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Jaunimas stato kryžius
Valdiškiems
bedieviams
suaktyvinus religijos nieki
nimo i r naikinimo metodus,
tikintis Lietuvos jaunimas dar
uoliau reiškia savo ištikimybę
ir meilę Kristaus Kryžiui.
Lietuvos jaunimas gerai žino,
kur Tautos jėga, išlikimo
garantija ir su poetu Brazdžio
niu drąsiai taria:

pastatytą apie 3 m. aukščio
medinį kryžių. Neilgai Kristus
žvelgė ir laimino nuo kryžiaus
— rugsėjo 23 d. popietę
pravažiuojantys
plentu
atkreipė dėmesį į uniformuo
tus milicininkus, „besidarbuoj a n č i u s " prie kryžiaus.
Sudaužytas kryžius, sulaužy
tas krucifiksas kurį laiką gulė
jo pakelėje, o vėliau dingo.
Gyva tik pašvaistėj
Tai jau antras kryžiaus
kitų dienų rytojaus
išniekinimas.
Maždaug prieš
Gyvent išmokai, pavergta
metus laiko jis buvo pastaty
Tėvyne,
tas kelio Garliava-Kaunas
Nes Tu radai visų
kairėje
pusėje ir tą pačią dieną
didžių herojų
nuverstas.
Kažkas iš tikin
Tartum stebuklą —
čiųjų jį priglaudė ir po kiek
Viešpaties šaltinį.
laiko jis vėl iškilo prie kelio.
1981 m. rugsėjo mėn. iš 25 į Valdiškų bedievių fanatizmas
26 d. naktį jaunimas pastatė antrąkart jį sudaužė ir išnieki
gražų kryžių prie kelio Viš- no, tačiau meilė Kristaus Kry
tytis-Kybartai. 26 d. rytą apie žiui žmonių širdyse nesunaiki
Vorelė argentiniečių kareivių Malvinų salose
satelitai, kurių surinktos žinios teikiamos britų
10 vai. apylinkės pirmininkas nama.
(Falklande). Salose medžiai neauga, kareiviams
štabui, „mato" salose kiekvieną kareivį, karines
Šarskas ir Romas Žukauskas
mažai galimybių užsimaskuoti. JAV erdvės
mašinas ir didesnius ginklus.
1981 m. birželio 3 d. Rainių
kryžių nugriovė, bet 27 d. vaka
miškelyje, Telšių raj., buvo
re tas pats kryžius vėl iškilo
pastatytas meniškas kryžius
senoje vietoje, tačiau išbuvo
su
užrašu
,.Tautos
vos 2 vai. — piktos rankos vėl
kankiniams*. Po savaitės,
jį išrovė. Išverstą
kryžių
čekistams vadovaujant, jis
žmonės papuošė gėlėmis, bet
buvo nupjautas ir, supjausčius
tai nepatiko bedieviams ir
į gabalus, išmėtytas miške
— Izraelio kareiviai Gazos
spalio 18 d. jis buvo supjaus
lyje.
Pietų
Amerikoje
pastebimas
pakrašty
peršovė 18 m. arabę
VVashingtonas.
—
Senato
tytas gabalais ir išvežtas.
ispanų
kilmės
tautų
solida
mergaitę,
kuri ligoninėje mirė.
Nuo
ankstyvo
pavasario
iki
rius Charles Percy, senato už
1981 m. rugsėjo 27 d. atsi
rado kryžius prie kelio Vilka- vėlyvo rudens visoje Lietu sienio reikalų komiteto pirmi rumas, kurį puikiai panaudoja Per paskutinius neramumus
viškis-Zalioji. Rajono kulto voje, keliami jaunų rankų ir ninkas, pareiškė viltį, k a d ir buvusi imperija Ispanija, jau nušauta 14 arabų.
— Kubos radijas pasmerkė
įgaliotinio Urbono iniciatyva mylinčių širdžių, augo kryžiai, Amerikos išėjimas Falklando savo pareiškimuose pasmerk
iššaukdami
beviltišką
valdiš
d
a
m
a
Britaniją.
J
A
V marinų išsikėlimą
krizėje britų p u s ė n n e s u 
spalio 6 d. kryžius buvo
kų
bedievių
pyktį,
ir
su
kiekvie
gadins Amerikos aantykių su
Argentinos
socialistų ir Guantanamo įlankos bazėje.
nupjautas ir išvežtas. Išniekin
nu
jų
nugriovimu
liudijo
Pietų
Amerikos
šalimis.
komunistų
partijos
paskelbė Dėl to Kuboje vyksta „masi
to kryžiaus vietoje ilgai ne vy
antikultūrinj,
antinacionalinį
pareiškimus,
kurie
smerkia niai protesto mitingai".
Kiti komentatoriai pripažįs
to gėlės, kurias atnešdavo
bedievybės
charakterį.
Tačiau
— Armėnų teroristai nušovė
ta, kad santykiai jau sugadin Britaniją. Atskiros peronistų
vietiniai gyventojai.
bedieviškas
vandalizmas
bejė
Turkijos
garbės konsulą Bosto
ti. J A V praeityje
skelbta partijos frakcijos irgi išreiškė
1981 m. rugsėjo 22 d. Prienų
gis
išplėšti
Kryžių
iš
jaunimo
karinei chuntai, ne.
Monroe doktrina neteko pras pritarimą
šile, prie kelio Alytus-Prienai
širdžių!
— Izraelio parlamentas 58ragindamos
„duoti imperialis
mės, n e s JAV išėjo prieš
žmonės pastebėjo
naujai
54
balsais patvirtino premjero
hemisferos valstvbę — Argen t a m s skaudžią pamoką". Poli
Begino
politinę liniją okupuo
t i n ą k a r t u s u E u r o p o s tiniai ir darbo unijų vadai
naudojasi šia tų arabų žemių klausimu. Jis
imperialistine
g a l y b e — Argentinoje
krize,
s
u
s
t
i
p
r
i n d a m i savo pasakė, kad Izraelis reika
Britanija.
Ilgą
laiką
Washingtonas bandė įtikinti reikalavimus valdžiai, kad ji laus Vakarų Kranto ir Gazos
P. Amerikos vyriausybes, kad duotų šiomis sinkiomis dieno pakraščio prijungimo ir nie
šiai hemisferai reikia bendro mis progą opozicijai įsijungti į kad neatsisakys tose žemėse
įsteigtų žydų gyvenviečių.
mis jėgomis spirtis prieš Sovie bendrą kovą.
tų S ą j u n g o s
ir Kubos
Pietų
Amerikos
š a l y s , — Kremlius paukštino Pales
M a s k v a . — Sovietų žinių dirbti — Sibire, ar toliau nuo eksportuojamą
komunizmą. nežiūrint politinių skirtumų, tinos Laisvinimo organizaci
tarnyba piktai atsiliepė į miestų esančiuose sovchozuo- Amerika prašė P . Amerikos visos pasisako už Malvinų salų jos diplomatinį statusą. PLO
užsienio spaudoje pasklidusią se. Agentūra rašo, kad. priešin šalių prisidėti kovojant prieš priklausymą Argentinai. Net atstovybė turės diplomatines
žinią, kad Vietnamas, kovo gai, atsižvelgiant į Vietnamo revoliucijas
Nikaragvoj a r Grenada, Nikaragva ir Kuba, teises ir bus akredituojama
damas su nepaprasta ekono klimatą, jauni vietnamiečiai Salvadore, o d a b a r Washing- k u r i o s
kartoja
Maskvos prie užsienio reikalų ministeri
mine krize, eksportuoja savo siunčiami į pietinius Sovietų tonas padeda dideliam britų pareiškimus.
remia
šiame jos, o ne prie „Sovietų-Afrikosdarbo jėgą. J a u prieš metus Sąjungos rajonus. Jie gauna tą laivynui pulti k a i m y n i n ę konflikte Argentiną. Maskva Azijos solidarumo komiteto",
Maskva buvo paskelbusi, kad patį atlyginimą ir tokią pat Argentiną, kuri kaip tik palan teigia, kad tik Amerikos para kaip iki šiol.
pagal vyriausybių susitarimą
priežiūrą, kaip visi sovietų kiai žiūrėjo į Centro Amerikos m a pastūmėjo Britaniją į šį
— Salvadoro sukilėlių radi
tūkstančiai vietnamiečių at darbininkai. Vietnamiečiams gynimo
n u o k o m u n i z m o karo žygį. Sovietų spauda rašo, jas paskelbė, kad kovose žuvo
vyks į Sovietų Sąjungą moky dalinami atostogų lapeliai, jie planus.
kad sovietų vyriausybė yra jaunas amerikietis Anderson,
tis ir dirbti. Tas kai kurioj gauna medicinos aprūpinimą.
Net ir tos P. Amerikos šalys, t v i r t a i n u s i s t a č i u s i prieš kuris jau seniai įsijungė į
Europos spaudoj sukėlė įtari Dalį savo uždarbio vietnamie
kolonijos atgaivinimą Falk „laisvės kovą". JAV amba
mą, kad Vietnamas, negalė čiai gali pasiųsti namo savo kurios kritikavo Argentinos landų salose.
sada aiškina, iš kur toks Salva
karinę v a l d ž i ą i r k u r i o s
damas kitaip atsilyginti savo šeimoms, rašo „Tass".
Konfliktas įvyko tuo metu, dore atsirado.
nepritarė Falklando salų
globėjams, siunčia
jaunus
— Apie 600 žmonių paminė
Vietnamas skolingas so
kada Argentinos valdžioje
vietnamiečius į Sovietų Są vietams nemažas sumas. JAV užėmimui, šiuo metu remia
jo
12 metų sukaktį nuo Kento
didelę įtaką turi vadinami
jungą, kur jie „atidirba" savo Kongreso raporte minima Argentiną ir jos teises į Malviun-to
įvykių, kai ten buvo
„Amerikos draugai". Prezi
tėvynės
skolas
vyresniem sovietų parama Vietnamui nas. Tik tarp Karibų jūros
nušauti
keturi studentai.
valstybėlių
galima
r a s t i dentas Galtieri 1960 m. studi
broliam.
1981 m., — daugiau 1 bil. dol. pritarimą Britanijos žygiui. javo inžineriją Fort Belvoir,
Gegužės 3 d. „Izvestija" ra Abiejų šalių prekyba pernai
Va. kolegijoje ir laikomas
Patarė išvažiuoti
šo, k a d V a k a r ų
spauda rodo Vietnamo deficitą — 560
Washingtono draugu, kaip ir
„ š m e i ž i a " sovietus. Viet mil.rb. Tokių skolų net ir 7,000
užsienio reikalų
ministeris
Jungtinių Tautų
Washingtonas. — JAV
namiečiai atvyksta į broliš vietnamiečių neatlygins, kad
Costa Mendez. Praeis daug ambasada Argentinoje patarė
taikos planas
ką šalį pasimokyti, o ne ir labai smarkiai dirbdami,
metų,
kol W a s h i n g t o n u i amerikiečiams išvažiuoti iš
kalba
Vakarų
diplomatai
atmokėti skolų. Vietnamiečiai
pavyks
atstatyti
Pietinėje Argentinos. Žemesnių amba
N e w Y o r k a s . — Jungtinių
išbus penkerius metus. Pirmie Maskvoje.
Amerikoje pasitikėjimą JAV sados tarnautojų šeimos jau
Tautų
sekretorius
pasiūlė
ji metai skiriami rusų kalbos
politika.
išvažiuoja. Buenos Aires dir
Britanijai
ir
Argentinai
planą.
mokymui ir pasiruošimams
ba 75 diplomatinio personalo
Jame skelbiamos karo paliau
įvairiems darbams. Po to
nariai, Argentinoje gyvena
— Indonezijoje
v y k o bos; Argentina išveža karius
laikas praleidžiamas dirbant.
apie 7,000 amerikiečių. Nuotai
parlamento rinkimai. Visos iš Malvinų; Britanija atitrau
Broliški rusų
instruktoriai
Irano
fronte
kos prieš Amerikos paramą
įstaigos, parduotuvės buvo kia k a r o
laivus.
Salas
padeda broliams iš socialis
Argentinoje vis
uždarytos, gatvėse patruliavo a d m i n i s t r u o j a
B e i r u t a s . — Irako aviacija Britanijai
Jungtinių
tinio Vietnamo išmokti naujų
auga.
kariuomenė.
Tautų komisija, vadovaujama po ilgesnės pertraukos vėl
specialybių. Tuo paruošiami
— Šiaurinėj Airijoj buvo pakistaniečio Rafeeudin Ah- puolė Irano naftos pardavimo
nauji, Vietnamui reikalingi
nušautas policininkas, o mote medo, tuo pačiu metu vyksta stotį Kharg saloje, Persų
pramonės kadrai. Pernai atvy
Nikaragvos vadai
ris policijos tarnautoja sunkiai derybos dėl salų ateities.
įlankoje.
Bagdadas
įspėjo
ko apie 7,000 vietnamiečių.
sužeista.
Britanija sutinka priimti užsienio l a i v u s , kad jie lankosi Maskvoje
Daugumas jų siunčiami į
— Hong Konge iš vietnamie planą, jei Argentina pažadės neplauktų į salą, nes bus
pramonės mašinų
įmones,
čių pabėgėlių stovyklos pabė išvežti
kariuomenę.
Britai apšaudomi.
Managva. — Nikaragvos
tekstilės pramonę ir į žemės
go 900 žmonių, nes stovykloje prieš dvejus metus sutiko
Reuterio
žiniomis,
Irano
chuntos
vadas Daniel Ortega
drėkinimo, sausinimo projek
įvyko muštynės tarp pietiečiu perleisti suverenumą Argenti kariuomenė pradėjo naują Saavedra su ministerių ir dar
tus.
ir šiauriečių. Buvo sužeisti 22 nai, jei t a sutiktų ilgesniam puolimą
fronto
pietuose, bininkų unijų vadų delegacija
„Tass" agentūra paneigia pabėgėliai. Hong Kongo laikui t a s salas išnuomoti Khuzistano provincijoje, kur išvyko į Maskvą. Laukiama,
Vakarų spaudos žinias, kad valdžia paskelbė, jog ji griež Britanijai. Šį planą sutrukdė sutrauktos
stiprios
jėgos. kad Kremliaus vadai gražiai
vietnamiečiai
panaudojami tai baus neramumų kaiti patys Falklandų gyventojai, jį Irakas čia atsiuntęs naują delegatus priims. Numatomas
ten, kur patys rusai nenori ninkus.
referpprfnm*1 atmesdami
ir Ortegos pasimatymas su
savo Šarvuotą diviriją.

Konfliktas kenkia
ryšiams su P. Amerika

Vietnamo darbo
jėgos Sovietijoj
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Nuskendo britų
kovos laivas
L o n d o n a s . — Argentinos
lėktuvas, pakilęs iš žemyno
aerodromo, antradienį priartė
jo prie britų karo laivyno ir
paleido prancūzų gamybos
„Exocet" raketą, kuri pataikė j
britų naikintuvą „Sheffield".
Laivas sprogo, pradėjo degti.
Po kurio laiko kapitonas įsakė
įgulai apleisti laivą. Vaka
rykščiomis žiniomis, naikin
tuvas dar plūduriuoja vande
n y n e . Britų
žiniomis,
„Sheffielde" žuvo apie 30 jūrei
vių. Dingusiais, sužeistais ir
užmuštais britai neteko 87
vyrų.
Britų s p a u d a i r
parlamentas pabrėžia tautos
pergyvenamą sukrėtimą.
Britanija pripažino, kad
Argentinos
priešlėktuvinės
raketos numušė vieną „Harrier" lėktuvą, skridusį virš
Falklando salos. Lakūnas Įeit.
Nicholas Taylor žuvo.
Argentinos
žiniomis, iš
sekmadienį britų paskandinto
Argentinos kreiserio „General
Belgrano" įgulos jau išgelbėti
680 jūreivių, dar ieškoma kitų
360.
Nuskendęs britų naikintu
vas su 270 įgula buvo septyne
rių metų, vienas moderniau
sių britų laivų, ginkluotas

naujausiais ginklais. Dabar
tinis britų kovinės laivų
grupės v a d a s admirolas Woodword
buvo
nuskendusio
naikintuvo kapitonas.
Europos valstybės, kurios
pradžioje
rėmė
Britanijos
pretenzijas į Falklando salas
ir p a s k e l b ė
Argentinai
ekonomines sankcijas, pradė
jo keisti nuomonę. Argentina
buvo agresorė, kai ji pasiuntė į
salas savo kariuomenę, tačiau
dabar v i s didesne agresore
tampa Britanija, pasakė Airi
jos gynybos ministeris. Pa
našius pareiškimus padarė
Vakarų Vokietijos, Italijos,
Danijos vadai. V. Vokietija
reikalauja karo paliaubų ir
siūlo ieškoti taikingo sprend
mo. Italijos valdžia reikalą-.
ja, kad į konfliktą įsikišta
Jungtinės Tautos.
Popiežius J o n a s Paulius IIsis vėl ragino sustabdyti karą
ir melstis už taiką.

