, dzūko Vinco Krėvės v a u d a v o m
susirinkimą suplaukė minia f o t o g r a f a s
rekolekcijose,
taip
pat
labai
nuoširdžiai
joms
Vytautas
Velionis
mokėsi
Kelly veikale, štai atsistojai prie susikaupimuose. Koplyčia ir kant. Kai buvo gautas vysku
klubo
narių,
užplojo
nuveik
po sutikimas rinkti jo vyskupi- talkinę yra Antanas ir Marija tus darbus, aktyviai dalyvavo Aleksandriūnas.
gimnazijoj.
C h i c a g o j e , o žėrinčių dangaus vartų nebe šiandien pilnutėlė.
Matau
Po savaitės,
susirinkusi
bažnyčiose
peticijai Ruboniai, Stela De Lasky, Ma- naujos valdybos rinkimuose ir
mechaninę inžineriją studi scenoje, bet tikrovėje. Mes daug pažįstamų veidų iš buvu jos
aptarti
sekančių
metų
veiklą,
parašus
ir
kai
jis
tuo
reikalu
inryte
Rūgytė,
Teresė
Zelenis,
javo
Illinois
universitete. tikim, kad jie tau plačiai atkel sios mūsų stovyklos anglų
planų aptarime džiaugdamie
radijo
valandėlės
valdyba
ir
formavo
savo
klebonus,
tada
Motiejus
ir
Ona
Balčiečiai,
GeStudijas baigęs ilgus metus ti. Ilsėkis ramus, nes
si naujų jėgų įsijungimu, ypač
zonoje, Vakarų Vokietijoje.
redakcinis
kolektyvas
pralei
vyskupijos socialinių reikalų diminas Klimas, Kathy Lau- iš jaunimo tarpo. Valdybos
dirbo Martin Marietta bendro
Taip,
juk
atnašaujamos
Žydras
direktorė sesuo Joan-Marie at- ten iš vyskupijos socialinių rei rinkimuose paaiškėjo, kad do gyvą ir darbingą vakarą
vėje,
eidamas
atsakingas
Mišios buvusio mūsų stovykvirš avižų lauko
diskutuodami įvairius projek
kalų įstaigos su savo vyru,
viceprezidento
pareigas i r
los gyventojo Jono Jasaičio į į " Pranešinėjo klebonams, kuris yra lietuvių kilmės ir do mažai kas pasikeis. Pirmi tus ir pasiūlymus, pasidalin
Dzūkijos mėnuo.
priklausydamas profesinėms
ninke liko Danutė Kaškelienė,
pirmųjų mirties metinių proga. k a d h e t u ^ f * * " ? " * » Pa.81" misi Lietuvos reikalais.
organizacijoms, kaip „Ameri
Tu jau eini namo
vicepirmininku
H e n r i k a s dami darbais ir įsipareigoji
ren e
1
1
Juk
ir
velionio
žmona
Birutė
*
.
a
?
*
?
.
^
.
™
??'***>
can Foundrymen Society" ir
A. Masionis Bajalis,
iždininku
Pranas mais, supažindindami naujus
atsigulti po savo
prašo jų leidimo ir, jei jie sutin
Užgirytė-Jasaitienė
taip
pat
iš
„National Industrial Sand
G u s t a s , sekretore
n a u j a i narius su įstatais i r finan
kelionės... buvusios mūsų stovyklos, ir ka, kad savaitę prieš anų atvy Putnam,
Conn.
As8ociation".
įsijungusi Jūratė Pažėraitė- siniu stoviu.
kimą klebonas paskelbtų pavelionio
sesutė
Agnutė
JasaiBėga
bedugnėmis
Išsinešta optimistiška nuor,.
Bet Arnoldas neapsiribojo
PUTNAMIECIAI
Venckienė, nariais — Vladas
tytė-Kižienė, ir velionio brolio r a p i j o s b i u l e t e n y j e i r
trumpas tavo gyvenimas,
taika
ir šiltas šeimyniškumo
tik savo profesiniais pasieki
A K A D E M I J O S ŽIDINIO
Bakūnas, Alfonsas Vilkas ir
paaiškintų žmonėms, koks vi
a.a.
Valerijaus
Jasaičio
žmona
miršta
jausmas
duoda daug vilčių,
mais. Jo dzūkišką širdį traukė
VALDYBOJE
Onutė Macėnienė. Ilgą laiką
so to tikslas. Kitą savaitę jau
Elena
Miniataitė.
dzūkų
žolėj
kad
neturint
čia vietinio dien
lietuviška d a i n a , todėl priklau
dvejas pareigas ėjęs Vladas
nueina 2 - 4 žmonės į parapi
Lietuvių
Katalikų
Mokslo
lelijos
ir
vėjas...
Prie
altoriaus
kun.
J.
Boreviraščio
ar
savaitraščio,
mūsų
sė D a i n a v o s
ansambliui.
jos šeštadienio vakarines Mi akademijos Bostono Židinio Gilys dabar tesutiko pasilikti gausi klausytojų šeima i r
(J.
Švabaitė)
Čiu8,
SJ.
Per
tris
mėnesius
Visada aktyvus, energingas ir
tik techniškose programos
Nijolė Jankutė- Užubalienė negirdėjus lietuviškų Mišių, šias ir, žmonėms einant iš baž vadovybė sušaukė narių susi koordinatoriaus i r techniko toliau bus jungiama ir infor
niekada n e a t s i s a k ą s padėti,
šiandien Jėzuitų koplyčioje nyčios, prisistato prie jų su rinkimą ir išrinko naują val pareigose, o jam padėjėju muojama bent radijo bango
man atrodo didelė šventė. Ir peticijom, prašydami juos pa dybą. Susirinkimas vyko prof. treniruojamas Alf. Vilkas. mis.
RKV
kun. J. Borevičiaus pamoks sirašyti. Kad nereikėtų kiek Juozo L. Navicko namuose,
las taiklus, turiningas, gavė vienam plačiai aiškinti, norin Newtone, kovo 21 d. Dalyvavo
nios mintimis ataustas, reikia tiems duodami lapeliai, kur daugiau kaip 15 narių. Į naują
susikaupti, melstis, nesu aprašyta Vyt. Skuodžio byla valdybą išrinkti net du iš PutRYŠKUS MŪSŲ
Svarbiausia pareiga laikau skaldyti, bet svarbiausia atlik ir jo nuteisimas. Kad būtų dar namo apylinkės: prof. dr. P»°2759 W. 71st St.f Chicago, 111. 60629
GRETŲ
pirmiausia aplankyti sunkiau ti genis darbus artimo, mūsų vaizdžiau, parašų rinkėjai dar lovas Masaitis, pirm., ir Regina
RETĖJIMAS
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
sergančius bičiulius. Gruodžio bendruomenės ir tautos labui. nusiveža du stovus su įrėmin Taunienė, sekrt. Kiti valdybon
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Šeštadienio, kovo 13 d., mėnesio pradžioje buvau Pamokslo mintys tokios tapa- tais Vytauto Skuodžio paveiks išrinkti yra: inž. Antanas Gir
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
rytas Chicagoje. V a k a r vaka gavęs rimtų informacijų, kad tingos velionio Jono Jasaičio lais plakatinio dydžio gražiai nius, vicepirm., ir Juozas Vem
entuziastingas
knygos
ir
muzi
re nuūžė perkūnija su smarkiu
gyvenimui. Pažinau jį nuo padarytus ir įrėmintus Stasio brė, iždin. Naujai valdybai lin
Atdara šiokiadieniais nuo £ vai. ryto Qd 10 vai. vakaro.
lietumi ir sniego „vėjų mieste" kos mylėtojas dr. Zigmas 1946 m. V. Vokietijoje. Dar Adomaičio. (Lapelių i r pa kime pagyvinti židinio veiklą,
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
po žiaurios žiemos beveik Smilga, kuone man bendra tebestudijuodamas, j i s jau veikslus galima užsisakyti Lie ypač įtraukiant jaunesnių as
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
nebeliko. Tarsi jauti, kad amžis, jau nebesulauks Kalė buvo veiklus visuomeninin tuvių informacijos centre menų.
pavasaris artėja, nors vėjui dų, nes jį staiga lovon pagul kas.
JAV pradėjęs veiklos Brooklyne). Tuos stovus pap
pasisukus d a r visko gali atsi dė rimta liga. Tą amžinai kelią nuo eilinio bendruo rastai pasistato ant stalų, ku
nuotaikos
geraširdį menės nario, ilgainiui jis iški
tikti. Tokios staigios oro geros
bičiulį
Zigmą.
Sustoję
dr. Z. lo į LB Chicagos apygardos ir riuos gauna iš parapijos, prie
permainos paliečia ir daugelio
kurių pasirašinėjamos petici
sveikatą. Mes tai akivaizdžiai Smilgos i r jo šeimos bute vėliau į JAV LB krašto valdy jos.
Iš
KELIONĖS Į LIETUVĄ: Maskva/Vilnius Maskva
NEW YORK CHICAGO
patyrėm
vakare
Marijos Washtenaw gatvėje priešais bos pirmininkus, d a u g dirbo
Sekmadieniais
vyksta
tas
aukšt. mokyklos salėje susi lietuvių parapijos kleboniją, Balfui, Čiurlionio galerijai, pats: nuvažiuoja arba tie
Čikagos
BOSTON
rinkę į tretįjį „Laisvojo šau Zigmą r a n d a m lovoje. Tačiau kurios rūpesčiais tebegyveno,
Birželio
mėn.
13
d./Liepos
mėn.
4
d
$1130.00
$1285.00
patys arba kiti žmonės ir at
lio" operos spektaklį, kai prieš netikėtai pasimačius ir apsi kai 1980 m. birželio mėnesį
sistoja su visa atsivežta me
Liepos mėn. 25 d./Rugpjūcio mėn. 22 d.
atsidarant uždangai nuo sce kabinus, jo veide vėl pasirodo buvo atvykęs į Washingtoną, į
džiaga
prie
durų
ir
po
kiekvie
16-kos dienų kelionės:
nos buvo p r a n e š t a , jog trys platus šypsnys, netrukus jis LB
politinę
konferenciją. nų Mišių vykdo p a r a š ų
pamažu
keliasi
iš
lovos,
atsi
solistai — D. Stankaitytė, A.
Sunku buvo sutikti su realy rinkimą. Jei bažnyia didelė ir
Birželio mėn. 20—Liepos mėn. 5 d.
Gaižiūnienė ir B. Prapuolenis sėda prie stalo ir įsijungia į
be, kad tai buvo paskutinis yra kelios durys (šoninės), o
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningradas/Helsinkis
$1395.00
$1550.00
Siame spektaklyje dainuos, šiltą pokalbį. Tas pats dr. Zig mūsų
pasimatymas
šiame
Liepos mėn. 18 d.—Rugpjūčio mėn. 1 d.
mas,
kuriam prieš Kalėdas pasaulyje po 34 pažinties parašų rinkėjų prie visų nėra
turėdami temperatūros.
Maskva/VILNIUS/Maskva/Zurichas/Muenchenas Zuriehas
$1580.00
$1735.00
įmanoma pastatyti, ten pade
gydytojai buvo skyrę gyventi metų.
šeštadienio diena iki vaka tik kelias savaites.
dami staliukai su peticijomis,
Rugpjūčio mėn. 8 d.—Rugpjūčio mėn. 23 d.
ro, beveik po metų vėl atkilus į
ir
žmonės
pasirašo
išeidami
Po
Mišių
susirinkę
į
Jasai
Maskva/VILNIUS/Maskva/Roma
$1495.00
$1650.00
Kai po poros dienų su solis
laisvojo
pasaulio
lietuvių
patys
be
jokio
prašinėjimo,
ka
čių
namus
Marąuette
Parke
Rugsėjo mėn. 19 d.—Spalio mėn. 4 d.
sostinę, priklauso man, o tu A. Grigu vėl paspaudėm priešpiečiams,
su liūdesiu dangi jie žino iš biuletenio ir
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningradas/ Helsinkis
Si295.00
$1450.00
vakaras b u s skirtas pagrin skambutį prie Smilgų namo prisiminėm per anksti amžiny paaiškinimo, kas tą dieną ten
diniam šios kelionės tikslui — durų, mus į vidų įleido pats dr. bėn iškeliavusį a.a. Joną vyksta. Rinkėjai pasakoja, kad
* * *
lietuvių operai. Pasiskambinu Zigmas, stipriai pasirams Jasaitį, taip pat anksčiau daugiau pasirašo senimas ne
KELIONE l EUROPĄ - 15 dienų, Rugpjūčio 16 d . - 2 9 d.
Lietuvių
operos
valdybos čiuodamas lazda ir solisto mirusį jo brolį Valerijų, nese gu jaunimas, kad dauguma
Vokietija,
Šveicarija, Italija ir Austrija
$1405.00
$1475.00
džiaugsmui
demonstravo
į
pirmininkui Vyt. Radžiui, nes
niai staiga mirusį jo pusbrolį žmonių labai domisi tuo daly
Registracija
iki
S.m.
birželio
mėn.
10
dienos
juostą
įrašytą
„I
Lituani"
ope
rūpi, ar bilietas paliktas.
Joną Vaičiūną, velionio uošvį ku, vieni žada už Lietuvą irkaKELIONĖ LAIVU — 7 dienos, Gruodžio mėn. 4 d.
Kainos nuo
Wa8hingtone buvo net gandų, rą. O po pusvalandžio atsi
St. Maarten, Martiniąue, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Tomas $1060.00 iki $1265.00
kad bilietai išparduoti, kad sveikinant dr. Z. Smilgos akys a.a. Igną Užgirį, kuris didžio- Imamuosius melstis, kiti — pa
„World Renaissance" laivas; Registracija iki spalio 1 dienos
bus sunku patekti į salę. Iš pralinksmėjo, kai sol. A. Gri joję Seedorfo stovykloje anglų
zonoje,
V.
Vokietijoje,
ilgesnį
—
»
gas
jį,
didelį
dainos
ir
muzi
pirmininko sužinau, kad bilie
KELIONĖ I KINIJĄ — 21 diena, spalio 9—29 d. Kaina ift San Francisco
tų yra likę, kiek tik širdis kos entuziastą, linkėdamas laiką buvo komiteto pirmi tiražai. Jaunosios kartos jau
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochow, 3 Shanghai,
vietų,
geidžia, ir toli gražu jie visi greitai pasveikti, pakvietė į ninkas, daug pasidarbavęs nebeužpildo mirusių
2 Kweilin, 1 Canton, 4 Hong Kong
$2960.00
metais
įvyksi nčią stovyklos gyventojų lietuvių nors Jasaičių šeima, kaip ir
nebus išpirkti. Pirmininkas kitais
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese kambaryje.
labui.
nemaža kitų, gali džiaugtis
taip pat užsimena, kad atei Dainų šventę.
NEDELSKITE REGISTRUOTIS!
Išėjęs iš Smilgų buto, kur
tyje Lietuvių opera jau tenkin
Taip praretėjusi tik viena išauginusi savo tikrai lietu
PRAŠOME KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ APIE VISAS SlAS KELIONES - TUOJ
mirtis, nors gal laikinai (juk giminė. O kiek tokių rasime viškai nusiteikusį atžalyną.
sią tik dviem spektakliais.
ATSIŲSIME!!!
Tai,
v a , kokios žinios. visi esam mirtingi), buvo mūsų bendruomenėje. Štai A.a. Jono Jasaičio žmona
AMERICAN T R A V E L S E R V I C E B U R E A U
Atrodo, k a d gyvoji lietuvių nugalėta, mintyse prisimenu kodėl Lietuvių operos spektak Birutė, kiek laikas i r jėgos
9727
South Western Avenue
kitą
buvusj
artimą
bičiulį
inži
leidžia,
įsijungė
į
visuomeninį
liuose
matyti
tiek
tuščių
tautinė bendruomenė Chica
Chicago,
Illinois 60643
t e l . (312) 238-9787
nierių
Arnoldą
Alekną,
giliai
kėdžių. Štai kodėl mažėja darbą, ypač aktyviai dirb
goje, kaip i r kitur, mažėja,
tautiškai
susipratusį
lietuvį,
dalyvių skaičius kituose lietu dama Jaunimo centro valdy
nors Šv. Kazimiero ir Lietuvių
Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo.
daug
pasidarbavusį
lietuvių
vių renginiuose, mažėja lietu boje.
tautinės kapinės Chicagoje
skautijai, Jono Kelečiaus teat- viškų laikraščių i r knygų
VL.R.
dar nepripildytos.

