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organizuotas specialiai kuni
gų sutrukdymui, nes prieš tai ir
po to kitos mašinos čia nebuvo
tikrinamos (vos viena kita dėl
akių, paskubomis). Pavėlavę
kunigai iki pamaldų pabaigos
nebespėjo išklausyti visų išpa
ž i n č i ų . Dėl s u t r u k d y m o
pasipiktinę Viešvėnų tikintieji
parašė skundą LTSR Proku
rorui.
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Britai išplėtė
salų blokadą

Žinios iš vyskupijų
Telšiai. 1981 m. lapkričio 1 d.
dar prieš Visų Šventų šventę
Telšių raj. vykd. komiteto
pirmininko pav. Jankus įspėjo
kleboną kun. J . Pačinską ir
vyskupijos valdytoją kun. A.
Vaičių, kad Telšių kapinėse
XI.1
negalima
šventinti
paminklų bei atlikti jokių reli
ginių apeigų. Jei šio draudimo
nebus paisoma, bus nugriau
tos koplytėlės Mergelių kalne
ir Garbės kalnelyje (valstybės
s a u g o m i liaudies
meno
paminklai, kur nuo neatme
namų laikų stovi koplytėlės ir
statomi kryžiai). Be to, Viešvė
nuose pamaldas leidžiama
atlikti tik kun. J. Pačinskui.
Nors šis bedievių reikalavi
mas buvo pildomas: pamaldas
atlikti Viešvėnuose apsiėmė
kun. J . Pačinskas, Telšių auto
inspektorius Vaičys sustabdė
lengvąją mašiną, kurioje į
pamaldas Viešvėnuose važia
vo kun. J. Pačinskas su talki
ninkais kunigais
Vytautu
M i k u t a v i č i u m i ir
Jonu
Kaunecku. Nepaisant to, kad
kun. J . Pačinskas skundėsi,
jog neturįs laiko, vėluoja,
nepaprastai
smulkmeniškai
ir nuodugniai buvo apžiūrinė
jama mašina, tikrinama net
bagažinė. Kunigams
teko
p ė s t i e m s baigti kelionę.
Patikrinimas
buvo
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Šoferiui
buvo
griežtai
uždrausta po pamaldų parvežti
kunigus į Telšius, nors kitomis
kryptimis judėjimas nebuvo
uždraustas. Rajono pareigū
nai tikėjosi, kad kunigai nebe
spės sugrįžti į gedulingą proce
siją Telšių kapinėse. Tačiau po
pamaldų parvežti kunigus į
Telšius pasisiūlė net keli šofe
riai.
Žmonės į Telšių kapines
rinkosi su gėlėmis ir žvakėmis.
Prie kapinių juos pasiti
ko milicija, o kapinėse dar ir
čekistai, be to, buvo būrelis
kareivių, ginkluotų durtuvais
ir revolveriais. Netoli Rainių
kankinių kapo stovėjo grupė
milicininkų — tos bedievių
pajėgos
tarsi
paskatino
žmones d e m o n s t r a t y v i a i
rinktis prie šio kapo, pasken
dusio žvakių jūroje. Tikintieji
drąsino į kapines atėjusius
kunigus:
— Nebijokite, mes su jumis!
Vėlinių procesijos apeigas
atliko Telšių dekanas kun.
Antanas Striukis ir kun. J .
Kauneckas
(procesininkai
kažkieno tai iniciatyva nedaly
vavo). Giedojo Katedros ir
parapijinės bažnyčios choras.
Tačiau per g a r s i a k a l b i u s
bedieviai transliavo simfo
ninę muziką. Kelios moterys
ėjo prašyti, kad išjungtų radi
ją. Aparatūrą saugojantys
skrybėlėti saugumiečiai atsa
kė:
— Negalima!
Tikinčiųjų m a l d a s , net
jungtinio choro iškilmingą
„Libera" nustelbė cypiantis
akompanimentas, nutilęs tik
bedieviams atliekant savo
programą.
(Bus daugiau)

Viceprezidento
derybos Kinijoj
P e k i n a s . — Vicepreziden
tas Bush Kinijoje turėjo ilgus
pasitarimus su premjerų Ahao
Zivang,
įtakinguoju
vicepremjeru Deng Xiaoping ir
užsienio reikalų ministeriu
Huang Hua. Stebėtojai, komend u o d a m i Kinijos valdžios
pareiškimus, spėlioja, kad
Bushui pavyko pagerinti abie
jų valstybių
susipratimą.
Klausimas lietė Amerikos
ginklų dalių tiekimą Taivanui.
Kinija protestavo, kad vienos iš
jos provincijų ginklavimas išei
na prieš Kinijos suverenumą.
Amerikos vyriausybė elgiasi,
lyg būtų ne „viena Kinija", bet
„dvi Kinijos". Taivanas ir Kini
ja abi laikosi pažiūros, kad
Kinija yra tik viena. Pekinas
žada kada nors susigrąžinti

' Izraelio lėktuvai
puolė Libaną
Jeruzalė. — Sekmadienį
Izraelio karo lėktuvai puolė
L i b a n e tris vietoves prie
Viduržemio jūros, iš k u r
Izraelio karo laivai apšaudė
palestiniečių taikinius. Libano
žiniomis, puolime žuvo 16
žmonių ir 56 buvo sužeisti.
Izraelio laivai ir lėktuvai visi
sugrįžę į bazes. Po kiek laiko iš
Libano pasipylė artilerijos ir
sovietų gamybos raketų ugnis,
kuri pasiekė šiaurinio Izraelio
vietoves. Žmonių aukų nebuvo,
tačiau izraelitai buvo priversti
rinktis į požemines slėptuves.

Taivaną, o šis kalba apie komu
nizmo nuvertimą Kinijoje ir
vienos valdžios atstatymą.
Viceprezidentas Bush įtikino
Kinijos vadus, kad ginklų
klausimas Taivanui nesudaro
krizės. Strateginis AmerikosKinijos
bendradarbiavimas
prieš hegemonijos siekiančią
Sovietų Sąjungą esąs svar
besnis už neesminius draugų
nuomonių išsiskyrimus.

Britanijos karinėje bazėje „Harrier" lėktuvų lakū
nai praktikuojasi pakilti ir nusileisti ant specialiai
pastatytos platformos, panašios į lėktuv

nešio denį. Prie Falklando salų šią savaitę
laukiama atvykstant daugiau laivų su vertika
linio pakilimo lėktuvais.

Popiežiaus kelionė
i Portugaliją
V a t i k a n a s . — Popiežius Jo
nas Paulius II-sis ketvirtadie
nį išvyksta į naują kelionę — į
Portugaliją, kur viešės ketu
rias dienas, aplankys Lisa
boną, Oportą, Vila Vicosą,
Sameirą, Voimbrą ir Fatimą.
Šis Fatimos aplankymas
popiežiui labai svarbus, nes jis
įsitikinęs, kad jo gyvybę 1981
m. gegužės 13 d. atentate išgel
bėjo Fatimos Mergelė Marija.
Atentatas prieš popiežių
įvyko gegužės 13 d. Kaip žino
ma, Mergelės Marijos pasiro
dymas prieš 65 metus trims
portugalų vaikams irgi įvyko
gegužės 13 d. Fatimoje šie
Marijos pasirodymai Liucijai
dos Santos ir dviem jos pusbro
liams Francisco ir Jacintą Marto vyko kiekvieno mėnesio 13tą dieną tarp gegužės mėn. ir
spalio mėn. Tuo metu pieme
nėliai buvo — viena 10 metų,
kiti du 9 ir 7 metų amžiaus.
Fatima yra mažas miestas 91
mylia į šiaurę nuo sostinės

B. Graham Maskvoje

Maskva. — Garsusis
evangelistas Billy Graham
sekmadienį pasakė pamokslą
Maskvos baptistų bažnyčioje,
kuri buvo pilna žmonių. Jis
kalbėjo apie nuodėmę, tačiau
ragino klausytojus „klausyti
valdžios". Dievas padės tikin
tiesiems būti geresniais darbi
ninkais, geresniais, lojaliais
piliečiais, pasakė jis.
E v a n g e l i s t a s nuvyko į
Sandinistų vado
Maskvą, kviečiamas sovietų
Instituto JAV ir Kanados
vizitas Kremliuje
reikalams direktoriaus Georgi
Maskva. — Nikaragvos Arbatovo, kuris yra ir komu
sandinistų valdžios vadas Da- nistų partijos centro komiteto
niel Ortega Saavedra baigė n a r y s . S o v i e t a i
rengia
šešių dienų vizitą Maskvoje. branduolinio nusiginklavimo
Buvo pasirašyti įvairūs susi konferenciją,
kurioje
kaip
tarimai ir bendras komunika „stebėtojas" dalyvaus ir Billy
tas, kuriame pabrėžiama, kad Graham.
bus plečiami ir gilinami sovie
Jis ir savo pamoksle baptis
tų komunistų partijos ir Nika tams, daug jų stovėjo gatvėje
ragvos sandinistų
partijos už durų, palietė karo grėsmę,
ryšiai. Saavedra
pakvietė branduolinių ginklų grėsmę,
prezidentą
B r e ž n e v ą ftažnyčioje j a u n a moteris ištie
apsilankyti ir tas pažadėjo, sė transparantą su anglišku
tačiau data tokiam vizitui tekstu: „Mes turime daugiau
nenustatyta. Brežnevas paža 150 kalinių už evangelijos
dėjo paramą m a š i n o m i s , darbą". Ją tuoj išsivedė civi
įrengimais kasyklų pramonei liai apsirengę vyrai.
ir vandens jėgainių statybai.
Grahamo palydovas pabrė
Saavedra buvo priimtas kaip žė, kad pamokslininkas neno
„broliškos" valstybės galva. ri įžeisti savo šeimininkų, nes
Jo pagerbimo baliuje daly siekia „išvystyti šiuos ryšius".
vavo visi Kremliaus vadai.
Komentatorių nuomone, sovie
tai panaudos užsieniečius reli
— Buvęs prezidentas Carte- ginius vadus savo „taikos
ris lankosi Danijoje, jis jau ofenzyvai" sustiprinti, Vaka
rų „nuginklavimo" tikslams.
lankė Švediją.

Lisabonos. Kiekvienais metais
Fatimą
aplanko
milijonai
žmonių. Ypač daug jų laukia
ma šiais metais.
Popiežius
Portugalijoje
laikys 5 Mišias, pasakys 18
pamokslų ir kalbų. Programo
je numatyti jo susitikimai su
politikais, darbininkais, visuo
meninėmis grupėmis. Mano
ma, kad popiežius aplankys ir
karmelite vienuolę seserį
Luciją, tą pačią piemenėlę dos
Santos, kuri dabar jau 75 metų,
gyvena Coimbra vienuolyne.
Prieš 15 metų, atvykęs iš Lenki
jos, seserį Liuciją 1967 m.
aplankė vyskupas Voityla.
Tuomet niekas neįtarė, kad jis
vieną dieną taps popiežium
Jonu Pauliu II-ju.

Reaganas siūlo
sumažinti arsenale
Eureka. — Prezidentas Rea
ganas sekmadienį aplankė
Eureka, (111.) kolegiją, kur pasa
kė mokslo metų užbaigimo
kalbą. Prezidentas pasiūlė
naują branduolinių
ginklų
apribojimo planą. Siūloma visu
trečdaliu sumažinti dabar
tinius branduolinius
arse
nalus ir pradėti Šveicarijoje
naujas ginklų apribojimo dery
bas. Reaganas užtikrino Sovie
tų Sąjungą, kad jai nėra ko bijo
ti Amerikos.
Sovietų „Pravda" tą pačią
dieną paskelbė gynybos ministerio maršalo Ustinovo straips
nį, kuriame jis rašo, jog sovie
tai atmes bet kurį planą, kuris
pakeistų dabartinę ginkluotų
*jėgų pusiausvyrą. Priešingai,
ginklavimosi
sustiprinimas
Amerikoje ir jos vyriausybės
atvirai priešiška politika gali
versti sovietų vyriausybę imtis
atitinkamų priemonių, versti
budėti, kad jėgų santykis nebū
tų pakeistas sovietų nenaudai.

Irakas priverstas
vėl pasitraukti
Beirutas. — Iranas vėl pri
vertė Irako kariuomenę pasi
traukti pietiniame fronte. Šalia
džiaugsmingų Irano komu
nikatų, Irako karinė vadovybė
netiesioginiai pripažino, kad
dvi divizijos „įvykdė strateginį
pasitraukimą ir dabar sudaro
priešui didelę grėsmę".
Iranas karo pradžioje prara
do apie 8,000 kvadratinių mylių
savo teritorijos. Kovo mėnesio
mūšiuose I r a n a s išstūmė

TRUMPAI
IŠ V I S U R

L o n d o n a s . — Britų vyriau
sybė šeštadienį paskelbė, kad
karo blokada ateity lies ne tik
Falklando salas, bet visą 2,600
mylių Argentinos pakraštį.
Tuo pačiu metu britų diplo
matai Jungtinėse Tautose
įtemptai derėjosi dėl karo
paliaubų.
Kariniai stebėtojai mano,
kad britų blokada sunkiai
įvykdoma, nes ji prie Argen
tinos neturi pakankamai karo
lėktuvų. Lėktuvnešiuose turi
m a 16 „Harrier" vertikalinio
pakilimo lėktuvų. Dar 20,
pakrauti Dangun Žengimo
saloje a n t prekinio laivo
„Atlantic Conveyor", greit
pasieks Falklandų zoną. Po
kelių dienų pertraukos vėl
prasidėjo karo veiksmai. Gali
mas daiktas, kad sustiprinę
aviacijos jėgas, britai bandys
pulti
Argentinos
karinius
aerodromus, nes šiuo metu
Argentina turi didelę persva
rą ore. Argentinos karinė bazė
pietuose prie Rio Gallegos
miesto kiekvieną naktį užtemdoma. Šios provincijos guber
natorius admirolas Echauri
Ayerra pasakė, kad britai su
s a v o psichologiniu
karu
Argentinos neišgąsdins. J o
provincijos civilinė gynyba
pasirengusi
atmušti.,... britų
puolimus.

— Prezidentas R e a g a n a s su
žmona Nancy sekmadienio
naktį
praleido
Chicagoje.
Vakar jis susitiko su laikraš
čių redaktoriais ir aplankė
vieną katalikų, daugiausia
juodų
mokinių
turinčią,
mokyklą.
— Alžiro nauju užsienio
reikalų ministeriu pakviestas
Ahmed Taleb Ibrahimi, 50 m.
Jis užims neseniai lėktuvo
nelaimėje žuvusio Ben Yahia
vietą.
— Lenkijos primas, arkivys
kupas Glemp pasakė Kroku
voje: „Akmenys y r a blogiau
sia
argumentų
forma.
Kiekvienas kvailys žino, kaip
mesti akmenį. Akmenys nera
šo įstatymų".
— Paryžiuje tarėsi 24 Vaka
rų valstybių delegatai, svars
tę ekonominę krizę, infliaciją
ir nedarbą.
— Newporte
išgarsėjęs
Claus von Buelow teismo
nuteistas kalėti 30 metų už
bandymą nužudyti savo mili
jonierę žmoną. J i s paleistas
iki kalėjimo už 1 mil. dol.
— Nikaragva skelbia, kad
kovose su revoliucijos priešais
žuvo vienas kareivis ir 12
partizanų, nuversto diktato
riaus Somozos šalininkų.
— Teherane, prie Sirijos
ambasados sprogo automo
bilis, pakrautas
dinamitu.
Sužeista 16 praeivių, sužalo
tas pastatas.
— Vengrija buvo priimta į
Tarptautinį valiutos fondą. Iki
šiol iš komunistinių valstybių
tik Rumunija buvo fondo narė.
— Britanijos opinijos tyrimų
įstaiga patyrė, kad 75 nuoš.
britų pasisako už Falklando
salų okupavimą ir 55 nuoš.
mano, kad salas reikia atisiimti, nors būtų ir daugiau
žmonių aukų.
— Londono policija suėmė
27 demonstrantus, kurie daly
vavo eitynėse, prisimenant
Šiaurinės
Airijos
kalėjime
badu mirusį Bobby Sands. Po
jo nuo bado streiko žuvo d a r 9
airiai.
— Vienoje bombos sužalojo
Prancūzijos ambasados ir Air
France pastatus.

