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Apie lietuvių
padėtį Gudijoje
(Tęsinys)
Apie kunigų i š
Lietuvos TSR
l a n k y m ą s i BTSR

EINA 75-TUOSIUS METUS - DEIMANTINĖ SUKAKTIS

D/\II_V

gyventojams, nors lietuviškai
jau užmiršusiems, jų lietu
viškos dainos patinka. Buvo
jos ir Gardine apsilankiusios,
kur laimėjo premiją. Galima
įsivaizduoti, kaip įspūdingai
praeina gegužinės pamaldos,
atliekamos tokių giesminin
kių.

— Baltimorėje federaliniai
tardytojai apkaltino 28 asme
nų gaują heroino importavi
mu iŠ Turkijos. 25 iš jų —
turkai.
— Prancūzijos prezidentas
Francois Mitterrandas užva
kar paleido ministerį pirmi
ninką, 56 m. Pierre Mauroy ir
jį pakeitė jaunu savo bendra
darbiu, 37 m. Laurent Fabius.
Pastarasis, žinoma, iš naujo
sudarys kabinetą. Šiuo metu
neaišku, kiek jame bus komu
nistų. Mauroy kabinete jų
buvo 4. Prancūzijos valdžią
kamuoja didelis nepopuliaru
m a s dėl nebesuvaldomų
ekonominių problemų.
— Roscoe James Brown, 23
m., South Carolinos valstijoj
nuteistas už išprievartavimą,
iš teisėjo gavo tokį pasirinki
mą: arba 30 m. kalėjimo, arba
kastracija... J i s pasirinko —
kastraciją.
Dabar teismas
tiria klausimą, ar tai atlikti
cheminiu, ar operaciniu būdu.
— JAV ir Nikaragva šiuo
metu vėl tęsia derybas dėl
įtampos sumažinimo Centro
Amerikoje. J ų vyriausybių
atstovai pirmadienį susitiko
Atlantoje, Georgia.

Pelesoje, Apse ir kitose
BTSR vietovėse, kur gyvena
lietuviai, bažnyčios uždarytos
(išskyrus Gervėčius). Lietu
viams reikia lankyti lenkiš
kas pamaldas arba, norint
Pelesa
gimtąja kalba pasimelsti ir
Pelesoje veikia aštuonmetė
atlikti religines praktikas,
mokykla,
rusiška. Kaip daly
reikia vykti į Lietuvą už 30 ir
kas
dėstomos
lietuvių ir gudų
daugiau km. Susisiekimas ne
k
a
l
b
o
s
.
L
i
e
t
uvių kalbos
priderintas, nepatogus. Esant
pamokas
lanko
apie 80%
tokiai padėčiai,
atsirado
gudų — 20%.
kunigų, kurie slapta atvyksta mokinių,
Lietuvių
kalbos
būna 2-3
pas BTSR lietuvius ir čia
pamokos
savaitėje
(nuo IIIJesse Jackson sako griausmingą kalbą San Francisco Demokratų
jiems s u t e i k i a
religinius
klasės;.
Prieš
keletą
meti. konvencijoje.
p a t a r n a v i m u s : laiko š v .
Pelesos
apylinkėje
dar
veikė
M i š i a s , sako p a m o k s l u s ,
k l a u s o išpažinčių,
dalija rusiška aštuonmetė mokykla
Komuniją ir t.t. Pamaldos Paditvio kaime (Pacutvys yra
laikomos privačiuose namuo apie 8 km į pietryčius nuo
se arba kapinėse. Rizikuoja ir Pelesos), kur irgi kaip daly
kunigai, ir tikintieji, pas ku kas buvo dėstoma lietuvių
riuos namuose vyksta pamal k a l b a . D a b a r ši mokykla Tie, kurie visa tai pergyveno, pasakoja,
dos. Bet kitos išeities nėra. panaikinta. Kai mokinių tėvai
kad sovietai išžudė 360 civilių
Kol nebus atidarytos bažny skundėsi, k a d nėra arti
mokyklos,
jiems
buvo
nuro
čios ir nebus leista kunigams
mačiau
žmones
išsirikia
(Tęsinys iš
internatas
aptarnauti tikinčiuosius lietu dytas rusiškas
vusius palei sieną. Mačiau, dama. Bebėgdama girdėjau
pereito numerio)
vius gimtąja kalba, toksai Rodūnėje. Rodūnės mokykla
kaip jie negyvi krito".
sprogimą ir šūvius. Pajutau
\Vassi liudijimu
sovietai
kunigų lankymasis yra būti rusiška, lietuvių kalba kaip
„Kitoje trobelėje sutikom skausmą kojoje, kritau į grio
visą naktį artilerijos ugnimi ir dar 5 moteris. Kareiviai ten
nas, nors kai kam dėl to ir dalykas joje nedėstoma.
lėktuvų pagalba neleido parti ieškojo brangenybių ir pini vį ir nualpau".
Šiame
ir
ankstyvesniuose
tektų nukentėti.
Tuo pačiu metu, kai rusai
leidiniuose nusiskundžiama, zanams pajudėti.
gų.
J
oš
prašėsi
bfiti
neliečia
siautėjo
Bala Karze, kiti jų
Gegužinės pamaldos
kad BTSR nėra lietuvių inteli
Išlikę gyvi pasakojo, kad mos ir siūlė jiems pinigų. Tuo
daliniai
užpuolė
Mushkizi ir
Pelesos, Pavalakės ir ki gentų, kad baigę Lietuvoje Bala Karz, Mushkizi ir Kul- momentu įėjo afganų karei Kulchabadą.
girdėjo viai", — ji pasakojo.
tuose lietuvių kaimuose daro mokslus, ten ir pasilieka dirb chabad gyventojai
Sardar Mohammed, 55 metu
ti.
Dabar
Pelesos
agronomu
susišaudymus
soduose
ir
mos
gegužinės
pamaldos.
„:„
,
.
,
„
_
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Pritildžiusi
balsą,
gėdinga
amžiaus
su kitais 30 vyrų
i
6
fi<
v
n
Susirenka apie 50 žmonių, o dirba vietinis lietuvis (iš S ! ! , S : ? , »
vrido
išraiška
Gul
Bebe
*
s
*
ejo
priešais
Kulchabado
8tOT
sekmadieniais net iki 100. Ir Pavalakės kaimo) Viktoras kaimelių, bet spalio mėn. 12 d. toliau: „Rusai kęsinosi i mus. m e četę, laukdamas sovietų.
Pelesoje, ir Pavalakėje pamal Stračinskas. Be to, jis studi patyrė, kaip sovietų ir afganų £eTetas jį" p7s\rinko~p^rą mer„Būdavo ir kitų atvejų, kai
dos vytvia dviejuose namuo juoja Lietuvos žemės ūkio kariuomenės daliniai prisiar srinų, kokių 15-16 metų. Jie p a s i t r a u k u s
partizanams
akademijoje agronomiją, Šiuo tino į tas gyvenvietes. Dauge
se, n e s į vienus nesutelpa.
bandė
nuplėšti
jų
chadors
įžygiuodavo
rusų
ir afganų
metu lanko V kursą. J o moti lis kaimiečių pasišalino į
Sekmadieniais atvyksta ir
(musulmonių
vualis).
Viena
kareiviai ir krėsdavo kaimelį.
na tikra lietuvė, gražiai lietu
kunigas iš Lietuvos. Ypač viškai dainuoja (bet nuo apylinkės laukus, be* kiti vyresnė moteris pasiūlė jiems Senieji
juos kartais dar
gražiai
praeina
pamaldos Pavalakės dainininkių kolek išbudo iš miego, nejausdami pinigų, kad paliktų mergai palydėdavo. Bet šį kartą mes
Pavalakės kaime, kuriame tyvo Šalinasi), tėvas irgi pavojaus.
tes. J i e paėmė pinigus, bet girdėjome sprogimus ir šaudy
Bala Karze našlė Gul Bebe, merginų nepaleido, bandy mą, ir aš įbėgau į vidų".
nuo seno yra susidaręs 13 a r gerai
lietuviškai
kalbėjo.
17 dainininkų kolektyvas. Šis Gaila, kad pelesiečiai Viktoru dviejų partizanų motina, dami nuplėšti jų marškinius.
Sardar Mohammed toliau
kolektyvas su lietuviškomis nelabai džiaugiasi, nes jis su anksti pabudusi ruošėsi į Tada aš išgirdau afganų pasakojo, kaip rusų kariai
dainomis lankėsi Vilniuje ir jais lietuviškai nekalba (kalba vestuves. p a l i k d a m a du kareivį, drebantį iš pykčio ir užėmė jo kaimyno Issa J a n
mažuosius
vaikus
namie.
Kaune. Nuvyksta šios gražia tik rusiškai).
Belankydama
j
a
u n o j o kažką jiems šaukiantį rusiš namą. Sardar ir jo duktė
balsės dainininkės ir į BRSR
kai".
matė, kaip 12 rusų kareivių ir
namus, ji išgirdo sprogimą ir
(Bus daugiau)
miestus, kur vietiniams
„Daugiau aš nebebijojau dėl vienas afganas ten įsiveržė ir
šūvius apie 300 jardų nuo
merginų likimo, bet daugiau girdėjo pokalbį: „Jei norite,
vieškelio.
dėl savęs, ieškodama vietos krėskite namus". Tada karei
„Aš
s p a 8 i g l ė ti. T a d a a § {& ^
, £ . 0bėgau
«*s«u n a m o pP aM
viai jį nušovė. Pats Sardar su
vaikus , - ;; pasakojo. „Tuzi- g a l v ę g ū v i ų fr m a f c a u ^ £ į U p dukteria pasislėpė pas kaimy
Svarbioji
Reuterio žinių čia ir tie istoriniai ryšiai su nas moterų pasitiko mane, trys rusai krito. Viskas nuti ną grūdų aruode.
agentūra
paskelbė
s a v o Europa
padeda
lietuviam pranešdamos, kad rusai įžen lo, ir aš bėgau kiek išgale(Bus daugiau)
korespondento Peter Millar išsaugoti savo tautinę tapaty gę į Mushkizi nužudė daug
britų BBC radijui skirtą ilges bę. Ne tiktai lietuvių gyveni žmonių. Mes bėgome į kitą
nį pranešimą apie Lietuvą. mo būdas, bet ir visa aplinka pusę link Kulchabado. Ir čia
-'•,
Žurnalistas pranešimą prade Lietuvoje, kaip, pavyzdžiui, vėl sutikome iŠ ten bėgančias
da atpsakodamas savo susi itališko
stiliaus
bažnyčių moteris, kadangi rusai buvo ir
tikimą Vilniuje su vienu lietu architektūra, atspindi vaka Kulchabade. Taip mes nubė
viu jaunuoliu — Vaidu. „Ar rietišką dvasią. Žurnalistas gome į artimiausią namą".
Gul Bebe pasakojo, kaip 25
kalbi rusiškai", — paklausė atkreipia dėmesį net į tokį
žurnalistas jaunuolio? „Kaip mažmožį, kaip jaunų žmonių moterys matė rusus gatvėje
šaudančius į
galima mažiau", — atsakė gėrimo polinkius. J i s rašo, šėlstančius,
trobesius
ir
kažko
ieškančius.
Vaidas. Jaunuolio atsaky kad jauni lietuviai, susirinkę
Vienas
kareivis
spyrė
į duris,
mas, rašo korespondentas, kavinėse a r restoranuose, mie
kur
jos
buvo
pasislėpusios,
ir
atspindi Lietuvoje juntamas liau geria alų a r kavą, negu
10
kareivių
įsiveržė
į
vidų.
nuotaikas. Nors rusų kalba rusišką degtinę. Korespon
„Pirmiausia
jie ieškojo
Lietuvoje y r a oficiali kalba, dentas primena, kad Lietuva
maisto.
Suradę
duoną, jie
rašo žurnalistas, stebėtinai tarp dviejų pasaulinių karų
kimšo
į
burnas.
Jie
buvo labai
mažai žmonių ją yra tobulai buvo nepriklausoma valsty
iSalkę.
Sode
vienas
jų užvalgė
išmokę. „Mes paprastai savo bė, ir kad jos įjungimą į
žaliųjų
pipirų
ir
baisiai
perpytarpe kalbam lietuviškai", — Sovietų Sąjungą nepripažino
ko,
kai
tie
pradėjo
deginti
jo
pasakė žurnalistui
k i t a s Vakarų kraštai, kaip Didžioji
jaunuolis — Julius, vienos Britanija ir Jungtinės Ameri gerklę. Jis parodė piritu į
lietuvių
liaudies
muzikos kos Valstybės. Ant namų juos, sakydamas: „Dushman,
mėgėjų
draugijos
n a r y s . sienų Vilniaus gatvėse, rašo Dushman (priešai) ir suvarė
„Liaudies muzika yra mūsų baigdamas britų žurnalistas, apkabą šovinių į daržą".
„Mes mirėme iš baimės,
tautinės kultūros neatskiria kai kur yra pastebimi užra
ma daiis. kultūros, kurią mes šai, atskleidžiantys lietuvių susiglaudusios kampe, kai
norim ir siekiam išsaugoti". jaunimo
modernias
vaka rusai valgė kaip žvėrys, plėšy
Šis prisirišimas prie tautinės rietiškas
nuotaikas, b e t dami dantimis didžiausius
kultūros yra giliai jaučiamas žymiai bū^ingesnį
užrašą duonos luitus. Jie mus išvarė į
visoje Lietuvoje, rašo britų žurnalistas aptiko įrašytą a n t kitą pastatą". Atstatę šautu
žurnalistas.
primindamas, vienų durų Vilniaus kavinėje vus jie varė moteris keliu, ir
Gul Bebe matė, kaip kita
kad Lietuva yra katalikiškas — „Lauk rusai!"
kareivių grupė buvo apsupusi
kraštas ir kad lietuvius jų
— Jugoslavijoje 14 albanų apie dvidešimt Zmnrv.u. jslon rj.jj R ^ p,,,Km soviPtinių kanu vykdyta* }-jd\r.(* pietiniam?
ilgos istorijos bėgyje visada
nuteisti kalėti iki 15 metų už tant senus, vaikus ir moteris. AfKanio'Mne.laikoRiėbyj* vieną i*<»av<-•k^tunu <• *ik i „Priešeinantjkitą
si?;"o tamprūs rySiai su Vakapriešvalstybinę veiklą Ko- Juos varė į kaimelio centrą, pas+atą, mačiau žmones, išsirikiavusius palei sieną. Mačiau, kaip jie
r% Europa. Katalikų Bažny
sovo provincijoje.
„Prieš einant į kita pastatą negyvi krito".

