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Diplomatų viltys
kasdien mažėja
Konfliktą spręsti reikės admirolams

dos raj. Gargždų parapijos
komitetas pareiškimu kreipėsi
į RRT įgaliotinį P. Anilionį
reikalaudamas suteikti tikin
tiesiems galimybę ant tikinčių
jų kapų statyti religinius
paminklus — kryžius.
Pareiškime rašoma, kad
Gargždų parapijos tikintieji
jau ne kartą kreipėsi į Klaipė
dos raj. vyr. architektę Keblauskienę su prašymu — leisti
statyti kryžių a n t tikinčio
kapo, bet visada sulaukdavo
neigiamo atsakymo. Jiems
būdavo
siūloma
išsirinkti
paminklą iš patvirtinto pavyz
džių albumo — be jokio reli
ginio ženklo. Argi galima
tikinčiuosius
po mirties
paversti ateistais? — klausia
m a pareiškime.
i

1981 m. rugpjūčio 21 d.
Argentinos kareiviai pasirengę atmušti britų
nų vėjų. Viena anglė savo laiške giminėms Bri
Gargždų parapijos komitetas
invaziją ne tik Falklando (Malvinų) salose, bet ir
tanijoje rašo, kad „argentiniečiai palapinėse
sulaukė iš RRT įgaliotinio P.
pačioje Argentinoje. Argentinos spauda pripažįs
miršta nuo šalčio".
A n i l i o n i o tokį atsakymą:
ta, kad salose kareiviai kenčia nuo šalčių ir stip
„Išnagrinėjęs jūsų pareiškimo
keliamus klausimus, pranešu,
kad sutinkamai su „Kapinių
tvarkymo taisyklėmis", patvir
tintomis Lietuvos TSR Minist
rų Tarybos 1979 m.- lapkričio
30 d. nutarimu Nr. 386, kapų
statinius statyti leidžia kapi
*
nes prižiūrinti organizacija.
— Vatikanas paskelbė, jog
Ispanija oficialiai remia Argentiną
Statiniai, paprastai, turi būti
numatyta popiežiaus Jono
pagaminti buitinio gyventojų
Vidaus poliškoje kilo įdo Pauliaus kelionė į Britaniją
M a d r i d a s . — Falklando sa
aptarnavimo
organizacijos lų konfliktas tarp Britanijos ir mių paradoksų. Kairiųjų so atšaukiama. Nežinia, kada ji
pagal tipinius arba, suderinus Argentinos
labai
j a u t r i a i cialistų partija, kuri labai prie galės įvykti.
su miestų (rajonų) architek palietė Ispanijos gyventojus, šinasi Ispanijos įstojimui į
— Izraelio vyriausybė vienu
tais, individualius projektus. jų vidaus politiką. D a r gali NATO, ragina laikytis „euro- balsu
laimėjo
parlamente
Statyti kapinėse paminklus palikti žymių ir ispanų užsie pietiškos" linijos. Valdančioji iškeltą nepasitikėjimo klau
prievarta niekas neverčia, nio p o l i t i k a i .
I s p a n i j o s demokratinio centro unija, simą. Keli opozicijos atstovai
piliečiai gali pasirinkti, kokį karalius Juan Carlos krizės kuri kovoja u ž įstojimą į susilaikė nuo balsavimo.
paminklą jie nori statyti, jiems pradžioje siūlėsi tarpininkau N A T O , p a r l a m e n t e
— Jungtinių Tautų sekreto
gynė
į pagalbą yra sukurti net ti, nes kraujo praliejimas vyriausybės laikyseną prieš rius pasakė, kad derybų dėl
specialūs albumai.
gynė
savo Falklando salų laikas bai
skaudžiai paliestų ir Ispaniją, k o l o n i a l i z m ą .
Argentinai. Socia giasi. Liko ne dienos, bet —
Telšių vyskupijos kurijos kuri artimai priklauso Euro paramą
listai debatuose nurodė, kad valandos.
tačiau
jūsų minimas raštas, kiek žino pos bendruomenei,
— Irakas paskelbė apie stip
ma, nėra derintas su jokiais kurios istorija, kraujo ryšiai Ispanija pati turi kolonijų. Tai
valdžios organais ir, aišku, sieja ją su Ibero - amerikietiš Ceuta ir Melliia miestai Maro rią ataką Irane. Įnirtingas
ko teritorijoje Marokas seniai mūšis trukęs 5 vai. Irano ka
neturi
įstatyminės
galios. ka bendruomene.
galėjo pasielgti taip, kaip riuomenė pasitraukusi. Tehe
Kapinės tvarkomos vietos val
Ispanija
buvo
vienintelė
Eu
Argentina pasielgė ir atsiimti rano radijas paneigia priešo
džios organų ir jų nurodymai
ropos valstybė, kuri J u n g t i n i ų tuos miestus.
žinią ir giriasi, kad mūšį lai
turi būti vykdomi.
Tautų Saugumo Tarybos posė
mėjo Iranas.
1981 m. rugpiūčio 30 d.
Parlamento
debatuose
dyje susilaikė nuo balsavimo,
— Lenkijoje
15 „Solida
Klaipėdos raj. Gargždų parapi
kai buvo sprendžiama rezo ispanų mažumos: baskai ir rumo" vadovybės narių pra
jos tikintieji parašė pareiški
liucija Nr. 502, reikalaujanti k a t a l a n a i aiškiai išėjo Bri dėjo bado streiką, reikalauda
mą Religijų reikalų tarybai
pusėje.
A t s t o v a i mi panaikinti karo stovį.
nutraukti karo veiksmus i r t a n i j o s
Maskvoje. Pareiškimo turinys
išvežti iš Falklando (Malvinų) kaltino vyriausybę, kad ji
— Britanijos parlamente at
panašus į pareiškimą 1981 m.
nepasmerkė Argentinos. Bas stovas paklausė premjerės, ar
salų Argentinos kariuomenę.
rugpiūčio 2 d. adresuotą RRT
kų partija patarė vyriausybei
Krizė pagyvino ispanų gin „neužmiršti, kur mes esame ji neplanuoja susitikti su Ar
įgaliotiniui
Anilioniui. Po
pareiškimu pasirašė ' šimtai čus dėl įstojimo į NATO. Britų geografiškai ir su kuo mes pre gentinos prezidentu gen. Galtieri. Premjerė Thatcher atsa
tikinčiųjų. Iš Maskvos gautas priešai, o jų dėl Gibraltaro kiaujame".
kė: „No, Sir".
teigiamas atsakymas, kad klausimo Ispanijoje nemažai,
— Penktadienį
pasibaigia
ragina
laikytis
neutraliai
kryžius statyti galima.
Ispanijos
JAV
gynybos
sutar
NATO atžvilgiu, o gilinti i r
Derybos Indijoje
ties,
atnaujintos
1976
m.,
ter
plėsti
ryšius
su
Pietų
Ameri
(Bus daugiau)
N e w D e l h i . — Indijos užsie minas. Naujos derybos ati
kos ispaniškai kalbančiomis
šalimis.
nio reikalų ministerija pa dėtos. Sekretorius
Haigas
skelbė,
jog
derybose
dėl
Indijos
turėjo
važiuoti
Ispanijon
šią
Ispanijos
vyriausybė
oficialiai pripažįsta Falklan- - Kinijos sienos pataisymų pa savaitę, bet kelionę atidėjo, ne
dų suverenumą Argentinai, žangos, kaip Indija ir tikėjosi, skelbiama — kodėl?
— Nato valstybių užsienio
pasisako už derybų tęsimą ir nepadaryta. Derybos prasi
dėjo
pernai
Pekine,
o
šiemet
reikalų ministerių pareiškime
britų išėjimą iš Malvinų salų.
tęsiamos
Indijos
sostinėje.
In
sakoma, kad sąjungininkai
Ispanų žinių agentūra ir tele
Atstovų Rūmai reikalauja jį paleisti
dija
reikalauja,
kad
Kinija
sveikina ateinantį Ispanijos
vizijos stotis, kontroliuojama
pasitrauktų
iš
14,500
kv.
my
įsijungimą į pakto eiles. Tas
W a s h i n g t o n a s . — Atstovų Skuodžio) kalinimo; kad im vyriausybės, aiškiai remia Ar
lių ploto, kurį kinai okupavo parodo šios sąjungos nekinta
Rūmai gegužės 4 d. priėmė tųsi visų tinkamų veiksmų lai gentiną.
1962 metų susikirtime. Kinija mą gyvybingumą, sakoma
rezoliuciją Nr. 200, kuri reika mėti jo paleidimą iš kalėjimo,
iki
šiol ne tik atsisakė pasi komunikate.
lauja paleisti i š kalėjimo lie kad jis ir jo šeima galėtų emig
— Saudi Arabija nutraukė
tuvį politinį kalinį Vytautą ruoti iš Sovietų Sąjungos į jų Kongreso protokolus pareiš traukti, bet dar reikalauja iš
Indijos
apie
90,000
kv.
mylių
diplomatinius
ryšius su Zaire,
Skuodį — Benedikct Scott. pasirinktą šalį.
kimą apie Vytautą Skuodį.
žemės
šiaurės
rytų
Indijoje.
kuri
nutarė
atgaivinti
ryšius
Rezoliucijoje nurodoma, kad
Šios rezoliucijos nuorašai
„Benedict Scott, lietuviškai
V
y
r
i
a
u
s
y
b
ė
s
p
a
r
e
i
š
k
i
m
e
su Izraeliu. Kitos arabų vals
jis gimė Chicagoje, Illinois, pasiųsti JAV prezidentui, JAV vadinamas Vytautas Skuodis,
sakoma,
jog
gerai
ir
tai,
kad
tybės irgi pasmerkė Zairės
1929 kovo 21 d. ir pagal gimi valstybės sekretoriui, JAV gimė kaip Peter Scott — Skuo
vyksta
pasitarimai,
kurie
duo
elgesį.
mo teisę yra Amerikos pilietis. ambasadorei prie Jungtinių džio ir Elizabeth Markevičius
da
vilčių
santykius
pagerinti.
Sąjungos sūnus 1929 m. kovo 21 d. Chi
Jis su savo tėvais emigravo Tautų, Sovietų
1930 m. į nepriklausomą Lie Aukščiausios tarybos prezi cagoje. J o gimimo liudijimo
Vyksta derybos ir dėl Maroko
tuvos respubliką, kuri 1940 m. diumo pirmininkui, sovietų Nr. 13870. Jis buvo krikštytas
Maroko karalius
bazių JAV kariuomenei. Tai
birželio mėn. buvo nelegaliai ambasadoriui JAV-se, pačiam „Our Lady of Vilna" bažny
būtų vietos, kur Maroke galėtų
prašo
ginklų
užpulta ir jėga prijungta prie Vytautui Skuodžiui, jo šeimai čioje, 2327 West 23 PI. Chica
t r u m p a m laikui sustoti
ir Lietuvos Helsinkio grupei.
Sovietų Sąjungos.
goje, 111. Visa tai yra pilnai
VVashingtonas. — Maroko pakeliui į kovos židinius JAV
Rezoliucija reikalauja, kad
Kaip žinoma, šitokią rezo dokumentuota.
karalius H a s s a n a s II-sis Wa- greitojo reagavimo jėgų dali
JAV prezidentas išreikštų So liuciją JAV Senatas priėmė
Toliau kongresmanas Der- shingtone tariasi dėl JAV niai.
vietų Sąjungai savo gilų susi 1981 m. rugsėjo mėn. Joe Nr. win8ki sako, kad po nele ginklų pirkimo. Pernai Maro
Maroko karalius, kuris Ame
rūpinimą ir nurodytų didelę 198.
galios Lietuvos okupacijos so kas pirko jų už 30 mil. dol. Šie rikoje lankėsi 1978 m., planuo
opoziciją Amerikoje dėl netei
Gegužės 4 d. Kongreso na v i e t a i
paneigė
S c o t t o met JAV vyriausybė sutiko ja aplankyti Washingtoną,
sėto Benedict Scott (Vytauto rys E. Denvinski įrašė j Amerikos pilietybę.
parduoti ginklų už 100 mil. dol. New Yorką ir Chicagą.

1

585-9500

N r . 106

Žinios iš vyskupijų

Rezoliucija dėl
Vytauto Skuodžio

CHICAGO. ILLINOIS 6062S

TELEFONAS (312)

/VJLY

Nr. 50

(Tęsinys)
Dambravos kaimas
(Prienų raj.).
Lietuvos TSR KP CK
pirmajam sekretoriui
Griškevičiui
Pareiškimas
1919 m. Dambravos kaime
mūsų tėvai pastatė nedidelę
medinę Išganytojo i r Svč.
Marijos garbei koplytėlę.
Geros valios žmonės aplau
žytą koplytėlę 1981 m. vasarą
restauravo. Tai neliko nepaste
bėta rajono partinių darbuo
tojų. Rugsėjo 28 d. Prienų raj.
architektas Lėkštutis su dviem
vyrais (areštuotais) ją nuver
tė. Susigraudinusioms tikin
čioms moterims Dievynienei ir
Slavinskienei
pavyko iš
pakrautos mašinos
paimti
Marijos statulėlę ir kryžių.
Tikintieji statulėlę ir kryžių
pastatė ant nugriautos koply
tėlės pamato. Moterys pašven
tintą vietą papuošė, apsodindamos pamatą gėlėmis.
Meilė Dievui ir ištikimybė
savo tikėjimui nepatiko parti
jos a t s a k i n g i e m s d a r b u o 
tojams. Spalio 9 d. į šią vietą
atvažiavo Prienų raj. MSV
partinės organizacijos sekre
torė Levanauskienė. Reikėjo
stebėtis, su kokia neapykanta
ir baisiu įtūžimu ji spardė
pasodintas gėles, daužė kryžių
ir statulėlę. Išniekintą kryžių ir
statulėlę Levanauskienė išsi
vežė.
Neliko tušti i r nykūs bedie
vių
nusiaubtos
koplytėlės
pamatai. Moterys vėl pasodi
no gėlių, išpuošė aplinką.
Bedievių neapykantai nėra
ribų!
— Sulyginti su žeme! —
nusprendė jie. Rajono darbuo
tojai atvarė iš MSV su trakto
rių baltarusi Pučkovą, tačiau
traktoristas atsisakė griauti
pamatus.
Apsodinti gėlėmis, apsupti
tikinčiųjų miele ir atkakliai
ginami koplytėlės pamatai
stovi ligi šiol.
Mes, žemiau pasirašiusieji
tikintieji, reikalaujame, jog
atsakingi partijos darbuotojai
nemindytų „demokratiškiau
sios šalies" vardo, nestatytų
mūsų į beteisišką negrų padėtį,
atitaisytų m u m s
padarytą
skriaudą. Koplytėlė privalo
stovėti savo vietoje!
Pasirašė 46 tikintieji.
Gargždai (Klaipėdos raj.).
1981 m. rugpjūčio 2 d. Klaipė

