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Kratos ir tardymai

1983 m. rugsėjo 19 d-kun-VStakėnas vėl buvo kviečiamas į
Vilniaus saugumą. Į tardymą
kunigas nuvyko tik 21d. Už tai
buvo išbartas. Šį kartą tardy
toją Tiniauską labiausiai do
mino, ar praeitų metų Kalėdų
šventėse tardomasis nedaly
vavo Kybartuose vaikams su
ruoštoje šventinėje eglutėje.
Tardytojas Šioje šventėje įžiū
rėjo „baisią" detalę — už kurią
kun. S. Tamkevičius gali būti
rimtai kaltinamas — mat, sal
dainių dalinimo metu moteris
iš publikos paklausė: „Gal,

seneli, mums, moterims, kokį
taloną patalynei ar rankšluos
tį atvežei?" Visa tai tardytojas
traktavo kaip „veikėjų" van
dens pylimą ant imperialistų
propagandinio talono, ir ga
liausiai pareiškė: „Šito mes nie
kada nepakęsim!"

Kybartai. 1983 m. rugsėjo
12 d. į valstybini saugumo
komitetą Vilniuje pas tar
dytoją Vidmantą Baumilą
buvo iškviesta Kybartų parapi
jos bažnyčios darbuotoja Ona
Š a r a k a u s k a i t ė . Apklausos
metu jai buvo pateikti įpras
tiniai kun. Sigito Tamkevičiaus bylą liečiantys klau
simai: Ką gali pasakyti apie
kun. S. Tamkevičiaus asmenį,
ar pamokslų metu jis nešmeižė
tarybinės santvarkos, kas or
ganizavo kalėdinę eglutę vai
kams ir dalino dovanėles, ar už
jų gavimą buvo sakomi eilėraš
čiai, ką žino apie „LKB Kro
niką" ir t.t. Tardymo metu buvo
patikslinta, ar tikrai 1981 m.
rugpjūčio mėnesį O. Šarakaus
kaitė ir jos draugė B. Mališkaitė kartu su grupe jaunimo ato
stogavo prie Šlavantų ežero,
buvo milicijos pareigūnų sulai
kyti ir prievarta nuvežti į Laz
dijų miliciją fr'ar minėtas įvy
kis teisingai aprašytas tikinčio
jaunimo diskriminaciją liečiančiame pareiškime. Abi jos
patvirtino, kad įvykis pareiš
kime aprašytas teisingai. Tar
dytoją V. Baumilą domino, ką
O. Šarakauskaitė žino apie a.a.
kun. Virgilijų Jaugelį, palaido
tą Kybartų bažnyčios bokšte.
Tardymas truko 6 valandas.
Rugsėjo 11d. tardymo metu
V. Baumilą to paties klausi
nėjo ir Bernadetą Mališkaitę.
(Bus daugiau)

Iranas apšaudo
arabų laivus
Al Kuwait. — Kuvaito
valstybinė asamblėja piktai
pasmerkė Kuwaito naftos lai
vų puolimus. Sekmadieni ir
pirmadienį buvo sužaloti du
tanklaiviai Persų jūroje. Vaka
rų žvalgybos žiniomis, laivus
puolė ir sužalojo I r a n o
lėktuvai. Prieš savaitę buvo
užpultas ir Saudi Arabijos
tanklaivis. Sužeisti du įgulos
nariai.
Anksčiau naftos laivus pul
davo Irako aviacija, bandy
dama sustabdyti Irano naftos
eksportus.
Irako
lėktuvai
niekad neliesdavo Saudi Ara
bijos ar Kuvvaito laivų, nes tos
dvi arabų valstybės lėšomis
remia Iraką.
Londono laivų draudimo
bendrovė Lloyds j paskutinius
laivų užpuolimus atsiliepė
pakeldama net 50 nuoš. laivų
draudimo kainas. Šie nauji
mokesčiai gali sumažinti
užsienio laivų plaukimą į Per
sų įlanką.
Užsienio stebėtojai klausia,
La* įvyko su Irano seniai pa
žadėtu „paskutiniu puolimu"?
Prie Irako sienos jau kuris lai
kas sutraukta didelė Irano
kariuomenė. Teherano val
džia jau kovo mėnesį kalbėjo
apie „mirtiną smūgį" Irako
valdžiai ir jos kariuomenei.
Puolimas
d a r nepradėtas.
Mūšio vietoj lėktuvai ėmė pul
dinėti
laivus.
Sekmadienį
Irako lėktuvai apšaudė vieną
Irano ir vieną Graikijos laivą,
o Iranas puolė Kuwaito ir Sau
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LKB Kronika Nr. 61
Krokialaukis
(Alytaus
raj.). 1983 m. liepos mėn. 13 d. ir
25 d. Vilniaus saugume buvo
tardomas Krokialaukio pa
rapijos klebonas, TTGKK na
rys kįin. Vaclovas Stakėnas.
Tardytoją Pilelį domino tokie
klausimai: Kada susipažinote
su kun. Sigitu Tamkevičium?
Kiek esate girdėję jo pamokslų
ir kokiom progom pasakytų?
Kokias problemas savo pa
moksluose lietė kun. S. Tamkevičius? Kas pakvietė stoti į
TTGKK narius? Kokiu tikslu
įstojote į komitetą? Ar dabar
tiniu metu dar laikote komitetą
veikiančiu? Kodėl vengiate
rašyti pareiškimą, jog nedaly
vausite komiteto veikloje?"
Kun. V. Stakėnui atsisakius
rašyti atsistatydinimo iš komi
teto pareiškimą, po kelias va
landas tardytojas įrodinėjo, jog
komiteto veikla yra antivalsty
binė, bandė primesti, jog komi
teto tikslas tarnauti Vati
kanui, „Laisvės" ir kitoms
užsienio radijo stotims.
Tardytojas Pilelis tardymą
baigė grasinimu: „Jei ir toliau
kovosit beprasmę kovą, pažiū
rėsim, kas laimės!"

TELEFONAS
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di Arabijos laivus.
Vakarų stebėtojai praneša,
kad Irane kilo ginčai valdžios
karinėje taryboje. Revoliu
cijos sargybiniai reikalavo
tuoj pradėti puolimą, o regu
liarios kariuomenės vadai įro
dinėjo, kad tokie neparuošti
puolimai tik didina Irano nuo
stolius, o laimėjimai menki.
Tie ginčai ir atidėjo „paskuti
niąją ofenzyvą". Irakas tuo
tarpu vėl ėmė gauti daugiau
sovietų ginklų. Maskva bandė
šiame kare laikytis neutraliai,
tačiau vėl pakeitė nusistaty
mą, kai Iranas pradėjo per
sekioti komunistų partijos
narius.
— Indijos premjerė Indira
Gandhi turėjo ilgą pasitarimą
su viceprezidentu Bush. Ji
skundėsi, kad Amerikos naujų
ginklų tiekimas Pakistanui su
žadino naujas ginklų lenkty
nes. Indija bijo, kad tie nauji
ginklai bus panaudoti prieš
Indiją, kuri jau turėjo tris
karus su Pakistanu.
— Izraelyje
sudaryta
komisija įsakė iškasti palai
dotų arabų teroristų lavonus ir
padaryti naujus patologinius
skrodimus. Izraelio kariuo
menė puolė keturių arabų pa
grobtą žmonių pilną autobusą
ir arabai visi žuvo puolime.
Vėliau atsirado liudininkų, net
korespondentų
fotografų,
kurie matė du arabus po puo
limo gyvus. Bandoma išaiš
kinti, kada ir kaip jie žuvo.

Senatorius Gary Hart iš Colorado džiaugiasi laimėjęs demokratų
pirminius rinkimus Nebraskoje ir Oregone. Nors Nebraskoje jis gavo
tik 24 delegatus, o Oregone — 43, jo šalininkai mano, kad šis pasi
sekimas padės jam birželio 5 d. Kalifornijos balsavimuose. Tą dieną
balsavimai penkiose valstijose nulems 486 delegatus.

įspėjo Kiniją
neliesti Vietnamo
M a s k v a . — Sovietų „Tass'
agentūra paskelbė pareiškimą
apie Kinijos - Vietnamo san
tykius. Kaip žinoma, Sovietų
Sąjunga
atšaukė planuotą
savo delegacijos kelionę į
Pekiną. Delegacijai vadovauti
turėjo vicepremjeras Archipovas. Kai kurie komentatoriai
rašo, kad sovietų nutarimas
nedalyvauti Los Angeles
Olimpinėse žaidynėse ristinas
ir su Reagano politika Kinijos
atžvilgiu. Sovietus baugina ne
tiek Amerikos prezidento pa
reiškimai, kiek galimi artimi
kariniai Kinijos - JAV ryšiai.
Spaudos agentūra
rašo:
„Kinijos karinės provokacijos
prieš Vietnamą yra didžiau
sios po agresijos 1979 metų va
sario mėnesį. Pradedant 1984
metų balandžio 28 diena Ki
nijos kariuomenė keliuose ruo
žuose pažeidė Vietnamo sieną,
įsiveržė į jo teritoriją ir užėmė
kai kurias aukštumas".
Kinijos valdžia teigia, kad
esą ji tik „duoda atkirtį" Viet
namo karinėms dalims, kurios
užpuldinėja Kinijos sieną. Bet
kas patikės, kad šalis, kurioje
gyvena 60 mil. žmonių, ryšis
pradėti karinį susirėmimą su
valstybe, kurios gyventojų
skaičius viršijo bilijoną? Kas
gali įsivaizduoti, kad šalis, nu
varginta
beveik
keturias
dešimt metų trukusio karo
prieš imperialistinius agreso
rius, mes iššūkį valstybei,
turinčiai keturių milijonų ar
miją ir praktiškai neribotus re
zervus.
Užtat visi prisimena, kad
pati Kinijos valdžia, kuri su
organizavo Vietnamo užpuo
limą 1979 m., ne kartą gyrėsi,
kad „antrą kartą pamokys"
Vietnamą. Tam, kas nori
„pamokyti" nepriklausomas
valstybes, pravartu būtų prisi
minti istorijos pamokas. Būtų
labai neįžvalgu manyti, kad
1984 metais agresijos prieš
Vietnamą rezultatai ir padari
niai bus kitokie negu 1979
metais.

Sovietų Sąjungoje smerkia
mas Kinijos karinės provoka
cijos prieš Vietnamo socialis
tinę respubliką.
Vietnamo
vyriausybė ne kartą siūlė Ki
nijai vesti rimtas, dalykiškas
derybas, kad būtų galima tai
kiai politiškai sureguliuoti
visus klausimus. J i n e kartą
pareiškė pasiryžimą sudaryti
nepuolimo sutartį. Toks kelias,
o ne karinė konfrontacija,
geriausiai atitiktų Kinijos ir
Vietnamo tautų interesus, tai
kos ir saugumo Azijoje inte
resus, rašo „Tass" agentūra.
Sovietų spauda rašo, kad
Reaganas užtikrino Kinijos
valdžią, kad JAV niekada
nesutiks pasirašyti su Sovietų
Sąjunga susitarimo dėl bran
duolinės ginkluotės Europoje
sumažinimo arba sunaikini
mo, jeigu liks nepaliestos so
vietų raketos, išdėstomos Azi
joje. Šitaip susiedamas Aziją
su derybomis dėl branduo
linių priemonių apribojimo
Europoje, Reaganas dar sykį
patvirtino militaristinį JAV
administracijos kursą. Kaip
žinoma, raketos, apie kurias
užsiminė JAV prezidentas,
reikalingos Sovietų Sąjungai
tam, kad apsisaugotų nuo
Azijos ir Ramiojo vandenyno
regione dislokuoto Amerikos
vidutinio nuotolio ginklo, rašo
„Tass".
Vakarų pasaulio žvalgyba
žino, kad iš 1S4 sovietų ar
mijos divizijų net 52 stovi prie
Kinijos sienos. Pentagono ži
niomis, 135 iš 37* naujųjų so
vietų SS-20 vidutinio nuotolio
branduolinių raketų yra nu
kreiptos į taikinius Kinijoje.
Specialistai tvirtina, kad 25
nuoš. sovietų kannio biudžeto
lėšų skirti Kinijos pasienio
gynybai.
— Irane buvo sušaudyti dar
septyni narkotikų pirkliai.
— Argentinos prezidentas
Alfonsin pasmerkė Amerikos
bankų
paskolų nuošimčių
pakėlimą iki 12 si puse nuoš.

— Popiežius Jonas Paulius
II padovanojo kulką, kuria jis
buvo sužeistas 1981 gegužės
mėn. atentate, Portugalijos
Fatdmo8 Mergelės koplyčiai,
kur kulka bus laikoma.
— Kinijos liaudies kongre
sas išklausė premjero Zhao
Ziyang planų, kurie pagrei
tins Kinijos modernizavimą.
Jis įveda privačios inicia
tyvos, laisvosios rinkos, kooperatyvinius
principus,
pakeičia mokesčių ir valsty
binių subsidijų sistemą.
— Belgijoje vyksta NATO
gynybos ministerių konfe
rencija. Sekretorius Weinbergeris siūlė sustiprinti konven
cinius ginklus.
Europos
ministeriai ragino daugiau
ginklų gaminti Europoj. Bri
tanijos Heseltin žadėjo padi
dinti britų armiją prie Reino
dar 4,000 kareivių.
— Pirmadienį Baltuosiuose
Rūmuose lankysis naujasis
Salvadoro prezidentas Jose
Napoleon Duarte.
— Pentagonas planuoja iš
leisti naujoms karinėms ba
zėms Centrinėje Amerikoje ir
Karibų jūros regione 149 mil.
dol. Daug aerodromų ir karo
sandėlių planuojama statyti
Hondūre. Čia manoma per
kelti iš Panamos Pietinės Ko
mandos karinį štabą.
— Salvadoro prezidento rin
kimus pralaimėjęs dešiniųjų
partijų atstovas Roberto d'Aubuisson pareikalavo iš naujo
skaičiuoti balsus. Jis jaučiasi
apgautas.
— Lenkijos katalikų primas
kardinolas Jozef Glemp per
Paryžių atvyko į Romą. Pran
cūzijoje jis buvo sutiktas vie
tinių lenkų.
— Izraelio dienraštis „Maariv" paskelbė, kad tarp Izra
elio ir Sirijos vyksta slaptos
derybos. Izraelio vyriausybė
žinią paneigė.
— Senato vadai subarė sen.
Hekns, nes jis savo priekaiš
tus dėl Salvadoro rinkimų parėmė slaptais, tik senato žval
gybos komiteto
nariams
žinomais šaltiniais.
— Afganistano
valdžia
paskelbė, kad organizuojami
civilių gyventojų ginkluoti
būriai, kurie padės kovoti
prieš „banditus". Užsienio dip
lomatai teigia, kad tokie ci
vilių daliniai galės veikti tik
miestuose. Tokius „draugovi
ninkus" Kabulo valdžia ban
dė anksčiau, tačiau nieko neiš
ėjo, n e s ginkluoti vyrai
perbėgdavo pas laisvės ko
votojus.
— Senato užsienio reikalų
komitetas atmetė Leslie Lenkowsky paskyrimą JAV In
formacijos agentūros vicedi
rektorium. Jis nepatvirtintas,
nes padėjo sudaryti agentūros
kalbėtojų sąrašą, kur buvo išskryninguoti liberalai.
— Beirute nesprogęs svie
dinys sukėlė 8-12 metų vaikų
susidomėjimą. Jie pradėjo su
sviediniu žaisti, j i s sprogo,
trys vaikai žuvo.
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Spaudimas Maskvai
išleisti Sacharovus
VVashingtonas. — Ameri prekybos viceministeris Vlakoje gyvenantis Andrejaus Sa dimir Suškov ir Gosplano vice
charovo posūnis, Yelenos Bon- pirmininkas Nikolai Inozemner, Sacharovo žmonos sūnus, cev. New Yorke įvyks trijų
pareiškė
korespondentams, dienų JAV - Sovietų Sąjungos
kad Sacharovai abu badauja Prekybos ir Ekonomikos tary
ir gali mirti, jei sovietų val bos susirinkimas. Iki šiol
džia neleis jo motinai išva Maskva šios kelionės nėra
žiuoti. Sūnus Aleksėj Semio- atšaukusi.
n o v p a r e i š k ė , k a d j i s Amerikoje veikianti Tarp
nevažiuos į Sovietų Sąjungą, tautinė Žmogaus teisių sąjun
nes ten valdžios agentai gali ga (ISHR) paskelbė, kad Sa
panaudoti jį bado streiko už charovo gyvybė yra pavojuje.
baigimui. Prieš trejus metus Organizuojama skubi kampa
Sacharovai badavo 17 dienų, nija „Sacharovui gelbėti". Są
priversdami sovietų valdžią iš junga veikia kartu su pana
leisti Semionovo žmoną Yeli- šiais organizacijos skyriais
zavetą Aleksejevą. Kai Alek- Oslo, Kopenhagoje, Frank
sejeva gavo vizą Sacharovai furte ir Londone. Visą akciją
užbaigė streiką. Tuo metu jie koordinuoja sąjungos centras
Paryžiuje.
jau buvo Gorkio ligoninėje.
Sąjungos Amerikos skyrius
Senato
užsienio
reikalų
kreipėsi
į Kolumbijos distrikto
komitetas vienbalsiai pasmer
tarybą,
reikalaudama gatvę
kė dabartinį sovietų valdžios
prieš
Sovietų
Sąjungos amba
elgesį su Sacharovu ir jo
sadą
Washingtone
pavadinti
žmona. Komitetas ragino so
„Andrejaus
Sacharovo
gat
vietų vyriausybę atšaukti kal
tinimus Sacharovo žmonai ir ve". Sąjunga rekomenduoja
išleisti ją gydytis į bet kurią gatvių pavadinimo pakeitimo
ceremonijas organizuoti gegu
šalį, kur ji nori.
Stanfordo
universiteto žės 21 d. Kongresas tą dieną
fizikos prof. Sidney Drell per jau yra pavadinęs „Nacionali
skaitė korespondentams tele ne Sacharovo diena".
gramos tekstą. Jį pasirašė 36
Amerikos Nacionalinės Moks
lų Akademijos nariai. Tele
Perdavė Izraeliui
grama adresuota Konstan
naciu bylas
tinui Černenkai,
kuris
prašomas išleisti Sacharovus į
Washingtonas.
— Tei
užsienį.
singumo
departamente
gegu
Šiuo metu
Amerikoje
lankosi sovietų mokslininkų žės 15 įvyko trumpos, iškil
grupė. Jai vadovauja Georgi mingos ceremonijos, kuriose
Arbatov, Amerikos ir Kana JAV vyriausybė perdavė Izra
dos instituto Maskvoje direk elio vyriausybei užbaigtas ar
torius. Delegacija susitinka su tebevykstančias kvotas prieš
Amerikos mokslininkais, kurie buvusius nacius »r jų kolobokelia Sacharovo likimo klau rantus, kurie buvo įsivėlę į
simą. Sovietai įspėjami, kad žydų persekiojimą, žudymą II
Sacharovo vargai gali paliesti Pasaulinio karo metu. Valsty
prokuroras
William
tolimesnius mokslininkų susi bės
French
Smith
savo
įstaigoje
tikimus. Ateinančią savaitę
įteikė
Izraelio
ambasadoriui
Amerikon turi atvykti sovietų
ekonomistų delegacija, kuriai Meir Rosenne nedidelę, išrai
vadovauti numatyti užsienio žytą medinę dėžutę, kurioje su
dėti Amerikos bylų, tardymų,
'
investigacijų. užbaigtų ar te
bevykstančių kvotų mikrofil
Kostarikos žygis
mai.