Britų „Sheffield"

L o n d o n a s . — Britų naikin
tuvas „Sheffield", kuris buvo
išmuštas iš rikiuotės, buvo
pakrikštytas 1975 m. vasario
16. Naikintuvas kainavo 47.3
mil. dol., jis buvo 4,100 tonų,
412 pėdų ilgio, ginkluotas 22
Lenkijoj neramu
priešlėktuvinėm
raketom,
dviem
20
mil.
priešlėktuvinėm
Varšuva. — Lenkijos karinė
vyriausybė
a t n a u j i n o patrankom ir viena 4.5 coliu
komendanto valandą Varšu patranka. Laivas vežė vieną
voj ir kituose miestuose, tele helikopterį, ginkluotą iš oro j
fonai nutraukti, uždaryti teat laivus šaudančiomis torpe
rai, kinai, studentų klubai. domis. Laive buvo 299 jūrei
Gen. Jaruzelskis pranešė kari viai. Laivo greitis — 39
nei tarybai iš 21 nario, kad mazgai.
riaušės vyksta Gdanske, ŠtetiPrancūzai nepripažįsta
ne, Elblage, Toninėj, Liubline,
Krokuvoje ir mažesniuose
Pabaltijo prijungimo
miestuose.
Vidaus reikalų ministeris
P a r y ž i u s . — Prancūzijos
gen. Kiszczak pasakė tarybai, vyriausybė niekad nėra pripa
kad 1,372 asmenys suimti, jų
žinusi 1940-ais metais įvykdy
tarpe 271 — Varšuvoj. J i s to Pabaltijo valstybių — Lietu
kaltino Vakarų radijo stotis, vos, Estijos i r Latvijos
kurios kurstančios antisociali įjungimo į Sovietų Sąjungą.
nius elementus. Riaušėse Tai dar kartą pabrėžė Prancū
sužeisti 72 milicininkai, iš jų
zijos užsienio reikalų minist
10 — sunkiai. Varšuvoj sužeis ras Claude Cheysson, atsaky
ti 53 milicininkai. Gatvių
d a m a s į vieno prancūzo
neramumai nenaudingi katali senatoriaus raštišką pakiau
kų Bažnyčiai, nepatarnauja simą. Ministras savo atsaky
jos uždaviniams, pasakė gene me pažymi, kad nuo 1940-ųjų
rolas.
metų nei viešu pareiškimu, nei
Stebėtojai prisimena, jog, tyliu susitarimu Prancūzija
Pabaltijo
įvedus karo stovį, „Solida nėra pripažinusi
rumo" pogrindis skelbė: „Žie v a l s t y b i ų a n e k s i j o s . Sį
patvirtino
ma — jūsų, bet pavasaris n u s i s t a t y m ą
bus mūsų". Maskvos spauda Prancūzijos respublikos prezi
trumpai pranešė apie neramu dentas 1975-ais metais, pasi
r a š a n t Helsinkio konferen
mus Lenkijoje, tačiau įvykių
nekomentavo.
G a t v ė s e cijos baigiamąjį aktą. Jis tada
pažymėjo,
k a d Prancūzija
ašarinės dujos palietė ir du
laiko, jog pasirašytieji tekstai
Vakarų korespondentus.
nesaisto pripažinimo padėčių,
kurių ji, kiekvienu atveju,
nebūtų pripažinusi. Prancū
Brežnevu. Spėliojama, kad zijos vyriausybė neketina ir
revoliucinė Nikaragvos val dabar šio savo nusistatymo
Užsienio
reikalų
džia, JAV-bėms nutraukus pakeisti.
ekonominę paramą, bandys ministro Cheysson pareiški
užmegzti su Maskva dar mą dėl Pabaltijo kraštų aneksi
jos nepripažinimo paskelbė
tampresnius ryšius.
prancūzų vyriausybės žinios ir
Sovietų prezidentas Brežne Senato oficialus leidinys.
vas,
priimdamas
svečius,
pasakė, kad Amerikos vyriau
sybės imperialistinė prigimtis
KALENDORIUS
aiškiai pasirodė BritanijosGegužės 6 d.: Evodijus.
Argentinos konflikte. J i s
ragino jį spręsti derybomis, o Benedikta. Rokantas, Argą.
taip pat derėtis ir dėl Salva
Gegužės 7 d.: Stanislovas,
doro bei kitų Centro Amerikos Domicėlė, Butautas, Danutė
konfliktų. Brežnevas pasakė,
Saulė teka 5:42, leidžiasi
kad imperialistai baugini
mais, šantažu, spaudimais ir 7:53.
ORAS
blokadomis bando primesti
kolonialinę vergiją. Brežne
Saulėta, tvanku, gali palyti,
vas pasmerkė JAV kampa temperatūra dieną 75 1.. naktį
niją prieš Nikaragvą
fO 1.
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112-TOS KUOPOS SUSIRINKIMAS
Balandžio 20-tą Dievo Moti
nos Gimimo parapijos salėje
Chicagoje buvo 112-tos kuopos
susirinkimas. Dalyvavo arti
penkios dešimtys kuopos na
rių. Visi buvo dar neužmiršę
Velykų. Ir salėje tebebuvo
Velykų nuotaika. Prezidiumo
stalas buvo apdengtas gražia,
šviesia staltiese; jo galuose iš
kilmingai stovėjo JAV ir Lie
tuvos vėliavos. Kitą stalą, sa
lės šone, puošė žydinčios gėlės.
Buvo jauku, malonu, iškilmin
ga.
Pirmininkas Paulius Binkis
pradėjo susirinkimą, pakvies
damas dvasios vadą kan. Vac
lovą Zakarauską sukalbėti
maldą. Po maldos, sekretorių
savaitės proga, pirmininkas
įteikė po rožės žiedą sekretorei
Sofijai Nieminski ir iždininkei
Alicijai Cekanor. Po to pasa
kojo apie neseniai buvusį cent
ro valdybos posėdį, kuriame
vyko svarstymai apie šįmetinį
vyčių seimą, ruošiamą Clevelande. Ragino į seimą nusi
vežti daug jaunimo, kad jie
pratintųsi užimti senųjų vie
tas.
Buvo perskaitytas
ilgas
sąrašas naujų kuopos narių.
Iždininkė Alicija Cekanor pra
šė nesumokėjusius nario mokečio nedelsiant atlikti savo
metinę prievolę, nes gali būti
išbraukti iš narių skaičiaus.
Dvasios vadas neturėjęs pro
gos prieš Velykas pasveikinti
vyčių, šį vakarą sveikino ir lin
kėjo, kad užsimotus darbus
pasisektų laimingai įvykdyti.
Papasakojo apie Velykų reikš
mę.
Buvo pranešta, kad balan
džio 25-tą Dievo Motinos Gi
mimo bažnyčioje bus teikia
mas
sutvirtinimo
sakramentas; tose iškilmėse
vyčiai dalyvaus su savo vėlia
vomis. Renginiu vadovė Zu
zana Bolanos pasakojo, ką_galima
p a m a t y t i Chicagos
teatruose ir kokius lietuviškus
muziejus būtų galima aplan
kyti. Seselės kazimierietės Chi
cagoje turinčios gražų muzie
jų-

Vyskupas Vincentas Brizgys Chicagos vado

tos kuopos pirmininkė Stefanija Uginčienė, 112-

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

metams
$45.00
$45.00
$45.00
$43.00
$30.00

Vi metų
$27.00
$27.00
$27.00
$25.00
$19.00

3 mėn,
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

Pavasarį gamta pasipuošia
tos kuopos pirmininkas Paulius Binkis, Lietuvos
vaujančių vyčių tarpe šv. Kazimiero šventėje. Iš
žiedais ir naujais lapais, o mū
Reikalų komiteto pirmininkė Rūta Kazlauskienė
k.: Illinois - Indiana apygardos pirmininkas Vin
sų kuopos Ritualų komiteto pir
ir šventės rengimo komiteto pirmininkė Irena Nocas Samoška, vyčių veiklos skyriaus „Drauge"
rušytė.
mininkė Rūta Dagienė puošia
redaktorė Emilija Pakalniškienė, 36-tos kuopos
pirmininkas J o n a s Paukštis, vysk. Brizgys 14vyčius aukštesniais
laips
Nuotr. P . Malėtos
niais. Ji pranešė, kad balan
• Administracija dirba kas
• Redakcija straipsnius taiso savo
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
džio 26-tą Vyčių salėje 36-tos
niais nuo 8:30 iki 12:00.
Fl., ir gegužės 16 d., sekmadie
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
kuopos susirinkime vyčiai bus
•
Redakcija
dirba
kasdien
8:30
susitarus. Redakcija už skelbimų
nį, tuoj po lietuviškų pamaldų
keliami į pirmą ir antrą laips
— 4:00.
turini neatsako. Skelbimų kainos
iki 4 vai. p. p., prie St. Paul of
nius.
prisiunčiamos gavus prašymą.
the Cross Church, 10970 State
Susirinkime sužinojome, kad
Rd., 703, N. Palm Beach, Fl.
balandžio 17 d. Kenoshoje mi
Visi lietuviai kviečiami rin
rė dr. Vytautas Balčiūnas. Jis
Jei nauja valdyba norėtų, kad Susirinkimas baigtas Tautos
kimuose
dalyvauti
—
atlikti
sa
savo žmonai Teresei padėjo
ji būtų iš didesnio skaičiaus
p
MikšyS
vo tautinę pareigą. Turi teisę narių, susirinkimas jai suteikė himnu.
suorganizuoti 38-tą vyčių kuo
balsuoti visi lietuviai/ kurie teisę kooptuoti kitus narius į
pą ir daug metų rėmė vyčius.
M
Ū
S
Ų
A
B
I
T
U
R
I
E
N
T
A
I
yra ne jaunesni kaip 18 metų ir valdybą.
Aleksandras Mockus prane
DAINIUS SKIOTYS
DR. JONAS MAŽEIKA
yra įregistruoti šioje apylinkė
šė, kad kovo mėnesį įvykęs
Pirm. Manomaitienė nuošir
DANTŲ GYDYTOJAS
je. Balsavimo tvarką ir visas džiai padėkojo kun. Prunskiui
ALMA M A R I A
vartotų daiktų išpardavimas
4600 W. 103 St. Oak Lavvn
kitas informacijas suteiks vie už jo parašytą tokią svarbią
MATVĖKAITE
davė gražų pelną. Dėkojo už
Tel. 423-8380.
toje rinkimų komisija.
paaukotus daiktus, dėkojo dir
knygą, kurią tiek daug mūsiš
Valandos
pagal susitarimą.
LB M E T I N I S
busiems išpardavime. Prane
kių y r a pareiškę norą įsigyti, o
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
SUSIRINKIMAS
šė, kad gavęs sąskaitą už pa
tos, kurios buvo atvežtos, vi
taisymus, kuri esanti dvigubai
DR. FRANCIS MAŽEIKA
LB Palm Beach apylinkės sos išparduotos. Padėkojo inž.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
didesnė už daiktų išparda
narių metinis susirinkimas vy P r a n u i Urbučiui už kun.
4255
VV.
63rd St.
vimo pelną.
ko kovo 18 d. Juno Beach Me Prunskio p a s mus atvežimą. Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv.12—4
Gegužės 15-16 dienomis Chi
todistų parapijos salėje. Apy
6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12,1—6.
cagoje vyks Vidurio Vakarų
linkės
pirm.
Irena
kėgliavimo turnyras ir Vidu
Manomaitienė atidarė susirin
DR. K. 8. BALUKAS
rio Centro apygardos suvažia
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
kimą, padėkojo visiems už gau
Akušerija ir moterų ligos
vimas. Illinois - Indiana apy
DR. P. KISIELIUS
Ginekologinė Chirurgija
sų atsilankymą ir pateikė dar
gardos vyčiai
rūpinsis
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
6449
So.
Pulaski
Road
(Cravvford
botvarkę, kuri buvo priimta be
1443 So. 50th Ave., Cicero
atvykusiais iš kitų miestų.
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
pakeitimų. Vienos minutės at
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Daug darbo dabar turi apy
sistojimu buvo pagerbti šioje
šskyrus treč. §ešt. 12 iki 4 vai. popiet
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
gardos iždininkė Irena SankuBaigia Bentley vidurinę mo apylinkėje mirę lietuviai. Susi
tė, planuojanti įdomiai užimti
DR. IRENA KURAS
kyklą. Yra baigęs vienuolika rinkimui pirmininkavo Neris Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
atvykusius svečius.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
skyrių lituanistinės mokyk Šimkus, sekretoriavo Albina
DR. PETER T. BRAZIS
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS
Liepos 4-tą Chicagoje bus vy
los. Priklauso Detroito sporto Jakubauskienė. Praeito meti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALISTĖ
čių gegužinė. Eleonora Kaspu2434 VVest 71st Street
Šiais metais baigia „Hari- klubui „Kovui" ir Detroito lie nio susirinkimo protokolą per
MEDICAL BUILDING
tienė jau rūpinasi, kaip ge
3200 W. 81st Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
son High" gimnaziją ir „Ži tuvių ledo rutulio komandai. skaitė Alfonsas Pilipavičius.
gužinėje reikės apdovanoti
Va!.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p p
11:30
vai.
ryto
iki
3
vai.
popiet.
burio" aukštesniąją lituanis Dainuoja Detroito jaunimo Protokolas priimtas be patai
daugiausiai naujų narių su
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
chore.
sų. Apylinkės veiklos praneši Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
tinę mokyklą.
radusius Lietuvos vyčių or
Jis yra gavęs premijas už mus padarė pirm. Manomai
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Priklauso „Gabijos" skau
DR. EDMUND L CIARA
ganizacijai.
Povilas
čių tuntui. Šoko „Šilainės" brėžinius iš Society of Manu- tienė, vicepirm.
DR. J. MEŠKAUSKAS
OPTOMETRISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Susirinkime paskaitą skaitė tautinių šokių grupėje ir daly facturing Engineers ir dirba Mikšys ir ižd. Linas Staškū2709 VVest 51st Street
Specialybė vidaus ligos
Emilija Sakadolskienė. Kalbė vavo 5-toje tautinių šokių braižytoju Stegner Electric nas. Kontrolės komisijos aktą
Tel. — GR 6-2400
2454 We$t 71st Street
jo apie Užgavėnių, Gavėnios, šventėje Chicagoje.
rendrovėje.
perskaitė Stasys Slabokas. Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
Velykų ir Atvelykio papročius
Dainius planuoja studijuoti Pranešimai priimti be diskusi
Priklauso ^Audinio" šoklų
3 iki 7 v. p.p Tik susitarus
Lietuvoje. Rodė ir įvairių kau grupėje ir Dievo Apvaizdos architektūrą arba Industrial jųOfs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
kių paveikslus: velnių, gyvulių bažnytiniam chorui.
Design Schoolcraft College ir
DR. E. DECKYS
Ofs. 742-0255 Namų 584-5527
Kitas darbotvarkės punk
ir žmonių galvų su didelėmis
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
Yra aktyvi „Kovo" sporto baigti mokslus Lawrence tech tas buvo kun. dr. Juozo PrunsDR. ALGIS PAULIUS
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
kumpomis nosimis.
klube. Dešimt metų groja nologijos institute.
ORTOPEDINĖS LIGOS kio ir jo knygos „Lietuviai Si
EMOCINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
Padėkoję prelegentei ėjome mokyklos orkestre klarnetu.
bire" pristatymas. Autorių
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
1185
Dundee Ave.
VICTORIA
prie gražiai paruošto vaišių Yra mokyklos vokiečių klubo
kun. Prunskį pristatė P. Mik
6449 So. Pulaski Road
Elgin, III. 60120
VALANTIEJUTĖ
stalo ant kurio kvepėjo kava ir pirmininkė. Už
Valandos pagal susitarimą
mokykloje
Valandos pagal susitarimą
šys. Pateikdamas jo trumpą
pyragai. Šeimininkėmis buvo p a r a š y t ą
rašinėlį
Michibiografiją,
pažymėjo,
kad
kun.
Victoria Valantiejūtė, Kęstu
T e l . 372-5222, 2 3 6 - 6 5 7 5
DR. A. B. 6LEVECKAS
Marija Deksnienė ir Zuzana ganc valstijoje laimėjo 8-tą
Prunskis yra žymus visuome
čio
ir
Mariannos
Valantiejų
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
DR. ROMAS PETKUS
Bolanos.
vietą.
nininkas, žurnalistas, redak
duktė
baigė
Lauser
High
Ofiso
tel.
—
233-8553
E. Pakalniškienė
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Wayne State universitete ža School Bloomfield Hts., Mich. torius, daugelio knygų auto
Service: 885-4506 — Page »06058
Ofisai:
da studijuoti kompiuterių inži
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
Victoria yra skautė. Dalyva rius, iš savo asmeniško fondo
111
NO.
VVABASH AVE.
3907 VVest 103rd Street
neriją.
yra paskyręs daug premijų
ganizacijai
verbavimą.
Ver
vo
Toronto
skautų
suvažia
Valandos
pagal susitarimą
C H I C A G O S VYČIAMS
Valandos pagal susitarimą
įvairiose srityse pasižymėju
bavimo
vajus
prasidėjęs
sau
vime,
atstovaudama
Detroito
ŽINOTINA
MYKOLAS G I N T A S
DR. L D. PETREIKIS
sio 1-mą, baigsis birželio 30-tą.
Ofiso tel. — 582-0221
skautams. Šoko Penktojoje siems lietuviams, dirba su vi
DANTŲ GYDYTOJA
Gegužės 15-16 dienomis Chi Jam v a d o v a u j a Eleonora
ABARIUS
DR. JANINA JAKSEVlClUS
tautinių šokių šventėje. Domi sais Lietuvos laisvinimo veiks
8104 S. Roberts Road
niais.
Iš
knygos
„Lietuviai
cagoje bus Vidurio Vakarų Kasputienė. J o s telefonas yra
JOKSA
si slidinėjimu, plaukimu,
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
VAIKŲ LIGOS
kėgliavimo turnyras. J i s vyks 7354614.
jodinėjimu ir muzika. Planuo Sibire" ištraukas paskaitė Bro
Tel. 563-0700
6441 S. Pulaski Rd.
Oak Lawn kėgliavimo name, o
Rugpjūčio 5-8 dienomis vy
Valandos pagal susitarimą
ja įstoti į JAV laivyną, nius Aušrotas ir Mikšys. Po to
Valandos pagal susitarimą
vaišės vyčių salėje.
čių seimas Clevelande.
bandydama padaryti karjerą trumpą žodį tarė knygos auto
DR. FRANK PLECKAS
Birželio mėnesį bus Illinois Chicagos vyčių choras ren
iš duomenų statistikos ir rius kun. J. Prunskis. Jis pa
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
(Kalba lietuviškai)
reiškė,
kad
šią
knygą
rašęs
Indiana apygardos suvažia kasi repeticijoms kiekvieną
apskaičiavimo mašinų skyriu
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
dvejus metus su didžiausiu
vimas.
ketvirtadienį 8-tą vai. vak.
je.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skausmu širdyje apie mūsų
Liepos 4-tą gegužinė Chica Tautinių šokių šokėjai - kiek
"Contact lenses"
3844 VVest 63rd Street
brolių ir sesių išgyventas Sibi
gos vyčių salėje ir sodnely- vieną trečiadienį 7 vai. vak. Vi
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Valandos pagal susitarimą
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.
re baisias kančias. Joje su
je.Cia bus įteiktos premijos už sos repeticijos vyksta vyčių sa
6132
S.
Kedzie
Ave.
Chicago
rinkta medžiaga yra paremta
naujų narių Lietuvos vyčių or lėje.
VVA 5-2670 arba 489-4441
DR. LECNAS SEIBUTIS
ir liudytojų paro
Palm Beach, Florida dokumentais
DR.
K.
A.
JUČAS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
dymais. Gaudavęs anonimi
PROSTATO CHIRURGIJA
O
D
O
S
LIGOS
LIETUVIŲ
nių grasinimų, kad ši knyga
2656 W. 63rd Street
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
nebūtų išleista. Ir šia proga dė
BENDRUOMENĖS
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
kojo už stambią finansinę pa
RINKIMAI
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
ramą mecenatei dr. Kotrynai
Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
JAV Liet. Bendr. Flori Giniotienei, mūsų apylinkės
DR. V. TUMAS0NIS
Gydytojas ir Chirurgas
Onutės ir Mykolo Abarių dos apygardoje į X-tąją tarybą valdybos vicepirm. sociali
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
sūnus. Baigia
Riverside kandidatuoja: Antanas Gudo- niams reikalams, ir visiems
OF FAMILY PRACTICE
2454 VVest 71st Street
gimnaziją Dearborn Hts. ir nis, Angelė Kamiene, dr. Hen prisidėjusiems prie šios kny
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Vai : pirm , antr., ketv. ir penkt. 2-5
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
,,2iburio"
a u k š t e s n i ą j ą rikas Lukaševičius, Zigmas gos išleidimo.
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
lituanistinę mokyklą.
Knygos pristatymui užsitę
Stazdas, Mečys Šilkaitis ir į
Tel. REliance 5-1811
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
Gimnazijoje visus ketverius PLB 6-to seimo atstovus Ka sus, susirinkimo dalyviai ma
DR. WALTER J . KIRSTUK
DR. PETRAS ZLI0BA
metus buvo garbės sąrašuose. zys Gimžauskas, dr. Henrikas žai besidomėjo kitais darbo
Lietuvis gydytojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priimtas į National Honor Lukaševičius, Simas Velbasis. tvarkės punktais. Valdybos
3925 VVest 59th Street
6745 VVest 63rd Street
Society.
Gimnazijoj
žaidė
Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt.
Vai ; pirm., antr ketv ir penkt
LB Palm Beach apylinkės nariai, kurių kadencija yra pa
n u o 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak
krepšinio k o m a n d o j . Yra rinkimų komisiją sudaro: pirm. sibaigus, atsistatydino ir pa
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
Treč ir šešt. uždaryta
išrinktas į 1981-1982 metų „Ali Veronika Aušrotienė, Ringailė reiškė, kad jie į naują val
DR. K. M. ŽYMANTAS
City" kreipšnio
komandą. Zotovienė ir Adolfas Šalkaus dybą
nekandidatuos.
Prie
DR. IRENA KYRAS
Chicagos Lietuvos Vyčių choro bankete laimėjimams skirtą
DR. S. T. CHIRBAN
Priklauso
sporto
klubui kas. Šioje mūsų apylinkėje rin apylinkės valdybos narių, ku
DANTŲ GYDYTOJA
Stasės Grigaliūnienės paveikslą dalyviams rodo: choro Dirm
DANTŲ GYDYTOJAI
„Kovui", „Baltijos" skautų kimai vyks š. m. gegužės 12 d., rių kadencija dar nėra pasi
2659 W . 59 St., C h i c a g o
2654 VVest 63rd Street
Sabina Klatt, 112-tos kuopos pirm. Paulius Binkis, paveikslo
tuntui. Priimtas
studijuoti trečiadienį, nuo 2 iki 6 v. p. p., baigusi, vienbalsiai buvo iš
Tel. 476-2112
Vai pagal susitarimą: antr., treč.
kūrėja Stasė Grigaliūnienė, choro vadovas muz. Faustas
s
ą
s
k
a
i
t
y
b
ą
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
of
Valandos
pagal
susitarimą
—
Pirm.
rinkti
į
valdybą
dr.
Vytautas
ketv. 10 v ryto iki 6 v vakaro
B. V. Aušrotų namo verando
Strolia ir choro vicepirm. Stasys Stasiūnas.
antr., treč., ketv. ir šeštad
Tel. - 778-3400
Michigan,
Dearborne.
Damijonaitis
ir
Jonas
Štaras.
je, 411 Appolo dr., Juno Beach,
Nuotr. G. Janulos.