•

Krizė skaudžiai
palietė ispanus

TRUMPAI
IŠ VISUR

N e w Y o r k a s . — Jungtinių
Tautų sekretoriaus iniciatyva
New Yorke vyksta „pasku
tinės" derybos dėl Falklando
(Malvinų) salų taikaus iš
sprendimo. Diplomatai n e
skelbia, kokie pasiūlymai ten
svarstomi, tačiau stebėtojai
teisingai spėlioja, kad spren
dimas turi būti toks, kad abi
pusės: Britanija ir Argentina
galėtų savo piliečiams aiš
kinti, kad ginčą laimėjo. Yra
žinoma, jog J T sekretoriaus
plano pirmoji dalis reikalauja
išvežti Argentinos karo jėgas
iš salų. Derybos dar vyksta dėl
to, kiek laiko tas atsitrau
kimas gali tęstis. Kokiomis
dalimis kariuomenė turi būti
išvežta? Britanija turėtų ati
traukti savo laivus toliau nuo
salų. Klausimas Ueka — kiek
toliau? Jei Argentinos jėgos
bus 1,500 mylių nuo Falklandų, tai kiek mylių reikėtų
pasitraukti britų karo lai
vams? Kitas klausimas, — kas
administruotų salas, kol vyk
tų tiesioginės Argentinos - Bri
tanijos derybos dėl salų atei
ties. Argentina
reikalauja
nustatyti terminą, iki kada
derybos bus užbaigtos. Argen
tina nurodo, kad prieš salų užė
mimą derybos su britais vyko
17 metų ir jos nedavė jokių
rezultatų. Britų atstovai klau
sia, o kokios bus garantijos,
kad
Argentina,
išvežusi
kariuomenę, vieną dieną nesu
galvos vėl okupuoti Falklando
salų? Britai siūlo, kad kokia
tarptautinė organizacija ar
valstybių grupė garantuotų
salų neliečiamumą iki galu
tinio jų ateities sprendimo.
Diplomatai nurodo, kad
pasaulyje yra buvę daug pana
šių konfliktų, kurie anksčiau
ar vėliau buvo išspręsti, Vokie
tija ir Danija ilgus amžius gin
čijosi dėl Schleswigo-Holsteino. Teritorinių ginčų dėl
Lotaringijos buvo tarp Vokie
tijos ir Prancūzijos. Grenlan
dija formaliai laikoma Da
nijos karalijos dalimi, tačiau
pati autonomiškai tvarkosi.
Labai plačią autonomiją turi ir
JAV teritorijos Ramiajame
vandenyne — Mikronezijos
salos. Yra pasiūlymų pripa
žinti Malvinų salų suvere
numą Argentinai, tačiau reika
laujama, k a d Argentina
pripažintų salų gyventojams
autonomiją tvarkytis „britiš
kai", jei jie to pageidautų. Salų
gyventojų teisingumo sistema
yra visiškai britų pavyzdžio, jų
kultūra, papročiai skirtingi
nuo argentiniečių, mokyklų
sistema skirtinga.
Jungtinės Tautos apsiima
laikinai administruoti salas,
kol bus pasiektas susitarimas.
Britai prarastų suverenumo
teises, žūklės ir mineralų
teises. Argentinos vėliava
galėtų kabėti salose, tačiau
Argentina turėtų kompensuoti
gyventojus, kurie išvažiuotų

Pabėgo turistai

nenorėtų
likti
Argentinos
provincijos gyventojais. Tektų
užmokėti už jų pastatus ir avis.
Pagal J T planą, kalba Pietų
Amerikos
diplomatiniai
sluoksniai, Argentina galėtų
savintis „pergalę".
Galėtų
sakyti, kad jų seni troškimai
„valdyti" salas — patenkinti.
Britai galėtų būti paten
kinti, kad jų įsipareigojimas
ginti britus nuo Argentinos
diktatorių buvo įvykdytas. Tie
salų gyventojai, kurie liktų
Falklanduose, ilgainiui taptų
Argentinos piliečiais ir galėtų
toliau grumtis su klimato sąly
gomis ir toliau kirpti i r par
davinėti avių vilnas. Tačiau
pradžioje jie turėtų gauti savi
valdos teises, dėl kurių i r
vyksta diplomatų ginčai.

0k. Lietuvoj mirė
kunigas V. Kekys
Iš Lietuvos pasiekė žinia
apie Kovarsko Anykščių rajo
ne altaristo kunigo Valerijono
Kekio mirtį. Kunigas Kekys
mirė sekmadienį, gegužės 9
dieną, buvo sulaukęs 72-jų me
tų amžiaus. Kunigu įšventin
tas 1942 metais. Velionio kuni
go Valerijono Kekio laidotuvės
vyko trečiadienį, gegužės 13
dieną, 12 valandą Kovarske.
Tai jau devintas šiemet Lietu
voje ir trečias Kauno arkivys
kupijoje miręs kunigas. Kiek
viena kunigo mirtis Lietuvos
katalikam primena, k a d Lie
tuvoje jau apie 130 parapijų
neturi savo kunigų. Vien Kau
no arkivyskupijoje j a u dau
giau negu 20 bažnyčių yra
aptarnaujamos iš kitur at
vykstančių kunigų. Tuo tarpu
visiem yra žinoma, k a d kas
met apie dvidešimčiai jau
nuolių
valdžios pareigūnų
sprendimu y r a sukliudoma
įstoti į K a u n o
Kunigų
seminariją.

Malvinų generolas
apie savo karius
Buenos A i r e s . — Argen
tinos generolas Menendez,
kuris yra Falklando salų ka
riuomenės vadas ir provin
cijos gubernatorius, pareiškė
Argentinos radijo programoje,
kad britų lėktuvai
puola
bombomis Malvinų salų tai
kinius i š labai aukštai, todėl
nepataiko, kur nori. Apšau
dymai iš karo laivų irgi labai
netaiklūs, nes banguotoje jūro
je patrankos sviedinius siun
čia bet kur. Kyla pavojus ne tik
argentiniečiams kareiviams,
bet ir privatiems salų gyven
tojams, pasakė generolas, pri
dėjęs, kad jo karių moralė
aukšta, įtempimų, jo m a n y m u ,
daugiau Buenos Aires mieste,
negu Malvinose, kur k a r i a m s
nemaloni tipinga Malvinų
žiema ir stiprūs vėjai, tačiau
kovos dvasia stipri.

KALENDORIUS
L o n d o n a s . — Iš turistinio
sovietų laivo „Estonia" Ško
Gegužės 20 d.: Dangun Žen
tijoje, Edinburgho uoste, pa gimas, Alfreda, Eidvilas, Augbėgo devyni čekoslovakai. Jie mantė.
turėjo leidimą aplankyti mies
Gegužės 21d.: Valentas, Vik
tą, tačiau nebegrįžo į laivą, torija, Vaidevutis, Vydminė.,
kuris išplaukė pirmadienį. Vi
Saulė teka 5:27, leidžiasi
d a u s reikalų
ministerija 8:07.
paskelbė, jog čekoslovakų ieš
ORAS
koma, nes jie laikomi nelega
liais svečiais. Policija, juos su
Debesuota, su pregiedruradusi, perduos Čekoslova liais, vėsiau, temperatūra die
kijos atstovams.
ną 75 L, naktį 60 1.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. gegužės mėn. 20 d.
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DAYTONO KUOPOS
SUKAKTIS
Balandžio 24-tą 96-tos kuo
pos vyčiai Daytone Šventė 50
metų savo kuopos įsisteigimo
sukaktį. Vakare buvo Mišios
Švento Kryžiaus bažnyčioje.
Vyčiai atėjo tvarkina eisena,
kurios priekyje buvo vėliavos
ir kryžius. Mišias laikė kun. V.
Katarskis. Auką prie altoriaus
atnešė Pranciška Petkuvienė ir
J u o z a p a s Mantz. Per Mišias
skaitė Stefanija Raštikienė lie
tuviškai ir Raymonda8 Steinbrunner angliškai. Religinio
komiteto pirmininkė Kristina
M a n t z skaitė prašymus į Die
vą. Dienos reikšmės išaiškini
mą perskaitė centro valdybos
pirmininkė Loreta Stukienė.
Tuoj po Mišių vyčiai ėjo į
Marriot viešbutį, kur buvo pie
t ū s ir minėjimo programa. Bu
vo pagerbti kuopos steigėjai. Iš
jų šiame minėjime buvo Vero
n i k a Omlor, Bernadeta Noreikienė, Marija Lukienė ir Mari
ja
Preidienė.
Minėjime
dalyvauti negalėjo šie kuopos
steigėjai: Elena Žilinskaitė,
J u o z a p i n a Žilinskaitė ir Juo
z a p a s Augustas.
Minėjimo programai vado
vavo
Eleonora
Služienė.
Pagrindinę kalbą pasakė Lo
reta Stukienė. Kuopą sukak
ties proga sveikino pirmininkė
Eleonora Mantz ir Šv. Petro
draugijos Švento Kryžiaus
parapijoje pirmininkas Jonas
Kvietis.
Po pietų buvo muzika ir šo
kiai.
Šio minėjimo suorganizavi
mui
vadovavo
Juozapas
Mantz.
D.
KOPLYTĖLES
ŠVENTINIMO AKTAS
Lietuviškos koplytėlės pa
šventinimo Maspethe aktas,
surašytas lietuvių kalboje, bu
vo jau paskelbtas "Vyčių Veik
los" skyriuje. Aktas buvo su
r a š y t a s ir anglų kalboje, savo
turiniu jis šiek tiek skyrėsi nuo
lietuviškojo. Cia jo vertimas.
"110-tos vyčių kuopos Atsi
mainymo
parapijoje
Mas
pethe nariai ir jų pirmininkas
J o n a s Adomėnas, kartu su vy
čiais, dalyvaujančiais Atlanto
Pakrančių apygardos rudeni
n i a m e suvažiavime, dvasiniai
vadovaujami klebono kun. F.
Bulovo, kun. J. Pakalniškio ir
kun. Stasio Railos, dalyvau
j a n t keliems šimtams parapiečių ir svečių, 1981 m.rugsėjo27-

tą matėme, kaip Atsimainymo
parapijos šventoriuje jo eks
celencija Brooklyno arkivys
kupas Grancis Muguvero pa
šventino lietuvišką pakelės
koplytėlę. Visi dalyvaują pil
nai supratome, kad t a koplytė
lė yra pastatyta ir pašventinta
prisiminimui aukų, kurias lie
tuviai Lietuvoje ir visame pa
saulyje yra sudėję už savo tikėjimą
ir
Lietuvos
nepriklausomybės atstatymą.
Kartu mes pareiškiame, kad
nukryžiuotojo Kristaus kry
žius y r a auka ir Kristaus mei
lės žmonijai simbolis. Ta, ką
tik pašventinta lietuviška kop
lytėlė tebūna ženklu, kad mū
soji lietuvių tauta nemirė, te
rodo
pasauliui
mūsų
pasiryžimą tęsti kovą prieš
religijos persekiojimą ir už grą
žinimą Lietuvai pilnos lais
vės. Kai dabar pavergėjai nai
kina kryžius Lietuvos pakelė
se, šis kryžius testiprina mūsų
krikščioniškąjį tikėjimą, viltį,
dosnumą bei pasiryžimą dirb
ti Dievui ir Tėvynei. Mes ne
praradome vilties, kad dabar
tinės Lietuvos kančios pasi
baigs. Iš Šio kryžiaus semsimės vienybės ir broliškos
meilės, kad galėtume ir toliau
garbinti savo Išganytoją. Mes
nenustosime mylėję ir bran
ginę savo kraštą, Jungtines
Amerikos Valstybes, kuriose
gyvename, bet kartu ugdy
sime ir gražiąsias lietuviškas
tradicijas, protėvių
mums
paliktas. Tesuteikia Kristus
mums jėgų aukomis ir daly
vavimu išlaikyti lietuvišką
sias parapijas. Mes neužmirši
me kryžiaus, suprasime jo
grožį ir semsimės iš jo jėgų pa
dėti tiems, kurie Lietuvoje yra
persekiojami už savo tikėjimą.
Viešpatie, sustiprink mūsų šir
dis ir leisk mums branginti lie
tuvišką kraują, tekantį mūsų
gyslose. Me3, vyčiai, turėdami
mintyje savo šūkį "Dievui ir tė
vynei", skiriame šį kryžių vi
siems lietuviams, kurie au
kojosi ar dabar aukojasi už
katalikų tikėjimą ir savo tau
tinę laisvę.
RAŠYKIME L A I Š K U S
Illinois - Indiana apygardos
Lietuvos reikalų komitetas,
vadovaujamas Rūtos Kazlaus
kienės, pradėjo vajų laiškų
rašymo JAV pašto viršinin
kui. Prašoma 1983 metais iš
leisti pašto ženklą, paminintį
Dariaus ir Girėno skridimo per
Atlanto vandenyną 50 metų
sukaktį. Kiekvienas vytis pri
valo parašyti po laišką ir para-

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

Sv. Kazimiero šventės Mišiose organizuotai

lyvauti nebeturėjo vietų. Ren- i
gėjos padarė nemažai pelno, iŠ
kurio jau nupirko keturias

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS
Philadelphia,

Pa.

BALFO VAJAUS
PABAIGTUVĖS
Užbaigus Balfo piniginį va
jų, darbščioji tos organizacijos
valdyba gegužės 2 d. Šv. And
riejaus parapijos salėje suruo
šė pietus — koncertą. Atsilan
kė arti 100 asmenų. Pobūvis
buvo pradėtas koncertine dali
mi. Sol. Ona Šalčiūnienė, visa
da šiltai priimama, atliko tris
dainas: "Plaukia antelė" —
liaud. daina, muz. K. V. Ba
naičio, "Dukružėlė" — žodž. K.
Binkio, muz. K. V. Sarpaliaus
ir "Ugdė močiutė" — liaudies
daina, muz. J . Žilevičiaus. Dai
noms gražiai nuskambėjus,
sol. susilaukė gausių katučių.
Talentingoji pianistė Birutė
Šnipaitė paskambino Schuberto "Impromptu in E." Sol. Šal
čiūnienė ir Bronė Volertienė
duetu padainavo: "Ten ginta
rėliai" — žodž. L. Žitkevičiaus,
muz. P . Motekūno, "Geismai ir
svajonės" — žodž. R. Prakeik
tojo, muz. Miko Petrausko.
Dainas pianinu palydėjo Šni
paitė. Regina Raubertaitė, Bal
fo direktorė, programos išpildytojoms prisegė po raudoną
rožę. J i taip p a t buvo meninės
dalies pravedėja. Pobūvio ren
gėjai dainininkėms ir pianis
tei yra dėkingi, nes jos ir už
tarnautą honorarą paaukojo
:
irgšu r ū k a l a m s .
Feliksas Andriūnas, antras
liAfo direktorius (šias parei
gas jis jau eina dešimti metai)
ir skyriaus pirm., reikšdamas
padėką už įspūdingai atliktą
programą, pasidžiaugė, kad
mūsų kolonijos Žmonės yra
jautrūs nelaimėn patekusiems
ir nuoširdžiai aukoja. Balfas
vajaus metu surinko per 2,000
dol. Užbaigtuvių renginys da
vė daugiau 300 dol. pelno.
Kun. Jurgiui Degučiui, Šv.
Andriejaus parapijos klebo
nui sukalbėjus maldą, prasi
dėjo vaišės, kurioms valgius
pagamino Kostas Puznikas su
žmona ir sūnumi. Prie stalų pa
tarnavo būrys grakščių talki
ninkių. Arti 10 ponių prikepė
visokių skanumynų. Balfo val
dyba reiškia nuoširdžią padė
ką visiems, bet kuo prisidėju
siems prie pietų paruošimo.
Buvo pravestas dovanų pa
skirstymas. Vertingiausias lai
mikis buvo dail. Aldaberto Staneikos vertinga kompozicija,
padovanota F. Andriūno. Kul
tūringai praleista popietė da
lyviams suteikė gana daug
džiaugsmo.
ginti, kad ir jo šeimos nariai
bei draugai parašytų. Laišką
geriau rašyti ranka, ne maši
nėle. Cia yra pavyzdys, kaip tą
laišką rašyti:
Postma8ter General of
the United States
Washington, D.C 20260
Dear Mr. Bolger:

Athol-Gardner pirmininkas Vilimas Višniauskas, dvasios
vadas kun. Justinas Steponaitis, Loreta Stukienė ir Liudas
Stukas vyčių surengtame Vasario 16-tos minėjime.