prieš militarizma

San J o s e . — Apie 30,000
žmonių dalyvavo Kostarikos
demonstracijoje prieš karą,
prieš militarizma, už taiką ir
neutralumą. Kostarika. kaip
žinoma, neturi jokios kariuo
menės. Tvarką palaiko poli
cija, pasienius saugo specia
lūs
ginkluoti
sargybiniai.
Demonstracijos rengėjai pasi
sakė prieš JAV administra
cijos pastangas įtraukti Kos
tarika į Centrinės Amerikos
konfliktus. Iš jos teritorijos
veikia Nikaragvos laisvės ko
votojai, vadovaujami Eden
Pastora. Demonstracija pa
smerkė ir jo veiklą.

Nauja valdžia
Jugoslavijoje

Belgradas. — Jugoslavijos
federalinis parlamentas pa
tvirtino naują prezidentų tary
bą penkeriems metams. Prezi
— Federalinis distrikto tei dento pareigas vienerius
sėjas Greene pareikalavo Wa- metus eis Montenegro respub
shingtone, kad teisingumo likos atstovas Veselin Djudepartamentas
p a s k i r t ų ranovic, o jo pavaduotoju bus
objektyvų specialų prokurorą Vojvodinos provincijos at
ir išaiškintų, ar nebuvo pa stovas Radovan Vlajkovic. Jis
darytas nusikaltimas 1980 m. ateinančių metų gegužės 15
rinkimų kampanijos metu. taps prezidentu.
Reikia ištirti, kaip tuomet pre
Parlamentas 308 nariai pa
zidento Carterio debatų doku tvirtino naują
vyriausybę,
mentai pateko į respublikonų kuriai premjerė liko ta pati
kandidato Reagano komiteto Milka Planine. Ji tačiau pa
rankas. Teisingumo departa keitė devynis kabineto narius.
mentas pareiškė, kad šis tei Jugoslavijoje, paga 1 Tito
sėjo sprendimas bus apeliuo paliktą planą, prezidentai kas
tas.
met keičiasi.

Marokas gerina
ryšius su Izraeliu
R a b a t a s . — Maroko prin
cas Mohammed surengė ban
ketą Maroko žydų suvažiavi
mo dalyviams, kurių tarpe
buvo ir 35 delegatai iš Izra
elio, buvę Maroko gyventojai.
Nors Marokas formaliai te
bėra su Izraeliu karo stovyje,
jo karalius ir vyriausybė
veikia užkulisiuose, bandy
dami įgyvendinti taiką tarp
Izraelio ir arabų šalių. Ban
kete dalyvavo keli Maroko
ministeriai ir premjeras Karim
Lamrani.
Izraelio
delega
cijoje, kurią sudarė Maroke
gimę žydai, dalyvavo keli Iz
raelio parlamento nariai.
Sirija dėl šio Maroko elgesio
atšaukė iš Rabato savo amba
sadorių. Izraelio premjeras
pasidžiaugė Maroko gestu,
ragino priimti Camp Davido
dvasią, sekti Egipto pėdomis.

KALENDORIUS
Gegužės 17 d.:
zilė. Mindaugas.
Gegužės 18 d.:
Juiita. Erdvilas,

Paskalis. BaGaila.
Jonas I Pop..
Ryte.

ORAS
Saulė
8:05.

teka

5:30, leidžiasi

Saulėta, šilčiau, temperatū
ra dipna Hf> 1 neirti ~~ *

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. gegužės
mėn. 17 d.
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atlaidus
busite ~~~>i
gerai pavaišinti ir galėsite išbandyti
savo laimę. Ši graži religinė
atlaidų tradicija kviečia ir kai
myninių parapijų lietuvius
atsilankyti.
S. Sližys

Q

GEGUŽINĖ

MŪSŲ ABITURIENTAI
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NIKUTĖ REMIGIJA
BAUŽAITĖ

denį Lawrwnce Technologijos
institute pradės
studijuoti
elektros inžinieriją. Priklausė
gimnazijos tinklinio koman
dai. Tinklinį žaidžia ir lietu
vių komandoje. Gieda Dievo
Apvaizdos parapijos chore ir
tautinius šokius šoka "Audi
nio" vienete. Priklauso Detroi
to „Gabijos" skaučių tuntui ir
šiuo metu eina paukštyčių
vadovės p a r e i g a s . Mokė
si skambinti pianinu. Mėgsta
sportą, ypač slidinėjimą ir
plaukymą.
VTOLETTA N I J O L Ė
ZELWINDER

Nikutė Baužaitė, dukra a.a
Valentino Baužos ir Yolandos
Baužienės - Zaparackienės, bai
gė North Farmington gimna
ziją. Aktyviai reiškėsi gimna
zijos veikloje: klasės sekretorė,
atstovavo savo klasei Studen
tų taryboje, dalyvavo mokyk
los muzikaliniuose pastaty
muose, žaidė
europietiška
futbolą ir priklausė „Pom
Pom" komandai, būdama ko
mandos kapitonė.
Nikutė baigė 12 lituanisti
nės
mokyklos skyrių, priklau
I.JL.
sė skaučių ..Gabijos" tuntui,
šoks Tautinių šokių šventėje
su A u d i n i o " jaunesne grupe.
Šiais metais pradės studi.,,•
,
buvo atrinkta
į specialią „Projuoti
Albion universitete
kur
„ fessional Management" pro
gramą.
Nikutė debiutuos „Kartą pa
vasarį" baliuje.
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LVNDA J U Š K A I T Ė

Violetta Nijolė Zehvinder,
dukra. Nijolės
„ , . Rozinskaitės
,
, . ir

T

Jurgio Zelvvmder, baieria
Adams
gimnaziją Rochester,
. ,6
..
; ai«*<*
Michigan. Mėgsta n atletiką,
žaidžia tenisą, domisi plauky
mu- čiuožimu ir buriavimu. Pri
klauso "Audinio" tautinių šo
kių v i e n e t u i .
Studijuos
sąskaitybą Oakland universi
tete.

LB MICHIGANO
A P Y G A R D O S VALDYBA
1984 m. gegužės mėn. 10 d.
naujoji
JAV
Lietuvių
Bendruomenės apygardos val
dyba pareigomis pasiskirstė
taip:
Vytautas Kutkus (Detroi
tas) — pirmininkas, Vytautas
Jonaitis (Grand Rapids) —
vicepirmininkas, Algis Bražė
nas (Detroitas) — iždininkas.
V. K u t k u s
TRUMPAI

•

Lynda Juškaitė. Algimanto
ir Donna Juškų dukra, baigia
Eisenhovver gimnazija Washington. Michigane. Pasižy
mėjusi mokinė — mokslo pa
žangumu
yra
pajėgiausių
mokinių tarpe. Priklauso mokyklos ..Key Club". Rudenį
Oakland universitete studi
juos ekonomiją ir vadovavi
mą (management). Mėgsta
plaukti, čiuožti, šokti. Ją džiu
gina menas ir muzika.

- KONCER
TAS

Šiais metais Dievo Apvaiz
dos parapijos metinė gegužinė
įvyks birželio 3 d. Prasidės
tuojau po 10:30 v. šv. Mišių.
Bus įvairių pramogų. Veiks
laimėjimų lentynos ir visų mė
g i a m a s „laimės šulinys". La
bai laukiamos dovanos — fan
tai. Taip pat
priimamos
piniginės aukos, už kurias bus
nupirkta laimikių. Laukiamos
i r stambesnės dovanos lai
mėjimų stalui. Dovanos pri
imamos sekmadieniais vaikų
darželio klasėje, kitomis die
nomis — klebonijoje.
Be įvairių tradicinių geguži
nės gėrybių bei linksmybių,
kaip: lietuviško maisto virtu
vės, pyragų išpardavimo ir
įvairių gėrimų pasirinkimo,
šiais metais .yra numatyta
turėti daug pramogų. Bus įvai
rios muzikos, kortavimo stalų
ir žaidimų vaikams. Sporto
klubas „Kovas" yra numatęs
suruošti kelias sporto rungty
nes ir bus rodoma televizijos
juosta iš . Šv. Kazimiero mi
nėjimo.
Šių metų gegužinės pagrin
dinė atrakcija yra „Pašvais
t ė s " choro iš Londono, Ontario, svečiavimasis
mūsų
šventėje. Jie planuoja atvykti
sekmadienį iš ryto. Turėsime
progos juos išgirsti giedant
mūsų bažnyčioje laike 10:30 v.
šv. Mišių. 3 vai. po pietų „Pa
švaistė" atliks pagrindinę ir
linksmiausią šios gegužinės
dalį. Tai bus koncertas salėje.
Programa bus neilga (kokių 45
minučių), linksma, nuolat keičianti formatą, susidedanti iš
solistų, duetų, kvartetų bei
vyrų ir moterų choro.
Gegužinės svečiai yra prašomi šį kartą nesiskubinti namo,
bet palaukti koncerto, sutikti
mūsų artimus kaimynus iš Ka
nados.
Kalbant apie virtuvę ir
maistą,
būtų
nepaprastai
džiugu, kad
parapiečiai,
nelaukdami prašymų bei mal
davimų, pasisiūlytų į talką.
Kviečiame visus — parapiečius, jų draugus ir pažįstamus', gSiittesTkaimynus,kuo
gausiau dalyvauti gegužinėje.
Tik jūsų visų dalyvavimas
lems gegužinės pasisekimą bei
pelną, kuris lengvina parapi
jos patalpų išlaikymo ir pa
gerinimo naštą. Gegužinė su
t e i k s progą
pabendrauti,
arčiau susipažinti ir pasi
linksminti.
Gegužinės rengėjai

Nelė ir A r v y d a s P a l t i n a i
atvyksta į Detroitą ir gegužės
20 d. 7 vai. vak. koncertuos
Kultūros centre prie Dievo Apvaizdos bažnyčios, Southfield,
Mich. Koncerto rengėjai yra
„Lietuviškų melodijų". radijo
valanda, kuriai vadovauja inž.
Algis Zaparackas.
Lietuvių žurnalistų Det
roito s k y r i a u s metinis narių
susirinkimas įvyks birželio 3
d., sekmadienį, 3 vai. p.p.
„Švyturio" jūros šaulių sto
J A N E KIZLAUSKAITĖ
vyklavietėje
,. Pilėnuose",
Manchester, Mich. Jeigu nepa
siseks išrinkti naujos vaidybos tai gali būti prieita prie
skyriaus uždarymo. Tą pačią
dieną yra stovyklavietės ati
darymas. Visi atvykę bus
gerai pavaišinti, nes moterų
sekcija su vadove Angele
Būkšniene iš anksto parūpins
visiems gerus pietus. Tą bir
želio sekmadienį, po pamaldų
savose bažnyčiose, atvykime
pas šaulius į Pilėnus.
Šv. A n t a n o
Lietuvių
parapijos D e t r o i t e bažny
čios patrono atlaidai bus sek
madienį, birželio 17 d. Pamaldų iškilmingumui parapijos
Jane Kizlauskaitė, Kazimie- choras ruošiasi naujoms giesro ir Liolės Kizlauskų dukra. mėms. kurios šioje bažnyčioje
baigia Mercy gimnaziją. Ru- dar nėra giedotos. Atvykę \

v - *Air• toliau
i • dirbJ- U
nariams. Kvietė
ti. Kalbėdamas apie atliktus
darbus pasakė: „Praėjusiais
metais dalyvavome pavergtų
tautų festivalyje, nors t a s
festivalis nebuvo per daug pel
ningas, bet nuostolių netu
rėjome. Dalyvausime ir šiais
metais liepos 13 - 15 d. ir turė
sime vieną maisto kioską.
Kviečiu organizacijas daly
vauti festivalyje ir užsidirbti
savo reikalams pinigų. Kioską
išnuomoti kainuoja 250 dol.
Surengėme Vasario 16-tosios
minėjimą.
Ukrainiečiai ir Pabaltiečiai
Toronte rengia sporto olimpia
dą. Liepos 2 d. Toronte bus už
degtas sporto deglas ir neša
mas į Los Angeles. Deglas
Ambasadoriaus tiltą pasieks
liepos 5 d. 11 - 12 vai. Čia
įvyks jo sutikimo iškilmės,
kurias tvarkys sk. Juozas
Orentas. Palyvaus ukrainiečiai ir lietuviai.
Kasininkas Antanas Vaitėnas pranešė kasos stovį.
Sekr. Stasys Šimoliūnas
savo pranešime pareiškė, kad
dėl siunčiamų Vasario 16-to-

•
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DLOC SUSIRINKIMAS
Detroito Lietuvių Organiza
cijų centro metinis susirin
kimas įvyko gegužės 13 d. Šv.
A n t a n o parapijos mokyklos
klasėje P ^ d ė j T i r d i r b o s
kę perskaitė pirmininkas dr.
Algis Barauskas. Darbotvar
kę St. Šimoliūnas papildė:
buvo įtraukta mandatų patik
rinimas ir pranešimu svarsty
mas.
Susikaupimo minute pa
gerbti m i r e DLOC-o nariai
Ypatingai prisimintas Petras
B l i ū d ž i u ^ k u r i s iki savo mir
ties ėjo Finansų sekretoriaus
pareigas.
Susirinkimui pirmininkauti
pakviestas Antanas Sukauskas, o sekretoriauti — Anta
n a s Grinius.
Valdybos sekretorius Stas y 8 S į m o l i ū n a s pranešė kad
pakvietimai buvo pasiųsti 20
organizacijų, o į susirinkimą
atvyko 13 atstovų, kurie atstovauja 14 organizacijų.
Praėjusių metų susirinkimo
protokolą perskaitė sekr. Stašimoliūnas. Valdybos
sy8
pirmininkas dr. Algis Bar a u s k a s padėkojo valdybos

šios minėjimo laiškų buvęs
skeptiškas, bet pasirodo, kad
jų i š s i u n t i n ė j i m a s
ap
simokėjo. Vasario 16-tosios
minėjime priimtoji rezoliucija
buvo pasiųsta JAV Prezi
dentui, senatoriams, kongresmanam8 ir kitiems valdžios
pareigūnams. Į tas rezoliu
cijas gauta atsakymų tarp jų
ir JAV prezidento.
Kontrolės komisijos aktą
perskaitė
Edvardas
Milkauskas.
Į valdybą perrinkti: dr.
Algis Barauskas, Stefa Miški
nienė, Bernardas Brizgys, An
tanas Norus, Saulius Šimoliūnas, Eugenija Bulotienė,
Cėsys Šadeika, Antanas Sukauskas, Stasys Šimoliūnas,
Romas Macionis, Antanas
Vaitėnas,
Milda
Skorupskienė, Gražina Vaškelytė, A.
Grinius, Stasys Šadeika ir Algis Vaitiekaitis.
J revizijos komisiją: Edvardas Milkauskas, Petras Januška ir Bronius Valiukėnas.
Antroje susirinkimo dalyje
buvo svarstomi įvairūs klausimai ir sumanymai.
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Turtingumas tai kaip jūros
vanduo: kuo daugiau jo geri,
tuo jauti didesnį troškulį.
A. Schopenhauer
Kur pats esi kaltas, nemesk
kaltės aplinkybėms.
r

Y2 m e t ų
$30.00
$30.00
$30.00
$30.00
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$20.00
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turini n e a t s a k o . S k e l b i m ų k a i n o s
prisiunčiamos gavus praiymą.