MIELĄ DRAUGĄ—
A.A. ARNOLDĄ ALEKNĄ
IŠLYDĖJUS

VYKSTA DIDELI DARBAI

•

i

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

JAY DRUGS V A I S T I N E

1982 METU KELIONĖS
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Snaudos apžiurtume
PATARIMAI POSĖDŽIŲ
ORGANIZATORIAMS

Balys Pavabalys
VAIKAI, KURIŲ
NESUVAIKAI

Jaunimo centras Chicagoje, lietuvių išlikimą ir šios orga
turįs 25 metų patyrimą, siūlo ir nizacijos buvusius nuopelnus.
ateity laikytis šių nepakei
Klausiniai ir sumanymai yra
Ir kas iš tos jaunos kartos!
čiamų įpročių:
svarbiausias
darbotvarkės
Tiktai
tave ji pakartos.
Visų pirma į „Draugą" pra dalykas. Todėl dažnai pirma
Koks tu buvai, tokia jinai:
nešimą nusiųsti taip, kad sis sumanymas yra posėdį
Nei
realybė, nei sapnai,
žmonės žinutę rastų grįžę iš baigti. Visi pritaria, nes skuba
Nei
idealas, dievaži.
darbo, valandą ar dvi prieš namo.
Set
vis
tiek pat labai graži,
posėdį arba dieną po posėdžio.
Susirinkimui
pasibaigus,
O erudicija žavia
Sekretorius,
skaitydamas reikia 45 minutes stovinėti
Liberalesnė
už tave.
protokolą, turi visada sakyti kambaryje, koridoriuje, prie
ano susirinkimo datą su laiptų ir prie automobilio atsi
Ji — ateitis visos tautos:
galūne ,,-o", pvz., penkiolikto, sveikinime apeigose.
— Ar nesakiau, kad reikia
4
Jei ne lietuvių, tai kitos.
pirmo, šešto, vietoj penkiolik
„Mūsų žinios *, 1982.11.20 laukti invazijos iš Žemės!
tą, pirmą, šeštą. „O" galūnė iš
Iš Pietų Afrikos spaudos
Redaguoja dr. K. A. Dagys
saugo bent šiokią tokią rusų
kalbos įtaką mūsų kalboje.
NE VISUR LEITENANTAI
Pereito posėdžio protokolo
KOMANDUOJA
JONYS ALUONA
priėmimas. Čia visi balsuoja
KAIRIOJO BATO „už", nes niekas neatsimena, Pirmas kieme sutiktas dar
PAVASARIO LINKSMYBĖS
kada įvyko, kas buvo kalbama bininkas nukreipė mane į
SPECIALIZACIJA ir ar iš viso buvo kas nutarta. kiaulides.
Pavasaris eina gatve ir laukais,
Prisipažinti užmiršęs tik retas
Iš
Įeit.
P
.
Skardžiaus
Viliodamas saulę iš dangiškų rūmų.
Radinys įdėtas ne pogrin drįsta.
atsiminimų,
„Draugas",
Amūras — barzdotas, čigono plaukais,
džio spaudoje, ne „Šluotoje" ar
Pradedant tretįjį darboPo šelmiško žvilgsnio pradingsta už krūmų.
kitame juokų laikraštyje, bet tvarkės punktą, tai yra,
pamaldas, ir buvo susigrau Vilniaus „Tiesoje" (1981 gruo
1 9 8 2 sausio 3 0
dinęs iki ašarų, pamatęs Kiek džio 27), parodo, kokias kalva- pirmąjį svarstysimą klau
Žiūrėki, pro šalį praskrido garnys!
ten gražių jaunuolių. Susi rijas turi apeiti pilietis, norįs simą, reikia asmenį, kuris
Sujudo, sukruto gandonešės kuosos...
graudino ir tas, kuris pasiraši susitaisyti batus. Svarbiausia, kalbės, pristatyti — pristatyti
K
L
A
U
S
I
M
A
S
Kas būtum — Vytenis, Arūnas, Pranys,
nėja „Senu ateitininku", iško- kad taip atsitinka šaly, kurioj „prie sienos", išgiriant jo ar jos
V
I
S
A
I
V
I
E
T
O
J
Švelnutė rankutė bus kaklą apjuosus.
neveikdamas Stasį Šalkauskį: „visko yra", „pačioj pažan senelių, tėvų, vaikų nuopel
nus. Taip kalbėtojas nebeatsi
— Ar, dr. Dargi, durnaropių
gražesnio paminklo Šal giausioj".
Kai skleidžias po gluosniu žibutė pirma,
mena,
ką
jis
iš
vis
čia
turėsiąs
užvalgei,
kad taip didaktiškai
kauskis negalėjo susilaukti
Užkaista pakaušiai mėnuliais nušvitę.
„Didelio čia daikto — batus kalbėti. Ir tokiu būdu išven „blūdijai"; ar nori, kad Fronto
kaip tas sąjūdis, kuris išaugo,
Kas žino, ką mąsto galvelė širma,
sutaisyti.
giama prie konkretaus reikalo bičiulių oficiozas vėl tavo
sekdamas s a v o idealogo
Pajutusi širdį plazdenant, lyg bitę.
Nunešė žmogus porą batų į prieiti.
pranešimą
„sugėdintų",
pėdomis, o rašęs anais metais
ateljė ir sako: čia nedidelio
Kalbantysis turi pirma paskelbdamas tikrą teisybę,
ir bandęs suniekinti aną
Ir pradeda geisti Adomas Ievos,
lopelio ir dar auliukus susiau papasakoti, kaip buvo „mūsų „Gėdingą kalbą"?
šventą žmogų tik būdamas ne
Chicagoj ar Punske — kur ji begyventų,
rinti reikėtų, bus vaikui po pus laikais". Būtina paminėti Ado
Naujienos",1981 gruodžio 17
blaivus ir skersvėjo pri
Kad rytą į lovą atneštų kavos,
nis braidyti. Priėmėja atsakė, mą, Ievą, Gediminą, Jogailos
trenktas.
Pro antklodės kampą padus pakutentų.
kad avalynės taisytoja specia klastą, tarptautinius sąmoks
APIE TARYBINIUS
Bet buvo ir tokių, kurie ir lizavosi ir todėl aulinukus siau
lus ir pasikėsinimus.
DELEGATUS
balandžio pirmą susilaikė nuo rina tik dviejose Vilniaus mies
Tada bent triskart tą patį da
teisybės patvirtinimo. Tai bu to avalynės taisyklose (abi
lyką kitokiais žodžiais paaiš
Jau vien pamatymas, kaip
vo tie, kurie per visas tris šim Architektų gatvėje). Ar nega
kinti, kad susirinkimo dalyvės tarybiniai delegatai turėjo be
tus ir dar kažkiek dienų gra lėtumėte priimti čia, o remonturėtų progos papudruoti veik visą laiką būti krūvoje,
žiausias recenzijas rašė apie tuokit, kur tik jums patinka,
skruostus, lūpas patepti, baigti gyventi ir valgyti kartu, negali
savo partijos rašytojus, veikė samprotauja klientas. Ne, tvir
rašyti skubų laišką arba tęsti nieko nusipirkti ir pavažinėti
jus, kalbėtojus, dainininkus. tina savo buities tarnyba, neš
gan kūrybingą peckeliojimą po Švediją ar kitus kraštus,
Negi imsi ir prisipažinsi, kaip kit ten, kur pasakyta, į Archi
mokyklos suolo dangtyje (už buvo pakankamas kontrastas
ten iš tikro yra. Dar išmes iš tektų gatvę!
kurį atsakys
šeštadieninė laisvai kitų šalių mokslininkų
savo kompanijos ir gali mušti
Nunešė žmogus savo smul mokykla).
būklei, kad čia pat stebintų ir
gauti. Visi kaip susitarę tylėjo. kų rūpestį į taisyklą Archi
Diskusijų metu .Tiri pasi savaip nuteiktų.
Vadinas iš baimės neiš- tektų gatvės 152 name. Tokius
M. Gimbutienė,
„Akiračiai",
lakstykim. didelės teisybės užsakymus, pasirodo, priima sakyti tie patys, kurie visada
1982 Nr. 2
diena, nors ir viena, dar liko. O tik ketvirtadieniais. Speciali kalba. Pirmininkaujantis nesi
stengia
tylesnių
įtraukti,
nes
7
*
kad taip kas sugalvotų kitą
zacija" Taip, specializacija.
nežinia ką jie kalbės.
tokią dieną, kada recenzentai,
Garbinga būti lyginamam
Nuėjo ketvirtadienį. Šian
Svarbu ne į klausimą — jei
kritikai, laikraštininkai būtų dien nepriimame, ateikit kitą
su
galva. Bet daug garbės ne
jis kartais ir būtų aiškus —
priversti kalbėti, rašyti taip, ketvirtadienį.
daro
panėšėti į uodegą.
Kitą
ketvir
kaip yra. Kai kas sakė, kad tadienį priėmė vieną, kairįjį atsakyti, o išdėstyti bent trum A. Tamošaitis, S J . „Laiškai
Pas mus visko yra. Netrūksta net sulopytų kepurių.
teisybės dieną norima įvesti ir batą. Dešinį batą atneškite se pą paskaitą apie pasaulio blo
l i e t u v i a m s " 1982 k o v a s
gybes,
jaunimo
nukrypimus,
Iš arabų spaudos
balandžio 31 dieną. Kas turi
kantį ketvirtadienį. Kodėl taip
tokį kalendorių, kur balandis iškilmingai, tik po vieną batą
turėtų 31 dieną?
priimate?
Specializacija!
Skundu kampelis
T e i s y b ė s apgynėjas Dabar priimu tą batą, kurį
reikia užlopyti. Sekantį ketvir
BAISUS NUSIVYLIMAS
NERADO TEISYBĖS
tadienį tą, kuris jau pas mus, ir
Korespondencii 03
tą, kuris dar pas jus, priimsiu
Į redakciją po darbo valan
Studentas Jurgis skundžiasi
IŠ ŠV. PETRO PILIES auliukų siaurininiui.
dų skambina vienas piktas kolegai ne Jurgiui:
Atėjus kitą ketvirtadienį,
ponas ir pradeda klausinėti,
— Prašiau, kad tėvas at
(St. Petersburg, Fla.)
liepė ateiti dar kitą ketvir
kas parašė straipsnį apie šunį. siųstų dar 400 dolerių encik
tadienį. O dar kitą ketvir
Atsako jam: „Nežinau". Klau lopedijai pirkti, ir tėvas at
Pasirodo, kad lietuviai, kaip
tadienį patarė bandyti sekanti
sia toliau: „Tai kodėl jis buvo siuntė enciklopediją!
ir anglai, be karalių gyventi
ketvirtadienį...
įdėtas, juk čia aiškiai kalbama
negali. Jau seniai žinome, kad
Nebūdamas tikras, kad ši
apie mane?" — Vėl išgirsta
Kanados lietuviai
kasmet
UNIFORMA BŪTINA
monotoniška daina turės pa
atsakymą: „Nežinau" — „Tai
renka ir nuvainikuoja kara
baigą, žmogus ir sako: nepasi
kas
tamsta
toks
būsi,
kad
sėdi
laites, o Floridos lietuviai pen
Kai televizija parodė filmą
sekė priduoti dešiniojo bato,
redakcijoj ir nieko nežinai?" —
sininkai, neturėdami ko veikti
Iš suomių spaudos
apie Simą Kudirką, ten buvo
tad grąžinkite man kairįjį,
Aš
nesėdžiu,
aš
stoviu
ir
esu
po maudymosi ir kitų panašių
parodytas ir vienas amerikie
bandysiu laimę kitoje taisyk
kambarių šlavikas".
sunkių užsiėmimų, pradėjo
KOKIA NETEISYBĖ!
Išlipom iš lėktuvo keldami
čių admirolas, tik be uni
loje. Po atitinkamų paieškų
rinkti karalius ir karalienes.
kojas,
—
pasakė
labai
ži
formos, paprastam chalate.
priėmėja pranešė, kad batas
DIDŽIAUSIA BAUSMĖ
Būtinos sąlygos patekti į kara
— Jis po operos į Cicero veža nomas St. Petersburgo visuo
Vienas iki panagių sąžiningas
dar nesulopytas, tačiau dėl to
liškąją giminę: karalius turi
mūsų tautietis, be uniformų
nesą pagrindo nusiminti, štai merginas, o man reikia tampy menės veikėjas, bet, žinodami
—
Kai
reikės
tave
nubausti,
būti turtingas, o karalienė vai
kliento akyse paduoda meist ti dekoracijas, — pasiskundė J. jo rūstybę, neskelbiame kas.
pasiųsime pas lietuvius į jų negalįs gyventi, buvo pradėjęs
šinga. Sąlygos nėra nepa
K.
rui, kuris per tris minutes
minėjimą ar kurio veikėjo pa rinkti parašus, reikalaujant
keliamos, tai kandidatų į sostą
užklijuos. Žmogus dar gerą
gerbimą. Kai pasėdėsi penkias televizijos kompanijai kelti
nestinga.
valandą klausėsi teoriniovalandas, grįžęs būsi nuolan bylą už admirolo pažeminimą,
*
NESVYLANCIAJAM PEKLLNLNKUI
praktinio ginčo tarp priėmėjos
kesnis — pasiskundė buvęs tiesiog išjuokimą — be unifor
greito
lopymo
specialisto,
vienas aukštas Cbicagos parei mos ir medalių! Gaila, kad tik
Šios didelės kolonijos lie ir
Dedikacija: Poetui Antanui Gustaičiui
gūnas privačioj kokteilių par trys atsirado, kurie sutiko po jo
tuviai parapijos dar neturi, turi jokiu būdu nesutikusio, kad
75 metų skrydyje.
skundu pasirašyti.
tijoj.
tik misiją. Rodos viskas tvar šitaip, nei dėl šio, nei dėl to,
Motto: Ir ko tau liūsti, putinėli?
koj ir reikėtų tik džiaugtis. Bet turįs skubėti...
ne. Lietuviai negali gyventi ko
Galiausiai žmogus atgavo
Ko liūdi, Antanėli, ko liūdi?
nors nekritikuodami, priekaiš nesuklijuotą savo batą. Už pa
Ko liūdi, čiulbuonėli, ko liūdi?
taudami, mokydami. Žodžiu, slaugą iš anksto sumokėtų
Ko palinkai svyruoti kartu su putinėliu?
nori parodyti, kad tik „aš iš p i n i g ų n e b e a t g a v o . N e i
Nei Tau šalnos šalnužėles kudlų nenurauna,
manau". Viename misijos susi moralinės, nei materialinės
Nei Tau vėtros vėtružėlės stiklo nepargriauna...
rinkime vienas pensininkas kompensacijos už daugkarti
(gal sugundytas negeros nės ekskursijas į Architektų
Trys ketvirčiai amžiaus dar Tavęs nelenkia —
dvasios) viešai pradėjo sakyti, gatvę, už atstovėtas eiles, su
Satyra tavoji čaižiai ore spengia!
kad sakomi pamokslai „per prantama, taip pat negavo.
Ji Tave išmokė per šios žemės plūkti
ilgi", kunigas jų „nemoka
Nuėjo į antrąją toje pačioje
Vis su filosofo šypsena prasmukti...
sakyti", „neįdomūs", „jam gatvėje esančią taisyklą ir
Tad neliūsk, Drauguži, negailėk šio svieto:
visai nepatinka". Susirinku tenai išgirdo tradicinį atsaky
Kai pašauks Dievulis, danguj gausi vietą —
sieji buvo kitos nuomonės ir mą: ateikit sekantį ketvirta
vienas paklausė: „Ar tamsta dienį..."
Ne už pjūtį žygių pernelyg doringų,
norėtum, kad bažnyčioje būtų
Bet už geluonėlį smailą ir nuodingą!...
sakomi anekdotai?".
Dangiškam bankete, Dievui sėdint soste,
Amerikiečiai vyrai pirmiau
Vietinis
Gal prireikus pokštų, teks Tau Fauną lošti...
sia rūpinasi darbu, o paskui
Po II pasaulinio karo per 35 metus pasaulio miškų plotas sumažėjo
O dabar klestėki, karaliauk ant juoko
— Mano rankos skirtos žmona, italai vyrai pirma
50%. Kas bus po kitų 35 metų, kalba Sis piešinys.
Ir
lauk
iš
mėnulių
atlygio
stamboko!
laiminimui, ne sniegui kasti, — moterimis, paskui darbu.
Iš lenkų spaudos
S
t
a
s
y
s
Liepas
Zza Zza Gabor
pasakė p. M.