MŪSŲ

kolonijose

Kovos prieš Reaganą

LB SUKAKTUVIŲ DIENOS DETROITE

ARGUMENTŲ
SKURDAS
Kad Amerikoje yra skurdo
— per daug skurdo — nėra mi
tas. Tačiau yra mitas tvirtin
ti, kad skurdo problema
neįveikiama ir kieta dėl to, jog
prez. Reagano administracija
šios šalies ekonominę politiką
pasuko tokia, o ne kitokia
kryptimi.
Pvz., sensacingame „reportaže" apie skurdą JAV, masinio tiražo žurnalas „Newsweek" bal. 5 aliarmavo dėl
kylančio nuošimčio gyven
tojų, kurių pajamos nesiekia
oficialios neturtingumo ribos.
Tuo pačiu metu visai nebuvo
atkreiptas dėmesys į faktą,
kad šis gana dramatiškas
neturtingųjų procento ūgtelėjimas prasidėjo jau dvejais
metais prieš Reagano val
džios pradžią. 0 paskutiniai
siais prez. Carterio valdymo
metais (1980), skurdžių pro
centas pašoko nuo 11.8 iki
13.2% visų JAV gyventojų. Tai
pats smarkiausias to rodiklio
metinis padidėjimas nuo prez.
Eisenhowerio laikų,
smar
kesnis net už tą, kurį spėjama
paskelbsiant 1981 metams (ir
maždaug lygus tam, kuris
administracijos
priešininkų
numatomas 1982 m.). Iš to
plaukia dvi išvados: (1) dabar
tinė valdžia skurdo augimo,
tiesa, nepristabdė, bet (2) ji to
(naujo) kilstelėjimo ir neiššau
kė. Galime pridėti ir trečią iš
vadą: „Newsweek" ir panašių
komunikacijos kanalų bosai,
atrodo, labai suinteresuoti,
kad skaitytojai įsisąmonintų
pirmąją išvada ir pamirštų
antrąją...
Bet gal taip ir reikia: kas čia
svarbu, kad skurdžių gausėji
mas prasidėjo jau prie demo
kratų, — svarbu, kad jis
neįveikiamas nė dabartyje (ir
ko gero dar pasmarkės) prie
respublikonų! Ne kaltinti dėl
praeities, o susirūpinti atei
timi! — kviečia įvairaus plau
ko progresistai, per šimtą
tūkstančių dolerių į metus už
dirbantieji ekrano karaliukai
ir "isa demokratų ,karo prieš
skurdą" armija...
Deja, krapštinėtis praeityje
reikėtų jei ne dėl kitos, tai bent
jau dėl šitos priežasties: dėl
smalsumo sužinoti, nuo ko gi
priklauso neturtingųjų pro
cento Amerikoje kilimas ir
smukimas, kad
užsimojus
nugalabyti skurdo smaką, ne
bebūtų vėl įsimanėvruota į
praeities akligatvius. Ir kaip
tik šiuo atžvilgiu čia pravers
tų statistika, kurią surinko
(tiesa, konservatyvi) Heritage
Foundation org-ja. Tie duo
menys rodo, kad skurdžių nuo
šimčio mažėjimą lemia ne tiek
tam tikslui skiriamos specia
lios išlaidos, kiek bendras eko
nomijos rodiklių kilimas.

Heritage fundacijos, atitin
kami duomenys visiškai pa
tvirtina. Dėl to pagrindinė
vargstančiųjų viltis — pasto
viai greitėjančiuose ekonomi
jos augimo tempuose. O tai,
reganomistų nuomone, esą
galima pasiekti tik privatinio
sektoriaus s k a t i n i m u su
mažintomis mokesčių ratomis
ir biurokratininių nuostatų
naštos palengvinimu. Bet to
kio kurso geri rezultatai pasi
reiškiantys tik po ilgesnio lai
ko, ir užtat dabartinis (ir jau
prie galo einantis) ūkinis nuo
smukis neturėtų vyriausybės
nuo to kurso nukreipti.
Specialios išlaidos, skiria
mos neturtui nugalėti, neefek
tyvios ir dėl to, kad, kaip
p r i p a ž į s t a ir ,,Newsweek"
žurnalas, pagal tam tikras
kalkuliacijas iš kiekvieno ko
vai su neturtu skirto dolerio
tiesiai į vargstančiųjų rankas
pakliūna tik... 10 centų! O tai
perša šitokią mintį.
Šiuo metu esama 10 pagrin
dinių programų, taikomų gry
nai tik nepasiturinčių gyven
tojų pašalpai. Šis dešimtis
subsidijų (įskaitant AFDC,
Medicaid, maisto korteles ir
SSI) federalinei valdžiai šie
met kainuoja 67 bil. dolerių.
1983 m. biudžete prez. Reaganas šią sumą norėtų numušti
ligi 57 bil. T a d orientacijai ga
lėtume paimti apskritą 60 bili
jonų sumą. Ir, štai, intriguo
jantis rezultatas: jei šią sumą
padalintume iš 10 milijonų pa
čių neturtingiausių Amerikos
gyventojų, gautume — po
3,000 dol. kiekvienai galvai!
Taigi gana tipiškai vienos mo
tinos ir septynių vaikų skur
džių šeimai tektų net 24,000
dol. per metus. Arba, kitaip ta
riant, jei visos federalirdų fčadų skurdžių reikalams skirtos
lėšos eitų tiesiai skurdžiams,
(ir jei iš gausiausių šeimų bū
tų šiek tiek atimta ir atiduota
mažiausioms), tai visi skur
džiai iš karto taptų vidurinės
klasės piliečiais!

Pvz., 1964 m. 18% visų JAV
gyventojų buvo oficialiai pri
pažinti neturtingais. Prez.
Johnson ui paskelbus „karą su
skurdu", po ketverių metų šis
rodiklis buvo nukritęs jau ligi
12.8% Atrodytų, kad milžiniš
kų išlaidų pareikalavęs „ka
ras" vis dėlto atnešė ir vai
sių. Tačiau tarp 1949 ir 1963
m., kada valstybės išlaidos ko
vai su neturtu buvo žymiai
menkesnės,
neturtingumo
rodiklis vis tiek nukrito — ir
tai gan dramatiškai — nuo
32.7% ligi 19.5%. Kita vertus,
1970 m. dekadoje, kada išlai
dos socialiniams reikalams
pakilo dar ir virš Johnsono
laikų normų (o speciali pa
šalpa skurdžiams — net
156%!), šiuo atžvilgiu nepa
daryta beveik jokio progreso:
1980 m. skurdžiai sudarė 13%
visų JAV gyventojų, lygiai
kaip ir 1968 ar 1970 m. Sių
faktų paaiškinimas glūdįs
hipotezėje, kad neturtingumo
rodiklis priklauso nuo bendro
ekonomijos stovio: skurdžių
nuošimtis kyla tada, kai
smunka bendrasis nacionali
nis produktas (GNP), ir

Šitokį priėjimą prie neturto
problemos jau seniai siūlo Miltonas Friedmanas ir kiti „kon
servatyvieji" ekonomistai. O
kaip gi jie galvoja tą tiesio
ginį pinigų skirstymą vykdy
ti? Vienas siūlymas toks: per
jau egzistuojantį mokesčių rin
kimo (Internal Revenue Ser
vice) mechanizmą, kuris kiek
vienais metais
milijonams
gyventojų grąžina permokė
tus mokesčius ir tuo pačiu ga
lėtų išsiuntinėti subsidinius
čekius visiems tiems, kurių už
pildyti pajamų mokesčių pa
reiškimai juos rodytų uždir
bus mažiau, negu oficialios
neturtingumo ribos leista.
Bet, žinoma, ši koncepcija
bent ligi šiol daugumai poli
tikų atrodė per paprasta ir to
dėl — per „radikali". Be to, ją
viena ar kita forma įgyven
dinus, netektų darbo visa ne
turto pašalpas administruo
jančioji biurokratija ir tie
privatinio sektoriaus konsul
tantai bei verslininkai (vadi
namoji „skurdo industrija"),
kurie už išpūstus „patarnavi
mus" skurdžiams kompensuo
jami tiesiogiškai iš valstybės
iždo.
Prieš dvi dienas šioje vie
toje jau minėjome ir pozityvų
infliacijos pažabojimo poveikį
neturtingų šeimų pajamoms.
Bet kaip tik apie šį aspektą
„Newsweek" žurnalo straipsny
beveik visai nekalba. Nekal
bama ir apie kitus reikšmin
gus „dešiniųjų" pasiūlymus,
kaip antai juodosios rasės eko
nomisto Th. Sowellio suges
tiją
sumažinti
minimalinį
atlyginimą tam, kad būtų gali
ma legaliai pasamdyti tuos be
darbo slampinėjančius jaunus
vyrus (pvz., daugiavaikių mo
tinų betėvius sūnus), kurių
darbas niekam nėra vertas
daugiau kaip 3 dol. per valandą

-
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Šių metų pradžioje JAV
Lietuvių Bendruomenė užbai
gė savo sėkmingos veiklos
trečiąją dekadą. Tiksli jos
gimimo data — 1952 m.
vasario 14 d., nes tą dieną ji
buvo inkorporuota Hartfordo
mieste, Connecticuto valstijoje, ir inkorporavimas įsigali ojo visose Jungtinėse Amerikos Valstijose.
JAV LB 30-mečio minėjimas
įvyko
Detroito
priemiesty
Southfielde, lietuviškos Dievo
Apvaizdos parapijos kultūros
centre 1982 m. balandžio 16,
17 ir 18 dienomis. Kad
skaitytojui lengviau būtų susi
gaudyti, minėjimą aprašysiu
chronologine tvarka, išleis
damas tik premijų įteikimo
šventę, nes ją aprašiau atski
ru reportažu.
Nors „profesinio žurnalizm o " a p a š t a l a i ir n e b u s
patenkinti, rašiny nevengsiu
nei komentarų, nei, kur man
atrodys reikalinga, kritikos.
Dailės paroda —
B. R a u c k i e n ė s solo