Afganai pasakoja apie
skerdynes

Anglai apie lietuvius

Demokratų konvencija
S a n Francisco, C a . — Per čiams vertą dėmesio pagrin
eito antradienio vakare Jesse dinę konvencijos kalbą.
Jackson pasakė emocinę
Mondale ir jo rėmėjai
kalbą Demokratų naciona nervinosi, laukdami
Jacklinėje konvencijoje, pažadė sono kalbos, bet nurimo, išgir
damas remti partiją.
dę apie Jacksono paramą
..Aš jums sakau, mums partijai.
reikia permainos. Ateik,
K a l b ė d a m a s apie
savo
laipkriti, tada bus permaina, pirminių rinkimų kampaniją,
nes jau atėjo mūsų kokas", — Jacksonas pareiškė: „Mūsų
jis Saukė.
galvos
kraujuotos, bet
Jackson
p a g r i n d i n ė nenuleistos".
pamokslo, kaip kai kurie
Kažkaip buvo neįprastas jo
reporteriai vadina jo kalbą, atsiprašymas dėl padarytų
kryptis buvo taikyta partijos nesusipratimų a r įžeidinėjimų
žaizdų gydymui, ypač tarp rinkiminės kovos metu. Savo
žydų ir juodųjų, ir prieš prezi kalboje jis paminėjo žydus ir
dentą Reaganą. Taip pat jis juoduosius
musulmonus,
neužmiršo iškelti ir savo vadovaujamus Louis Farrakprezidentinių ambicijų. Gary han, kad jie susitaikytų.
miesto burmistras pasiūlė jį
Jacksono pasirodymas ir jo
kaip sekantį JAV prezidentą.
kalba konvencijoje buvo dalis
J o emocinė kalba kaip eu jos statuso ir jo paties reikalau
forija paveikė konvencijos to pripažinimo pirminių rinki
atstovus, kurie šaukė, plojo, mų metu.
trypė kojomis, net verkė.
Jo nominacija buvo atmes
Baptistų pastorius iš Chica- ta dėl dviejų motyvų. Pirma,
gos, pirmasis juodukas pasie dėl „no first use" atominių
kęs tokio aukšto posto ginklų naudojimo, ir antra,
rinkiminėje
kampanijoje, dėl biudžeto s u m a ž i n i m o
užgožė net New York guber apsiginklavimo reikalams, ir
natoriaus,
Mario
Cuomo, dėl pirminių rinkimų suvaržy
rimtą ir visiems amerikie- mo, ypač pietinėse valstijose,
kur juodžiai labiausiai nuken
— Vokietijos metalo pramo čia.
nės darbininkų streikas,
trunkąs jau 7 savaites, bus
Mike Royko
pats brangiausias pokario
istorijoj, anot Bundesbanko.
apie konvenciją
Spėjama, kad dėl to streiko
Vakarų Vokietijos bendras
Senais, gerais demokratų
nacionalinis produktas šiais partijai laikais po New Yorko
metais paaugs mažiau, negu gub. Mario Cuomo kalbos
Italijos.
nustebę delegatai pasakytų:
— Charles
M a n a t t , „Žiūrėkit, štai, kas laimėjo!"
demokratų partijos pirminin „Sudie,
Fricai,
sveikas
kas, kurį Mondale'is pašalino Mario", — ir gerosios dienos
ir paskui vėl į pareigas vėl sugrįžtų. Taip demokratai
sugrąžino, šiomis dienomis turėtų r i n k i m u s
laimintį
vaikščioja po konvenciją pil kandidatą.
n a s išdidumo, sveikindamas
Kalbėdamas apie Mondale,
sutiktus delegatus
tokiais jis sako, kad Mondale yra
posakiais kaip: „Ach, kaip inteligentiškas, sąmojingas ir
smagu kurti istoriją"...
padorus. Išskyrus jo padoru
— Geraldine Ferraro tebe mą, kitos jo ypatybės nepri
turi giminių Italijoje, su jais traukia balsuotojų.
veda transatlantinius pokal
bius, bet itališkai kalba jau
0k. Lietuvoje
labai silpnai.
mirė trys kunigai
— Liepos 15 d. sovietų
gaisrininkų laivai gesino Vol
Birželio 28 d. mirė a.a. kun.
gos upėje išsiliejusią iš sulau
N
a
poleonas
Norkūnas,
žytų vamzdžių naftą. Naftos
Reškutėnų
parapijos
klebo
ruožas 500 jardų pločio ir 3 su
nas,
Vilniaus
arkivyskupijo
puse mylios ilgio susiformavo
netoli Kazanės, 350 mylių į je. Velionis buvo gimęs 1926
m. spalio 1 d. Kunigu
pietvakarius nuo Maskvos.
įšventintas 1960 m. balandžio
— „Permafrost" (Salto kli 13 d. Palaidotas
Obelių
mato zonoje nuolatos įšalu kapinėse, Rokiškio apskr.
si žemė) slenka į šiaurę, sukel
Birželio 29 d. Kretingos li
dama daug rūpesčių sovietų goninėje mirė a.a. kun. Jonas
ekonomistams. Žemės atšili Jasinevičius, Kartenos klebo
mas kenkia pastatams ir nas, Telšių vyskupijoje. Velio
keliams, padarydamas pama nis buvo gimęs 1909 m. liepos
tus netinkamus ir netvirtus. 24 d. Kunigu įšventintas 1946
Sovietų mokslininkai ieško m. kovo 17 d. Palaidotas
būdų, kaip s t a b i l i z u o t i Kartenoje liepos 2 d.
,,permafro8t" zoną.
Liepos 5 d. Vilijampolėje
— Skilimas tarp juodžių ir mirė tos parapijos altaristas
žydų kenkia ne tik partijos a . a . k u n . S t a n i s l o v a s
vienybei prezidentinių rinki Kurmauskas. Velionis buvo
mų metu, bet ir atskirų valsti gimęs 1924 m. rugpjūčio 10 d.
jų lokaliniuose rinkimuose. Kunigu įšventintas 1949 m.
Taip galvoja Sol Chaikin, balandžio 2 d. Dirbo kaip
moterų drabužių unijos pirmi kunigas įvairiose vietose, bet
ninkas.
paskutiniu metu sirguliavo ir
— Maurice Goldblatt, kurs buvo Vilijampolės,
Kauno
įkūrė eilę departamentinių arkivyskupijos, altaristas —
krautuvių ir per 37 metus pensininkas.
telkė fondus kovai prieš vėžį,
mirė nuo širdies smūgio,
sulaukęs 92 metų amžiaus.
KALENDORIUS
— Prezidentas
Reagan
Liepos 18 d.: Sv. Fredrikas,
pasirašė įstatymą, kuris baus
Simforoza,
Tautvilas, Astutė.
valstijas.
nesilaikančias
Liepos
19
d.: Šv. Vincentas
legalios alkoholinių gėrimų
Paul.,
Aurėja,
Darsūnas, Tanribos jaunimui — 21 metų am
ga.
žiaus.
ORAS
— Japonija iki 1991 m.
įsijungs į erdvės satelitų
Saulė teka 5:31, leidžiasi
rinką Baigiamos raketos ir 8:22.
komunikacijos satelitai, kurių
Debesuota, galimas lietus.
visos dalys gamintos Japoni Temeratūra dieną 80 1., nakH
joje.
60 1.

2

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. liepos mėn. 19 d.
N,
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Pakalniškienė.
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SYRACUSE IR JO
Dažnai kyla
klausimas:
„Kodėl Syracuse taip mažai
lietuvių?" Cia tokia graži ir
rami gamta, tinka įvairiau
sioms programoms ir sportui.
Yra daug kalnų slidinėti, te
nisui lošti aikštės žiemą ir va
sarą, golfo laukai ir kt. Yra
mokyklos, universitetai, že
mės ūkio ir kitokie darbai ir
darbeliai.
Nors mažai čia mūsų tėra,
bet savo tautinių pareigų bei
tradicijų neapleidžiame. Kiek
vienais metais švenčiame Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę, šv. Kazimiero šventę,
birželio mėnesio tragišką lai
kotarpį prisimename, mel
džiamės už tėvynę Lietuvą ir
kenčiančius tėvynainius. Mel
džiamės ir už tuos, kurie jau
yra praradę savigarbą ir są
žinę, artimo meilės principus,
kurie taip grubiai išduoda ir
terioja savo brolius ir seses
lietuvius. Galvojau, kad visi
lietuviai yra patriotai, gar
bingi žmonės. Deja, yra ir
išsigimusių. Išsigimėlių pasi
taiko šeimose ir tautose.
Nepriklausomybės
minė
jimą šventėme iškilmingiau
negu praeityje. Turėjome gar
bingų svečių: kongresmaną
George Wartley, vengrų išei
vių vadovą Tibor Helcz su
žmona, seselę Oną Adomavi
čiūtę. Bet s v a r b i a u s i a —
turėjome lietuvį kunigą Joną
Mikolajūną, kuris laikė šv.
Mišias, kun. Hern padedant.
Kun. J. Mikolajūnas pasakė
prasmingą pamokslą. Pranas
Petrauskas skaitė per Mišias.
Vėliavas įnešę Bill Cook, jau
kelintos lietuvių išeivių kar
tos žmogus, ir Jack Brandt.
Marija Vizgaitienė nešė me
nišką kryžių, Veronika Sut
kuvienė ir Katherine Cravetts
nešė Mišių auką. Visos buvo
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. Bažnyčioje buvo ne
mažai žmonių, daugiausia
lenkai ir ukrainiečiai. Sugie
dojome „Prieš Tavo altorių",
„Marija, Marija" ir Lietuvos
himną.