BALANDŽIO 1-JI TEISYBĖS DIENA
Balandžio pirmoji seniau bū
davo vadinama melagių diena,
bet tie laikai ne taip labai se
niai pasikeitė, ir taip tvirtinti
jau būtų melas. Šiais moder
niais laikais balandžio pirmoji
švenčiama, bet ji taip neva
dinama. Iš tikrųjų tą dieną
tinka ir reikia vadinti teisybės
diena. Juk tai vienintelis kar
tas, kada pasakoma ne taip,
kaip per visas kitas 364 die
nas, juk, atvirai šnekant, per
metus visi meluoja, išskyrus tą
vieną laimingą balandinę.
Tiek filosofijos, o dabar pažiū
rėkime, kaip praėjusi užvakar
balandžio pirmoji buvo šven
čiama praktiškai, kada kiek
vienas sakė kitaip negu kas
dien.
Didysis pasaulio melagis
generaliausias
Brežnevas
mūsų
korespondentui
prisipažino, kad Leninas ne
pasaulio, bet vergijos sutvėrė
jas; ka^T Rusijoj blogiau nėra
buvę, kaip dabar yra, ir kad
rytoj, kitais metais bus dar blo
giau, trūks ne tik grūdų, bet ir
druskos; pripažino, kad, Suslovui mirus, kito tikro komu
nisto visoj sovietijoj negalima
rasti; pripažino, kad prieš karą
""Iniuje buvo tik vienas kalė
d a s ir tas buvo pustuštis, o
tibar keturi ir perpildyti, o
.įsoj imperijoj jau turima
daugiau dešimties milijonų
kalinių; kad didžiausi komu
nizmo palaikytojai ir šelpėjai
yra Vakarai, už tai jie ir susi
jauks atitinkamo užmokesčio
— virvutės.
Stebėtinai panašiai atsitiko
ir lietuviškajam pasauly. Ba
landžio pirmąją kai kurie mū
sų veiksniai prisipažino, kad
jie kovoję iki šiol, kovosią ir
nuo rytdienos (balandžio
antrosios) prieš Kalifornijos
naują projektą lietuviškam
reikalui įjungti
Hannaford
firmą tik todėl, kad tas geras
sumanymas buvo sugalvotas
ir vykdomas kitų, vadinas ne
veiksnių atrastas. „Ar gali
kilti pranašas iš Samarijos!"
— pasakyta net Šv. Rašte.
„Visų lietuvių laikraštis"
balandžio 1 buvo nepanašus,
kokį matydavom ir vėl maty
sime
kasdien.
Pirmiausia
pripažino, kad niekad, net
didžiausio žydėjimo metu,
dypukams atvykus į šj kraštą,
dr. Grigaičio laikais, neturėjo
18,500 skaitytojų. Paskui ve
damųjų rašytojai, lyg susitarę,
pripažino, kad frontininkai ge
ras sąjūdis ir sugeba bendra
darbiauti su visais, o Lie
tuvių Bendruomenei vadovauja
ne vien jie, bet visi geros
valios sąmoningiausi lietuviai.
Pripažino, kad kita bend
ruomenė nedarė ir nedarys
jokių rinkimų, nes būtų baisus
nusivylimas parodyti kas nero
dytina. P. A. Svilonis tame
laikrašty tokiu pat pakiliu
balsu ir trankydamas kumš
čius kalbėjo irgi kitaip: ne kas
kitas, o jis pats išvaikė ide
aliausią jaunimą ir tie subėgo į
Jaunimo centro koplyčią. Tą
jis pamatė ir įtikėjo pirmą
kartą savo gyvenime aną
sekmadienį, atėjęs į skautų

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 3 d.