Komentatoriai kalba, k ' Argentinoje didžiausias diplo
matinių sprendimų priešinin
kas yra karo laivyno vadas
admirolas Jorge Isaac Anaya
Tai svarbus karinės chuntos
narys, senas prezidento Galtieri draugas. Admirolas turi
36,000 vyrų. Su jo žinia ir
pritarimu buvo pašalintas
gruodžio 22 nuverstas prezi
dentas Eduardo Viola. Argen
tinoje kalbama, kad admiro
las Anaya pažadėjęs Galtierui
savo paramą nuversti Vioią,
jei Galtieri netrukdys karo lai
vynui atsiimti Malvinų salas.
Admirolas, gimęs 1926 m., yra
ispanų kilmės, baigęs įvairias
jūrų mokyklas ir kursus, jis
1975 m. buvo Argentinos jūrų
laivyno atašė Londono am
sadoje.

Kariniai ekspertai kalba,
kad po Argentinos sėkmingo
britų naikintuvo „Sheffield"
nuskandinimo,
pasaulinėje
rinkoje labai
pabrango
prancūzų gamybos „Exocet"
raketos. Argentina ieškanti jų
pirkti, nes ji Prancūzijoje
gavusi tik šešias raketas, o dvi
jau
sunaudojusi.
Viena
susprogdino „Sheffield", o
kita praskrido pro šalį. Kiek
žinoma, tik 15 valstybių turi
įsigijusios šių raketų. Jų tarpe
— Libija, kuri galinti parduoti
jų ir Argentinai. Raketos
kainuoja po 200,000 dol.,
tačiau d a b a r jų kainos pakilo.
Praradęs „Shefieldą", britų
laivynas pasitraukė toliau nuo
Falklando
s a l ų . Iš to
sprendžiama, kad britai neke
tina salų pulti, kol neturės
daugiau
lėktuvų. Desan
t i n i a m išsikėlimui reikia
stipresnės oro apsaugos. Šalia
siunčiamų 20 .,Harrier" lėktu
vų, britai pasiuntė 10 „Sea
King"
kovos
helikopterių,
kurie atplaukia su „Atlantic
Causeway" prekiniu laivu.
Jiems atvykus, britų laivynas
turės 50 helikopterių. Su nau
jai
siunčiamais
„Harrier"
lėktuvais britai jų turės 36. Iš
Dangun Žengimo salos į
blokadą įsijungs du „Nimrod"
žvalgybos lėktuvai, panašūs į
JAV turimus AVVACS lėktu
vus.

— Egipto prezidentas Mubarak tarėsi su Omano sulto
nu. Spėjama,
kad arabų
valstybės greit priglaus Egip
tą į savo tarpą. Mubarakas
savo kalboje ragino Siriją
pradėti derybas su Izraeliu dėl
Golano aukštumų sugrąžini
mo.
priešą iš 772 kv. mylių, o
— Kanadoje balandžio mėn.
dabartiniame mūšyje, kuris
bedarbių pakilo iki 9.6 nuoš.
prasidėjo balandžio 30 d., Ira
Prieš metus bedarbių buvo 7.6
kas atidavė Iranui dar 425 kv.
nuoš.
mylias žemių. Abiejų kariau
— New Yorke 85 žydų
jančių šalių pranešimai leidžia
o
r
ganizacijos
surengė
spėlioti, kad d a b a r įvyks
lemiamas
mūšis
d ė l demonstracijas, kuriose daly
Khorramsharo miesto, kuri vavo 150,000. 2ydai reikalau
arabai vadi na M o h a m m a r a ja, kad Sovietų Sąjunga išleis
tų norinčius emigruoti žydus.
vardu

Sekmadienį Britų karo laivai
apšaudė argentiniečių po7;cijas prie Stanley ir prie Darwin
vietovių, Falklando sal<
Lėktuvai vėl puolė aerodroi .4.
Britų laivai puolė argentir. ie
čių „žvejų laivą", kuris kel-os
dienos plaukiojo netoli saių.
Argentina skelbia, kad t a s
laivas „Narwel" gaudė žu\~ =
Britai, paėmę laivą, rado jame
žvalgybos aparatų ir radijo
ryšių gaudymo įrengimus.
Nelaisvėn paimti 24 jūreviai ir
kapitonas Gonzales Lianos.
Argentina skelbia, kad brit
apšaudė iš laivo iššokusi
gerbėjimosi valtyse jūreiviu^
Britai s k e l b i a , kad ,,t u
nesąmonė". Laivo puolime
vienas argentinietis žuvo.
buvo sužeisti.
Britų laivas paleido raket
kuri numušė virš Falklanc
salos skridusį Argentinos he
kopterį „Puma" modelio. ŠT :
malūnsparniai
naudojai..
kareivių t r a n s p o r t u i . J i e
paprastai paima 20 kareivių.

Arkivyskupas Glemp
prieš neramumus
V a r š u v a . — Lenkijos katali
kų primas, arkivyskupas Joze*
Glemp šeštadienį nustebint
tikinčiuosius savo pamoksle
kritikuodamas
praėjusios
savaitės neramumus ir riaušes.
Jis pasakė, kad darbininkai
turi savo tikslus ir siekimus. Jie
turėtų juos išspręsti, kaip
vyrams tinka, neįveliant vaikų
ir paauglių. O šie neturėtų kiš
tis į darbininkų klasės proble
mas. nes jie bus manipuliuo
jami, virs sviediniu, kuriu«
žais beširdžiai vyrai.
Arkivyskupas Glemp kelis
kart yra pasmerkęs karinį stovį
ir laisvės varžymus, tačiau šį
kartą jis ragino melstis, kad
jaunimas neitų į gatves su
akmenimis rankose.
Sekmadienį Lenkija šventa
šv. Stanislovo šventę. Jis buvo
11 -to amžiaus Krokuvos vysku
pas, nubaustas mirtimi už
sukilimą prieš nepopuliaru
karalių.

KALENDORIUS
Gegužės 11 d.: Mamertas,
Karena, Skirgaudas, Roma.
Gegužės 12 d.: Nerėjus, Fla
vija, Vaidutis, Viligailė.
Saulė
7:58.

teka

5:36,

leidžiasi

ORAS
Saulėta, temperatūra dieną
80 L, naktį 65 1.