DR. LINAS A. SI0RYS
A K i y LIGOS, CHIRURGIJA
2636 VV. 71st Street
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v.
Ketvirtad. nuo 10 v r. iki 6 v.v.
Susitarimui skambint 4 3 6 - 5 5 6 6

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė

R e d a g u o j a Emilija
E.

Pakalniškienė.

Pakalniškienė, 3 9 4 8 S.

Rankraščius siųsti

A r t e s i a n Ave.,

Chicago,

IL

adresu:
60632

DR. VIJAY BAJAJ

DR. EDMUNDAS VI2INAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos
2434 West 71st Street
Tel. HE 4-5849
Vai.: pirm ir penkt. 12—5; antr. ir ketv
12-«-6:30, šešt. tik susitarus

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer Ave. (prie Au*tin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. 585-7755

DR. K. G. DALUKAS

SV. KAZIMIERAS LIETUVOS
GLOBĖJAS

•

Sulaukusi šv. Kazimiero
garbės pripažinimo, Lietuvos
sostinė iškilmių dienomis gyveno nepaprastu džiaugsmu,
Dar prieš iškilmes Šventojo
kūnas iš paprasto kapo Viiniaus
katedros koplyčioje
b"™ perkeltas į altorių. Ta
proga karstas buvo pirmą
kartą atidarytas patikrinimui, vadinamajai rekognicijai. Tai buvo padaryta prie
liudininkų, kurie surašė atitinkamą protokolą, paskelbtą
bolandistų. Iš protokolo aiškėja, kad karstas buvęs drėgnoje vietoje, nes darbininkai,
jį išimdami, galėjo permirku!, ia8 . P ] >' tas ^ x į i r f ? k i u '
Tačiau šv. Kazimiero kūnas
rastas nuostabiai gerai išsilaikęs, nors kape gulėjęs 120
metų. Iškilmės vyko šv. Kažimiero mirties sukakties dienoje 1604 metais.
Atidarius karstą, prie galvos
buvo rasta šv. Kazimiero mėgiamiausia giesmė Marijai:
„Omni die, dic Mariae". Tos
gražios giesmės autorium ilgai
buvo laikomas pats šv. Kažimieras; tuo klausimu buvo nemažai ir prirašyta. Tačiau
šiandien manoma, kad tą giesmę Marijos garbei sukūręs
Bernardas iš Morlay.
Šv. Kazimiero karštą meilę

kaip iškilmingai buvo perkeltas naujon koplyčion šv. Kazimiero kūnas, kuris laikinai
buvo laikomas Goštautų - Katkevičių koplyčioje. Naujosios
koplyčios darbus užbaigus, ji
tviskėjo marmuru, švietė gipsinėmis figūromis ir buvo
išpuošta italų dailininko Delbenės freskomis,
šv. Kazimiero kūną perkelti
buvo n u m a t y t a 1636 m.
rugpjūčio 17 diena — nauja iš
kilminga
šventė
Vilniaus
miestui. Ta proga iš popiežiaus Urbono VIII atėjo
raštas, kuriuo Šv. Kazimieras
buvo paskelbtas Lietuvos Glo* į į °.į° i 2 * J " * L £ ^
„sub ritu diplici". Vilniaus
vyskupijos sinodas dar žymiai anksčiau (1602) Lietuvos
globėju, greta šv. Jurgio ir šv.
Mikalojaus, buvo pasirinkęs ir
šv. Kazimierą. Popiežiaus Urbono VIII raštas Vilniaus
šventąjį dabar iškėlė į pirmąją
vietą ir vyriausiu globėju. Jo
kūno perkėlimo šventę, naujai
suteiktus atlaidus ir vis labiau
plintantį šv. Kazimiero garbinimą yra plačiai aprašęs popiežiaus nuncijus Filonardi
savo pranešimuose Romoje. Iš
jų sužinome, kad Šventojo
relikvijos buvo pirmą kartą
nešiojamos Vilniaus miesto

g * ? * * ^ ^ * ^ . *""•
žinojo jo tėvas ir todėl pirmąją
koplyčią, kurią jis buvo pradėjęs statyti savo sūnui, pavadino Švč. Marijos vardu. Vieta
koplyčiai buvo parinkta Viiniaus katedros kairėje pusėje,
Tačiau karalius Kazimieras
pradėtojo
darbo
netesėjo;
koplyčią baigė statyti Zigmantas Senasis. Kai joje buvo
palaidotas jų abiejų brolis
Aleksandras, didysis Lietuvos
kunigaikštis ir Lenkijos
karalius, o vėliau ir karalienė
Barbora Radvilaitė, koplyčia
buvo praminta karališkąja. Ji
vis dėlto pasirodė per prasta
šventa am
i
Lietuvos Karalai^ u *' kurio kultas žmonėse vis
l a b i a u skleidesi
- D ė l to Z i «
mantas Vaza
pradėjo statyti
n a u ą ko
J
Plyei«. pavadintą jau
šv. Kazimiero vardu. Ją statė
žymus architektas Dankoers.
Darbai užtruko iki 1636 metų.
Popiežiaus nuncijaus Visconti
žodžiais, „su dideliu blizgesTu^TaįTifl ra'sė"l630 metais, pranešdamas Romai,

f ^ f z ^ ^ S L ^ S
tos arkomis ir vainikais. Kazimiero vėliavą pakaitomis nešė
Lietuvos didikai senatoriai. Iškilmingoje procesijoje dalyvavo pats karalius Vladislovas Vaza. Zigmanto Vazos
sūnus, su savo seserimi, popiežiaus nuncijus Filonardi ir
abu Lietuvos vyskupai — Vilniaus Abraomas Vainius ir Zemaičių Jurgis Tiškevičius.
Procesijai
pasibaigus, šv.
Kazimiero karstas buvo padėtas į naujos koplyčios altorių.
Ta antroji iškilminga šventė buvo tartum baigiamasis
aktas šv. Kazimiero kanonizacijos eigoje. Šventojo garbinimas Lietuvoje ir užsienyje
™ l a b i a u P l į t °. Tai turėjo
nemažos reikšmės religiniam
Lietuvos gyvenimui.
16 „Vyčio"
Šis gyvenimas tai ligoninė,
kur kiekvienas sergantis nori
pasikeisti "lovomis"
Baudelaire

A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d (Cravvford
Medical Building). T e l . LU 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. JONAS MA2EIKA
DANTŲ GYDYTOIAS
4 6 0 0 VV. 103 S t . O a k Lavvn
Tel. 423-8380.
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
O f s tel. LL 5-0348: Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2EIKA
D r . Ant. R u d o k o kabinetą p e r ė m ė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51 st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr , ir penkt 10-4; šeštad. 10-3 vai.
Ot» 7354477 «•* 246 0O67 »rt» 246 6581

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

DR. A. B. GLEVECKAS
G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - A K i y LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos' pagal susitarimą
Ofiso tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKŠA
VAIKU LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000, Rez. G A 3-7278

DR. A. JENKINS
G Y D V T O J A S IR C H I R U R G A S
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 48«-4441

DR. K. A. JUČAS
O D O S LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURCilA
Valandos pagal susitarimo
Tel RFliance 5-1811

DR. WALTER J. KiRSTUK
Lietuvis gvdytoias
3025 VVest 59th Street
Vai pirm , antr . ketv ir penkt
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak
Treč ir šešt uždaryta

DR. IRENA KYRAS
D A N T Ų GYDYTOJA
2659 VV. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą — P i r m
antr , treč , ketv ir s>$tad
T e l . ofiso ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak
išskyrus trei Sešt 12 iki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
KCDIK.IL; IR VAIKU LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st. Street
Ofiso tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
4255 VV o3rd St. -,
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4)
o—8 antr 12 — o. penkt 10—12. 1—o

DR. VILIUS MIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Family Medical Clinic
217 East 127 St., Lemont, 111.
I mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų
Tel. 257-2265
Vai pagai susitarimą.
Namu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS *CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 6 0 1 2 0
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pa^al susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTĮ,, GYDYTOM
8104 S. Roberts Road
! m v l u j vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandom pagal susitjnma

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai!
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme

T. RAMA. M.D.
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
2 4 5 4 VVest 71 st Street
( 7 1 - m o s ir Campbell Ave. kampas)
Tel. 434-1818 ir 476-3344
Res. 852-0889
Vai : pirm., antr, ketv ir penkt.
3 iki 7 v p p Tik susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai : antr 1-4 p.p ir ketv. 2-5 p.p
Sešt pagal susitarimą
O f i s o tel. 776-2880, rez. 448-5545
O f i s o tel. 434-2123. namų 4 4 8 - 6 1 9 1

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 WMt 71tt StrMt
Pirm . antr. ketv ir penkt.
valandos pagal susitarimą
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2-6; šeštadieniais pagal susitarimą

Atsakomybė už sugundytus bėglius

AR ESAME
PASIRENGĘ JĄ
PILNAI PRISIIMTI?
Visiems aišku, kad pabėgu
sius iš sovietinės imperijos
asmenis reikia visomis iš
galėmis globoti. Ne visiems
aišku, ar morališkai leistina
juos prieš faktą kurstyti, kad
jie pabėgtų. Kurstyti kokiu
būdu? Ogi, pavyzdžiui, sovie
tų žaidėjams a t v y k u s į
olimpiadą (ko dabar, atrodo,
nebus), visomis priemonėmis
(plakatais,
lapeliais,
skel
bimais spaudoje ir oro ban
gomis, asmenišku verbavimu)
grūstis jiems j akį ir ausį su
šūkiu: — Rinkitės laisvę! Pa
bėkite!...

Į

I
i
Į

4

(Anot gausių spaudos prane
šimų, kaip tik šitokios „defektorių vajaus" akcijos šią
vasarą Los Angelėse ketino
imtis pabaltiečių ir kitos
grupuotės, susijungusios į D.
Balsigerio ir A. B. Mažeikos
vadovaujamą „Ban the Soviets" koaliciją.)
Tie, kurie įsitikinę, kad pa
bėgimus skatinti leistina, savo
pozicijos paprastai
jokiais
argumentais
nepagrindžia,
tikriausiai galvodami, kad jos
teisingumas jau ir taip savai
me aiškus. Tie, kurie, priešin
gai, mano, kad tai neleistina,
savo pažiūrai apginti daž
n i a u s i a i pateikia
tokius
motyvus:
1. Lietuvių tauta yra maža
tauta, todėl jai gyvybiškai
aktualu, kad tų lietuvių būtų
kuo daugiau. Pabėgęs iš oku
puotos Lietuvos lietuvis pats,
žinoma, nenutaus. Bet kas bus
su jo vaikais ir vaikų vaikais?
Kur daugiau šansų jo ainiams
nenutausti
(t.y. išlikti gy
viems lietuvybei): atsidūrus
išeivijoje, ar pasilikus tėvy
nėje? Deja, patirtis į šį klau
simą atsako išeivijos nenau
dai. Todėl skatinti tautiečius
bėgti iš tėvynės reiškia statyti
tautinės gyvybės pratęsimo in
teresą į antrą vietą. (Šis argu
mentas dar daugiau galioja
latvių ir estų tautoms, mažiau
rusų ir kitoms didelėms tau
toms, ir visų mažiausiai iš Sovietijos bėgantiems žydams.
Štai ir skirtumas tarp mūsų ir
žydų interesų!)

i
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*
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2. Pastačius tautinės gyvy
bės pratęsimo interesą į antrą
vietą, ką vis dėlto iš to laimė
sime? Geriausiu atveju, trum
pą sensaciją pasaulinėj spau
doj! O kaip su tuo konkrečiu
asmeniu, kurį sukurstėme pa
bėgti? Gerai, kad esame pasi
ruošę jam olimpiados metu su
teikti „fizinę ir teisinę pagalbą
slėpynėse", kaip žadėjo Ban
the Soviets koalicijos organi
zatoriai. Bet to dar negana.
Kaipgi bus vėliau? Kas rūpin
sis jo gerove žaidynėms pra
ėjus? Koalicijos vadas Davė
Balsiger skelbė, kad jis tikįsis
sulaukti „bent 200 defektorių". Ar jo organizacija
(kurios pagrindinė ašis y r a
Baltų laisvės lyga) pasiruošu
si jiems visiems suteikti toli
mesnį aprūpinimą, sudaryti
kiekvienam iš tų 200 (ar 100,
ar „tik" 50) pabėgėlių sąlygas
išmokti anglų kalbos, susiras
ti nuolatinę pastogę, tinkamą
darbą (kas iš daugelio rei
kalautų mokytis naujos profe
sijos)? Pasaulinio garso krep
šininkas gal ir susižvejos
milijoninį kontraktą kurioje
nors krepšinio komandoje, bet
kaip su tuo plaukiku, disko
metiku, sunkių svorių kilno
toju...? Gal pasiųsime tokį į do
ką laivų krauti?
Skatindami kitą žmogų im
tis tam tikro Žygio, tuo pačiu
morališkai prisiimame atsako
mybę ir už tolimesnį to žmo
gaus likimą, už pasekmes, ky
lančias iš to žygio įvykdymo.
Ar tikrai esame pasiryžę fi
nansiniu ir kitais požiūriais
šioje atsakomybėje ištesėti?

(Į šį klausimą bene įdo
miausiai atsakytų kai kurie iš
tų naujausių emigrantų, kurių
savo tarpe jau dabar turim.)