ALFONSAS NAKAS
buvo surašiusi š.m. balandžio
8 „Drauge". Tik pabrėšiu, kad
B. Rauckienė — seniai nebe
naujokė, o subrendusi dailininkė, turinti tos snties (skulptūros) akademinį išsilavinimą
bei daugelio metų kūrybinio
darbo patirtį. J a u maždaug
prieš dešimtmetį dėl parodos
su ja tarėsi tuomet Detroite
veikusios LŽS c. v-bos nariai
Vladas Mingėla ir Vladas
Selenis, bet tuomet ji apsisprendė palūkėti.
Antroji kalbėtoja — Dalia
Augūnienė. J i aptarė kūrybą
meniniu požiūriu, bandydama
klausytojams atskleisti ne tik
dailininkės technines plony
bes, bet ir jos tapytų bei lipdy
tų žmonių sielas. Kūrybos
aptarimas buvo nepaprastai
įdomus. Gaila, tegirdėję tik
nelabai garsiai kalbant, nema
tę paties skakomo rašto,
negalime vertintojai nei šimtu
nuošimčiu pritarti nei su kuo
nors
nesutikti.
Stebėtina:
daugelis susirinkusiųjų pirmą
kartą
išvydome dailininkę
Birutę Rauckienę, nors mote
ris, arba ponia Birutė Rauckie
nė, seniai tarp mūsų gyvena. Ir
pirmąjį kartą išgirdome dailės
kritikę Dalią Augūnienę, kai
daugelį metų ji apie dailę
nekalbėjo
nei
privačiuose
pobūviuose, nei viešai.

pakviesti į kavinę, kur didele
srove pasiliejo šampanas ir
ant ilgo stalo kvepėjo šalti
užkandžiai. Susitikome su
bičiuliais
iš
Chicagos,
Montrealio, Toronto, Baltimorės, net iš Floridos. Jaukus
šurmulys tęsėsi beveik iki
vidurnakčio.
Š e š t a d i e n i o rytinė
sesija
Balandžio 17 ryte vieną
valandą
vyko registracija.
Neturiu visiškai tikslaus atsto
vų skaičiaus, bet esu infor
muotas, kad jų buvo apie
šimtinė ir dar keliolika garbės
svečių.
Rytinis, a r b a priešpietinis,
posėdis vyko kultūros centro
didžiojoje salėje.
Minėjimo rengėjų
vardu
trumpai prabilo JAV LB Kraš
to v-bos vykd. vicepirm. ir
Detroito apyl. v-bos pirm.
Jonas Urbonas. Kiek ilgesniu
žodžiu svečius sveikino Kraš
to v-bos pirm. Vytautas Kut
kus. T a r p kitko jis pabrėžė, jog
čia v i s i
suvažiavusieji
bendruomenininkai yra gyvo
sios LB ląstelės, bazė, kuria
r e m i a s i LB veikla. Kad
darbotvarkės gausios temos
būtų sklandžiai išnagrinėtos,
p a s k e l b ė taisykles. Kiek
vienai temai būsią duodama
30 minučių laiko: 5 min.
pranešėjui, 25 min. diskusi
joms (šios tvarkos buvo griež
tai laikytasi ir ne tik laiko riba
niekur neperžengta, bet seseija
užbaigta net truputį per anks
ti). T a pačia proga V. Kutkus
paskelbė ir darbo prezidiumą:
pirmininkai — Algis Rugie
nius ir J o n a s Urbonas; sekre
torė — Danguolė Jurgutienė;
rezoliucijų komisija — dr.
Adolfas Darnusis, Kazys
Laukaitis ir Milda Lenkaus
kienė, o vėliau ši k-ja papildy

LB apygardų ir apylinkių
atstovai iš keliolikos JAV
„lietuviškų" miestų, o taip pat
ir svečiai iš Kanados ėmė
rinktis
penktadienį,
balandžio 16-ją, nors posė
džiai turėjo prasidėti tik
kitą rytą. Anksčiau atva
žiavus, ypač tiems, kurie įsikū
rė moteliuose, pirmąjį vakarą
JAV LB krašte v-bos pirm.
būtų tekę nuobodžiauti, nes
Detroito
lietuviai
įvairius Vytautas
Kutkus
minutės
pobūvius paparastai rengia žodeliu pasidžiaugė puikiais
š e š t a d i e n i a i s i r s e k m a - dailės darbais, paskelbė ir
d i e n i a i s , o š i o k i a d i e n i a i s dailės parodą, ir JAV LB 30kultūros centre tik sportinin- mečio minėjimą atidarytais,
kai treniruojasi. LB iškilmių
Rauckienė
dėkojo
B
rengėjai planavo, kad ir visiems, kas padėjo parodą
penktadienio vakaras būtų surengti, o taip pat ir atida
įspūdingas, liktų atmintinas. rymo dalyviams. Žadėjo kurti
Tai susitarė su dailininke į į į j . ,.
_
Birute Rauckiene, kad tą
Po atidarymo dar kurį laiką
vakarą, balandžio 16 d., būtų
kūriniais,
ypač skulptūromis
atidaryta jos darbų paroda.
pasigėrėjus,
visi
buvom
Buvo eksponuoti 42 kūriniai:
20 tapybos darbų ir 22 skulp
tūros. Tapyba ir skulptūros —
mišrios
technikos,
įvairių
žanrų. Peizažai, abstraktai,
p o r t r e t a i , moterų
kūnai.
S k u l p t ū r o s , bronzos a r b a
molio, vėl, ir abstrakčios ar
pusiau
abstrakčios,
ir
natūralistinės.
Kai ankštoka parodų saliukė beveik
sausakimšai
persipildė
žiūrovais
(suskaičiavau,
atidarymo
kalbas sakant, apie 100;
Detroite tokiom progom tai re
to didumo minia!), pirmoji
prabilo Liuda
Rugienienė.
Dailininkę
su
žiūrovais
supažindindama, ji pateikė ir
keletą įdomių biografinių fak
tų. Jų čia nekartosiu, nes
Liuda Rugienienė atidaro dailės parodą JAV
kalbėtoja tuos pačius faktus

ta dar trimis, būtent Stasiu
Baru, Antanu Juodvalkiu ir
dr. Juozu Kriaučiūnu. Reikia
tik stebėtis, kad p a t s sunkiau
sias ir svarbiausias darbas —
8ekretoriavimas — užkrautas
ant vienos moters pečių, kai
sekretoriatas
turėjo
būti
mažiausia iš trijų asmenų. O
gal rengėjam nesvarbu, kad
penkių valandų darbo posė
džio eiga
būtų
tiksliai
užprotokoluota?
Į minėjimą buvo atvežta ir
čia platinama 374 pusi. knyga
„JAV LB trys dešimtmečiai".
Tik ką išleista, dar kvepianti
spaustuvės
dažais.
Jos
redaktorius
Balys
Raugas
nušvietė, kaip j a m sekėsi tą
knygą ruošti, su kokiais var
gais teko s u s i d u r t i . Tik
pusvalandį k n y g ą
rankose
palaikęs, pastebėjau, jog teks
t a i r y š k ū s , jog d a u g e l i s
nuotraukų taip pat ryškios ir
įdomios, bet y r a ir šiek tiek
išblukusių, jog gausu pavar
džių, datų, visokių duomenų
lentelių. Pasigedau pavardžių
rodyklės knygos gale. Spėju,
kad knyga liks svarbiu šaltiniu
LB istorijoj. Gaila, pirmuoju
pavartymu m a n o egzemplio
riaus viršeliai atšoko...
Pranešimų
tvarką
sumaišius, po B. Raugo sekė
referatas
apie
Lietuviškų
parapijų metus. Referato auto
riui Romui Bubliui neatvykus,
perskaitė Ingrida Bublienė.
Referate akcentuojami spau
doje skelbti r a g i n i m a i stiprin
ti lietuviškas parapijas ir
duodama viena kita sugestija,
kaip parapijų metus švęsti.Pateikiama lentelė kiekvie
no mėnesio pagrindinei temai
(pvz. gegužės t e m a — „Lietu
viška p a r a p i j a
Kristaus
Bažnyčioje"; birželio — „Lietu
viška parapija ir lietuvis kuni
gas"). Siūloma metus užbaigti
1983 m. kovo 4, t.y. šv.
Kazimiero dieną, ta proga

(Bus daugiau)

LB 30 metų sukakties minėjime Detroite.
Nuotr. J. Garlos

riškus" žingsnius, kur teko lankyti pirmuosius išeivi
jos lietuvių renginius Amerikoje ir padraugauti su
viena kita, dar nesuamerikonėjusia, mergina.
Čikagiškis taksi šoferis prasitarė, kad išjung
siąs nuotolio skaitytuvą ir dėl to man kelionė atseiVLADAS RAMOJUS
sianti pigiau. Sutikau tikėdamasis, kad šoferis man
nori sutaupyti pinigų. J u k iš mano labai jau vargin
II skyrius
gos anglų kalbos jis gal suprato, kad tas vyras dar
1
neseniai persiritęs per Atlantą, todėl doleriai pas jį
Buvo 1950 metų lapkričio 26 dienos vėlus vaka- saujomis nesimėto. Tuo tarpu aš gi pagalvojau, kad
ras. kai propelerinis „Northvvestern" oro linijos Chicaga yra imigrantų miestas, kad laimei teko
lėktuvas po keturių valandų skrydžio iš La Guardia pakliūti pas kurį nors senosios kartos įmigrantų
aerodromo, prie New Yorko, nusileido tuo metu buvu sūnų, dabar vairuojantį taksi, kuris man nori
siam judriausiam pasauly Midway aerodrome, sutaupyti dolerių.
Po keliolikos minučių kelio sustojom prie
Chicagos pietvakarinėje dalyje, kurioje tuo metu
gyveno ir dabar tebegyvena nemažai lietuvių. Tada vienaaukščio „bungalow" stiliaus raudonų plytų
pirmą kartą gyvenime išlipau tame mieste, kuris namo, kuriame Aloyzas nuomavo kambarį- Aloyzas
neoficialiai vadinamas laisvojo pasaulio lietuvių sos man buvo rašęs, jog taksi daugiau nekainuos, kaip
tine. Nors kiekvienas nepalaužiamai tikėjomės grei du doleriai. Tačiau, kai reikėjo atsiskaityti, šoferis
to grįžimo į Lietuvą, tačiau išlipau 28- riems metams. pareikalavo lygiai aštuonių dolerių.
Tai išgirdęs, nebandžiau jam kumštimi kirsti į
Niekas manęs aerodrome nepasitiko. Ir nesitikė
jau, kad pasitiktų. Mano artimiausias bičiulis iš veidą. Sumokėjau dėl „šventos ramybės". Tačiau
tėviškės Aloyzas Baronas, kurio paragintas nuspren pirmą valandą Chicagoje jau buvo aišku, kokiam
džiau keltis į Chicagą, tada neturėjo automobilio, atsargiam reikia būti t a m e Al Caponės ir jo sėbrų kaip ir daugelis ką tik iš Europos į šį kraštą atvyku- gangsterių mieste. Juk prieš tai jau tiek buvo skaity
siu naujųjų ateivių. Ir jis laiške buvo draugiškai man ta ir prisiklausyta apie įvairius žiaurumus bei
pataręs aerodrome pasiimti taksį ir tiesiai atvažiuoti sukčiavimą Chocagoje. Ir pataikyk taip, kad pirmą
pas jį į Cicero priemiestį.
akimirką Chicagoje buvau apgautas...
Taip ir padariau. Išlipęs iš lėktuvo Midvvay aeroTeko skaityti spaudoje, kad Chicagos miesto
drome ir susiradęs savo porą nedidelių lagaminų, policijoje tarnauja daug lietuvių, kad jie net turi savo
sėdau į taksį, kurį vairavo baltas žmogus. Papra- klubą. Bet ar prisišauksi juos, pirmą kartą gyvenišiau, kad nuvežtų į Cicero — į 50-ją gatvę prie 16-tos. me atklydęs į tą padugnių miestą. Jau po eilės metų,
Aplinkui švietė plati šviesų jūra, toli gražu ne taip 1956 m. liepos 1 d., kai Chicagos koliziejuje vyko I-ji
iššokusi į aukštį, kaip pasaulio milžine į aukštybes Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados lietuvių
pakilusiam New Yorke, kuriame valgiau pirmuosius dainų šventė, judėjimą tvarkė ir kitas pareigas atliD, šioje šalyje priešpiečius, žengiau pirmuosius „grino- fc0 vien lietuviai Chicagos miesto policininkai, vado-
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iškeliant ir šio šventojo reikš
mę, 500 m. sukakčiai nuo jc
gimimo besiartinant.
Visuomeninių reikalų tary
b o s pirm. A u š r o s Zerr
pranešimo tema — „JAV LB
santykiai su kitais veiks
niais". Tie kiti veiksniai tai
PLB, Lietuvos laisvės komi
tetas, Altas, Vlikas. Kadangi
pranešimo kopijos nepavyko
gauti, nebandysiu
ne:
atpasakoti, nei komentuoti.
Socialinių reikalų tarybos
narė dr. Regina Kulienė kalbė
jo apie l'ituviškų sodybų
seneliams kūrimą.
JAV
LB
Tarybos
prezidiumo pirm. Vytautas
Izbickas pranešė apie Lietu
vos atstovybės rūmų Washingtone restauravimą bei su
restauravimo darbais susijusi
lėšų telkimo reikalą.
Kultūros tarybos narė Rita
Balytė turėjo skaityti praneši
mą
,,Spaudos
mėnesio
pravedimas". Nei R. Balytės,
nei jos temos nematėm, negir
dėjom. Paruoštas referatas
„Spaudos mėnesio
proble
mos". Jo autorius — Viktoras
Mariūnas, bet
perskaitė
Juozas Stempužis. J a u pačio
je referato pradžioj teisingai
akcentuojama : „Spauda yra
ne tik mūsų, bet ir visų civili
zuotų tautų gyvenime pats
reikšmingiausias
veiksnys"
Toliau primenama apie anks
čiau LB rengtus spaudos
mėnesius ir apgailima, jog
jokių apčiuopiamų rezultatų
jie dar neturėjo, o apylinkės
savo metiniuose praneši
muose net nepaminėdavo.
Gale pateikiamos trys sugesti
jos apylinkėms:
1. R u d e n į
sušaukt:
apylinkės susirinkimą, skirtą
spaudos bėdoms apsvarstyti,
geriausiai pasikvietus kalbė
toju kokį nors spaudos darbuo
toją,
2. Spaudos mėnesio met*
sekmadieniais turėti
stalą
laikraščiams
užsiprenume
ruoti.
3. Rasti apylinkėje knygų
platintoją, ir ne vien tik
spaudos mėnesio metui.
Cia turiu pasakyti, kad
kiekvieną pranešimą
sekė
diskusijos, kartais labai gyvos
(pvz. Lietuvos
atstovybės
rūmų restauravimo reikah 1
kartais su mažesniu entuzia*
mu. Diskusijų apie spaudn
metu niekas iš delegatų
nepasakė ko nors žemę drebi
nančio.