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 11 d.
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toks netikėtumas, kad St. Pe- tencija išeivijoje tiek bus patersburge yra d a u g lietuvių, teisinama, kiek mes sugebėsiPaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už g a u t a s prenumeratas
kurie nepamiršta Chicagos, me jaunajai kartai perduoti
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
kurie su didžiausiu įdomumu savo darbų tęstinumą, įkvėpti
mokestį, atžymima, iki kada y r a užsimokėjęs.
skaito "Drauge" Chicagos lie jaunimui tėvynės meilę, kad
tuvių žinias,ypač apie Lietu pavergta tauta mūsų nepa
Marija Bosienė — pavyzdinga vių Meno ansamblį "Daina smerktų. Kalbėtoja prašė visų
DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš anksto
Lietuvė motina —
Visą gyvenimą
gerbdami
motina,
senelių
globėja
ir
stip
žmoniško vaiko
metams Vi metų 3 mėn.
vą".
Nenuostabu.
J u k remti lituanistinį švietimą.
Motiną neatsilyginsime už jos
riausias Alvudo ramstis, Motinos "Dainavos" ansamblis, įsikū
$27.00
$19.00
a
u
k
l
ė
t
o
j
a
Chicago ir Cook County $45.00
Šventės paruošimu rūpinosi
pastangas mus
visapusiškai
dieną švenčia "Sodybos" gėlynuo$45.00
$27.00
$19.00
Kanadoje
(U.
S.
A.
dol.)
ręs Vak. Vokietijoje, jau dau mokyklos tėvų
komitetas:
sveikų auginimą.
$45.00
$27.00
$19.00
Užsienyje
^
Nuotr.
M.
Nagio
Mūsų
motinėlės
buvo
žmoniš
giau
negu
įpusėjo
savo
gyva
pirm.
D.
Bobelienė,
nariai —
Gyvenimo t i e s a
$43.00
$25.00
$18.00
Kitur — Amerikoje
kos, išmintingos ir pilnai su
vimo
keturiasdešimtmetį.
E. Radvilienė, A. Alčiauskas,
Savaitinis
(Šeštad.
pried.)
$30.00
$19.00
Motinėle, močiute sengal prato vaikų auginimo parei
Pieną mūsų motinos rau "Dainava" išvarė didelį kultū R. Moore, A. Didžbalienė ir K.
vėle, gana pailsai - nuvargai, gas. Dažna jų net beraštė ugdė gino; pasukas naudojo šalti- rinio darbo barą, puoselėda Samulis Daug padėjo ir Lietu
kol mus užauginai. Viso pa savo
vaikuose
žmoniškas barščiams. Tai sveikiausias ma lietuvišką dainą, taut. šo vių klubo pirmininkas A. Ar
• Redakcija straipsnius taiso savo
* Administracija dirba kas
saulio vaikai gerbia savo mo asmenybes.
valgis karščių metu. Raugin kius. "Dainavai" dirbo ir malis.
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
tinas. Lietuviai ypatingą pa
nesaugo. J u o s grąžina tik iŠ anksto
Lietuvė motina pajėgė savo tame piene ir pasukose yra padėjo rašytojai ir dailininLabai rūpestingai visų mo
n i a i s nuo 8:30 iki 12:00.
garbą reiškia savo motinoms, vaiką žmoniškai mylėti: ji sa bakterijų, palaikančių tvarką kai. Neabejotina, didžiausias kytojų buvo paruošta prograsusitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
turinį
neatsako. Skelbimų kainos
nes jos, kaip retos pasaulyje vą kūdikį krūtimi maitino, žarnose, saugojančių nuo jose "Dainavos" nuopelnas yra, nia, kurios pranešėjai buvo pa— 4:00.
prisiunčiamos
gavus prašymą.
motinos, taip daug per savo gy glaudė, glamonėjo, švelniai su netinkamų žmogui bakterijų kad įstengė suburti į savo ei t y s m o k i n i a i :
Kristina
venimą iškentėjo.
juo kalbėjo, jam nuotaikin atsiradimo. Tai labai svarbu les daug gražiabalsių daini Alčiauskaitė, Aldona BobelyLietuva kitų valstybių buvo gas lopšines dainavo. Dabar žmogaus sveikatai, nes pieno ninkų ir taut. šokių šokėjų. Iš tė ir Andrius Mikonis. Dvikal
dažnai teriojama, paver pedagogikos - psichologijos bakterijoms esant žarnose, "Dainavos" iškilo ir mūsų žy- bės klasės, kuriai vadovauja savo patarėjais galėjo panai lėtų būti beribis, tik reikia ge
giama, alinama. Lietuvių tau mokslai jau žino, kad toks mo vyksta normalus susigėrimas į mieji solistai, kaip Stankaity- mokytoja R. Moore, mokiniai kinti religinį susikaupimą vie rų norų, susiorganizavimo.
D . Km.
tai buvo uždrausta lietuviška tinos elgesys ugdo žmonišką kraują žmogui naudingų me tė, Vaznelis, Momkai, Blandy- paskaitė savo referatus. Klasę šose mokyklose Amerikoje, ko
kią jėgą turėtų katalikės
spauda. Lietuvei motinai teko vaiko asmenybę. Glamonė džiagų - vitaminų. Ilgaamžiai tės ir kiti.
lanko amerikietė motina su sa- moterys, organizuotai vei
didelė pareiga išmokyti vai jamas, priglaudžiamas, neap ir geros sveikatos žmonės kas
DR. JONAS MAŽEIKA
Nemažas dainaviečių skai- vo 3 dukterimis, kadangi ji nokus skaitymo, kalbos, rašto ir leidžiamas vaikas jaučiasi sau dien vartoja vieną iš trijų: rau čius, jų tarpe buvę a. a. diri- rinti savo šeimoje (vyras lietu- kiančios? Jų balso pajėgumas
DANTŲ GYDYTOJAS
maldos — vis slaptai, Sargiui gus - toks išauga normaliu, gintą pieną, pasukas ar jogur gentas muz. Stepas Sodeika, vis) kalbėti lietuviškai ir virti būtų girdimas ir Amerikos po
4600 VV. 103 St. O a k Lavvn
litikoje. Moterų pajėgumas ga
budint, nuo maskolių slapto kitą užjaučiančiu, kitam pa tą.
Tel. 423-8380.
režisorius — kūrėjas Gaspa lietuviškus valgius
atsibastymo šeimą saugant. galbą teikiančiu žmogumi. To
Valandos pagal susitarimą.
Programoje, kurią atliko vi
Lietuvoje nepažinome kietų ras Velička ir paskiausiai an
DR. ŽIBUTE
ZAPARACKAS
Toks vaikų mokslas vyko prie kiam svetimas bet koks kri
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
vidurių. Ten viduriai dirbo nor samblietis Arnoldas Alekna, si mokiniai, buvo montažas
Telef. — 8S7-1285
ratelių. Motina savo ūkio dar minalas.
maliai. Dėkokime už tai lietu jau galutinai išsiskyrė iš "Dai "Lietuva — mūsų žemė", dai
DR. FRANCIS MAŽEIKA
A K I Ų LIGOS - CHIRURGIJA
bus dirbo, vaikus mokė ir lietu
vei motinai. J i kasdien virė tre navos" ir iškeliavo į amžinąją nos, šokiai, imitaciniai žaidi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Mūsiškė
motina
dar
ir
ant
Ofins:
vybę juose išlaikė iki buvo at
4255 VV. 63rd St.
166 E a s t Superior, Suite 402
jopas sriubas: rytais kleckienę, tėvynę_. Tačiau "Dainava" mai ir pabaigai daina su tri
g a u t a p a g a l i a u s p a u d a , raip vaiką tinkamai augino —
Vai. pagal susitarime: pirm. ir ketv. 12—4,
Valandos pagal susitarimą
pietums kopūstus, o vakarie gyva ir dainuoja. Išaugę dai spalvėmis vėliavėlėmis "Į tėvų
ji
kontroliavo
vaiko
elgesį.
Vai
nepriklausomybė ir mokytojai
6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.
kui yra būtina t v a r k i n g a nei — bulvienę su morkomis naviečių tarpusavio ryšiai, pa žemę, į tėviškėlę skrendam, tri
perėmė tas jos pareigas.
garba ir meilė kits kitam ne spalvę aukštai iškėlę".
bei pupelėmis.
drausmė.
Vaikų švietimo lietuvė mo
DR. K. G. BALUKAS
nutrūksta jiems išsiskirsčius.
Pirmajai programos daliai
Skysčiai žmogui yra būtini
Tel. ofiso ir b u t o : OLympic 2-4159
Lietuvės motinos meilė dai
tina neapleido ir Lietuvai
A k u š e r i j a ir m o t e r ų ligos
vadovavo E. Breimerienė, ant
geros
sveikatos
užlaikymui.
O mirusiuosius tegalima
Ginekologinė Chirurgija
DR. P. KISIELIUS
atsistačius, ji stengėsi, kad jos nai, giesmei, maldai, gamtai,
rajai — ved. M. Pėteraitienė,
6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d (Cravvford
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vaikai galėtų išsimokslinti. grožiui, tvarkai, švarai, gėlėms, Minėtos sriubos tvarkė vidu tiktai prisiminti. Tad ilgame imitaciniams žaidimams A.
1443 So. 50th Ave., Cicero
M e d i c a l Building). T e l . LU 5 - 6 4 4 6
Moterims skirta spauda švietė darbštumui bei geram el rius, kėlė atsparumą ligoms tės dainavietės Elenos Kra Bobelytė ir E. Bogutienė. Ma
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
per
pakankamą
kiekį
skysčių,
sauskaitės
rūpesčiu,
motinas, o jos savo vaikų gesiui persidavė jos vaikams.
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Priima ligonius pagal susitarimą
žas
berniukas
įtikinančiai
de
mokslinimui ruošė geriausią Kai visi žmogų apleidžia, kai jį mineralų ir vitaminų. O atspa prisidedant finansiškai vi klamavo: "Aš lietuviškai kal
T e l . ofiso HE 4-5849, rez. 3 3 8 - 2 2 3 3
DR. IRENA KURAS
dirvą. Lietuvė motina turėjo senatvės liguistos dienos i m a rumas yra geriausia apsauga siems buv. ansambliečiams, bėsiu ir užaugęs, ir pasenęs".
nuo
įvairių
negalių.
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
balandžio
25
d.
Liet.
Šv.
Kazi
daug dirbti, idant kaimo vai slėgti, jam lieka vertingiau
DR. PETER T. BRAZIS
Programoje taip pat dalyva
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
miero
misijoje
buvo
atnašau
kas galėtų mieste mokytis — sias motinos palikimas: meilė
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Susirgusį — suslogavusį šei
vo tautinių šokių vieneto
SPECIALISTĖ
tos
koncelebracinės
šv.
Mišios
knygai,
muzikai,
gėlėms
bei
2434 VVest 71st S t r e e t
Kunigu, gydytoju, inžinierium,
mos narį motinos guldydavo,
MEDICAL BUILDING
"Bangos"
šokėjai,
puikiai
pa
Vai.: pirm., a n t r . k e t v . ir p e n k t .
mokytoju, menininku bei pre maldoms.
3200 VV. 81st Street
jam karštos aviečių, liepžie už mirusiųjų "Dainavos" an šokdami keletą šokių. Jų mo
samblio
narių
vėles.
11:30 vai. r y t o iki 3 vai. popiet.
Vai Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
kybininku tapti. Pasišventu
džių,
ramunėlių
arbatos
su
me
Lietuvė motina d a r ir tre
kytoja M. Sandargienė. Pro
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
sios motinos pastangomis Lie čiaip talkino savo vaikui iš dumi gerti duodavo, apklo Koncelebruotas šv. Mišias at grama baigta Lietuvos himnu.
D r . A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė
tuvoje suklestėjo mokslas, augti tikru žmogumi: ji leido davo išprakaitavimui. Toks našavo daug prisidėjęs prie Publika nuoširdžiai plojo, įver
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
DR. EDMUND L CIARA
menas, ūkis, kilo gyvenimo ly vaikui normaliai vystytis pa- tokio ligonio gydymas ir da- "Dainavos" įsikūrimo Chica- tindama puikią programą ir
DR. J. MEŠKAUSKAS
OPTOMETRISTAS
goje, didelis "Dainavos" ger
gi?.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2709
VVest
51st
Street
gal jo prigimtus savumus. J i bar patartinas,
bėjas ir draugas, visų daina mokytojų įdėtą triūsą.
Specialybė vidaus ligos
Tel. — GR 6-2400
Tr mtyje lietuvė motina irgi nevertė vaiko prieš jo norą
Mūsų motinėlės namuose viečių kapelionu vadinamas,
Tėvų komiteto pirm. D. Bo2454 VVe*t 71st Street
Vai.
pagal
susitarimą
pirm.
ir
ketv.
1-4
ir
nepasimetė — ji, net našlė bū pasirinkti sau naudingą gy ant lango augindavo ypatingą
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
belienė
savo
baigiamajame
žo
kun. Adolfas Stasys, prel. Jo
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
dama, dirbo bet kurį darbą, venimo kelią.
pelėsį — grybą. Jis, drėgmę iš nas Balkūnas ir kun. Jonas dyje pasidžiaugė gražiu moki
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus
Ofs.
tel.
735-4477;
Rez.
246-0067
kad pajėgtų savo vaikus
ore imdamas, gamino ypatin Gasiūnas. Auką nešė Irena nių
pasirodymu,
dėkojo
Tikra meile, vaiko elgesių gą skysti, kuris buvo sėkmin
išmokslinti. Taip ir nusipelnė
DR. E. DECKYS
Ofs. 742-0255 Namu 584-5527
Jurgėlienė ir Zigmas Radvila- mokytojams, tėvų komitetui ir
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
mūsiškė, kaip reta kitos tau kontrole ir leidimu normaliai gai vartojamas nuo įvairių
DR. ALGIS PAULIUS
visiems,
kurie
savo
darbu
pri
vičius. Skaitymus atliko vie
SPECIALYBĖ - NERVy IR
tos, motina nenykstančią gar vystytis lietuvė motina ge karščiavimų. Tai buvo lietu
ORTOPEDINĖS
LIGOS nas iš Dainavos steigėjų Vo sidėjo, kad šis pasirodymas
EMOCINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
bę. Ji mato savų pastangų pui riausiai pasitarnauja savo vai v i š k a s penicilinas. Mūsų
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
kietijoje — Mečys Krasauskas. taip puikiai praeitų. Jie taip
1185 Dundee Ave.
kiausius vaisius: jos vaikai kui. Už tai mes savo motinas chemikai būtų pirmieji suradę Pamaldų metu giedojo buvę pat suorganizavo ir pravedė
6449 So. Pulaski Road
Elgin, III. 60120
Valandos pagal susitarimą
tapo profesoriais Amerikos visada tik geru privalome peniciliną, jei būtų turėję to ansambliečiai,
Valandos
pagal susitarimą
vadovaujami turtingus laimėjimus.
universitetuose, pasiekė atsa minėti.
kias priemones, kokias turėjo buv. "Dainavos" dirigento
Mokyklos išlaikymui suau
DR. A. B. GLEVECKAS
Tel. 372-5222, 236-6575
kingų vadovų vietas įmonėse,
anglas penicilino išradėjas muz. Petro Armono. Solistė kota daugiau kaip 800 dol. Ta
G
Y
D
Y
T
O
J
A
S
IR
C
H
I
R
U
R
G
A
S
DR. ROMAS PETKUS
Motina — sveikatos
ligoninėse, sudarė sąžinin
Flemingas. J i s jį pagamino irgi Ona Armonienė pagiedojo so proga Liet. Bendruomenė pa
Ofiso tel. — 233-8553
AKIŲ
L I G O S - CHIRURGIJA
s
a
u
g
o
t
o
j
a
giausių darbininkų gretas dar
iš pelėsių — grybelių.
Service: 885-4506 — Page #06058
lo.
aukojo 200 dol. Vaišėms buvo
Ofisai:
bovietėse.
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
suaukota daug šaltų užkan
111
N
O
.
VVABASH AVE.
Pasibaigus
šv.
Mišioms,
kun.
3907 VVest 103rd Street
Pagarba lietuvėms mo
Mūsų motinos sveikai mai
Gerbdami motiną —
džių
ir
skanių
pyragų.
Prie
Valandos
pagal susitarimą
Valandos
pagal
susitarimą
A. Stasys trumpu žodžiu prisi
tinoms už išmintingą, nenuils tino savo šeimą ir ją ligoje
gerbiame save
gausių
vaišių
pabendrauta,
minė mirusius ir padėkojo už
tamą savo vaikams sąlygų su slaugė — prižiūrėjo. Jos au
DR. L D. PETREIKIS
Ofiso tel. — 582-0221
pasidalinta įspūdžiais.
teikimą
kuo
d a u g i a u s i a gino daržoves ir jomis gausiai
Kiekvieno gyvenime svar- gražų giedojimą.
DANTŲ GYDYTOJA
DR. JANINA JAKSEVlClUS
Dalyvis
Dalyvis
mokslo įsigyti. Vaikai savo šeimą maitino. Žiemai raugė biausias asmuo yra motina
8104 S. Roberts Road
JOKS A
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
METINIS S U S I R I N K I M A S
darbais motinoms pagarbą ne agurkus, kopūstus, burokėlius Tai būtybė, sukaupusi savyje
VAIKŲ LIGOS
Tel. 563-0700
6441 S. Pulaski Rd.
tik Motinos Dienoje, bet per vi- ir grybus. Pasninko dienomis gražiausius nusiteikimus: meiALR Katalikų Moterų sąjun
Valandos
pagal susitarimą
MOKYKLOS
Š
V
E
N
T
Ė
Valandos pagal susitarimą
są savo gyvenimą reiškime sėmenų alyva gaivinos. Dabar lę, pasiaukojimą, kantrybę,
gos 76 kp. metinis susirinki
Jas kuo geriausiai prižiūrė tokie riebalai skaitomi svei atlaidumą net ir sūnui palai
St. Petersburgo "Saulės" li mas vyks gražiajame SeminoDR. FRANK PLECKAS
O f s . P O 7-6O00, R e z . G A 3 - 7 2 7 8
kime, gerbkime, senatvėje bei kiausiais — jais saugomasi dūnui. Kilnios motinos nuotai tuanistinės mokyklos tradici le parke Nr. 9, trečiadienį 12
(Kalba lietuviškai)
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
ligoje jų neapleiskime, o miru nuo sklerozės. Duoną tik tikrų kos
nis
pokylis
buvo
balandžio
3
perduodamos
aplin
vai. pietausime visų suneštais
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
sias savo maldose prisimin ir stambiai maltų ruginių miltų kiniams, ypač vaikams.
d. Lietuvių klube. Mokyklai gardumynais ir gėrimais, į
3844 VVest 63rd Street
"Contact lenses"
kime. Laimingiausia yra mo valgė. Tokia duona dabar lai
Vaikų pareiga yra talkinti vadovauja prityrusi ilgametė vaišes kviečiami ir vyrai. Po
Valandos pagal susitarimą
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149
tina, kurios vaikai esti koma sveikiausiu maistu: ji motinai, palengvinti jos var vedėja M. Pėteraitienė, moky pietų vyks narių susirinki
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
žmoniški. Taip elgdamiesi tin saugoja žmogaus žarnas nuo gus. Didžiausias džiaugsmas tojauja vedėjos padėjėja E. mas. Po svarstymų pasisve
VVA 5-2670 arba 489-4441
kamiausiai motinas pagerb hemorojaus, kišenėlių (diver- motinai yra jos vaiko pasiseki Breimerienė, R. Moore, A. Bo- čiuosime, paežerių pasivaikš
DR. LEONAS SEIBUTIS
DR. K. A. JUČAS
belytė,
E.
Bogutienė
ir
pava
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
tikulų) ir vėžio.
sime.
čiosime.
mas darbe, moksle, vedybose,
ODOS LIGOS
PROSTATO CHIRURGIJA
duoja
G.
Puniškienė.
Mokyklą
Moterų sąjungos narės kar
gerų vaikaičių užauginime.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vaikai, suteikime savo mo lanko apie 30 mokinių. Veikia tu asmeniškai ir per spaudą
Valandos pagal susitarimą
Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
ir
dvikalbė
klasė.
kviečia moteris stoti į kuopos
tinoms džiaugsmo tinkamu el
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
Jstaigos ir buto tel. 652-1381
veikimą, bet retai susilaukia
gesiu, ypač santykiuose su sa
Of iso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
me naujų narių — užkalbinus
vo motinomis. J a s dažnai
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
lankykime, joms paskambin- buvo brangiausia: ardant sei atsisako dėl menkų, neaiškių
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
OF FAMILY PRACTICE
kime, malonų žodį tarkime, sa- mą, bažnyčą, namus, mokyk- priežasčių. Nejaugi Floridos
2454 VVest 7lst Street
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
vo rūpesčiais jų širdžių neap- lą.
Pagarba motinoms už puikioje linksmoje aplinkoje
Vai : pirm , antr , ketv. ir penkt. 2-5
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
gyvenant,
linkstame
į
naivu
s u n k i n k i m e , n o r s m a ž a iškentimą visokių negandų; už
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
dovanėle jas pradžiuginkime, tikėjimo nepametimą - vi- mą ir savimeilę — o moterys
Tel. REliance 5-1811
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
Tai bus motinai laimės valan šokiems atskalūnams nepasi- gali tiek daug gero žmonijai
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. PETRAS 2LI0BA
dos, o vaikui dvasinis pasi davimą; už garbės išlaikymą padaryti, tik reikia noro.
Lietuvis gydytojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street
Pietinės dalies Floridos ka
tenkinimas.
— savų negimusių vaikų ne6745 VVest 63rd Street
Vai.:
pirm , antr., ketv. ir penkt
talikų
širdis
čia
St.
PetersburBaisias kančias pergyveno žudymą; už visokiais niekais
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt.
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai vak
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
lietuvė motina, priešams tėvy savo kūno, proto ir asmenybės ge. Vysk. Larkin, vietos vys
Treč ir šešt. uždaryta
nėje siaučiant. Vienos jų trė nemenkinimą. Ačiū Lietuvoje kupas, labai pritaria moterų
DR. K. M. ŽYMANTAS
mime žuvo, kitų širdis kala likusioms ir per tikrus kry veikimui ir Čia veikia Catholic
DU IRENA KYRAS
DR. S. T. CHIRBAN
vijai
pervėrė
m a t a n t žiaus kelius žygiuojančioms; Women's Council skyriai. Mū
D A N T Ų GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJAI
nužudytus vaikus. Ašarų ne ačiū už tremtyje motinos gar sų Šv. Kazimiero misijoje ga
2659 VV. 59 St., C h i c a g o
2654 VVest 63rd Street
T e l . 476-2112
teko mūsų motinos regėdamos bę išlaikančioms ir savo vai lėtume turėti ir savą tarybą ir
Vai pagal susitarimą: antr , treč
R ū p e s t i n g o s m o t i n o s — Sofija O ž e l i e n ė ir g a i l . s e s u o J . N'ess
Valandos
pagal susitarimą — Pirm.
savą
reprezentaciją.
ketv 10 v. ryto iki 6 v vakaro.
žiauriausiai persekiojant — kuose — vaikaičiuose lietuvy
antr., treč., ketv ir šeštad
džiaugiasi malonia "Sodybos" a p l i n k a .
Nuotr M. N a g i o
Tel. — 778-3400
Jeigu ateiste M. O'Hara su
naikinant visa tai, kas joms bę puoselėjančioms.

NEsman

IB SVEIKU,

PAJĖGUMO UODIMAS

MOTINA - PILNUTINĖS
SVEIKATOS ŠALTINIS

Lietuvos okupantas

LB SUKAKTUVIŲ DIENOS
DETROITE

TIKRASIS VAGIS
"Vagystė — visada vagys
tė" — rėkia riebių raidžių ant
raštė balandžio 4 d. bolševi
kinėje "Tiesoje". Tarybinės
dorovės Cerberis ir vėlek grą
žo rankas dėl Tarybų S-goj
kažkodėl epidemiškai plintan
čių, niekaip nesustabdomų
"valstybės ir visuomenės turto
grobstymų".
Taip, vagystė visada vagys
tė. Tik — būkime čia atsargūs:
iš fakto, kad "tarybiniai dorovininkai" ir prokurorai tam
tikrą elgesį apšaukia esant
vagyste, visiškai neplaukia iš
vada, kad jų tiesa, kad kal
b a m a s elgesys iš tikrųjų ir yra
— vagystė. J u k žinome, kad
laisvė visada laisvė, tačiau
"tarybinė laisvė" — jokia lais
vė, kad tiesa visada tiesa, ta
čiau "tarybinė tiesa" — jokia
tiesa, kad demokratija visada
demokratija, tačiau "tarybinė
demokratija" — jokia demo
kratija.
Tad argi negalėtų būti taip,
kad ir "tarybinė vagystė" — jo
kia vagystė? Arba bent ne vi
sais tais atvejais, dėl kurių taip
jaudinasi maskvinės mafijos
oficioziniai žurnalistai? To
kiam klausimui y r a nemažai
pagrindo; giliau į jį pažiūrėję,
net nustebsime, prie kokių re
zultatų, priešingų tarybinės
dorovės "įžvalgom", galime
prieiti, jei tik leisimės vairuo
jami atviro neužšiukšlinto pro
to ir sveikos moralinės intui
cijos.
Pačia bendriausia prasme
vagystė yra neteisėtas kitam
priklausančio turto pasisavi
nimas. Dėl to vagyste nelai
kome nei tokio pasisavinimo,
kai svetimas turtas įsigijamas
teisėtai (pvz., iš savininko jį
nusiperkant), nei tokio, kai įsi
gijimas turtas (prieš įsigijimą)
niekam nepriklauso (pvz., bu
vusiam savininkui to turto
atsisakius, jį išmetant į šiukš
les). Jei kas pirkinio — ar iš
matų dėžėje surasto (ten ne per
klaidą ar prievartą patekusio)
daikto — įsigijimą vadintų va
gyste, tas liudytų tik absoliutų
vagystės sąvokos nesupra
timą. Bet. kaip atmename dar
iš katekizmo pamokų, yra ir ki
tų, įdomesnių atvejų, paviršu
tiniškai į vagystę panašių, ta
čiau tuo visiškai nesančių.
Pvz., kiekviena sveika są
žinė žino, jog vargšas, jokios
kitos išeities neturįs tėvas, gel
bėdamas badaujančio vaiko
gyvybę, gali nukniaukti keletą
duonos kepalų, tuo visai
nesusitepdamas vagystės dė
me. Šitokį tvirtinimą jau nuo
Bažnyčios Tėvų ir šv. Tomo
laikų pilniausiai remia krikš
čionių moralinė teologija. Ji
moko, kad amuo, atsidūręs
kraštutinėse kokio nors rei
kalingo daikto stokojimo sąly
gose, turi griežtą moralinę tei
sę iš tą daiktą turinčiojo
sauvališkai pasiimti ir sunau
doti tiek, kiek reikalinga minė
tajai stokai pašalinti. Ir ne tik,
kad stokoj anty sis turi teisę iš
pasiturinčioj o reikalingą sto
kojamo daikto kiekį pasi
savinti, bet ir pasiturintysis tu
ri pareigą nedaryti anam
pasisavinimui jokių kliūčių (žr.
H. Schuster, "Notaneignung",
Lexikon fuer Theologie und
Kirche, Verlag Herder Freiburg, 1962; taipgi Thomas v.
Aquin, Summa Theologica 2II
q. 66 a. 7). O svarbiausia, kad
šitoks "pasisavinimas iš bė
dos" apibūdinamas ne kaip va
gystė, nors pateisinta, o iš viso
nėra laikomas vagyste jokia to
žodžio prasme.
Kitas p a n a š u s atvejis —
vadinamas "slaptasis atsi
lyginimas" (lot. occulta com
pensatio, vok. geheime Schadloshaltung). Jei Petras Jonui
skolingas tūkstantį dolerių, jei
Petras atsisako (be pateisina
mos priežasties) Jonui teisė
tąją skolą sugrąžinti, jei sko
los atgavimas derybų ar

teismo keliu Jonui neįmano
mas ar neprieinamas ir jei sko
los atsiėmimas neįstumtų Pet
ro (ar kito, trečiojo) į naują
bėdą, tai Jonas turi griežtą mo
ralinę teisę sauvališkai atsi
imti tiek, kiek reikalinga sko
lai išlyginti. Žinoma, šitoks
"ekstralegalinis kompensavimasis" taip pat klasifikuoja
mas tik kaip nevagystė ( o ne
kaip vagystė, nors pateisinta).
Tad apsišarvavę gilesniu va
gystės sąvokos ir jos ribų su
pratimu, meskime bent trum
pam akį į "tarybinę tikrovę"...