KOMUNISTŲ TARPTAUTINIAI
FRONTAI
Taip komunistai apgaudinėja pasaulį
(Pabaiga)
Afro — Asian liaudies s
solidarumo organizacija

J . VAICELlCNAS
- ~~~""_~~~~~
' Gupta iš Indijos. Cia tos orga
nizacijos vadovybę daugumoNuostabu, kad tokią organi je sudaro mokslininkai iš nezaciją įkūrė Maskva. Juk ko k o m u n i s t i n i ų
kraštų.
munistinėje Lenkijoje tokia Sekretoriatas mažas. Vyr. sek
organizacija valdžios per retorius J. K. Dutton iš Angli
sekiojama. Ši komunistinė jos. 1983 m. suvažiavime, ku
organizacija buvo įkurta 1957 ris įvyko R. Berlyne, buvo
m. Kairo mieste, Egipte, kada kalbėta apie apsiginklavimo
Maskva tame krašte laikė lenktynes, taikos judėjimą.
20,000 savo karių. Egipto pre
Tarptautinė
zidentas Sadatas sovietus iš
savo krašto išvijo. Kiek žino
žurnalistų
ma, sovietai vėl veržiasi į
organizacija
Egiptą.
Ji įkurta 1946 m. Prahoje,
Šios organizacijos vadovy Čekoslovakijoje. Ji apima 120
bę sudaro: A. Sharkavvi iš kraštų, turi 180,000 narių. Or
Egipto, A. Mayzar iš Palesti ganizacijos pirmininkas K.
nos, A. Aziz iš Sri Lankos, M. Nordenstreng iš Suomijos. Va
Ibriagimov iš Sovietų Sąjun dovybė — 20 narių. Sekreto
gos, O. Lysarides iš Kipro, N. riate yra 8 nariai. Vyr. sekre
Binh iš Vietnamo, A. Nzo iš P. t o r i u s — J. Kubka i š
Afrikos, A. Ratebzade iš Af- Čekoslovakijos. Leidžia mėnegaiustano, A. Sharif iš Ira-: 8 į n į laikrašti „The Demokratic
ko. Sekretoriatą sudaro 17 as-l Journalist".
menų, kilusių iš atskirų
1983 m. suvažiavime buvo
kraštų. Vyr. sekretorius N. pasisakyta prieš imperializ
Husayn iš Irako. Organizaci mą ir už Korėjų suvienijimą.
j a leidžia laikraščius, mėnesi Nepasakyta, prieš kokį impe
nį „Solidarity" ir kas metų rializmą tie žurnalistai pasi
ketvirtis — "Development and sakė: prieš esamą sovietinį im
Sočio — Economic Prpgress' perializmą ar prieš kokį nors
1983 m. tos organizacijos su ateityje būsimą imperializmą.
važiavimas įvyko Egipte, Kai Nebuvo pasakyta, kaip su
ro mieste. Cia kalbėta apie pa jungti Korėją: ar 9 mil. gyven
galbą Palestinai ir Libanui. tojų Š. Korėją prijungti prie P.
Pasisakyta prieš JAV pasi Korėjos su 30 mil. gyventojų
ruošimą karui. Nieko nebuvo ar priešingai. Vietnamas bu
kalbėta apie milžinišką sovie vo sujungtas į komunistinę
tų pasiruošimą karui ir tų ka valstybę, kuri paskui puolė net
rų vedimą.
ir savo kaimynus Laosą, Kombodiją.
Tarptautinė

3. Kai kurie bėgliai spren
dimo pabėgti imasi momento
įkarštyje. Tuo atveju kurs
tytojų atsakomybė ypatingai
sunki. Kiti tai padaro, spren
dimą iš anksto vispusiškai
apgalvoję. Tačiau ir šiuo at
veju mūsų atsakomybė ne
dingsta. Kągi reiškia sovie
tinės dezinformacijos są
lygomis tas jų „vispusiškas
apsigalvojimas"?
Sovietinė
propaganda
Amerikos gy
venimą piešia bjauriausiomis,
tamsiausiomis spalvomis, o
tai, ko negali šitaip pavaiz
duoti, visiškai nutyli. Tarybi
niai piliečiai, skaitydami, kaip
jiems įprasta, tą propagandą
„atvirkštiniu būdu", iš to
absoliučiai negatyvaus vaiz
do susidaro absoliučiai tobulą
Amerikos vaizdą, kuris irgi ne
atitinka tikrovės. Girdėję, kad
pas mus „baisiausiai skriau
džiami negrai", jie čia atvykę
didžiai nustemba sužinoję,
kad pas mus yra negrų prob
lema! (Ir visai kitokia, negu ją
garsina komunistinė spauda.)
Šiaip ar taip, pilno ir tikslaus
supratimo apie tikrąsias čio
nykščio gyvenimo sąlygas
daugumas sovietinių bėglių
neturi ir negali turėti (nors
vieni susigaudo greičiau už
studentų unija
kitus). Tam Maskva ir sutvėrė
Ši organizacija įkurta 1946
geležinę uždangą! Ką visi jų
vienodai gerai žino, tai tik tą, Prahoje, Čekoslovakijoje. Ji
apima 109 kraštus. Organiza
kad čia yra laisvė. Bet vien iš
cijos narių skaičius — 10 mil.
laisvės duonelės nekepsi!
Organizacijos vadovybę suda
ro 12 narių. Jos pirmininkas
Praėjusią žiemą iš sovieti M. Stepan iš Čekoslovakijos.
nio laivo, sustojusio Ispanijai Sekretoriatą sudaro 10 narių.
priklausančiose Kanarų salo Vyr.sekretorius yra S. Kunase pabėgo 19 m. jūrininkas lan iš Indijos. Organizacija
Aris Žukauskas. J o atvykimo į leidžia
mėnesinį
laikraštį
Chicagą proga kovo mėn. Bal- „World Student News". 1983
fo patalpose sušauktoje lie m. įvyko organizacijos suva
tuvių spaudos konferencijoje žiavimas Atėnuose, Graikijo
iš jo paties žodžių paaiškėjo, je. Kalbėta apie taiką ir nusi
kiek mažai jis tesuvokė, kas jo ginklavimą.
Amerikoje laukia. Jis net ne
buvo girdėjęs, kad šiame kraš
Pasaulio
te esama lietuvių! (Pasisakė
mokslininkų
niekados neklausęs Amerikos
federacija
balso ar Laisvės radijo.) Tiesa,
Ji įkurta 1946 m. Londone,
pabėgti jo niekas nekurstė ir
neragino, tai buvo grynai jo Anglijoje. Apima 70 kraštų, tu
paties ilgai brandintas spren ri narių 450,000. Jos vadovy
dimas. Ir visa laimė, kad jį bę sudaro: prezidentas J. M.
susirado Balfas, savanoriškai Legay iš Prancūzijos, vicepreperėmė devyniolikmečio glo zidentas N. G. Basov iš Sov. Sbą, jį apgyvendino, maitina, gos, K. Bratanov iš Bulgariaprūpina ir leidžia į mokslus. jos, P. Biąuard iš Prancūzijos,
O ar Balfas galėtų tokią naštą T. Hirone iš Janoniios, N. P.
prisiimti, jeigu ji staiga dešim
teriopai padidėtų?

Krikščionių
t a i k o s konferencija

jonai.

Sekretoriatą sudaro: kun. dr.
L. Mirejevsky iš Čekoslovaki
jos, kun. A. Ch. Rosa iš Sri
Lankos, A. S. Fomin iš Sov. Sgos. įstaigos direktorius dr. T.
Gyorgy iš Vengrijos. 1983 m.
suvažiavime pasisakyta prieš
JAV branduolinių raketų iš
dėstymą Europoje, už nusi
ginklavimą. Nei vienas suva
žiavimo narys nepasisakė
prieš Sovietų branduolines ra
ketas, kurios jau išdėstytos
Europoje ir Azijoje. Nepasisa
kyta nė prieš nusiginklavimą
Sovietų Sąjungos, kuri yra la
biausiai apsiginklavusi pa
saulyje.
T a r p t a u t i n ė advokatų
d e m o k r a t ų sąjunga
Ši organizacija įkurta 1946
metais Briuselyje, Belgijos
sostinėje. Ji apima 80 kraštų.
Turi apie 25,000 narių. Orga
nizacijos pirmininkas yra J.
Nordmann iš Prancūzijos, vicepirm. G. Stuby iš R. Vokieti
jos. Dar į tą valdybą įeina 22
nariai iš įvairių kraštų. Sekre
toriatą sudaro 13 narių, kurie
yra iš įvairių kraštų. Vyr. sek
retorius A. Bentoumi iš Alžy
ro. Organizacija leidžia laik
raštį
,,Review
of
Contemporary Law". Jis išei
na du kartus per metus.
1983 m. ta advokatų organi
zacija savo suvažiavime na
grinėjo svarbius tarptautinius
reikalus: žmogaus teisės, tei
sės piliečiams į taiką, saugu
mą, suverenitetas. Ką reiškia
tie svarstymai, jei Sov. Sąjun
goje nėra žmogaus teisių, tai
kos, saugumo. Sakoma, kad
jau dabar sovietai Afganista
ne yra pakloję 5000 savo na
rių, norėdami pavergti šį kraš
tą. Komunistiniai advokatai
savo suvažiavimuose išnagri
nėja daug vertingų dalykų, bet
jų netaiko sovietams, todėl ir
jų tie nagrinėjimai yra tik tuš
čias burbulas.

Ši organizacija įsteigta Pra
hoje, Čekoslovakijoje, 1958 m.
Ji apima 80 kraštų. Nepasa
kyta, kiek ji turi narių. Nuos
tabu, kad komunistai globoja
krikščionis, kurie dirba komu
nizmo ir ateizmo naudai.
Tos organizacijos vadovybę
sudaro prezidentas vysk. dr.
K. Toth iš Vengrijos, viceprez.
Pabaigai
yra kun. dr. R. Andramanjato
iš Madagaskaro, metropolitas
Kaip duomenys rodo, Mask
dr. P. M. Gregorios iš Indijos. va prieš Vakarų pasaulį kovo
Jis taip pat išrinktas co-prezi- ja visais frontais, smerkdami
dentu Pasaulio bažnyčių tar Vakarų pasaulį, bet visai ne
nybos, kuri, matyt, taip pat smerkdami komunizmo ir jo
yra palanki komunistams. Ki vykdomų nusikaltimų. Tas ro
ti nariai yra prof. dr. G. Bas- do, kad tie frontai kovoja vien
sarak iš R. Vokietijos, prof. dr. pusiškai ir neteisingai. Tie vi
S. Arce-Martinez iš Kubos, si frontai buvo įkurti po
metropolitas N. Carneau iš antrojo pasaulinio karo. Tas
Rumunijos, kun. dr. Ch. Gray rodo, kad sovietai to karo pa
iš JAV, vysk. prof. J. Michal- baigoje jau buvo aršus Vakarų
ko iš Čekoslovakijos, vysk. P. ' priešas, o Vakarai visą laiką
Phuoc iš Vietnamo, B. Silva iš ekonomiškai rėmė sovietus.
Sri Lankos. Taip pat metropoKomunistai nieko nesako
litas Filaret iš Sov. S-gos. J a m apie tuos slaptus frontus, ku
priklauso Kievo ir Galicijos ra- rie kovoja prieš pačius komu-

RELIGINIO KONGRESO
PROGRAMA
Šv. Kazimiero metų religinis
pasaulio lietuvių katalikų kon
gresas rugsėjo 1 — 2 d. Toronte
neabejotinai atrodys kaip Šiau
rės Amerikos lietuvių dienos su
svaresniu religinių atspalviu ir
neeiline priežastimi. Kiek pa
siekia žinios Torontą, susido
mėjimas tuo įvykiu yra tikrai
didelis. Pravartu dar kartą
žvilgterėti į visą to kongreso
programą, kuri jau detalizuo
jama ir skelbiama.
Rugsėjo 1 d., šeštadienį, 10
vai. ryto Royal York viešbučio
patalpose, 100 Front St. West,
bus kongreso atidarymas su invokacija ir trumpais sveikini
mais. 10:30 v. ryto ten pat kun.
prof. dr. Paulius Rabikauskas
kalbės tema "Šventasis Kazi
mieras — jo šventumas ir lietu
viškumas". Išgirsime prele
gento pačios
naujausios
studijos duomenis, kurie dar
niekur nebuvo skelbti. Dr. Juo
zo Girniaus paskaita „Katali
kybės ir ateizmo santykiai pra
eityje ir dabar" bus 11:30 v. ryto
ten pat. Reikia suprasti, kad pa
sirinktoji tema ne atsitiktinė.
Bedievybės (formalios ar esmi
nės) ir indiferentiškumo aktu
alumas visuotinai ryškėja, ir fi
losofo svarstymai bei išvados
negali mūsų nedominti.
Po pietų pertraukos 2 vai. p.
p. ten pat vyks jaunimo svars
ty bos tema „Dabarties jauni
mas ir religija: kas ją stiprina ir
silpnina". Svarstyboms vado
vaus Gabija Juozapavičiūtėnistus. Čekoslovakijoje veikia
Carta 77. R. Vokietijoje —
Swords into PIowshares,
Vengrijoje — The Dialogue
Movement. Kituose Maskvos
okupuotuose kraštuose veikia
kovotojai už žmogaus teises,
kurių nepripažįsta komunis
tai, nors jie ir pasirašė Helsin
kio paktą.
Kai komunistai Vakaruose
organizuoja didžiules demons
tracijas pneš branduolinius
ginklus, tai Maskvoje už tą pa
čią žmonių demonstraciją mi
licija areštuoja visus demons
trantus, palaiko keletą dienų
komunistiniame kalėjime ir ta
da juos ištremia iš Sov. Sąjun
gos. Jei tokie demonstrantai
yra Sovietų piliečiai, tai jie il
gam laikui patenka į kalėji
mą.
Pagal
komunistinius
nuostatus demonstruoti gali
ma tik prieš Vakarų pasaulio
valdžią, bet ne prieš komunis
tus.
Kaip spaudoje nurodyta kai
kurios tos komunistinės orga
nizacijos turi šimtus milijonų
narių. Narių skaičių sudaryti
lengva. Užtenka užrašyt Sov.
Sąjungos imperijos gyvento
jus ir jau bur 272 mil. narių.

naujo perbėga akimis kortelėje poemos eilutes. Dar
kartą apsąla nuo poezijos žodžių, apibūdinančių jo
Bet tiems, kurie žadėjo
asmenį ir gyvenimą. Paskui ima triūsti, atidary
olimpiados metu įsakmiai ska
damas butelį. Visos kompanijos jis buvo laikomas
tinti panašių jaunuolių pabė
geriausiu specialistu atidarinėti šampaną, todėl da
gimą, tokios naštos prisiėmi
bar įgudusia ranka nuplėšia paauksuoto popieriaus
A N D R I U S NORIMAS
m a s būtų j a u nebe sa
apdėjimą apie butelio kaklelį, nuima nuo kamščio
vanoriškas žestas, o stačiai
vielos
sustiprinimą ir pakreipęs butelį 45 laipsnių
ROMANAS
moralinė prievolė! Jie jokiais
kampu, tvirtai suėmęs plastikinį kamštį, suka kita
sumetimais negalėtų nuo jos
ranka patį butelį, atpalaiduodamas užkimšimą. Kai
atsisakyti (ar reikalauti pa
į lubas pokšteri šampano kamštis, salone atsiliepia
ramos iš tos mūsų visuo Štai, kadangi jau Antanui lygus metų skaičius,
džiūgaujantieji svečiai ir Elzė atšuoliuoja į virtuvę.
menės dalies, kuri tų pabė O ir Antaninės švenčiamos šeimos kasmet.
— Ką tu darai?
gimų neskatino). Ir tai Mes sveikinam bičiulį, linkime gausių vaikaičių,
— Pilstau šampaną, kaip matai! Po tokio pa
prievolė tiems bėgliams su Sveikatos, laimės, prabanbos ir gėrio visuomet!
sveikinimo būtinai reikia išgerti šampano! Argi to
teikti ne bet kokią globą, o
Algimantas nuleidžia lapą ir nusilenkia, nežinojai?
tokią, kuri atitiktų bent jų tė visiems audringai plojant. Per plojimą Anelė
— Et...
vynėje turėtą gyvenimo stan tylomis klausia Oliviją:
Elzė kiek susiraukia, bet susilaiko nuo ko
dartą. Čia atsiminkime, kad
mentarų ar priekaištų, nenorėdama vaidytis su vyru
— Argi Antanui jau šešiasdešimt suėjo?
olimpininkai, skirtingai nuo
jo vardinėse ir ardyti šventišką nuotaiką. Atsineša
— Kiek žinau, jam dar trūksta poros metų...
eilinių jūreivių, Sovietijoje ma
Antanas sujaudintas. Jis krato Algimantui iš indaujos šešias aukštas taures, sudėjusi ant di
terialiniu požiūriu traktuo ranką, o akyse vos išlaiko ašarų patvinimą.
delio padėklo, o Antanas pilsto skystį, putojantį,
s
jami kaip elitas su visomis
burbuliuojantį,
iškilmingą. Jau benešančią padėklą