šalus iš šiaudų daryti. Daug
susidomėjusių tai stebėjo, dau
giausia mokyklų mokiniai ir
jų mokytojai. O gi lietuviški
pyragaičiai ir baravykai pasi
darė labai populiarūs. Lietu
viški bulviniai blynai tapo
pripažintais
skanumynais.
Taip greitai juos išperka, kad
reikia skubėti kepti, ir jau
apie 8 vai. vakaro vyčiai pri
trūksta tešlos. Gerai, kad jie
nusipirko tarkavimo mašiną,
palengvina vytėms. Vytės tar
kuoja, o kepa vyčiai: J.
Brandt, Sutkus, J. Stanley ir
kiti. Kai iškepa, vytės papuo
šia juos, ir paruošia jau jų
pirkti laukiantiems.
Rugpjūčio 30 dieną važiuo
jame į 0urie8ville, esančią už
96 mylių nuo Syracuse. Ten
kas metai būna lietuvių šven
tė. Prasideda su paskaita.
Paskui yra rodomos skaidrės
apie gyvenimą už geležinės
uždangos, apie politinių kali
nių kančias. Po to giedodami
vaikščiojame Kryžiaus Ke
lius. Keturioliktoji stotis yra
ant kalnelio, ten baigiasi Kry
žiaus Keliai. Iš ten einame į
bažnyčią, giedodami rožan
čių. Bažnyčioje einame iš
pažinties. Po to yra iškilmin
gos šv. Mišios, jas atnašauja
daug kunigų ir vyskupas.
Kai viskas pasibaigia, jau
tiesi lengvai, ramiai, tarytum
numetęs sunkią naštą nuo
krūtinės. Bažnyčia yra labai
įdomi, o apylinkės gamta
tikrai graži.
Vyčiams daug padeda kun.
Robertas Balckus, energin
gas apsukrus, labai malonus.
Jis klebonas Šv. Kazimiero
parapijos Amsterdame. Jis
aplanko Lietuvą ir daug apie
ją pasakoja vyčiams. Visuo
met prisimenu jo žodžius:
„Kas nori pasidaryti religin
gas, turi nuvažiuoti į Lietuvą.
Kas nori tapti komunistu, tu
ri važiuoti į Ameriką".
M. A.

Po pamaldų rinkomės į baž
nyčios salę tęsti minėjimo.
Įžanginį žodį pasakė Pra
nas Petrauskas. Proklamaci
ją lietuviškai skaitė Marija
Vizgaitienė, angliškai — Bill
Cook. Kalbėtojas vengras, bu
vęs politinis kalinys Tibor
Helcz, pasakė kalbą. J o tema
buvo: „Gyvenimas už gele
žinės uždangos". Kongresmanas George Wartley pasišne
kėjo su l i e t u v i a i , a p i e
rūpimus a k t u a l i u s
jiems
klausimus.
•

Šv. Kazimiero penkių šimtų
metų mirties minėjimą šven
tėme su kun. J. Mikolajūnu.
Jis aukojo šv. Mišias, pasakė
pamokslą. Po Mišių rinkomės
į On The Hill restoraną pie
tums.
Daugiausia
darbo įde
dame į Tautų festivalį, kuris '
būna kiekvienais metais lap
kričio mėnesio pirmą savait
galį. Kasmet Syracuse vyčių
kuopa tame festivalyje daly
vauja ir visuomet vis geriau ir
iškilmingiau pasirodo. Vyčių
lietuviško kampelio sienos bū
na apkabinėtos lietuviškais
audiniais, o stalai apdėhoti
įvairiais kitais lietuviškais
daiktais ir gintaru. Iškilmin
gai atrodo Kalėdų eglutė, pa
puošta tikrų Šiaudų puoš
menimis. Tuos puošmenis
Šiais metais sukūrė Marija
Vizgaitienė. Marija Vizgaitie
nė ten pat demonstravo, kaip
reikia Kalėdų eglutės papuo

D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a is a n k s t o

APYLINKĖSE

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

m e t a m s 1/2 metų
$53.00
$30.00
$53.00
$30.00
353.00
$30.00
$53.00
$30.00
$30.00
$19.00

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba
nuo 8 : 3 0 - 4 : 0 0 .

L i e t u v o s V y č i ų s u v a ž i a v i m e Pittstone, m i n i n t šv.
K a z i m i e r o 5 0 0 m. mirties sukaktį, ilgametei

organizacijos narei Elenai Gravath Vyčių
l a i p s n į s u t e i k i a v y s k . J a m e s C. T i m l i n .

4-tą

pravestas Soldine, Lenkijoje.
Po to vaišės klubo svetainėje.
Visi kviečiami minėjime daly
vauti. Minėjimą rengia Da
riaus-Girėno klubas.

kasdien

• Redakcija s t r a i p s n i u s t a i s o s a v o
nuožiūra. N e s u n a u d o t ų s t r a i p s n i ų
n e s a u g o . J u o s g r ą ž i n a tik iš anks
to s u s i t a r u s . R e d a k c i j a už skel
bimų turinį n e a t s a k o . S k e l b i m ų
k a i n o s p r i s i u n č i a m o s g a v u s prašy
mą.

AR PAŽĮSTI?
Ar pažįsti pats save? Vie
nas geras ženklas, kad save
pažįsti, yra tas, jei savyje at
randi daugiau trūkumų negu
kituose.
Hebbel
Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme

PAGERBTI
J O N A I IR J O N Ė S

kienė, Sofija Sirutienė ir šau
lės
Liuda
Macionienė,
Salomėja Grigaitienė, Onutė
Selenienė ir Vanda Kimb e r a u s k i e n ė . J ū r a t ė ir
Marius Sayus (Sajauskas) Pi
lėnų reikalams paaukojo 100
dol. Kiti aukojo po mažiau.
Pietuose calyvavo arti 60 sve
čių. Cia tariu padaryti mažą
patikslininą. Pilėnų stovyk
los atidaryme Elena Braziū
nienė laiir.ėjo ne savo, bet So
fijos Sirutienės tortą
Taip ir šį kartą. Patarimų
įvairių ir visi prašo gražiai
apie Jorines parašyti. L. Selenis net ir patarimą duoda.
Parašyk, kad medžiai buvo
sausi ir laužas gerai degė.
Ačiū jam!
A. Grinius

Birželio 23 d. „Švyturio"
jūrų šaulių kuopos stovykloje
„Pilėnai" buvo pagerbti Jo
nai ir atšvęstos Joninės.
Šventė pradėta banketo pobū
džio vakariene. Pradedant
vakarienę kuopos pirminin
kas Br. Valiukėnas pasvei
kino atvykusius svečius ir supažindino
su
Šaulių
Žvaigždės Ordeno medaliu ap
dovanojama šaule Stefanija
Paulikiene. Medaliui įteikti
pakvietė buvusį Šaulių sąjun
gos tremtyje pirmininką ir da
bartinį St. Butkaus šaulių
kuopos
pirmininką
Vincą
Tamošiūną ir veiklią kuopos
šaulę Onutę Selenienę. Įtei
kus medalį buvo iškviesti Jo
nai: J o n a s Bartkus I, Stasys
TRĖMIMŲ
Jonas
Bartkus II, Jonas
M
INĖJIMAS
Bernotaitis ir Jonas Milukevičius, jiems Onutė Selenienė
Papildau „Drauge" tilpusį
prisegė po gvaizdiką.
Detroite suruoštą trėmimų mi
Maldą
prieš
vakarienę nėjimą. Eilės tvarka baltų
sukalbėjo Sv. Antano para komitetui šįmet pirmininkavo
pijos klebonas kun. Alfonsas ir minėjimą pravedė estas R.
Babonas.
Tralą. Pagrindinę kalbą paVYČIU SEIMAS
Po
vakarienės
Marius sakė University of Michig^n
Sayus (Sajauskas) paskaitė istorijos prof. Ehrenkreutz.
71-masi8 Lietuvos vyčių sei Stasio Garliausko kūrybos du Pažvelgęs iš istorinio taško,
mas bus Chicagoje rugpjūčio h u m o r i s t i n i u s
kūrinėlius: jis padarė išvadą, kad rusų
22-26 dienomis. Jis vyks Con- „Šauniam veikėjui" ir „Daina imperijos griuvimas yra neiš
rad Hilton viešbutyje. Or apie jūreivį Tonį", o taip pat vengiamas. Jos griuvėsiuose
ganizuoja 36-toji Chicagos porą savo kūrinėlių: „Kaip kelsis pavergtos tautos lais(Brighton Park) vyčių kuopa, Mateušas P r a n a s Klemka ga- v a m g y v e n i m u i . Meninę dalį
kurios pirmininku yra Jonas vo aukštą tarnybą" ir „Pilė- atliko ne vien tik estai: pianisPaukštys. Pirmininkui seimo nų kampelis". Po jo atliktos
t a 8 dr
Arvi Sinka
8Uomis
organizavimo darbe padeda
programos
J
o
n
a
m
s
sugiedota
pranas
Aino
Tėra,
estė ir
SO
Evelina Oželienė, Marija Kinsmuikininkai Larą ir TimoČiuvienė, Ona Marija Kassel „Ilgiausių metų!"
Po
vakarienės
susirinkome
t
i j s Sepols, latviai,
ir B. Nabrieža. Seimo posė
prie
Joninių
laužo.
Laužui
užMinėjime dalyvavo apie
džiai prasidės ketvirtadienį,
kurti
buvo
pakviesti:
prel.
P.
200.
Šis skaičius trim tautyrugpjūčio 23 d., bet jau trečia
Cehešius
ir
Pranas
Bražmsbėms
vra per mažai. Ypač madienį bus visokios pramogos
anksčiau atvykusiems. Jie kas. St. Butkus šaulių kuopos ž a i b u v o i i e t u v į ų . Minėjimas
Edvardas b uvo geras, puiki paskaita,
galės vykti į arklių lenktynes, vicepirmininkas
Milkauskas
papasakojo
apie g ^ ž i i r g e r a i a t lįkta meninė
arba eiti į teatrą, arba su eks
Jonines
nepriklausomoje
Lie- dalis.
kursija važinėti po Chicagą. tuvoje mintimis nuvesdamas
B. B.
Reikia iš anksto susižinoti tuo net į Rambyno kalną. Šv.
reikalu su Aušra Padalino, Antano
parapijos
choras,
4545 W. Marąuette Rd., Chi vadovaujamas muz. St. Sli
MINĖS DARIAUS IR
cago 111. 60629, tel. 581-6026. žio, dainavo kol lauže lieps
GIRĖNO SUKAKTI
Tą patį trečiadienį bus Lietu- nojo ugnelė. Skambėjo: „Kur
vių Prekybos Rūmų golfo die bėga Šešupė", „Kaip aras.
Dariaus ir Girėno transna, ir vyčiai į ją yra kviečiami.Susisiekti iš anksto reikia pašautas ir blaškomas vėjo", atlantinio skrydžio ir mirties
su Vincu Samoška, 5234 S. „Prie Gintaro jūros", „Nu- 51 metų sukaktis bus paminėta liepos 22 d. tokia tvarka:
Kilbourn, Chicago, 111. 60632, rimk, sesut" ir kitos.
Giedant
„Marija,
Marija"
io:30 vai. už Darių ir Girėtel. 735-4722. šeštadienį, rug
buvo
nuleistos
vėliavos
(JAV
ną
šv. Mišios bus laikomos
pjūčio 25 d., bus seimo banke
ir
Lietuvos).
Tuo
ir
buvo
baigŠv.
Antano parapijos bažnytas Conrad Hilton viešbutyje.
čioje. Organizacijos kviečiaVietą jame iš anksto užsi ta programa prie laužo.
Grįžę
i
salę
vieni
vaišinosi,
mos Mišiose dalyvauti su sasakyti pas pirmininką Joną
kiti miklino savo kojeles — šo- vo vėliavomis,
Paukštį, tel. 523-0546.
ko.
12:00 vai. Dariaus — GirėT.
Joninių minėjimą surengė no svetainėje vyks minėjikuopos valdyba, kuriai pir- mas. Atidaromąjį žodį tars
mininkauja Br. Valiukėnas, klubo pirmininkas Edvardas
Vaišes parengė ir svečius vai- Milkus. Deklamuos Vytautas
Gražu yra mąstyti, dar šino šaulės, kurioms vado- Ogilvis. Juozas Kinčius pergražiau — melstis, bet Dievą vauja moterų sekcijos vadovė duos iš juostelės 1983 m. Damylėti yra gražiausia.
Angelė Buksnienė, o jai tai- riaus ir Girėno 50 metų su
E. Leseur kino šaulės Stefanija Pauli- kakties minėjimą, kuris buvo

TAPTI P I L I E Č I U
NIEKAD N E V Ė L U
Liepos 4 d. Juozui Murinui,
81 metų amžiaus, suteikta
JAV pilietybė. Apeigose, vy
kusiose Mart Plaza prie Det
roito upės, jis buvo vyriau
sias iš 500 pilietybę gavusių
asmenų.
A. Grinius

3 mėn.
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00

DR. VUAY BAJAJ
GYDYTOJAS,IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos
2434 VVest 71st Street
Tel. HE 4-5849
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv!
12-*-6:30; sešt. tik susitarus

DR. K. 8. BALUKAS
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 So. P u l a s k i Road (Cravvford
M e d i c a l Building). T e l . LL 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIU LIGOS, CHIRURGIJA
2636 VV. 71st Street
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v.v.
Ketvirtad. n u o 10 v.r. iki 6 v.v.
Susitarimui skambint 436^5566