(Tęsinys)
Tai a r neverti medžio-metalo
plokštės kelių žurnalų redakto
riai, pradedant „Aidais" ir
baigiant „Eglute". (Neminiu
Kanados spaudos ir kitokių
darbuotojų, nes jie totaliai iš
jungti, ribojantis tik JAV
gyvenančiais).
Šalia redaktorių, galėčiau
suminėti bent keliolika šiaip
laikraštininkų, LB temomis
daug ir teigiamai rašančiųjų.
Paieškokite apdovanojamųjų
tarpe jų pavardžių su žiburiu.
Vėl, V. Kamanto išgirtame
„PL" sukaktuviniam numery
ir prel. J. Balkūnas, ir dr. P.
Vileišis su didžiausia pagarba
mini LOK'o narį A n t a n ą
Saulaitį. Jis buvo vienas iš
kelių, kurie JAV LB pagimdė.
Jis, regis, dar gyvas ir ligotas.
Ar j a m žymenio pagailėta tik
todėr, kad vėliau nebebuvo
„karvių melžėjų ir paršiukų
šėrėjų" tarpe? Pala, pala!
Galiu būti liudininku, kad
kokiam tik LB grandioziniam
renginy bedalyvauju, visada
sutinku dirbančią Lenkauskų
porą, Mildą ir dr. Edmundą.
Jie, ypač Milda, dažnai turi
svarbias pareigas. Apie jos
darbus ir man teko daug kartų

Nėra jikios abejonės, kad
okupacinė valdžia yra lietuvių
tautos atžvilgiu užsitraukusi
milžinišką skolą. Tai skola be
veik kiekvienam lietuviui už
moralines, materialines ir fi
zines skriaudas, jam padary
t a s ar tebedaromas išvarymu
iš tėviškės, laisvės atėmimu,
teisių pamynimu, pavertimu
svetimos ir totalistinės valsty
bės vergu. Dėl to kiekvienas
nuo okupacijos nukentėjęs as
muo turi į okupantą visiškai
pagrįstą pretenziją būti už tas
iš okupanto patirtas skriau
das atlygintam.
Bet kuriuo gi būdu? Nėra jo
kios vilties, kad nuo okupaci
jos skriaudų nukentėjęs as
muo teisėto atpildo susilauktų
esamosios teisėtvarkos rėmuo
se, — teisėtvarkos, kurią lemia
(ir laužo) pats okupantas. Tad
lieka tik vienas kelias: progai
pasitaikius, tą atpildą "slapta
ir sauvališkai" iš okupanto
atsiimti. O "iš okupanto atsi
imti" čia reiškia "atsiimti iš
okupanto valdomos nuosavy
bės". Bet kadangi totalistinis
Lietuvos okupantas valdo di
džiulę dalį viso Lietuvos turto
(įskaitant įstaigas, įmones bei
kitas institucijas, kurių atitik
menys normaliose valstybėse
priklauso privatiems savinin
kams), tai iš viso to, kas
pasakyta, plaukia svarbi išva
da, kad kiekvienas dėl oku
pacijos nukentėjęs lietuvis turi
neginčijamą moralinę teisę už
okupanto jam padarytas ir
daromas skriaudas atsiimti at
pildą iš okupanto valdomo
"valstybinio ar visuomeninio"
turto. (Suprantama, kad vyk
dant slaptąjį atsilyginimą rei
kia saugoti, kad bėdon neįkliū
tų nekalti tretieji; taip pat
nevalia liesti grynai privati
nio, ar buv. Lietuvos Respubli
kos įstaigų, ar Bažnyčios turto). Ryškiausias
ir
neginčytiniausias šitos teisės
atvejis — tų, kurie nuo oku
panto ne tik morališkai, bet ir
materialiai ar fiziškai nuken
tėjo. Lietuvoje tebegyvena šim
tai tūkstančių asmenų, iš ku
rių Maskva be jokios teisės
konfiskavo turtą, kuriuos kan
kino kalėjimuose ar vergo dar
bui ištrėmė į Aziją. Iš tų, kurie
grįžo gyvi, bet kančios kupi
nos dvasios ir pakirstos fizi
nės sveikatos, dar nei vienas
nėra susilaukęs jam priklau
sančios kompensacijos (nors
Stalino nusikaltimus net XXtasis TSRS kompartijos kong
resas buvo pasmerkęs, nors kai
kitur pasaulyje griūva fašis
tiniai režimai, Maskva pirmoji
reikalauja tų režimų polit. kali
niams mokėti reparacijas). Vi
si tokie asmenys, nelaukdami,
kada grius tarybinės mafijos
valdžia — tai gali atsitikti už
10 metų arba ir už 100 — nea
bejotinai turi teisę sau pa
tiems už okupanto nuoskau
das atsilyginti iš "socialistinės
visuomenės aruodų", dėl to vi
siškai nesijausdami nusikaltę
vagyste.
Nemažesnę teisę bent kuk
liai savo pajamas pasipildyti
turi tie, kuriems už sunkų dar
bą okupantas moka tik tokią
algą, iš kurios neįmanoma pra
gyventi. Šioje situacijoje vie
nintelis vagis tėra dirbančiųjų
išnaudotojas — kremlinis oku
pantas.
M. Dr.

ALFONSAS NAKAS
rašyti. Šiame
30-mečio
suvažiavime rezoliucijų k-ja ją
išsirinko pirmininke. Ne, nei
dr. Edmundas, nei Milda
Lenkauskai žymenio „neužtar
navo!" Ak, vėl jaunoji karta,
jaunosios kartos, jaunajai kar
tai. Kalbėtojai stengiasi tą
jaunąją išbučiuoti net iki
koktumo. Keli gi jaunosios
atstovai apdovanoti? Tikrai
jaunas tik Virgis Volertas.
Nesakau, kad jis nevertas.
Kaip gi! Bet kodėl už durų
palikti Linas Kojelis, Daina
Kojelytė, Emilija Sakadolskienė, Romas Sakadolskis, tik
keletą iš keliolikos ar kelias
dešimt kelių tesuminint? J a u
girdėjau, kad jie per jauni, kad
dar per trumpai pasireiškę,
kad gal greit atšals, nebebus
verti? Aš klausimu į klausi
mą: kelis kartus kariui reikia
numirti, kad taptų didvyriu?
Ir antru klausimu: ar pavarde
minėtas jaunuolis daugiau
metų dirbo už neatžymė
tuosius?
Ak, sakiau tylėsiu, bet
negalėjau. Jaučiu, kad dažnas
skaitytojas šypsosi. Šio žyme
nų farso (taip, farso) išgalvotojai verti dar vieno žymenio

V a l a n d ą trukusių kokteilių
apšildyti, truputį po aštuntos
sėdome prie baltai dengtų,
apvalių stalų. Įžanginį žodį
jau tretį kartą tą pačią dieną,
o iš viso ketvirtą, t a r ė Vyt.
Kutkus. Aušra Zerr publiką
supažindino su iš VVashingtono, D. C , atvykusiu kalbė
toju, Voice of America įstai
gos žinių bei einamųjų reikalų
direktorium (Director News &
Current Affairs) Ernest Eu
gene Pell, gabiu žurnalistu,
H a r v a r d o un-to absolventu,
buvusiu JAV spaudos atstovu
Maskvoj, lankiusiu Vilnių bei
Kauną.

už patį farsą. Tokio masto
apdovanojimai, k a i išskiriami
119 iš nė kiek nemenkesnių
kelių
tūkstančių,
niekada
neturi būti praktikuojami.
Užteko apdovanoti tik LB
steigėjus, laikraščių redakto
rius, visus krašto v-bų ir tary
bų pirmininkus. Simboliškai
būtų jautęsi pagerbti visi
veikėjai ir kartu išlaikytas
rimtos organizacijos orumas.
O dabar, gerbiamieji, prisivirėt košės, kurią d a r ilgai teks
T u r b ū t m a n y d a m a s , kad tik
valgyti. Ir visai be reikalo, tik jis vienas bus tikroji vakaro
tuščių ambicijų vedami.
ž v a i g ž d ė , Mr. Pell p r i e
mikrofono
praleido
gerą
Programa perkrautas
pusvalandį.
Kalbėjo
labai
vakaras
įdomiai, nors jo pasakojami
Šeštadienio, balandžio 17- dalykai daugumai buvo žino
sios vakarą, vos spėję po mi. J a u pati lietuviška jo
akademinio posėdžio persi kalbos pradžia „Gerbiamosios
gerbiamieji,
džiaugiuosi
rengti, vėl grįžome į kultūros ir
centrą. Dabar jau ne tik JAV b ū d a m a s čia su Jumis", publi
LB delegatai bei kitokie tik ką ką maloniai nustebino, nes
ištroškę politikieriai
aprašytų posėdžių dalyviai, balsų
bet ir nemažas būrys Detroito pasitenkina 3-4 lietuviškais žo
lietuvių visuomenės, gal apie džiais, dažnai baisiai ištaria
m a i s . O jis ne tik šį ilgą sakinį
trys šimtai žmonių.
be didelių pastangų išdrožė,
Vakarą rengėjai kažkodėl
bet vėliau į kalbą dar įpynė
programoj pavadino banketu. porą lietuviškų frazių ir keletą
Iš tikrųjų čia buvo visko: gerai tariamų rusiškų. Ir su
politikos, poezijos,
dainų,
humoru, ir rimtai pasakojo
gausi vakarienė ir, kiek dar
apie Maskvos skurdą, apie
liko laiko — šokiai.
pokalbius su žmonėm, rodos,
ir apie keliones į Lietuvą (nors
esu į juostą įsirašęs ir pono
Pell visą kalbą, bet šiuo metu
neturiu laiko jos klausytis;
n e m a t a u reikalo n ė daryti
santrauką). Tiek kalbos vidu
ry, tiek ir užbaigus, guviajam
politiškam svečiui buvo gau
šiai paplota.
Dailiai, perpindama poezi
jos citatom, aiškiai tardama
kiekvieną
žodį,
meninei
programai vadovavo Ingrida
Bublienė. Pirmuoju į sceną ji
iškvietė
poetą
Bernardą
Brazdžionį, Detroite seniai
bebuvusį svečią.

Minint LB 30 metų sukaktį Detroite garbės pre
zidiumas. Iš kairės: JAV LB krašto v. pirm. V. Kutkus, tarybos pirm. V. Izbickas, PLB vald. pirm. V.
Kamantas, LB garbės pirm. prel. J. Balkūnas,

KanadosLBpirm.J.Kuraitė,buvęskraštov.pirm.J.
Gaila, PLJS pirm. G. Aukštuolis ir buvęs pirm. B.
Nainys.
Nuotr. J . Garlos

Ieškodamas tikro kontakto
su publika, B. Brazdžionis
visų pirma paprašė salėje
uždegti
šviesas.
Pacitavęs
bene Bodelaire'o eilėraščio
dalį, padeklamavo savo eilė
raštį apie paukštį. Paskui
papasakojo nuotykį Chicagoje, kai ten prieš daugelį
metų gastroliavę su Stasiu
Santvarų, Antanu Gustaičiu ir
Pulgiu
Andriušiu.
Vienas
ponas, pastojęs kelią, prašęs
p r a n a š a u t i , nes jam pranašiš
k a poezija labiausiai patikusi:
vėl, pasimaišiusi viena poetė
ir siūliusi jokiu būdu neprana
šauti, o skaityti lyriką be
pranašiško patoso. Tai jis ir
vykdąs visų pageidavimus:

„Susipažinom Cicero mieste, nuo to laiko su
mažomis išimtimis draugystė nenutrūko ligi pat
mirties. Tuo metu Cicero gyveno daugiau spaudos
žmonių, pvz. taip pat vabalninkietis VI. Būtėnas,
puikiai pažinęs Sruogų gimtinę Baibokų kaimą. Nors
VLADAS RAMOJUS
Sruoga geru dvidešimtmečiu buvo vyresnis, bet
visada mielai dalyvaudavo mūsų kompanijose ir,
Mylėjo mano šeimininkė Aloyzą Baroną, nors, tenka pasakyti, buvo nė kiek už m u s nesenesnis savo
kai kartais prie alaus mudu kiek pikčiau susi- dvasia.
remdavom, šeimininkė, dažniausia ginčo turinio
„Mokėjęs keletą svetimų kalbų ir iš viso būda
visai nesuprasdama, visada stodavo mano pusėje. mas gabus kalboms, dr. K. Sruoga greitai išmoko
Tokia drūta, sveikos išvaizdos žemaitė.
anglų kalbą ir bandė čia studijuoti... Nesvarbu, kad
Kartą į baliuką pasikviečiau čia pat Cicero tada buvęs Maisto fabriko vicedirektorius ar kitų aukštų
gyvenusį, iš mano tėviškės apylinkių kilusį garsiojo postų valdininkas, suprato, kad čia reikia iš naujo
Baibokų kaimo augintinį, žurnalistą, ekonomistą dr. pradėti gyventi, ir jis ta pradžia nesiskundė, jis buvo
Kazimierą
Sruogą. K a i p pergyveno mano optimistas ir realistas, tačiau ir idealistas. Kiek
šeimininkė, kad dr. K. Sruoga, kurio viena koja jau vieną rytą, kada, esą, skaidresnė galva, atsikėlęs
daugelį metų vietoj amputuotos buvo medinė, pats valandą anksčiau, rašydavo, o paskui jau eidavo į
turėjo užlipti į antrąjį aukštą pas mus.
įmonę. Ir visuose susitikimuose jis buvo įdomus, kad,
Tačiau, kai 1953 metų kovo 4 dieną sužinojom, jei reikėdavo kuriam išeiti ir papildyti kokius vaišių
kad mirė Stalinas, mudu su tuo pačiu dr. K. Sruoga trūkumus, to nė vienas nenorėdavo daryti, nes bijo
J. Bud riko užeigoje, Cicero priemiestyje, smagiai davo, kad neišgirs, ką Sruoga pasakojo..."
šokom džiaugdamiesi, kad to tirono jau nebėra šioje
Tai vienas kitas amžinos atminties dr. Kazi
žemėje. Jei ne to tirono kruvini viešpatystės metai
miero Sruogos bruožas, su kuriuo tikrai nemažai
Lietuvoje, vargu ir mes ar būtume trankėsi po Cicero,
draugiškų ir tikrai socialių valandų teko praleisti
Chicagos, New Yorko, Great Necko ir kitų laisvojo
pasaulio miestų pakampius. Tik jo žiaurumai tiek gyvenant Cicero priemiestyje.
Man gi butą susiradus, reikia ieškoti ir darbo.
įbaugino, kad, jo viešpatystei antrą kartą artinantis
Pradėti
iš naujo gyventi, nors ir be Great Necke
į Lietuvą, dešimtys tūkstančių vyresnių ir jaunų pa
bėgėlių palikom savo gimtą šalį. Antra vertus, kartu paliktos plačiųjų sodų žalumos ir gėlių bei medžių
ir pagalvoju: jei taip Lietuvoje būtų pasilikę senieji, kvapais persunkto pavasario, vasaros ir ankstyvojo
smetoniniai laikai, vargu ar prie tokio aukšto parei rudens peisažo. Laikas Amerikoje dabar tikrai
gūno kaip dr. K. Sruoga būčiau galėjęs prieiti. Ta neblogas: Azijoje vyksta Korėjos karas, nemažai
čiau priverstinė išeivija daugelį mūsų suartino ir jaunų vyrų tarnauja kariuomenėje ir pramonės
pavertė lygiais. Todėl ir čia noriu priminti kai gamyba padidėjusi. Tad su darbais Amerikos
kuriuos Aloyzo Barono žodžius, parašytus „Draugo" pramonės milžine Chicagoje ir jos pramoniniam
priemiestyje — Cicero (koks 6 a priemiestis, kai iš
dienraštyje, dr. K. Sruogai mirus:

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
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vieniems
pranašaująs,
tiems — ne.
Prieš skaitydamas eilėrašt,
a p i e koloną,
papasakojc
anekdotą apie Liūne Janušy
tę. „Valandas" deklamavo,
pirma paaiškinęs, kokiu būdu
kokia proga eilėraštį sukūrė. Ir
visus
kitus
deklamuotus
eilėraščius
(„Paskutinį
pasmerktojo
miriop
žodį"
„Neregio elegiją", „Mūzas"
dar rodos kurį) arba pasitiko,
a r b a palydėjo su įdomiais
aptarimais,
čia
publiką
prajuokindamas, čia rimtai
nuteikdamas. Be jokios abejo
nės vakaro š ievru laikytinai
„Baimės kultas" ijei teisinga^
vardą užsirašiau), ištrauka i :
didelės
poemos „Vaidil;
Valiūnas". Padaręs įžang
pastaba, kad Valiūnas daba
n u t r e m t a s į Sibirą, kad jis sovietiniam lagery, kad ten
kalba miniai kalinių apie
sovietinių sargų baimę. 2odžic
„baimė" laipsniavimas prasi
dėjo ramiai, beveik nuobo
džiai, bet ilgainiui, frazė pr.
frazės, metafora po meta
foros, tiek įsiliepsnojo, kac
pajutai baisų sistemos klaiku
mą,
beprasmybę
ir.,
bejėgiškumą. Ir pajutai didžia
poezijos jėgą.
Paskutiniuoju
deklamavo
„Per pasaulį keliauja žmo
gus". T a i buvo nepaprasta
puiki deklamacija ir neįsivaiz
duoju, kad kas nors kitas gal'
šį eilėraštį tinkamiau dekla
muoti. Deja, turiu pasakyti
kad kitą mano ir daugelic.
mintinai mokamą eilėrašti
„Neregio elegija", regis, poe
t a s deklamavo kiek perašr
riai, ne visai elegišku balsu
Bet gal taip tik man atrodė.
Poetas Bernardas Brazdžio
nis ir pasitiktas, ir palydėta
gausiomis publikos
ovac
jomis, jam sceną paliekatvisiems plojant sustojus. J o
solo užtruko 48 minutes.
Pagaliau I. Bublienė pask*
bė, k a d su soliste Gir
Capkauskiene akompanie
torius Jonas Govėdas neg?
jo atvykti, bet apsivilti netel
nes jo vietą užims Lietui
Operos dirigentas Alvyd
Vasaitis.
Pirmu
išėjimu
Gin
Čapkauskienės dainuotos š\
lietuviškos dainos: S. Sodeik
(žodžiai Bernardo Brazd?
nio) „Benamių daina" (dan
užbaigus, į scenos papė<:
atėjo pats poetas ir solistei
įteikė labai įmantrią gėlę a r
gal jų puokštę); J. Gaidebo
(žodž. P. Lemberto) „Poetas":
A. Stankevičiaus (žodž. H.
Nagio)
„Vandens
malu
nėliai"; B. Budriūno (žodž. H
Radausko) „Dainos gimimas'
ir B. Jonušo (žodž. A. Karvely
tės) „Vėi sakys".
(Bus daugiau)

trijų pusių supamas tos pačios Chicagos, o i?
ketvirtos — daugumoje Cekoslovakų apgyvento
Berwyno priemiesčio) bėdos nėra. tik nebijok tverti?
fabrikinio juodo darbo.
Aloyzas, pats dirbdamas viename Cicero
fabrike, pataria man užeiti į ,.Hotpoint". „Sunbeam".
„Taylorfordge" didžiulius fabrikus čia pat Cicere
priemiestyje.
Nors „Hotpoint" įmonės vardas atrodė bai
dantis, nes, lietuviškai išvertus, reikštų „karštą
vietą", tačiau žinodamas, k a d joje gaminami įvairūs
elektriniai reikmenys — krosnys, šaldytuvai.
skalbiamos mašinos, laimės ieškodamas, pirmu tai
kiniu „Hotpoint'ą" ir pasirenku. Priima iš karto. Esu
dar jaunas, gimęs 1923 metų pabaigoje, tąd kariuo
menės tarnybai dvejais metais per senas, kai tuo
tarpu į kariuomenę šaukia ir į Korėjos karą siunčia
vyrus, gimusius 1925 metais ir vėliau. Fabrikų parei
kalavimui m a n o amžius Šiuo metu tinkamiausias.
Taip 1950 metų gruodžio pirmą dieną tampu
„Hotpoint'o" elektrinių gaminių įmonės darbininku,
tik dienai likus iki savo 24-jo gimtadienio...
Nors šioje šalyje išgyvenęs jau keliolika
mėnesių, Amerikos Fabrikų tempo ir tvaiko dar
nebuvau patyręs. Pirmasis mano krikštas bus, kai
prisistatysiu „Hotpoint'o' įmonės 16-os ir 54-os g a t
vių kampe Cicero esančiam skyriuje 4 valandą po
pietų vakarinei pamainai. Tokią tegavau pradžiai
nes dieninėj pamainoj tuo tarpu nebuvo laisvų
vietų. Iš dalies ir gerai: bus galima ilgiau rytais
pamiegoti ir tuo pačiu daugiau pinigų sutaupyti, nes
įvairūs vakariniai išėjimai dėl darbo valandų tebue
galimi tik savaitgaliais. Iš antros pusės žvelgiant,
lietuvių visuomeninis bei kultūrinis gyvenimas taip
pat daugiausia vyksta savaitgaliais, tad ir aš toje
srityje nieko daug neprarasiu.
(Bus daugiaui
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DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 11 d.

nariai, kurių mirusių yra 10. iHiiiliiiiiiiliilliiuuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiii y
Šis skaičius viršija dabartinės
apylinkės daugiau pusę narių.
Keli nariai jau yra peržengę 80
metų slenkstį, o kiti gre t ir?i
per jį persiris.
Marytė Vizgirdienė perskai
tė Lietuvos Tarybos narių
1918. II. 16. p skelbtą Vilniu
je Lietuvos nepriklausomybės
aktą ir konsulės J . Daužvardienės laišką, sveikinantį LB
Auroros apylinkę Vasario 16tosios proga.
Renata ir Paulius Vizgirdai
paskaitė Ramunės Bernotai
tės (skaitytą Vasario 16-os mi
nėjimo metu Nashua mieste, ^ įjnži&m m a d o n a ( p a v e i k s l M )
N. H.) rašinių, dainų ir eile- apdovanotas aukščiausia premija
raščių pynę.

Tautos Fondo suvažiavimas New Yorke. Vidu
ry — Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Vliko
vald. pirm. dr. K. Bobelis, TF tarybos pirm. A.

Vakselis, paskutinėj eilėj vidury — T F valdybos
pirm. Juozas Giedraitis.
Nuotr. L. T a m o š a i č i o

TAUTOS FONDO
SUVAŽIAVIMAS
Gegužės ld. Kultūros Židiny
je, Brooklyn, N.Y., vyko Tau
tos Fondo metinis, iš eilės aš
t u n t a s , suvažiavimas. P o
Mišių, kurias atnašavo kun.
Leonardas Andriekus. OFM,
TF atstovai, nariai, svt čiai rin
kosi salėn, kur 10:30 vai. prasi
dėjo suvažiavimo pirmoji sesi
ja. T F tarybos pirm. A.
Vakselis j prezidiumą pakvie
tė Lietuvos generalinį konsulą
A. Simutį, VLIK pirm. dr. K.
Bobelį, ALT vicepirm. T. Blinstrubą, Kanados atstovybės
pirm. A. Firavičių, T F val
dybos pirm. J . Giedraitį, T F
sekretorę M. Noreikienę.
Suvažiavimui pirmininkavo A.
Vakselis, sekretoriavo M.
Noreikienė.
Kun. L. Andriekus skaitė invokaciją, kurios vedamoji min
tis "Dieve, padėk mums ne
pavargti Lietuvos laisvinimo
darbe".
Į suvažiavimą buvo išsiųsti
988 kvietimaL Buvo kviestas
LB atstovas, bet jis neatsiliepė
į kvietimą ir neatvyko.
T F tarybos pirm. savo prane
šime apie TF veiklą pabrėžė,
kad parama Tautos Fondui vis
didėja ir tai labai sumanaus
TF valdybos pirm. J. Giedrai
čio, kuris veda platų susi
rašinėjimą su TF atstovais,
įgaliotiniais, dėka. įgaliotinių
tinklo steigimo reikalais pats
nuvyksta į Floridą, Kalifor
niją, Chicagą, organizuoja TF
darbuotojus, kad TF iždas pa
siektų milijoną.
Iš TF valdybos pirm. J. Gied
raičio pranešimo galima buvo
susidaryti pilną vaizdą, kur ir
kaip veikia T F atstovybės,
įgaliotiniai, kas aukoja, kaip
aukos pasiekia Tautos Fondą.
Pranešėjas pastebėjo, kad dau
giausia aukoja mūsų kunigai,
jaunimas neaukoja. T F įgalio
tiniai Michigane, Kaliforni
joje darbuojasi puikiai. Veik
lios y r a T F a t s t o v y b ė s
Anglijoje, Australijoje. Lėšos į
Tautos fondą ateina iš 9 užsie
nio valstybių. Pabrėžė, kad lė
šų organizavimo darbas ge
riausiai
vyksta
Kanadoje,
vadovaujant T F atstovui A.
Firavičiui. T F susilaukia n e
mažai testamentinių paliki
mų, ypač iš Floridos lietuvių.
1980 m. įkurtas TF Laisvės iž
das irgi auga. Šiuo metu jame
sutelkta arti 100,000 dol. Auko
tojų sąrašai skelbiami spau
doje ir lietuviškoje Eltoje.
Iš T F iždininko V. Kulpos
1981 metų TF finansinės apy
skaitos paaiškėjo, kad TF pa
jamų turėjo 222,940.83 dol., o
išlaidų
131,691.74 d o l .
Iždininkas aiškiai nurodė, iš
kur gaunamos aukos, banko
palūkanas ir kokios buvo išlai
dos. T F pinigai laikomi Chase
Manhattan,
Columbia
Savings ir New Jersey ban
kuose. Šiais metais iki gegužės
mėn. balansas pasikeitė, paja
mos paaugo.
Tautos Fondo atstovybės
pirm. A. Firavičius pranešė,
kad 1981 metai buvo sėkmin
gi. Surinkta 50,000 dol., ku-
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AURORA,
ILLINOIS
nuos įteikė Tautos Fondui Vliko seime Clevelande, Ohio.
MINĖJIMAS IR
Šiais metais j a u ruošiamasi
SUSIRINKIMAS
aukų rinkimo darbams. Atsto
vybės pirm. pats lankysis to
LB Auroros apylinkė vasa
limesnėse Toronto apylinkėse, rio 28 minėjo Vasario 16-os su
lankysis į namus, išsiuntinės kaktį. Po minėjimo įvyko apyaukų rinkimo reikalu laiškus. l i n k ė s
narių
metinis
A. Firavičius pastebėjo, kad susirinkimas, kuriame apylin
TF finansuota knyga "Soviet kės nariai išklausė pranešimų
Genocide in Lithuania" įteik iš pr. metų veiklos.
ta universitetų profesoriams,
Valdybos pirmininkė D. Viz
kitataučiams
žurnalistams,
girdienė
pradėjo Vasario 16-os
miestų burmistrams ir net kai
minėjimą.
Įnešus Lietuvos ir
kuriems Europos burmistrams
ir kt. Knygos įteikimu kitatau JAV vėliavas, sugiedotas Lie
čiams pasirūpino TF atstovy tuvos h i m n a s ir minutės atsis
bės Kanadoje patarėjas A. Rin tojimu pagerbti broliai ir se
ktinas. A. Firavičius šią knygą sės, kurie p a v e r g ė j o j a u
platino lietuvių jaunimo tarpe nukankinti a r nužudyti. P a 
gerbti ir mirusieji apylinkės
bei TF aukotojams.
Po pietų pertraukos antros
suvažiavimo sesijos metu iš
samų ir konstruktyvų praneši
mą padarė Vliko pirm. dr. K.
Bobelis. Pažymėjo, kad Vliko
veikla yra politinė, besireiš
kianti tarptautinėje ir lokali
nėje plotmėje. Suminėjo da
romus
žygius
Lietuvos
laisvinimo reikalais Europoje
ir Amerikos valdžios aparate.
Šiuo metu Vlikas daro žygius,
kad Europoje būtų paskelbta
Pabaltijo laisvės diena. To pa
ties prašys ir Amerikos pre
zidento, kad ir Amerikoje būtų
paskelbta Pabaltijo laisvės die
na, kaip buvo paskelbta
Afganistano laisvės diena.
Atnaujinami
santykiai su
Australijos vyriausybe ir sten
giamasi išlyginti Australijos
lietuvių organizacijų tarpusa
vio santykius. Vliko nusis
tatymas — nekurti Vliko atsto
vybių ten, kur veikia Vlikui
palankios organizacijos, kaip
Kanadoje, kurios atstovauja
Vlikui. Šiuo metu daromi žy
giai įsigyti Vliko namus Washingtone, nes nuoma už būs
tinę y r a gana brangi, tad
apsimoka įsigyti nuosavą na
mą. Savininkas tokių namų
būtų Tautos Fondas.
Baigdamas savo pranešimą
Vliko vald. pirm. paragino vi
sus rašyti savo senatoriams,
kad jie remtų rezoliuciją nr.
176, ir padėkojo Tautos Fondo
darbuotojams ypač T F valdy
bos pirm. J . Giedraičiui ir
Kanados atstovybės pirm. A.
Firavičiui ir visiems aukoto
jams.
Suvažiavime dalyvavo 34
TF atstovai, 4 svečiai. Teisėtų
balsų buvo 1290. Tautos Fon
do tarybos pirmininku per
rinktas A. Vakselis, o TF valdybos
pirmininku
J.
Giedraitis.
J. Banaitienė

Maža ko verta ta tauta arba ta
šalis, kuri mano, kad vis tiek
neįstengs prieš stipresnį, neat
silaikys
prieš
galingesnį.
Tokia tauta — tai vergiško
pobūdžio tauta, ir ji anksčiau
ar vėliau turės išnykti ne tik iš
valstybių, bet ir ifl gyvųjų
skaičiaus.
A. Smetona

Metinis narių susirinkimas
praėjo greitai ir sklandžiai. J į
pradėjo pirmininkė praneši
mu, kad metų tėkmėje aukota
ne tik LB švietimo, kultūros ir
kitiems reikalams, bet ir spau
dai, Lietuvių Fondui, Vasario
16-tos gimnazijai, Lietuvių
Operai, Lietuvos atstovybės
rūmams, radijo valandėlėms,
skautams ir kitiems,
Apylinkės gegužinė buvo labai sėkminga — oras gražus,
svečių atsilankė iš Chicagos,
Melrose Parko ir kitur. Sekre
torius perskaitė praeito meti
nio susirinkimo protokolą. Iž
dininkas
pranešė apie
apylinkės kuklias kasos paja
m a s ir išlaidas, nario mokes
čio išrinkimą ir atsiskaitymą
su aukštesniais LB veiksniais.
Kontrolės komisija, patikrinu
si kasos knygas, rado, kad
vesta gerai.

tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZINO monografija, kuri yra didelio
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir X X amžiaus
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol.
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.
Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd
St, Chicago, IL. Illinojaus gyventojai
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TELEVIZIJOS

Pasibaigus valdybos narių :
M.Vizgirdienės, V. J . Vizgirdo ir A. A. Venckaus terminui,
jiems sutikus, jie vėl perrinkti į
valdybą. Panašiai ir su kont
rolės komisija; ją sudaro Ade-

lė, Petras ir Juozas Vizgirdai.
Nuspręsta 1982 surengti
apylinkės gegužinę, kurios pel
nas įgalina apylinkę sušelpti
aukomis įvairius reikalus. O j ų
niekad netrūksta. Štai D. Viz
girdienė renka aukas Vasario
16-os gimnazijai, pavergtos
Lietuvos bažnyčiai ir talkina
Balfui.
Besivaišinant po minėjimo
ir susirinkimo, parinkta aukų
iš narių mūsų veiksniams. As
meniškai ir laiškais aukų su
rinkta: Altai — 45.50, LB —
112 ir Vlikui — 45.50.
B. Jablonskis
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BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymą*

Spaivoios u papraaius. iladijai,
Siereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

Narna pirkimas — Pardavimą*

M I G L I N A S TV

INCOME T A X

2*46 W. 69 !&, teL 776-1486
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Nutaria tas — Vertimai
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A. V I L I M A S
M OV I N G
Tei. 376- 1882 arba 376-5936
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VA

LOME

KILIMUS IR BALDUS
Plauname Ir vaškuojama
*I«ų rūšių grindis.