dalyvavo Clevelando vyčiai.
Nuotr. V. Bacevičiaus

In commemoration of the
50th anniversary of the transatlantic flight by Darius and
Girėnas, I reąuest that the U.S.
Postai Service honor their tragic flight by the issuance of a
commemorative stamp in 1983.
Sincerely, (parašas).
T.
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Malonu paminėti ir Snie
guolę Jurskytę, gausiai auko
jančią įvairiems lietuviškiems
reikalams, taip pat giliai įsi
jungusią į šalpos darbus. J i j a u
šeštus metus vadovauja Vasa
rio 16-tos gimnazijai remti bū
reliui. Per tą laiką per Balfą
gimnazijai pasiuntė 3,557 dol.
Šiuo metu būrelis turi 34 na
rius, kurie praėjusiais metais
suaukojo 564 dol. Aukų rinki
mo darbas yra sunkus ir reika
lauja daug kantrybes, o kar
tais ir nervų įtampos. Vadovė
yra labai dėkinga aukoju
siems praeityje ir dabar.
V E L Y K Ų STALAS
Išeivijos lietuviai, pasklidę
keliuose kontinentuose, puose
lėja ir priaugančioms kartoms
stengiasi perduoti Kūčių ir
Velykų papročius. J a u dauge
lį metų Philadelphijoj ruošia
mos bendros Kūčios su gra
žiais senoviniais papročiais,
sutraukiančios
visų
kartų
žmones. Į Kūčių ruošos bei
pravedimo darbus jau stipro
kai yra įsijungusi ir šiame
krašte gimusi karta.
Per Atvelykį pirmą kartą
mūsų kolonijoj Lietuvių tauto
dailės institito Philadelphijos
skyriaus pastangomis buvo
suruoštas tradiciniais val
giais (pradedant paršiukais ir
baigr ant įvairiais tortais) tur
tingas Velykų stalas. J i s buvo
apjuostas žalumynų vainikais
ir papuoštas gražiomis pava
sarinėmis gėlėmis. Gražiai riIdavosi visokie kepsniai. Vi
sa tai teikė malonų vaizdą ir
buvo geras objektas fotogra
fams.
Genovaitė Mačiūnienė, sky
riaus pir. ir baliaus koordina
torė, įvadiniame žodyje pažy
mėjo,
kad
Tautodailės
insitutui be tiesioginio užda
vinio, būtent — puoselėti
lietuvių tautodailę išeivijoje,
rūpi ir lietuviškų papročių —
tradicijų išlaikymas, jų perda
vimas priaugančioms kar
toms. Vylėsi, kad Philadelphi
joj ši tradicija bus tęsiama ir
gal taps kasmetiniu įvykiu.
Jūratė Stirbienė, vaišių pra
vedėja, anglų kalba papasa
kojo apie lietuvių velykinius
papročius bei valgius. Buvo
trumpa meninė programa. Bi
rutė Šnipaitė pianinu pa
skambino dvi ištraukas iš Ba
cho French Suite Nr. 6:
Allemande bei Sarabande ir
Debussy Les Collines D'Anacapri. Solistė Ona Šalčiūnie
nė, padedant Bronei Volertienei, padainavo tris liaudies
dainas. Kun. Sakalauskui Bu
bėjus maldą, prasidėjo gana di
delio būrio šeimininkių pagamintų
skanių
valgių
ragavimas. Kiekvienas stalas
(viso buvo 25) turėjo progos lai
mėti po du Irenos Matonienes
gražiai nudažytus margučius.
Tai buvo savotiška staigmena,
nes iki šiol, nors ir ruošiami
kiaušinių marginimo kurse
liai, šis menas Philadelphijoj
mažai kam buvo žinomas.

Liet. namų akcijas, planuoja
įsigyti stakles ir realizuoti ki
t u s užmojus.
Ruošiant didelio masto ren
ginius, ypač visai naujos rū
šies, labai sunku išvengti vie
no kito nesklandumo. Kai kas
ne visai taip išėjo, kaip rengė
jų buvo užsimota, ir šį kartą.
Reikia manyti, kad Lietuvių
tautodailės instituto Philadel
phijos sk., įsigijęs namažai pa
tyrimo, ir toliau ruoš velykinius
stalus,
nors
ir
pareikalaujančius labai daug
darbo, tačiau nemažai priside
dančius prie mums brangios
šventės papročių puoselėjimo.
Gamtos
grožis
nuotraukose
Balandžio 17—18 d. Kultūros
centre, Philadelphijoj, įvyko
inž. Juozo Rygelio (svečio iŠ
New Jersey), spalvotų įvai
r a u s formato nuotraukų paro
da. Iš savo didžiulio rinkinio,
sukaupto per 40 m., į Philadelphiją buvo atvežęs arti 40 ko
pijų. Jose vyravo gamtos gro
žis visuose keturiuose metų
laikuose.

metams
Chicago ir Cook County $45.00
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00
Užsienyje
$45.00
Kitur — Amerikoje
$43.00
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00

3 men.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

Darbą, kurį uždeda pasaukimas, turi kiekvienas sąžinin
gai dirbti.
j £ Paltarokas
nuoširdžiai darbavosi. Linkė
tina Henrikui Misliauskui pa
sveikti.
— V l a d a s Šalčiūnas. labai
daug prisidėjo prie Liet. na
mų atnaujinimo ir kitų darbų.
Metiniame narių susirinkime
buvo išrinktas minėtų n a m ų
garbės nariu.
Bronius
Vaškaitis

DR. JONAS MA2EIKA
DANTŲ GYDYTOJAS
4600 W. 103 St. Oak Lavvn
Tel. 423-8380.
Valandos pagal susitarimą.
Ofs. tel- LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2EIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4
I 6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12,1—6.

DR. K. 6. BALUKAS
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
Ginekologine Chirurgija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
1443 So. 50th Ave., Cicero
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

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

DR. IRENA KURAS

DR. PETER T. BRAZIS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Valandos pagal susitarimą

Susidomėjimas
velykine
puota buvo toks didelis, kad
Būdamas ligoninėje paguo
Lietuvių namų Čiurlionio sa dos susilaukė ne tik iš draugų
lė, talpinanti arti 250 asmenų, bei giminių, bet ir iš organivėliau pareiškusiems norą da- zacijų, kurioms jis priklausė ir

/i metų
$27.00
$27.00
$27.00
$25.00
$19.00

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

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
- 4:0G\

Aldona Rygelienė, supažin- j
dindama susirinkusius su au- i
toriaus kūryba ir žvelgdama į : Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
išstatytus eksponatus, žiūro
DR. EDMUND L CIARA
vą vedžiojo po besiskleidžian
OPTOMETRISTAS
čius pavasario pumpurus, va- j
2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400
saros žiedų įvairumą, rudens
Vai.
pagal
susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
vaisius, prinokusias varpas,
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.
šalnų pakąstus lapelius bei
Ofs tel. 735-4477; Rez. 246-0067
šviesos spindulių žaidimą žie
DR. L DECKYS
mos ledų sukaustytoje gamto
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
je.. Buvo vienas kitas gamto
SPECIALYBĖ - NERVU IR
vaizdis, bet daugumą sudarė
EMOCINĖS LIGOS
augmenijos detalės, kurios pa
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
didintos atrodė labai gražiai.
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
Paroda gana daug lankyto
jų susilaukė antrą dieną, per
DR. A. B. GLEVECKAS
Atvelykį. Apie ketvirtadalis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
eksponatų liko Philadelphijoj
Ofiso tel. — 233-8553
bei jos apylinkėse.
Service: 885-4506 — Page #06058
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
Dr. Romas Šnipas, atidary
3907 VVest I03rd Street
d a m a s parodą pastebėjo, kad
Valandos pagal susitarimą
Juozo Rygelio darbai ne kar
Ofiso tel. — 582-0221
tą džiugino New Yorko ir apy
DR. JANINA JAKSEVlClUS
linkių lietuvius. Pageidauti
JOKS A
na, kad jais galėtų pasigrožėti
VAIKŲ
LIGOS
ir kitų kolonijų lietuviai bei ki
6441 S. Pulaski Rd.
tataučiai. Parodą ruošė Vinco
Valandos pagal susitarimą
Krėvės lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas.
Ofs. P O 7-6000, Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb
Serga Henrikas ,
3844 VVest 63rd Street
Misliauskas
Kiekviena kolonija turi as
menų, labai daug dirbančių
vienoje ar kitoje srityje. Prie
tokių reikia priskaityti ir Hen
riką Misliauską, kuris Philadelphijoje nuoširdžiai įsijungė
į Balfo darbus. Be to, jis daug
poilsio valandų paaukojo ramovėnam8, LB-nės apylinkei,
Amerikos lietuvių tautinės sgos Philadelphijos skyriui,
Lietuvių namams ir kitur, kur
tik pagalba buvo reikalinga.
Prieš kurį laiką H. Misliauskui rimtai sunegalavus, buvo
amputuotos žemiau kelių abi
kojos. Šiuo metu namuose pa
mažu sveiksta nuoširdžioje gi
minių priežiūroje. Sustiprėjęs ti
kisi gauti dirbtines kojas ir
pradėti vaikščioti.

l

6132 S. Kedzie Ave. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus
Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

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

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
18 VV. 71st St. — T
'37-5149
-ai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545*

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195

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

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71tt Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

Tel. REliance 5-1811

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETRAS 2LI0BA

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak
„
Treč. ir sešt. uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą

DR. IRENA KYRAS

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

DANTŲ GYDYTOJA
2659 VV. 59 St., Chicago
.
Tel. 476-2112
vVaia*»dos pagal susitarimą — Pirm.
antr., treč., ketv. ir šeštad.

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 We»t 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr., treč.,
ketv. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro
Tel. — 778-3400

Žemėje gyvenant
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ŽVILGSNIS
ANAPUS ERDVĖS
Visata arba dangaus kūnai
dar neapima visko, ko gali
trokšti žmogus. J o vyzdis sie
kia toliau negu Žemė ir saulė,
negu žvaigždės ir nematomos
galaktikos. Jis nori pasiekti
amžinybe, kurioje gyvena Kū
rėjas. Bet Kūrėjas nėra kažkur
tolumoje ir nežinomoje erdvė
je. Iš tikrųjų Dievas yra visur,
nes erdvė, nors mums ir šio
laiko mokslui d a r nežinoma,
yra ribotos, neapima buvimo
be laiko ir be erdvės.
Kai šiandien
švenčiame
Kristaus Dangun žengimo
šventę, tai pirmiausia ir krei
piame akis į žmogiškus evan
gelistų išsireiškimus. Evan
gelistas šv. Morkus sako savo
Evangelijos pabaigoje
tik
trumpai: "Viešpats Jėzus, po to
kaip jiems kalbėjo, buvo paim
t a s į dangų ir sėdi Dievo
dešinėje" (Mk. 16,19). 0 šv. Lu
kas taria: "Laimindamas jis
atsiskyrė nuo jų ir pasikėlė į
dangų" (Lk. 24, 51). Tas pats
šv. Lukas Apaštalų Darbuose
kalba: "Tai pasakęs, jiems be
regint, jis buvo pakeltas aukš
tyn. Debesis uždengė jį nuo jų
akių" (Apd. 1,9). Tai tik trum
pi, žmogiškais žodžiais iš
reikšti atsiskyrimo nuo savo
mokytojo po jo prisikėlime
įspūdžiai. Kitaip i r negalėjo iš
aiškinti, nes patys apaštalai
galvojo ir kalbėjo tik žmogiš
kais vaizdais, ir jo sekėjai te
galėjo suprasti tik žmogiškus
; išsireiškimus.
Dėlto ir kyla klausimas, ku
ris kiekvienam žmogui yra pai
nus, kas yra dangus, kuriame
gyvena Dievas ir į kurį iš
žemiško gyvenimo po savo pri
sikėlimo įžengė Jėzus Kristus?
Ar tas dangus tėra tuojau už
debesų ar jis yra kur kitur, ko
žmogus dar negali suprasti? Ir
tikrai apie dangų kalbame, kai
žiūrime į saulę ir debesis, bet ir
apie dangų kalbame, kai gal
vojame apie amžinybę arb?
nuolatinį Dievo buvimą. Dan
gus nėra nei vieta už dete-?'?.
nei vieta erdvėse, b*>t tik b sena, palaiminta bfik-ė, kurie
je yra Dievas ir laiminga am* 1
nybė. Tai yra aukščiau už
erdvę, aukščiau už žmogaus
protu ir vaizdais pasiekiamą
buvimą.
Dangun žengimo šventė, ar
ba populiariai vadinamos Sep
tinės, yra tik priminimas tos
amžinybės, kurioje atbaigiami
žmogaus troškimai. Amžiny
bės trokšta žmogus visu savo
protu ir valia. Žemė ir net pato
gus gyvenimas žemėje žrr
gaus sielos nepatenkina, nes
kiekvienas žino, kad tas vis
k a s baigsis, kad reikės atsis
kirti nuo savo artimųjų ir šei
mos narių, nuo tų, kuriuos
labiausiai mylėjo arba dau
giausiai nekentė. Viskas čia
y r a tik laikina, tik praeinama,
tik trumpa valandėlė, kuri gali
patenkinti kūniškus pojūčius,
bet ne visą žmogų. Negalima
sakyti, kad tai yra bloga. Bet
t a i tik primena, kad žemėje vis
k a s praeina — laikas netenka
savo prasmės ir erdvė, kurioje
gyvename, yra ribota.
Ši šventė ir uždega žmogių
ką širdį tais norais ir troški
mais, kurie iSreiškia prigim
ties laikinumą ir amžinumą, —
laikiną gyvenimą žemėje ir no
rą gyventi amžinai. Cia susi
duriama su dviem pasauliais —
žemišku ir dvasiniu, žmogišku
ir dievišku. Žmogus nėra an-

gėlas, kuris neturi žemiškų įsi
pareigojimų, bet žmogus taip
pat nėra tik vienas iš šios že
mės gyvių. Jis yra įpareigotas
žemei atiduoti viską, ką iš jos
yra gavęs, — jei ir be savo va
lios, — kūną, kuris ir grįžta že
mėn. Bet jo siela yra Dievo do
v a n a , a u k š t e s n ė žemiška
pakopa, nuo kurios jau susisie
kia su savo Kūrėju ir trokšta su
juo amžinai gyventi. Anot šv.
Augustino, išragavusio visas
žemiškas saldybes, "nerami
mano siela, kol neatsilsės ta
vyje, Viešpatie".
Kristaus Dangun žengimo
šventė ir nori priminti, kad
žmogaus pats panaudotų savo
dvasines galias — protą ir va
lią. Jis turi pakelti akis už jam
žinomų erdvės ribų ir pama
tyti, kad tik ten jis tegali būti
patenkintas, tik ten gali jis gy
venti be baimės k a d a nors
atsiskirti nuo savo artimųjų ir
nuo savęs paties. Tai kūno ir
dvasios junginys, kurį tegali
patenkinti tik tokia galia ir to
kia viltimi, kuri niekada ne
grasys atsiskyrimu.
Žmogus, kaip kūno ir dva
sios junginys, yra nesutrukdomas nei savo troškimais, nei
savo galimumu mąstyti ir
pakilti aukščiau savęs. J a m
nereikia mąstyti tik apie debe
sis, kurios pridengia dangų,
nereikia mąstyti nė apie mė
nulį ar žvaigždes, pro kurias
skriedami komunistų astronatai "nematė Dievo", nes jo
matyti ten nė negalėjo. Dievas
negyvena ant žvaigždžių ar
mums nežinomoje erdvėje, bet,
kaip mes suprantame bega
linę ir neribotą Būtį, jis ;, ra vi
sur ir visuomet, nes matomas
pasaulis, užčiuopiama medžia
ga yra Dievuje. Ir mes veikia
me jame, jame judame ir esa
me, kaip primena šv. Paulius,
tik turime apie jį mąstyti, kaip
apie gryną Dvasią, — kaip Kū
rėją, kaip atsiųstąjį Pasiuntinį
Dievo Sūnų. kaip mumyse vei
kiančią Šventąją Dvasia.
Tai mąstyti ir pakilti aukš
čiau savo žmogiškumo yra mū
sų pašaukimas, mūsų paskir
tis ir mūsų sielos galių
privilegija. Dangun žengimo
šventė nėra tik Kristaus paki
limas iš žemiško gyvenimo, bet
jo pridengimas žmogiškojo pri
sikėlusio kūno dieviška galy
be. Apaštalų akys buvo dar tik
žmogiškos, ir jie tegalėjo
manyti, kad jų mokytojas Kris
tus pakilo ar buvo pakeltas už
debesų. Iš tikrųjų tai buvo die
viškas apsireiškimas žmogaus
pavidalu Jėzuje Kristuje ir
žmogiškumo paslėpimas tame
pačiame Jėzuje Kristuje, kai
jis, naują mokslą palikęs, nau
jus kelius nurodęs, vėl pasislė
pė savo Dieviškume.
Pakilti šiandien — Šeštinėse
aukščiau žmogiškumo, lai
kinumo ir ribotumo savo min
timis yra kiekvieno Kristaus
sekėjo pareiga. Šiuo atveju
žmogus turi pasijusti esąs ne
žemės laikinas kūrinys, bet
Dievo vaikas, turįs teisę pavel
dėti amžiną gyvenimą savo
Kūrėjuje. Tai nėra vieta, ku
rios mes turime trokšti, bet bū
sena, kuriai turime ruoštis. Ir
tai yra Jėzaus Kristaus Dan
gun žengimo šventės prasmė
ir paskata — savo vyzdžiu
siekti anapus laiko ir erdvės,
ten, kur amžinai gyvena die
viška Šviesa.
Pr. Gr.