— Dėkui, bišiuli... Ištaisei man tokią tuką!
profesionalų
privilegijomis.
— Poemėlės tekstą turėsi sveikinimo kortelėje, su šampanu Elzę tarpdury į saloną pasitinka eik
Jeigu jau viliojame tokius prie buteliuko... Galėsit ir išgert po trupučiuką...
lioji Olivija.
pasilikti Vakaruose, turime
— Klausyk, Elze! Mes čia išsiaiškinome, kad
Tvirtas Antanas savo didele letena sudrožia
būti tikri, kad galime jiems Algimantui per pečius, šis net susverdi.
beveik visi esame kilę arba iš paties Kauno, arba iš
duoti tai, ko jie iš Amerikos
— Tai, vadinasi, buteliukas!.. Cha, cha'. Žinau, Kauno apskrities... išskyrus Petrą — jis gimęs Mari
tikėjosi. Bet ar iš viso žinome, kad judu tą „magnum^" atvilkot! O dabar, bišiuli, jampolės apskrity...
kas tai yra, atsižvelgiant į tai, puiki proga tą „buteliuką" atidaryti!
— Palauk, Olivija...
kad jie gal patys tikisi to, ko
Petras išgirsta pastabą apie jį ir šaukia iš tolo:
— Čia tai ne mano sritis... Nežinau, kas čia
jiems čia Amerikoje nėra tuos gėrimus kratys... Gal jau tu pats mokėsi?
— Bet visiškai prie Kauno apskrities, Olivija!
ir gal nebus? O jei neži Atkimši, supilstysi, sudėsi...
Šilavotas tik apie dešimtį kilometrų nuo Kauno
nome, tai ar turime teisę
apskrities ribos!
— Gerai sakai, bišiuli!
vilioti?
— Na, ne! Vis tiek pagal gimimą ir iš kalbos esi
Antanas bėga virtuvėn, pakeliui pagriebęs nuo
m. dr. stalelio didžiulį šampano butelį, papuoštą kaspinu. tikras suvalkietis, bet kadangi Anelė yra tikrai iš
Virtuvėje išvynioja iš dovaninio popieriaus ir iš Kauno apskrities kilusi, tai pagal ją ir tave gale
(Pabaiga kitame nr.)

PIETŲ KRYŽIAUS
DUKRA

Petrauskienė. Nėra abejonės,
kad šios probleminės temos dis
kusijose dalyvaus gausus bū
rys jaunimo, n e s tik jo požvil
gis į save tegali vesti prie
tikslesnių atsakymų. Tačiau tė
vams, mokytojams ir jaunimo
organizacijų vadovams ne ma
žiau rūpi keliamas opusis klau
simas.
6 vai. vakare bus jaunimo vakaronė-vigilija. Laisvas, be
įtampos ir oficialumo pabend
ravimas būna visada naudin
gas, jei tik suvažiavusiems su
daromos tam sąlygos. Šį kartą
— tai programos dalis. 8 vai.
vakaro Ryerson'o teatro salėje,
43 Gerard St. East, bus komp.
Dariaus Lapinsko operos „Dux
Magnus" premjera. Libretas —
poeto Kazio Bradūno.
Naujoji šv. Kazimiero 500 m.
sukakčiai paminėti opera, kaip
viso kongreso vainikas, iškyla
virš visos programos ir apie ją
daugiausia kalbama, jos la
biausiai laukiama. Tai progra
mos dalis, kuri jau išeina iš mū
sų lietuviško rato ribų, nes ją
girdės ir vertins gausūs svečiai
nelietuviai ir muzikai specia
listai. Nei libretas, nei muzika,
jei jie būtų iš anksto prieinami
besidomintiems, negalėtų su
kelti tikrojo įspūdžio. J i s (vie
noks ar kitoks) atsiras, kai vis
kas atsidurs scenoje, kurioje
jau nebe operos kūrėjai, bet re
žisierius, solistai, choras, deko
racijos ims už juos kalbėti. Pagrindinį
šv.
Kazimiero
vaidmenį atliks Rimas Stri
maitis. Kiti bus Gina Capkauskienė, Laima Rastenytė, Sla
vą
Zemelytė,
Alvina
Giedraitienė, Bronius Mačiu
kevičius J o n a s Vaznelis, Algis
Simanavičius ir kt. Dekoraci
jos — A. Korsakaitės-Sutkuvienės.
Sekmadienį, rugsėjo 2 d., 1
vai. p. p . — iškilmingos pamal
dos. Šv. Pauliaus anglikonų
bažnyčioje, 227 Danforth A ve.,
centrinėje Toronto dalyje. Jose
dalyvaus
kardinolas
G.
Emmett Carter. Šventovė tal
pina apie 3,000 žmonių. Popiet
3 vai. vyks operos pakartoji
mas ir vakare 7 vai. — kongre
so uždarymas-vakarienė, ku
rioje d a l y v a u s v i s a eilė
kanadietiškos visuomenės.
C. Senkevičius
— Saudi Arabijos religinių
reikalų
vyriausias
tvarky
tojas šeikas Abdel Aziz bin
Baz kritikavo musulmonus,
kurie dažnai važinėja į Eu
ropą, Ameriką ir kitus „neti
kėlius" kraštus. Tokios kelio
nės kenkia islamui, apsunkina
jaunimo auklėjimą, išplauna
tikintiesiems
smegenis,
pasakė jis.

sime priimti nariu! Tikrai! Ar nebūtų įdomu, jeigu
mes įsteigtume Kauniečių klubą? T a i puiki idėja!
— Gerai, Olivija... Nesigirk savo idėjomis...
Prašau imti taurę.
Elzė pakiša viešniai padėklą su pilnomis
šampano taurėmis. Jos, tarsi maži geizeriai, slepia
savyje magišką smagybę, energiją ir linksmybę.
Automatiškai paėmusi vieną taurę, Olivija toliau
dėsto gimusią įdomią idėją.
— Mes susirinktume visada kurio nore nario na
muose per jo vardines!
— Gal geriau kiekvieną mėnesio pirmąjį šešta
dienį!..
I Petro sarkastišką pastabą, pašiepiančią kai
kurių organizacijų santvarką, Olivija nekreipia
dėmesio.
— O kaip kultūringiems žmonėms pridera,
neužsiimtume plepalais, o pavyzdžiui, pasakotume
vieni antriems ką nors iš savo pergyvenimų... a r b a
linksmintume vieni antrus kokiu deklamavimu, a r
dainavimu, ar šokiu... žodžiu, kas ką moka! Ar t a i
nebūtų puiku?
— Ir tavo deklamavimo pomėgiui puiki proga!
Algimanto žodžius garsiai nustelbia šeimi
ninkas, pakeldamas savo taurę dviem pirštais iš
apačios, nes Elzė jau visus svečius apdalinusi tuo
linksminančiu eleksyru.
— Aš tam pritariu, mieli bišiuliai! Man ypač
bus malonu, kad toks klubas bus prasidėjęs mano
namuose ir net per mano vardines! Juk senieji atei
viai yra įsisteigę visokių klubų, kaip Eržvilko, Žara
siškių. Joniškiečių ir kitokių... Tai kodėl mums,
bišiuliai, nesudaryti Kauno arba kauniečių klubo?
— Tik jau neapdėk nario mokesčiu!
Elzė burbteli ir tuoj pakelia savąją taurę, lyg
norėdama ja užtušuoti savo gruboką įsiterpimą.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. gegužėe mėn. 17 d. solistai ir akompanuotojas su
prato, kad mūsų entuziazmas
nuoširdus, užtat jie repertuarą
KELETAS „ARO" KONCERTO
ir kelis priedus atliko taip, lyg
dainuotų didžiausiai auditori
ĮSPŪDŽIŲ
jai.
Negaliu tylomis praeiti pro
ALFONSAS NAKAS
Joną Govėdą. Šį kartą sė
dėjau gal už penkių žingsnių
ALB Radijo klubo pakvies chorui iš scenos dingus (išėji nuo pianino. Ne tik girdėjau jo
tas, Toronto vyrų choras mą - grįžimą choras tikrai dainų uvertiūras ir užsklan
„Aras" koncertavo Crestwood meistriškai atlieka: rodos, das, bet ir iš profilio stebėjau
auditorijoj gegužės 6. Tai pusei minutės uždanga nusi jo lakstančius pirštus, pe
diena, kurią prieš daugelį mė leido, jai pakilus jau scena tuš dalus minančias kojas, pra
nesių Dievo Apvaizdos pa čia!), R. Strimaitis dainavo St. kaito srovelę ant dešinio smil
rapija pasiskyrė vaikučių Pir Gailevičiaus „Klajūnus" ir Fr. kinio. Po jo pirštais klavišai
mai komunijai (po iškilmių Schuberto „Serenadą". Publi čia vaitojo, cia juokėsi, čia pa
bažnyčioj, kaip žinome, žmo ka solistą įvertino labai šiltai. vasario paukščiukais čiulbėjo.
nės eina puotauti). Ir diena, Choras į sceną grįžo su pen Daug kur jis nenaudojo gaidų.
pasirinkta dideliam lietuvai kiom dainom: A. Mikulskio, V. Visur ne grojo, o žaidė, dargi
tės mergvakariui. Ir savaitga Juozapaičio, H. Shroderio, V. išdarinėdamas visokias links
lis, bent kelias dešimtis tau Mikalausko ir J . Budrevi- mas minas, grimasas. Ne a š
tiečių išviliojęs j Chicagą, į čiaus. Šios dainų grupės tem vienas, o beveik visi kairiojo
„Fausto" spektaklius. Ak, dar pas gyvesnis. Publika vis salės pakraščio žiūrovai jį su
pirmoji apyšiltė, švelniai vė l a b i a u įaudrinama. Nebe nuostaba stebėjom ir visų pau
juota, jau pirmaisiais žiedais užtenka katučių, jau pasi zių metu komentavom. Tokio
pakvipusi pavasario dienelė girsta „labai gerai", „bravo" akompanuotojo „Arui" gali
po ilgos, žiaurios žiemos. Kam ir „bis" šauksmai. Nuskam kiekvienas choras pavydėti.
bėjus paskutinei prieš per
šita įžanga?
Viską išdainavus, pradžioje
trauką dainai, J . BudreviErdvi, puikios akustikos Čiaus „Visos žmonos tokios minėtos
mergytės
scenon
Crestwoodo auditorija talpina pačios", publika tol nesiliauja įnešė gėlių vainiką a r pintinę.
bene 900 žmonių. Kai atėjo tik plojusi, kol bisui choras už
Grynos esencijos — dai
300, pradžia atrodė žiauriai traukia „Ten, kur Nemunas navimo pirmoje programos
nejauki. Bandžiau įsivaiz banguoja".
dalyje turėjom 48 minutes, o
duoti, kaip jaučiasi 44 vyrai, iš
antroje — lygiai valandą (bisiPo pertraukos scenoje vėl 41 nės dainos keliolika minučių
scenos į šimtus tuščių kėdžių
žvalgydamiesi?... Ar toks vaiz choristas. Dabar raudonais prailgino).
das neatsilieps koncerto koky švarkais (pirmoje dalyje vil
Kad ALB Radijo klubas be
bei? Ačiū Dievui ir tiems nar kėjo bene rusvai oranžinius).
nuostolių
išsiverstų, reikėjo
Pradedama
choro
penkiomis
siems vyrams — neatsiliepė!
dar
bent
dviejų
šimtų žiūrovų.
Tik su „akademišku" 15 mi dainomis. Labai skirtingomis,
O
kad
šiek
tiek
savo translia
nučių pavėlavimu scenai atsi nuo liūdnų, iki komiškų, iki
cijoms
užsidirbtų,
tai reikėjo ir
vėrus, rengėjai tuoj dar jiems Verdi „Aidos" operos „Vergų
šešto
šimto.
„Aro"
belauk
dainuoti
neleido. P i r m a dainos", kuri kažkodėl į pro
damas,
vyliausi,
kad
tikrai
angliškai (bet kodėl gi angliš gramą nesuprantamai itališ
šeši šimtai ateis, nes kituose
kai?) prabilo dr. Algis Baraus kai įrašyta. Ta „Vergų daina"
geruose ALB Radijo klubo ren
taip
jausmingai
atlikta,
kad
kas ir keliais sakiniais publi
giniuose po tiek dalyvaudavo.
neretas
braukėme
ašaras...
ką supažindino su trim
Deja, pasirodo, Detroite di
didžiaisiais: Vaclovu Verikai- Žaibiškai chorui iš scenos iš
desnio
masto renginys n e b e 
čiu — choro dirigentu bei so garavus, girdėjome tris vienas
įmanomas.
Nieko šiais žo
listu — baritonu; Rimu Stri už kitą gražesnius R. Strimai
d
ž
i
a
i
s
n
e
k
altinu, tik
maičiu — solistu - tenoru; čio ir V. Verikaičio duetus. J i e
konstatuoju
faktą.
Nuo šiol di
Jonu Govėdu — akompanuo dainavo A. Bražinsko, A. (ne
desnių
renginių
planuotojai
toje kai kurių dainų įvadų bei B.) Budriūno ir J. Juozapaičio
turi suprasti, kokia rizika jų
akompanimentų
paruošeju. kūrinius. A. Bražinsko dainoj
laukia.
„Tėvynė
Lietuva"
(nežinau,
Dvi mergaitės, studentė Vida
Ife&oncerte buvusiųjų vardu
kieno
tekstas),
yra
tokie
žo
Gogelytė ir maža mokinukė
Dana Barauskaitė, jiems pri džiai: „Žydėk laisva, balta
segė po baltą gvazdiką, o Vida gėlė / piliakalnių šventų..." I l m H I I I M M I l I l I l I H I l i m t H I H I K J t J f i l m t i l l l
Sohstai dainuoja:
„Žydėk,
dar ir pabučiavo...
n o r s p a v e r g t a (mano pa
LIETUVOS
Pradėjo A. M. Tarąuini gies braukta, A. N.), balta gėlė..."
me, ar malda „II ritorno del Bravo! Tenebando bolševikai
ATSIMINIMAI
figliol prodigo". Ir choras, ir protestuoti, kad klastotė, Mai
R. Strimaičio solo nuskam ronio poezijoj Dievui atėmę di Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
Jersey, New York ir Connectibėjo gražiai, iškilmingai. O pa džiąją D. Kai abu solistai New
cut lietuviams!
vadinimas man atėjo bera „paraše" J. Juozapaičio „grošant: juk tai „Paklydėlio matėlę", kilo tokia aplodis Kas penktadieni iš W£VD Stoties
sūnaus sugrįžimas". Tik kaži mentų audra, kad turėjo pri New Yorke nuo 10 iki 11 vai vakaro.
ar 1 gale figlio reikalinga? Bet Įdėti artėjančiai Motinos dienai 97.9 meg. FM Taippat klausykitės
"Muric of Lithuania" programos kas
nemokėdamas itališkai — tinkamiausią dainą apie valsą sekmadienį,
nuo 2:05 iki 3:00 vai. po
nesiginčysiu.
su mama. Sekė trys choro dai piety, :S Seton Hali Universiteto sto
nos su R. Strimaičio solo.
Sekė šešių dainų pynė, atlie Paskui V. Verikaičio solo su tis*, 89.5 FM. (WSOU).
kama choro, dirigento ir choru, dabar J. Govėdui viena Direkt Dr. JOKŪBAS STUKAS
akompanuotojo. Tai J . Nau ranka pianino klavišus tran
R 234 Sunlit Drive
jalio, A. Mikulskio, S. Navic kant, kita chorui mojuojant.
Watchung, NJ . 07060
ko, A. Simučio, A. Gečo ir J . Paskui maršų pynė. Paskui
TeL — (201) 753-5636
Bertulio (programoj parašyta dar kelios dainos bisui, ir ga
Bartulio) kompozicijos. Šioje liausiai programon neįrašy iiMiHiiiiimiiniinMniiiiniiiiiiHnuiiiiiiii
pynėje ir visoje programoje iki tas „Aras". Kas ir ką antroje
galo pasigedau libretistų — žo dalyje bedainavo, baigus įaud
džių autorių suminėjimo. O rinta publika vis kėlė didžiau S O P H I E BARČUS
juk Maironis, Aistis, ar Braz sią pasitenkinimo triukšmą.
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
džionis, kuo jie menkesni už Užmiršom, kad esam tik trys
kompozitorius? Beje, pynės šimtai, kad ne devyni, nes plo- Lieturhi kalba šeštadieniais ir seknuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
dainos vis viena už kitą gra jom ir šaukėm už tūkstantį. nadieaiaU
Stotu WOPA 1490 AM
žesnės, visos už širdies grie Trys šimtai visokio amžiaus,
ij nuosavos studijos Marbia. Tik man beveik visos la visokių skonių žmonių, tai ne Transliojam