O, tėviške! koks mielas
kraštas.
Kūno taip netekau ūmai, —
To neišreikš nė vienas
raštas.
Tą pasakys vieni jausmai.
Pr. Vaičaitis

vaujami tuometinio policijos kapitono Balswiko.
Aloyzas laukė savo kambaryje senosios ateivės
ir jos dukters „bungalovve". Vos pasisveikinęs su
mielu bičiuliu iš tėviškės, tuojau pasipasakojau, kaip
b u v a u taksi šoferio apgautas. Aloyzas, perdaug
nenustebęs, atsakė: „Ot, mužikas esi! Reikėjo nemo
kėti! J u k gyvenime per visokias velniavas išbridai, o
d a b a r kokiam tipeliui lengvai pasidavei..."
Taip, pasidaviau, nes negi kausies už dolerį kitą
vos atvykęs į tą miestą, apie kurį pasaulis ir pati
Amerika nesmagiai atsiliepia.
Tą pirmąjį vakarą su Aloyzu išgėrėm po stiklą
kitą alaus, prisimindami tėviškę ir mūsų vaikystės
bei ankstyvosios jaunystės dienas, prabėgusias
g a r s a u s naminio alaus, ministrų ir poetų žemėje —
Vabalninke.
Išaušo rytojaus, sekmadienio rytas. Žvarbus
vėlyvo rudens rytas JAV vidurvakarinėje dalyje,
Pirmiausia Aloyzas vedė per Cicero gatves sumai j
š v . Antano lietuviu bažnyčia. Po žaliojo Great Necko
keistai atrodė tas pilkšvai paniuręs Cicero priemiestis. Vakarų ir pietų pusėje puslankiu bėga milžiniški
fabrikai, o čia vadinamam lietuviškam rajone tarp
Cicero ir 52 gatvių išsirikiavę beveik vienodi medi
niai ir mūriniai vienaaukščiai ar dviaukčiai namai'
italų, airių, lietuvių, lenkų. Plačioje Cermak gatvėje
eilė naktinių klubų su šokančiomis pusplikėmis
merginomis. Kažin, ar rasi jaunesnį lietuvį, kuris
tuose klubuose nebūtų praleidęs valandos, kitos?
Dar keisčiau pasidarė, kai pamačiau, kad 16 gat
vės viduriu išvesti geležinkelio bėgiai ir garvežys jais
sunkiai traukia prikrautus prekinius vagonus. (Po
eilės metų Cicero ir 16 gatvių sankryžoje toks ..gatvin i s " traukinys užmušė gražiai besireiškusį dainininką — tenorą Antaną Peškį).
(Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. gegužės mėn. 6 d.
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EINA T Ė V O K E L I A I S

kp. pirm. O. Eikinienei už šią
metinio susirinkimo įžangą —
parodėlę.

naujinimui. Gegužės 12 d. — ą
Maldos dienos suruošimas.
Valdybai posėdžiai, lėšų telki
mas, jų išdalinimas, o greitai
bėgančio laiko padiktuotų dar
M I S C E L L A N E O U S
bų nepritrūksta.
E. Ribokienė llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CLASSIFIED ADS

Apžiūrėjusios parodėlę vieš
Brocktone gyvena kelios nios rinkosi į svečių kambarį
R E AL E ST AT B
Tautkų generacijos. Prekseda ir valgomąjį Moterų sąjungos
Tautkienė, bebaigianti 103-ius 15 kp. metinio susirinkimo
metus, d a b a r Šv. Juozapo se svarstymams.
Susirinkimą illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillil
ŠIMAITIS REALTY
M. A. Š I M K U S
nelių globos namuose. Dar pa pradėjo pirm. Eikinienė. J i pa
JONAS PUZINAS
Rezidencinių ir paj aminių
1NCOME TAX SERVICE
jėgi, sąmoninga; tik apsilan kvietė visas bendrai pasimels
namų pardavimas
NOTA H Y PUBLIC
kantiems nusiskundžia, kad ti. Padėkos ir prašymų maldas
Income
Tax,
Insurance, Notary Publi*
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
atmintis silpnėja, nebeprisi paskaitė A. Sužiedėlienė. Pasi
2951 VVest 63rd St. — TeL 436-7878
Taip pai daromi VERTIMAI.
mena pavardžių ir akys nebe meldėme už šįmet iš mūsų kuo Profesorius medicinos daktaras
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PKASYMAI ir
tokios geros. Raimondo tėvas pos amžinybėn iškeliavusią
Kitokie blankai.
(1875
-1939)
niunimmnTirnnu9iiiiiiitbiiiiiiiiiiiiiiii)
Antanas Tautkus buvo pir narę a. a. Ievą Jackevičienę ir
iiiiirnfrnirirmimiiiiiiiuiiuinniiiiiiĮui
BUTU NUOMAVIMAS
Jo visuomeninė, kultūrinė ir
masis lietuvis Brocktono poli anksčiau mirusias. Pirminin
imiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimii
cijos aukštose pareigose. Uni kė pateikė susirinkimo darbo
Draudimas — Valdymą*
mokslinė veikla
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
versitete baigęs kriminologijos tvarkę, kurią gvildenome iki
Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos
Namu pirkimas — Pardavimą*
mokslus, pakeltas į kapitono atvyko kuopos
kapelionas leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno iš mūsų sandėlio.
laipsnį. Deja, jau miręs. Pali kleb. kun. P. Šakalys. Su juo spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., j COSMOS PABCELS E X P R E S £
INCOME TAX
ko žmoną Edną Jadvygą aptarėme kaip pravesime mū kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 2901 W. 69tb Sr, Chicago, IL 60629
Notariatas — Vertimai
Tautkienę, dukterį ir du sūnus sų kuopai skirtą gegužės 12 S12.S5. Illinois gyventojai dar prideda
SIUNTINIAI
|
LIETUVĄ
72
et.
valstijos
mokesčio.
su šeimomis.
Maldos dieną už Lietuvą ir per
TeL — 925-2737
BELL REALTORS
Vyriausias sūnus Raimon sekiojamą tautą. Nutarta Mi
Užsakymus siųsti:
Vytautas
Valantinas
das su šeima gyvena Brockto šias ir kitas maldas turėti tos
J.
B A C E V I Č I U S
ne. Augina sūnų Antaną ir dienos 7 vai. vak., nes trečia DRAUGAS, 4545 W. 63rd St-. iiiiiiiiiimmiiiiimiiiuiimmuiiiiiiiiinm
Chicago. IL. 60629
6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS
dukrelę Maurą. Abu vaikai dienis yra darbo diena. Vaka
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIUIUIIIM
baigė Šv. Kazimiero parapijos re gali daugiau žmonių su mu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII_
PACKAGE
EXPRESS
AGEN'CY
*
mokyklą, lankė Brocktono li mis pamaldose
dalyvauti.
KILIMUS IK BAIDUS
MARIJA NORETJKLIEJffi
tuanistinę, katalikiškąją Kar Apsvarsčius klausimus ir su
Plauname ir vaškuojame
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
dinolo Spelmano gimnaziją. manymus, buvome pakviestos
IEŠKO NUOMOTI
visų rūšių grindis.
Labai pageidaujamos geros rūšies
Sūnus jau studijuoja odonto prie vaišių stalo. Klebonas su prekgs.
Maistas iŠ Europos sandžlių.
BUBNYS
logiją Šv. Mikalojaus kolegijo kalbėjo maldą ir prasidėjo lyg 2608 W. 6»th St., Chicago, HL 60629
MARQUETTE PARKE prie 69-os par
Tel — RE 7-5168
TELK F. 925-2787
je, Vermonte, o duktė dar be Velykų puota. Šeimininkė at
duodamas mūr. namas — 2-jų butų
. • • • • • •-•-•-•-•-• ! . • • * • • 1
po 3 miegamus ir 4 kamb. beismente.
baigianti gimnaziją.
nešė lėkštę su įvairiaspalviais
Atskiri šildymai. Apsauga nuo potvy
Raimondas Tautkus gyveni margučiais ir kiekvienai pa iiiimmiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
nio. 2 maš. mūr. garažas. Telef. —
me ir tarnyboje eina tėvo An siūlė pasirinkti po vieną šio su
776-4513.
tano keliais. Northeastern uni sirinkimo prisiminimui. Tai se
ir kitus kraštus
versitete
įsigijęs
magistro sės Stasės Gofensienės menas.
NEDAS, 4059 Archer Avenue
FOR RENT FORD CITY CONDO — 2
laipsnį iš kriminologijos, dirba Koks spalvų ir raštų įvairu Radijo valanda jau 40 metų tarnauja Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980
bedrooms, 1 Vi baths, appl., pool, tenNew Jersey, New York ir Connecticut
slaptoje policijoje. Jo tėvas mas! Ačiū už tokią susirinki lietuviams!
nis and Carpeting. Tel. 687-1418.
Antanas Tautkus 1958 m. bu mo prisiminimui dovaną Onu
ie«tadi*nį ii W E V D Stotie*
vo pakeltas į kapitono laipsnį, tei ir Staselei. Besivaišinant N*w York*
nuo 8 iki 9 vai. vakaro,
Master Plumbing
97.*
m«c.
FM. Taippat klausykitės
o sūnus Raimondas Tautkus sklandžiai praėjo ir valdybos
H E L P W A N T E D — VYRAI
"Music of Lithuania" programos k a s
Licensed, Bonded, Insured
tą laipsnį pasiekė 1982 m. ir rinkimas. Perrinko visą buvu trečiadienį, nuo 6:05 iki 7:00 vai.
iš Seton Hali Universiteto «toNEED
vasario 24 d. buvo prisaikdin sią: pirm. O. Eikinienė, proto vakaro,
tie*. 8> » FM. <WSOTJ)
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
tas miesto rotušėje. Iškilmin kolų sekr. — A. Sužiedėlienė,
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
DRAFTSMAN
game prisaikdinime dalyvavo iždininkė - r E. Ribokienė, val
lės. Karšto vandens tankai. Flood con234
Sunlit
Driva
miesto burmistras David Cros- dybos narės M. Jurkštienė ir A.
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi for Mechanical Engineering perW«tchung,
N.
J.
07066
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
by, keli Brocktono miesto aukš Juknevičienė.
Susirinkusios
taining to boilers and auxiliary
lietuviškai.
TeL — (201) 753-5636
tieji pareigūnai, stebint moti džiaugėsi viešnios Stašaitieeąuipment.
SERAPINAS — 636-2960
nai, žmonai ir artimiesiems. nės įstojimu į 15 kp. narių gre illllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllljlllllll'
Motina E d n a Tautkienė miru tas. Naujoji narė tą vakarą
Should be able t o develop
sio vyro insignijas (ženklą) daug linksmo sąmojaus į susi
ROMUALDAS SPALIS
drawings from sketehes, data
prisegė sūnui Raimondui.
rinkimą įnešė. Atsirado ir sa
sheets and instructions given by
Tą dieną Brocktono miesto vanorių kuopos kasos papildy
Rinktines noveles
BERENAS perkrausto baldus ir
istorijoj buvo pirmas atsitiki mui aukotojų.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei design engineers.
"Knygoje yra 10 novelių: Bal dimai
mas, kad tėvas prieš kelerius
ir pilna apdrauda.
Pabaigai E. Ribokienė 2 vai. sai debesyse. Bitninkai. Sude
Write t o
metus, o dabar ir sūnus buvo
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
susirinkusias
skaidrėmis
ve
ginta
praeitis.
Mirties
angelas.
pakeltas kapitono laipsnin.
LEN
CHRISTOPHER
Telef. — WA 5-806S
Kapt. R. Tautkus yra nariu džiojo po Egiptą, Šv. Žemę, Išrišimas. Nepabėgęs. Ponia
P.O. Box 70040
Gledhill. Meilužis. Sąskaita. Dvi
The Atorney General Advi- Graikiją ir Romą.
Metinis susirinkimas su vai dešimt keturios valandos.
Ft. Lcmderddle, Fla. 33306
miniiiiHimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiii
sory Committee ir yra Massachusetts Civil Defense Agen- šėmis nusitęsė iki vėlaus va
Išleido Viltis, 1981 m., 328
karo
cy ryšininku.
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Artimiausi 15 kp. moterims psl. Kaina su persiuntimu $8.95
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
DĖMESIO!
Kovo 27 d. motina ir žmona darbai: gegužės 1 d. (su kito
Pardavimas
ir
Taisymas.
Užsakymus siųsti:
suruošė
Raimondui gražią mis Brocktono lietuvių organi
iiiiiiiimimimimiiiiiiimiuiiiiiiiHiiiii!'
M I G L I H A S TV
džiaugsmo puotą, kurioje da zacijomis), Pavasario pobūvis DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
| 3346 W. 69 S t , tel. 776-1486
lyvavo šeimos artimieji, mies lėšų telkimui Lietuvos atsto
Chicago, IL 60629
4UIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIII1111II1I1U11IIUIII
to aukštieji pareigūnai, Rai vybės Wasbingtone rūmų at
lllllllllllilllllllllllllllllli>IIIUlllllUIIIIIIU
mondo bendradarbiai, draugai
Skaitymai
senesniesiems
iiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiuMii
ir kaimynai.
Redaktorius PRANAS ENSKATTIS
Garbė Tautkų šeimai. Ne
OftBITAIR INTERNATIONAL, LTD.
Knygos pradžioje "Žodis Skaityto
mažas džiaugsmas ir Brockto
Founded 1959
jams" stipriai pabrėžiama, kad šia
no lietuviams.
knyga norime parodyti, kad ir lietu
MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL
Geriausios sėkmės kapito
vis
pensininkas dar yra gyvas, judrus
Apdraustas perkraustymas
Presents
nui Raimondui Tautkui eina
ir pozityvus, kad jis kovoja ir stengia
Įvairių atstumų
mose pareigose.
si būti atsparus visoms laiko negero

PETRAS AVIŽONIS

VA

Rūta (Bobelytė) ir dr. Gintaras Degėsiai sukūrę naują lie
tuvišką šeimą balandžio 17 d., Š v . Jono bažnyčioje St. Petersburg Beach, Fla.

MOŠŲ

ną. Planuojama atvežti altorių
ir Šv. Mišias laikyti žemutinė
je salėje.
LIETUVIS
Turime gražią Šv. Kazimie
ATSAKINGOSE
ro parapijos bažnyčią, kuria
žavisi ne tik lietuviai, atvykę iš
PAREIGOSE
kitų kolonijų, bet ir kitatau
William J . Glodis Jr., y r a čiai. Kanauninkas poetas Mai
Masriachusetts valstijos atsto ronis pašventė visą savo gyve
vas iš šešiolikto Worcesterio nimą Bažnyčiai ir Tautai. Jis
rajono, kuriame gyvena arti buvo kunigas. Tai didysis mū
40.000 asmenų. 1980 metais bu sų tautos atgimimo dainius.
vo išrinktas į Atstovų rūmus. Vienas iš tos kartos milžinų.
Išrinktas ir a n t r a m terminui, J o poezija lietuviams priminė
kuriame po 10 mėnesių buvo garbingą praeitį, šaukė juos
paskirtas (assistant majority kovon, kėlė jų patriotinius
leader) Atstovų rūmų vedėjo jausmus ir stiprino jų dvasią
padėjėju ir įjungtas į įstatymų Šio didžiojo mūsų tautos dai
komitetą. Priklauso įvairiems niaus, Kristaus ir Bažnyčios
miesto ir valstijos reikalų ad t a r n o kunigo pagerbimas turė
ministraciniams komitetams. tų prasidėti 10 vai. ryto konceJ a u 20 metų kaip W. Glodis lebruotomis Šv. Mišiomis, Šv.
dirba visuomenės gerovei: yra Kazimiero parapijos bažnyčio
buvęs asistentu Massachu- je, o ne su altoriumi bėgioti po
setts valstijos švietimo depar parką. Šie metai paskelbti lie
tamente, dirbęs kaip jaunimo tuviškų parapijų metais. Visi
auklėjimo vadovas Grafton kviečiami, raginami ir prašo
Street Junior ir Harrington m i burtis apie savo lietuvišką
Way Junior High Schools, parapiją. Tai ir būtų a n t r a s di
Worcesterio viešų mokyklų ir dingas lietuviu susijungimas
pataisos n a m ų auklėjimo pro Šv. Kazimiero parapijoje šiais
gramų koordinatorius. Direk lietuviškų parapijų metais,
torius Worcester Adult Lear- toks buvo balandžio 18 d. su
ning
Center.
Pirmininkas rengtas Moterų sąjungos. Ne
šešto Worcesterio rajono de bėkime nuo savo parapijos ir
mokratų komiteto. Ilgametis nenuvertinkime didžiojo mūsų
E. Ribokienė
aktyvus Lietuvių Piliečių klu tautos atgimimo dainiaus. Be
bo. Lietuvių Labd. draugijos, to, turime savo tarpe vyres
M E T I N I S SUSIRINKIMAS
Lietuvių karo veteranų, Ver- nės kartos žmonių, neturinčių
non Hill American Legion Post susisiekimo priemonių nuvyk
1982 m. Moterų s-gos meti
435 ir Pope J o h n Council — ti į Maironio Parką. Neužten nis susirinkimas įvyko balan
Knights of Columbus organi k a pasakyti, kad jie gali pasi džio 18 d. Sąjungietės rinkosi į
zacijų narys. Yra įsigijęs ma melsti bažnyčioje ta intencija. pirm. O. Eikinienės namus.
gistro laipsnį švietimo ir auk J e i jie gali melstis bažnyčioje, Šeimininkė viešnias kvietė į
lėjimo sriytyse. 4-rius metus galime ir mes; kam bėgti į par kambarį, kuriame ji buvo sutarnavo N avy Air Force Korė ką ir palikti savo gražią para ruošusi iš tėvynės atsivežtos
jos kare. Už narsumą apdova pijos bažnyčią?
tautodailės bei kitų dovanų pa
n o t a s Korean National DefenMelskimės visi kartu bažny rodėlę. Gražiai išdėstytos įvai
se Ribbon. Vedęs. Turi vieną čioje, o Maironio vardo parko rių rūšių ir spalvų gintaro
sūnų.
salėje tebūna surengtas didin puošmenos, albumai, knygos,
V7 aisti jos atstovui W. Glo- gas minėjimas — akademija. meniški medžio drožiniai, dė
džiui balandžio 30 d. Mairo Vienas susirinkime dalyvavęs žutės. Ant sienų puikavosi gin
nio Parko didžiojoje salėje bu pasiūlė kalbėtoją. J a m buvo at tariniai ir medyje inkrustuoti
vo
surengtas
p a g e r b i m o sakyta, kad per ilgai kalbės. paveikslai. Visas pasienis nu
banketas.
N ė vienas susipratęs lietuvis klotas įvairiausiais audiniais,
J. M. tokia proga nesiskųs, kad kal juostomis. Ir daug kitų daiktų
bėtojas per ilgai kalbėjo. Ruo — daiktelių, į kuriuos bežiū
šiant didžiojo lietuvių tautos rint tėvynėje augusiai, ar nors
atgimimo dainiaus, poeto Mai sykį ją lankiusiai — malonu
SUSIRINKIMAS
ronio minėjimą, reikėtų steng mas širdis glostė, kad mūsų
Balandžio 20 d. Maironio tis pravesti jį kaip įmanoma iš tautos vaikai tokie darbštūs,
j M
gabūs ir kūrybingi. Padėka 15
P a r k e įvyko Lietuvių Lab kilmingiau,
d a r o s d r a u g i j o s susirinki
mas. Pradėjo ir maldą sukal
bėjo pirm. K. Adomavičius.
Mušu specialybė s t a t y b a ir
Raštininkė O. Bender perskai
n a m ų permodeliavimas
tė įvykusių valdybos posėdžių
įrengiame
ir praėjusio susirinkimo proto
V i r t u v e s — V o n i a s — Poilsio k a m b a r i u s
kolus. T a r p kitų pranešimų,
Atliekame visus
pirmininkas informavo, kad
šios draugijos vadovybė rug
Cemento — Mūro — Medžio darbus
pjūčio 1 d. Šiame parke rengia
3332 We8t 63rd S t r e e t
poeto Maironio 50 metų mir
Tel. 436-1900 arba 349-0612
ties sukakties minėjimą. Smul
AL SASNAUSKAS
kiai išdėstė visą renginio pla-

Worcester,

-

KOLONIJOSE
Mass.