BLONDINĖS MUMIJA
KINIJOJ
Šiaurės
vakarų
Kinijoje
surasta moters mumija, spė
j a m a esanti 3,200 metų senu
mo. Mumija apie 5 pėdų aukš
čio, su ilgais iki pečių plaukais.
Įdomiausia, kad tie plaukai —
blondinės spalvos. Manoma.

jog į mumiją pavirtusi moteris
priklausė rasinei ir dabar jau
išmirusiai tautinei mažumai.
Mumija užtikta vietovėje, pro
kurią senoviniais laikais trauk
davo karavanai tarp Kinijos ir
Vidurinių rytų.

VASAROS STOVYKLA LIETUVIU
KILMĖS VAIKAMS DAINAVOJE
oių metų vasarą nuo rugpjū
JADV. DAMUŠIENE
čio 8 d. iki 15 d. Jaun. stov.
"Dainava", Manchester, Mich. bet žodynas bus atvertas, o at
vyks stovykla lietuvių kilmės vertas bus per dainos žodžių
ir pusiau lietuviškai mišrių aiškinimą ir vyks kasdien ki
šeimų jaunimui, kuris jau silp tų užsiėmimų metu. Kiekvie
nai kalba lietuviškai ar išvis nas atskiro užsiėmimo vado
vas stengsis su dirbamu darbu
jau lietuviškai nekalba.
Stovyklinė programa vyks rišti ir žodį ar lietuvišką išsi
anglų kalba, išskyrus lietu reiškimą. Atskirose kalbos
pamokose jaunimas bus supa
viškas dainas.
žindintas su lietuvių kalbos
Visoje stovyklinėje prog kilmės istorija, jos svarba kal
ramoje dėmesio centre — lie bininkams ir mūsų pačių tau
tuviškoji kultūra: mūsų kal tai.
bos mokymas, tautiniai šokiai,
J a u n i m a s bus supažindin
jų mokymas ir rūbų paaiškini tas su laisvės metų gyvenimu
mas, lietuviškoji daina, kurios Lietuvoje, dabartine jos padė
žodžiuose liejasi meilė ir pa timi, vykstančiomis heroiškogarba motulei, tėveliui, brole mis kovomis už žmogaus tei
liui, seselei, o gamtos ir tėvy ses. Su dabartine padėtimi su
nės meilė plaukia iš gilumos pažindinti, savo pagarbą ir
širdies Lietuvai ir jos karžy meilę atiduoti Lietuvos kovo
giams.
tojams stovykloje bus skiria
Kiekvienas stovykloje lie ma viena diena — kovotojų už
čiamas tautinis ar religinis Laisvę diena (rugp. 13 d.). Tai
paprotys, tradicijos bus sten dienai yra pakviestas S i m a s
giamasi perduoti vaizdiniai. Kudirka į Dainavą. J i s asme
Rankų darbeliuose susipažins niškai papasakos savo odisu šiaudiniais kalėdiniais or sejinę kelionę į laisvę ir su
su
namentais, jų darbu, susi p a ž i n d i n s j a u n i m ą
gyvenimu
dabartinėje
Lietu
pažins su velykinių margučių
dažymu, vaško darbu ir mar voje ir kuo ir kaip mes galime
ginimu jį skaptuojant, bus pa jiems padėti.
mokyti ir audimo, kad stovyk
Šitoje stovykloje j a u n i m a s
los metu galėtų nušiaušti turės progos ne tik susipažinti
tautiniais raštais juostelę, su dalele lietuviškojo gyveni
knygos lapui atžymėti ("book - mo, bet taip pat užmegzti ir
marker"), o iš po pjūklelio me tarpusavio pažintis.
džiui piaustinėti ryškės legenPer sportą, žaidimus, vaka
darinio vilko ir kitų, tautiniai rines programas ir laužus, pra
charakteringų ženklų formos. leidus daug malonių valandų,
jaunimas prisiriša ir prie pa
O kaip su pačiu lietuvių kal čios vietos. Metai iš metų nau
bos žodyno plėtimu, su lietu dodamiesi jiems sudaromomis
vių kalbos mokymu? Į šį klau sąlygomis pažinti savo tėvų
simą atsakymas trumpas — krašto praeitį, susipažinti su
per savaitę kalbos neišmoks, dabartyje vykstančiu lietuviš

Koplyčia, Dr. Ad. Damušio vardo Baltaisiais
Namais vadinamas pastatas, mergaičių namai ir

ku gyvenimu J A V ir veiklos
pastangomis tautos išsilaiky
mui, gal ne vienas ir iš šių sto
vyklautojų t a p s aktyviu ir
efektingu Lietuvos reikalų re
prezentantu ir gynėju ateityje.
Neseniai LB-nė šventė savo
30-tąją veiklos metų sukaktį.
Tarp daugelio linkėjimų ir
spaudos vedamuosiuose, ir
sveikinimuose buvo ir šis, at
spausdintas linkėjimų kon
tekste
"Darbininke" (4.16)
" k a d Lietuvių Bendruo
menė vienokiu ar kitokiu bū
du suburtų aplink save kuo
daugiau lietuvių. Ji turi suras
ti būdą kaip prieiti prie tų, ku
rie jau nekalba lietuviškai, o
kurie mielai norėtų prisidėti
prie lietuviškos veiklos".
Čia, žinoma, turima mintyj
suaugusius. O vis dėlto, gal
vojant apie ateitį, kai nebe
bus dabartinių iš Lietuvos lau
kų kilusių ir čia lietuviškąją
kultūrą puoselėjančių ir dir
bančių Lietuvos laisvinimo
reikaluose, reikia galvoti apie
čia gimusį jaunimą, apie miš
riai sukurtų šeimų jaunimą ir
tą "subūrimo" darbą pradėti
nuo jų. O jaunimui suburti yra
organizacijos, stovyklos.
Tai turint mintyje ir daro
mos vasaros stovyklos lietu
vių kilmės, bet nekalbančiam
lietuviškai, jaunimui, kuris tik
dėl tos priežasties neįtelpa į
lietuvių kalba vedamas sto
vyklas. Tai vienas iš to "subū
rimo" būdų.
Kad pasiektų lietuvių kil
mės a r mišriai sukurtų šeimų
jaunimą, kiekvienas lietuvis,
skaitantis lietuvišką spaudą,
turėtų jausti pareigą pranešti
t o k i o m s p a ž į s t a m o m s šei-

VĖŽYS IR RŪKYMAS:
KITA MEDALIO PUSĖ
Draugo gegužės 1 d. nr.
skelbėme žinią, jog plaučių vė
žio mirtingumo koeficientas
pamažu auga, kai tuo tarpu
visų kitų vėžio rūšių mirtin
gumo koeficientas po truputį
mažėja. Kai kurių tyrinėtojų
nuomone, kylančio plaučių vė
žio mirtingumo priežastimi te
sąs rūkymas.Tačiau neseniai
įvykusiuose JAV kongresi
niuose apklausinėjimuose dėl

moms, paraginti jaunimą leis
ti į tokias stovyklas ir naudo
tis jiems
sudaromomis
sąlygomis.
Stovykla nekalbančiam lie
tuviškai Uetuvių kilmės jauni-!
mui vedama anglų kalba Dai
navoje nebe pirmą kartą. J i
Dainavos įsikūrimo pradžioje
veikė 4-5 vasaras, Liet. Vyčių
organizuota, bet vėliau išny
ko. 1978 m. ir 1979 m. šio tipo
stovykla buvo atgaivinta Dai
navoje, (tuometinės adminis
tratorės rūpesčiu) ir 1979 m.
net duotas ir vardas Lithuan i a n Heritage Camp. Jau
1979 m. vaikų buvo apie 50.
Deja, dėl įvairių priežasčių jos
organizavimas sustojo ir po
dvejų metų pertraukos ban
doma ir vėl ją "įpilietinti" Dai
navoje, kad ji gyvuotų kasmet
J A V vidurio valstijoms, kaip
šio tipo stovykla gyvuoja ryti
nio pakraščio jaunimui Putnamo seselių vedamoje Nerin
goje.
Šios stovyklos organiza
vimo darbą Dainavos vardu
ir atsakomybe veda buvusi
Dainavos administratorė. Vi
sais šios stovyklos reikalais
prašoma rašyti šiuo adresu:
Lithuanian Heritage Camp,
Mrs. A. Darnusis, 25830 Foresview, Southfield, MI 48034.
tel.: 1-313—354-0746.
Jaunimo amžius stovyklai
nuo 7-8 m. iki 16-17 m. (abiejų
lyčių). Užsiėmimams bus su
daromos grupės pagal amžių.
Programai
pravesti
yra
užangažuotas įvairiems prog
ramoje numatytiems užsiėmi
m a m s stiprus savų sričių ži
novų kolektyvas.
Nors šiais metais skiriama
tik viena savaitė šiai stovyk
lai, reikia tikėtis, kad po šių
metų stovyklos kitiems me
tams bus rezervuotas ilgesnis
laikas ir šiai stovyklai.
Kaip vis dėlto būtų svarbu,
kad į šios stovyklinės grupės
organizavimo programą ir
finansinę jos paramą įsijung
tų ir Liet. Bendruomenė. Tai ir
būtų vienas iš tų būdų suburti
lietuvių kilmės jaunimą, per
namelis — seselių namai jaunimo stovyklavietėje juos tėvus, į vieną lietuvių šei
mą.
Dainavoje. Vaizdas nuo kalno.

DIENAI RIEDANT
VAKAROP
VLADAS R A M O J U S
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Todėl nenuostabu, kad, žinodamos visas t a s dr.
Petro Kisieliaus dorybes, jo kabineto laukiamajam
pacientų eilės sutirpdavo tik apie vidurnakti. Po to
gydytojas dar lėkdavo į namus ligonių lankyti ir
suteikti medicininę pagalbą jos besišaukiantiems
vienos ar kitos imigracijos lietuviams.
Apie 1958 metus ir mane dėl aštrių skrandžio
skausmų dr. P. Kisielius privertė atsigulti Central
Community ligoninėje, Chicagoje, kur dar guldė
vieną kitą pacientą iš pietvakarinės Chicagos dalies,
nors pagrindinė jo ligoninė buvo ir tebėra Cicero
pašonės Loretto ligoninė. Guldė, nesiskaitydamas su
faktu, kad jam į tą ligoninę reikės važinėti po kelioli
ka mylių ir gaišti brangų laiką.
Labai nustebdavo kartu su manim vienoje dide
lėje palatoje Central Community ligoninėje tuo metu
gulėję pacientai, kai dr. P. Kisielius manęs lankyti
atvažiuodavo apie 2-3 valandą ryto, ir, patikrinęs
tyrimų rezultatus ar šiaip rutiną atlikęs, ant mano
lovos, kalbantis ir politikuojant, išsėdėdavo kartais
net iki aušros. Sakydavo, kad taip besikalbant
praeina nuovargis ir jis pailsi. Nors rytais vėl anksti
lėkdavo į ligoninę, kartais gal ir akių nesumerkęs.
Garsas apie dr. P. Kisieliaus ištvermę, jo geru
mą ir rūpinimąsi savo pacientais plačiai sklido. J i s
išgydė jau beveik 25-iems metams ir mane gerokai
prikankinusią žaizdą dvylikapirštėje žarnoje. Nors
pabrėžė, kad ateityje teks susilaikyti alų ragavus.
Sujaudino mane tas gydytojo patarimas, nes biržė-

nui gyvenimas be alaus stiklo beveik tas pat, kas
kitam be vandens a r pieno.
Po dr. P. Kisieliaus perspėjimo netrukus
„Drauge" buvo .atspausdintas linksmas mano
reprotažas a n t r a š t e „Kaip mane nutautino". Atseit,
gydytojas patarė neragauti alaus. Tačiau tas
„ n u t a u t i n i m a s " tęsėsi tik kelis mėnesius. Pasijutęs
sveikas ir drūtas, nekartą už dr. Petro Kisieliaus
sveikatą jo akivaizdoje kėliau stiklą putojančio
alaus, Biržų krašto žmonių meilės ir draugiškumo
simbolį. O jis, suvalkietis, skaniai šypsodavosi. Tas
mano, o gal ir kitų, stebukladariu vadinamas gydy
tojas.
Pirmaisiais metais eilės Cicero lietuvių, o ypač
viengungių, dažna priebėga būdavo Danos ir Alfon
so Pareigių maisto produktų parduotuvė 49-os ir 15os gatvių apylinkėje, pačiame lietuviško rajono cent
re. Abu Pareigiai — naujieji ateiviai, augindami
šeimą, pragyvenimui naujame krašte tvėrėsi preky
bos, kuri ne vieną ilgainiui padaro turtingais, bet
daugelį ir paklupdė.
Tuo metu Amerikoje d a r nebuvo tų milžiniškų
didžiųjų parduotuvių, kurios vėliau ne vieną
smulkesnį prekybininką paklupdė (tik ne J. Janušaičio ir J . Mažeikos „Paramą", ne Brighton Parko
„Broliukus" ir visą eilę kitų). Antra vertus, tais lai
kais d a r sunkiai angliškai grabaliojomės, tad ir ėjom
pirktis savi p a s savus, kur galėjom ne tik lietuviškai
susikalbėti, ne tik pilnai pasitikėti, kad nebūsim
apgauti, bet ir lietuviškų laikraščių nusipirkti.
Tuo tarpu Cicero m u s traukė labai socialus
Danos ir Alfonso Pareigių būdas, kartais draugiš
kas pasiSpilkavimas. Taip pat čia pasirodydavo
naujų veidų, ką tik atvykusių iš Europos. Pareigių
parduotuvė Cicero tapo savotišku naujai atvykusių
lietuvių centru šalia š v . A n t a n o lietuvių parapijos
baž»""
ir jos salės, kur vykdavo lietuvių vietiniai
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mūs mokslininkai liudijo p m
šingai.
Pripažindamas, jog "ex>i
demiologinės studijos rodr
tistinį ryšį tarp rūkyn: s
plaučių vėžio", dr. Sheldor
Sommer8,
Columbijos
versiteto patologijos profes
rius, vis dėl to tvirtino, k
"biomedinė eksperimentac
nepatvirtina hipotezės, jo g
rūkymas esąs plaučių vėžio
priežastimi". J o
nuoaoi.t
duomenys apie plaučių veži*
mirties atvejus yra "prastoe
kokybės" ir "netvirtai patu
rinti". Be to, esą pastebėta
statistinių koreliacijų ne tik su
rūkymu, bet ir su paveldėj'
mu, lytimi, aplinka, užs
ėmimu ir kt. faktoriais. Dėl vėžys ir toliau "liekas sta.?
bia biologijos mįsle". Šį p<r
sakymą š.m. kovo 12 d. pa
skelbė UPI žinių agentūra.
Kad plaučių vėžio kikr^
galinti glūdėti genuose, spė
liojo genetikas dr. Henry
Rothschild. Kiti tyrinėtojai tarp jų dr. Kathleen Herrok
buvusi viena iš JAV Vieš
šios sveikatos apsaugos rve i
cininių direktorių, ir biosta is
tikas dr. Lavvrence L. Kuppe?
tiesiog
ginčijo
statistiris
koreliacijos tarp rūkymo ir
plaučių vėžio buvimą arba jos
interpretaciją.
Ligšioline
statistinės studijos nesančies
laisvos nuo "atrankos paklai
dų". Dr. Herrold savuose tyr"
nėjimuose
neradusi jok
koreliacijos tarp plaučių vėžio
ir to, kada asmuo pradėjo rū
kyti ir kiek cigarečių per die
ną jis surūko.
Dr. Arthur Furst, San Frar»
cisco universiteto tyrinėtojas
ir biostatistikas dr. Lavvrence
L. Kuper liudijo, kad dar **r"t
vienam
eksperimentuotoji;""
nėra pasisekę "cigarečių df
mais sukelti plaučių vėžį •=.
vulėliuose', nors tatai bano/
ta j a u d a u g
kartų
skirtingomis aplinkybėmis
Devynių mokslininkų pana
sius liudijimus dar du tuzinai
kitų parėmė raštu. Jie visi Sffl
tarė, jog tiek plaučių, tiek rH
vėžio rūšių tikrosios priež
tys kol kas dar esančios neži
nomos.
Visa tai, aišku, nereiškia,
kad rūkymas (arba intensyvus
rūkymas) nebūtų plaučių vė
žio priežastimi. Tai tik reiš
kia, kad rimti mokslininkai tu
ri šiuo klausimu
rimtv
abejonių. Todėl, kaip ir jie
nuolatee pabrėžia, čia rei
kalinga dfcugiau tyrinėjimų.
M. D