BUBNYS

Tel — RE 7-5168
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prideda $1.50 valstijos mokesčio,
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REAL

MISCELLANEOUS
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M. A.

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
NOTART PUBLIC

4258 S. Maplevvood, teL 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GUMINIU iAkvietlmat, pUdoml
PIUETTBES PRAlTMAI ir
cltokto blankai.
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Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
ii mūsų sandėlio.
0 0 S M 0 6 PARGEL8 E X F B E S 6
IMI W. Stth S t , Chicago, IL 60629

SIUN|TINIAI l LIETUVA

BELL
J.

REALTORS

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22*5
»iiiai»iiiih.uiiuiuiutiiuiiiiumiuuiiM
2 BUTAI PO 4 KAME. medinis. Brighton Parke. $39,500. Savininko paskola.
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000.
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir
įKedzie Ave.
j 2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot
' Springs Village.

Skambint 436-787?
ŠIMAITIS REALT1
2951 West 63rd Street
PARDUODAMAS nebrangiai Marąuette Parko apyl. bungalo —
3 miegamų ir mūr. 2 maš. gara
žas. Galima tuojau užimti.
Skambint teL P B 8-7856
72-os i r Wbipple apylinkėje —

4 kamb. mūr. namas. 2 kamb.
ir vonia viršuj. Garažas.
Skambint 776-5076
HELP WANTED — VYRAI

TeL — 925-2737

Reikalingas pensininkas prižiūrėti
Vytautas Valantinas namą — nemokamai kambarys su
galimybe naudotis virtuve. Marąuette Parko apylinkėj. Skambint
po 8 vai. vak- teL 737-6031.
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SIUNTINIAI l LIETUVA
ir kitus kraštu*

DĖMESIO!

SĖDAS, 4066 Archer Avenua
Chicago, iii 80632, teL 927-5980

Kelias į altoriaus garbę
J. VAIŠNORA, MIC

Master Plumbing

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gene
leidinys
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės ralinės Postuliacijos
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte 1969 m.
Osssssij Bonded, Insursd

lė*. Karšto vandens tankai. Flood controL Užsikimš vamzdžiai išvalomi
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
lietuviškai.

Kaina su persiuntimu $1.00.
Gaunama DRAUGE.

SERAPINAS — 636-2960

JURGIS JANKUS

MOVING

Anapus Rytojaus

s £ R £ N A S perkrausto baldus ir
Romanas
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
296 pusi. Išleido ATEITIS 1978.
dimai ir pilna apdramda.
Spaudė
"DRAUGO" spaustuvė. Ap
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
lankas autoriaus. Kaina su persiun
Teist — W A 5-8063
timu $7.73.

ime and again,
you've heard it said, "1b triake
money, y o u h a v e to have money'*
T h e truth is, you have to knovv ho\v to
save m o n e v before vou c a n think about
making m o r e .
T h a t s w h y more and more people ;^re
joining the Payroll Savings Plan to buy U.S.
Savings B o n d s . T h a t vvay, a little is taken out
of each paycheck automatically.
In no time, you'll have enough Bonds
for a nevv car, your child's education, even
a dream vacation.
Whatever you save for, Bonds are the
safest, surest vvay to
gain capital.

Take| ._f

. StOClcVs^

in^merica.
\Vfun you put part oft/oiir sat ings into U.S. StdnįįS Bonds you'rc
hrlping to huild a hrightcr futurefor your country and for ynurself.
A t M M MTVMM o* f^s p u b t t r v o«
BJSfl M M PSJM
.

d - gyr- prideda 5%
mokesčių.
10% — M% — 50% pigiau mokSatt
oi apdrauda ano usnie* ir aatomobSlo pa* taus.

FRANK

ZAPOLIS

3208% West 95tfa Street
lelef. GA 4-8654

vizrrnfiŲ KORTELIŲ
REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražus paprotys. Biznieriai jas p a 
čiai naudoja. Bet tinka ir TISU luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tinei korteles.
Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais r*. *lai&
Busite patenkinti mūsų patą; „avimu.

valstijos

HiHiuntiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiimiiiiiiimi

RADIJO PROGRAMA
NAUJAS

LAIKAS

Seniausia Lietuvių Radie programa
Naujoj Anglijoj i i Stoties WLYN,
1380 banga, veikia sekmadieniai* nuo
8:00 iki 8:30 valandos ryto.
Pradedant vasario 7 d., sekmadieny,
turėsime programą du kartu sekma,-eniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą
pačią stotį WLYN 1360 banga AM
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių
Hnių santrauka ir komentarai, muzi
ka, dainos ir Magdutės pasaka. Sią
programą veda Steponas Ir Valentina
VDakaL Biznio reikalais kreiptis j Baltic Florists-gSlių bei dovanų krautuvę,
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site taipgi didelj pasirinkimą lietuvis** knygų-

nmimimimiiiiHinuuiiifimniiiitiiH"'
P A R D A V I M U I
I5SIKELIAME — Parduodamas bu
fetas (mabog.), S staliukai,. Juodas
odinis (Naug-h.) fotelis, rudas fote
lis, 80" garo pečius. Šaldytuvas. Marquette Pke. Skambint (angliškai)
4 S 4-8*4 S

DENGIAME IR TAISOME
VISŲ nesu; STOGUS
Už s a v o darbą garantuojame
ir e s a m e
apdrausti.
Skambinkite —

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

ARVYDO

KIET.AI

TH.: 434-9655 arbs 737-1717

I ^PHSSBHBIB^SHHBH

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės

PRASMINGA DARBA UŽBAIGUS

mėn. 11 d.

Choro pirmininkas
Zigmas
Visu mecenatų vardu žodį ta
rė Lietuvių Fondo tarybos pirmi Moliejus, vadovavęs šioms pa
ninkas Stasys Baras, pažymėda baigtuvėms, išreiškė dar kartą vi
Džiaugiamės sulaukę religi m u ir nuoširdžiai jį remia. Kle mas, kad lietuvis mėgo dainą. siems nuoširdžią padėką. Visiems
nės plokštelės "Dievas mūsų bonas savo žodyje išreiškė padė Daina lietuvį lydėjo į kovos lau m e c e n a t a m s buvo įteikta dova
prieglauda", kurią neseniai iš ką muz. Antanui Linui, Kazi ką ir į darbą. Lietuvis daina guo na "Dievas mūsų prieglauda"
leido Šv. M. Marijos Gimimo pa mierui Skaisgiriui, choro daly dėsi varge ir džiaugsme ir nėra ki plokštelė. P o to vaišės. Pobūvis
rapijos choras.
viams ir mecenatams.
tos tokios tautos, kaip lietuvių, buvo gražiai
suruoštas, pasi
Ilgesnėje kalboje choro vedė kuri taip mylėtų savą dainą ir
Balandžio 24 d. į šios parapi
džiaugta
šios parapijos choro
jos salę susirinko arti 120 žmo jas muz. Antanas Linas apžvelgė giesmę.
prasmingu darbu.
choristu
nių —choro narių, jų šeimų, pa choro darbą, sąlygas,
rapijos dvasiškiai, spaudos žmo amžių, jų patvarumą, ryžtą, sie
nės, mecenatai, visuomenininkai kiant užsibrėžto tikslo — plokš
atšvęsti šio prasmingo darbo pa telės išleidimo. Choras dirbo sun
baigtuvių.
Šeimynišką pobūvį kiai, be reklamos, tyliai. Jis išėjo
pradėjo choro valdybos pirmi sunkią mokyklą, nuėjo našaus
ninkas Zigmas Moliejus, pažymė darbo kelią ir šis choras esąs vie
damas, kad šios pabaigtuvės yra nas iš geriausių laisvojo pasau
visų ryžtingu žmonių — choristų, lio lietuvių parapijose. Su dėkin
Mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis mirė 1982 m. ge
Atvelykio popietę surengusios balandžio 18 d. LKMF New Yorko klubas Kultūros 2idiny. Prie Velykų stalo choro vedėjo muz- A. Lino, jo pa- g u m u prisiminė parapijos klebogužės
1 d. ir buvo palaidotas gegužės 4 d. Sv. Kazimiero lietuvių
1
stovi: J. Gerdviliene, A. Reivytiene, V. Sutkuvienė, M. Ka rečkienė, G. Kulpienė, S. Skabeikienė, M. Klivečkienė, M. dėjėjo Kazio Skaisgirio, buvusio no kun. Antano Zakarausko dikapinėse,
Chicagoje.
Ulėnienė, J. Vebeliūniene, J. Laucevičienė, E. Treimanienė, E. Noakienė, V. Sližienė, dvi neatpažintos, E. Prekerienė.
choro valdybos ir parapijos kle- delį įnašą plokštelės išleidimui
Mes
norime
padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
N'uotr. L. Tamošaičio
j bono kun. Antano Zakarausko Dėkingumu minėjo mecenatus,
tarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui, kuris atlaikė gedu
— sutartinio darbo vaisius. Pa kurių dėka plokštelės išleidimui
lingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį j kapines.
dėkojo mecenatams ir visiems buvo sutelkta 5000 dol. Kitus
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą.
vo vyro rolėse, jis tarsi ne vaidin bet kuo prisidėjusiems prie plokš apie 6000 dol. sudėjo patys cho
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums
davo, o gyvendavo. Šį rašinį ra- telės išleidimo. Dalyviams pri ristai ar kitais būdais buvo su
toje liūdesio valandoje užuojautą.
J šydamas, po ranka neturiu jo statė parapijos kleboną kun. An telkta.
Dėkojo stambiausiajam
Dėkojame dr. O. Vaškevičiūtei ir dr. Jonui Adomavičiui už rū
Vos keletą dienų tesirgęs, akto- vendamas Kaune, Klaipėdoje ir I vaidintų veikalų programų, tad taną Zakarauską, spaudos žmo aukotojui — Lietuvių Fondui ir
pestingą priežiūrą ligos metu.
n u s ir visuomenininkas Karolis, Vilniuje, ne tik kiekviena proga | i r negaliu savo teigimų remti pa- nes, LB tarybos p-ką St. Barą. jo t a y b o s pirmininkui Stasiui
Nuoširdžiai dėkojame Aivudo nariams atsilankiusiems koplyčioje
bei dalyvavusiems laidotuvėse.
Balys m i r ė 1980 m. gruodžio 23. j lankė dramos spektaklius, bet vai-j vyzdžiais. Jei minėtų sambūrių
Įdomią choro veiklos apžval Barui už 1000 dol. paramą. Pa
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai
M e t i n ė m s artėjant, velionio naš- i dybos ir pats mokėsi teatro stu-, buvę dalyviai kada paruoš jų mo gą padarė buvusios choro valdy sveikino seniausią choristę Kons
neturime galimybės padėkoti.
lė Stefanija ir sūnus Kęstutis ruo-į dijoje. Savo talentą puikiausiai nografijėles (o tai jie tikrai turė- bos pirmininkė Regina Sabaliū- tanciją S. Kelly, kuri šios para
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald A. Pet
:
:
sėsi
paminkline atskleidė ir išvystė gyvendamas! tų atlikti, kol patys neiškelia-j nienė. Ji vaizdžiai nusakė plokš- pijos chore dainuoja ir gieda nuo
* kapą papuošti
"
kui ir Donnie, J r. už malonų patarnavimą.
granito plokšte ir su velionio ger Detroite, kai čia dar veikė ir Z u - ; vo!), bus atskleistas ir Karolio j teles gimimo istoriją, sunkų ke- vaikystės — jau 55 metus. Dė
Visiems, visiems nuoširddus dėkui.
bėjais k a r t u jį prisiminti. T a i at
Balio nepaprastas įnašas. Kai mi-1 lią, choristų ir choro vadovų kojo spaudai už parodytą dėme
Žmona, sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai.
likti sutrukdė prasidėjusi Michi- \
nėtų sambūrių veikimas išblėso, j ryžtą, siekiant šio gražaus tiks- sį, vertinant šios parapijos cho
g a n o istorijoj baisiausia, ilgiau- į
I ir tai tik todėl, kad mūsų publika lo. Tik tų žmonių ir mecenatų ro veiklą. Iškėlė Kazio Skaisgirio
sia, giliausia žiema. T i k balan- i
liovėsi domėtis mėgėjų scena, Ka dėka šiandieną turime gražių gies rūpestingumą ir talką dirbant
džio vidury, sniegui aptirpus, pa- \
rolis perėjo į deklamatoriaus sri mių plokštelę, kuria kiekvienas su choru ir tvarkant gaidas- Ypaminklą buvo galima pastatyti, o '
tį. Jo pasirodymai scenoje ir radi- galės gėrėtis. Buvusios valdybos i tingą padėką išreiškė choro na
jo šventinimas įvyko š. m . balan
jofonuose
lietuviškų
trans nariams ir narėms buvo prisegti riams ir solistams — Margaritai
džio 25 d.
liacijų metu visų būdavo labai gyvų gėlių žiedai, kaip padėkos Momkienei, Alvinai Giedraitie- \
Prisiminimo iškilmės prasidė
laukiami. Kaip aktoriui jam dar ženklas. Buvusią valdybą suda nei, Genovaitei Mažeikienei, Vacį
jo p a m a l d o m i s už Karolio sielą
labai stipriai teko pasireikšti An rė: pirmininkė Regina Sabaliū- lovui Momkui, kurie daugelį me-1
Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Jas
tano Gustaičio "Sekminių vaini nienė ir nariai — Gražvyda tų drauge su choru turtina šios į
laikė k u n . Viktoras Kriščiūneviko" pastatymuose 1979 ir 1980 Giedraitytė, Mary Banky, Jonas parapijos choro veiklą ir patį gie- •
čius. P o pamaldų, velionio šei
metų rudenį. Abu kartu jis vaidi Labanauskas, Bronė Stravinskie dojimą. Dėkojo muz. Arūnui Ka-;
m a , kartu su apie šimtu jo ger
no Petrulienės samdinį Joną, pir nė ir Nijolė Butts.
minskui, Alvydei Eitutytei, Ma
bėjų, nuvyko prie kapo H o l y Semą kartą jau sergančiam Justui
Prasmingu žodžiu prabilo pa rytei Kutz už talką. Jautriu žo
p u l c h r e kapinėse. Kun. V. KrišPusdešriui režisuojant, o antrąjį rapijos klebonas kun. Antanas džiu minėjo kuvisią choro val
čiūnevičiui paminklą pašventi
kartą, a. a. Justui mirus jis vaidi Zakarauskas, kuris visada džiau dybą, jos kilnų darbą ir didelį rū
JANINA
IR JONAS
KRIŠČIŪNAI
nus, visi sugiedojo "Marija, Ma
no ir režisavo. Kada, tiksliai, tas giasi parapijos choru, jo giedoji- pestį plokštelę leidžiant.
rija". Vėl visiems susirinkus į
pastatymas įvyko? Ogi 1980 m.
Kultūros centro kavinę, įvyko ge
lapkričio 15! Tai buvo Karolio
d u l o pietūs. Cia velionio Karolio
Balio sceninė gulbės giesmė, nes
Mielai sesutei
darbus prisiminė JAV LB krašto
už vieno mėnesio ir aštuonių die
v-bos p i r m . Vytautas Kutkus, ap
nų jį pas save pasišaukė Zuza
gailėdamas, kad per anksti nete
na Mikšienė ir Justinas PusdešA. a. Karolis Balys
kom t a u r a u s lietuvio, JAV LB
ris...
krašto valdybos nario, vieno ge zanos Arlauskaitės — Mikšienės
klubo narę T E R E S Ę D E G U T I E N Ę su ŠEIMA ir ki
Visi, kas mėgome sceną ir dai
riausių Detroito mėgėjų
scenos Dramos mėgėjų sambūris, ir Jus
tus GIMINES užjaučiame ir k a r t u liūdime.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
aktorių.
Dir. Jonas Mikulionis tino Pusdešrio Dramos kolekty lųjį žodį, Karolio Balio nepamir
šime,
iki
patys
iškeliausime
į
j
perskaitė savo sukurtą eiliuotą vas "Alka". Abu sambūrių vado
East Chicagos Indijanos
Medžiotojų
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A L M I D
mums dabar nesuprantamą am- į
"Laišką iš a n a p u s " , neva velio vai
ir
Meškeriotojų
Klubo
Valdyba ir Nariai
—režisieriai Karolį greit
n i o balsu prabildamas iš miru "atidengė" ir kvietė pagrindi žinybės teatrą...
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
siųjų pasaulio- Karolio deklama nėm rolėm. Scenoje, ypač senyAlfonsas Nakas
4330-34 So. California Averrue
ciją viename Balfo renginy pariemonstravo Rožė Ražauskienė
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
iš savo magnetinės juostos. Ve
4605-07 South Hermitage Avenue
lionio balsas visus jo gerbėjus su
j a u d i n o . Nesinorėjo tikėti, kad jis
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2
niekada pas mus nebegrįš...
pirm. V. Artmonas, St. IngauJURGIS JANUŠAITIS

PADĖKA

A. + A.
JUOZAS BOSAS

PRISIMINĖM KAROLI BALĮ

Mylimam dėdei
A. f A. ANTANUI RIMKUI
okupuotoje Lietuvoj mirus, aukštai gerbia
mam lietuviu tautos sveikatos mokytojui
DR. JONUI ADOMAVIČIUI nuošir
džiai reiškiame giliausią užuojautę ir kartu
liūdime.