PASITARIMAS
Washingtone buvo Lietuvių
Bendruomenės pasitarimas bend
ruomeniniais klausimais. Daly
vavo vakare atskridęs PLB valdy
bos pirm. Vytautas Kamantas.
JAV LB krašto valdybos pirm.
Vytautas Kutkus, Visuomeninių
reikalų tarybos pirmininkė Auš
ra Zerr ir nariai — Viktoras N a 
kas ir Ernestas Raškauskas, JAV
LB krašto valdybos atstovas tarp
tautiniams rekalams Algimantas
Gureckas, Lietuviu respublikonų
"Draugo" romano premijos įteikimo iškilmėse.
Iš kaires: Jury komisijos pirm. Anatolijus Miliūnas, Jonas
L Balys Gaiužiūnas, rengimo komiteto pirm. Milda Lenkauskienė ir Jury
Talandis ir buvęs Pasaulio Lietu
komisijos sekr. Vacys Ročiūnas.
N'uotr. VL Bacevičiaus
vio redaktorius Romas Kasparas.

viu Aušrai Zerr talkininkaus Vik
toras Nakas, Algimantas Gurec
kas, Ernestas Raškauskas ir Ro
mas Kasparas. Anksčiau PLB pir
mininkui Vytautui Kamantui pa
sižadėjo talkininkauti G i n t ė D a mušytė ir kun- Kazimieras Pugevičius iš New Yorko.
Po vakarienės į viešbutį negrį
žo Anatolijus Miliūnas ir Jonas
Talandis, bet prisidėjo JAV LB
Vakarų apygardos pirm. Rimtau
tas Dabšys iš Los Angeles. Šioje
posėdžio dalyje daugiausia laiko
praleidome svarstydami Baltic
American Freedom League veik
lą. Buvo visapusiškai ir rimtai

tus.
Pirmoji parapinė mokykla prie
lietuviu parapijos Clevelande bu
vo įsteigta 1907 metais su 28 mo
kiniais- Joie buvo mokoma ir lie
tuvių kalbos. Šv. Jurgio parapinė
je mokykloje 1916 metais buvo
300 mokinių. Lietuvių kalba, is
torija, geografija buvo įjungta į
reguliarias mokyklos pamokas iki
1940 metų. Vėliau šie dalykai bu
vo dėstomi tik tiems vaikams, ku
rių tėvai pageidavo.

CLASSIFIED ADS
•
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nid^-yris, kurio vardas didžiu
IR PAGERINIMUS
lėmis i aidėmis skelbiamas už at PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO.
liktą vienkartinį drąsos žygį, iš
Skambint po 6-os vai. vakaro
tikrųjų yra nė kiek nedidesnis
TEL. — 847-7564
patriotas, kaip tas nežinomas
žmogelis, kuris metų metais, sa
vęs išsižadėdamas, nuolatos dir
SIUNTINIAI j LIETUVA
ba savo tautos labui.

ir kitus kraštus

A. Carr

Svarstėme PLB, JAV LB, Ka
nados LB ir Jaunimo sąjungos
HiiuiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiiiniiii,,,,,
Mūsų s p e c i a l y b ė s t a t y b a ir
politinės konferencijos
ruošimo
namų permodeliavimas
šiais metais klausimą . Apsvars
M. A. Š I M K U S
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lietuviškosios gyvybės liepsna la4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
Atliekame visus
šaukti Clevelande. Pusė konfebai greitai išblės,
Taip pat daromi VEKT1MAL
Cemento — Mūro — Medžio darbus
Švenčiant Šv. Kazimiero m o - Į r e n c i J 0 s l a i k o b u s skiriama inGIMINIŲ Rkvl-timai. pildomi
3332 West 63rd Street
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įvairiems
politiniams
reikalams.
los vadovybė ir tėvai negali už
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miršti ir tos didelės privilegijos, Vyriausia konferencijos šeimi
AL
SASNAUSKAS
ninkė
bus
Aušra
Zerr.
Parinktas
kuria naudojasi mūsų lituanisti
iiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiii
nė mokykla. N e ž i n a u , ar yra kur Clevelandas, nes manoma, kad
prekių pasirinkimas nebrangiai
parapija, kuri šitaip traktuotų lie- j centrinė vietovė bus patogesnė ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHi!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii» j' {vairių
iš mūsų sandėlio,
t
tuviškąjį švietimą. Dievo Moti-1 konferencijos dalyviams, ypač iš
COSMOS PARCELS £XPBESS
nos N . P. parapija, kuri turi ir jaunimo tarpo. Iš posėdžio daly2501 W. 69th S I , Chicago, IL 60629
savo pavyzdingą, vieną geriausių
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
mokyklų diecezijoje su 270 moki
TeL _ 925-2787
nių, kurių mokyklos išlaidų 50
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Vytautas Valantinas
proc. savo parapiečių vaikų den
$126.00 Chicagoje
gia pati parapija. Šis principas
I
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klebono kun. G. Kijausko, S. J.
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I
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų
§
yra pritaikytas ir lituanistinei
C ic e r o j e
mokyklai. Šv. Kazimiero mokyk
|
skubiai Ir tiksliai aptarnauja
i
KILIMUS IR BALDUS
(10/20/5 UM)
la n e tik kad nieko nemoka pa
Plauname ir vaškuojame
I
savo
skaitlingą
klijentūrą
siunčiant
|
rapijai už patalpas, šviesą, šilimą
Penstninkams auto apdrauaa
visų rūšių grindis.
ir t. t., bet iš parapijos gauna kas
BUBNYS
Į
DOVANAS-SIUNTINIUS f LIETUVĄ, LATVIJĄ
|
Amžius 62 iki 80 m.
met po 3000 dol. mokytojų al
6529 So. Kedzie A\enue
Tel — RE 7-5168
1
ESTONIJĄ, UKRA1NUĄ ir 1.1.
I
goms mokėti. 64 proc. tėvų, ku-

MARQUETTE BUILDERS

| COSMOS PARCELS EXPRESS

j

Į

i

CORP.

£97.00

1949 metais, Clevelande įsi
kūrus keliems šimtams naujų
ateivių, tremtinių, populiariai va
dinamų D P , Šv. Jurgio parapijo
je pradėjo veikti lituanistinė mo
kykla šeštadieniais. Ji darbą pra
I. BACEVIČIUS — 778-2233
dėjo su 72 mokiniais. M o b ' k l a , j rių vaikai lanko lituanistinę moGAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
vėliau pasivadinusi Vyskupo Mo- I kyklą, priklauso šiai parapijai.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI
E L E K T R O S
tiejaus Valančiaus vardu, 1953Lituanistinės mokyklos meti
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI
IVKDIMA1 — PATAISYMAI
54 metais turėjo net 271 mokinį nis biudžetas siekia 10.000 dol.,
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS
Turiu Chicagoa miesto ieidimą..
su dainų, tautinių šokių ir liau iš kurio arti 90 proc. išeina mo I>irbu ir užmiesty. Dirbu greitai. *arantuotai tr sąžiningai.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukšto*
dies instrumentų ansambliu. Lie kytojų atlyginimui.
kokybės prekių prieinamomis kainomis
4514
S.
Talman
Ave.
92*-3559
tuviams, kraustantis į naujus ra
Mokykla, turėdama
idealias
DLAUDUC9 PUMPUTIS
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit m ū s ų vyriausioje
jonus, labiausiai j Dievo Motinos darbo sąlygas moderniose patal:
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose
Nuolatinės Pagalbos
šventovės j pose, be privalomos LB Švietimo
T A I S O
kaimynystę, mokykla po 26 dar- į tarybos nustatytos
lituanistinės
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
;
bo metų 1976 motais užsidarė.
programos, turi tautinius šokius,
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS*
I liaudies instrumentų
orkestrą;
Kreiptis į Hermaną DeCkj
1957 metais įsteigta Šv. Kazi
Tel. 585-6624 po 5 vai vak.
i vaikai paruošiami pirmajai komiero lituanistinė mokykla prie
Kalbėti lietuviškai
; munijai, mokiniai su savo raši
Dievo Motinos X. P. parapijos su
niais bei piešinias dalyvauja me13 mikiniu. Šiais mokslo metais
! tiniuose metraščiuose; mokykla
40 East 49th Street. (Corner of Madison Ave.)
šeštadieninę mokyklą lanko 109
PACKAGE KXTPRESS AGENCY
į rengia minėjimus, Kalėdų egluMARIJA NOREIKlENfi
mokiniai.
NEVY YORK, N.Y. 10017
I tes ir prisimena kitus svarbius mū
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Vadinas, Šv. Kazimiero lituanis j sų tautos įvykius bei sukaktis.
Labai pageidaujamos geros rūšies
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151
thiė mokykla šiemet švenčia sa
prekes. Maistas iš Europos sandėlių,
Šv. Kazimiero lituanistinė mo- j 2608
\V. 69th St., Chicago. OI. 60629
vo sidabrinę sukaktį. Mokykla,
I kykla savo sidabrinę sukaktį ruoTel. 925-2787
SKYRIAI:
kaip ir jos pirmtakūnės, atlieka
| šiasi t i n k a m a i paminėti. Šiam I
reikšmingą darbą mūsų jaunuo
Apple-Valley, Minn. 55124 72 County Road No. 42 TeL 612—432-3939
įvykiui mokykla jau seniai plaAL 4-5456
45 Second Avenue
New
York, N. Y. 10003
menės lietuviškojo švietimo,
nuoja ir dirba.
CH 3-2583
135
W.
14th
Street
New
York,
N.
Y.
10011
auklėjimo ir tautinės sąmonės
KURIAM GALUI MOKĖTI
201—342-9110
Balandžio 3 d., šeštadienį, 7
112 Main S t
Hackensack. N. J. 07601
ugdymo srityse. Mokytoju pasi
617—268-8764
So- Boston, Mass. 02127
393 West Broadway
D A U G I AU?
vai. vak. visi yra kviečiami atsi
šventimu, tėvų rūpesčiu ir didžiu
WA 5-2737
Chicago,
III.
60629
2501 West 69 St.
lankyti į sukakties minėjimą Die PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOT! *
le lietuviškos parapijos parama,
884-1738
Cleveland, Ohio 44134
6089 State Road
vo Motinos parapijos auditorijo- I
Fort Wayne, Ind. 46808
432-5402
1807 Beineke Rd.
AUTOMOBIUIUS SUTAUPYSITE
mokykla tęsia šią misiją. Mokyk
le. Po trumpos oficialios dalies, j
Grand Rapids, Mich. 49504
GL 8-2256
636-38 Bridge St. N W
NUO $300 IKI $1.000
la, turėdama puikias darbo s ą l y 
Bridgeport Conn. 06610
bus koncertas, kuriame dalyvaus:
203 — 367-286^
1880 Seavlew Ave.
gas, drąsiai žvelgia į ateitį.
Hartford, Conn 06106
Tel.: 203-232-6600
1839 Park S t
claueiau šimto mokvklos moki-!
Lakewood,
N. J. 08701
FO 3 -8569
241 Fourtb S t
Aišku, tiek mokyklos vadovy nių ir mokyklą baigusiųjų. KonMontebello, CA 90640
,
Tel.
(213)
727-0884
1800 W. Beverly Blvd.
bė, tiek tėvai, tiek parapija bei certo programą paruošė muz. •
Miami Beach, H a 33139
305—532-7026
1352 WashingtonAve.
Lietuviu Bendruomenė norėtu Alfonsas ir O n a Mikulskiai, pa
Chrysler LeBaron Medallion
New Haven,, Conn. 06511
LO 2-1446
1329 Boulevard
2-dr Coupe
Newark, N J. 07106
matyti mokyklą lankančių vaiku sitare su kitais Šv. Kazimiero mo
373-8783
698 Sanford Avenue
Philadelphia, Pa. 19122
skaičių žymiai didesnį. Nemažai kyklos tautinio meno mokyto
PO 3-4818
1214 N. 5th S t
BALZEKAS MOTOR SALES
Philadelphia, Pa. 19141
GL 5-9586
4925 Old York Rd.
tėvu, gyvenančiu šios parapijos Į jais.
Pittsburgh, Pa. 15203
CHRYSLER • IMPERIAL
1307
E.
Carson
Street
HU
1-2750
"kieme" neranda laiko ar net rei-j
Po koncerto vaišės ir šokiai.!
Waterbury, Conn. 06710
555
Cook
S
t
756-1668
PLYMOLTH • K CARS
Worcester, Mass 01610
kalo savo vaiku siųsti į lietuvis-; Įėjimas 3 dol.; jaunimui ir pen- :
144 Mlllbury Street
SW 8-2868
"U WD.L LIKE USIrvington, N. J. 07111
ką mokyklą- Bet iš kitos pusės, sininkams 2 dol.
1082 Springflekl Ave.
374-6446
Youngstovn, Ohio 44503
309 W F, dera] S t
RI
3-0440
džiugina faktas, kad yra tėvu, ku-,
Mokyklos sukaktuvinėje Šven-! 4030 Archer— VI7-I5I5
rie savo vaikus čia kiekvieną šeš tėje bus ir svečių iš kitur. Pažadė
-iiiiiiiiiiiHiniiiininimnin»nmHinmHiminiinnniiiminimnninimi>»mnmii
tadienį atveža ne: iš už 100, 50,; jo atvykti LB Švietimo tarybos į
25 mvliu, ir tai daro metai iš me- pirm. Juozas Plačas, Chieagos;
tų.
j aukšt. lituanistinės mokyklos d i - i '
Mokyklos natūraliam augimui rektorius Juozai Masilionis ir kiti. į
taip p a t neprisideda ir bendra vi
Mokyklai vadovauja direktorė |
sur vyraujanti tendencija — m a  Vida Bučmienė. Tėvų komiteto j
žų šeimų naujovė, kuri neaplen pirm- D o n a t a s Jošmantas.
IŠ BOSTONO/NEW YORKO
kė ir lietuviškosios genties.
Šv. K-szimiero lituanistinė mo- j
MASKVA
VILNIUS
!
Bet Clevelando
lietuviškasis kykla ne tik silabrinės sukakties
rugpiucio 4
$1135.00
švietimas nėra tokioj padėty, kad proga, bet ir ateity turėtų susi
gegužes 24
$1135.00
rugpiucio 18
$1350.00
reikėtų pulti
desperacijom LB, laukti plačiosios visuomenės vi
birželio 2
$1135.00
rugsėjo 6
$1171.00 (su Ryga)
apylinkė, pati mokykla, parapi sokeriopos paramos ir Šilto dė- į
birželio 16
$1135.00
rugsėjo 15
$1045.00
liepos 5
....
$1165.00
ja ir organizacijos žada jungtis įj mesio. Ilgiausių metų!
rugsėjo 27
$1082.00
liepos 19
$1135.00
spalio 6
$995.00
pastangų akciją, kad sekančiais
V. R.
mokslo metais mokinių skaičiusį
Prie šių grupių salima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.
Grupes lydės vadovai.
nemažėtų, bet didėtų. N o r i m
Kaip smarkus, staigus, bet ne
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės j :
.«M
kontaktuoti visus mokyklinio a m 
ilgas lietus neįvilgo /cmės, taip
žiaus vaikus turinčias šeimas.
ir vienkartinis, nors gausus sušelBendromis pastangomis, man ro
pimas nestiprins tėvynės. Nuolat
dos, būtų galima pasiekti bent
393 W. Broadway, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127
TeL 617—268-8764
čiurlenimui srovė, nuolat stipri
šiek tiek geresnių rezultatų. Jei
Įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIS ir Albina RUD2IŪNAS.
n a m a organizuota pagalba tėvy
mes savo gyvenimo kely nuoša
Prices are bas_d on double oceupancy and are subject to changes.
nei — tai patvarūs veiksniai.
liai paliksime parapijas mokyk
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus.
las, organizacijas, stovyklas ir
/•
Tumas-Vaižgantas