LOME

Lietuvos atsiminimai

M OV I N G

TELEVIZIJOS

DIENOMS NUZYDINT

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

BALTIC-AT-LEISURE TOURS

Tel. 8 7 6 - 1 8 8 2 arba

376-5996

iHHiitmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiii

Coordinated by Jonas Adomėnas
• CH0ICE of 3 ITINERARIES

• First-Class Services, Hotels

• Reasomable, All-lnclusive Costs

• Escorted from USA via Finnair

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
oi apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus.

FRANK

Tour I Vilnius — Moscovv — Leningrad 10 Days
Tour II Vilnius — Moscovv — Leningrad plūs Riga 15 Days
Tour III Vilnius — Moscovv — Leningrad & Rome 15 Days

3208V2 West 95th Street
Telef. GA 4-8654

Feafures Include: Group or APEX airfares with departures starting April, three
meals daily, comprehensive sightseeing, transfers, guides. theatre visits, air
transportation on tour, baggage handled, each group escorted by American
Lithuanianspeaking tour leader, visa handling. Deposit only $100 per person.
From just $1099 to $1769 per person m double oceupancy.
For Free Brochure Folder, Contact:

" ^

MOTULĖS

DAINOS

Įdainavo "SODAUTO" Bostono Lietuvių Entnografinis
ansamblis, kuriam vadovauja Gitą Merkeviciūtė - Kupčins
kienė.
Tai lietuvių liaudies dainos kaip: Išleido močiutė. Su
sėdę baudžiauninkai. Vai dariau, dariau lyseles. Vaikų šo
kis. Vai tu rugeli. Ant kalno malūnėlis. Išgėriau vieną. Augo
kaime mergelės. Šėriau žirgelį. Kam tie ratai. Polkutė. Kur
bakūžė samanota ir kitos. Malonu klausyti, nes senovinės
lietuviškos liaudies dainos parodytos autentiškoje liaudi
nėje formoje.
Kaina su persiuntimu $7.95. Užsakymus siųsti:

MARQUETTE BUILDERS

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.,
Chicago, IL 60629
\

iiiimiiMiimmiiiimiiimimujiiimmiiii
DAUGYBE
LIETUVOS
MIESTE
LIU aprašoma dr. J. Vaišnoro*. MIC
knygoje:

"MARIJOS GARBINIMAS
LIETUVOJE"

Jonas Adomėnas
Orbitair International, Ltd.
20 East 46th Street, New York, NY 10017
Tel.: N Y (212) 986-1500; (800) 223-7953

<?

ZAP0LIS

Rayga yra tik teologinė, ji dėi jau
mlų vietovių aprašymo tr dėl jo?
gausios istorinės medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besdominčiam Lietuvos istorija ar vie
.ovėmis. Knyga didelio formato, W
psl. — kaina $3.85. Galin.^ ią įsigyti
'Drauge".

vėms.
Leidinyje yra šių autorių raštai:
Kazimieras Barėnas, Vladė Butkienė,
Pranas Enskaitis, Jurgis Gliaudą, Al
bertas Jankūnas, Andrius Norimas,
Valentina Cselienė ir Rūta Klevą Vidžiūniene.
Išleido Hamiltono Lietuvių Pensi
ninkų Klubas, Kanada 1982. 278 psl.
Kaina su persiuntimu $6.95.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t
Chicago, IU. 60629
111. gyventojai dar prideda 42 et.
valstijos mokesčio.

įimiiiiuimiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

DAINOS, MUZIKA
IR GĖLĖS
Pranas

Lembertas

Plokštelėje dalyvaujantys kom
pozitoriai: J. Gaidelis, G. Gu
dauskienė, St. Gailevičius, O.
imiiimimiiiimiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiiii
Metrikienė ir St. Graužinis. Dai
nų žodžiai P. Lemberto, kurias
REAL, ESTA&E
išpildo žinomi solistai ir įvairūs
chorai. Plokštelę išleido "Gin
Eagle River, Wisconsin taras", Hollyvvood, California.
Retirement and year around recre- Lemberto 15 m. mirties sukak
ttion community.
čiai prisiminti.
FREE CataJog of LUtlngs

Call or write:
ZARTNER REALTY, INC.
P.O. BOK 506-D
Eagle Rlver, Wlsc 54521
TEL 715—•70-0410
*<^~+^<^&'i^^+^^3<3*c?<a*+^^'*-

Kaina su persiuntimu $8.95
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicagof III. 60629

RENGINIAI CHICAGOJE

I

— Lietuvių paštininkų sąjun
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. gegužės mėn. 6 d.
KODĖL TURIME BALSUOTI
gos pobūvis Vyčių salėje.
Spalio 29 — lapkričio 7 d. —
Gegužės 7 4 — Poetės Juozėsi abiturientų išleistuvės Ateitinin-|
UŽDARYS 19 MOKYKLŲ
AREŠTAVO VICEKONSULĄ
Metinė foto paroda Čiurlionio "Gimtojo Krašto" redaktoriai ir jų draugams šaipytis iš de
Vaičiūnienės knygos pristaty- Į kų namuose, Lemonte.
I galerijoje Jaunimo centre. Ken- ir jų "prižiūrėtojai" nemėgsta mokratinių institucijų. Komu
Chicagos švietimo tarybos pa- i Chicagoje gegužės 1 d. areš
mas Jaunimo centro kavinėje.
Birželio 12 d. — Irenos Ve- , gia Lietuvių foto archyvas.
laisvų rinkimų nei Lietuvoje, nei nistai jokiu būdu nepripažįsta reigūnai pasiūlė, taupant lėšas,! tuotas Taivvano vicekonsulas
Gegužės 7-16 d. — A. Dargio leckytės baleto studijos rečita
Spalio 30 d. — Banketas Pa- bet kur kitur. Savaime aišku: populiarios nuomonės — dau uždaryti 19 miesto mokyklų.
Sihadej Chindawongse, 42 m.
paroda Čiurlionio galerijoje Jau lis Jaunimo centro didž. salėje.
sovietų sistema negali toleruoti gumos valios.
j
šaulio
lietuvių
dienoms
paremti
Susekta, kad jis diplomatiniuose
nimo centre.
Birželio 13 d. — Tautos nai i Jaunimo centro didž. salėje. piliečių laisvių. Jiems rinkimai
ŽUVO SPROGIME
Mes siekiame taikos. Tikime
paketuose gabena j JAV he
Gegužės 8 d. — "Grandinėlės" kinimo paminėjimas Sv. Antano
yra nepriimtini nei Lenkijoj, nei demokratine sistema ir gegužės
Rengia
LB
Vid.
Vakarų
apy
Netoli
Lemonto
balandžio
22
roiną.
koncertas Marijos aukšt. mo parapijos salėje. Rengia Alto |
Lietuvoj — niekur! žinoma, mėnesio 8-tą dieną iki gegužės d. sprogo tankas, kuriame buvo i
garda.
kyklos salėje. Rengia P U S C e r
y
8
° q ^ ^ ? ' . K. —
"Dainavos"
ansamblio! J i e m s nemalonus bet koks de- 17-tos dienos galime įrodyti 300,000 galionų alyvos. Du žmo
Ryšių centras.
xrag:sx-4jų oirze.io įvyKivj | u y j ^ j ^ p i l i e g legendos" prem- mokratinis pasireiškimas, ar t a i •'Gimtojo Krašto" diktatoriams. nės užmušti. Manoma, kad
— Lemonto Maironio lit. mo paminėjimas
PAIEŠKOJIMAS
— pamaldos, aka
Salvadore, ar Ameri- jų draugams mūsų tarpe ir vi sprogimas įvyko nuo kibirkšties
kyklos Pavasario balius Sts. He- demija ir pabendravimas — jera Marijos aukšt. mokyklos I būtų EI
salėje.
I koje> a r Lietuvių Bendruome- siems skeptikams mūsuose, kad naudojant suvirinimo degalą. IEŠKAU 2INIŲ APIE SAVO GIMI
len & Constantine salėje.
Ateitininkų namuose, Lemonte.
mūsų išeivija y r a gyva, dinamiš Vienas darbininkas po sprogimo NES. Mano prosenelis SOLOMAN
Spalio 31 d. — "Dainavos" nėję.
Gegužės 14 d. — "Vaivos" Rengia Lietuvių fronto bičiuliai.
SABLOVITZ (Sabolevitch, Sablovitsh)
Tačiau komunistai nėra vie- ka ir tvarkosi demokratiškai. nebuvo rastas.
ansamblio "Vilniaus pilies legen
rengiamas komiškas "Fausto"
gimė Lietuvoje, Janavoje, 1862 m. spa
Birželio 20 d. — Tragiškojo dos" spektaklis Marijos aukšt. Į ninteliai žmonės, nusistatę prieš Todėl visi turime dalyvauti JAV
lio 25 d. Jei jį kas pažinojo, ar ką
pastatymas Jaunimo centro ka Birželio minėjimas Sv. Antano
Lietuvių Bendruomenės rinki
laisvus
politinius
rinkimus.
Yra
nors
iš jo šeimos ar giminių, prašomi
mokyklos
salėje.
vinėje.
parapijos salėje. Rengia Cicero
daug jų draugų ir šioje Atlanto muose. Turime parodyti savo pareigos. Reikia atsiminti, jog man pranešti. Taip pat būčiau labai
—
Kun.
dr.
J.
Prunskio
75
m.
Gegužės 15 d. — Dzūkų diena Liet. Bendruomenė.
jubiliejus Jaunimo centro didž. pusėje. Net pnūsų tarpe daug! solidarumą, paremti tuos, kurie už geležinės uždangos visi mūsų dėkingas jei kas galėtų prisiųsti Jo
Jaunimo centro didž. salėje.
— "Lietuvos aidų" radijo pro
žmonių nekreipia dėmesio i rin- Į aukoja savo darbą, laiką ir jė- pasireiškimai yra sekami ir ata navos miesto vaizdo nuotraukų. Ra
— Ateitininkų namų Pavasa gramos gegužinė Saulių na salėje.
šykite DR. BRUCE EPŠTEIN, 9005
tinkamai vertinami.
Lapkričio 5 d. — Vakaronė kimus, neatlieka savo pilietinės j gas lietuviškiems reikalams,
Baywood Park Drive, Seminola Flori
rio balius Lemonte.
muose.
pareigos ir, kaip visi gerai žino-1 Labai svarbu kiekvienam He
"Pažinkime
Vliką".
Paskaita
da
33543.
Pov. Žumbakis
Gegužės 15-16 d. — Lietuvos
Birželio 27 d. — Suvalkiečių
me, tie patys nesusipratę asme- tuviui, gyvenančiam, laisvoje
apie
Tautos
fondą
ir
tris
Vliką
vyčių Vidurvakarių kėgliavimo klubo gegužinė Vyčių salėje ir
sudarančias grupes. Rengia Vli nys visuomet patys pirmieji Amerikoje, pasinaudoti balsavi
turnyras Oak Lawn Bowl ir Vy sodelyje.
ko tarybos Jaunimo komisija kritikuoja valdžią, valstybės mo teisėmis. Lygiai svarbu yra
čių salėje.
Liepos 4 d. — Lietuvos vy
Jaunimo centro kavinėje.
santvarką ir organizacijų veiklą. balsuoti visuose Amerikos rin
Gegužės 16 d. — Jaunimo čių gegužinė Vyčių salėje ir so
DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Lapkričio 6 d. — Lemonto Jie yra kritiški viskam be išim- kimuose ir mums, lietuviams,
centro narių metinis susirinki delyje.
LB apyl. dvidešimtmečio Rudens ties, kritikuoja visus darbus ir yra ypatingai svarbu balsuoti j
mas Jaunimo centro mažojoje Liepos 11 d. — Chicagos An
A. f A.
banketas.
Bendruomenės
veikėjus. Jiems
demokratija JAV Lietuvių
salėje 12 vai. p. p.
glijos - Britanijos lietuvių klubo
— Brighton Parko LB apyl. visai nepriimtina, jiems y r a rinkimuose.
.
VINCAS PAULIUKAITIS
— Maironio 50 m. mirties ir gegužinė "Vyčių" salėje.
metinis Rudens balius šaulių daug lengviau jėga "tvarkyti"
Mūsų broliai ir sesės Lietuvo
1982 m. gegužės mėnesio 7 dieną sukanka 10 metų,
120 m. gimimo sukakčių minė
— "Draugo" gegužinė "Drau
namuose.
je
neturi
tos
galimybės.
Mes
iš
viršaus.
Jiems
ypač
svarbu,
kai amžinai anapus iškeliavo mūsų mylimas tėvukas
jimas Jaunimo centro didž. sa go" kieme.
Lapkričio
13
d.
—
Chicagos
privalome
parodyti
jų
engėjams,
kad
rinkimuose
dalyvautų
kuo
Vincas Pauliukaitis.
lėje. Rengia Korp! Neo-LiLiepos 18 d
Balf o gegužinė
Aukštesniosios
lituanistikos
mo
kad
mes
esame
gyvi
ir
gerbia
mažiau
žmonių,
visai
nesvarbu,
Nors jau ir prabėgo daug laiko, mes Tave tebemyli
thuania.
Jaunimo centre
kyklos tradicinis vakaras Jauni ar tai būtų Amerikos, ar Lietu me demokratinę santvarką. To- | ] me ir prisimename savo maldose. Ta proga šv. Mišios
Rugpjūčio
1
d.
—
Biržėnų
— Popietė su Arvydu Ta
mo centre.
dėl turime neužmiršti patys balvių Bendruomenės rinkimai.
bus atnašaujamos pas Tėvus Pranciškonus, Kennebunkmulių Ateitininkų namuose, Le klubo gegužinė Vyčių salėje ir
Lapkričio
20
d.
—
Chicagos
Juo
mažiau
žmonių
balsuoja,
į
suoti
ir
paraginti
savo
kaimyport, Maine.
sodelyje.
monte.
Anglijos-Britanijos
lietuvių
klu
juo
yra
lengviau
komunistams!
nus,
kad
ir
jie
neužmirštų
tos
Rugpjūčio 1-8 d. — Mokytojų
Gegužės 21 d. — Vakaronė
Nuliūdę vaikai: VIKTORAS,
GEDIMINAS,
bo banketas Jaunimo centre.
Lietuvių fondo 20 m. sukakties' i r jaunimo studijų savaitė Dai
DONATAS
ir
OLGA
su ŠEIMOMIS.
— "Lituanicos" futbolo klubo
proga, Jaunimo centro kavinė- j navoje,
tradicinė vakarienė ir šokiai
Rugpjūčio 15 d. — Tauragės
je. Rengia Lietuvių fondas.
Šaulių namuose.
Gegužės 22 d. — Dariaus-Gi klubo gegužinė Šaulių namuose.
Lapkričio 21 d. — šv. Pran
— Zarasiškių klubo gegužinė ciškaus 800 m. gimimo sukak-!
rėno mokyklos mokslo metų užBrangiam broliui
baigtuvės Jaunimo centro mažo Vyčių salėje ir sodelyje.
MARKO
ties minėjimas Jaunimo centre, j
Rugsėjo 9-12 d. — Santaros- Rengia LKMA Židinys, At-kai
joje salėje.
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
A. + A.
Gegužės 23 d. — Lietuvių abi Šviesos suvažiavimas "Tabor sendraugiai ir Liet. mot. fede
Mirė gegužės 4 d., 1982 m., 5 vai. popiet, sulaukęs 88 m. amž.
turientų pobūvis Beverly Coun- Fcrm" vasarvietėje.
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskr. Amerikoje išgyveno 70 metų.
Dr. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI
racija.
Rugsėjo 12 d. — Tautos šven
t r y klube. Rengia Liet. moterų
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterėčios Helen Rosinski su
Lapkričio 27 d. — Lietuvių
mirus, seseri DR. GIEDRE ŠLRMENIENE ir jos
tės minėjimas šv. Antano para
vyru Sigmund, ir Genevieve Gedraitis su vyru John, sūnėnas Anfederacijos Chicagos klubas.
fondo banketas Jaunimo centro
SEIMĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
thony Machis su žmona Nancy, sūnėno sūnus Anthony Machis, duk
— Jaunimo centro koncertas pijos salėje. Rengia Cicero LB. didž. salėje.
terėčios
vaikai
Daniel
Rosinski
su
žmona
Patricia,
ir
Mary
Jean
DANGUOLĖ IR STASYS SU RANTAI
— "Lietuvos aidų" radijo pro
didž. salėje. Programą atlieka
Gruodžio 3 d. — Vakaronė
Carmichael su''vyru Leonard, pusseserė Ruth Raila, kiti gimines,
gramos
gegužinė
Šaulių
na
MONIKA
STANKAITIENĖ
Liet. operos choras.
draugai ir pažįstami.
"Pažinkime
Vliką".
Trijų
Vli
— Madų paroda — rengia muose.
Priklausė Šv. Vardo draugija ir Zarasiškių klubui.
Rugsėjo 25 d. — "švyturio ką sudarančių grupių pristaty
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st
tautinių šokių grupė "Grandis"
mas. Rengia Vliko tarybos Jau
Street. Lankymo valandos ketvirtadienį ir penktadienį nuo 3 iki 9
Jaunimo centro mažojoje sa balius" šaulių namuose. Ren nimo komisija Jaunimo centro
vai. vakaro. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 8 dieną. Iš koply
gia Cicero šaulių "Klaipėdos"
lėje.
kavinėje.
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo par. bažny
— Sakių klubo gegužinė Vy kuopa.
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
Gruodžio
5
d.
—
Jaunimo
— "Draugo" banketas Jau
čių salėje ir sodelyje.
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
centro 25 m. minėjimo akade
— Lietuvių gydytojų susirin nimo centro didž. salėje.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
Spalio 2 d
Jūrų skautų po mija ir vakarienė J C didž. sa
kimas Ateitininkų namuose, Le
lyvauti
šiose laidotuvėse.
būvis Jaunimo centro didž. sa lėje.
monte.
Nuliūdę: Dukterėčios, sūnėnas, jų šeimos ir giminės.
— Kr. Donelaičio lit. mokyk lėje.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
—
Gage
Parko
L
B
balius
Jau
lų Pavasario šventė Jonynų so
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.
DIDELE LABDARA
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
dyboje, Chesterton, Indianoje. nimo centro kavinėje.
Motinos dieną, gegužės 9, Chi
Spalio
3
d.
—
Madų
paroda
Gegužės 26 d. — Aleksandro
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
Štromo paskaita apie Lenkijos Jaunimo centro didž. salėje. Ren cagos katalikų bažnyčiose bus
Chicagos
įvykių reikšmę Rytų Europos gia Putnamo seselių rėmėjų Chi rinkliava labdarai.
4330-34 So. California Avertue
arkivyskupijoje
labdaros
veik
cagos
skyrius.
ateičiai, Jaunimo centro kavi
A.
f
A.
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
— Seselių pranciškiečių rėmė la plačiai išvystyta. Metinis
nėje. Rengia Santaros-Šviesos
jų mišios ir seimas Tėvų mari labdaros biudžetas 1981 m. jau
DR. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI
Chicagos skyrius.
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
pasiekė 51,623,054 dol. Infor
jonų
vienuolyne
prie
"Draugo".
Gegužės 28 d. — Izabelės Momirus, žmonai ELENAI, dukrai Dr. EGLEI, sūnui Dr.
Telefonas — YArds 7-1741-2
Spalio 8 d. — Vakaronė "Pa macijomis ir patarimais padėta
tekaitienės dainavimo studijos
JULIUI, seseriai Dr. GIEDREI, ir broliui inž. KĘSTU
rečitalis Jaunimo centro didž. žinkime Vliką". Paskaita apie li,778 kartus, šeimoms ir sene
ČIUI su ŠEIMOMIS, reiškiame giliausią užuojautą.
Vliko susiorganizavimą, paskirtį liams patarnavimų
suteikta
salėje.
ir sudėti bei tris Vliką sudaran 31,629 atvejais. Apmokyti 3.638
B.
JANUŠKEVIČIENĖ
Gegužės 28-29 d. — Poezijos
čias grupes. Rengia Vliko tary asmenys. Perduota įsūnijimui
D.
ir
J. SALADŽIAI
dienos Jaunimo centro kavinėje.
bos Jaunimo komisija Jaunimo 139 vaikai, globoti 155 vaikai.
Gegužės 28-30 d. — Kauno
centro kavinėje.
Priglausta 458 mergaitės, jau
"Aušros" gimnazijos dailininkių
Spalio 9 d. — Akademinio nesnės kaip 19 m. Duota paval
paroda Čiurlionio galerijoje Jau
skautų
sąjūdžio metinė šventė gyti alkaniems 91,615 kartų ir
nimo centre.
Jaunimo centro didž. salėje.
kit.
MARQLFTTE FLNERAL HOME
Gegužės 29-30 d. — "Aušros"
Spalio 10 d. — Spalio 9-sios
gimnazijos suvažiavimas Jauni
D r. VYTAUTUI DAMIJONAIČIUI
(Vilniaus pagrobimo) minėji {tiiiiniiiiitmuiiiMHiiimiiiiiiiiuiiiii m
TĖVAS IR SUNŪS
mo centre.
mas Jaunimo centre. Rengia S 0 P H I E BA R C U S
Gegužės 30 d. — Marąuette
mirus,
Vilniaus Krašto liet. sąjungos
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c i g o
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Parko LB gegužinė Vyčių salėje
jo žmoną ELENĄ, seserį GIEDRĘ, brolį KĘSTUTĮ ir jų
Chicagos skyrius.
14 10 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
ir sodelyje.
visų SEIMU NARIUS gilaus liūdesio valandoje širdingai
Spalio 15-17 d. — Ateitinin dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto
Te! 47t»-2345
— Ateitininkų šeimos šventė kų rengiamas kultūrinis - aka
užjaučiame ir drauge dalinamės jų skausmu.
Stotis WOPA 1490 AM
AIKŠTĖ U rOMOBILIAMS STATYTI
At-kų namuose, Lemonte.
deminis savaitgalis
Jaunimo Transliojama iš nuosavos studijos
JULE IR JONAS
ŽOSTAUTAI
Birželio 2 — liepos 31 d. — centre.
Marąuette Pke.. vedėja Aldona Daukus
Eleonoros Marčiulionienės ke
— "Margučio" koncertas Jau
7159 So. Maplewood Aven
ramikos paroda Balzeko muzie nimo centro didž. salėje.
^iMiiiimiMiiiniMiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinrniiiiiiii':
Chicago, IL 60629
juje.
Spalio 16 d — ' Ateities" žur
TeL — 779-1543
1
DR. ANTANAS
KUČAS
į
Birželio 5 d. — Jaunučio Puo nalo vakaras Jaunimo centro
lllllllllimilllllllllllllllllllllllHINIIIItlIlII
džiūno baleto studijos rečitalis didž. salėje.
I
ARKIV. JURGIS MATULAITIS
|
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Jaunimo centro didž. salėje.
— Lemonto LB 20 m. sukak
— Estradinės muzikos vaka tuvinis Rudens balius.
f
MATULEVIČIUS
§ Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
Spalio 22 d. — Kriauklių dar PRAŠOME!
ras Jaunimo centro kavinėje.
E
Gyvosios krikščionybės apaštalas
1
Programą atlieka Violeta Ra bų paroda Jaunimo centre. Ren
Pagal savo išgales aukoti TAU
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
kauskaitė. Rengia Santaros - gia Lietuvos dukterų draugija. TOS FONDUI: savo uždaviniams vyk |
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi
f
2424 W. 69th S T R E E T
Tel. REpablic 7-1213
— Simpoziumas liet. politikos dyti, Lietuvos Laisvės Iždui — lais
šviesos Chicagos skyrius.
11028 Soutiroest HighTOy. Pfclo* POlls. IU.
TeL 974-4410
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie =
Birželio 6 d. — Manigirdo Mo- klausimais Jaunimo centre. Ren- vajai Lietuvai padėti atsistatyti, 6 ka\ Zbomis
ELTOS
informacijoms
leisti,
ra
| Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- =
tekaičio fortepijono
studijos gia Lietuvių fronto bičiuliai.
PETRAS BIELIŪNAS
dijo transliacijoms j okupuotą Lietuvą = lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- E
Spalio 23 d. — Lietuvos duk finansuoti ir politiniams kaliniams gel
koncertas Jaunimo centro didž.
| čionybe. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos S
4348 SO. C A L I F O R N I A A VE.
Tel. LAfayette 3-3572
terų balius Jaunimo centro didž. beti.
salėje.
=
Vatikane.
Reik
tik
susipažinti
su
jo
gyvenimu
ir
prašyti
=
salėje.
— Montessori vaikų namelių
POVILAS J. RIDIKAS
=
— Tauragės klubo 25 m. jubi Nepamirškite tam tikrą procentą ir Į = g T Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
gegužinė Lemonto St. Mary's
Veikalas yra 592 psl., didelio formato kietais viršeliais. |
3354 SO. H A L S T E D STRTET
TA Y AM* 7-1S11
liejaus minėjimas ir banketas savo testamente įrašyti: not-for-profit,, |
seminarijos laukuose.
tax
exempt
Corporation
—
Lithuanian
5
Šaulių namuose.
VASAITIS - BUTKUS
? 6
'
'
*
*
' A"
' ~
*
Spalio 24 d. — Manigirdo Mo- National Foundation, P.O. Box 21073, =
— "Sandaros" gegužinė Vy
1446 SO. 50th A V U . CICERO, ILL.
TeL OLympie 2-1003
-.
DRAUGAS, Ą5+5 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629
tekaičio fortepijono
rečitalis Woodhaven, NY 11421.
čių salėje ir sodelyje.
— Kristijono Donelaičio mok. Jaunimo centro didi. salėje.
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A. f A.
ALBINAS MAČYS