renginiai. Salia parapijinės mokyklos ir jotprieglobstyje išaugusios lituanistinės mokyklos,
netrukus net ir aukštesniosios. Šalia simpatingos
poetės Gražinos Tulauskaitės-Babrauskienės veda
mos bibliotekos, kuri taip pat prisiglaudė klebono
prel. I. Albavičiau8 vadovaujamos parapijos patalpo
se. Šalia J. Grybausko taupymo ir skolinimo bendro^
vės, kurioje taupėm pirmuosius dolerius, š a l i a eilės
saliūnų, kurie ypač viengungius labiau traukė, negu
J. Grybausko bankelis, nes saliūnuose suplaukdavo
informacijos, kurioms įmonėms reikalingi nauji
darbininkai, kokios ten darbo sąlygos, atlyginimai
Buvo ir tokių sąliūnininkų, kaip Antanas Puti*?
Marquette Parke, Budnikas Cicero, kurie patys
naujai atvykusiems surasdavo darbus. Nesuklysiii
paminėjęs faktą, kad 1949-53 metų laikotarpyje ka;
kurie saliūnininkai padėjo naujai atvykusiems lietu
viams susirasti darbus ir tuo pačiu kurtis naujajarr
krašte. Paminklo iki šiol saliūnininkams niekas
nepastatė ir vargu ar statys. Tačiau išeivių gyveni
mo kronikose jų geri darbai neliks neįrašyti, juoba ir
aukotojų tarpe jie nebuvo ir nėra paskutiniai.
Pareigių parduotuvė, nors ir be alkoholinių gėn
mų, būdavo tikrai įdomi subėgimo vieta. O subėgda
vom kuone kasdien: tai duonos, kiaušinių, dešrelės
ar ko kito nusipirkti ir, žinoma, pasikalbėti,
pažiopsoti.
Dana Rimkutė-Pareigienė, kurios tėvas buvo
Lietuvos smetoninio seimo atstovas, pati ir gyva, ir
graži moteris, turėjo tris taip pat gražias seseris
Birutę, Zitą, Nijolę ir brolį Raimondą. T.id ne vienas
gal su pavydu stebėdavom tas grakščias merginas,
kurios kitaip nekalbėdavo ir nesišypsodavo, kaip tik
lietuviškai. Kartą visas būrys su jomis važiavom
kažkur į „downtowną", į kažkurią ten vykusią
parodą.
(Bus daugiau)

— —
'

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. gegužės mėn. 20 d
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KOLONIJOSE

PAMINĖTAS KUN. V. MEMENO
JUBILIEJUS
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K £ AL
I S T A I 1
ir jų vadovės, pasipuošusios " 1 Kun. Vitas Memenąs, St.
Memenąs yra vysk. Joseph
— — — — — —
gražiais tautiniais drabužiais. Patrick parapijos klebonas JoImesch sudarytos vyskupijos »«Wli^lii*liliiHiiiiiimiMiiiiiiiiilllillii
BEVERLY SHORES, INDIANA
PAVASARINIS
Buvo labai gražu stebėti visus liete, IU., šventė savo kuni
tarybos
narys,
kunigų
senato
RUSTIC
LOG CABIN — ąuietly blendKONCERTAS
šokančius, o kad dar links gystės 25-rių metų sukaktį ge
n a r y s ir buvęs du kartus jo pir Spalvotos ir paprastos. Radijai, ed into trees and shrubbery. ?rice
Gegužės 22 d., šeštadieni, 7 miau būtų, publika pritarė dai gužės 2 d. šv. Mišiomis,
mininku, vyskupijos biudžeto
Stervo ir Oro Vėsintuvai
$49,500.
vai. v a k a r e Maironio Parko di nuodama. Pabaigoje vadovės kuriose dalyvavo ir pamokslą
peržvalgos komiteto narys.
Pardavimas ir Taisymas.
MICHIANA SHORES, INDIANA
vyskupas
džiojoje salėje įvyks Dr. Vinco I.Markevičienė ir N. Prancke- pasakė J o l i e t o
T a i p pat jis yra Jolieto poli
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
augziliaras
Daniel
Ryan.
Po
vičienė
buvo
apdovanotos
ro
When work is done, live
Kudirkos šaulių kuopos ren
cijos departamento kapelio
pietų
tarp
2
ir
4
vai.
buvo
gau
ciose to fun,
žių
puokštėmis.
Sveikinimo
žo
2M6
W.
89
S
t
,
teL
776-1486
g i a m a s pavasarinis koncer
n a s ir yra labai gerbiamas ir
tas. Programą atliks vyrų cho dį tarė Worcesterio apylinkės sus parapiečių pabendravi
vertinamas. Jo pavarde net numiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiuiiuiii CheerfuI ranch. Large family room,
mas
parapijos
mokyklos
salė
LB
pirm.
P.
Babickas,
nes
LB
r a s „Perkūnas". Vadovauja
pavadinta viena automobilių iittHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimtiiimiiiiitiiiiiiiii new kitchen, fireplace, finished basetnent, air-condiuoning. Short walk to
je,
dalyvaujant
ir
jo
seseriai.
yra
tautinių
šokių
sambūrio
muz. V. Ralys. Po koncerto se
pastatymo vieta Jolieto mies
a
good beach. $62,5C>.
Tas iškilmes ir patį Jubilia
s ė s šaulės pavaišins visus sve „Žaibo" globėja. Taip p a t svei
te — Memenąs Place.
OPEN NOON SUNDAY
čius iu pagaminta lietuviška kino Worcesterio organizacijų tą aprašo Joliete išeiną laik
Abu minėti laikraščiai pri
tarybos
pirm.
P.
Molis
ir
Liet.
raščiai:
Joliet
„Herald
News"
vakariene. Šokiai iki vėlyvos
LONG BEACH REALTY
mena, kad jo tėvai tik laimin
Apdraustas
perkraustymas
n a k t i e s . Bilietai, gaunami pas labd. d-jos pirm. K. Adomavi balandžio 24 d. ir Joliet
TEL. 219—874-5209
gu sutapimu ir Dievo specia
kiekvieną šaulį, arba bet ku čius. Šokių vadovė N. Prancke- „Catholic Explorer" balan
lia
apsauga
išvengė
tremties
į
įvairių atstumų
riuo laiku; K. Cėsna, tel. 753 — vičienė padėkojo visiems, ypač džio 30 d. Cia primenama, kad
Memenąs
Kun
nnmmiuinnnnninmitiiiniiiiiinmiii»
Sibirą.
Jeigu
tai
būtų
įvykę,
ir
8780, E. Meilus sr., tel. 852 — dirbusioms virtuvėje, bei susi kun. V. Memenąs gimė Anykš vai ir sesuo Milda, ir pradėjo kun. Memenąs šiandien būtų Tei, 378- 1882 arba 876-5996
BUTU NUOMAVIMAS
3665, J. Miliauskienė, tel. 755 — rinkusiems svečiams, kurių bu čiuose, kur jo a.a. tėvas buvo dirbti Jolieto vyskupijoje. Tuo buvęs tik Sibiro tremtinys, o mMMiuuiuiiiHiiiimiiiiiiiiiimuiiiiiiiii
Draudimas — Valdymai
1894. Šauliai kviečia ir laukia vo atvykusių ir iš kitų kolonijų. policijos viršininkas, ir dar metu paskirtas į Elmhurst ir gal jau nebūtų ir gyvųjų tar
Dalyvavo
ALRK
Moterų
są
būdamas
jaunuoliu
su
tėvais
visų iš mūsų ir aplinkinių kolo
mokėdamas gerai tik lietuviš pe, kaip ir daugelio jo am
Namu pirkimas — Pardavimą*
nijų atsilankyti į pavasarinį jungos centro pirm. J. Mack. pasitraukė į Vokietiją nuo bol kai, vokiškai ir lotyniškai, ėjo žiaus lietuvių. Dabar jo moti
KILIMUS IR BALDUS
Pabaigoje buvo dovanų pa ševikų antros okupacijos. Mo
Plauname ir vaikuojame
koncertą.
INCOME TAX
T ,,
skirstymas. Jų buvo suaukota kėsi Vokietijoje, kur baigė net į pradžios mokyklą su vai n a ir sesuo gyvena Riverside,
viso.
rūsių
grindis.
J. M. labai daug ir įvairių. Paskirs
IU.
tėvas
yra
miręs
ir
palaido
Notariatas — Vertimai
gimnaziją. J a m buvo sudary kais mokytis anglų kalbos. J i s
BUBNYS
t
a
s
Chicagoje.
APDOVANOJIMAS
ir
dabar
prisimena
ses.
J.
tymą pravedė E. Meilus, jr., J. tos sąlygos studijuoti kuni
Jubiliatas yra gimęs 1930 m.
Tel — RE 7-5168
BELL REALTORS
Dr. Vinco Kudirkos kuopos Dabrilienė ir G. Bazikienė. gystei K a n s a s , JAV-bėse, ar Micheal, savo buvusią nuošir
džią
mokytoją.
kovo
30
d.
Taigi
dabar
pa
Sėkmės
„Žaibui"
tolimesnė
saulei Britai Meiluvienei The
ba Romoje. Jis pasirinko
i.
B A C E V I Č I U S
Vėliau buvo paskirtas į Švč. čiam amžiaus stiprume ir pil mtttiiiiitiifiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuui
United Way of Central Massa- je veikloje, kad būtumėte stip Romą. Ten baigė filosofijos ir
6529 S. Kedzie Ave. — 778-SSM
M. A. i I M K U S
chusetts Voluntary
Action rūs ir pajėgūs ateinančioje Tau teologijos studijas su akedemi- Trejybės parapiją Westmont ir n a s patirties sielovados ir
administracinėse
pareigose.
INCOMB TAX SERVICE
Center suteikė to centro iški tinių šokių šventėje dalyvauti niais laipsniais ir 1957 m. išbuvo asistentu penkerius me
įminiu iiinnniiirmT riiriiiiiiiiiiaiMsi
Jubiliatui
linkime
vyskupo
V.
NOTART PUBLIC
tus
St.
Anthony
parapijoje
ir
atstovauti
Worcesterio
lietu
liausios savanorės apdovano
balandžio 28 d. buvo įšventin
Joliete. Toms pačioms parei B rizgi G jam raštu nusiųsto 4398 S. Maplewood, teL 254-7450
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brighj ^
jimą. B. Meiluvienė y r a gailes vių kolonijai.
tas kunigu.
sveikinimo
žodžiais:
„Širdyje
tcn
Parke. $39,500. Savininko paskola.
Taip
pat
daromi
VERTIMAI.
goms
paskirtas
į
St.
Dennis
t i n g a sesuo ir dirbo savo
Po kunigiškų šventimų atvy
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
esu
Tau
labai
dėkingas,
kad
parp. Lockporte, o 1967 m. pa
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
SAULIŲ EKSKURSIJA
profesijoje Šv. Vincento ligoni
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
ko į JAV, kur jau gyveno jo teKitokia blankai.
skirtas klebonu į Gimbson Ci šiame pirmame periode savo
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000.
nėje, kol susirgo. Šiuo laiku pri
Balandžio 24 d. ankstų rytą
kunigiškos
veiklos
ir
gyveni
iiinmiiiiiiiimiiininiiiiiimiiiiiiiiiiiim
6
BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mūr. gara
ty,
kartu
turėdamas
aptar
klauso Massachusetts valsti
Dr. Vinco Kudirkos kuopos
mo
taip
gražiai
reprezentavai
žas.
$17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir
IHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllil
nauti
ir
St.
George
parapiją
jos aklųjų draugijai ir yra
šauliai, svečiai ir skautiškas
Įvairių
prekių
pasirinkimas
nebrangiai
Kedzie
Ave.
lietuvį
kunigą.
Dievas
te
Melvin. Po penkerių metų ski
savanoriškai įsijungusi į dau
jaunimas rinkosi į Maironio viską pamatyti Grįžę į auto riamas klebonu naujon vieton duoda Tau sveikatos, entu ii mūsų sandelio.
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot
gelį kitų veiklos programų. J i
parką. Netrukus atvažiavo au busą važiavome New Yorko — į St. Mary's parapiją Mo- ziazmo ir telaimina rasti savo GOSIMOS PABCEL8 E X P B E S 6
Springs Village.
pati, netekusi regėjimo, puikiai
tobusas. Sulipus ekskursijos miesto gatvėmis. Trumpai sus kena, iš čia 1978 m. liepos 14 pašaukime asmeninės laimės IMI W. Mto S t , ChJcago. IL 60629
s u p r a n t a panašaus likimo žmo
Skambint 496-7879
vadovas E. Meilus, jr., papra tojome „Times Sąuare", kur d. į Jolieto seniausią parapiją ir kitiems teikti tos dvasinės
nes. Stengiasi palengvinti jų
pajutome
visai
kitokią
atmos
šė visus kartu pasimelsti, kad
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ŠIMAITIS B E A L T 1
padėtį ir jiems padėti. Aiškina
— į St. Patrick, kur ir atšven šviesos, kurios šiandien taip
Dievas laimintų kelionę. Au ferą, negu prie. Laisvės statu
TeL — 925-2737
2951 West 6Srd Street
apie aklumą, moko ženklų techtė savo kunigystės sidabrinę labai reikia". Ilgiausių metų ir
tobusas pajudėjo New Yorko los. Netrukus pradėjome kelio
Dievo
palaimos
Jubiliatui.
Vytautas
Valantinas
Tiikos ir aiškina apsaugos me
P u s i a u k e l ė j e sukaktį. Be to, kun. Vitas
kryptimi. Visų nuotaika links n ę n a m o .
MIMIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUlIllUllIllllIlIlinill
todą, kuris sumažina žmonių
restorane.
ma, o puikus oras dar didesnį vakarieniavome
regėjimą.Nežiūrint, kad ji yra
Į S I G Y K I T E
D A B A B
entuziazmą kėlė. Po kelių va Worcesterį pasiekėme vidur
ORBITAIR
INTERNATIONAL,
LTD.
netekusi regėjimo, B. Meiluvie
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
landų
kelionės
pasiekėme naktį — apie 12:30 vai. Visi
Founded 1959
uiiiiitHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiHiiiifm
nė, mylimo vyro Eduardo ir ge
buvo
patenkinti
ekskursija.
pranciškonų vienuolyną ir
ir kitus kraštus
1
ro s ū n a u s Eduardo jr. pagalba,
MEMBER 0F ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL
J. M.
Kultūros Židinį New Yorke.
NEDAS,
4066
Archer
Avenue
%
aktyviai ne tik dalyvauja įvai
Presents
Kiemo šone pastatytas nedi
Chicago, IU. 60632, tel. 927-5980
riuose minėjimuose, renginiuo
f!
<•
delis namukas — įstaiga Lie
IŠKELIAVO Į
-H *
se, bet ir darbu prisideda. Dr.
,^ >
tuvių Katalikų Religinės šal
BALTIC-AT-LEISURE
TOURS
Vinco Kudirkos kuopos šauliai
V
I
E
Š
P
A
T
I
E
S
NAMUS
PACKAGE
E
X
P
R
E
S
S
AGENCY
pos, kuriai vadovauja kun. K.
y*^ •
MARIJA >QK>JK1K>£
sveikina sesę Britą apdovano
Coordinated by Jonas Adomėnas
Pugevičius. Brolis Jurgis su
Balandžio
17
d.
iš
Šv.
Kazi
jimo proga.
, M
«\įįf\
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
pažindino su visu Kultūros Ži miero parapijos bažnyčios bu
' " ' '>- •
^ M H
• First-Class Services, Hotels
Labai pageidaujamos geros rūšies
• CHOICE of 3 ITINERARIES
dinio gyvenimu: įstaigomis ir vo palaidotas a. a. Vladas Pief, aW» 4*.JT*wĘ$
prekes. Maistas iš Europos sandšlių.
'' '
\%
SĖKMINGAS „2AIBO"
• Escorted from USA via Finnair
• Reasonable. All-lnclusive Costs
jo paskirtimi. Aplankėme ir šina, 93 metų amžiaus. Šv.
2008 W. 6»tb SU, Chicago, UI. 60629
TELEF.
925-2787
PASIRODYMAS
kun. P. Baniūno rezidenciją — Mišias už velionio sielą aukojo
Tour i Vilnius — Moscovv — Leningrad 10 Days
iiS!P
Tautinių šokių
sambūrio dovanų krautuvėlę, kurioje ga kleb. kun. A. Miciūnas, MIC.
Tour
II
Vilnius
—
Moscovv
—
Leningrad
plūs
Riga
15
Days
lima
įsigyti
knygų,
plokštelių,
Po šv. Mišių buvo nulydėtas į
„Žaibo" balandžio 25 dieną
įvairių
suvenyrų,
medžio
iš
Tour III Vilnius — Moscovv — Leningrad & Rome 15 Days
Nek. Marijos Prasidėjimo vie
įvykęs renginys praėjo su pasi
•i.,
&¥
Master Plumbing
!
dirbinių,
gintaro
ir
kita.
Apsinuolijos
seselių
„Dangaus
Var
sekimu todėl, kad visi dirbo, ne
Features Include: Group or APEX airfares with departures starting April, three
p-įr *%,
VA
>» , *~
i
Liesu—d, Bondsd, Insursd
tik šokėjai, mamytės, prisidėjo pirkę, kieme sutikome ponią tų" kapines, Putnam, Conn. meals daily. comprehensive sightseeing, transfers, guides, theatre visits, air
•*%
**M ^ ^ ? ^ ^ ^ »
ir kaip kurie tėveliai. Jie tarka G. Kudirkienę, ryžtingo kovo Kapinėse apeigas atliko kleb. transportation on tour, baggage handled. each group escorted by American Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
..».*..» .. .
.»
.,_ ve
.'Cg)
vo bulves „cepelinams". Visi tojo už Lietuvos laisvę Simo kun. A. Miciūnas, MIC ir sese Lithuanian-speaking tour leader, visa handling. Deposit only $100 per person. ir ronios kabinetai. Keramikos plyte A.^»
From just $1099 to $1769 per person in doubie occupancy.
Kudirkos
žmoną.
Jie
gyvena
lių
kapelionas
kun.
prof.
St.
apdovanotas
aukščiausia
premija
lės. Karsto vandens tankai. Flood consvečiai buvo jais su priedais pa
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi tarptautiniame madonų meno teauvaišinti. Prieš pietus maldą su prie Kultūros Židinio ir jį pri Yla. Sukalbėta „Viešpaties An For Free Brochure Folder, Contact:
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
kalbėjo kleb. kun. A. Miciūnas, žiūri. Laikas bėgo labai grei gelas", sugiedota „Marija, Ma
Jonas
Adomėnas
National Award Amerikos dailinin
lietuviškai.
MIC. Dalyvavo kun. B. Užda- tai. Palikę tėvus pranciško rija". Palaidotas šalia žmonos
Orbitair
International,
Ltd.
kų profesinėje sąjungoje New Yor
važiavome
A t l a n t o Marijos, mirusios 1975 m. Nu
SERAPINAS — 636-2960
vinis, MIC, ir kun. A. Yankaus- nus,
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI20 East 46th Street, New York, NY 10017
kas. Programą pravedė ir šokė pakrante prie Amerikos Lais liūdime pasiliko dvi dukterys:
NQ monografija, kuri yra didelio
Tel.: NY (212) 986-1500; (800) 223-7953
formato ir talpina 28 spalvotas re
jams
akordeonu grojo E. vės statulos. Radome tūkstan Elzbieta Rudienė ir Adelė
tinę
minią,
belaukiančią
laivo
produkcijas. Kartu ir X X amžiau*
Jungmeisterienė
su
šeimomis.
„
Meilus, jr. Jauniausių grupė pa
,
l
Madona. Kaina su persiuntimu ^/ aol
plaukti
prie
Laisvės
statuSūnus
Albertas
ir
Jurgis
Pieši
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šoko: Dyvai, Kalvelis, Pas mo
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
ŠERĖNAS perkrausto baldus it
čiutę augau, ir Grybs, grybs. los.E. Meilus, jr., parūpino bi na Lietuvoje, Povilas — Sibire f
GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS 1 kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei progomis įteikti bet kam: svetimtau
Vyriausių grupė: berniukai pa lietus. Netrukus sulipome į lai ir jų šeimos. 17 vaikaičiųir32 §
čiui ar lietuviui.
Z. RAULJNArnS
! dimai ir pilna apdrauda.
šoko Oželį, kartu su mergaitė vą ir išplaukėme. Praleidome provaikaičiai. Iš kapinių visus i
Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd
m i s Gyvatarą ir Dzūkų polką. keletą valandų gražioje gam laidotuvių dalyvius provinci- |
"Lietuvos Karinės Istorijos raštai , ; . Išleido "KARYS" = Priimame MASTER CHARGE ir VISA
St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai
toje
prie
Laisvės
statulos,
ap
Telef.
—
HA
5-8063
Sambūrio „žvaigždė" V. BaziSpausdino Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyne. §
jolė Aloyza pakvietė pietums. I 1979.
prideda $1.50 valstijos mokesčio.
kas su keturiomis mergaitėmis suptos didelio parko. Vieni li Visi buvo pavaišinti skaniais į Didelio formato, 176 pusi. Kieti viršeliai.
f
po
laiptais,
kiti
kėlėsi
keltuvu,
IlIflIlIlIMIIIIIUIMHIIIinilllllUUlUItlIlIlIĮ
grakščiai pašoko Lenciūgėlį.
seselių gamintais pietumis ir £
Kaina su persiuntimu 10.00.
i
nežiūrint
ilgo
laukimo
eilėje,
Pabaigoje visos grupes pašoko
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
aprūpinti kvepiančia, šviežia, I
Užsakymus
siųsti:
=
»ž
apdrauda n o o ugnie* ir automoSuktinį. Šoko ne tik šokėjai, bet norėdami aukščiau užkopti ir seselių kepta duona.
z
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DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629
\ Mllo pas mus.
JONAS PUZINAS
Illinois gyventojai dar prideda 54 e t valstijos mokesčio.
,
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TELEVIZIJOS
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Jau
išėjo
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS
STALINO TERORAS
Sudarė LEONARDAS