•uette Pk vedėja Aldona Oaukus.
bai lėtos, kur valso taktas, vis trys pataikūnai. Choristai,
Chicago, IL 60629
į anglų valsą neša. Po pynės
71S§ S. Maplewood A%
TeL 778-1543

m

dėkoju ir ALB Radijo klubui, keliomis dešimtimis susitikau
kad išdrįso kviesti, ir „Arui , tiek pertraukos metu, tiek po
kad atvyko. Žinau, kad kalbu koncerto, ir visi „Aru" buvo
už visus dalyvavusius, nes su S U 2 a v e t j

CLASSIFIED ADS
HELP

Hardinge Automatic Set-up
and Operate, Machining Metals
and Plastics.

JETRON INC. — TeL 539-5065

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO
DIENĄ

Savings and Loan Association

Savininkas prduoda 8 butų namą, ge
ram stovy, geros pajamos. 61-os ir
Išnuomojama 6 kamb. (3 rr.ieg.; bu Sacramento apylinkėje. Turi skubiai
tas ir uždaras porčius. 1-me aukšte. parduot. Skambint po 5 vai. vakaro
Balkonas. Tik suaugusiems be vaikų. teL 434-2406.
Jokių gyvuliukų. 61-os ir Artesian
apylinkėje. Skambint tel. 476-4187.
62-os ir Francisco. Modernus 6
ISNUOM. 5 kamb. butas Manjuette kamb., 3-jų miegamų mūro namas,
Parke. Skambint po 7-os valandos {rengtas rūsys. Vertas dėmesio.
vakaro 434-8852.
62-os ir Keeler. 5 kamb. (2-jų miega
mų) mūro rezidencija. Garažas. Pra
šoma 68,500 dol.
M I S C E L L A N E O U S
44-os ir Artesian. 2-jų butų po 3
miegamus. 52,500 dol.

Šv. Mišias atnašaus VYSK. VINCENTAS
BRIZGYS
Pamokslą pasakys KUN. JONAS KUZINSKAS.
Tikintieji galės priimti Šv. Komuniją.

A.

dalyvavo DARIAUS-GIRĖNO
VETERANŲ
SAULIAI ir KOLUMBUS
VYČIAI.

VILIMAS
MOVING

2822 W. 67 Street Grožio salionas
ir 3 butai. Geram stovy. Tik 69,000
dol.

Apdraustas perkraustymas
Jvairių atstumų

CHORAS,
STROLIOS.

TeL 376-1882 arba 376-5996

Jvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandėlių.

BRIGHTON PARK

2657 VVEST 69th STREET
925-7400

4040 ARCHER AVENUE
254-4470

BRIDGEVIEVV
8 9 2 9 S HARLEM AVE
598-9400

F5EE

g)
LENDER

Lemont, I1L Puikus investavimui. 4
butai po 2 miegamus. 109,000 dol.

BUDRAITIS REALTY
6600 South Pulaski Road
TeL 767-0600

COSMOS PARCELS £XPRESS
2501 W. 69 St, Chicago, IL 60629
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lAPSIPIRKITE DABAR!!

SIUNTINIAI l LIETUVA
TeL 925-2737
Vytautas Valantinas
>«x>ooooooooooooooooooooooo-
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MASTER PLUMBING
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Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos plytetės. Karšto vandens tankai. Flood
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi elektra. Palikite pavardę ir telefoną — lietuviškai.

|
|
s
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=
s
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M O V I N G

TeL — WA 5-8063

3827 W. 61 Street — iy2 aukšto. 5
kamb. apačioj, 3-jų kamb. butas
viršuj. Modern. virtuvės, spintelės.
Pilnas rūsys. Naujas stogas. Therc s >0<>00<><><><><>0<>0000<>0<K>00<>0<>V
10 — 20 — 30% pigiau mokesut u.
mopane langai. Garažas su automat.
4 s v . S-J . 0 0 = apmaudą nuo ugnies ir automobilio
atidaromom durim. Turite pamaty
"
= pas mus.
ti. Paskubėkite.

§

s Ž A U PIPIRAI
|

ANJOU PEARS—Kriaušes

|

FRESH SPINAC—Špinatai

|

CAlXIFLOWER—Žiediniai kopūstai

|

MUSHROOMS—-Grybai

.sv.

"*

II 4

3 9 * I FRANK ZAPOLIS

sv.

TeL GA 4-8654
3208% W. 95th Street

c. =

1 sv. dėžė S ^ .19 r

><><><><><>0000<>000000000<K>0<>00<

1 BEETS—Burokai

4 sv. $ 1 .00 I

><><><>00000000<>000<><>0<>0<>00<XX

|

BRUSSELS SPROLTS

3 sv. $ 4 .00 H

|

HTSHBONE SALAI) DRESSEVG—

|Pieno
|

5187 S. ARCHER AVENUE
Archer Pasididžiavimas
12% už nustatytą paskolą Naujas 3
tūtų mūr. namas.. Po 3 miegamus ir
1% vonios 1-me ir 2-me aukšte, ir dai
lus 2-jų miegamų kamb. "garden" bu
tas apačioje. 3 gazo boileriai. Aukštos
nuomos. Tik keletą žingsnių iki au
tobuso. Arti Jewel ir Dominick krau
tuvių ir banko. Priedai. Skubėkite.

6425 S. KOSTNER AVE. —
rik $56,900
S E R A P I N A S - TeL 636-2960
Prieinama kaina už šį 3-jų miegamu
K>0<
y P o q « K » o o o o o o o o o o o o 0 o o o < k^mb. mūro namą. 30 metų senumo.
Pilnas rūsys. V-/2 «naš. garažas. Arti
»*
•*««
>»».
Sv. Mari.ics bažn. Jei galite rasti geresnj namą iioj ,arapijoj už tokią
žemą
kainą, tai pirkite. Skambinkite
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir dabar.
pilna apdrauda.
6740 W. 63 St. — Naujas 3-jų butų,
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
po 3 mieg. \y2 vonios.

f

5

• •**••*•••••••••«•••••••*.,

Atdari apžiūrėjimui sekmadienį
nuo 1 iki 4 vaL popiet

TELEVIZIJOS

=

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro
PARDAVIMAS
IRVėsintuvai
TAISYMAS

Mišrainių uždara!, 10 oz. po " » n c s

MIGLINAS TV

S k y r-.i u j e '

I

1% arba NUGRIEBTAS PIENAS

gal. S-1.19 I

S SOUR CREAM—Grietinė

16 oz. g g

c =|

|

| SCOTT PETERSEN VEAL BALOGNA—
f
r
Veršienos dešra, sv. $ ^ .59 H
| LAND O'LAKES AMERICAN CHEESE
I
SCRIS

|

sv. $ 2 - 1 9 |

Išpardavimas gegužes 16-20 dienomis

2346 W. 69 S t , teL 776-1486

5604 S. Pulaski — Naujas 2-jų butų
po 3 miegamus, 1 y2 vonios. Krautu
vės patalpa tinka grožio salionui,
dovanų prekybai ?rba "income tax"
patarnavimui. Atskiri šildymai. 33 p.
sklypas. Reikmenys.
Aukštos nuo
mos. 2ema kaina. Skubėkite.
3818 W. 63rd Place — 3-jų miega
mų mūrinis. Modern virtuvė ir vo
nia. Jrengtas rūsys, su baru. 50 p.
sklypas. Reikmenys. Labai švarus. 2
maš. garažas. Pasiskubinkite, nepra
leiskite progos už šią kainą — tik
$55,900.

>0<>000<X>000<X>000<>o<>oooo.CKK><: No. 864. Archer ir Narragansett. 2-jų
butų: Savininkui su 3-mis miega
išnuomavimui 2-m miega
F A S H I O N C A R P E T S mais,
mais. Svarus. 2 židiniai. 60 p. skly
pas. 2 maš. garažas. 1 blokas iki
Archer autobuso ir krautuvių,
Lietuvių prekyba
AR NORITE PARDUOTI ?
33«4 W. 63 S t — TeL 778-9064
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes
SIUNTINIAI J LIETUVĄ jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
ir kitus kraštus
mui ir greitam pardavimui skambinkit
NEDAS, 4059 Archer Avenue
(FBRIEN FAMILr REALTY
Chicago, IL 60632. TeL 927-5980

K I L I M A I

TeL — 434-7100
Dėl kasdieniniu specialiu nuolaidų pasukite
!

telefonu raides PRODUCE.

VA L O M E
KILIMUS IK BALDUS

MAROUETTE PARK

Summit, 111. 4 butų mūr. namas. Pui
kiai išlaikytas. 39,900 dol.

Skambinkit Budraičiui.

Automobilius bus galima pastatyti kapinėse
nurodytose vietose.

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios

Pamatykite. Mūrinis—3 miegami, vo
nia Centr. oro vėsinimas. Naujas
stogas, platus sklypas. Arti: valdišku
ir katalikiškų mokyklų, parko, susi
siekimo ir krautuvių. Labai švarus
namas. Apyl. Archer ir Narragansett
Ave. Virš 70,000 dol.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

i Deli

midlcind Padera.

E S T A T E

Skambinkit (angliškai) 586-8532.

(ME M O R I A L DAY )
Pirmadienį gegužes 28 dieną
10:30 VAL. RYTO

GIRDOS LIETUVOS VYČIŲ
Vadovaujamas Muz. FAUSTO

R EA L

Screw Machine Operator

SV. K A Z I M I E R O L I E T U V I Ų
KAPINĖSE

Iškilmėse
POSTAS,

WA N TED

EGG STORE
6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704
4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018
8740 S. Ridgeland Ave. - • Tel. 430-4787
7069 VV. Cermak Rd. — Tel. 788-8500

Plauname ir vaškuojame
visų rusių grindis

BUBNYS
TeL — RE 7-5168

|

Draudimas — Valdymą*
Narni; pirkimas — Pardavimas

INCOME TAX

|
§ SIUNTINIAI J LIETUVĄ
l^bai pageidaujamos reros rflStss pra| kta. Maistas 13 Europos sand?llų.
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BUTŲ NUOMAVIMAS

PACKAGE E3PRESS AGENCY
MARIJA >OREUtrEMi

2908 W. 69 S t , Chicago, IL 90629
TeL — 925-2787

Notariatas — Vertimas

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS
6329 S. Kedzie Ave. _ T78-2MS
•llllllllllliuuiiunmimi

.......1|tr|)|,

LIETUVIAI
Juno Beach, Fla.
§V. KAZIMIERO
MINĖJIMAS
Šv. Kazimiero 500 metų mir
ties jubiliejus iškilmingai pa
minėtas Juno Beach balandžio
14 d. Šv. Mišias aukojo kun. Vy
tautas Pikturna Šv. Pauliaus
nuo Kryžiaus šventovėje. Pa
moksle kalbėjo apie šv. Kazi
miero šventumą, meilę Dievui
. ir Lietuvai.
Meninė dalis vyko Juno
Beach metodis* * bažnyčioje.
Paskaitą skaitė rašytojas Juo
zas Kralikauskas iš Toronto.
Gerai paruoštoje paskaitoje
mintinai gvildeno tuolaikį
šventojo karalaičio gyvenimą,
aplinką, ryšius su Lietuva.
Prisimindamas daugelį datų,
prelegentas apibūdino net ir
asmeniškas ypatybt ? tik šv.
Kazimiero, bet ir jo tėvų bei
-brolių. Paskaita klausytojų
buvo sekama su dideliu dė
mesiu.
Religinį koncertą po paskai
tos atliko sol. O. Blandytė - Jameikienė su vyriausiu sūnumi
Vidu, 14 metų. Giesmė „Ausk
Marijai rožių giją", kuri šven
tojo buvo labiausiai mėgiama
ir rasta jo karste, buvo pagie
dota pritariant visai publikai.
Žodžiai ir gaida specialiai buvo
atspausdinta
programoje.
-Toliau solistė padainavo šiuos
kurmius: „Giesmė į šv. Kazi
mierą" — A. Pociaus; „Būk su
manim" — M. Haugen; „Ave
Maria" - Ted Day; „De Profundis" — J. Bertulio; „Parce
Domine" — Ch. Gounod; „Te
sau blaškos" — A. Dambraus
ko; „Viešpatie njano" — A.
Dambrausko; „Malda" — A.
Šopagos. Į tarpus Vidas
Jameikis atliko „Serenade" —
R. Drigo; „Etude" — C. Rose;
„Daina be žodžių" — F. Mendeissohn klarnetu. Vargonais
. grojo Mary Schwartz.

FLORIDOJE
dalią, išgyvenimus ir kaip
vaikai turėtų gerbti ir mylėti
s a v o motiną.
Pamokslas
palietė g i l i a u s i u s širdies
kampelius ir graudu buvo, kad
daugeliui buvo jau per vėlu...
Lekcijas skaitė Albina Pilipa
vičienė.
Meninė dalis vyko Metodis
tų bažnyčioje. V a n d a Kralikauskienė iš Toronto paskaitė
savo kūrybos novelę „Juodieji
katinai". Gal ne visiems
pavyko suprasti autorės gilią
mintį, bet labai įsijautusi dėstė
senųjų pasakojimus apie juo
dus katinus, kurie kaip prieš ko
kią nelaimę karstosi sodyboje.
Taip ir anie pilki žmonės
slenka į miškus pulkais. Bau
gūs pažiūrėti kaip ir tie juodieji
katinai... Motina duoda medalikėlį užsidėti — tokį didelį. Būtų
gerai toks mažytis, kur vos gali
įžiūrėti, gal dar nupirks. J i nu
sviedė žemėn liūto paveikslą,
kurį pakabinau šalia Dievo Mo
tinos, ir rykšte su broliu apčaižė — tokios abi negeros kaip
pikčiausi vaikai... Tą vakarą
išdykavimui nebuvo ribos, nes
mama
nesibarė.
Nuėmiau
mamos r a n k a s nuo akių — ji
nesijuokia, ji ir neverkia.
Pakėlė r a n k a s ir abu su broliu
pasitraukė arčiau. „Skausmas
vaikeliai užgulė — akmenėlis
pravirktų. Apsirenkit, važiuo
sim — močiutė numirė". Krai
tiniais rankšluosčiais prilaiky
dami nuleido karstą duobėn ir
jos pačios duktė pabėrė pirmu
tinę saują žemių. Beregint užly
gino. Išnyko ji iš aplinkos lyg
nebūta. Išnyko ir kapas. Argi
kapas iškilo tam, kad išnyktų?
Ne! Jis ėjo platyn — čia nuleis
davo juodus ir mažyčius kars
telius ir kapas vis platėjo... Ma
čiau tada grįždama namo pro
beržus, kaip suvirpo pati pir
moji žvaigždė. Tyla tylesnė už
tylą. Juodasis katinas glaus
tėsi apie svetimo žmogaus
kojas. — Tavo brolį išvežė, o
motina mirė... Aš neturėjau
medalikėlio iš motinos rankų...

Pradžioje programos publi
ka buvo paprašyta neploti, tad
Cia tik truputis pabirų min
programai pasibaigus visi su čių iš Vandos Kralikauskienės
stojo ir pasipylė plojimų audra. rankraščio spaudai paruoštos
Programą pravedė inž. Saulius knygos „Tyla tylesnė už tylą".
Jameikis. Pradžioje apibūdino
Meninę programą atliko vie
prelegentą rašytoją Juozą Kra- tinis jaunimas. Vidas Ja
likauską ir plačiau su juo su meikis, 14 metų, klarnetu atliko
pažindino. Kun. Vytautas „O Motina" — liaudies dainų
"Pikturna visus programos pynę, Tomas Valotka, 13 metų,
dalyvius apdovanojo šv. Kazi deklamavo B. Brazdžionio eilė
miero šiai progai išleista raštį „Motinai", Aldis Jamei
knyga, solistei dovanojo me kis, 12 metų, atliko „Le secret"
dalį. Gėlėmis apdovanota solis ir liaudies dainą — klarnetu.
tė ir akompaniatorė.
Paskaitė apysakaitę „Ledi
Po minėjimo salėje buvo pie n u k a s " — K. Kubilinsko.
tūs. Šio minėjimo suruošimu Loreta Gincaitė, 16 metų,
rūpinosi kun. Vytautas Piktur paskaitė „Motinos šypsena" ir
na su vietos lietuviškų pamal K. G r i g a i t y t ė s
eilėraštį
dų komitetu ir talkininkais.
„Mamytei". Pats jauniausias
Gitas Jameikis, 8 metų, piani
nu paskambino „Hiking song"
MOTINOS DIENOS
— bavarų tautinė daina, „State
MINĖJIMAS
F a i r " — Gurlit. Deklamavo ei
Juno Beach Motinos dienos lėraštį „Mamai" — tetos Aud
minėjimas vyko gegužės 6 d. ronės. Pamiršęs įteikti mamai
Šv. Mišias aukojo kun. Vytau gėlių, greitai bėgo į kitą pusę
tas Pikturna šv. Pauliaus nuo pasiimti ir įteikė mamai. Pa