Dr. Upendra C. Shah
Vidaus ligų specialistas
Diabeto, thyroid'o, impotencija
ir kitų harmoninių negalavimų
2454 VV. 71 St. Chicago
Tel. 778-5099
Vai. p a g a l s u s i t a r i m ą .
24 vai. ,,answering s." Tel. 242-3846

DR. EDMUNDAS VI2INAS
Specialybė — Vidaus Hgų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
T e l . 585-7755
Ofs. tel. LL i - 0 3 4 8 ; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MA2EIKA

MOKYTOJU S T U D I J O S
DAINAVOJE
Šią vasarą Dainavoje, Manchester, Mich. įvyks 18-toji
Mokytojų studijų savaitė, ku
ri prasidės liepos 29 d. sek
madienį 4 vai. p.p. Bus eilė
pedagoginių paskaitų, kiek
vieną dieną dvi lietuvių kal
bos pamokos, kasdien daina
vimo ir tautinių
šokių
pamokos ir vakarais bus pra
vedamos vakarinės progra
mos. Kiekvieną rytą bus šv.
Mišios, kurias atnašaus sto
vyklos kapelionas kun. dr. P.
Celiešius. Mišių metu giedos
studijų dalyviai, vadovau
jami muz. S. Sližio.
Lietuvių kalbą dėstys kun. t
J. Vaišnys, ir mokyt. J. Masi- į
borus, dainavimą — muz. S.
Sližys, tautinius šokius — J. r
Matulaitienė, o vakarines |
programas praves V. Nasvy
tytė,
t
Paskaitų temos apims peda
goginius dalykų mokymo me
todus, olimpiadinius žai
d i m u s bei
kompiuterių
panaudojimą mokyme. Pa
skaitas skaitys pedagogai ir
savo sritie žinovai: A. Rūgy
tė, S. Stasienė, J. Plačas, S.,
Jonynienė, J. Kojelis, J. Matu-,
laitienė, V. Kavaliūnas, dr. A.
Vygantienė, dr. J. Kavaliū
naitė, B. Keturakis, A. Zygas,
dr. J. Meškauskas, A. Bagdo
nas, E. Ruzgienė, A. Balašaitienė, D. Šaulys, M. Pleškys,
dr. R. Šilbajoris.
Mokytojų studijų atsisvei
kinimo vakaras įvyks rugpjū
čio 4 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
Meninėje programoje daly
vaus Mokytojų studijų savai
tės choras, tautinių šokių gru
pė ir Detroito m o t e r ų
vokalinis kvartetas, kurį su
daro: D. Januškienė, C. Pliūrienė, N. Sližienė ir A. Tamulionienė. Chorui ir kvartetui
vadovaus muz. S. Sližys, o
tautiniams šokiams J. Matu
laitienė. Atsisveikinimo vaka
ras yra viešas, todėl prašomi
jame dalyvauti visi, kurie no
rite išgirsti ir pamatyti moky
tojų studijų savaitės lietuviš
ko
meno
entuziazmo
rezultatus. Po meninės dalies
bus vaišės ir šokiai. Įėjimas
visiems nemokamai.
A. Grinius

Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest Slst Street
Tel. - GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt 10-4; seštad 10-3 vai.
Ofs 735-4477 H*z 246-0067 artu 246 6b8.

DR. E. OECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1

DR. JANINA JACEVIČIUS
JOKS A
VAIKU LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 48«-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURC.IIA
Valandos pagal susitarimj
Tel REliance 5-18! 1

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytoias
3925 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
DANTŲ GYDYTOJA
2 6 5 9 VV. 59 St., C h i c a g o
Tel. 476-2112
V a l a n d o s pagal susitarimą — P i r m .
antr . treč . ketv ir SeStad
T e l . o f i s o ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
K s d i e n l - 3 v a l ir 6-8 vai vak
isskyi JS trec Sėst 12 iki 4 vai popiet

CVDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 VV. e3rd St.
Vai. pagalsusitarima: pirm ir ketv 12—4
o —8 antr 12—o. penkt 1 0 - 1 2 . 1—o

DR. VILIUS MIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Family Medical Clinic
217 East 127 St., Lemont, III.
1 mylia j vakarus nuo Ateitininkų namu
Tel. 257-2265
Vai pagal susitarimą.
N a m ų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, 111.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
D A N T Ų GYDYTOIA
8104 S. Roberts Road
1 rn-ylia j vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Kalba lietuviukai*
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Confact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
\ a l pagal susitarimą U/daryta treč1
Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė

T J U M A , M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2454 VVest 7lst Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Tel. 4 3 4 - 1 8 1 8 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
P R O S T A T O CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai antr 1-4 p.p ir ketv. 2-5 p p
Se$t pagal susitarimą.
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 , re*. 448-554S
t Ofito tel. 434-2123. n»mg 460-7288

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 W«tt 71tt StnMt
Pirm . antr . ketv ir penkt
valandos pagal susitarimą