A. f A. AGOTAI MACKEVIČIENEI
Vakarų Vokietijo j'e mirus,

A. f A.
VINCAS NORKAITIS

MŪSŲ KOLONIJOSE

Karolis Balys buvo gimęs Ry
goje 1906 m. lapkričio 29. Maža
metis parvežtas į Lietuvą, užau
go Skapiškyje, Rokiškio apskri
ty. Kurį laiko dirbo geležinke
liuose. Apsigyvenęs Kaune, pašte
gavęs laiškanešio darbą, pradėjo
mokytis suaugusiųjų gimnazijoje.
I aukštesnes g-jos klases įkopęs,
ė m ė kilti ir tarnyboje, K a u n o cen
t r i n i a m pašte t a p d a m a s
vieno
skyriaus vedėju. Gimnaziją bai
gęs, įvairias pašto valdininko pa
reigas ėjo Varniuose, Subačiuje,
Josvainiuose, Klaipėdoje, Vilniu
je. T r u m p a i buvo " R ū t o s " bu
halteriu. Kelerius metus iš lenkų
a t g a u t a m e Vilniuje prisiminda
vo kaip laimingiausius savo gy
venime. T e n susirado ir savo iš
tikimąją žmoną Stefaniją (Šopyt ę ) , kuri jį geriausiai suprato ir
padėjo vystyti jo talentus. Kaip
d a u g u m a išvietintųjų, n u o 1944
m . vasaros atsirado Vokietijoje, o
1949 m . gale pasiekė Ameriką.
Apsigyvenęs Detroite, iš pradžių
dirbo keliose įmonėse, iki susira
do pastovų darbą Star T o o l and
D i e firmoje, gaminančioje autobobilių dalis. Čia apie porą de
šimtmečių tarnavęs, dirbdamas
nepersunkų inspektoriaus darbą,
išėjo į pensiją

Hot Springs, Ark.

LIETUVIŲ BENDRUOMENE
VEIKIA
Balandžio 24 d. kun. P e t r o
Patlabos sodyboje vyko Lietuvių
Bendruomenės H o t Springs ge
gužinė - piknikas. N o r s oras
nebuvo palankus — lynojo, ta
čiau susirinko apie 100 svečių.
V. Artmonas, trumpai kalbėda
mas, oficialiai pradėjo renginį.
Kreipdamasis į svečius, pasvei
kino j u o s ir padėkojo u ž gausų
atsilankymą. Kun. P. Patlaba,
sodybos administratorius, pa
sveikino gegužinės dalyvius ir
pasidžiaugė, kad tiek d a u g sve
čių susirinko.
P a t a l p a s užpildžius, šimtame
čiai ąžuolai likusius priglaudė
po s a v o žaliu stogu. Laimėji
m a m s vadovavo Maria Dimšienė. Dovanų paskirstymą, laimė
jimo b ū d u pravedė Dūda ir Sa
baliūnas. Laimėjimų bilietus iš
platino Konstancija Rožėnienė,
Aldona Ingaunienė ir Viktorija
Kyburienė. Matėsi svečių iš
Toronto, Kanados, A u g u s t a s ir
Eugenija Underiai, Aleksandras
ir Adelė Juciai, iš Chicagos Sta
sys ir P r a n u t ė Patlabai, Gečie-

Visuomeninį darbą kruopščiai I J * Malonu buvo m a t y t , svečių
dirbo LB, Balfc, dar vienoj, kitoj j bendravimą, girdėti
malonius
organizacijoj.
.uoširdumą vieni
Visą gyvenimą jo didžiausias kitiems. Atrodė, kad y r a viena
nikis ar hobis buvo teatras. Gy- miela šeima. Valdybą s u d a r o :

EUDEIKIS

Gimė Lietuvoje, Girdžiuose,, Jurbarko valsčiuje.
Gyveno Brighton Parko apylinkėje.
Mirė Gerojo Ganytojo namuose po sunkios ligos gegužės men.
7-tą dieną.
Pasiliko liūdinti žmona ELENA brolis PETRAS su šeima Chicagoje ir Lietuvoje broliai KLEOFAS ir VLADAS su šeimomis.
Priklausė Lietuvos Vyčiams, Vytauto D. Šaulių kuopai ir L.B.
Brighton Parko apylinkėje.
Iš Eudeikio koplyčios, 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią. Po pa
maldų laidojamas šiandien, gegužes mėn. 11 d., švento Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Liūdinti 2MONA ir GIMINES.

nis, Ir. Sirutienė, M. Dimšienė
ir J. Miceika.
S t Patlaba
KOMPIUTERIS AERODROMU

Chicagos miestas už 3.2 mil.
dolerių
nupirko
kompiuteriu
tvarkomą O'Hare aerodromo au
tomobilių aikštės tikėtų siste
mą, kokia sėkmingai patarnau
ja Chicagos parkų distriktui.
Abidvi sistemas pagamino Elec Įjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy
tron bendrovė S a n Diego mie
ste.

|

KRYŽELIAI ARKTIKOJE

|

DAINOS, MUZIKA
IR GĖLĖS
Pranas

Lembertas

=

Suėmimas

ir

MĖLIENĖ

gyvenimas

bolševikų

f
rojuje

=

Matilda Strimaitytė-Mėlienė
buvo suimta ir išvežta 1941

Plokštelėje dalyvaujantys kom
pozitoriai: J. Gaidelio. G. Gu
dauskienė, St. Gailevičius, O.
Metrikienė ir St. Graužinis. Dai
nų žodžiai P. Lemberto, k u r i a s
išpildo žinomi solistai ir įvairūs
chorai. Plokštelę išleido "Gin
taras", Hollywood, California,
Lemberto 15 m. mirties sukak
čiai prisiminti.
Kaina s u persiuntimu $8.95
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, h5h5 W. 6Srd
Chicago> UI. 60629

MATILDA

|

St,

LAIDOTUVIŲ

m. birželio 14 d. Po 15 metų

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

baisaus išgyvenimo jai p a vyko grįžti j Lietuvą ir pa

STEPONAS C. LACK CLACKAVVICZ) ir S0N0S
2424 W. 69th STREET
Tel. REpnbttc 7-1213
11028 Southwest Higlmay, PeJos mu», m .
TteL 974-4410

siekti vakarus.
Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chicagoje 1981 m. Atspausta " D r a u g o " spaustuvėje.
Kaina su persiuntimu $6.95

DIREKTORIAI

E
E
=

PETRAS BIELIŪNAS
4548 SO. CALIFORNIA AVE.

POVILAS J. RIDIKAS

Užsakymus siusti:
DRAUGAS, 45$5 W. 6$rd Street,
Chicago, IL 60699

E
E
?

3254 SO. HALSTED STRTET

Illinois gyv. d a r prideda 36 et. valstijos mokesčio.

Ę

1446 SO. 5tth AVE., CICERO. ILL.
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Tel. LAfayette 3-3572

7>l. YArds 7-1S11

VASAITIS - BUTKUS
Tel. OLymplc 2-1003

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. gegužės mėn. 11 d.

IŠ ARTI IR TOLI

X "Margučio radijo valanda
šį trečiadienį, gegužės 12 d.,
duos pasikalbėjimą su dr. Petru
Kisielium, ilgamečiu Lietuvių
Bendruomenės tarybos nariu ir
PLB seimo rengimo komisijos
pirmininku, apie Lietuvių Ben
druomenės naujos tarybos ir
PLB seimo atstovų rinkimus.
Rinkimais susidomėjimas yra
pakankamas, bet reikia išjudin
ti vyresniuosius ir jaunimą da
lyvauti lietuvių tautiniam gyve
nime.

i. A. VALSTYBĖSE

čiančiais
klausimais.
Įteiktą
medžiagą — memorandumą ir
Baltic Bulletin — Kuwata su sa
vo rekomendacijomis pažadėjo
skubiai pasiųsti senatoriui į
Washingtoną. Baltic Bulletin Nr.
2 jau atspausdintas ir siuntinė
jamas
prenumeratoriams
ir
Laisvės lygos rėmėjams.
— Dr. Marija ir Aleksandras
Žemaičiai iš Leonia, N. J., išvy
ko į West Palm Beach, Fla., kur
praleis kelias savaites atostogų
savo turimam kondominijumeT