Kryžiaus šventovėje. Pamoks baigai abu broliukai Vidas ir
le jautriai palietė motinos Aldis Jameikiai atliko liaudies

DRAUGAS, ketvirtadienia, 1984 m. gegužės mėn. 17 d.
BĖGIMAS KENKIA
MOTERIMS
Leon Speroff. sveikatos tyri
nėtojų, skaitė paskaitą San
Francisco mieste American
Fertility Society konvencijoje,
kad mažų mažiausiai bėgan

DSSIMTIES

ONA

A. f A.
BLAŽIENE

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti a. a. Oną Blažienę savo maldose.
Duktė STASĖ ir ŠEIMA
Septintosios laisvojo pasaulio lietuvių tautinių
šokių šventės globos komisija. Sėdi iš kairės: D.
Blynaitė, A. Kaminskaitė, V. Jokūbaitis — pirm.,
H. Jakubs ir A. Jonaitis, stovi: V. Čečyg, H.
*

TAUTINIŲ ŠOKIŲ
PROGRAMA
Septintosios laisvojo pasau
lio lietuvių tautinių šokių
šventės komiteto ir globos ko
misijos informacija — prane
šimas, papildomai, birželio 29
d., penktadienį, 8 v. v. Clevelando Lietuvių namuose dail.
Aldonos Totoraitienės iš To
ronto paveikslų parodos ati
darymas.
Šeštadienį, 7:30 v. v. oficia
lus šventės atidarymas prie
Laisvės paminklo Dievo Moti
nos šventovėje, 18022 Neff Rd.
Susipažinimo vakaras — šo
kiai, šeštadienį, 8 v. v. Clevelando Public Auditorium, 1220
E. 6th St. (miesto centre), įėji
m a s 4 dol. asmeniui.
Sekmadienį pamaldos: abie-

Johansonas, V. Cyvas, V. Puškorius, V. Nykštėnas, L. Jokūbaitis ir J. Dunduras (nuotraukoje
nėra F. Baldausko, R. Apanavičiaus, J. Kazėno,
dr. E. Šilgalio ir V. Urbaičio).
Nuotr. J o n o V e l y k i o

ir 10:30 vai. ryto Holiday Inn.,
6001 Rockside Rd., Independence, Ohio. Iškilmingos pa
maldos lietuvių evangelikų,
10:30 vai. ryto Coliseum pa
talpose, Richfield, Ohio.
Šokių šventė liepos 1 d., sek
madienį, 2 v. p. p., Coli
s e u m . Š v e n t ė s pokylis:
sekmadienį, 7 v. v. Stouffers
Inn. 24 Public >Square 27 dol.
' asmeniui.
Jaunimo balius su šokiais ir
karšta vakariene: sekmadienį,
8 v. v. Holiday Inn., 6001
Rockside Rd., 13 dol. asme
niui. Bilietų užsakymai, kartu
su pinigais siunčiami: Ona Jo
jose lietuvių parapijų šventėse

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1984 m.
gegužės 14 d., 10 vai. ryto iškeliavo amžinybėn

kūbaitienė, 3000 Hadden Rd.,
Euclid, Ohio 44117 arba Ro
mas Zorska, 4113 Silsby Rd.,
University Hts., Ohio 44118.
Nakvynių rezervacijas pra
šom daryti tiesioginiai pagal
pridėtą viešbučių sąrašą, pa
sakant, kad dėl Lithuanian
Folk Dance Festival, bus gau
nami kambariai papiginta
kaina.
Tolimesnių informacijų tei
rautis pas Vytautą Jokūbaitį,
3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio
44117. Tel.216-481-7161.
Kelių ir patalpų planą su pa
aiškinimu prašom išsikirpti ir
pasilaikyti.
Globos komisija

A . f A.
BENEDIKTAS SIMONAITIS
Gyveno Evergreen Park, Illinois.
Gimė 1926 m. sausio 1 d. Linkuvos miestelyje, Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Skaudaus liūdesio prislėgti liko žmona AdelS, brolis Alfas su
žmona, brolio duktė Audronė Gaižiūnienė su šeima, pusbroliai dr.
Ričardas ir Jurgis Simonaičiai su šeimomis, kiti giminės, draugai
ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.
Priklausė L.S.T. Korp! Neo - Lithuania ir kitoms organizacijoms.
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį ir penktadienį nuo 1:30 iki
9 vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 19 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėtas į Svč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuliūdę: 2MONA ir BROLIS su SEIMĄ
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus.

Tel. 476-2345.

A. f A. GRAŽINA BAUŽIENE
DIAMENTYTĖ

E U D EI K I S

Gyveno Princeton, Wisc., anksčiau gyv. Michigan City, Ind.
Mirė gegužes 13 d., 1984 m., sulaukusi 50 metų amžiaus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Rita Nelson, žentas Cecil
ir šeima, sūnus Rimas, marti Sharon, tėvai Juozas ir Sofija Diamenčiai, 2 seserys Dana Butkienė su vyru Jonu ir Irena Mickūnienė su vyru Algiu, brolis Juozas ir brolienė Dell, ir jų šeimos,
pusseserė Lee Kelly su vyru James ir šeima, ir kiti giminės
Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo našlė a. a. Peter.
Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 2 iki 9 vai. vakaro
Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. Laidotuvės
įvyks šeštadienį, gegužes 19 dieną. B koplyčios 10 vai. ryto bus
atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

dainą „Tu mano motinėle" —
klarnetu.
Šie penki jaunuoliai nuo pat
mažų vaikystės dienų atlieka
programas įvairiuose rengi
niuose. Metams slenkant, ste
bėjome juos augant— kiti savo
mamytes praaugo. Visi puikiai
kalba lietuviškai, skaito ir rašo.
O lituanistinės mokyklos čia
nėra. Reto pasišventimo jų tė
veliai! Audringi plojimai ly
dėjo jų pasirodymą, kurį skyrė
savo mamytėms ir jas gėlėmis
apdovanojo. Pradžioje pager
bė ir Mariją, mūsų dangišką
motinėlę. Jos paveikslą, pieštą
I. M a n o m a i t i e n ė s , puošė
žvakėmis ir gėlėmis, visiems
giedant „Ausk Marijai". Po
meninės dalies Lietuvos duk
terys visus vaišino skaniais,
pačių pagamintais pietumis.
Pietų metu ponios padainavo
lietuviškų dainų, visiems pri
tariant.
Šį Motinos dienos minėjimą
suruošė Juno Beach Lietuvos
dukterų skyrius.
Aid. B.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPI YCIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 «852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas
YArds 7-1741-2

Nuliūdę: Duktė, sūnus, tėvai, marti Centas ir kiti gimtai*
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. TeL 476-2345.

IICTUVOS BAŽNYČIOS III Kauno arkivyskupija
Siame III tome aprašyta Kauno
arkivyskupijos bažnyčios, koply
čios, kapinės, varpinės, paminklai.
Kryžių kalnas: aprašomi vyskupai,
valdytojai, k u n i g a i . . .
Ypatingas dėmesys skirtas ilius
tracinei veikalo daliai. Dauguma
bažnyčių bei religinių paminklų
nuotraukų čia skelbiamos pirma kar
ta. Architektūrinių ypatybių apra
šymai yra dr. Jurgio Gimbuto.
Puošnus, gerai paruoštas leidi
nys: 512 p s i . kietais viršeliais.
Spaudai paruošė ir išleido Ameri
kos Lietuviu Bibliotekos Leidykla
(Lithuanian library Press) Čika
goje. Spaudė Morkūno spaustuvė.
Kaina su persiuntimu 25 dol. Užsa
kymus siusti:
DRAUGAS
4545 W. S3rd St.
Chicagc IL 60629
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SUKAKTIS

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos- sekma
dienį, gegužės 20 d.. 8:30 valandą ryto Tėvų Jėzuitų
koplyčioje.
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Juno Beach, Fla
. programa. IS kairės: prie mikrofono programos
vadovė Aldona Biliūnienė, Gintas Jameikis, Aldis

METŲ MIRTIES

Mirė 1974 m. gegužės mėn. 20-tą dieną.

iar ?ridtJa fl.3t

u,

čių moterų, kurios bėga bent
50 mylių distancijas per sa
vaitę, nustoja moteriškų mė
nesinių funkcijų, kurie savo
keliu gamino „progesterone"
hormonus, apsaugojančius jas
nuo krūtinės vėžio.

BRONIUS KVIKLYS

UfTUVOS
CHURCHES Of UTHUANU

Kauno arkivyskupija

iitkhKK moktsc'io.
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GERIAUSIA D0?ANA BET KURIA PR0GR
SOL. DANOS STANKAITYTGS
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(Įdainuota lietuviškai)
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OPERŲ ARIJOS

Į

SimfonijoB Orkestru Su Lfeturių Operai Vyrų Choru.
Dirigentas Airy da* Vasaitfc

f
|

GRAffNA AIDA, KAUKTŲ BALIUS, LIKIMO G A L I A ,
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
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Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą".

IŠARTI IR TOLI

X A. a. Jaroslavas Nastopka,
80 metų amžiaus, mirė balandžio
X Penktojo mokslo ir kūry 13 d. Buenos Aires. Palaidotas
VOKIETIJOJE
bos simpoziumo, kuris bus 1985 Chacarita kapinėse Buenos Ai— A. a. Edvardas Nikolaje
m. Padėkos savaitgalyje Chica- i res mieste.
Liko žmona M.
vas mirė pereitų metų lapkričio
goje, mokslinės programos ko Grauslytė-Nastopkienė,
ChicaT d. Pfrontene, AUgau srityje.
mitetą s u d a r o : pirmininkas dr. goje j o svainis kun. Alfonsas
Palaidotas Reutlingeno-GoeninJonas Bilėnas, griežtųjų mokslų, Grauslys.
geno kapinėse. Velionis buvo gi
technikos ir architektūros vado
męs 1925 m. sausio 6 d. KugelaiX Palm Beach, Fka., lietuvių
vas dr. Bronius Jaselskis, medi
čiuose,
Šilutės apskr. Karo me
pensininkų klubas, valdybos nu
X Vysk. Vincentas Brizgys cinos sekcijos vadovas dr. J o n a s tarimu, atsiuntė 25 dol. lietuviš
tu buvo išvežtas į darbo stovyk
lą ir susirgo džiova. Po karo
laikys šv. Mišias šv. Kazimiero Daugirdas ir humanitarinių bei kos spaudos paramai per klubo
liet. kapinėse Kapų
puošimo socialinių mokslų sekcijos vado kasininkę
'
gyveno pabėgėlių stovykloje,
Stasę Balčiūnienę.
dieną, gegužės 28 d., pamokslą vas dr. Algis Norvilas.
i kur sukūrė seimą.
Labai ačiū visiems klubo na
s a k y s kun. Jonas Kuzinskas, Our
X Bronė ir Ignas Kazlauskai, riams.
— A. a. Sofija Jauniškytė,
L a d y of Victory par. klebonas. visą žiemą praleidę Los Angeles
: Stuttgarto LB apyl. narė, mirė
X Engelbertas Bliudnikas,
Giedos Lietuvių Vyčių choras, gyvendami pas savo brolio Vin
i vasario 21 d. Palaidota Stuttvadovaujamas muz. F a u s t o Stro- co Kazlausko šeimą, grįžo vasa Grand Rapids, Mich., pratęsė
: garte. Laidotuvėse atsisveikino
Uos. Procesija prasidės 10 vai., j r a i j chicagą, kur gyvena jų "Draugo" prenumeratą su 25
J. Glemia.
Velionė buvo gi
šv. Mišios bus 10:30 vai. Daly- į d u k t e Nijolė ir žentas Leonas doL priedu ir tokiu laiškučiu:
musi 1901 m. gegužės 23 d. Pe"Siunčiu prenumeratos mokes
v a u s Dariaus ir Girėno posto į Kalvaičiai, sūnūs Juozas ir Vy
:
tersburge. Baigusi Utenos gimveteranai. Lietuvos šauliai. Ko tas, taip p a t giminės ir draugai. tį, o likutį, dvidešimt penkis
,
naziją,
tarnavo žemės ūkio mini(25 dol.) aukoju "Spyglių i r
lumbo vyčiai Po pamaldų bus
įsterijoje buhaltere. Nors sirgo
Pedagoginio lituanistikos į Dyglių" skyriaus pagerinimui".
kapinių kūrėjų pagerbimas.
! džiova, bet buvo aktyvi Lietuinstituto biblioteka šiuo metu j Eng. Bliudniką skelbiame gar
!
vių Bendruomenės veikėja, ku
X Rasa Razgaitienė iš New . renka knygas. Knygomis naudo- bės prenumeratorium, o už para
rį lailą apylinkės pirmininkė,
Yorko atvyksta į Chicagą ir j sis instituto studentai bei lietu- mą ir gerus norus tariame nuo
'
prikla >ė Lietuvių moterų klupraneš apie OSI-KGB sandėrį vių organizacijos ir visuomenė. širdų ačiū.
įbui.
prieš emigrantus iš rytų Euro Institutas prašo visus lietuvius
X Leonardas Laukaitis, Livopos simpoziume, kuris bus ge- prisidėti prie šio būtino lietuvių
i mo centro moterų komiteto dė
nia,
Mich., kartu su prenumeraguzės 19 d., šeštadienį, 4 vai. i mokslinių ir literatūrinių t u r t ų
tos
ka užtikrintas.
p. p. Jaunimo centre. Taip pat j išsaugojimo
darbo.
Instituto
mokesčiu atsiuntė ir 25 dol.
J ū r a t ė Budrienė
kalbės Juozas Kojelis ir Anta- \ darbuotojai mielai atvyks į kny- dienraščio stiprinimui. L. Laur*as Mažeika iš Los Angeles ir j gų aukotojų namus, jei taip au- ' ^aitį skelbiame garbės prenumePASKAITA
is, dir. Julius Sirka, 'D BindokiePovilas žumbakis iš Chicagos. j kotojams lengviau. Knygų au-1 ratorium, o už rėmimą savos j Poetas 3. Brazdžionis su
mokyklos mokytojais:
s au
ATEITININKAMS
Nuotr. J. T^-nuIaičio
ne, J. Variakojis — Tėvų komiteto pirm. ir R Kučienė.
Simpoziumą
rengia
Lietuvių ! kos irgi nurašomos nuo valdžios j P d o s labai ačiū.
Fronto bičiulių Chicagos sambū mokesčių. I n s t i t u t a s pateiks už- į
Dr. D. Katiliūtė - Boydstun,
X "Daytona Beach, Florida,
ris. Kviečiami visi laisvinimo pildytą mokesčių formą. Telefo-!
MAS centro valdybos pirminin
ir apylinkių Amerikos lietuvių
nas 312—434-4545. Iš a n k s t o '
veikla susidomėję dalyvauti.
kė, kalbėjo per Cicero ateitinin
klubo valdybos vardu siunčiu
liekame dėkingi.
kų agapę gegužės 13 d. Šv. AnX Gražina ir dr. Domas Kri
Tamstoms čekį sumoje 25 dol.
madienį,
balandžio
15
d.,
komite-,
Saliklienės
vadovaujamo
moterų
I
tano parapijos salėje. OmahoMOTERC
KOMITETO
vickai pereitos savaitės pabai
laikraščio leidimui paremti".
to
suruošti
tradiciniai
velykiniai!
komiteto
paruoštais
patiekalais
'•,
je, Nebr., užaugusi ši ateitininKRAIČIO
S
K
R
Y
N
I
A
goje atvyko iš Glenn Dale, Md.,
Pasirašė J. Šileikis, sekretorius.
ATVĖRUS
į Chicagą. Dr. D. Krivickas
pusryčiai y r a pavyzdys nusista- perpildytus stalus. Pasigirsta i kų veikėja pabėrė pluoštą agmeLabai ačiū už auką visiems klu
.
,
.
.
.
.
,
:
t y t o s minties vykdvmo