1940-1941

Knygc y r a didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais,
320 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95.

Is kairės: Korp! pirm. A. Juodvalkis (skaito svei
kinimus), Juodvalkienė, Stasys Santvaras, Mažei
kienė ir V. Mažeika, LTS-gos pirm.
Nuotr. V.A. Račkausko

3208/2 West 95th Street
Telef. GA 4-8654

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

KERUL1S

{vadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis parašė
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų
profesorius.
ISleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
menės JAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba.
Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34,000 išvežtųjų per pir
muosius 1941 biržeiio 14-21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom.
Autorius žinias rinko iš visų piieinamų šaltinių ir liudininkų
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas.

LTS Korp! Neo • Lithuania gegužės 14 d. Liet.
Tautiniuose namuose pagerbė garbės filisterį poe
tą Stasį Santvarą, sulaukusį 80-tojo gimtadienio.

ZAPOLIS

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, $51,5 West 6Srd Street,
Chicago, Illinois 60629
OHoots fyv. dar prideda $1.20 valstijos nofcntio.

PETRAS AVIŽONIS
Profesorius medicinos daktaras
(1875 -1939)
Jo visuomeninė, kultūrinė
mokslinė veikla

ir

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi.,
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
$12.85. Illinois gyventojai dar prideda
72 et. valstijos mokesčio.

Vizitinių kortelių naudojimą* yra
gražus paprotys. Biznieriai jas piaUžsakymus siųsti:
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi DRAUGAS, 4545 W. GSrd Si..
tines korteles.
Chicago, IL. 60629
Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais iiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiuiiiiiiMiiiiiiiii
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.
Apsimoka

Perskaitę "Draugą". duokiU
jj kitiems pasiskaityti.

skelbtis

diei.

DRAUGE..

nes jis plačiausiai skaitomas lietuviu
dienraštis, gi skelbimų kainos yra višiems prieinamos.

#

Reikia priminti, kad jis dirbo n e
tik šaulius organizuodamas, n e
tik pavasarininkų tarpe dirbda
mas ir jiems pirmininkaudamas,
bet ir vėliau būdamas Tautinin
kų sąjungos Tauragės apygardos
pirmininku.
Ir dabar jis prikauso dauge
liui organizacijų, kaip Liet BendI ruomenei, šaulių kuopai, LKVS
' Ramovei,
Liet
Žurnalistams,
Lietuvių Istorijos draugijai ir k t
Jo visuomeninis darbas platus ir
vaisingas buvo seniau, taip pat
ir dabar, nors jau amžiaus našta
leidžia tik formaliai priklausyti
daugeliui organizacijų. Dėl to ir
sveikinimai jubiliejaus proga ėjo
iš visu kraštu ir įvairių organiza
cijų, nes visos j o s vertino j o d a r 
bus, pasiaukojimą, atsidavimą
lietuviškam reikalui.

Kazimiero Motušio 80 metų amžiaus minėjimo sausio 31 d. dalyvių prie garbės stalo dalis. Iš kairės (sėdi): ban
keto ruošėja, jo žmona Stefanija, jubiliatas K. Motušis ir podukra Genė Sadonytė - Malcolm, (stovi): pusbrolis
Kostas Bružas, brolienė EI. Motuzienė, prof. dr. Elena Tumienė, brolis inž. Kostas Motušis ir prel. Jonas Kučingis.

Sukaktuvininką 80 metų pro
ga sveikino jo buvę mokiniai, da
bar užimą aukštas vietas, kaip
prel. J. Kučingis, dr. E. Tumienė,
prel. P. Celiečius. Gerbės gen.
konsulas Vyt. Čekanauskas nega
lėdamas dalyvauti bankete, svei
kino raštu ir pažadėjo atvykti ki
tą kartą. Taip pat sveikino gimi
nės, brolis inž. Kostas, pusbrolis
K. Bružas iš Chicagos, inž. V- Vi
dugiris, inž. J. Ruokis, O. Razutienė, V. Šimoliūnas, D. Baraus
kaitė, A. Liudžius ir kt. D a u g
i sveikinimų buvo raštu ir telegra; momis iš Amerikos, Kanados,

momis, su kuriomis anksčiau tu
rėjo ryšius, ir gavo išimtinę tei
sę eksportuoti j Kanadą ir JAV JŲ
gaminius — radijo aparatus, mu
zikos kabinetus. T a m tikslui įs
80 metų sukakties proga
teigė prekybos bendrovę Toron
Los Angeles mieste ŠIŲ metŲj " D - Jurjono ir Co." vardu. Pre- te ir tris skyrius kituose miestuo
sausio 31 d. buvo pagerbtas vi- j kybos apyvartai padidėjus, įstei- se, kaip Montrealyje, Chicagoje
suomenininkas, teisininkas i r p e - j g ė akcinę bendrovę su 100,000 ir Los Angeles. B e t nepalankios
dagogas Kazimieras Motušis jo į litu kapitalu, išplėsdamas jos I aplinkybės 1964 m. privertė tą
80-tojo gimtadienio proga. Iš- į veiklą
dviejuose
skyriuose j bendrovę likviduoti,
kilmes surengė jo žmona Stefa- j Kaune ir po vieną skyrių Siau- i Įsikūręs Los Angeles mieste ir
nija. Dalyyvavo daugelis Los | Huose ir Vilniuje. Bolševikų oku- 1969 m. tapęs JAV piliečiu, jis
Angeles žymiųjų žmoniy ir gimi-! nacijoje bendrovė buvo nusavin-1 studijavo socialinius mokslus Los
nių iš kitŲ miestŲ. Iškilmės prasi- į ta. Užėmus vokiečiams Lietuvą, Angeles City College ir paskui
dėjo Šv. Kazimiero par. bažnyčio- : Laikinosios vyriausybės buvo grą-1: dirbo
socialinio
aprūpinimo
je šv. Mišiomis, kurias laikė prel. žinta, bet vokiečių paskiau vėl j darbą. Cia lankė senelių namus,
dr. P. Celiešius, kun. dr. V. Bar- nusavinta.
į padėjo jiems pasiekti gydytojus
:
tuška ir kun. dr. A. Olšauskas. \ Nacių okupacijos m e t u sukak- ar teikė kitokią reikalingą pagalMišių metu giedojo sol. St. Pau- tuvininkas buvo paskirtas Lie- j ba.. Šias artimo meilės pareigas
tienienė ir Rimtautas Dabšys. Po tuvos Gamybos kooperatyvų ta- j ėjo iki savo 80 metų sukakties,
to buvo puikios vaišės Lietuvių : rybos sekretorium T a s pareigas i Artimo meilę yra rodęs ir okuTautiniuose namuose. Cia iskil- ėjo iki 1943 m. Paskiau buvo pa-j puotoje Lietuvoje, nacių metu
mem¥ vadovavo VL Šimoliūnas, : skirtas Smulkiosios
pramonės: gelbėdamas žydus,
padėdamas
dalyvavo Šv. Kazimiero par. kle- įmonių likvidatorium ir teisiniu! jiems išsirūpinti dokumentus.
bonas prel. J. Kučingis, kuris su-, patarėju prie vokiečių įgaliotinio Yapč tai darė prof. S. Beliackino
kalbėjo maldą, visi koncelebran- amatams Kaune. Nežiūrint atsa prašomas ir padėdamas supirkti
kingų pareigų, 1944 m . jis buvo jiems maisto ir reikalinos pagal
tai ir daug svečių.
bos. Iš Lietuvos Žydų draugijos į
Kazimieras Motušis gimė 1902
Chicagoje jis yra gavęs net po ka- j
md.sausio 31 d. Razmų km.,
ro padėkos laiškų ir pripažinimą
Švėkšnos valsč., Tauragės apskr-,
tos aukos, kuri buvo rizikinga, j
prasilavinusio ūkininko šeimoje.
bet reikalinga tuomet persekio-į
m
lįįĘĘMį,
Jo tėvas caristiniu laiku buvo kil
jamiems Lietuvos žydams.
nojamo teismo Raseinių apskri
Tai trumpos žinios apie su
ties pirmininkas. Šeimoje augo
kaktuvininko gyvenimą ir darbus.
trys broliai ir trys seserys, kurių
vyriausias buvo dabartinis jubi
liatas.

PAGERBTAS VISUOMENININKAS KAZIMIERAS
MOTUŠIS

K. Motušis mokėsi Švėkšnos
dviklasėje mokykloje, bet 1914
m., kilus karui, turėjo mokslą nu
traukti. 1918 m. mokėsi Rietavo
progimnazijoje, 1924 m. baigė
Telšių Saulės gimnaziją. Tais pa
čiais metais įstojo į Kauno univeriteto Humanitarinį
fakulte
tą ir ruošėsi mokytojo profesijai.
Nors dar nebaigęs humanitarinių •
mokslų, jau mokytojavo Švėkš
nos progimnazijoje, bet mc!:sla
tęsė visus ketverius metus. 1931
m. įstojo į Teisių fakultetą ir jį
1935 m. baigė, įsigydamas teisi
ninko diplomą.
N u o pat progimnazijos ir gim
nazijos laikų K. Motušis buvo
visuomenininkas,
organizavęs,
dirbęs ir vadovavęs šaulių būriui.
Su kitais šauliais dalyvavo Klai
pėdos atvadavime. Steigė ir pas
kiau naujus šaulių būrius, dirbo
su pavasarininkais. Net mokyto
jaudamas, daug laiko skyrė jau
nimo organizavimui ir auklėji
mui. T a i p pat kurį laiką moky
tojavo Tauragės aukšt komerci
nėj gimnazijoje, dėstydamas lie
tuvių kalbą, prekybinę teisę ir
kūno, kultūrą.
Baigęs teisės mokslus, K. Mo
tušis skyrė daugiausia vidaus ir
užsienio administracinėms, tarp
tautinės teisės byloms, nuo ku
rių dar šiandien nėra atsitraukęs.
Bet kartu jis domėjosi ir prekybos
dtdmenimis, kad galėtų padėti
lietuviams praskinti kelią preky
boje. 1935 m. jis suorganizavo
Kaune, Laisvės alėjoje, trijų as
menų — D . Jurjono, T. Bartkaus
ir K. Motušio — pasitikėjimo
bendrovę, kuri buvo registruota

Kazimieras Motušis — jubiliatas.