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

Ofs. tel. 5 8 6 - 3 1 6 6 , namų 381-3772

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

vadovybė teigia, kad nuo š.m. kad .contras', nors ir netiesio
sausio mėnesio iš sukilėlių giai, bus padėję Salvadoro ar
dalinių pabėgo daugiau kaip mijai. .Contras' veikla bus žy
400 vyrų. Jie sutikę tarnauti miai sutrukdžiusi ginklų ir
Salvadoro armijos eilėse. Tre kitų reikmenų tiekimą Salva
Anot Mykolo Krupavičiaus, tybinių įstatymų), kas prak
čiosios brigados vadas pik. doro sukilėliams.
liberalai yra dešinieji. Anot tikoje kai kada privedė ir prie
Salvadoro
armija
laimi
prieš
sukilėlius,
bet
ltn. Domingo Monterrosa tiki,
populiariosios išminties, libe darbininkų išnaudojimo, nes
Tačiau kas nuostabiausia,
kad išvaduotos teritorijos ne kad kai kurie politikai dažnai
ralai yra kairieji. Kieno teisy viena iš klasikinio liberaliz
kongresas nelinkęs padėti laisvės kovotojams Nicaraguoj grįš į komunistų rankas.
bė?
būna taip akli, kaip tik ką gi
mo laisvių kaip tik buvo dir
Taip pat ir Amerikos vy mę kačiukai: jie nesupranta,
Prieš mėgindami į šį klau bančiojo „laisvė" pasirinkti
Dar prieš naujam preziden
Tikėtina, kad JAV pilie
BR. AUŠROTAS
simą
atsakyti,
meskime darbą tokiomis sąlygomis, ko čiams ir politikieriams, besi
tui užimant valstybės galvos riausybė džiaugiasi, kad su koks pavojus gresia Ameri
žvilgsnį į dar vieną būdingą
kias kapitalistas jam „lais domintiems Centrinės Ameri prosukilėlišką pažiūrą libe kėdę, į užsienius diplomati- pirmyn žygiuojančia Salva kai, jeigu Salvadore ir visoje
mūsų įžymiojo valstybininko vai" pasiūlys, nors jos būtų ir kos problemomis, jau būtų rališkasis savaitraštis „Time" nėn tarnybon* buvo išsiųsta doro armija ją seka ir rei Centro Amerikoje įsistiprintų
pasisakymą, paimtą iš pomir „nežmoniškos" ir nors iš to laikas žinoti, kad šioje geo š.m. liepos 2 d. laidoje tarp du vadovaujantieji armijai kalingos reformos. State d- Kremliaus diktaroriai. Tada
tinio jo straipsnių rinkinio darbo nebūtų įmanoma dar grafinėje platumoje žūt būt tautinių žinių skyriuje pasky aukšti karininkai. Jiems išvy to vienas pareigūnas spaudos už amerikiečius nekovos .cont
„Visuomeniniai
klausimai" bininko šeimai „padoriai" pasiryžę įsistiprinti Maskvos rė visą puslapį palankiam kus du svarbūs politiniai — atstovams pareiškė, kad „per ras' nicaraguiečiai, kubiečiai
(Chicago, 1983):
pragyventi. (Kad tas „nežmo diktatoriai. Prieš dešimtmetį Centro Amerikos reikalui gvil kariški įvykiai pakeitė Salva pastarąjį pusmetį įvykių cik ar salvadoriečiai. Ne. Teks
„Liberalų
mokslas,
pri n i š k u m a s " bei „išnaudo iŠ prasidėjusių nežymių par denti. Vedamojo užvardini- doro kasdieninį gyvenimą: į las sukasi mums pageidauja siųsti JAV divizijas, kad tuos
pažindamas teorijoj kiekvie jimas" ankstyvojo kapitaliz tizanų kovų Nicaraguoj, jau mas: „Yra pagrindas optimiz prezidento kėdę įkopė J.N. ma linkme. Bet nežiūrint šių kraštus išvaduotų iš Krem
Po
v e d a m u o j u Duarte ir buvo pradėta stam pasisekimų, JAV vyriausybė liaus replių. Lygiai kaip tai
nam be išimties asmeniui vi mo
laikotarpiu
nebuvo, 1979 m. JAV prezidentui Jim- m u i " .
stambiomis
raidėmis
paaiš bi Morazan provincijos išva laukia, kad sukilėliai įvykdys atsitiko praėjusį spalį, kai
sas teises, bet nesirūpindamas reliatyviai žiūrint, toks ašt my Carter pritariant, sukilė
kinta:
„Salvadoro
armija
lai davimo operacija. Ji apėmė kokį nors priešpuolį. Ne tam, JAV teko išprašyti kubiečius,
tuo, ar visi galės tomis tei rus, kaip dažnai manoma, įro liams pavyko iškovoti totali
mi,
tačiau
Nicaraguos
„contSan Miguel, Cabana, Usulu- kad ką nors laimėtų. Tik tam, šiaurės korėjiečius,
sėmis naudotis, praktikoje pri dinėja savo knygoje „Capi- nį laimėjimą. Tada JAV
bulga
kad prieš pat JAV rudens rin rus, rytų vokiečius ir kitokį
ra"
sutinka
naujas
kliūtis
tan,
ir
Chalatenango
teritori
patriotinės
srovės
skatino
pre
pažįsta tik kapitalo teises ir
talism and the Historians"
jas. Šiuose nuo parazitų išva kimus sukeltų rinkėjų nepa brudą iš Grenados salos Ka
remia išimtinai jo teises, už šiuo metu Anglijoje gyvenąs zidentą neatiduoti Nicaraguą kongrese".
Straipsnyje rašoma, kad lymo veiksmuose dalyvavo sitenkinimą dabartine vy ribų jūroje.
tikrindamas jam visuomenėje ir ankščiau Chicagos univer komunistų kontrolėn. Tačiau
riausybės politika". •
absoliutinę, neribotą ir aukš
sitete dėstęs įžymus austrų kairiųjų vadinamų liberalinių Salvadoro armija pirmą kar daugiau kaip 10,000 karių,
Šiuo metu Hondūro teri
čiausio
laipsnio
egoistinę e k o n o m i s t a s
n o b e l i n i n k a s pažiūrų atstovai kongrese, tą po kelerių metų užėmė kal Teigiama, kad Salvadoro ar
Neseniai išvykusio iš Salva torijoje yra sutelkta apie 10,neįvertindami komunistų pa nuotą, sunkia;
prieinamą mija šį kartą puikiai pade doro JAV armijos patarėjų
supremaciją. Geriausias to
Friedrich A. von Hayek.)
Amerikoje, Marazan provinciją. Šią teri monstravo savo kovingumo grupės vadovo pik. Joseph 000 Nicaraguos demokratinio
įrodymas yra tas faktas, kad
Žinoma, liberalizmo sąvoka vojaus Centro
fronto kovotojų. Neperseniai
kai įvairios
kapitalistinės per pastaruosius du šimtme lengva ranka pastūmė Nica toriją de f acto kontroliavo pasiruošimą, lyg pritardama, Stringham nuomone, „Sal jų viena grupė apie 1,500 vy
įmonės bei akcinės draugijos, čius gerokai pasikeitė. Arba, raguos valstybę į Kremliaus Farabundo Marti „Tautinis iš kad kraštą perėmė valdyti vadoro armija visą laiką turi rų buvo pasiekę
rytnius
nors nešvarios ir nedoros, daug tiksliau pasakius, šalia kontrolę. Bet tai jau žinoma laisvinimo fronas". Fronto laisva žmonių valia išrinktas lipti ant kulnų partizanams, Managuos ežero pakraščius.
galėjo egzistuoti ir dirbti savo pirmykštės liberalizmo sąvo visiems istorija. Čia prie jos sostinė buvusi Perąuin mies prezidentas.
neleisdama jiems pailsėti ir Aišku, kad šio fronto pajėgu
nedorą darbą net nedraudžia kos, atsirado kelios naujes tik trumpai sugrįžtu priminti, telis kalnuose. Į pastarąjį ir
Šiuo metu Salvadoras gali persitvarkyti. Tik tada par mas vesti nenutrūkstamą ko
mos, tai darbininkams libera nės. Tarpusavy visos tos jog Nicaraguos netekimas tu kitus miestelius nedrįsdavę sėkmingai kovoti su iš Kubos tizanai bus priversti padėti vą prieš Nicaraguos komunis
lų
įstatymleidyba
draudė sąvokos vienu ar kitu atžvil- i rėjo žymios įtakos dar ir šian įeiti net JAV apmokyti Sal per Nicaraguą
remiamais ginklus, kai matys savo be tus žymiai susilpnės, jeigu
tebesitęsiančiam
ko vadoro armijos daliniai.
jungtis į bet kurios rūšies pro giu nesuderinamos. Tad, šian- ; dien
partizanais. Mat, ir Salvado viltišką padėtį".
JAV vyriausybė
nutrauks
vadovaujamam
Birželio antroje pusėje tre ro ūkiška būklė žymiai page
fesines sąjungas ar sindika dien kalbant apie „liberaliz- I m u n i s t ų
jiems
f
i
n
a
n
s
i
n
ę
paramą.
sukilimui Salvadore.
čioji Salvadoro armijos briga rėjo, kai naujai išrinktas Sal
tus, kurie, jų išmanymu, būtų
P a s u n k ė s Nicaraguos
mą", visuomet būtina pirmiau \
Atseit, dar ligi š.m. liepos pa
J.N.
pasikėsinimas į asmens lais atsakyti į klausimą: koks
Susikaupę įrodymai įsak da, vadovaujama pik. ltn. vadoro prezidentas
„ c o n t r a s " būklė
baigos jų veikla esanti užtik
Domingo
Monterrosa,
susi
Duarte
apsilankė
JAV
sos
vę. Ir tik palyginti neseniai liberalizmas? To iš pradžių m i a i k a l b a , k a d
per
Prieš maždaug 18 mėnesių rinta, bet vėliau jiems teks
tas toks neteisingas ir absur neišsiaiškinus, diskusijos virs Nicaraguą į Salvadorą ati dedanti iš 3,000 vyrų, užėmė tinėje ir nusilenkė kongresui,
Hondūro teritorijoje JAV vy ieškoti paramos pas Miami
diškas draudimas buvo pa ta erzinančiu nesusišnekė- daryti tiekimo keiiai iš Kubos eilę vietotvių Morazan pro pažadėdamas, kad „krašte
riausybės remiami buvo suor įsikūrusius kubiečius. Pasta
vincijoje.
Armijos
daliniai
bu
bus
atstatyta
demokratinė
šalintas (237 p.)".
leido
be
didesnių
sutrukdymų
jimu (kaip pvz. ir mūsų „dia- i
ganizuoti ,contras' sukilėlių rieji jau ne vieną kartą yra
Šitaip liberalizmą aptaręs, logas" su Krupavičium).
net ligi pastarųjų mėnesių vo nelauktai nustebinti: suki tvarka ir sudrausti „mirties būriai. Jų veikla buvo nu šelpę kovotojus prieš ko
lėliai atkakliai nekovojo, bet būrių" organizatoriai.
M. Krupavičius sekančiu saki
Reikia pastebėti, kad sena- remti Salvadoro sukilėlius.
kreipta
prieš
komunistinį munistus, tuo pačiu kovo
niu tvirtina, jog „priešingam sis klasikinis liberalizmas (ar
Naujai išrinkto prezidento Nicaraguos režimą. Šių par dami prieš Fidel Carstro reži
Buvo tikėtasi, kad JAV vy lyg panikos pagauti bėgo
liberalizmui
ašigaly
stovi ba neriboto kapitalizmo ideo- ; riausybę perėmus naujai iš aukštyn į kalnus link Hondū pažadų pasėkoje kongresas tizanų karinės operacijos pa mą.
socializmas" (kuris taip pat logija) — su tam tikromis ! rinktam prezidentui R. Rea- ras sienos. Parado metu bri Salvadorui be ilgų diskusijų siekė labai jautrius komunis
Tikrai apgailėtina, kad kai
jam nepriimtinas, tačiau šiek neesminėmis modifiakcijomis ganui sukilėlių veikla bus gados vadas kariškai dėkojo paskyrė vyriausybės prašomą tų tiekimo ir skysto kuro
savo
vyrams
už
šios
provinci
kurie
JAV kongreso ir Senato
finansinę paramą. Ir kai buvo centrus.
tiek mažiau negu liberaliz — ir šiandien tebėra gyvas. žymiai prislopinta. Deja, net
Buvo
minuojami liberalai kaip T. Kennedy ir į
jos
išlaisvinimą
iš
komunistų
mas).
Tai ypač pasakytina apie tą i po trejų metų, JAV atžagario rankų. Karinės vadovybės nuteisti keturi vienuolių žudi Ramiojo vandenyno uostai
kai, tai buvo atpalaiduota pa per kuriuos plaukė prekės į jį panašūs, dar nepriaugo ka
Bet ar išties liberalų jo versiją, kuri 19 a. pabaigoj mis rankomis remiant Sal
sluoksniuose
tikima,
kad
prie
čiukų devintos dienos, po
pildoma 19-ko8 milijonų dole Nicaraguą,
įstatymleidyba draudė darbi ir 20 a. pradžioj išsivystė ; vadoro ginkluotas jėgas ir
bombarduojami devynių dienų ir kačiukai pra
šas
bus
ir
toliau
persekioja
rių suma. užšaldyta kongreso žibalo tankai. Žibalo atsargos
tik
ninkams jungtis į profesines „austrų
mokyklos"
vardu. sukilėlius Nicaraguoj,
sąjungas (unijas) bei sindika Tam, kad nesusiplaktų su mo paskutinėmis savaitėmis Sal mas, ligi galutinio krašto ižde. Tuo būdu Salvadoras buvo sunaikintos. Dėl šios regi...
tus? Ar, priešingai, liberalai derniaisiais JAV „liberalais", ' vadoro armija pradėjo rimtai išvalymo nuo parazitų. Vie ūkiškai ir kariškai pajudėjo iš ,contras" veiklos JAV ir
nas JAV pareigūnas, stebė
(drauge su socialistais) kaip šiandieniniai
jo
pasekėjai kovoti su priešais, remiamais damas paskutinių savaičių akligatvio, į kurį pateko pasaulinėje liberalinėje spau
nesėkmingų kovų su sukilė doje kilo daug aštrios kritikos
tik nebuvo patys tie, kurie iki Amerikoje iš „liberalų" persi- "• iš vidaus ir užsienio.
Salvadoro armijos pažangą, liais pasėkoje.