EUDEIKIS

PETKUS

A . f A.

l ? .

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. gegužės mėn. 6 d.
x Chicagos Lietuviu Taryba
šaukia metinę darbo konferenciĮ ją, kuri įvyks gegužės 16 d. 2
vai. p. p. Lietuvių Tautiniuose j
| namuose, 6422 So. Kedzie A ve., |
Chicagoje. Lietuvių organizaci- i
; jos ir visuomenė kviečiamos
1
gausiai joje dalyvauti
x Dr. Birutė M. Galdikaitė,
X Alius Meilus, Vidos ir Gied
riaus Meilų sūnus, pirmus metus j žymioji zoologe, orangutangų
baigė Illinois of Technology, ekspertė ir pasaulinio masto jų
kur studijuoja matematiką. Po tyrinėtoja Azijos džiunglėse, ge
pirmojo semestro jis jau buvo gužės 7 d. atskrenda į Chicagą.
išrinktas į Phi Eta Sigma — Čia ji s u paskaita dalyvaus Chi
valstybinę garbės draugiją už cagos Mokslų akademijos 125 m.
labai aukštus pasiektus pažy sukakties minėjime. Po t o vėl
mius ir ta pačia proga buvo iš sugrįš prie darbo beždžionių prerinktas tos garbės draugijos zervate. Dr. B. Galdikaitės ilius
pirmininku ateinantiems —1982 truoti straipsniai ne kartą pasi
—1983 — mokslo metams. Alius rodė National Geographic žurMeilus taip pat yra dekano gar ! nale.
bės sąraše.
X Vilija Aleksandra ESvaitė
X Romo Bartuškos, Eugeni yra j u r y komisijos atrinkta
jaus Butėno ir Algirdo Grigai I kartu su kitais 14 Chicagos jau
čio fotografijų parodos atidary nųjų dailininkų dalyvauti NAmas vyks penktadienį, gegužės | ME galerijos parodoj. Visi dai
7 d., nuo 5 vai. iki 9 vai. vak. lininkai išstato po du savo kū
"Galerijoje", 744 N. Wells St., rybos darbus. Vilija dalyvauja
Chicagoje. Paroda tęsis iki ge su dviem didelės apimties alieji
gužės 23 d. Visi prašomi atsi niais paveikslais. Parodos ati
darymas ir pasisvečiavimas bus
lankyti.
gegužės 7 d. 5-8 vai. vak. Paro
X Knygos "Lietuvių vestuvės da tęsis iki gegužės 29 d. Pa
ir Eglė Žalčių Karalienė'' supa roda y r a 9 West Hubbard St.
žindinime Paulius Bindokas, Sau
x Loretto ligoninės koplyčia
lius Juškaitis, Marijus Polikaitis, Zita Dubauskaitė, Aušra Ja- buvo pilnutėlė, minint Chicagos
saitytė, Jūratė Jasaitytė-Budrie- arkivyskupo kard. John P.
nė ir Arvydas Žygas atliks iš Cody mirtį. Vėliava tą dieną
trauką iš vaidinimo "Eglė žalčių buvo nuleista pusiau stiebo. Li
Karalienė". Juos paruošė Agnė goninės administratorė ses. M.
Kižienė. Vakaronė bus gegužės Stephanie žodžiu priminė kardi
7 d. 7 vai. vak. Jaunimo centro nolo nuopelnus, o ligoninės ka
kavinėje. Visi kviečiami atsi pelionas kun. Richard W. Calek
atlaikė gedulingas šv. Mišias.
lankyti.
X Čiurlionio galerijoj, Jauni
mo centre, gegužės 7 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. bus atida
ryta dail. A. Dargio dailės dar
bų paroda. Paroda tęsis iki ge
gužės 23 d. Lankymo valandos
pirmadieniais — penktadieniais
nuo 7 vai. iki 9 vai. vak., šešta
dieniais — sekmadieniais nuo
11 vai. r. iki 9 vai. vak.

x P e r Sekmines Chicagos
a n t i n i n k ų šeimos šventė vyks
Ateitininkų namuose Lemonte.
Savo kūrybą skaitys poetas B.
Brazdžionis, ^imininkės pa
ruoš šiltus pietus. Rengėjai
prašo iš anksto savo šeimai pie
tus rezervuoti, skambinant Ma
rytei
Saliklienei
(737-1258)
arba Mildai Tamulionienei (2465290 po 5 vai. vak.).

X Dalia Bylaitienė ir Petras
X P. Petkevičius, Cicero, 111.,
Spetyla, visuomenininkai, Chicago, UI., apsilankė "Drauge" ir užsisakė naujausių leidinių ir
įsigijo naujausių leidinių už di pridėjo 6 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai ačiū.
desnes sumas.

X Bermee Becker, Chicago,
X Dėmesio LB balsuotojams!
Norintieji gauti informacijų ar UI., mums rašo: "Brangus ma
ba balsavimo lapų balsavimui no "Draugas"; Siunčiu tau au
paštu, prašomi kreiptis į savo ką 60 dol. dėl spaustuvės page
apylinkės rinkimų komisijos rinimo, pasisekimo. Aš skaitau
pirmininkus:
MARQUETTE "Draugą" kožną dieną". Labai
PARKO apylinkėj gyvenantieji I ačiū už didelę auką ir rėmimą
kreipiasi į L. Šimaitį, tel. 476- gerų darbų.
3465; BRIGHTON PARKO —
X Aldona Stempužienė - Šve
J. Spurgį, 847-5027; LEMONTO dienė gegužės 8 d. Marijos au
— A
Kazlauską, 349-1911; ditorijoje atliks įvairių liaudies
CICERO — J. ARšTIKĮ, 447- dainų, pritaikytų "Grandinėlės"
9024; GAGE PARKO — V. naujai programai, parodančiai
Tallat-Kelpšą, 776-3827; BRIDliet. liaudies šokio vystymąsi iki
GEPORTO — S. Kelečienę, 254šių dienų. Koncerto pelnas ski
6964; MELROSE PARKO — I*
riamas P L J S Ryšių centro JX
Juknelį, 344-0820; ir AUROROS
Lituanistikos seminarui. Bilie
— D. Vizgirdienę, 896-5749.
tai gaunami "Gifts Interna
(pr.). tional" prekyboje, teL 471-1424.
x Ar jūsų bankas ar taupy
(pr.).
mo bendrovė moka jums 8% už
X Duetas, kurį sudaro Juzė
taupomąją sąskaitą — (PassPivoriūnienė ir Bronė Nekro
book) ? Jei ne — kreipkitės į
šienė, dalyvaus programoje tra
Lietuvio Fondo Fed. Kredito
diciniame Dzūkų Draugijos ba
kooperatyvą.
(sk.).
liuje Jaunimo centre gegužės
X Komišką operą "Faustą" 15 d., 7:30 vai. vak. Staliukus
stato Vaivos muzikinis vienetas, rezervuoti telefonais: 925-9159.
vadovaujamas muz. F. Strolios, 523-1883 arba 927-5980. (pr.).
gegužės 14 d. 7:30 vai. Jaunimo
X A. a. Domos Šleževičienės
centro kavinėje. Rengia Lietu
9 mirties metines minint, gegu
viškos skautybės fondas. Bus
žės 7 ir 8 d. keliose vietose bus
šalti užkandžiai, vynas ir kava,
atnašautos šv. Mišios. Velionės
gražios dovanos laimingiems.
draugės prašo visus ją pažinu
Visi kviečiami ir laukiami.
sius prisiminti maldose, (pr.).
(pr.).
X Gyveną Brighton Parko
X NAMAMS PIRKTI PA apylinkėj arba to 1 ' M UŽ jos ri
SKOLOS duodamos mažais mė bų lietuviai, nepriklausą LB apy
nesiniais įmokėjimais ir priei linkei, norintieji balsuoti paštu
namais nuošimčiais. Kreipkitės j ir gauti balsavimo lapus, pra
Mutual Federal Savin gs. 2212 šom skambinti pirm. J. Spurgiui
West Cermak Road. — Telef. tel. 847^5027. Užpildytus balsa
VI7-7747.
(ak.). vimo lapus prašom siųsti adre
c
X Dengiame ir taisome Visą su: LB Rinkimų k-jai /f J. Spurrūšių stogas. Už savo darbą gis, 4239 S. Fairfield Ave., Chi
garantuojame ir esame apdraus cago, 111. 60832. Būstinėj balsa
ti. Skambinkite Arvydui Kietai vimas vyks gegužės 8-9 ir 15
-16 dienomis nuo 10 iki 6 vai.
teL 434-9655 arba 737-1717.
(pr.).
(sk.). vak.