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P .

^rpber Hplidays"

1982 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

TRANS-ATLANTIC TRAV& SERVICE, INC.

R E A L

M 1S C E L L A N E O L S

NEDAS, 4059 Archer Avenue
Chicago, lli. 60632, tel. 927-5980

LIETUVIŠKOJI MOKYKLA CLEVELANDE
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos sukakties proga verta prisiminti mušu lietuviškosios mokyklos istoriją Clevelande. Ji yra
įdomi ir ilga, siekianti net 75 m e - !

įsikalbėta. JAV Lietuvių Bend
ruomenė principiniai remia tos
lygos veiklą, tačiau norima, kad
galimai greičiau būtų sutvarky
ti įstatai ir paskirti direktoriai.
Vyt. Kutkus

VALOME

Master Plumbing
Licensed, Bonded, Insured
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73-eios ir Washtenaw apyL parduoda
mas 4 kamb. (2 mieg.) švarus mūr. na
mas apie 30 metų senumo. Pilnas rū
sys, 2 maš. garažas. Tik $39,500.
Skambint 778-8645
2-jų butų po 5 kamb. mūr. namas.
Valgomasis. Nauji kilimai. Alum. žie
miniai langai. Atskiri nauji gazu apšild.
2 maš. garažas. 1 blokas iki St. Adrian baž. ir autobuso. Tuojau galima
užimti. Skambint 767-8159.
Savininkas parduoda Brighton Parke,
prie 43-čios ir Fairfield, mūrinį gazu
apšild. 6 kamb. bungalo. 2 maš. mūr.
garažas. 1 blokas nuo bažn., mokyklų
ir pagrindinio susisiekimo.
Skambint — 927-1297

ŠIMAITIS REALTY
Rezidencinių ir pajaminių,
namų pardavimas
Income Tax, Insurance, Notary Public
2951 West 63rd SL — Tel. 4M-787S
ninurrrrrrrnTirrrnn.iiiiHiiiiiiiiiiiiuiiHii

BUTŲ N U O M A V I M A S
Draudimas —

Valdymą*

N a m ą pirkimas —

Pardavimą*

INCOME TAX
Notariatas —

Vertimai

BELL REALTORS
J.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie A v e . ~

778-228S

mmimiintmuniimmiiiiiiuimiiimmsj
Atdari apžiūrėjimui SeStad. ir •>~*'"\'i*
nuo 1 iki 5 vai. vak.
3906 W. 63 STREET
Nauji 2-jų mieg. "condominium". Ąžuo
lo spinteles virtuvėje. Centr. o r o vėsi
nimas. Kilimai. 12%% "fbced" morgičius. Vi bloko iki banko, autobuso,
mėsos krautuvės ir kepyklos. Skubėkit.
— o —
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni
nuo 1 iki 4 vai.

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
6740 W. 63 STREET
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karšto vandens tankai. Flood con- Naujas 3-jų butų namas po 3 miega
l% vonios 1 2 % % palūkanos.
trol Užsikimšę vamzdžiai išvalomi mus,
Priedai.
Skubėkite.
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
— o —
lietuviškai.
3-JŲ BUTŲ — 62-ra ir KOLEV
SERAPINAS — 636-2960
3—3—2 miegami. Moderniška, virtu
vė su spintelėmis. Pilnas rūsys. 2 maš.
mūr. garažas. Aukštos nuomos. 2emi
išsimokėjimai. Arti autobusų ir krau
tuvių. Skubėkite.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
©"BRIEN FAMILY REALTY
dimai ir pilna apdrauda.
TEL. 434-7100
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-8063

M O V I N G

HELP WANTEp — MOTERYS
iiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiifiiM

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS

TV

2346 W. 69 S U tel. 776-1486

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti li
gonę. Marąuette Parke. Skambint iki
11:30 vai. ryto arba p o 7:30 vai. vak.
tel. 776-9J 80.

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT
ISNUOM. 5 kambarių butas antrame

imiiiiimniiuiiHiiiHiiimimiimnimuit aukšte. Brighton Parke.
.MiilHiiilIlUMIiiiiillillHMiUIIIJIilIlIMlI)

A

VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas peikraustymas
įvairių atstumų
Tel.

376- 1882 arba 376 5996

HltllHIHHIIIIIHIHIHIHIIIHHHUHIinitim

iiuimiiiiiiimiiiimimiiiiimimuiiiiiom

SOPH I E

Skambint 927-4915
ĮVAIRUS DAŽYMAS NAMŲ

N^Ų'^SYMAS
IS LAUKO IR VIDAUS
Prieinama kaina
Skambinkite PETRUI
TELEF. — 8 4 7 . 1 8 8 8

BARČUS

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Stotis VVOPA 1490 AM
Transliojama iš nuosavos studijos
Marąuette Pke.. vedėja Aldona Daukus.
7159 So. Maplewood Ave,
Chicago, IL 60629
Tel. — 778-1543

!»uiniimiiiinm»innninimiiinmimmi

DĖMESIO!

>iiiimiiimiimiiimiiiimiiiiiiiiint„|imi|

Kazio

Barausko

B "Draugo" Rimties Valandėle.
Parinkti pamokslai,
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO 2M0NES

jiiiiiiriiiiiiiiuiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiMiiiii

Lietuvos atsiminimai
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
New Jersey, New York ir Connecticut
lietuviams!
Kas šcStadienj iš WEVD Stotie*
New Yorke nuo 8 iki 9 vai. vakaro.
37.9 megr. FM. Taippat klausykite*
"Music of Lithuania" programos kaa
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7:00 vai.
vakaro, 13 Seton Hali Universiteto sto
ties. 89.S FM. (WSOU)

Dlrekt DR. JOKCBAS STUKAS
234 Suniit Drive
Watchung, N. J. 07000
TeL — (201) 75S-5630

A. a. kun. Kazimieras Barauskas
parašė kelis šimtus pamokalų po
puliariam "Draugo" skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavicius laido*
Jant velioni sakė. kad "jokie
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos raSydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs".
Kaina $4.00. Gaunama "Drauge,
4545 W. 63 St.. Chicago. m . 60629Persiuntimas 25 centai. (Illinois
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių).
HllIllUltlIlIlIlIllllIIIIIIIIlllltHIHIlltlIltlin
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RŪPESTIS KOMPLEKTUOJANT
LITUANISTIKĄ

MOŠŲ KOLONIJOSE
Bridgeport. Conn.

leteniais. Viena kita parapija po
paraginimo atsiuntė porą savai
tinių biuletenių, bet ir vėl Archy
vą "užmišo", o kitos iš viso n e 
atsiliepė net po pakartotino pra
šymoNe sykį anksčiau buvo rašyta
ir parašyta: sukomplektuokime
kiek galima pilnesnę lietuvišką