— Patikslinimai. Šių metų
Los Angeles Birutiečių valdybą
sudaro: Rūta Šakienė, Elena
Pažėrienė, Aldona Audronienė,
Nelė Apeikienė ir Filomena Gal
X Dr. J o n a s Račkauskas bu
dikienė. Revizijos komisija ir
vo paskirtas JAV vidaus reikalų
kavos pardavinėjimo koordina
sekretoriaus
Jim Watt dvejų
torės — Veronika Andrašiūniemetų terminui Indiana Dunes
nė ir Janina Radvenienė.
National Lakeshore Advisory
— Baltu Laisvės lygos atsto
Commission nariu. Toje komi
vai, J. Kojelis, V. Piirisild (es
sijoje dr. J. Račkauskas atsto
tė) ir dr. A. Blakis (latvis), ba
X Kun, Stasys Yla, dalyvavęs
vauja JAV vidaus reikalų se
landžio 14 d. lankėsi senatoriaus
— •>«
kretoriui. T a proga dr. Rač Ateitininkų federacijos tarybos
Nuotr. Lino Meilaus Alan Cranston Los Angeles įs — LMK Federacijos New YorVaizdelis
iŠ
abiturientų
pokylio
1981
m.
Programą
pra
veda
Arvydas
2ygas.
kauskas buvo pasveikintas ir posėdžiuose, dabar rengia galu
taigoje ir su įstaigos vadovu
ko klubas suruošė balandžio 18
tinę redakciją
monografijos
Baltųjų rūmų.
Kam Kuwata turėjo ilgesnį pa
d. Kultūros Židiny, Brooklyne,
apie K. M. Čiurlionį. Jis čia ga
sikalbėjimą
Baltų
laisvės
dienos
X Antras kaimas savo šio se vo naujų dokumentų ir Čiurlio
Atvelykio popietę. Atidarė klu
ir kitais Pabaltijo valstybes liezono programą, su kuria buvo nio ' gyvenimą bei jo meno pa
bo pirm. Jadvyga Laucevičienė,
pasiryžęs ir pasiruošęs jums pa saulį parodo naujoje šviesoje.
meninę dalį atliko, pianinu pa
Po pranešimo pakvietė skai Voice of America vyr. direkto
sirodyti dar šį pavasarį, buvo Monografija greitai bus išleista. PASKAITA APIE MAIRONĮ
tai įvyko. Mes visi turime tiek skambindama, žymi pianistė Ju^
tyti paskaitą draugijos vicepir rių ir pateikė lietuvių vardu
priverstas atidėti dėl trečiaeilės Kun. St. Yla yra apsistojęs Ma
Mėnesinis Liet. Istorijos drau
daug bendro, mums tiek pavojų lia Rajaskaitė - Petrauskienė,
savo
pageidavimus
dėl
progra
mininką
A.
P.
Bagdoną
tema:
reikšmės dalyvio kiek sušluba rijonų vienuolyne prie "Drau gijos susirinkimas balandžio 23
maldą sukalbėjo kun. Leonardas
Prašė duoti daugiau ži sudaro komunizmas, kad turime
vusios sveikatos. Apviltuosius go", bet trečiadienį jau išvyksta d. buvo A. Rūgytės bute. Jis "Maironis tautinio atgimimo mos.
Andriekus.
Svečių buvo ne tik
nių iš lietuvių gyvenimo ir po jungtinėmis jėgomis veikti, sakė
dainius".
savo gerbėjus atsiprašydami an- atgal į Putnamą.
iš New Yorko apylinkės, bet
skirtas mūsų tautinio atgimimo
jis.
Nors paskaita buvo netrum grindžio spaudos.
trakaimiečiai užtikrina, jog pa
poetui Maironiui prisiminti. Šie
Čekų dienraščio "Denni Hla- taip pat iš Hartfordo, WaterbuX Matilda Marcinkienė vado met yra dviguba sukaktis — 120 pa, buvo išklausyta su dideliu! Apie Vliką ir Altą kalbėjo satel" redaktoriai J. Kučera, dr. rio, Stanfordo ir kitų vietų.
sirodymai su nauja programa
nz
dabar įvyks rudenį, spalio 9-10, vauja Lietuvių Moterų federaci metų nuo jo gimimo ir 50 metų dėmesiu, nes buvo kruopščiai I * - Viktoras Naudžius, kuris V. Stranecky, E. Petrik pareiš
— Teklė Ivanauskienė, buvusi
16-17 ir 23-24 savaitgaliais, gar jos Chicagos klubo valdybai ir nuo jo mirties. Šį susirinkimą paruošta ir gerai perduota. Pre yra ten atstovas. Valdybos pir kė, kad jie mielai dės žinias apie Los Angeles Šv. Kazimiero kle
siojoje Playhouse salėje, lietu nuoširdžiai rūpinasi supažindi atidarė draugijos reikalų vedė legentas savo paskaitą suskirstė mininkas J. Baužys pranešė apie lietuvius ir Lietuvą. Šiltą žodį bonijos šeimininkė, balandžio 18:
viškojo Marąuette Parko širdy nimo abiturientų su visuomene ja, pranešdama, kad įstojo nau į 3 dalis: Maironio gyvenimo ap naujos valdybos užmojus. Y r a tarė ir ukrainietė redaktorė I. d. atšventė savo aštuoniasde
je. Dėl kitų smulkmenų sekite pokyliu, įvyksiančiu gegužės jas narys Jonas Švoba. Lietuvių rašymas, charakteris i r jo kū numatyti 4 renginiai, kurių T. Gorchynsky.
šimtą gimtadienį, kurį gražiai
svarbiausias birželio 13 išvyka į
skelbimus "Drauge" ir plakatus 23 d.
Istorijos draugijos jubiliejaus ryba. Maironio gyvenamasis
Pabaigoje visiems padėkojo paminėjo jos sūnus ir marti,
Lemontą, kur būtų paminėta
savo mėgiamiausių lietuvių biz
laikotarpis
sutapo
su
mūsų
tau
proga išleisti keturi leidiniai no
Alto pirm. dr. K Šidlauskas, surengdami Glendale viename
X LKD sąjungos Cicero sky
nierių languose.
riai perkami lietuviškos visuo tinio atgimimo laikais, kuriame j liūdnieji birželiniai įvykiai, be išryškindamas reikalą etninėms restorane puikias vaišes ir parius gegužės 23 d. 12 vai. rengia
poetas suvaidino svarbų vaidme- Į to, dar numatomas simpoziukviesdami sukaktuvininkės ar
x Jaunimo centro metinis kultūrinę popietę Sv. Antano menės, ypač knyga apie L. D. nį. Išsimokslinęs ir gabumais j mas. Prašė visų narių talkos. grupėms glaudžiau bendradar
timuosius.
biauti.
J. Pr.
narių susirinkimas yra šaukia parapijos salėje. Programoje K. Kęstutį, šiemet planuojama apdovanotas Maironis sulietuvi
Iždininkas
paragino
remti
I
•
mas sekmadienį, gegužės 16 d., kun. B. Rutkausko paskaita, me išleisti Lietuvos istoriografijos no ir galutinai išstūmė lenkiš "Į Laisvę" fondą, kuris leidžia
JC MOTERŲ KLUBO
AUSTRALIJOJE
dar
viena
knyga.
11:30 vai. ryto Jaunimo centro ninė dalis, solo dainos, kurias
SUSIRINKIMAS
ką dvasią iš Kauno kunigų se knygas, o Č. Grincevičius pra
— Dr. Rūta Kavaliauskaitė,
mažojoje salėje.
Programoje atliks Leonilija Nakutytė - Šal
nešė,
kad
jau
atspausdintas
minarijos, būdamas jos rekto
Gegužės
4
d.
ant
greitųjų
su
aktyvi
"Dainos" choro Sydnė— tarybos rinkimai, veiklos pra kauskienė, akompanuojant stud.
x Vladas Stropus Allan and rium nuo 1909 metų iki pat savo prof. J. Brazaičio raštų III to- šauktas Jaunimo centro Moterų
juje dalyvė ir organizacijų vei
nešimai, diskusijos. Visi nariai Laurai Vaičekauskaitei, pianu Garcia konstrukcijos bendrovėje mirties. Išauklėjo jaunų kunigų | mas ir perduotas rišyklai
klubo
susirinkimas
buvo
labai
kėja, skaudžiai nukentėjo auto
prašomi dalyvauti. Prieš susi skambins Vita Žukauskaitė. Po turi labai gerą vardą ir šiomis
Susirinkimas buvo vaisingas negausus, o aptarti reikėjo daug
kartą, kuri tautinę dvasią sklei
mobilio avarijoje.
rinkimą bus registruojami ir to kavutė. Nanai ir svečiai I dienomis yra pakeltas į vicepreK. B .
dė plačiose sodiečių masėse. Sa ir gyvai praėjo.
ką.
Pirmininkė
S.
Endrijonienė
— Kun. Povilas Martūzas
nauji nariai.
kviečiami dalyvauti.
| zidento postą. V. Stropus taip vo patriotine kūryba Maironis
priminė artimiausioj ateity at skaudžiai nukentėjo automobilio
SU
KITATAUČIAIS
pat dalyvauja lietuviškoje vei kėlė ir žadino tautą iš apsnūdi
X švč. M. Marijos Gimimo
liktinus darbus.
REDAKTORIAIS
nelaimėje Sydnėjaus apylinkėkloje,
ypač
Lietuvių
Operos
vie
mo
ir
kėlė
kovos
dvasią.
Pergy
parapijos mokyklos orkestras
Pranešė, kad gegužės 7 d. va-1 g e J a m b u v o ^ ^ f l ^ , k a i r i o .
nete.
Etninių Chicagos laikraščių karonės metu visuomenę supą-Į ji
veno daug nusivylimų, bet savo
ketvirtadienį, gegužės 113 d.
r a n k a fc k r u t j n ė s k t ^ m
Gy_
x
švč.
M.
Marijos
Gimimo
redaktorių
pietus lietuviškame žindinsim su poetės J. Vaičiū
valios
jėga
viską
nugalėjo.
7:30 vai. vak. turės koncertą, į
domas ligoninėje Bunvoode.
parapijos lituanistinės mokyk
kurį yra kviečiami tėvai, mo
Po paskaitos buvo keletas Ramunės restorane suorganiza nienės pomirtine poezija. Atro
— Lietuvių katalikų centro
los vaikai gegužės 15 d. 7 vai. smulkių papildymų. Dalyvių bu vo Amerikos Lietuvių Taryba do, lyg ji būtų savo eilėraščius
kyklos rėmėjai ir svečiai. Čia
vak. mokyklos salėje turės savo vo apie 30, ir visų nuotaika bu gegužės 5 d. Po vaišių vyko atsiuntusi iš anapus. Aišku, ei patalpose Adelaidėje buvo su
galės pasiklausyti gražaus vai
programą ir motinų pagerbimą. vo tikrai pakili. Paskaita buvo pasitarimas. Jį pravedė kun. J . lėraščiai rašyti prieš poetės mir šauktas Pietų Australijos arki
kų orkestro, kuriam vadovauja
Kviečiami vaikų tėveliai ir sve naudinga, pagerbiant t o didžio Prunskis, trumpai painformavęs tį, o knygą dabar išleido savo vyskupijos kunigų suvažiavi
Chester Stefan.
čiai.
jo poeto atminimą. P o disku apie Chicagos ir visos JAV lie lėšomis Laima Vaičiūnienė, poe mas, kuriame dalyvavo apie 200
X A. a, Adomo Varno pamin
X Tautos žadintojo Maironio sijų visi buvo pakviesti vai tuvius, apie Lietuvos sunkumus tės marti. Apie autorę ir jos kunigų ir abudu vyskupai. Juos
klo statymo komiteto posėdis
ir apie Altos siekimus. Lenkų knygą kalbės rašytoja N . Jan- visus gražiai priėmė ir rūpestin
50 metų mirties sukakties minė šėms.
Alicija Rūgytė
bus gegužės 14 dieną 7 vai. vak.
dienraščio "Dziennik Związko- kutė-Užubalienė ir Halina Plau- gai globojo kun. Albinas Spurjimas bus gegužės 16 d., sek
Čiurlionio galerijoje, Inc., 4038
LIETUVIŲ
wy" redaktorius Jan Krawiec šinaitienė Agnė Kižienė su du gis, MIC.
madienį, 3 vai. p. p . Jaunimo
So. Archer Ave. Bus svarstomas
FRONTO BIČIULIU
pabrėžė reikalą etninei spaudai kros pagalba praves programą.
— Australijos Liet. Bendruo
centre. Programą atliks solistai
skulptoriaus Ramojaus MazoSUSIRINKIMAS
arčiau
bendradarbiauti,
paremti
menės
vadovų konferencija bu
Roma Mastienė i r Algirdas
(Tai jau buvo).
liausko sukurtas paminklo pro
Brazis, akompanuojant muz.
Naujoji Chicagos Lietuvių, į valdžios vietas kandidatus,
Gegužės 3 d. buvo Jaunimo vo sušaukta Lietuvių namuose
jektas. Visi komiteto nariai
Aloyzui Jurgučiui. Kalbės poe Fronto bičiulių sambūrio valdy- j kurie prielankesni tautinėms centro tarybos posėdis. Moterų Melbourne. Dalyvavo apie 60
kviečiami dalyvauti.
tas Stasys Santvaras iš Bosto ba sušaukė savo pirmąjį susi-! grupėms, vengti susikirtimų klubui ten atstovavo pirminin- veikėjų. Buvo aptarti lietuvišno ir kun. dr. P r a n a s Gaida, rinkimą balandžio 28 d. Jauni- klausimais, kurie mus skirtų, o kė S. Endrijonienė. Po pusantrų kos veiklos pagyvinimo reikax Feliksas Bočiūnas, Sunny
"Tėviškės Žiburių" redaktodius, mo centre. Atidarė pirminin- į bendromis jėgomis siekti išsiva- j m e t ų darbo į r nemažos sumos, lai.
Hills, Fla., buvo atvykęs į Chicagą, lankė savo draugus ir pa Argentinos Lietuvių organizacijų ir iš Toronto. Rengia Korp! Neo- kas Juozas Baužys ir supažindi-1 duoti iš okupanto vergijos. J i s įneštos Jaunimo centro tvarky— Geelongo Liet Bendruo
žįstamus, lydimas mokslo laikų spaudos tarybos pirmininkas Julius Mi- Lithuania Chicagos padalinys. no su kitais valdybos nariais: j suminėjo, kad nereikia stebėtis, mui, pradedama suprasti, kad menės nariai savo susirinkime
draugo V. Domanskio, aplankė čiūdas su J. Bačkiu, jaunu lietuvių vei Įėjimas laisvas. Visi kviečiami I vicepirm. — Nijolė Baronienė, į jog Lenkijoje kariuomenė klusni Mot. klubas n e vien tik kavą išsirinko naują apylinkės valdy
kėju. Jis norėtų pasimokyti Vasario
"Draugą" ir įsigijo naujausių 16 gimnazijoje ir geriau išmokti lietu prisiminti didįjį Lietuvos poetą. n vicepirm. ir iždin. — Kostas j Maskvai pataikaujančiai vyriau- verda ir vyną pilsto. Gegužės bą, kurią sudaro: dr. Rimantas
Bružas, sekr. Kazys Barzdukas esybei, nes per tiek metų bolše- 23 d. Jaunimo centro rengia Šarkis (pirm.), C. Vaicekaus
leidinių už didesnę sumą. Iš vių kalbą, jei tik gautų stipendiją.
X Ramoną Steponavičiūtė ir spec. reikalams Gražina Bu- vikai į3tengė įstatyti sau ištiki- mam koncerte talkinsim, pla- kienė ir E. šrėderienė.
Chicagos Bočiūnas išvyko ilges
X Leonas Paukšta, sėkmingai Stephens ir Rūta Stroputė buvo drytė.
Į mus karininkus.
niam laikui į Kanadą, kur taip
tindamos bilietus.
išlaikęs "real estate" egzami vienintelės lietuvaitės iš Mother
Pakvietė dr. K. Ambrozaitį, | Ukrainiečių laikraščio "New
pat ketina aplankyti savo ge
IIIIllllllIIIIIIIIIllIIIITIIllIIIKlIUilHIlUtlIir
nus, gavo teisę įvertinti ir par McAuley trečios klasės priimtos kuris padarė pranešimą apie LB j Star" redaktorius kun. J. Swys- Gegužės 28-29 dienomis bus
rus prietelius.
DAUGYBĖ
LIETUVOS
MIESTE
duoti namus. Jis yra Century į pasižymėjusių mokinių organi ir kitų veiksnių vėliausius sie- chuk pasisakė, kad jis daug kar Poezijos dienos, tapusios gra LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoro*. M!(
X Komišką operą "Faustą" 21 Erwin J. Michaels Real Es zaciją (National Honor So- kimus. JAV L B Visuomeninių ! tų svajojęs apie reikalą taip su- žia tradicija ir kultūrinės veik knygoje:
stato Vaivos muzikinis vienetas, tate pareigūnas. L. Paukšta, ciety). Gegužes 6 d. iškilmin reikalų kamisijai ėmė vadovau- siburti etninių laikraščių redak- los sezono pabaigtuvėmis. Pa
"MARIJOS GARBINIMAS
vadovaujamas muz. F. Strolios, gyv. 4257 So. Rackwell St., gali gų apeigų metu davė priesaiką, ti Aušra Zerr, kuri aplankė toriams ir dabar džiaugėsi, k a d dėsim ir ten.
LIETUVOJE"
gegužės 14 d. 7:30 vai. Jaunimo patarti finansiniuose ir preky dalyvaujant ir jų artimiesiems.
Susirinkusios narės rinitai iš
centro kavinėje. Rengia Lietu bos reikaluose. Jis priklauso Abi nuo pirmosios klasės pasižy
klausė pranešimo ir pasiskir (largo yra tik teologine, ji d* joo
viškos skautybės fondas. Bus Lietuvių Prekybos rūmams, Da mi geru mokymusi, yra veiklios
stė smulkiais darbeliais — kas mių vietovių aprašymo ir dėl jo*
gausios iatorines medžiagos anka pa
šalti užkandžiai, vynas ir kava, riaus ir Girėno postui ir vietos lietuviškame gyvenime ir baigu
kavą virs, kas vyną pils, kas atskaityti kiekvienam lietuviui, bes
sios Kr. Donelaičio lituanistines
gražios dovanos laimingiems. lietuvių organizacijoms.
pyragus dalins ir t. t. Neįdo dominčiam Lietuvos istorija ar vte
mokyklas. Šiuo metu abi studi
Visi kviečiami ir laukiami.
mu ir kasdieniška, o be to neap jovemla. Knyga didelio formato, 440
X Viktorija Orentienė, Chica- juoja Pedagoginiame Lituanis
sieina joks kultūrinis parengi psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti
(pr.). go, UI., buvo atvykusi į "Drau
"Drauge".
tikos institute.
mas.
AL Iikanderienė \ iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
x lietuvių Fondo Fed. Kre gą", nusipirko naujausių leidi
X Pereitą šeštadienį "Ramu
dito Kooperatyvas moka aukš nių ir įteikė 25 dol. dienraščio
nėje" pietums buvo susirinkę vi
tesnius procentus už indėlius paramai. Labai ačiū.
si tie, kurie vienu a r kitu bū
kaip bankai ar taupymo b-vės.
X L. Fondui šiais metais su
du
po sunkios operacijos prisi
Kiekviena sąskaita yra apdraus eina 20 metų nuo jo įsikūrimo.
t a iki 100,000 doL Kooperatyvas Ši sukaktis bus paminėta įvai minė Kostą Ramoną. Dabar jis
sveikas ir yra namuose.
atidarytas trečiadieniais nuo
riomis progomis. Viena iš jų —
12 - 6 v., šeštadieniais nuo 10-12
X šv. Kryžiaus Hgoninė prisi
gegužės 21 d., penktadienį, J.
vai. L*F. patalpose tel. 737-2110,
centro kavinėje yra rengiama deda prie pastangų pravesti
Galvojame, kad yra ypatingai svarbu, ne tiktai balsuoti, bet
sekmadieniais nuo 1 0 - 1 v. Jau
vakaronė. Joje kalbės visų ko Amerikos Pašto įstaigoje prašy
parinkti tuos kandidatus, kurie paaukos savo laiką ir ener
nimo Centre.
(sk.)
misijų pirmininkai. Bus rodo mą, kad būtų išleisti Dariaus ir
gijas lietuvybės labui. Sekantys kandidatai į X-tąją Tarybą ir
x Reikalinga m o t ė m vaikus mos skaidrės. Visi kas tik do Girėno atminimui pašto ženklai
Vl-tąjį Seimą, yra jau žinomi visuomenininkai, kurie nebijo
dirbti ir dalyvauti bendruomenės veikloje. Raginame už Juos
prižiūrėti Orland Parke (Chi misi L. Fondo veikimu, yra kvie ateinančiais metais. Ligoninė
prisideda
prie
Lietuvos
Vyčių
balsuoti!
cagos priemiestis). Skambint čiami atvykti j vakaronę. Visi
sąjungos
peticijų.
teL S49-1911.
(sk.). svečiai bus pavaišinti ir joks
Dr. ANTANAS RAZMA
KAZYS LAUKAITIS
mokestis nebus renkamas.
KĘSTUTIS SUSLNSKAS
VIKTORAS GARBONKUS
X St. Xavier OoUege sekma
X S t Castmir Memorialą, Inc.,
(pr.)- dienį, gegužės 16 d., atliks savo
RASA SOLIŪNATTE
MODESTAS
JAKAITIS
» 1 4 W. 111 S t (1 blokas nuo
BRONIUS
JUODELIS
X Dzūkų Draugijos tradicinis salėje 3:30 vai. p. p. koncertą
gv. Kazimiero kapinių), talef.
233-6335, seniausia lietuvių pa balius įvyks gegužės mėn. 15 d. — Gabriel Faure "Reąuiem".
Pasirašo: Komitetas Paremti Lemonto Apylinkės Kandi
minklų bendrovė ir dirbtuvė. Di Jaunimo centre. Staliukus pra Tarp kitų dalyvaus ir vienas lie
džiausias pasirinkimas. Nelso šome reserzuoti tel.: 925-9159, tuvis James Mockaitis. Įėjimas 'Neringos" stovyklavietėje vedamoje Nek. Prasidėjimo Marijos seserų, links- datus į X-tąją Tarybą ir Vl-tąjį Seimą.
I mos mergaitės su ses. Teresėle.
nas ir Dūlys savininkai, (sk.). 523-1883 ir 927-5980.
(pr). laisvas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Balsuoti Tarybos rinkimuose,
tai kiekvieno lietuvio pareiga
ir atsakomybė.