ŽMOGAUS
pat mūsų dienų rėmė bei ska vadino į „libertarus" (liber- : Sukilėliams šiaurės pro
JAV
vyriausybės adresu.
pareiškęs, kad „per pastaruo
A
P
S
I
SPRENDIMAS
tino unijų kūrimąsi ir vis pla tarians) ir sudaro pačią di- vincijose terorizuojant vietos
Nicaraguą, Sovietų S-gos re
sius 34 mėnesius salvadorieJ A V vyriausybė
tesnį jų veiklos įteisinimą? džiausią iš visų mažųjų šio gyventojus, pavykdavo sabo- čiai žymiai pažengę pirmyn,
miama, nuėjo skųstis net į
patenkinta
Ne gamtinė būtinybė ir ne
Argi „liberalų liberalas" prez. krašto partijų. (Tiesa, kai ku- ! tuoti viešojo gyvenimo svar v a l y d a m i
Haagos
tarptautinį tribunolą.
kraštą
nuo
kažkoks
fatalizmas priverčia
Sėkmingos
Morazan
pro
Rooseveltas kaip tik nebuvo rie libertarai, menkindami bias susisiekimo, susižinoji komunistų"...
Aišku, kilo
nereikalingas
žmogų
nutausti,
o tik jo pa
vincijoje operacijos didžiai nu triukšmas.
tas, kuris savuoju „New Deal" valstybės kompetenciją, yra mo ir elektros tiekimo linijas.
ties
nusilenkimas
aplinkai.
džiugino Salvadore esančius
pagrindė visą
moderniąją
priartėję net prie anarchiz JAV liberalinė komunikacija
Dovanos n a u j a m
Nors
ir
kiek
aplinka
gundytų,
Kritika
JAV
vyriausybės
JAV karinius patarėjus.
JAV įstatymleidyba, siekusią mo.) O jų kolegos Europoje per savo kontroliuojamą spauprezidentai
galutinis
žodis
vis
tiek
lieka
atžvilgiu
nuėjo
taip
toli,
kad
Pastarieji vietoje susipažinę
visokeriopai apsaugoti darbo nesivaržo afišuotis ir „klasi- |: dą, TV ir radijo tarnybas apie
pačiam
žmogui.
Ne
pati
aplin
sabotažininkų
Dar prabėgo tik kelios sa su būkle pastaraisiais mėne kai kurie respublikonai sena
žmogų nuo kapitalistinio iš kinių liberalų" etikete. 2ino- •; sėkmingus
!
vaitės,
kai naujai išrinktasis siais skatino Salvadoro armi toriai kritikavo savo pre ka žmogų apsprendžia, o jis
naudojimo? Ir argi net ir šian ma, nei ten, nei čia žymesnės • veiksmus su pasigardžiavimu
apsisprendžia.
Jose
Napoleon
Duarte perėmė jos vadovybę persekioti par zidentą už „tarptautinės tei-, pats
dien profsąjungų sluoksniai politinės galios jie neturi. (Šia ; nepašykštėdama pylė šališ
sės
nuostatų
pažeidimą".
Nusilenkimas
aplinkos
spau
kai
tik
jie
nėra aiškių aiškiausia „libe prasme liberalu buvo ir mūsų j kų žinių srautą šio krašto gy- prezidento pareigas Salva t i z a n u s ,
Žinia,
prie
šios
kritikos
prisi
dimui
yra
taip
pat
žmogaus
ralizmo tvirtovė"? (Kągi in- A. Voldemaras — iki kol jis j• ventojams. Dažnai atrodyda- dore. Ir po jo atvykimo vado pasitraukdavo iš sustiprintų
dorsuoja unijų vadovybės: n e t a p o „Geležinio Vilko" įI vo, kad Salvadorą valdo ne vauti demokratiškai krašto pozicijų. O užėmus šias teri dėjo daugiausia tie senato apsisprendimas. Kas tikrai
Mondale'į ar Reaganą?) O jei kumščiais paremtos asmeni I demokratiškai rinkta vyriau- vyriausybei sostinėje EI Sal- torijas ūkininkai būdavo grą riai, kuriems teks rudenį nenori nutausti, tas ir nenu
kas prieš unijas kovoja ir sie nės diktatūros šalininku.)
! sybė, bet Maskvos kontroliuo- vador aidi nauji kovos gar žinami į savo sodybas. Iš pa grumtis su savo varžovais, tausta. O jei nutaustama, tai
sai. Šį kartą jie neskelbia starųjų namų į partizanų kad jie dar kartą būtų per dėl to, kad sutinkama nutaus
kia jų teises susiaurinti, tai
Visai kitaip yra su vadina | jami sukilėliai.
ti, nesiryžtant prieš nutaunesėkmės: sostinėje galima iš dalinius buvę suvaryti šimtai rinkti į Senato šiltas vietas.
argi taip daro kaip tik ne kon muoju „neoliberalizmu", ku I
timą kovoti.
girsti
„Aidos"
operos
maršo
Visokiu
požiūriu,
objekty
komunistams neprijaučiančių
servatoriai (o ne liberalai)!
rio įvairios atmainos po
Sėkminga ofenzyva
pergalės muziką!
Juozas Girnius
jaunuolių. Salvadoro armijos viai sprendžiant, atrodytų,
Taigi, iš visa ko (ir dar Antrojo pasaulinio karo įsi
prisiminus, kad lietuvių libe kūnijo pvz. Anglijos, Austra
Lyg atitaisydamas savo
r a l a i s j i s l a i k o . ..volde- lijos ir Japonijos liberalų par
nukreipdavau kalbą kitur... Olivija dažnai gundy Kunigunda sumanė steigti Bambergo vyskupiją,
marininkus) atrodo, jog M. tijose, o taip pat Vokietijos
davo
mane atskleisti Irmai apie tariamąją Laimą, subūrė tikinčiuosius ir rėmė bei finansavo didžiulės
Krupavičius vartoja tą žodį
liberalų bei krikščionių demo
bet
ir
tam melui negalėdavau savyje rasti drąsos katedros statybą. Pastatydino ir vienuolyną, kuria
„liberalas" visai priešinga kratų partijose. Visas Vakarų
pasisakyti,
kad Olivija nėra Irmos mama! Dabar me po vyro mirties pati užsidarė. Imperatorius
reikšme, negu mes esame pra Vokietijos pokario metų eko
likimas
mane
nubaudė už tai — Irma pati sužinojo Henrikas, jos vyras, taip pat buvo paskelbtas šven
tę jį vartoti. Mums liberalai nominis atgimimas pagrįstas
A
N
D
R
I
U
S
NORIMAS
tiesą... Ir taip ne laiku, taip netikėtai ir žiauriai!
tuoju. Iki šiol šventoji Kunigunda yra labai populia
yra tokie kaip Mondale, H art, neoliberalizmo principais,
„Dar
Australijoje
su
Kunigundos
tėvu
Francu
ri bavarų katalikų tarpe...".
Tip O'Neil, McGovern ir kilusiais iš ekonomistų WilROMANAS
aiškinausi
dėl
jo
dukters
keisto
vardo.
Sakiau,
jog
Durų skambutis neįstengia išblaškyti Agimanto
Kennedžiai, o Krupavičiui — helm Eucken bei VVilhelm
50
tai
lietuviškai
skambantis
vardas
ir
aiškinau
šaknį
samprotavimų. Mintyse ir vaizduose mato Kuni
greičiau tokie kaip Goldwa- Roepkės raštų ir artimais mo
esant
kilus
iš
žodžio
kunigas,
o
galūnę
iš
žodžio
gundą, toką lanksčią, miklią ir šelmišką, besišvaisAlgimantas
prisimena
savo
pareigas,
kai
Oliviter, Reagan ar britų premjerė derniajai katalikų socialinei
gundyti.
Atseit,
kunigą
gundžiusi
kažkokia
mer
Thatcher. (Bet tik „greičiau", doktrinai. Kai kur neolibera- ja šūkteli jam padėti pastumti skobnį su valgiais,
tančią su padėklu restorano patalpoje tarp staliukų.
o ne visu šimtu procentų, nes lai yra būdingai pasivadinę kad būtų erdvesnis priėjimas. Kai Sis darbas atlik gina... O senovėje kunigais lietuviai vadindavo savo Su kiekvienu ji pasikalba, nusišypso, o jaunesniems
vadus, kunigaikščius, karo vadovus. Ir latviai turi
vargu ar ir apie pastaruosius „progresyviaisiais
konser tas, ji dar apsidairo ir patikrina kėdžių sustatymą, panašų žodį, atstojantį mūsiškį poną. Į vyrus vyrams ir akį pamerkia, plačia šypsena ir baltais
tris bei jų bendraminčius bū vatoriais" (pvz. Kanadoj). vaišių išdėstymą salione ir bendrą buto išvaizdą.
dantimis nušviečianti jaunųjų vyrų jausmus.
— Na, tai atrodo, kad jau viskas galutinai kreipėsi, vadindami kungs, ištekėjusias moteris Kiekvienas ją žinojo, kiekvienas siekė pasimatymo.
tų galima pasakyti, kad jie Neoliberalizmo
pagrindinis
praktikoje pripažįsta „tik" nusistatymas toks: nore dau paruošta! Dabar einu persirengti, o tu sutik pirmuo kundzemis, o netekėjusias merginas vadindavo O, kaip išdidus jautėsi jis, laimėjęs prieš visus savo
jaunkundzemi8. Beje, senovės žyniai, taigi dvasiš
kapitalo teises ar norėtų jam guma gamybos priemonių tu sius svečias!
kiai buvo vadinami kunigais, tik tardavo tą žodį varžovus!
užtiktinti „aukščiausio laips ri ir toliau likti privačiose ran
„Stangri, viliojanti jos krūtinė, šokolado spal
Ji prieina pabučiuoti Algimantą ir jis pastebi, kuningas. Nuo to ir užsiliko kunigo pavadinimas
nio egoistinę supremaciją".)
kose, o ekonominę veiklą
vos
oda ir didelės, juodos akys, palydimos baltų
Kaip šią „terminologinę pai nulemti laisvoji konkurencija, kad ji jau pasidažiusi, išsipusčiusi ir išsikvėpinusi. katalikų religijoje, žinoma, tik lietuvių kalboje.
dantų
blizgesio, džiugino mano širdį, kol pamačiau,
„Francas, pats kilęs nuo Bambergo, bavaras ir
niavą" išrišti? Ogi iš tiesų la valstybė vis dėlto įpareigota Kad nesugadintų lūpų linijos, tik atkiša vyrui
jos
ji
jau
linksta į mane. stengiasi dažniau prieiti,
katalikas, sakė man, jog Kunigundos vardas reiškia
bai paprastai. M. Krupavi švelninti konjunktūrinių svy skruostą ir jis paliečia atkištomis lūpomis.
svetimą arba praeinančią moterį ir šį vardą varto nors ir ne prie jos staliuko sėdėdavau... Ak, tai buvo
— Labai gražiai atrodai...
čius,
kalbėdamas
a p i e ravimų aštrumus ir saugoti,
vienos nakties pamišimas... Ji siuto, o aš jaučiausi
— Ačiū! Iš tavęs sulaukti pagyrimą ar davo senovėje teutonai. Taip... ir mano gyvenime
liberalizmą, turi minty 18 a. kad „konkurenciją pralaimė
Kunigunda tik šmėkštelėjo, kaip kokia karšta kome lyg pagautas, lyg medžiojamas žvėris... J i laimėjo
galo ir 19 a. pradžios bei vi ję" ar šiaip silpnesnieji visuo komplimentą labai retas atvejis!
mane tik per kūdikio atsiradimą, nes neilgai su ja
Olivija bėga į miegamąjį, jau pakeliui nusiimda- ta, ir praėjo, visiškai kaip kokia praeivė... Bavarai
durio klasikinį liberalizmą, menės nariai (našlaičiai, inva
susitikinėjau...".
kurio teoriją išvystė Adam lidai, bedarbiai, seneliai...) ma naminį apdangalą. Greit įsmunka ir priveria gi labai gerbia savo šventąją Kunigundą, kuri buvu
Jau jis prie durų. Paskutiniams vaizdams jau
Smith, David Ričardo, Jean- niekuomet neliktų be pagrin duris. Algimantas ir vėl pasilieka vienas. Ir vėl si vokiečių imperatoriaus Henriko Antrojo žmona ir išsisklaidžius, skubiai priėjęs, pažvelgia pro įtaisy
Baptiste Say ir kiti ankstyvo dinius gyvenimo poreikius pa pasijunta vienišas, skausmingai prisimindamas gyvenusi dešimtojo ir vienuoliktojo šimtmečio tą jose „akį". Pamato pažįstamus veidus, bet dar
sąvartoje.
jo kapitalizmo ekonomistai. tenkinančios socialinės glo- Irmos pasišalinimą.
„Klausiau tada — kodėl ištekėjusi moteris lyg delsia.
„Vargšė mano mergaitė... Ji tikėjo, kad Olivija
Tai vadinamoji „Mancheste- bos.Šitokios valstybinės rolės
„Gal pranešti Olivijai? Bet ji pati girdėjo
imperatorienė buvo paskelbta šventąja. Francas
rio mokykla", kuri pagal šūkį
akcentavimu neoliberalai kaip yra jos tikroji motina... Tik visada klausdavo, kodėl išdėstė, jog ji su savo vyru gyvenusi visiškoje skambutį"„laissez faire, laissez passer" tik ir skiriasi nuo senųjų ar ji turi tokius juodus plaukus ir tamsią odą...
Plačiai atidaro duris kaimynams Skaistučiams.
Aiškinau, esą ji paveldėjusi mano motinos, jos sene skaistybėje. Pasidomėjau šia vokiečių šventąja ir
skelbė visišką gamybos veiks ba klasikinių liberalų.
— Labai malonu, kad kaimynai pirmieji! Sako
lės tamsią odą ir plaukus, nors iš tiesų mano mama suradau bibliotekoje knygų apie ją. Pasirodo, vėliau
nių laisvę (t.y. jų laisvę nuo tų
O kaip su neoliberalizmu
ma,
kad taip ir turi būti! Visada, kas pirmesnis, tas
veiksnių veiklą bei savitarpio Amerikoj — pasiaiškinsime tokia nebuvo... Melavau jai... Nė žodžio ir niekad jos gyvenimo tyrinėtojai nustatę, jog Kunigunda BU
ere8ni8
apie Kunigundą... Neišdrjsdavau prisipažinti. vyru negalėjusi turėti vaikų dėl fizinių trūkumų. K
(Bus daugiau)
santykiu* reguliuojančių vals rytoj.
m
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Kas yra liberalizmas? (II)