Pasigėrėtinas solistės atlikimas,
nepaprastas balse švelnumas ir
Pasaulio lietuvių
archyvas, siliepė "Ateities" leidykla (Det
aiškumas, geras jo valdymas ir
SOLISTĖS
veikiąs Chicagoje, Jaunimo cent roite), Akademinė skautų leidyk
aiškus net svetimomis kalbomis
G.
ČAPKAUSKIENĖS
re, stengiasi rinkti ir komplek
la (Chicagoje), Lietuvių istori
žodžių tarimas užbūrė klausyto
KONCERTAS
tuoti bet kur pasaulyje išleidžia
jus- Neveltui solistė yra vadina
jos draugija ir kt. Blogiau su biu
mus lietuviškuosius
spaudinius
Sacred Heart
universitetas,
ma lietuviškąja lakštingala. Įsi
— knygas, brošiūras, periodinius
Bridgeporte, žinomas rėmimu ettikinti užtenka išgirsti tik jos at
leidinius, biuletenius,
smulkius
- niniu grupių studijų ir skatinęs
liekamą muziko
Kuprevičiaus
"nereikšmingus" atspaudus,
tu grupių pasirodymus. Univer.
"Lakštingalos giesmę". Tiesa,
kvietimus, programas ir kt. Ren
prezidentas yra dr. Melady, o jo
kai kurie nederinto pianino tonai
ka ir rašytą žodį, nuotraukas, iš
žmona Margareta yra etniniu gru
mažino grožį, bet tai jau instru
karpas apie Lietuvą ar lietuvius
pių centro vadovybėje. Lietuvių
mento kaltė. Klausytojai labai
iš svetimos spaudos.
atstovas univers. prof. aktorius'
nenoriai paleido solistę. Dėl blo
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis
Vitalis Žukauskas, dėstąs ten lie
Komplektavimas, deja, vyksta
go pianino atsisakyta muz. S. C i 
tuviu kalbą, prisidėjo prie vadosunkiai. Mūsų leidėjai, spaustu
bo koncerto dalies pianinu.
vadovaujančiu: vietos Šv. Jurgio
vės, autoriai vis dar neįvertina
Humoristas V. Žukauskas, so
parapijos (anksčiau grynai lietu
reikalą turėti tokius mūsų spau
viškos) klebono kun. Prano J. listės atlikimo įsiklausiusius ir dos rinkinius.
Pranckaus, Marijos Nekalto Pra perteikimo grožiu sužavėtus klau
Pagal galimybę, visais turi
mirė 1982 m. kovo 25 d. ir buvo palaidotas kovo 29 d. Šv.
sidėjimo seselių, ypač ses. Marga sytojus, įstengė vėl grąžinti že mais adresais buvo išsiuntinėta
Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Širdingai dėkojame visiems, kurie aplankė a.a. velionį ligoje.
ritos Bareikaitės, ir vietos Lietu mėn savo juokingais pasakoji arba siuntinėjami laiškai leidė
mais.
Tikrai
reikia
juoktis,
kai
Ypatinga
padėka Ramovėnų valdybos nariui A. Repšiui per kelis
vos Vyčių veikėjų Alfonso ir Te
jams, organizacijoms, parapijoms,
mėnesius velionį vežiojusiam pas daktarus, ir net į tolimą ligo
girdi
pvz.
"Mano
žmona
seniai
resės Trainių, suruošti Lietuvių
prašant nepagailėti po vieną eg
ninę, nors jis pats gyvena užmiesty.
vakarą. Vakaras, pavadintas "Lie jau tvirtina, kad kas savaitė pra zempliorių siuntinėti savo leidi
Nuoširdžiai dėkojame gerb. Šv. Jurgio parapijos kunigui
tuvių kultūros vakaru", suruoš randa 2 svarus svorio. Mano ap nių ir Archyvui. Archyvas t a m
klebonui J. Vyšniauskui už aplankymą ligonio, suteikimą Sv.
tas kovo 6 d univers. didžiojoje skaičiavimu, po pusantrų metų reikalui pinigų neturi, visko pre
Sakramentų, suraminimą jo paskutinėse valandose, už rožan
turi
nelikti
nieko
ir
mano
žmo
čiaus sukalbėjimą koplyčioje; už gedulingų šv. Mišių atlaikymą;
salėje. Vakare prisiminta ir vie
numeruoti ar supirkti negali.
na
pranykti.
Bet
praėjo
jau
30
už
maldas kapinėse, ir už tartus paguodos žodžius liūdinčiai
tos parapijos 75 m. sukaktis. Va
Ypač būtų svarbūs parapijų ir or
šeimai.
metų,
o
žmona
vis
dar
su
m
a
n
i
m
karo tikslas: Lietuvių
kultūros
ganizacijų biuleteniai, kurių ir
Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems
parodymu sudominti Amerikos Aktorius savo pasakojimus teikė patys leidėjai ne per daug verti
dalyvavusiems šermenyse, atsisveikinime ir laidotuvėse.
Šviesuomenę lietuviškais reika angliškai, nes didesnė dalis klau- na ir nekomplektuoja, bet tokie
Dėkojame solistei Praurimei Ragienei už gražias giesmes
...
J
bažnyčioje, ir muz. Manigirdui Motekaičiui už vargonų palydą.
lais, o pelnu paremti Lietuvių sytoių nesuprato lietuviškai, tai, , . , . . , . .
v ,;.
.
i . i i
• leidinėliai ateity rašant parapijų
Dėkojame visiems, kurie žodžiu, raštu ir spaudoje pareiškė
Jaunimo draugiją.
užuojautą.
zodzių tanmas kai kada re- ar veikimo istorijas, bus labai
Kun. Pranckus vakarą pradė davo ausį, nors autorius kalba la naudingi šaltiniai.
Dėkojame aukojusiems šv. Mišioms ir Tautos Fondui; ir už
gėles, p.p. Milleriam8.
jo malda, jis buvo ir vakaro pro bai gerai
Kai kurie knygų ir laikraščių
Dėkojame kan. Zakarauskui už sugiedojimą „Marija, Mari
gramos pranešėju.
Amerikos
Programos atlikėjams padėkota leidėjai ir be raginimo, prašymo
ja"
koplyčioje.
h i m n ą giedojo A. M. McEvoy, o ir įteikta gėlių.
savo leidiniais Archyvą stropiai
Dėkojame E. Gaškienei už sukalbėjimą rožančiaus koplyčio
Lietuvos — Mildred Petrus. Mrs.
aprūpina.
Iš jų paminėtini: Algi
Vakaro programos klausėsi dau
je, Lietuvos Dukterų draugijos vardu.
Melady sveikino susirinkusius giau kaip 200 žmonių. Daugelį manto Mackaus knygų leidykla,
Dėkojame Ramovėnų valdybos nariui E. Vengianskui už
universiteto vardu ir džiaugėsi, norinčių atvykti oro pranešėjai, "Metmenys", Liet. knygos klu
gražų atsisveikinimo pravedimą ir visiems, kurie tarė žodį: A.
Repšienei (kalbėjusiai Tautos Fondo ir R. Liet. Bendr. Apygardos
kad vakaras suruoštas universi grasindami sniegu ir apšalu, iš bas, Amer. lietuvių knygos lei
vardu), S. Vanagūnui (Pensininkų sąjungrr pirm.), V. Navickui
teto patalpose ir programą atliko gąsdino ir jie negirdėjo solistės. dykla "Draugas" (paaukoja gra
(BALFO Bridgeporto skyriaus pirm.), B. Dunduliui („Sandaros"
lietuviai menininkai. Ji kvietė Dalyvavo vietos vyskupas Curtis, žiai įrištus tomus), "Karys ir kt.
atstovui), V. Pociui (Liet. Bendr. Brighton Parko pirm.) ir J. Bal
dalyvius apžiūrėti ir lietuvių tau universiteto profesorių, studentų, Siuntinėjama spauda iš Austra
čiūnui (Ginklo Draugų atstovui).
todailės parodą, kuri yra knygy bet daugiausiai lietuviškos kil lijos, Pietų Amerikos ar Europos.
Dėkojame karstnešiams J. Bumeikiui, A. Repšiui, J. Blažiui,
n o patalpose.
B.
Dunduliui,
A. Marmai ir V. Pociui.
Į
Archyvo
prašymą
maloniai
atmės amerikiečių. Tą vakarą jie tu
Nuoširdžiai
dėkojame laidotuvių direktoriui Jurgiui RudVakaro meninę programą atli rėjo galimybės pasididžiuoti, kad
minui už tvarkingą, rūpestingą ir malonų patarnavimą.
ko solistė G i n a Čapkauskienė, jie kilę iš lietuvių.
Mūsų padėka visiems, visiems, kurie teikėsi velionį kokiu
Pabaigoje visi dalyviai buvo mą. Ačiū ir kitiems programos
akompanavo muzikas medic. stu
nors būdu prisiminti.
dentas Saulius Cibas. Programa pakviesti į universiteto bibliote atlikėjams. Prie progos noriu pri
Nuliūdę: 2MONA, DUKTĖ, S Ū N U S , 2 E N T A S IR
padalinta į dvi dalis, su pertrau- ką, kur salėje galėjo išgerti šam minti, kad solistė Gina Čapkaus
ANŪKAI
-4ca. t a r p JŲ. Dalių pradžią ir pa pano ir užkąsti. Šampaną parūpi kienė skatinama išleisti savo at
baigą atliko solistė, o tarp jų pasi no universitetas. Kai kurie daly liekamų kūrinių plokštelę. M u m s
rodė aktorius humoristas V. Žu viai apžiūrėjo ir parodėlę, o ji tęsis visiems reikėtų plokštelės išleidi
dar dvi savaiteskauskas.
mą paremti, tampant mecena
Mylimam tėveliui ir uošviui
Solistė Čapkauskienė padaina
Vakaro rengėjai verti padėkos tais, rėmėjais ar bent plokštelę iš
vo: " L a Girometa" — G. Sibella, už tokio aukšto lygio koncerto anksto užsisakant ir įmokant
A. + A. POVILUI VALANTLNUI
" C h a r m a n t papillon"
— A. suruošimą, už prasiveržimą pa bent 10 dol. Paramą siųsti adre
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai E M I L I J A I ir
C a m p r a , "L'amour de m o i " — rodyti amerikiečių mokslo įstai su: Juozas Šulaitis, 1287 Woodside
VYTAUTUI KUTKAMS ir visiems artimiesiems.
Anon, "La pastorelle delle Alpi" goje lietuviškos kultūros dalelę Road, La Grange Park, Illinois
— G. Rossini, "Se geloso e ii mio Ačiū solistei Capkauskienei už to 60525. (Adresas yra iždininko).
JURGIS IR ONA RIBINSKAI
/. Kriaučiūnas
core" iš Endimione e Cintia — kio aukšto lygio koncerto atlikiALGIS IR LIUDA RUGIENIAI
. A. Scariatti. Po pertraukos atlik
ALFONSAS IR DANUTĖ
VELAVIČIAI
ti lietuviški kūriniai: "Serenada"
JONAS IR GRAŽJNA URBONAI
— žodžiai Baltrušaičio, muz. J.
Govedo, "Dainos gimimas" — ž.
Radausko, m. B. Budriūno, "Van
dens malūnėliai" — ž. Nagio, m.
DEŠIMTOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. Stankevičiaus, "Poetas" —ž.
Mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis, senelis ir prosenelis mirė
Lemberto, m, J. Gaidelio ir "Vėl
1982 m. vasario mėn. 6 d. ir buvo palaidotas vasario mėn. 10 d.
Sv.
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.
sakysi" — ž. Karvelytės, m. B.
Mes norime padėkoti visiems draugams, pažįstamiems ir
Jonušo. Pridėta- " A c h ich liebgiminėms
dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse. Dėkojame
te" iš Pagrobimo iš Sereilio —
visiems už šv. Mišių aukas, gėles ir pareiškusiems užuojautą
Mirė 1972 m, balandžio 6 dieną.
W . A. Mozart ir " J e suis Titažodžiu, spaudoje ir laiškais.
n i a " iš Mignon — A. Thomas.
J a u suėjo 10 metų, kai negailestinga mirtis a t s k y r ė
Dėkojame apylinkės lietuviškoms organizacijoms pareišku
Bisui solistė atliko: " I hate music"
iš
mūsų
tarpo tėvelį ir senelį. U ž jo sielą šv. Mišios b u s
sioms mums užuojautą spaudoje: Lietuvių Bendruomenės East
atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje balandžio 6 d.,
Chicagos apylinkės valdybai, East Chicagos Medžiotojų ir
— L. Bemstein, "Lakštingalos
Meškeriotojų
klubui,
Lake
apskr.
ALTos
valdybai
ir
Sv.
Pranciš
antradieni, 8:30 valandą ryto.
giesmę" — V. Kuprevičiaus ir
kaus
parapijos
chorui.
"Lopšinę" — W . A. Mozart
Tą pačią dieną šv. Mišios b u s atnašaujamos Sunny
Nuoširdžiai dėkojame grabnešiams: Bernardui Pūrui, Vladui
Juskiw, Kazimierui Domarkui ir Alfonsui Smilgiui.
Hills, Floridoje, Vilniuje, Panevėžyje i r Vaduokliuose.
10% — 30% — S0% plKlaa mokėsit
Ypatinga padėka solistei Daliai Kučenienei, palydėjusiai
ai apdrsada nuo ugnie* ir automo
SŪNUS MARIUS SU ŠEIMA
giesmėmis savo dėdę amžinybėn. Padėka kun. I. Vichurui už
bilio Pas mos,
maldą koplyčioje, atlaikytas Gedulo Mišias, pamokslą ir nulydėjimą į kapines. Dėkojame kun. A. Saulaičiui už maldas.
FRANK ZAPOLIS
Nuoširdžiai dėkingi, lieka nuliūdusios
3208Vi West 9 5 t h Street
Čiakų i r Vilučių šeimos
Telef. GA 4-8654
A. f A. JONUI MOTIEKAIČIUI

PADĖKA

A.tA.
POVILAS BURNEIKIS

PADĖKA
A.tA. Antanas Čiakas

A. f A.
V L A D A S KIELA

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

P A D
Af A
Edmundui Vaitkevičiui - Vaitkui

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite, pirkdami čia
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
TeL—PRospect 6-8998

mirus, iš mūsų artimųjų ir bičiulių esame sulaukę raštu ir žodžiu
daug šiltų paguodos ir suraminimo žodžių.
Reiškiame nuoširdžią padėką: Didž. gerb. klebonui kun. Anta
nui Zakarauskui už aukotas 5v. Mišias ir labai gražų ir prasmingą
pamokslą bažnyčioje, gerb. kan. Vaclovui Zakarauskui ir kun. An
tanui Saulaičiui už maldas koplyčioje, p. Juozui Rimkevičiui taru
siam jautrų atsiveikinimo žodį Karo Mokyklos XVIII-tos laidos bi
čiulių vardu kapuose.
Dėkojame prisiuntusiems gėles, aukojusiems šv. Mišioms. Lietu
vių Fondui ir „Karo" žurnalui paremti.
Dėkojame grabnešiams, laidotuvių direktoriui p. D. Petkui už
nuoširdų patarnavimą ir visiems dalyvavusiems velionies pasku
tinėje žemiškoje kelionėje — palydint jo kūną j Sv. Kazimiero ka
pines Chicagoje.
VELIONIES ŽMONA IRENA,
DUKTĖ GINTA PUDYMAITIENĖ IR ŠONUS VYTAS
SU ŠEIMOMIS

D R A U G A S , šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 3 d.
biblioteką, knygų ir spaudos sau spausdintą ar rašytą žodį.
gyklą, pasekime kai kurių leidyk
Pasaulio lietuvių archyvo ad
lų ir autorių pavyzdžiu, kurie ir
resas: 5620 S. Claremont, Chic
supranta reikalą išsaugoti m ū s ų go, 111. 60636.
C

IBrangiam mūsų draugijos sekretoriui

A . f A . DR. B A L I U I PALIOKUI
amžinybėn išėjus,
j o d u k r o m s I N D R E I i r A U S T E I jų ŠEIMOMS ir
A R T I M I E S I E M S gilią u ž u o j a u t ą reiškia ir drauge
liūdi
LIETUVIŲ
PROFESORIŲ
DRAUGIJA