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJE
— Londono lietuviai turi puiI kų chorą •'Pašvaistę", vadovau
jamą muz. Ritos Vilienės. Net
Velykų šventėje ir prieš tai —
Didžiojoje savaitėje — choras
iabai gražiai giedojo bažnyčioje
per visas pamaldas. Tai darė įs
pūdį susirinkusiems žmonėms ir
klebonui kun. I. Mikalauskui.
— Londono lietuvių jaunimas,
vadovaujamas Bernardo Kero ir
Ritos Miškinytės, balandžio 17 d.
surengė parapijos salėje šaunų
Vidurio Vakarų Liet Bendruomenės apygardos kandidatai į LB tarybą ir PLB seimą. Iš kairės: Kazys Domarkas, jaunimo ir vyresniųjų subuvi
Birutė Jasaitienė, Kostas Dočkus, Kęstutis Sušinskas, Loreta Stončiūtė, Juozas Šlajus ir Anatolijus Kairys.
mą — banketą. Tiek programa,
Nuotr. Z. Degučio
tiek ir pats balius buvo tvarkin
gas, sklandus ir nuotaikingas.
Jaunimas moka taip pat sureng
ti visiems priimtinus renginius.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

VIOLETOS RAKAUSKAITĖS , dainavime suėjo į vieną nuosta
APTARTI LB RINKIMŲ
PASIRODYMAS
REIKALAI
biai darnią visumą: skaidrus,
stiprus bei kupinas šilimos bal
Balandžio 24 dieną Chicagos!
Balandžio 26 d. Lietuvių Fon
sas; skoningai parinkta sceninė
universiteto International Houdo patalpose posėdžiavo LB Marapranga; ryškūs bei grakštūs,
se patalpose j vyko mišrus kaba
quette Parko apylinkės valdy
nors kartu ir pakankamai san
reto vakaras su dainomis, šo
ba. Posėdžiui vadovavo apylin
tūrūs judesiai; publiką žavinti
kiais, intermedijomis, parodijo
kės pirmiiunkė Birutė Vindašiešypsena bei mimika. Ypatingą
mis bei savos kūrybos bandy
nė. Praėjusio posėdžio protoko
įspūdį žiūrovams padarė antro
mais. Įvairi programa, papil
lą perskaitė sekretorė Aleksan
je dalyje atliktos dainos, paly
dyta nemokamais šaltais užkan
dra Likanderienė. Posėdyje bu
dėtos Lietuvos Filharmonijos
džiais ir gėrimais, sutraukė i
vo aptarta įvairūs LB apylinkės
kamerinio orkestro. Po koncer
didžiulę salę, "Assembly Hali",
reikalai. Išsamų pranešimą apie
to buvo daug šnekų apie "lietu
nemažą būrį žiūrovų.
LB artėjančius rinkimus padarė
vių novatoriškumą" — mat,
šios apylinkės rinkiminės komi
Šio vakaro pagrindinė žvaigž
Amerikos lengvosios muzikos
sijos pirmininkas Liudas Ši
dė buvo mūsų žymi solistė, vieš
kultūroje išaugę klausytojai
maitis. Jis pažymėjo, kad ko
nia iš Anglijos, Violeta Rakaus
pirmą kartą išgirdo estradines
misija paruošė ir išsiųs keletą
kaitė, kuri abiejose programos
dainas, aranžuotas kameriniam
šimtų iaiškų šeimoms, kurios
— Aleksandras Stankevičiusdalyse, palydima magnetofono
orkestrui su fortepijonu bei
toliau gyvena nuo Marąuette Stankye neseniai išleido antrąją
juostoje įrašytos Lietuvos or
ritmine grupe. Ypač publikai
Parko, tačiau šios apylinkės ri savo 45 apsisukimų per minutę
kestrų muzikos, padainavo po
patiko daina ' T a k u saulėtu",
bose. Tai palies apie 3000 bal
tris lietuviškas estradines dai
kurioje, kaip vienas klausytojas
suotojų. Įsidėmėtina, kad dėl
nas. Turbūt pirmą kartą As
anglas vėliau pastebėjo, tautos
•.vairių priežasčių ir brangaus mai parodys mūsų sąmoningu
sembly Hali nuskambėjo lietu
laisvės troškimas tiek maksima
pašto patarnavimo nebuvo gali mą ir tautinį gyvastingumą.
viška daina. Ir, reikia pripažin
liai išreikštas, kiek t a i aplamai
Mokslo metams baigiantis,
mybių visiems šios apylinkės
ti, nuskambėjo su didžiuliu pa
leidžia lengvosios muzikos žan
šios
apylinkės valdyba Kr. Do
lietuviams išsiųsti balsavimo
sisekimu. Plojimams nebuvo
ras. (Violeta kiekvieną atlie
lapelių, tačiau visi lietuviai tu nelaičio ir Marąuette Parko li
kamą dainą trumpai apibūdin
rėtų LB rinkimuose dalyvauti. tuanistinėms mokykloms (mo
davo angliškai). Tačiau ir pir
Rinkimai vyks gegužės 8-9 ir kyklas baigiantiems) padovanos
mojoje daiyje klausytojai buvo
15-16 d. Marąuette Parko apy Vandos Vaitkevičienės "Užbur
nemažiau susižavėję "Senomis
linkėje gyveną lietuviai balsuo tos kanklės" ir Juozo Toiiušio
gatvelėmis" bei lietuvių liaudies
ja rinkimų būstinėje, šios para "Tryliktoji laida" knygas.
dainų mtonacijomis nuspalvinta
Kazys Barzdukas, atstovavęs
pijos mokyklos patalpose, įėji
"Gegužine". O daina 'Tau, ma
mas iš automobiliams pastatyti JAV LB antrame suvažiavime
ma" išspaudė ašarą ne tik ke
aikštės. Balsavimuose dalyvau ir 30 metų LB veiklos minėjime
liems vyresnio amžiaus žiūro
ja visi lietuviai, sulaukę 18 me LB Marąuette Parko apylinkės
vams, bet ir daugeliui jaunuolių.
tų amžiaus. Komisijos pirmi valdybai, padarė išsamų prane
Kabareto vakaras Chicagos
ninkas Liudas Šimaitis su savo šimą, pažymėdamas, kad suva
universiteto International Houkomisija rūpestingai ruošiasi žiavime buvo sėkmingai svarsto
se aiškiai įrodė, kad lietuviška
rinkimams ir kviečia kuo gau ma ir išspręsta daug naudingų
muzika sugeba patraukti bei su
siausiai rinkimuose dalyvauti. LB darbų, o pati šventė praėjo
žavėti plačiąja, tarptautinę au
iškilmingai ir įspūdingai. Buvo
ditoriją ir kad greičiausiai tik
Renkama LB X-toji taryba ir įteiktos laureatams premijos,
per mūsų pačių apsileidimą ji atstovai į VL-jį PLB seimą.
LB sukaktis gražiai prisiminta
Violeta Rakauskaitė
vis dar neišėjo į platesnę are Kandidatų
yra pakankamai. iškilmingomis pamaldomis ir
galo, Violetos vardą choru šau ną. Malonu buvo patirti, jog Kiekvienas gali pasirinkti sau įvykis baigtas banketu.
kė susirinkę žiūrovai, kurių mūsų jaunoji solistė šioje įvai tinkamiausius ir už juos atiduo
Valdyba nutarė ir šiais me
tarpe, be amerikiečių, buvo ispa riatautėje auditorijoje vienbal ti savo balsą. Negera, kad kai tais talkinti LB Vidurio Vaka
nų, korėjiečių, filipiniečių, pran siai buvo pripažinta geriausia kurie asmenys agituoja prieš rų apgardos ruošiamoje Lietu
L. V.
cūzų, lietuvių ir įvairių kitų tau vakaro atlikėja,
LB rinkimus. Tai labai nekul vių dienoje, o taip pat tinkamai
tų atstovų.
tūringa ir neteikia ateičiai vil pasiruošti ir dalyvauti Lietuvių
VARNO MONTESSORI
čių vieningam darbui.
Violeta savo programą atliko
ruošiamame karnavale Mar
CENTRAS
iš tikrųjų meniškai. Viskas jos
Dažnai pakalbame apie pa ąuette Parke.
Varno Montessori centro na
Valdybos pirmininkė Birutė
meliuose — Montessori metodui triotizmą, kritikuojame dirban Vindašienė valdybos narius su
čius gražų i r naudingą L B dar
x MIB. Aleksas Kučiūmas, pritaikytose patalpose, 3038 W.
bą.
Rinkimų metu parodykime pažindino su LB krašto valdy
Downers Grove, 111., Stasys Ke- 59 g t , jau daug metų gražiai
savo tautinį susipratimą, pasi bes aplinkraščiais bei jos pagei
mežys, Baltimore, Md., A. P. Ja- veikia Vaikų židinėlis. Ugamenaudokime suteikta demokrati davimais.
sas, Chicago, 111., K. Šimėnas, tės vedėjos Sofijos Blažienės
Nutarta talkinti ir Dariaus ne teise, balsuokime už tuos,
Dorchester, Mass., A. Sakas rūpesčiu ir pastangomis šis židi
Girėno
pašto ženklo išsilaipini
kurie yra tinkamiausi dirbti LB
(Mrs.)., Lancaster, Ohio, A. nėlis yra jaukus, gausus vaiz
mo
darbe,
renkant peticijai pa
darbus. Tikrai būtų laikas už
Braškys, Sudbury, Ont., Kana dingomis mokslo priemonėmis ir
kasti kovos kirvius ir įgyvendin rašus ir raginant apylinkės na
da, V. Dzikas, Omaha, Nebr., turi montessorinę aplinką, ku
ti visuomenėje darną, sugyve- ; rius rašyti asmeniškus laiškus
užsisakė naujausių leidinių už rioje vaikas, sekdamas savo vy
pašto ženklų išleidimo instituci
stymąsi, gali laisvai ir netruk nimą. Tai būtų daug naudin joms.
didesnes sumas.
giau mūsų pavergtos Lietuvos
domai dirbti.
X Vytautas E Orentas, Chi
I vedamajai laisvės kovai. RinkiJurgis Janušaitis
Židinėlio mokytojos, kurių yra
cago, Dl., A. Poderienė, Southseptynios, yra gerai paruoštos
field, Mich., Alfonsas Patamsis,
tobulai stebėti vaiką ir patar
Stony Creek, Ont., Kanada, at
nauti jo nepaprastai energijai,
siuntė po 5 dol. aukų. Po 2 dol.:
kurios plėtra skiriama kūrybai.
Bronė Martin, Jonas AndrašiūĮ namelius priimami vaikai
nas, L. J. Venckus, A. Snukis.
nuo 3 iki 6 metų amžiaus. Čia
Visiems ačiū.
jie dirba ir mokosi paruostoje ir
x M. Mackienė, Cicero, UI., pritaikytoje aplinkoje. Klasėje
atvyko į "Draugą", pratęsė pre yra keturios pagrindinės kryp
numeratą ir įteikė 10 dol. auką tys: praktiškųjų darbų, juslių
lavinimo, skaičiavimo, kalbos ir
jo paramai. Labai ačiū.
skaitymo mokymosi. Kryptys
X Povilas Korfct, Schenectasuderintos į vieningą darnią vi
dy, N. Y., pratęsdamas "Drau
sumą, kurios atmosfera yra pri
go" prenumeratą, užsisakė nau
taikyta pagauti vaiko dėmesį
jausių leidinių ir pridėjo auką
laisvam, žaismingam lavinimui
už kalendorių. Labai ačiū.
si, paruošiant jį kūrybiniam mo
x
Jolita Mazurkievičienė, kymuisi ir gyvenimui.
North Riverside, Dl., apsilankė
Židinėlyje vartojamos dvi kal Aušra Zerr, JAV LB visuomeninių reikalų tarybos pirm. kovo 21 d. lankėsi
•'Drauge" ir t a proga paaukojo bos, dirba dvi lietuvės mokyto 1 St. Petersburge, Fla., ir ta proga Lietuvių klube turėjo neoficialų posėdį su
vietos LB veikėjais. Nuotraukoje: inž. Mečys Krasauskas, LB St. Petersburgo
"Draugui" 20 dol. Nuoširdus jos: Sofija Blažienė ir Jonė Ka- apylinkės pirm., Arnoldas Armalis, Liet. klubo pirm., Aušra Zerr ir LB Floačiū.
ružaitė.
K
| ridos apygardos pirm. Kazys Gimžauskas.
Nuotr. E. Meilaus

ilgio estradinės muzikos plokšte
lę. Muzika jo paties sukurta ir
įdainuota. A. Stankevičius var
gonininkauja ir Montrealio Auš
ros Vartų parapijoje. Jo vado
vaujamas parapijos choras ir vy
rų oktetas dalyvavo GBC radijo
rengtose etninių grupių varžy
bose Quebece ir laimėjo pirmą,
ją — 1000 dol. dydžio premiją.
— Arūnas Ma&kūnas, Danu
tės ir Laimučio Mačikūnų, gy
venančių Hamiltone sūnus, yra
inžinerijos s t u d e n t a s McMaster
universitete, Hamiltone. Jis ga
vo 5000 dol. stipendiją per va
sarą dirbti erdvės satelitų tyri
nėjimo centre prof. C. R. Carterio priežiūroje. J i s studijuoja
kompiuterių mokslą, o vakarais
vadovauja suaugusių kursams
trumpų bangų radijo siųstuvų
mėgėjams.
— Jjy rvių Namų Moterų bū
relis surengė balandžio 17-18
d. Aldonos Biliūnienės kriauklių
darbų parodą. Buvo išstatyti
46 dirbiniai, vaizduoją įvairius
vaizdus, visus sudarytus iš
okeano kriauklių. A. Biliūnie
nė, gyvenanti Juno, Fla., turi
kantrybės tokias kriaukles rinkt
ir jas panaudoti meno dirbi
niams. Jos v y r a s Vytautas Bi
liūnas taip p a t buvo atvažiavęs
į Torontą.

VEHECUEL0J
— Šiais metais Verbų sekma
dienis sutraukė didelį lietuvių
būrį į pamaldas už Bendruome
nės veikėjo a. a. Stasio Jan
kausko vėlę, o po jų — į (Bro
niaus ir Ninos Deveikių suruoš
tas gimtadienio vaišes Lietuvių
katalikų misijos vadovui kun
Antanui Perinimui
pagerbti.
Jaunimo užprašytų Mišių metu
tikintieji aktyviai dalyvavo Mi
šių aukoje, giedodami giesmes.
Kun. Perkumas pasveikino jau
nimą, kuris ėmėsi iniciatyvos
maldoje prisiminti kolonijos ve
teraną Stasį Jankauską. Gim
tadienio proga sugiedota dva
sios vadui Ilgiausių metų. Ve
lykų dieną kun. A. Perkumas
laikė pamaldas Maracay lietu
viams. Jose dalyvavo didesnis
lietuvių skaičius.

Advokatas JONAS GIBAIT8S
6247 So. Kedzie Avenue
Chicago, Illinois 60629
Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Seštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
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Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W. 63rd Street
C:: *£o, 111. 60629
Tel. 776-5162
Kasdien 9—6 vai. vak.
šeštad. 9—12 vai.
ir pagal susitarimą
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Nelaisvėje gimęs

kūdikis
Sibiras -1955, vasario 16,
Kazachstano lagerių lietuvių
kalinių mintys 16-jai
Spaudai paruošė ir į anglų
kalbą išvertė Kazimieras Puge-vičius. Padėjo Gintė Damulytė
ir Marian Skabeikis.
Leidinys didelio formato. Lie
tuvių ir anglų kalbomis. Išlei
dimą finansavo Sofija Brazaus
kienė. Spaudė Tėvų Pranciško
nų spaustuvė, Brooklyn, N.Y.
Kaina su persiuntimu $7.95.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, k5k5 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629
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