Po visu iškilmių puikus "Edelweiss" orkestras pagrojo, o sve
čiai galėjo pasišokti. Jubiliejinė
šventė praėjo pakilia nuotaika

PETRONĖLĖ BARKAUSKIENĖ

iiiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniH
S0PHI E BARČUS

Velionė buvo kilusi iš Pustapėdų kaimo, Vilkaviškio
parapijos.

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto
Stotis WOPA 1490 AM
Transliojaina iš nuosavos studijos
Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus.

Liūdesio prislėgti liko: vyras Ciprijonas Barkauskas,
duktė Aldona, jos v y r a s Vladas ir dukros Rūta i r Rima
Stropai; duktė R o m a Papartienė, j o s dukros Kristina ir
Vida; duktė Angelė, jos vyras Romas ir dukros Audrė,
Renata ir Inga Nelsai.

A. A.

GUOGAITĖ

Lietuvoje likę: brolis Juozas, seserys O n a Jonaitienė,

7159 So. Mapiewood Ave..
Chicago, IL 60629
Tel. — 778-1543

Marija Navickienė, Sofija Kubilienė, Zita Rimkienė ir Ka
nadoje Katriutė Grajauskienė su šeimomis, o taip p a t se

ilIlUllimillllllllllllllllllllllllllimillllHIII

serėčios: Aldona Aistienė, dr. Ona Gustainienė i r Virgi
nija Gureckienė ir jų šeimos.
Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioj,

BARKAUSKIENEI

2533 W. 71 St., Chicagoj, šį trečiad. i r ketvirtad. n u o 1 iki
9 vai. vak. Atsisveikinimas bus ketvirtad., 7:30 vaL vak.
Laidotuvės

bus

penktadieni,

gegužės

mėn.

21

dieną; 9:00 vai. r y t e iš koplyčios išlydėjimas i Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią i r po pamaldų
laidotuvės š v . Kazimiero lietuvių kapinėse.
ALLEN

AND

GARCIA

LIETUVIAI

Visus a. a. Petronėlės gimines, d r a u g u s ir pažįstamus

BENDRADARBIAI

kviečia šiose šermenyse ir laidotuvėse dalyvauti.
Šeima prašo nesiųsti gėlių.
Nuliūdę:

Brangiam tėvui
A. f A JUOZUI ŽEMAIČIUI mirus,
mielai sesei Irenai Jurgilienei ir jos šeimai
reiškiame gilia užuojauta.
"VĖLUNGIŲ"

SKAUČIŲ

BŪRELIS

VYRAS,

DUKTERYS

ir JŲ

ŠEIMOS

E U DEI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A 1 M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

A. + A.
KRISTINAI MIČIŪNAITEI mirus,
Tėvams ir Broliui reiškiame giliausia
užuojauta ir kartu Liūdime.

Lembertas

Plokštelėje dalyvaujantys kom
pozitoriai: J. Gaidelis, 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
t a r a s " , Hollywood, California,
Lemberto 15 m. mirties sukak
čiai prisiminti.

JURGIS

Gestapo suimtas ir kalinamas Ry
gos kalėjime, kur buvo gen. P.
Plechavičius, prof. dr. A. Salys,
prof. dr. J. Krikščiūnas ir kt. Vė
liau visi kaliniai buvo perduoti
Kairia s u persiuntimu $8.95
vokiečių kariuomenės žinion ap
Užsakymus siųsti:
kasams kasti prie Latvijos — Es
tijos pasienio. Sunkiai sirgdamas DRAUGAS,
Jf51f5 W. 6Srd St,
pasiekė Kretingą, kur pasirūpino
Chicago, IU. 60629
išvykimu į Vokietiją.
Prekyba ir teisė buvo K. Motu
šio specialybė, todėl ir Vokietijo
je buvo paskirtas anglų zonos
Goslaro priemiestyje lietuvių tei
sėju stovykloje. Teisėjo pareigas
ėjo keliose stovyklose, bet kartu
Goettingeno universitete studi
javo teisę daktarato laipsniui įsi
gyti. Apsigyvenęs
Pinneberge
netoii Hamburgo, atnaujino pre
kybinius ryšius SM vokiečių fir-

H E P B U R N CHICAGOJE
ir liko svečiu atmintyje kaip gra
žus vaizdas — Jubiliato visuome
Plačiai žinoma filmų aktorė
niniu, teisiniu ir pedagoginiu dar
Katharine Hepburn dabar vai
bu, o taip pat ir nuoširdaus pri
dina Chicagoje dramoje "The
ėmimo.
West Side Waltz", Shuberto
Meninę programos dalį atliko
teatre.
Kor.
pianistė R. Apeikytė, paskambin
d a m a fertepionu, sol. R Kungienė, V. Polikaitytė, lydimos pia
n i n u muz. O. Metrikienės, pa
Sunkios ligos išvarginta, sulaukusi senatvės, š. m, ge
dainavo.
Savo padėkos žodyje Jubilia
gužės mėnesio 17 dieną mirė
tas dėkojo pagrindiniam kalbė
tojui adv. A. Liudžiui, programos
atlikėjams, sviekinusiems žodžiu,
raštu ir telegramomis. Ypač dė
kojo savo žmonai Stefanijai, ku
ri dideliu triūsu surengė šią ju
biliejinę šventę.

t

DAINOS, MUZIKA
IR GĖLĖS
Pranas

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. gegužės mėn. 20 d.

Vak. Vokietijos, Australijos ir ok.
Lietuvos. Be to, gavo pop. Jono
Pauliaus II palaiminimą, prez. R.
Reagano sveikinimo raštą, Lie
tuvos pasiuntinio dr. S. Bačkio su
žmona, Ramovės pirm. A. Jonai
čio ir kt.

IR RITA

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2

RIŠKAI

A. f A KRISTINAI MIČIŪNAITEI
per anksti amžinybėn iškeliavus, jos šeima
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu ir
kartu liūdžiu.
VYTAUTAS

PETRULIS.

Jr.

JURGIS JANKUS

Anapus Rytojaus

A MB ER

Romanas
296 pusi. Išleido ATEITIS 1978.
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73.
Dl. gyv. prideda 5% valstijos
mokesčių.

The Golden Gem oi the Age&
By PATTY C. RICE, Ph.D.
(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
atžymėjimą už savo darbus.
Šioje knygoje ji aprašo apie
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gįntarą, o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNELIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
ir kitur.)
Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti virJeliai. Graii dovana
kiekvienai progai.
Published by VA NOSTRAND REINHOLD Company. New York,
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su
persiuntimu S28.lt. Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos
mokesčio.

A. + A.
E. ŽUKIENEI Lietuvoje mirus,
jos dukrai dr. Elenai Milienei ir kitiems ar
timiesiems reiškiame nuoširdžia užuojauta,
SOFIJA
SALIENĖ
GENĖ IR ADOLFAS

Ulaakymua thįitJ:
ARMALIAI

DRAUGAS,
\

±5+5 We*t 6Srd St-f Chicago, IL 60629

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
UetuviŲ LaidotuviŲ Pire k tori Ų Asoclacijot Mariai
STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) Ir SOMOS
2424 W. » t h STREET
T*L REpabUe 7-1213
11028 Southww*t Highw»y, Pfclos Hilln. m.
TA 974-4410

PETRAS BIELIOHAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL LAfayvAte 3-3573

POVILAS J. RIDIKAS
3464 SO. HALSTET) STRTET

T*L TArd. 7 - l t U

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO !m* AVE* CICERO. HJL

Tai. OLrmplc 3-1003

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. g e g u ž ė s mėn. 20 d.

X Ekmlija Sakadotekienė, vie
na mūsų jaunųjų muzikių, y r a
ir mūsų Operos chormeisterė, o
kartu aktyvi ir įvairioje kultū
rinėje veikloje. J i š į sekmadie
nį diriguos Operos moterų cho
rui Jaunimo centro koncerte.

IŠ ARTI IR TOLI

x Kun. S t a s y s Yla skaitys
paskaitą apie arkiv. Jurgio Ma
tulaičio kelią į altoriaus garbę
Nekalto Prasidėjimo seserų rė
mėjų susirinkime birželio 6 d.,
sekmadienį, 8 : 3 0 vai. ryto Svč*
M. Marijos Gimimo parapijos
salėje. Nariai i r svečiai kvie
čiami dalyvauti.

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Pranas Baltrumas,
šiuo metu dirbąs amerikiečių
parapijoje, Drain, Ore., vietovė
je, birželio 1 2 d. švenčia savo
kunigystės 50-ties metų sukak
tį. Jis yra gimęs 1906 m. gruo
džio 1 d. Žemaitijoje. Baigęs
Telšių kunigų seminariją, kuni
gu įšventintas 1932 m. birželio
12 d. Pastoracinį darbą kaip
asistentas ir klebonas dirbo įvai
riose vietose Lietuvoje, o prieš
pasitraukdamas į Vakarus buvo
Telšių kunigų serninarijos pro
kuratorius. Karo pabaigoje ir
po karo gyveno Austrijoje, ne
toli Graco. 1948 m. emigravo į
Argentiną ir ten kelerius metus
buvo Nekalto Prasidėjimo sese
rų ir Balcarcės mergaičių že
mės ūkio mokyklos, vedamos tų
pačių seserų, kapelionu. Atvy
kęs į JAV, ilgą laiką dirbo Portlande, Ore., kelerius metus Sv.
Antano parapijoje, Cicero, o da
bar, nors būdamas pensijoje ir
nestiprios sveikatos, vėl dirba
parapijoje Oregono valstijoje.
Ši parapija jam i r rengia birže
lio 19 d. auksinės kunigiško
gyvenimo sukakties minėjimą.
Į minėjimą kviečia, Sukaktuvi
ninko draugus lietuvius ir vietcs
parapiečius.
Sukaktuvininkas
savo maloniu būdu ir nuolatiniu
pasiruošimu patarnauti jo rei
kalingiems žmonėms yra užsitar
navęs parapiečių meilę ir pa
garbą.