Mylimam

tėvui b e i uošviui

A. f A. POVILUI V ALANTINUI
m i r u s , j o liūdintiems s ū n u i VYTAUTUI ir marčiai VAL A N T I N A M S , Lietuvos d u k t e r ų dr-jos r ė m ė j a m s ir gera
d a r i a m s i r d u k r a i ; D e t r o i t o Lietuvos d u k t e r ų dr-jos pir
m i n i n k e i E M I L I J A I ir žentui VYTAUTUI KUTKAMS
bei Š E I M A I nuoširdžią užuojautą reiškia
LDD CENTRO

VALDYBA

A . f A. J O N U I MOTIEKAIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame našlę Oną
Motiekaitienę - Povilaitytę su šeima, ir
kartu liūdime.
LIDIJA
SKIPITIENĖ
ir SŪNUS KAROLIS m

SEIMĄ

EUD EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F ^ D A I M I D

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3-0440 ir LA 3-9852
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-1741-2

Denver, Colorado, mirus, jo žmonai Onu
tei, sūnui Romui ir jo šeimai nuoširdžią už
uojautą reiškia ir kartu liūdi
TERESĖ ir JUOZAS ŪSAI
EUGENIJA ir KAZIMIERAS
ČIŪRAI
JUOZAS
DAMBRAUSKAS
DANUTĖ ir VLADAS DARAI

IJVJIX>TUVIŲ

DIREKTORIAI

Lietuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
STEPONAS C. LACK (LACK&WICZ) ir SONOS
2424 W. 69th STREET
TeL REpoblic 7-121S
11028 Soutiroest Highw%y, Palos Hills, IU.
TeL 974-4410

Lietuvoje mirus
A. f A. V Y T A U T U I POVILAVIČIUI,
liūdintį brolį Benediktą ir Adelę Povilaviaus nuoširdžiai užjaučiame.
JONAS IR BRONĖ KUODŽIAI
ANTANAS IR ANICETA
JANUŠKOS

PETRAS BIELIOHAS
4348 SO. CALIFORMA AVE.

Te*. LAfayette S-S572

POVILAS J, RIDIKAS
TeL YArds 7-1911

SS54 SO. HALSTED STRT1

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO. 50th A VII.

CICERO, UJU

I

TeL OLymplc 2-1003

»