PAUKŠTIS MARGAS!
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LAIMĖJIMAI SALVADORE NEAIŠKUMAI JAV KONGRESE

PIETŲ KRYŽIAUS
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. liepos mėn. 19 d.
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Atiduokite vienas antram
Sekmadienį, liepos 8 d., po Bradūmenės krikšto tėvas
savo
širdį, bet ne taip, kad ją
vidudienio Mišių Baltimorės Vladas Būtėnas su žmona Da
laikytumėte
rankoje suspau
lietuvių Šv. Alfonso bažny lia.
dę.
Dievo
ranka
tegali jūsų
čioje klebonas kun. A. Dran
Krikštynų pietus, nusitęsu
ginis pakrikštijo Loretos ir sius iki saulėlydžio, domina širdis išlaikyti. Stovėkite tvir
Jurgio Bradūnų pirmagimę vo skani toje pat Chease tai greta vienas antro, bet ne
dukrelę Ritą Kazimierą. Krikš peake įlankoje pagauta žuvis per arti. Jūs žinote: bažnyčios
to tėvais buvc • prieš 25 ir kitos gėrybės. Tikėkime, ramsčiai stovi nesulipę, .r
m e t u s toje p a č i o j e baž kad jau trečios kartos atstovė kiparisai bei ąžuolai neauga
nyčioje ir to paties, tuo metu Rita Kazimiera Bradūnaitė vieni kitų unksmėje.
Kahil Gibran
dar vikaru buvusio, kun. A. išaugs puiki lietuvė, kaip jos
Dranginio pakrikštyta Jurgio tėveliai jau šiame krašte gi
Bradūno sesuo Lionė Bradū- mę Loreta (Cicero) ir Jurgis
naitė-Kazlauskienė ir jos vy (Baltimorėje) Bradūnai. Iš jų
ras, medicininės chemijos lietuvių kalbos turėtų pasimo S O P H I E BARČUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
doktorantas, Andrius Kaz kyti ne vienas, tų, kurie save
lauskas. Po lietuviškų krikšto laiko svarbiais veikėjais ir net Lietuvių kalba Šeštadieniais ir sek
apeigų klebonas kun. A. spaudos bendradarbiais. Lo raadieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Dranginis visai giminei sutei reta Bradūnienė mokytojauja Transliuojame iš nuosavos studijos
Marąuette Pfc, vedėja Aldona Daukus.
kė palaiminimą.
Baltimorės apylinkėse, o Jur
Krikštynų pietūs įvyko gis Bradūnas dirba „Ameri
7139 S. Mapiewood Avenue
Loretos ir Jurgio Bradūnų so kos Balso" lietuvių tarnyboje
Chicago, IL 60629
dyboje Millers Island, Mary VVashingtone.
TeL — 778-1543
lande, ant paties Cheasepeake
R.
••••••••••••••••••••><>ail
„,
įlankos kranto, tikrai gra
žioje, ramioje aplinkoje. Krikš įMIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIimilllllIlMHIIMIIIIIIllliiiiiiiiiMmt^H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,^
to apeigose ir pietuose daly
vavo Jurgio Bradūno tėvai
Kazimiera ir poetas Kazimie
ras Bradūnai iš Chicagos, dė
S
dė Juozas Bradūnas iš Balti|
morės,
sesuo
Elena
S
Bradūnaitė iš Washingtono
bei artimi giminės Ramutė ir
K r i s t i n a (Tauginaitė) ir G u n d i s V a i t k a i
Aloyzas Aidžiai su dukra Rū
ta iš VVashingtono. Taip pat
dalyvavo Jurgio Bradūno
krikšto tėvas poetas Alfonsas
Nyka-Ni liūnas
su
žmona
Sandra.
| krikštynas iš Chicagos
buvo atvykusi Loretos motina
Eleonora Radvilienė su sū
numi Viktoru Radvila, iš
Hamiltono, Kanadoje, atvyko
Loretos sesuo Felicija su savo
—
šeštadienio, birželio 23 d., kalba, lietuviškai sakomas pa vyru Marium Gudinsku ir jau
—
popietę Domininkonų bažny- mokslas, atliekamos jungtu nuoju atžalynu. Taip pat daly
-čioje sostinės Washingtono vių apeigos jaunavedžių tėvų vavo Loretos Radvilaitės —
centre lietuviškų Mišių metu gimtąja kalba. To norėjo jau
kun. dr. T. Žiūraitis palai navedžiai ir jų tėvai. Tuo tar Žmonai Kristinai, kuri paro
mino
Chicagoje
gimusios pu kiek tolimesnėse nuo sosti dė, „ką meilė tikrai reiškia"...
Kristinos Tauginaitės ir nės centro parapijose tokių
Šiame pasaulyje yra ypač
EXTRA LAPGE GRADE A EGGS—
Washingtone gimusio Gun- lietuviškų paslaugų kartais nuoširdžių žmonių. Nesukly
dEio Vaitkaus sutuoktuves. Į nenorima suteikti, nors jau siu pasakęs, kad vieni tokių
Dideli kiaušiniai, tuz.
c =
bažnyčią besirenkantiems jau navedžių tėvai ir būtų vieni yra Marytė ir Jonas Vaitkai,
stambiųjų
savosios
parapijos
Nedaugiau
3
tuz.
nųjų giminėms bei artimie
jaunojo Gundžio tėvai. Su tuo,
siems, buvo įteiktas tos die rėmėjų. Jei tai sužinotų tikiu, beveik šimtaprocenti
nos mišiolėlis su visomis Washingtono arkivyskupas J. niai sutiks ir Washingtono bei s EXTRA LARGE NECTAR1NES
C. S
sv.
Mišių bei jungtuvių apeigo Hickey, labai atvirai pasi apylinkių lietuviai, kurie juos
mis lietuvių kalba. Mišiolėlio sakantis už etnines šeštadie pažįsta. Mano šnekioji kai I HEAD LETTUCE— Salotai, 14 o/, net w t , sv.
c s
iSbtto buvo poeto Vytauto nių mokyklas ir pamaldas, mynė vestuvių pokilyje Nijolė
sv
c
Ma<*prnio eilėraščio posmas: gal kitokius nurodymus duo Shatterley papasakojo tokių | CUCUMBERS—Agurkai
19
|
tų
savo
amerikietiškųjų
para
,.Koi tavęs nesutikau, aš nie
Vaitkų parodytų artimo mei
sv. CZ€% c g
kad šito dar patyrus nebuvau. pijų klebonas. Bet kas gi nori lės pavyzdžių, kurių iki šiol | SEEDLES.S GRAPES—Vynuogės
C
Kai ateina meilė ir palieka, že dėl to skųstis. Juk pas domi nebuvau girdėjęs.
ninkonus
turime
kun.
dr.
T.
I
RED
RIFE
WATERMEIXX\S—
\\
ole,
visas
sv.
-i
f
c.
į
mėj ir širdy šviesiau..."
O dabar trumpai apie jau
Žiūraitį, ir iš tos bažnyčios lie
Mišias atnašavo, sutuoktu tuvių kalba niekad nevejama. nuosius. Kristina gimė Chica
DAVNON YOGUBT, AJJ flavors—
goje, ten baigė mokslus ir yra
vių apeigas atliko ir jaunave
2—8 oz. cartons,
c s
Vestuvinės vaišės įvyko registruota slaugė. Persikė
džiams prie altoriaus popie
lusi
į
Marylandą,
dirbo
Šv.
žiaus palaiminimo raštą įteikė gražiame restorane Lanham
COKE-SPRITE-TAB-FRESCA, Case-Dėžė — $ Q " S
Marylande. Kryžiaus ligoninėje Washingsostinės lietuvių kapelionas priemiestyje.
12 oz. cans
5
kun. dr. T. Žiūraitis, sutuok Prieš pradedant vestuvių puo tono priemiestyje, kur arti
miau
susipažino
su
savo
būsi
tuvių apeigas liudijant še tą, kurią lietuviškais papro
I ZUCCHEVI
3 sv. $ i .00 E
šioms poroms pamergių bei čiais pravedė dr. Petras V. Ki muoju vyru.
sukalbėjo
pabrolių ir apie 150 susirin sielius, maldą
Gundis Vaitkus Marylando
Deli
f
jaunojo
tėvelis,
sakyčiau,
ant
kusių giminių, draugų bei pa
universitete
baigė
politinius
žįstamų. Mišių metu solo gie rasis Washingtono lietuvių
HOFFMEISTER ROILED HAM—
E
dojo tečios kartos lietuvaitė .kapelionas" Jonas Vaitkus mokslus tarptautinių santy
Virtas kumpis, sv. $ -t .89 5
kių srityje. Taip pat studijavo
Bernadeta Jankauskaitė, o (jis praveda gegužines pamal
psichologiją
ir
chemiją.
Šiuo
trumpete grojo Al. Jodzonis. das, kai nėra kun. dr. T. Žiū
SWXSS CHEESE—Sūris
sv. $#>-4 9 I
metu
dirba
„Information
raičio,
atkieka
Mišių
skaity
Savo padėkoje po Mišių jau
Handling Sevices" bendrovė
POTATO SALAD or OOLE SLAW —
I
nieji štai ką pareiškė: „Šir mus, giedojimus ir t.t.). J. je ir yra jos koordinatorius
dingai dėkojame savo tėve Vaitkus savo invokacijoje pra tarptautiniam skyriuje. Šio
Bulvių mišrainė a r kopūstų mišrainė sv. a y i f t c. £
liams, giminėms ir draugams šė Viešpatį, kad jaunave mėnesio pabaigoje Kristina ir
už meilę, pagalbą ir maldas. džiams parodytų ..šviesą ir Gundis Vaitkai išsikelia gy
Dairy
|
Šios dienos džiaugsmas ir tiesą, kai uraganai siaus..."
venti į Denverį, kur yra cent
meilė pasiliks mūsų širdyse
OOTTAGE CHEESE—Varškė
24 oz. $ - | . 1 9 į
Jaunosios tėvelis Antanas rinė bendrovės įstaiga. Iš ten
amžinai".
Tauginas, dabar su žmona Gundžiui Vaitkui tarnybos
ASSORTED FLAVORS FRUIT DREYKS—
1
lftėjus iš bažnyčios visus Elena gyvenąs Floridoje, sa reikalais teks nemažai keliau
Gėrimai, gal. Q Q c. =
jungė maloni nuotaika: netoli vo žodyje džiaugėsi sukurta ti po įvairius pasaulio kraš
kairiau Baltieji rūmai, kiek to lietuviška šeima. Tuo tarpu tus.
gal. $ - | . 5 9 |
PIENAS
liau dešiniau JAV Kapitolis. jaunasis Gundis Vaitkus, kal
Taigi, gražiai apvesdinę
fr štai, sakyčiau, toje centri bėdamas tik lietuviškai, dėko jaunuosius Vaitkus, greit jų ir
gal. $ -j -49 £
2% PIENAS
nėje Washingtono parapijoje jo savo tėvams už meilę, kant neteksime.
ga 1. S -j .39 I
1% ar NUGRIEBTAS PIENAS
atnašaujamos Mišios lietuvių rybę, pagalbą. Dėkoja savo
R.

APSIPIRKITE DABAR!

KAI ATEINA MEILĖ,
ŽEMĖJ IR ŠIRDY
ŠVIESIAU
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MASTER PLUMBING

BUTŲ NUOMAVIMAS

Ueaased, Booded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
le*. Karsto vandens tankai. Flood
oontroL Užsikimie vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai.

Draudimas — Valdymas
Namų pirkimas — Pardavimą*

INCOME TAX
Not&rfetas — Vertima

SERAPINAS — TeL 636-2960

BELL REALTY

>00000000000000000000000<KM

FASHION

J. BACEVIČIUS
O A S P E T S 6269 S. Kedzie Ave. — 778-2233

K I L I M A I

• liUilUlllIUUUUUUiUUUMUMMMMHMMB

LIETUVIU PREKYBA

3304 W. 63 S t — Td. 778-9064 . BY OV/NER. Beautiful house. Everything finished. Near Archer and Aus• tin. Call 767-5125.

SUKTINIAI J LIETUVĄ
Atdara apžiūrėjimui sekmadieni
nuo 1 iki 4 vai. popiet

ir kitus kraštus
MEDAS, 409a Archer Arenus
Chicago, EL 60632
TeL 927-5960
illllillllllllllllliuilllillllllllllllllllililiiiii
10% — »o% — io% stgtMu mokUt
u* apdraudė nuo lųpilia tt automobitto

FRANK

ZAPOLIS

M G A 4-8654
3208 y2 W. 95th Street
»iiiiimimniiiiimiimiiiiiniii»tiiminm

3818 W. 63 Place — 3-jų miegamų
mūr. namas. Modern. virtuvė ir vo
nia. 50 p. sklypas. Įrengtas rūsys, su
baru. 2 maš. garažas. Reikmenys. La
bai švarus. Tik $51,900.
3641 W. 68 Place — 6 kamb. rmlr. na
mas, {rengtas rūsys. 2 maš. garažas.
Centr. oro vėsinimas. Tik $54,500.
3638 W. 64 Place — 6 kamb. mflr. 3
dideli miegami. 1 l/2 vonios. 2 maS. ga
ražas. Pilnas rūsys. Tik $55,900.

•-•••••-••

5057 S. Knox — Archer Ir Knox
Naujas 3-jų butų, po 3 miegamus ir
iy2 vonios, ir 2-jų miegamų butas
rūsy — "garden apt.". Atskiri šildy
mai. Specialiai žemos palūkanos.
Skambinkite dabar.

V A L O M E
KILIMUS EB BALDUS
Plauname Ir ažkuojame
visų rūsiu grindis

B J B N Y S
Tel. — RE 7-5168

AR NORITE PARDUOTI?

• • • • • • • • - • - • <
»•••••-••••<

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus Ir iš toii miesto leidimai ir
pilna apdrauda.
Priimam* MASTER CHARGE ir VISA

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit

O BRIEN FAMILY REALTY
TeL — 434-7100

TeL -r WA 5-8063
oooooooooooooooooooooooooo

M. A.

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBUC
42S» S. Mapiewood — Tel. 254-7430
Taip pat daromi Vertimai. Giminių
iškvietimai, pildomi Pilietybes praSymai ir kitokie blankai.

D t M ES IO
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LIETUVOS KATALIKU
BAŽNYČIOS KRONIKA
VI tomas. Pogrindžio leidinys

oooooooooooooooooooooooooo
" " » '

M U M

Sis tomas paskirtas Kronikos 10
metų sukakčiai paminėti. 688 psl.
kieti viršeliai. Viršelis ir iliustracijos

(

A. VILIMAS
MOVING
Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

— seselės Mercedes. Išleido Lietuvos
kronikos sąjunga. 6825 So. Tabnan
Ave., Chicago, IL. Spausdino Kingsport Press. Kingsport Tennesee 1983
m. Kaina su persiuntimu 18.50.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SC
Chicago, IL 60629

TeL 376-1882 arba 376-5996
>^ooooooooooooooooooooo<xx

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai.
Stereo ir Oro Vėsintuvai
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS

TV

2346 W. 69 St, teL 776-1486
KKXX>0O000OOO0OOOOO000O0OO<
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
nes jis plačiausiai skaitomas lietarių dienraštis, ( i skelbimo, kai
no* yra visiems pr

Į S I G Y K I T E

D A B A R

Išpardavimas liepos 18 - 22 d.
Dėl kaadfeunfu specialių nuokudy pasąlate
faetofoMi raides PRODUCE.

=

Svontėje susirinkę klausosi paskaitos

EGG STORE
6190 Archer Avenue

— Tel. 284-8704

f

4177 Archer Avenue

— Tel. 254-0018

|

8740 S Ridgeland Ave. - Tel. 430-4787

f

7069 W. Cermak Rd. — Tel. 788-8500

Nuotr. VI. B a c e v i č i a u s
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Sekmadleoo rytas — tai vienas paveikslas iŠ puošnios dail POVILO
PU2INO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles,
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 27
dol. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street,
Chicago. IL 60629
Illinois gyventojai prideda $1.50 valstijos mokesčio.