darbu. margučio į margutį mušamų niškų pergyvenimų ir jaunie
skaitė paskaitą Vliko tarybos
J
bo nariams.
Margutis — tai kietai v i r t a s j
"
siems ateitininkams davė min
suvažiavime. Jie aplankė savo |
lukštų garsai.
Jaunimo centro didžioji salė
kiaušinis, kurio lukštas d a ž o m a s
x
Stasys
Petokas,
Rita
Ku
pažįstamus ir draugus.
GežuPaskelbto margučių konkur čių, kaip jie turėtų kreipti savo
išpuošta
ras, Edward Pikelis, Bernice įvairiomis spalvomis, išmargina-1 Nijolės Balzarienės
pastangas, norint pasiekti gali
žės 15 d. aplankė " D r a u g o " re
mas raštais. Margučio p a s k i r t i s j spalvingais pavasario žiedais, so komisijai (J. Kriaučeliūnaitė, mai geresnių rezultatų. Ji nu
GraŽ3/s.
Jonas
Vinciūnas,
Chidakciją, painformavo apie savoj
cago. 111., V. P. Janulaitis, Mor- | įvairiopa: vieni m a r g u č i u buria, j Juozo Polikaičio parūpinti ir iš- G. Pemkutė ir D. Polikaitytė) rodė, kad vien tik senų tradiciveiKią ir tarptautinius reikalus.
ton Grove, UI., inž. Jonas Stan- j kiti ritinėja, o t r e t i pasigėrėję j s t a t y t i margučių ritinėjimui ian . ilgai ousryčiauti ne uvo leista.,
kai džiugino ir žadėjo ypatingą ! Surinkus konkurso kandidatų į & ^laikymas nebūtų pilnai pa
X Marijonų bendradarbių Chi
kus, Evergreen Park, UI., grąži skaniai apsilaižo.
reikėjo išrinkti pa- i tenkintinas dalykas. Kalbėtoja
cagos apskrities susirinkimas
no "Draugo" lėšų telkimo lai
Kiekviena t a u t a , n e s v a r b u . šventę tiek vyriausiam, tiek lop- margučius.
teigė, kad priešing?i vyraujan
bus pirmadienį, gegužės 21 d., J
mėjimų šakneles ir kiekvienas kuriame pasaulio k a m p e bebūtų, i šyje begulinčiam pusryčių daly- ėius dailiausius, o jų tiek daug! čiai nuotaikai "tik imti", reikėtų
Todėl ir premijų skaičius nema
1 vai. p. p. Marijonų vienuolyno I
pridėjo po 10 dol. aukų. Labai turi savus papročius b e i tradi-! V 1 U 1 persiorientuoti į Kristaus ragi
žas.
Margučių konkurso laimė
svetainėje. Nariai kviečiami at- i
ačiū.
cijas, kurios s u d a r o tautinį loReginos Kučienės sustatyta
nimą "duoti", c taip pat stengtojais komisija paskelbė: I vie- , .
silankvti.
nes y r a svarbių reika-1
_
., . . „ .
byną.
šis
tautinis
lobynas,
lyg
|
pusryčių
p
r
o
g
r
a
m
a
su
velykinių
J
X Emilija Railienė, Baltimor
..
Kun. Vytautas Bagdanavičius.
ta - Nida Glaveckaitė. II vieta | ? m y l e t i k ! t u s ' nelaukiant, kad
kraitis
kraunamas
t
a
u
t
o
s
loby<
papročių
p
r
i
s
t
a
t
y
m
u
plačiai
atlų apsvarstyti. Po susirinkimo !
Renata Kvintaitė, UI vieta jie mus mylėtų.
,
.«.
_. .
. , . ..... siu metų Poezijos dienų Chicagoje re, Md., pratęsė "Draugo" pre no skrynion, telieka g y v a s tik I vėrė tautinio lobyno skrynią,
"Neužmirškime mylėti vienas
bus vaisęs. Prašome įsidėmėti, ;
_
,
. . _, . ~ . numeratą, pridėjo auką už kalė
Algis Glaveckas. IV vieta
tada,
kai
tautiškai
susipratę
asj
Lietuvoj
Didžiąją
savaitę
maldoj
k
l
t
^
pirmajame vakare gegužes 25 d. penK- dines korteles ir kalendorių, o
Taga Glaveckaitė, Vainius Gla-1 ^"> D U V 0 v i e n a & pagrindinių
menys
deda
pastangas
perduoti
Į
ir
giesmėj
žmonės
apraudodavo
kad bendradarbių susirinkimų , todieni- 8 v a l v a k J a u n i m o c e n t r o k a . savo laiškelyje pasiskundė, kad .. .
. .. . .
., .
,
.
. ,
. A , .«.
; veekas, Lesytė Juškaitė ir ši- kalbėtojos minčių. Agapės pro
diena pakeista į trečią mėnesio Į vinėje skaitys paskaitą tema "Ar poe- su sveikata turi daug vargo, o sj kraitį is kartos j k a r t ą ,
gramą atidaręs ir ją pravedęs
; gyvenimą prašydami Aukščiau- \. . . „
'
pirmadienį.
j zija yra realybė?". Atsakydamas j be to, i r amžius savo daro.
Lietuvių tautos l o b y n a s pilnas j s l*o J"•
° geresnes,
'gražesnės atei-1 Mažieji pusryčių dalp/iai vos ; buvęs ilgametis Cicero mokslei
klausimą, jis palies tam tikrais as- 'Baigdama laišką palinkėjo vi-1 papročių bei tradicijų audiniais.: ties. P a v e r g t o j Lietuvoj g w e vių ateitininkų kuopos globėjas
vos teišsėdėję prie stalo, tik priX Muz. Arvydas ir sol. ^Nele pektais europines ir lietuvių poezijos
| šiems "Draugo" darbininkams | Tai yra mūsų t a u t o s t u r t a s , ku- j nančių brolių ir sesių nutildyir buvęs Ateitininkų federacijos
Paltinai gegužės 27 d. Jaunimo; kai kuriuos bruožus, baigdamas mūstačius margučių ritinėjime pra- j
geriausios
sėkmės.
Ačiū
už
|
ris
kiekvieną
t
a
u
t
o
s
narį
p
r
a
t
u
r
į
riems
balsams
negalint
prabilti,
vadas dr. P. Kisielius, savo įžan
centre rengiamame
koncerte i siškiais žemininkais,
vedėjas (R. Steponavičiūtė, D.
tuarą.
Koncerto
pradžia
4
vai.
viską.
tina
tik
tada,
kai
a
s
m
u
o
atkrei;
pasigirdo
aiškiai
poeto
Brazdzio
giniame žodyje prisiminė lietu
atliks naujai paruoštą reperNuotr. J. Duobos
Penčylaitė, T. Rudaitytė, L. I
x
p. p. Bilietai iš anksto gauna* " * ******
S™*0™*
ves motinas. Invokaciją sukal
p i a j šį lobyną dėmesį, s u juo su- į ™o maldos žodžiai ir Alyvų DarŠliažaitė. D. Polikaitytė ir G.
mi Vaznelių prekyboje ir "Mar-! 4 ° - t i e s m e * * m i r t i e s sukakties : X P o o dol. atsiuntė aukų. | ^ ^
^ ^
^ ^ tei j zelyje giesme,
įr
bėjo prieš agapę šv. Mišias Šv.
gučio" raštinėje
i " ^ ^ i " 1 ^ rengia Amerikos Liet. | vaienjus o r a z u n s , Aiaona .\au- j s e k a n č i a i k a r t a i .
P r a r a s t i šį! Gražiausios verbos įteiktos Pemkutė), riste ritosi kartu su j Antano parapijos bažnyčioje at
Tautinės sąjungos Chicagos sky- į d z l u s , J- Guzulaitis. L. J. Venc- j t a u t i n į i 0 0 v n ą tegali t i k tie, ku- \ n a m u vyriausiai šeimininkei Ire- savais margučiais lankų link.' laikęs kun. K Trimakas.
x Prof. Balys Vitkus po ope-. rius gegužės 20 d., sekmadier-l. • kus.Vladas Kartanas, J. Dagys, rie, nerasdami laiko a r noro at- i nai Kriaučeliūnienei ir generaii- Sulaukę trejų metų amžiaus, ko- j
Meninę dalį atliko D.Vilutytė,
racijos St. Francis ligoninėje jau 3 vai. p. p. Liet. Tautiniuose na- | Simonas Kontrimas ir D. Kau- kreipti dėmesio, p r a m e t a progą nei konsulei J. Daužvardienei pė scenon — jiems buvo prista-;
T.
Tiknius, J. Vilutis, V. Rūbairitinėjimo
taisyklės, o ,
grjžo namo ir pamažu sveiksta j muose. Pagrindinę kalbą pasą-1 naitė, I- Valauskienė, Vladas Zi- kraičio skrynios dangtį atverti, j linkėjo sveikatos ir laimės. Pri- tytos
jaunesniems, kuriems bet kokios \ tė, R. Tamošiūnaitė, M. Končiūgydytojų priežiūroje
kys Šaulių sąjungos pirminin- į džiunas,. Labai ačiū.
Gyvenant lietuviškosios veik-; s t a t y t i garbingi miesto pareitaisyklės kažkaip lieka neaiš tė, R. Vabalaitytė. Bendras dai
los verdančio katilo centre, džiu- j gūnai, kurie atvyko pasigėrėti ir
x Agnė Kižienė kalbės apie; kas Karolis Milkovaitis. Meninę į
kios, sustojo aplink "betaisykli- j nas pravedė ir akordeonu paly
^
E ^ m ^ u t r i m " ^ gu matyti ir stebėti, k a i lietuvis- i pasidalinti lietuviškąja švente.
Karolio Milkovaičio poeziją kny- I programą a t b k s solistai Marga- | ^
dėjo svečias iš Chicagos D. Po
nį" ritinėjimo lanką.
goję "Ledinės Kregždės" knygų rita ir Maclovas Momkai. Įėji Surfside Fla. Stasė Leikienė i k a i s i a i s papročiais dalinasi net j Kr. Donelaičio lituanistinės moli kaitis.
sutiktuvių vakaronėje. Vakaro- : mas nemokamas. Visi kviečia- J West Haven, Conn., Y Z a p a r a c - ! t r y s k a r t o s - Džiugu n e dėl to, | kyklos mokinės Onutė U t z ir
Verbų sekmadienio popietei
Susirinkusieji, kurių buvo ge
nė bus gegužės 18 d., penktadie- j mi dalyvauti.
tai "yra", b e t dėl to, kad | Taiyda Rudaitytė poetų žodžiais įpusėjus Jaunimo centro salę r a šimtinė, buvo pavaišinti S.
! kas. Farmington Hills, Mich kad
nį. Jaunimo centro kavinėje.
x
š v . Kazimiero parapijos j s t a n ] e y Budiys, Rarine, W i s c ! ! ! d u o t a P™?3- n e p a m i r š t a m a ir j sveikino pavasario saulutę, min-1 apgaubė tyla. 1984 metų Vely-1 Tamošiūnienės su talkininkėmis
rchester. Mass..
• ! nepaslepiama
nenasleniamo po
TV% ""nptiirnu
lfl.iko !I timis pusryčių
rtiiKr\-fyn dalyvius
dalvvins nukelda-1
mikpIHa-1 kų
ku pusryčiai
nusrvčiai įrašyti
irašvti išeivijos
išeivi ios į; paruoštomis
„„_.^x*^~,:_ „vaišėmis
«;;A„;«
; choras, Worchester,
Mass., Deri
per į TJ o n a s " T.T_I_:_-_
Kalainis m.
St >-«.A,
Cathari"i
n e t u r i u laiko
DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. gegužes mėn. 17 d.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

ta^HfadM^rW
Y o r k t ! J ° n ą P * f c l a t S i U n t ė " D r a U ^ u I " I nes. Kanada. Anna Jockus.' Ot-' a ^ n c r o " ^ S * ! m o s P^vergton tauton. Velyki- tautos istorijos knygen. Pusry-1
Tokia
vaxi9Kat jstajgai > e w YorKe. , 5 Q d L j o a r a m a i ^
i n - L , m M ; „ h p v e r k u s °--*-- i
tautinio lobvno pasida- j nis kiškis ( J ū r a t e Jankauskai- cių dalyvių asmeninis turtas pa
Raubertas
Pageidautina, kad laisvai valdy-1,
..
..i se 5°» MICH., r . vencKus,
suaou- ! l i n i m o Antimi vadovaujasi Jau-1 t ė ) , programos atlikėjus "apvai- j didintas tautinio lobyno kraičio I
T ,
Advokatas
^ i- x
, , ,,.
i formaciją. Labai aciu.
; rv K a r a d a
Kelen
' nimo centro moterų k o m i t e t a s , [ nikavo" medaliais ir mažuosius I dar vienu audeklu. Velykinių GINTARAS P. ČEPĖNAS
neien
tų hetuvių ir anglų kalbą, mo! Hartford
^ ' l v a r a a a Conn
'
Jonasl'jankū' i k u r i s J a u e i l ? m e t ų s u d a r o p l a * j P ™ 1 ^ ^ dalyvius džiugino ap- j papročių bei tradicijų kraitis;
2649 W. 63rd Street
A
ketų gerai rašyti rašoma maši-! x
Brighton Parko Lietuviu j *co, N. J., Stanley
Drevinskas,
Mass.
1--1Jurgis i č^i a J a ii visuomenei įvairių
įvairių progų |j dovanotais skanumynais.
skanumynais, Kun. i perduotas sekančiai kartai. Taulefonu ir raštu bei vairuoti. Dar- įgužinė b u s gegužės 20 dieną nas Brockton, "Mass.."
Chicago, IL 60629
turto
nėle, efektyviai komunikuoti te- [ Namų savininkų Draugijos geni Beach,
Beach Fla
pasidalinimui. Verbų sek- J. Vaišnys pašventino 1Marijo3 ' tos turto gyvastingumas JauniFla., i
bo pareigos pagrindinai apima Į Šaulių namų salėje, 2417 W. Bucevičius, Miami
Tel. — 776-5162
mašinraščio darbus, siuntų pa-į43-čia gatvė. Pradžia 12 vai. pratęsdami prenumeratas kiek-1
Kasdien 9—6 v a i vak.
kavimą bei prašymų pildymą ir į Atsilankę draugijos nariai ir vi- vienas pridėjo po 10 dol. aukų.
šeštadieniais ir vakarais
išsiuntimą ir kitus techniškus- j si svečiai bus pavaišir.ti labai Labai ačiū.
pagal susitarimą
administracinius rūpesčius. Dar- skaniu lietuviškai gamintu maiX Vacys Petrauskas, Chica- >
bo sąlygos bus aptartos su rim- stu. Veiks b a r a s s u visokios
go,
Dl., Vacys Construction Co., j
tais kandidatais. Siųsti reziu- rūšies gėrimais. Dovanų laimėm e : Lithuanian Oatholic Reli- į jimai. Šokiams gros puikūs mu- mūsų garbės prenumeratorius.
Advokatas JONAS GIBAITIS
rėmėjas, grąžino "Draugo" lėšų
gloos Aid, 351 Highland Bivd., zikantai. Nuoširdžiai kviečiame
telkimo laimėjimų šakneles su '
6247 S. Kedzie Avenoe
Brooklyn, NY 11207.
(sk.). visus ir visas namų savininkus.
20 dol. auka. Labai ačiū.
Chicago, OL 60629
NAMAMS PIRKTI F Agužinėje-piknike
- I ^ f ^ 8 ^ir^paremti
! ^ 3 ^mū
^ X Elena Dryža, Chicago. EI.,
TeL — 776-8700
SKOLOS duodamos mažais mėpratęsė "Draugo" prenumeratą
sų draugiją gausiu atsilankymu.
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak
••ainiais įmokėjimais ir prieisu 15 dol. auka. Labai dėko
Kviečia Draugijos valdyba
Bamaii nuošimčiais. Krcipkitėa
jame.
B e i t a i 9 v. r. iki 1 v a i d.
(pr.).
1 Mutual Federal Savings, 2212
X Galerijoje ( 2 % W . Superior
X Amerikos l i e t u v į Inžinie
We«t Cermak Road — Telef.
S
t
)
vykstanti Algimanto Keži o
VI 7-T747.
(ak.) rių ir Architektu S-gos Chica
ADVOKATAS
gos skyriaus susirinkimas šau foto paroda atidaryta šeštadie
ALGIRDAS R. OSTIS
kiamas gegužės 18 d., penkta niais nuo 12 iki 4 vai. popiet.
A R A S
Kitu
laiku
galima
ją
lankyti
pir
dienį, 7:30 vai. vak. Lietuvių
(OstranakM)
IK-njriaim* ir taKom** visę rūšių
Tautiniuose namuose. 6422 So. ma susitarus t d . 280-1149.
1000 Jorte Bhd.. Suite S64
(pr.).
sTtnus.
Kedzie. š i a m e susirinkime b u s
Oak Rrook, IL 60521
Su ;uikštu patyrimu. esam« rodomas filmas apie transatlan
x Du jaunuoliai, kalbantieji
Tel. Ofs. 325 3157
ip<lrausti Pats prižiūriu darbą . tinius lakūnus Darių ir Girėną betuviškai, atlieka namų dažy
AR\VI>\s KIEIJI
TW. Rer. 325-65M2
Valdyba kviečia narius su šei mo darbus. Pigiai. Skambint
7S7-I717
momis ir svečiais dalyvauti.
po 6 vai. vak. 47&1974 arba
Valandos pagal susitarimą
(pr.). 778-1813.
(sk.). | chie.
»UK.4W1"P •*• mokymu
Nnotr. Gintaro Fljrfo