X Teresė Krištopaitytė, Regi
nos ir R o m o Krištopaičių, gyve
nančių P a l o s Heights, duktė, be
simokanti Mather McAuly mo
kykloj, Chicagoje, laimėjo pirmą
premiją u ž s a v o mokslinius ty
rimus a p s a u g o s srityje. Prieš
X Kun. Juozo Prunskio ku
dvi savaites j i buvo Shampain, Lietuvių Rašytojų draugijos suvažiavimo komitetas Clevelande su draugijos pirmininku Bernardu Brazdžioniu. Pir
nigystės 50-ties metų sukakties
UI., kur d a l y v a v o Illinois mo moj eilėj iš kairės: N. Kersnauskaitė, kun. G. Kijauskas, I. Bublienė, poetas B. Brazdžionis, M. Lenkauskienė, O. Ži
minėjimas bus gegužės 2 3 d-,
Nuotr. VL Bacevičiaus
kyklų pirmieji laimėtojai, ir ji linskienė ir B. Gaidžiūnas.
sekmadienį, 12 vai. St. Symphočia vėl laimėjo u ž savo mokslo
rosa parapijos bažnyčioje (6150 I. .
, " * \ _ .. ,
So. A u X ive.). Pamokslą sa- į t y n m U S < « » * ™ * « i > I
premiją — atžymėjimą.
k y s kun. Juozas Vaškas, MIC, o j
X š v . Kryžiaus ligoninė pri
po pamaldų bus vaišes parapi
Žmonės dažnai neįvertina to, svečiui ir pobūvio dalyviams u ž
LIETUVIŲ OPEROS AUKA
ima studentus, norinčius studi
jos salėje.
— KONCERTAS
ką turi, ir tai supranta tik pra atsilankymą ir pobūviui vado
juoti histologiją i r pasiruošti
X Bronė Yariakojienė vado
radę. Taigi ir mes ne visi įver vauti pakvietė filisterį dr. Leo
praktiškam darbui ligoninėje.
Antrasis Jaunimo centro kon
vauja Chicagos Pensininkių ok
tiname
šių namų reikšmę ir rei ną Kriaučeliūną.
Studentai turi būti jau studija- ! certas v y k s šį sekmadienį, ge
tetui, kuriame šiuo metu dai
kalingumą mūsų tautinės gyvy
Sukaktuvininką sveikino ALT
vę biologiją ir baigę s a v o kur gužės 2 3 d., 3 v a i popiet Jau
nuoja M. Barienė, M. Jonikie
bės išlaikymo darbe. Jėzuitai S-gos valdybos pirmininkas Vac
są bent B laipsniu. Kursas te nimo centro didžiojoje salėje.
nė, D. Augienė, J. Paškevičienė,
daug ir sunkiai dirbo, kol šiuos lovas Mažeika, išryškindamas
sis dvylika mėnesių ir paruoš Programą atliks Lietuvių Ope
I. Pocienė, P. Prankienė, M.
namus pastatė. Daugumas au pceto Stasio Santvaro didelį
biologiniam celių ir kūno audi ros mišrus, vyrų ir moterų cho
Radzevičienė ir B r . Stravins
kų šių namų statybai suplaukė įnašą į tautinės sąjungos veiklą.
nių tyrimui.
Registruotis rei rai. Programoje išgirsime 16
kienė. B. Stravinskienė atlieka
iš senųjų ateivių. Dabar atėjo Antanas Juodvalkis ; Korp! Neokia ligoninėje. Informuotis tel. ištraukų iš anksčiau dainuotų
ir solo partijas. Oktetas daina
laikas mums šį centrą išlaikyti, Lithuania vyr. valdybos pirmi
434-6700, ext. 302, prašant ses. operų. Lietuvių Operos meno
vo Pensininkų susirinkime g e 
o ne tik juo naudotis.
ninkas, sveikino korporacijos
Julią.
vadovas ir dirigentas yra Alvy
gužės 19 d. šaulių namuose, o
Atrodo, kad daugumas Chi vardu ir perdavė filisterių An
d a s Vasaitis, j o padėjėjas —
X Maži piemenukai — Dielibirželio 6 d. dainuos Putnamo
cagos lietuvių supranta š į reika tano ir Genovaitės Diržių svei
Arūnas Kaminskas. Choro chor
seselių rėmėjų susirinkime š v č . ninkaičio kuopos jaunučiai —
lą ir prisideda prie Jaunimo cen kinimus.
meisteriai i— Emilija SakadolAteitininkų
šeimos
M. Marijos Gimimo par. salėje. dalyvaus
tro išlaikymo. Žmonės prie Jau
Spalvingą žodį tarė "Draugo"
skienė ir Alfonsas Gečas. Cho
šventės programoje ir padai
nimo centro išlaikymo priside kultūrinio priedo redaktorius,
X Napoleonas ZaJančiauskas
ro valdybos piiTnininkas yra
nuos nuotaikingų dainų, š v e n 
da įvairiai: kas gali, remia pi poetas Kazys Bradūnas. J i s
jau kuris laikas serga ir lanko
Vytautas Radžius, kuris, atrodo,
tė v y k s t a per Sekmines, gegu
nigine auka, kas gali — darbu. žvelgė į sukaktuvininko poezi
gydytojus. Šiomis dienomis jis
nuo pat choro įsikūrimo pra
žės 30 d., Ateitininkų namuose
Lietuvių Opera, kuri nuo pat jos kelią, aptarė poezijos lai
yra paguldytas Mercy ligoninė
džios s a v o gyvenimą yra pa
Lemonte ir prasideda 1 1 vaL r.
ARGENTINOJ
pradžios jau daugelį metų repe kotarpius, įtaką į vėlesnių kar
je ir yra pagrindinai tiriama j o
skyręs Lietuvių Operai.
su šv. Mišiomis.
tuoja Jaunimo centre, č i a kon tų poeziją. J i s papasakojo i š
— Šv. Kazimiero vienuolijos
sveikata. Guli kambaryje 712 B
Šiais metais sueina 25 metai,
certo
visas
pajamas
skiria
jo
savo
atsiminimų
nuotaikas,
ku
seserys,
gyvenančios ir dirban
X "Lenkijos pamokos" — kaip lietuviai jėzuitai atidarė
(tel. 567-2680). Draugai ir pa
išlaikymui.
Po
antro
pasaulinio
riomis
jaunieji
poetai
anuo
me
čios Avellanedoje, Buenos Aires
žįstami galėtų ligonį aplankyti tokia tema ateinantį trečiadienį, Jaunimo centro duris plačiam
karo
atvykus
lietuviams
į
šį
tu
gyveno,
vertindami
tuometi
priemiestyje,
paminėjo savo vie
gegužės 2 6 d., 8 v a i vak. Jau lietuvių visuomenės naudojimui.
X Asta Vaičaitytė, kuri dir
kraštą,
būrelis
dainą
mėgstančių
nę
poeto
Stasio
Santvaro
kū
nuolijos
75-rių
metų sukaktį.
nimo centro kavinėj
aktualų Per šį kultūros židinį jau praėjo
ba kelionių biure atsakingose
vyrų
sudarė
Vyrų
chorą.
Tai
rybą.
Čia dirba keturios seserys kazipranešimą d u o s dr. Aleksand tūkstančiai lietuvių, čia veikia
pareigose, y r a išvykusi į Aus
buvo
pradžia,
i
š
kurio
p
e
r
eile
mierietės. Ses. Joyce Ann DopLietuvių
žurnalistų
sąjungos
ras Štromas, politinių mokslų mokyklos, čia mūsų jaunimas
traliją ir Zelandiją kur kartu
metų
ir
išaugo
š
i
s
vienetas
—
centro valdybos ir narių vardu kin yra seselių vyresnioji, dirprofesorius Chicagos universi mokosi, šoka, dainuoja, rengiasi
žada aplankyti draugus ir pa
Lietuvių
Opera.
linkėjimus išreiškė sąjungos pir-! ba su jaunuoliais, organizuodatete. Visuomenė kviečiama pa ateičiai, vyresnieji posėdžiauja,
žįstamu.
Pagerbdami ir įvertindami
siklausyti gyvų minčių ir gyvai kuria veiklos planus dabarčiai
X Vitas Laniauskas praneša, dėstomos paskaitos.
ir ateičiai. Įvairių sambūrių re Lietuvių Operos choristų ir va
dovų pasiaukojimą ir pastan
kad gegužės 13 d. "Draugo"
X P . Tamulkmis, Palm Bay, peticijos, organizacijų sueigos, gas, atvykime š į sekmadienį į
"6 psl. patalpinta informacija
Fla., šiomis dienomis atvyko posėdžiai, parodos, koncertai, Jaunimo centrą išgirsti neeilinio
neatitinka tiesos. Pareiškia —
paviešėti
kelias savaites pas vakaronės. Sunku net ir išvar koncerto, šios rūšies koncer
nesąs medicinos studentas.
savo artimuosius, kurie gyvena dinti įvairių Imltūrinių pasireiš tas yra pirmasis mūsų istorijo
X Elizabeth šsrksaas - Simo Oak Lavm, UI. Pakeisdamas ad kimų renginius, telpančius po je, todėl nepraleiskime progos.
naitis, Broomfield., Conn., Jonas resą, atsiuntė ir 2 0 dol. auką šiuo stogu. Sunkiau būtų įsi Savo dalyvavimu koncerte pa
Greičiūnas, Newmarket, Ont., dienraščio paramai. Labai ačiū. vaizduojamas bet koks lietuvių gerbsime Lietuvių Operą ir tuo
kultūrinis gyvenimas Chicagoje
Kanada, J. Bacevičius, Toronto,
x A. a. s e s . Berenes Stainis,
pačiu paremsime Jaunimo cen
Ont., Kanada, įvairiomis progo Šv. Kazimiero seserų vienuolijos be Jaunimo centro.
trą. Rengėjai kviečia visus įsi
mis atsiuntė p o 10 dol. aukų. narė, išbuvusi vienuolyne 26 me i
gyti bilietus į koncertą i š anks
Labai dėkojame.
X Kun. Matas cyvas, Albany, to. Po koncerto yra rengiamos
tus, mirė g e g u ž ė s 19 d. Buvo
į N. Y., Milda Matuzas, La Gran- vaišės Jaunimo centro kavinėje
X Arvydas ž y g a s praves i š  kilusi i š Šv. Kazimiero parapi
ge, Dl., atsiuntė po 5 dol. Po Lietuvių Operos chorui pagerbti.
kilmingąją programos dalį Abi j o s Londone, Anglijoje. Buvo
Argentinos Sv. Kazimiero vienuolijos seserys Avellanedoje. Iš kairės: Auš
Pašarvo 3 dol.: Frank Butvinas, K. Du- Kviečiame visus kas gali daly ros Vartų mokyklos vedėja ses. Juana Nelida Varanauskaitė, vyresnioji ses.
turientų Pristatymo ir Susipa- ilgą laiką m o k y t o j a
motiniškame j levičius, Zina Vyšniauskas. Po vauti ir vaišėse.
Joyce Ann Dopkin, socialinių reikalų vedėja ir mokytoja ses. Susana Klein ir
žinimo pokylyje, gegužės 2 3 d. t a ketvirtadienį
: 2 doL — dr. J. Vydas, Sofija
name
mokytoja bei vyresniųjų ir jaunimo patarėja ses. Angelica Damarodaitė.
Birutė Jasaitienė
Beverly Country Club. Infor- \
Laidojama & Šv. KaziDryža,
Vincentas
Radinas
ir
macija — R. Bartuškienė, telef. miero vienuolyno koplyčios šeš
VAKARAS SU POETU
Vladas Pajėda. Visiems ačiū.
471-0250.
(pr.). tadienį, g e g u ž ė s 2 2 d.
STASIU S A N T V A R Ų
X Julija Šakinskas, Chicago,
mininkas
Jurgis
Janušaitis, kė padėką Korp! Neo-Litihuax A. a. Sofijos Bielskienės EI., ilgesnį laiką atostogavo
X Tik 3 dienos liko iki Jauni
trumpai prisimindamas poeto nia vyr. valdybai už šią malo
Korp! Neo-Lithuania vyr. val
mo centro metinio koncerto ge dvejų m e t ų mirties sukaktį mi N e w Port Richey, Fla., šiomis
Stasio Santvaro kūrybą, kuri ir nią progą susitikti su čikagišdybos
pastangomis gegužės 14
gužės 23 d., sekmadienį, 3 vai. nint, šv. Mišios už jos sielą bus dienomis sugrįžo namo. Pakeis d. Lietuvių Tautiniuose namuo šiandien pavergtos tėvynės vai kiais. Dėkojo visiems kalbėto
atnašaujamos gegužės 2 3 d., dama adresą, atsiuntė ir 10 dol.
kams duoda įkvėpimo siekti lais jams, išreiškusiems linkėjimus,
popiet Jaunimo centre. Progra
se, Chicagoje, buvo suruoštas
sekmadienį, 8 vai. ryto, Švč. M. auką. Labai dėkojame.
vo ir nepriklausomo gyvenimo. vertinusiems jo praeities ir da
m ą išpildo Lietuvių opera. Bilie
jaukus susitikimas s u Korp!
Marijos
Gimimo
bažnyčioje,
Inž.
Jonas Jurkūnas, sukaktuvi barties darbus. Dėkojo ir vi
tai gaunami Vaznelių prekyboje.
X Leonas Bajorūnas. Bing- Neo-Lithuania garbės filisteriu,
Marąuette Parke. Gimines ir
ninką sveikindamas Chicagos siems pobūvio dalyviams, paro
(pr.).
pažįstamus prašome pamaldose hamton, N . Y., Juozas Velička, poetu, rašytoju ir tantūrininku tautininkų ir Lietuvių tautinių
džiusiems dėmesį. Savo žodyje
VVaterbury, Conn., K. Paukštai- Stasiu Santvarų. Sia proga bu
x Medicinos Daktaro Zenono dalyvauti.
šeima
namų vardu, gėrėjosi poeto Sta jis sugrįžo į savo kūrybos kelią
Danilevičiaus vienerių metų mir
(pr.). tienė, Omaha. Nebr., Stasė Smi vo prisiminta garbingojo svečio sio Santvaro, kaip visuomeni Suminėjo mūsų tautos didžiuo
tas, Dorchester, Mass., pratęs- artėjanti 80 metų amžiaus su
ties minėjimas — Akademija
Linas sius poetus Maironį, Kr. Done
X Vėsesniam klimate, mylia darni "Draugo" prenumeratas, kaktis. Į pobūvį susirinko gra ninko, atliktais darbais.
įvyks 1982 m. gegužės mėn. 22
nuo F o x Lake, netoli vViscon- atsiuntė po 7 doL aukų. Labai žus būrys jo artimųjų, daugu Regis, Korp! NeoLithuania Chi laitį ir kitus, paskaitė savo vė
d. (šeštadieni) 6 v a i vakaro
cagos skyriaus pirmininkas, iš liausios kūrybos du eilėraščius
sin sienos, puikioje gamtos apy dėkojame.
ma tautinės minties žmonių.
Liet. Tautiniuose namuose, 6422
reiškė korporacijos garbės fili- iš ciklo "Septyni miestai". Vie
linkėje parduodama 1 miega
So. Kedzie Ave. Programa: pa
Pobūvį pradėdamas, svečią
X
Leo
Rumšas,
Gražina
Mu
steriui sveikinimus.
nas apie poeto gimtinę Sere
mojo "condominium". Visi bal
skaitos, meninė dalis ir paben
pasveikino Korp! Neo-Lithuania
džių, antras apie Bostoną, indė
dai ir kiti įrengimai. Parkas, steikis, Antanas Juodzevičius,
dravimas. Įėjimas laisvas. Vi
vyr. valdybos pirmininkas An
Pabaigoje prabilo ir pats poe
niškai vadinamą šalmut.
miškas, ežeras, rnarina laive Helen M. Muskus, Kazys Kupsuomenė kviečiama gausiai da
tanas Juodvalkis.
J i s dėkojo tas Stasys Santvaras. Jis išreišreišis,
Elena
Jokubka,
visi
iš
liams, golfo laukai, teniso aikš
Stasys Santvaras savo 80 me
lyvauti.
Rengimo Komitetas
t ė s ir g e r a s baseinas. Kaina la Chicagos, įvairiomis progomis
tų amžiaus sukaktį švęs gegu
(pr.).
bai prieinama. Skambinti n u o atsiuntė po o d o l aukų. Labai
žės 27 d. Nežiūrint gražaus am
X Ar įfmų bankas ar taupy 9 vai. r. iki 5 vai. popiet telef. dėkojame.
žiaus, poetas Stasys Santvaras
(sk.).
m o bendrovė moka jums 8% už 925-2787.
kupinas kūrybinės energijos,
X Skubiai reikalinga šeimi
taupomąją sąskaitą — (Passgiedrios
nuotaikos, šaunus kal
x N a u j a s kabinetas. Dr. l i  ninkė moksleivių ateitininkų są
book) ? J e i n e — kreipkitės į
bėtojas.
nas A . Sidrys, akių gydytojas jungos ruošiamoje vasaros sto
Lietuviu Fondo Fed. Kredito
Visi pobūvio dalyviai, išreikš
ir chirurgas, atidarė kabinetą vykloje Dainavoje nuo birželio
kooperatyvą.
(sk.).
dami savus linkėjimus, sukak
— 2636 W. 71 Street, Valandos 20 iki liepos 4 d. Prašoma kreip
tuvininkui sugiedojo Ilgiausių
X Ruošiama kelionė į Vilnių pagal susitarimą. Skambinkit tis j Vilių Dundzilą tel. 312 —
metų.
986-9068.
(pr.).
ir atgal, rugp. 10-18 d. d. Ke ketvirtadieniais teL 436-5566.
lionę ruoiia Marius Kiela —
(ak.).
x Sol. Izabelės Motekaitienės
Susitikimas s u svečiu buvo
737-1717.
(sk.).
Dainavimo
Studijos
tradicinis
gerai
organizuotas, kultūrin
X N A M A M S PIRKTI P A 
gas, paliko malonų, neužmiršta
X Dengtame ir taisome \V*Į SKOLOS duodamos mažais mė koncertas įvyks š. m. gegužės 28
d.,
penktadienį
7:30
vai.
vak.
mą įspūdį. Dr. Leonas Kriaurtflg s t o g a s . U ž savo darbą nesiniais {mokėjimais ir prieičeliūnas, sumaniai vadovavęs
e&rantuojame ir esame apdraus- j namais nuošimčiais. Kreipkitės j Jaunimo centro didžiojoj salėj.
Akompanuos
Manigirdas
Motepobūviui, dar kartą visiems nuo
ti. Skambinkite Arvydai Kielai Mutual Federal Savings, 2212
kaitis.
Visi
maloniai
kviečiami.
teL 434-9655 arba 737-1717.
West Cermak Road. — Telef.
M. Marcinkienė sveikina abiturientus pereitų metų pokyly. Sių metų abitu širdžiai padėkojo.
Jurgį* Janušaitis
rientų
pokylis bus gegužes 23 d.
Nuotr. L. M*)biu.«
(•k-). | VI 7-7747.
(pr.).
(ak.).

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

•

ma susitelkimą i r liturginio a t 
sinaujinimo dienas, panaudoda
m a savo muzikinius sugebėji
mus. Ses. Juana Nelida Varanauskaitė (Argentinoje gimusi)
yra Aušros Vartų mokyklos v e 
dėja, baigusi psichologijos ir pe
dagogikos mokslus ir nuolat t a i
panaudodama s u vaikais ir t ė 
vais. Ses. Susana Klein, neseniai
atvykusi į Argentiną, dirba s o 
cialinėje
srityje neturtingųjų
vietinių žmonių rajone. S e s .
Angelica Damarodaitė, kuri dau
giau kaip 130 m e t ų y r a išgyve
nusi Argentinoje, padeda suau
gusiems ir jaunimui spręsti pai
niuosius asmeninius reikalus.
Išskyrus ses. Juaną Nelida V a ranauskaitę, v i s o s yra i š Jung
tinių Amerikos Valstybių, b e t
ispaniškai kalba kaip vietiniai
gyventojai , todėl j ų darbai vie
tinių žmonių ir lietuvių yra l a 
bai gerai vertinami.

AUSTRALIJOJE
— "Dainos" s a m b ū r i s Lietu
vių namuose, Melbourne, suruo
š ė koncertą — popietę, kurios
metu buvo atlikta įdomi ir įvai
ri meninė programa.
Chorui
dirigavo Danutė Levickienė ir
Birutė Prašmutaitė,
šokiams
vadovavo V. Straukas i r D. A n 
tanaitienė, solo partiją atliko
Virginija Bruožytė.

PRAEITIES
PUSLAPIUOSE
Gegužės 2 0 d.
1506 m. Ispanijoje mirė Kris
tupas Kolumbas.
1908 m. gimė aktorius Jimmy
Stewart.
1952 m. prasidėjo komunistų
karo kalinių riaušės K o j e salos
kalėjime Pietų Korėjoje.
1964 m. Charles de Gaulle pa
siūlė šaukti tarptautinę konfe
renciją, aptarti taiką i r neutra
litetą Laose.
1971 m . devyni Sovietų S ą 
jungos žydai b u v o nuteisti u ž
antisovietinęf veiklą.
UHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiinnmiiiiii)

Advokatas
GINTARAS P. 6EPENAS
2649 W. 6Srd Street
Chicago, DL 60629
Tel. 776-5162
Kasdien 9 — 6 vai. vak.
Šeštad. 9 — 1 2 v a i .
ir pagal susitarimą

niiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiii

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Averoue
Chicago, Illinois 60629
Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d.

PojMilar Lithuanian

RE C I P E S
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
AŠTUNTOJI LAIDA
Suredagavo
Juozanina Dautvardienč
šiom dienom Draugo spaustuvą
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardienė vėl patikslino ir pagražino šią
laidą naujais paruošimais.
Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms.
Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir
virimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
ei jose.
Užsakymui* siųsti:
DRAUGAS, Knygų Skyrhi*
4545 W. 6Srd Street
Chicago, Illinois 60S29
Kaina su persiuntimu $5.65
Hiinois gyventojai pridėkite dar
20 centų mok