8

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 3 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X Marijos aukšt. mokykla \
balandžio 18, 24 ir 25 dienomis
nio ir R. Skučaitės eilėraščių
AUSTRALIJOJE
statys muzikinę dramą "To
rinkinys vaikams "Ramunėlė"
— Šv. Kazimiero dienos mi
Kaze, With Lave" (Kazimierai
gudų kalba.
nėjimas buvo kovo 6—7 d., su
iš meilės), prisimenant motinos
ruoštas šv. Kazimiero lietuvių
Marijos - Kazimieros Kaupaitės
VOKIETIJOJE
parapijoje, Adelaidėje. Radijo
įkurtos Šv. Kazimiero seserų
— Hamburge Vasario 16-tąją
programos metu apie šventąjį
vienuolijos deimantinį jubiliejų
prasmingą žodį tarė klebonas paminėjo vasario 13 d. šv. Mi
X "Draugo" skaitytojams vis ir motinos Marijos vaidmenį
kun. Albinas Spurgis, MIC. Po si omis. koncelebruotomis kun.
teiraujantis, kad pirmadienį ne šiame darbe nuo Lietuvos iki
pamaldų buvo minėjimas, po ku Vacį. Šarkos ir kun. W. Sanders.
gauna "Draugo", primename. j Pennsylvanijos. Motiną Mariją
rio skautės pavaišino susirinku Pamokslą sakė kun. V. šarka.
kad dienraštis nuo kovo 1 d. , vaidins Joell Gaidas ir Loretta
Mišiose buvo giedamos lietuviš •
sius skaniais kepiniais.
; Martinkutė — pasaulietės merpirmadieniais neleidžiamas. Išei
kos giesmės. Akademinį minėji
| gaitės ir vienuolės vaidmenis.
— Albinas Pocius, Australijos mą pradėjo Hamburgo LB apyl.
na penkias dienas per savaitę —
! Veikalą paraše dramos mokytoLiet. Bendruomenės krašto val pirmininkas Manfredas šiušelis,
nuo antradienio iki šeštadienio.
Šeštadienį išeina su kultūriniu į ja Lucille Piotrowski, muziką su.
dybos pirmininkas, buvo susiti programai vadovavo Ed. Baliukęs su Australijos ministeriu lienė. Sveikino latvių, lenkų,
priedu. Tai daroma dėl nepa kūrė ses. Bernarda Venckutė.
prasto pašto ir kitų išlaidų pa-! Bilietus galima užsisakyti tel.
pirmininku The Hon. Malcolm ukrainiečių, vengrų. Lietuvos
kilimo.
925-8886 tarp 7:30 vai. ryto ir
Fraseriu ir jam įteikė dokumen-1 vokiečių atstovai. Paskaitą lie3:30 vai. p. p.
tinę knygą i l The Violation of tuviškai ir vokiškai skaitė kun. ,
X Lietuvos Vyčių Senjorų
Human Rights i r Soviet occu- V. Šarka. Sol Vilija Mozoraity
kuopos susirinkimas įvyks šį j x Kovojančios Lietuvos popied Lithuania, a Raport for tė padainavo keletą solo dainų,
sekmadienį, balandžio 4 d., 2 vai. grinčio spaudos eksponatai iš
197£—1980". Pažymėtina, kad c akt. Albinas Gedvilas padekla
popiet Vyčių salėje. Visi nariai i Chi ;agos jau persiųsti į Floridą.
Pocius
su premjeru susitinka mavo kelis eilėraščius. Sugiedo
kviečiami susirinkime dalyvauti. St. Petersburgo ir apylinkės lie
per
metus
keletą kartų ir jį ap- tas Lietuvos himnas.
tuviai turės gerą progą juos pa- Putnamo seselių rėmėjų vakarienėje kovo 28 d. Jaunimo centre dalis svečių. Priekyje iš kairės: Jonas Veselka,
i rūpina mūsų informacine litex Milda Lenkauskienė, pir- matvti balandžio 24 d., L B FloNuotr. J. Tamulaičio
— Lebenstedto lietuviai Lie
•ratūra.
mininkavusi komitetui, rengian-Į r i d o s a p y g . s u v a ž i a v i m c m e _ Aldona Vasiukevičienė, Juozas Vasiukevičius ir vysk. Vin centas Brizgys.
tuvos Nepriklausomybės atkūri
čiam "Draugo"' premijuoto ro ; tu Lietuvių klubo salėje, 4880—
— Česlovo Liutiko rūpesčiu mo šventę paminėjo pamaldo
laikraščių redakcijose, kai kurie j
mano, parašyto rašyt. Birutės i 46th Ave., North. Eksponatus
Lietuvių klubo patalpose, Syd- mis, kurias atlaikė kun. V. Šar
iš jų yra parašę knygų.
Pūkelevičiūtės "Devinto lapo'' \ pateiks ir apie Lietuvos pogrinnėjuje, sukaupta nemaža lietu ka, taip pat prisiminimu už lais
Šia proga centro valdyba pra- Į
premijos įteikimo iškilmėms, iš ! džio veiklą 6 vai. vak. paskaitą
viška biblioteka. Šalia bibliote- vę žuvusių. Buvo trumpos vai
šo visų sąjungos narių aktyviai | ^
Clevelando atvyko į Chicagą. , skaitys iš Chicagos atvykęs
a t i d a r ^ a skaitykla> kurio
šės ir sugiedotas Lietuvos him
remtissavais:rasiniais
mūsų
pe-j
Ta proga ji painformavo "Drau Bronius Kviklys.
]ima
i s k a i t ^
įvairiu0
Lietuviu žurnalistu sąjungos kimasi, 'kad Lietuviu žurnalistų
nas,
čia daugiausiai yra tik
nodikoje. Palaikai glaudžius ry- j '
go" redakciją ir administraciją
centro
valdyba
savo
paskutinia-i
sąjungos
nariai
ir
visuomenė
pase
kraštuose
išleidžiamų
lietu
seni
žmonės,
bet ir jie prisimenax šv. Mišios už dr. A. Statkesius su sąjungos centro valdyba, j
apie iškilmių pasisekimą, išlai
me
posėdyje
vasario
18
d.
aptarodys
tokiam
leidiniui
dėmesį
ir
viškų laikraščių.
savo tėvynės laisvės dienas -ir
vičių, V. Petkų, M. Jurevičių, V.
Laiku susimokėti nario mokestį,
das ir pajamas.
— Mirė a, a. d r . Stasys Ska- didžiąsias šventes.
Skuodį ir kitus politinius kali rė visą eilę numatomų atlikti j centro valdyba susilauks parą- ir kas gali sąjungos veiklą pa
X Henrietos Vepštienės ir V>- nius bus atnašaujamos šį sek- darbų. Nutarta šios kadencijos' mos.
pinskas, Australijos Liet. Ben
remti sava, kad ir mažiausia,
laikot?*-pyje
išleisti
specialų,
iš-,
tauto Virkau paroda bus "Gale-. m a d i e n į b a l j m d ž i o 4 d 1 0 : 1 5
druomenės Geelongo apylinkės
Rašyt. Vytauto Alanto
auka.
liekančios vertės turintį leidinį jrijoje" (744 North Wells) r;uo'
valdybos pirmininkas.
pagerbimas
vai. r. Jėzuitų koplyčioje.
Centro valdybos pirmininko
Advokatas JOKuS GIBAITIS
„Lietuviu
spauda
tremtyje"
nuo
į
balandžio 13 d. iki gegužės 2 d
— "Džiugo" tunto 15 skautų
adresas:
Jurgis
Janušaitis,
2534
6247 So. Kedzie Avenue
Bus išstatyta apie 50 H. Vepš- • x Giesmių vakaras ir choro 1944 iki 1954 metų. Posėdyje da-j LŽ s-gos garbės nariui Vytau West Lithuanian Plaza Ct. Chica ir skaučių stovyklavo latvių
t
o
metu
sukaktis
lietuvių
evanj
lyvavo
šios
knygos
autorius
žur-'
tui
Alantui
pagerbti
akademija
skautų stovykloje prie Kilmore.
Chicago, Illinois 60629
tienės miniatiūrinės grafikos :r;
go, IL 60629. Apie centro valdy
V. Virkau apie 150 ekslibrių, j gelikų-liuteronų parapijos "Tė- • nalistas Jonas Palukaitis. Jis cent- j jo 80 metų amžiaus sukakties pro- bos veiklos planus smulkesnę in
Tel. — 776-8700
0K JP, LIETUVOJE
Parodos atidarymas ir svečiavi- i viškės'' bažnyčioje bus balandžio į ro valdybos narius supažindino į ga vyks gegužės 30 d. Lietuvių formaciją sąjungos nariams duo
Darbo irai. nuo S iki 7 vai. vak.
— "Vagos" leidykla išleido
masis bus balandžio 16 d., renk-, 4 d., sekmadienį, o vai. p. p. į su knygos turiniu. Knyga bus j Tautiniuose namuose. Akademi- sime „Lietuvio Žurnalisto" gegu
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
tadienį, nuo 5 iki 9 vai. vak. "Draugo" spaustuvėje atspaus-1 apie 350 puslapių. Joje tilps ta- į joje 'kaibės L2 s-gos garbės narys žės mėnesi išeinančiame nume 820 psl. rinkinį "Dzūkų melodi
dinta graži Giesmių vakaro ir į me laikotarpyje ėjusios visokios j publicistąs Bronys Raila- NumaX Illinois Technologijos insti choro sukakties programa, iliu- į spaudos — perijodinės, vienkar- j tomą trumpa meninė programa, ryje,
(ji) jos", kuriame y r a beveik 500
liaudies dainų ir jų variantų.
tutas iTIT) balandžio 16 d. 11Į struota dirigento R. A. Kamins- Į tinių leidinių, žurnalų, stovyklų \ kurią atliks "Antrosios Jaunysliiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnniiiiiii
Leidinį paruošė G. četkausvai. r. sudaro progą pasirodyti ko. J. Lampsačio su a. a. komp. i biuletenių — trumpi aprašymai į tės" dainos vienetas i Toron1
Advokatas
kaitė.
studentams iš dvidešimties kraš- j VI. Jakubėnu ir M. Lasyčio nuo- | su leidinių metrika ir leidinių | to. Akademiją ir banketą ruoi
tų. Tai tarptautinis festivalis su traukomis. Taip p a t y r a visas faksimilėmis. Kiek bus įmanoma I šia JLŽS-gos valdyba drauge su
GINTARAS P. ČEPĖNAS
— Lietuvių literatūra yra
MILIJONAS IŠRADĖJUI
tautiniais drabužiais, valgiais ir
i verčiama j. įvairias kalbas. Ne2649 VV. 63rd Street
choristų sąrašas ir vakaro pro-1 surinkti, tilps žinios ir apie lei-įALT sąjunga ir agronomais. Ta
šokiais. Bus universiteto HerPrisiekusiųjų
teismas
nu-; seniai iš spaudos išėjo E. MieChicago, 111. 60629
dinių leidėjus,redaktorius, leidi-! proga centro valdyba numato
gramą.
man salėje, 3241 So. Federal.
nių paskirtį. Bus dokumentinė, i išleisti specialų Vytautui Alan- sprendė, kad Sears, Roebuck į želaičio ' 'Eilėraščiai" ukrainieTel. 776-5162
Įėjimas laisvas. Daugiau infor
istorinės vertės turinti, spaudą! tui pagerbti „Lietuvį Žurnalistą", bendrovė yra skolinga milijonus čių kalba, J. Janonio "Eilėraš
Kasdien 9—6 vai. vak.
macijų duoda telef.: 567-3075.
vaizduojanti knyga. Tokio leidi- j kurį jau redaguoja valdybos sek- dolerių (advokatai reikalauja čiai" ir V. Aurylos ''Lietuvos
Šeštad. 9—12 vai.
nio iki šiol mes neturėjome. Tie- j retorius, redaktorius Vytautas 25 mil.) Petrui Robers, kuris iš vaikų literatūra" rusų kalba bei
X A. a. Kazio KasaUttičio,
rado
naujos
rūšies
įtaisą
(raJ.
Degutytės,
J
.
Marcinkevi
sa, yra apie kai kuriuos leidinius' Kasniūnas. Tikimasi ir šiam renir pagal susitarimą
teisininko ir visuomenininko,
aprašyraų Lietuvių Enciklopedi- į giniui susilaukti lietuvių visuo- chet wrenches), kurio Sears ben čiaus, A. Matučio, E . Mieželai
penkerių metų mirties sukaktį
drovė pardavė apie 14 milijonų čio, V. Palčinskaitės, E . Selelio- flllllllllisilflllllllllllllllllllllllllllllllllllll
joje, tačiau medžiaga išmėtyta, menės dėmesio.
minint bus atnašaujamos šv. Mi
vienetų, nors išradimas buvo
daug kur pasitaiko netikslumų.
šios Tėvų Jėzuitų koplyčioje an
,Aušros" šimtmečio
patentuotas ir nesumokėta išra
Taigi knygos autorius, kruopš
tradienį, balandžio 6 d.. 9 vai.
min.ejim.as
dėjui reikiamo atlyginimo.
DENGIAME IR TAJSOME
čiai jau kelerius metus rinkęs me
ryto.
fpr.).
Ateinančiais
metais
sukanka
TYPEWRITERS AND
džiagą, žada knygą paruošti ge
POLITINIS SEKIMAS
VISŲ R t Š I \ J STOGUS
X Baltic Mouuments, Inc.,
rai. Knyga spaudai turėtų būti 100 m., kai pasirodė laikraštis
ADDING MACHINES
Už savo darbą garantuojame
Federalinis teismas patvirtino
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882.
atiduota šių metų rudenį. Jos iš „Aušra". Ši sukaktis, be abejo,
ir esame apdrausti.
Nuomoja, Parduoda, Taiso
Vienintelė lietuviška paminklų
leidimas atseis apie 7000 dol. Ti- bus plačiai minima išeivijos lie- susitarimą, pagal kurį Chicagos
Skambinkite —
Virš 50 metų patikimas jums
tuvių visame laisvajame pasauly- j policijos departamentas atsisa-1
bendrovė Chicagoje, savininkai
patarnavimas.
ARVYDUI KTELAI
L ir G. Kazėnai. Pasitikrinki
! je. Chicagoje „Aušros" šimtme ko sekimo įvairių grupių ar re5610
So.
Pulaski Rd.. Chicago
te kainas kitur, atėję pas mus
X Tradicinis Velykų stalo į.čio sukaktį paminėti ruošias LŽS! hginių bendruomenių, stebint
Tel.: 434-9655 arba 737-1717
Phone - 581-4111
neapsivilsite.
(sk.). Linas Kojelis, JAV-LJS atstovas Wa- renginys, kurį jau eilę metų į -gos centro valdyba ateinančių jų politinį veikimą. Policijos
shingtone. buvo programos vedėjas LMF Chicagos klubas rengia ; metų kovo 20 d. Jaunimo centro susitarimas sudarytas su JAV
x Lietuvių grupės 17 dienų Vasario 16-tos priėmime JAV Kapitoper Atvelykį, šiais metais vyks; didžioje salėje. Salė minėjimui civilinių laisvių unija. Dar lieka
kelionę į Egiptą ir Šv. Žemę iy. Priėmimą rengė LB-nės Washingbalandžio 18 d. 2 vai. p p. Lie- jau užsakyta. Minėjimas bus ruo neišspręstas 50-ties civilinių ir
ruošia Los Angeles Lietuvių tono apylinkė.
šiamas plačios apimties, su spe politinių grupių, bažnyčių bei
į tuvių Tautiniuose namuose.
Šv. Kazimiero parapija. Prie
Nuotr. D. Bieliauskaitės
cialia akademija ir menine dali atskirų asmenų ieškinys pusės
šios ekskursijos galima prisi
I
x Patikslinimas.
'Draugo" mi. Darbai jau planuojami.
milijono dolerių kompensacijos
jungti iš įvairių miestų. Išvyk
X F. Robmaitė ir J . Žukaus kovo 25 d. laidoje, 6 puslapy, po
už ankstyvesnį jų politinį se
stam iš Los Angeles lapkričio kas vadovaus Jurginių laužui,
Nauji nariai
nuotrauka buvo parašyta "Bal
kimą.
3 d.: iš Chicagos lapkričio 4 d. kuris vyks balandžio 25 d. tuo
tų Laisvės lygo-j atstovai" kon
Kaina asmeniui iš Los Angeies jau po šv. Jurgio minėjimo pa
ATVYKS FOLOVCHAK
LŽS-gos centro valdyba savo
KVIEČIAME KELIAUTI
ferencijoje. Tai įvyko dėl klai
— $2850. Chicagos; — $2685, maldų Jaunimo centro didžio
posėdyje j sąjungą priėmė šiuos
TĖVAS
KARTU 1982
dos. Turėjo būti AIex Alexiev,
New Yorko — $2532. Kaina gali joje salėje. Laužą rengia Chi
narius: Joną Šoliūną, Mykolą
Chicagoje
tebegyvena
Walter
pasikeisti. Skaičius ribotas — re cagos skautės ir skautai, skau- Sovietų Sąjungos klausimų eks Drungą, Birutę Vindašienę, Liną Polovchak, ukrainietis 14 m.
*Ą"7T*^10
pertas, Aušra Zerr, Visuomeni
gistruotis nedelsiant pas Evan- tininkių.-kų Ramovė.
Rimkų, Juozą Šlajų, Apolinarą berniukas, kuris atsisakė grįžti
nių reikalų tarybos pirmininkė,
gegužės 10-gegužės 24
gelina Kmigys, c f Foxs VVhittier
x Ginta Pūdymaitienė, Palos ir prof. Tomas Remeikis, politi Bagdoną. Mykolą Maksvytį ir Au su tėvais į okupuotą Ukrainą.
Travel, 6756 S. Greenleaf Ave., Hills. Gintis Kiudulas, Irena
reliją Balašaitienę.
Dabar jo tėvas paprašė įvažia
13 D I E N Ų S U G I M I N Ė M ! ! !
Whittier C A 90601. Telef.: 213- Vaitkienė iš Chicagos, atvyko j nių mokslų dėstytojas. Nė vievimo
vizos,
norėdamas
sūnų
Visi naujai priimti į sąjungą
VILNIUS — RYGA
698 0496 - Ofc, 213-968-6136- "Draugą" ir nusipirko įvairių r.as jų nėra minėtos lygos narys.
parsivežti į Ukrainą. Dėl sūnaus
nariai
yra
aktyvūs
spaudos
bend
lie
Home.
(sk.).
gegužės 20 - birželio 3
P ° s 1 5-29
X Lietuvos Dukterų d r-jos radarbiai, bendradarbiaują pe grąžinimo vyksta ilgai užsitę
leidinių už didesnes sumas.
gegužės 27 - birželio 10
rugpjūčio 12-26
į t a l p o s e — 2735 W. 71 St., ba
susi byla.
x NAMAMS PIRKTI PA
x A. K. Grina, atsiuntė 3 dol. landžio 6 ir 7 dienomis, t. y. riodinėje spaudoje arba dirbą
liepos 8-22
rugsėjo 2-16
SKOLOS duodamos mažais mė Po 2 dol.: St. Valaitis, Algirdas
Vilnius — Leningradas birželio 17 - liepos 1
nesiniais įmokėjimais ir priei- i Gylys, Uršulė Janušauskas. La antradienį ir trečiadienį, nuo
10
vai.
ryto
iki
9
vai.
vak.
bus
namais nuošimčiais. Kreipkitės į I bai ačiū.
SAVAITEI Į LIETUVĄ
marginami kiaušiniai, o Didyjį
Mutual Federal Savings, 2212
rugsėjo 9-16
rugsėjo 30-spalio 7
Vvest Cermak Road. — Telef. i X žadame aplankyti Sunny ketvirtadienį margučių ir pyra
Visas grupes lydi savininkai arba patyrę palydovai.
VI 7-7747.
( s k , . Hills Foridoje balandžio 30 — gų išpardavimas nuo 9 vai.
Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos
(pr.).
gegužės 3 d. Gegužės mėnesį ryto.
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automobilius '
v Akiniai siuntimui į Ijeta- planuojame 10 dienų kelionę
bei kitus pageidaujamus daiktus.
X Venta DeH — mūsų ga
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — per Sunny Hills į St. PetersburSąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje. ,
Optical Studio 2437'4 VV. Li-gą ir atgal. Informacijas teikia mintos dešros, šaltiena, rūgštus
Smulkesnių žinių teiraukitės.
f
pienas, įvairūs virtiniai, kuge
thuanian Plaza Ct. (69th St.) Marius Kiela tel. 737-1717.
Toronto tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
lis, cepelinai, skaniausi lašiniuoChicago, H. 60629. Telef. —
(sk.).
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
čiai,
baronkėlės,
žagarėliai,
spur
778-6766.
(sk.)
Chicago — (312) 496-8406 — V. Ramonis
X Nida delikatese parduotu gos,
Napoleonas, gardžiausios
Los Angeles — (213) 660-6600 — J . Petronis
x RAŠOMOSIOM mas. Metuvttlra vė, 2617 W. 7 1 St., kaip ir kiek babkos, šakuotis ir daug kitų
— (213)664-0791 namų
neišvardintų
aukščiausios
koky
raidynu, visom kalbom. GAIDOM, vi vienais metais turi gausų pasi
2385
Dundas
St.
W.,
Toronto,
Ont. M6P 1X2 Canada
suose modeliuos* gaunamos CHICA rinkimą įvairių valgių ir keps bės namie gaminto lietuviško
GOJE: Draugas - 4545 W. «3rd St.. nių jūsų Velykų stalui. Atid. maisto. Apsilankykite ir įsitiTELEX 06-986766 TOR
ir vakarais pas A. Daugirdą tai — nuo 8 v. r. iki 8 vai. vak., Ve-I kinsite. Atdara kasdi«n 9—6.
Šiuo adresu sąžiningai patarnaujame įau 22 metai
L. Žurnalistų s-gos centro valdybos sekretorius ir "Lietuvio 2umalisto" re
476-7399 art>a tiesiai iŠ SPAPTA savi
Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVIČIAI
ninko: J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr.,; lykų šeštad. iki 5 vai. vak. Tel. , 2419 W. Utnuanšan Ptaaa Court, daktorius Vytautas Kasniūnas (kairėje) tariasi su pirmininku Jurgiu Janulai
!
(Ketomų biuro registracijos numeris — 1835961)
[tel.
476-4622,
(sk.)
čiu "L. 2 " išleidimo reikalais.
Nuotr. V. A. Račkausko
(sk.).
E. U i lląm U N. Y. 11711.
(sk ) j 476-7675.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS VALDYBOS
PLANAI

Chicagos žinios

WAGNER and SONS

Simon's

TRAVEL

DIENŲ LIETUVOJE

<

«