DRAUGAS
» ketvirtadienia, 1984 m. liepos mėn. 19 d
minga ir maloni valandėlė išrikiavus, L. Bendruomenės
bus ilgai vyčių ir kitų lietuvių pirm. Povilas Jančauskas praatsimenama, o Ann Jillian dėjo minėjimą. Dr. kun. A.
AR P A S T E B Ė J A I ?
Tikiu Lietuvos istorinį am
dar labiau įkvėps stiprinti lie Jurgelaitis buvo pakviestas
žinumą,
nors miršta ir tau
tuviškumą. Gal bus proga Lie uždegti žvakes žuvusių atmi
Ar pastebėjai, kad kai kurie
tos...
Tikiu
lietuviškosios dva
tuvos Vyčiams pasikviesti nimui ir sukalbėti maldą.
žmonės keliauja tūkstančius
Ann Jillian į savo tarpą, kai
Sugiedojus JAV ir Lietuvos mylių ir išleidžia labai daug sios kūrybinį nemirtingumą,
bus iškilmės.
himnus, klebonas kun. P. pinigų, norėdami pasigėrėti nors miršta ir kultūros... Ti
Šakalys supažindino su sve svetimų kraštų vaizdais, o ne kiu lietuviškosios išeivijos pa
čiu iš Romos prel. L. Tulaba. mato, kad tokie pat ar net dar šaukimą iš naujo įžiebti pa
Svečias, visus pasveikinęs, gražesni gamtovaizdžiai yra saulyje drąsą kovai už laisvę,
nors paprastai išeiviai įsiku
BROCKTON, MASS.
džiaugėsi Brocktono lietuviš jų krašte, netoli jų namų?
ria, sutirpdami be ženklo.
kąja Šv. Kazimiero parapija ir
Dr.
E.
Fox
Juozas Girnius
BAISIOJO BIRŽELIO
sena pažintimi su klebonu
MINĖJIMAS
kun. P. Šakaliu. Svečias pozi
tyviai kalbėjo apie mūsų bro
Brocktono lietuviai Baisiojo lius ir seses ok. tėvynėje gy
Birželio įvykius minėjo sek venančius ir išsiblaškiusius
A. f A. ELMERIUI GALINAIČIUI
madienį, birželio 17 d. Mūsų plačiajame pasaulyje. Klau
tarpe buvo ir svečias iš Ro sytojai svečiui padėkojo nuo
širdžiais plojimais.
mirus, tėvus Jonę ir Oną, brolį Vilių ir se
mos prel. L. Tvlaba.
10 vai. r., vargonams gro
Auksinio kunigystės jubilie
serį Donnę nuoširdžiai užjaučia ir kartu
jant, į Šv. Kazimiero lietuvių jaus sulaukusį prel. L. Tulaba
parapijos bažnyčią su Lie su geriausiais linkėjimais ir
liūdi
tuvos ir savo kuopos vėliavo dovanėlėmis sveikino organi
mis įžygiavo Martyno Jan zacijų atstovai, o visi daly
FUTBOLO KLUBAS LITUANICA
kaus kuopos uniformuoti viai
Lietuvių Bendruomen ">8 susirinkimas ir p a s i t a r i m a s J a u n i m o c e n t r e pereitą žiemą.
daina
palinkėdami
Nuotr. J . T a m u l a i č i o šauliai ir šaulės. Savo vėlia „Ilgiausių metų". Po sveikini
vą atlydėjo ir tautiniais dra- mų choras atliko šventei
atitinkančių dainų ir giesmių
MŪSŲ K O L O N I J OMoterų
S ^ sąjungos
S S Š 15-tos
S t Lkuo^ programą.
pos narės. šv. Mišias už
Po turiningo, neištęsto
kankinius ir žuvusius laisvės minėjimo ir svečio jubiliato
M A S P E T H , N.Y.
gynėjus partizanus atnašavo pagerbimo vyko vaišės, ku
prel. L. Tulaba su klebonu rias puikiai paruošė lietuvės
VYČIŲ SUSITIKIMAS
„Aukšto lygio intensyvių politinių mokslų specialistai,
A. f A, ANTANAS GRINEVIČIUS
kun. P. Šakaliu ir prof. dr. moterys.
SU ANN JILLIAN universiteto kursų... Tikrai kurių daugumas dėsto JAV
kun.
A.
Jurgelaičiu.
Įspūdin
Svečiams besivaišinant, L.
NAUSĖDAITE
Mūsų mylimas draugas mirė 1984 m. liepos 4 d. ir buvo pa
pasitobulinti lietuvių kalbo arba Kanados aukštosiose
gai giedojo Marytės Crovvley Bendruomenės
Brocktono
laidotas liepos 7 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.
mokyklose.
Seminarams
jie
je... Įdomiai mokytis lietuvių
c h o r a s . apylinkės naujai išrinktoji
Liepos 12 d. didžioj ir v a d o v a u j a m a s
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
literatūros, kultūros ir 1.1, lais skiria savo laisvalaikį ir ne moderniškoje Westbury Mu- Turiningą pamokslą dienos 1984 m. valdyba turėjo parei
tarnavimą
ir palydėjo j amžino poilsio vietą.
voje atmosferoje... Tik atvy gauna finansinio atlyginimo. sic Fair salėje Long Island, minėjimo mintimis pasakė gomis pasiskirstymo pasi
Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui, kuris atlaikė ge
kęs sužinojau, kad mes turė Jie visuomet mielai bendrau N.Y., lietuvė artistė Ann Jil- prel. L. Tulaba.
dulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines.
tarimą, po kurio Eligijus
sime visada, visur ir su visais ja su kursantais, atsako į vi lian-Nausėdaitė pradėjo kelių
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą.
Sužiedėlis
paskelbė
valdybos
Po iškilmingų pamaldų kle
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums to
kalbėtis lietuviškai. Pasidarė sus klausimus, dalyvauja su dienų programą su garsiuoju
sudėtį:
Povilas
Jančauskas
—
bonas visus bažnyčioje buvu
ir
spontaniškose
je liūdesio valandoje užuojautą.
svarbu pasižiūrėti, ar tai ruoštose
Bob Hope. Tūkstantinė daly sius pakvietė į parapijos salę pirmininkas, dr. Petras BizinDėkojame šauliams, Tauragės klubo nariams ir Balfo nariams
diskusijose
bei
programose.
įmanoma..."
vių grupė gyvai ir šiltai ją su minėjimui ir svečio prel. L. kauskas — vicepirm., Stasys
atsilankiusiems koplyčioje ir dalyvavusiems laidotuvėse.
Seminaruose
yra
dėstę
25
lek
Tai keli fragmentai iš pra
įEiva — sekr., Jonas Gedraitis
tiko pradedant programą. La
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiem, kuriems atskirai
ėjusios vasaros lituanistikos toriai. Seminaro metu vei bai malonu buvo girdėti, kad Tulabos 50 metų kunigystės — ižd., Birutė Banaitienė —
neturime
galimybės padėkoti.
seminaro dalyvių atsakymų j kia biblioteka ir knygynas, artistė pradėjo savo įvairumų sukakties pagerbimui.
jaunimo reikalams ir Antanas
Dėkojame šauliams grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald
Procesija su vėliavomis, ly Šeduikis — spaudos reika
A. Petkui už malonų patarnavimą.
anketos klausimą: vykdamas kur galima įsigyti kursams programa pasisakydama, kad
vadovėlius
ir
kitus
leidinius.
dima
kunigų ir tikinčiųjų, lams.
į seminarą, ko iš jo tikėjaisi?
E.
Ribokienė
ji yra iš Massachusetts lietu
Visiems, visiems nuoširdus dėkui
Beje, Lituanistikos semina vė, kad jos tėveliai atvyko iš suėjo į salę. Vėliavas scenoje
Jauni žmonės, lankantys ar
BRONIUS ir ANTANINA MILIAUSKAI
jau baigę universitetą ir no ras yra Illinois valstijoje in Lietu vos 1940. Ji jau 4 metų
rintys pasitobulinti lituanis korporuotas pelno nesiekian būdama taip gražiai dainavo
vienetas,
v e i k i a n t i s lietuvių parengime, kad jos
tikoje, tam retai atranda pro tis
Pasaulio
lietuvių
jaunimo
są mama pasakė: „Gerai, dabar
gų. Aplamai
paėmus,
A. f A. JUZEI BALNIUVIENEI
lituanistinis švietimas Vaka jungos Ryšių centro apimtyje. keliausime į Hollyvvood. Ir tuo
Vienuoliktas
s e m i n a r a s pradėta jos kilimo žvaigždė!.
mirus, sūnums ZIGMUI su žmona LEOKADIJA,
ruose taikomas beveik išim
vyks
šiais
metais,
rugpjūčio
5tinai mokyklinio arba gimna
VYTUI su žmona VIRGINIJA Amerikoje, Juozui
Ji sėkmingai vykdė savo 50
zijos amžiaus jaunimui. Viena 19 d. Seminaro programa
ir JUSTINUI su šeimomis Lietuvoje, anūkams ir
iš nedaugelio išimčių: PLJS skirstoma į tris dalis: lietuvių minučių dainos ir pokalbio
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
proanūkams ir kitiems giminėms reiškiame nuo
Ryšių centro jau 10 metų ren kalbą, literatūrą ir istoriją. programą, pritariant orkest
širdžią užuojautą ir kartu liūdime.
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERAIDAS F. DAIMID
giami Lituanistikos semina Dalyviai rinksis iš šių 12 kur rui ir pagelbininkams. Pabai
sų
(privaloma
lankyti
ma
goje
visi
atsistoję
pagerbė
rai, skiriami kaip tik jaunes
TKYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
STEFA IR JUSTINAS ŠIDLAUSKAI
nės kartos lietuviams, kurie žiausiai keturis, bent po vie artistę garsiu plojimu. Jaudi
ną
iš
minėtų
sričių);
nantis
momentas
buvo,
kai
JADVYGA
IR
JONAS
AUKŠCIŪNAI
pasirengę lankyti universite
4330-34 So. California Avenue
vytė Adelė Dauzickas tautine
ONUTĖ IR BALYS SEBASTIJONAI
tinio lygio kursus ir kurie lais
lietuviška
apranga
įžengė
į
di
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
SOFIJA IR VLADAS POLIKAUSKAI
vai kalba, rašo ir skaito lietu
LIETUVIŲ KALBA:
džiulę
salę
ir
įteikė
gražią
gė
ONYTĖ IR ALFONSAS
ANIUUAI
viškai.
4605-07 South Hermitage Avenue
Gramatikos pradmenys — lių puokštę, o artistė ją pri
ELENA
IR
VLADAS
PALIULIONIAI
Seminaruose yra buvę pa
Telefonas - YArds 7-174 1-2
Drunga.
ėmė, apkabino ir lietuviškai
teikti 42 skirtingi kursai, daly Mykolas
Lietuvių kalbos kultūra — pabučiavo, išreikšdama savo
vavę apie 250 "kursantų, kurių
dėkingumą už jos įvertinimą
Juozas
Vaišnys, SJ,
nemažas skaičius grįžta ant
ir sveikinimą. Dalyviai plojo
Lietuvių
kalbos
kirčia
rą, net trečią ar daugiau kar
ir stebėjosi, kas čią vyksta,
vimas
—
Antanas
Klimas,
tų.
KAD LIKTUM TU GYVA
Logika, retorika, iškalba — nors gal ir nevisai supras
dami, nes nebuvo pasakyta,
Kokia
seminaro
eiga? Mykolas Drunga,
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė
Kasmet dviem savaitėm su
Lietuvių kalbos t a r i m o kas įteikia gėles.
Plokitelėje yra įdainuoti šie kūriniai:
važiuoja dalyviai ir lektoriai į pratybos — Antanas Klimas,
Prasmingas ir jausmingas
„Loyola of the Lakęs" ameri
Meninio vertimo praktika — Lietuvos Vyčių susitikimas su
LIETUVOS HIMNAS
kiečių jėzuitų rekolekcijų na Violeta Kelertienė.
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ
artiste Ann Jillian-Nausėdaimus netoli Akrono miesto
Jakobino DE PROFUNDIS
LIETUVIŲ LITERATŪRA: te buvo po programos. Ji la
Ohio valstijoje. Apsupti gra
UŽ JŪRELIŲ ii op RADVILA PERKSNAS
bai maloniai sutiko su beveik
žios gamtos, kaimietiškų so
Karoso AUGO KIEME KLEVELIS
šimtine
vyčių
pasikalbėti.
Ir
Lietuvių drama — Ilona
dybų, ežerėlių, jie visą ener
apsupo ją, tiesė rankas, prašė
GaMatto U2 JUKŲ, U2 KALNŲ ii op. DANA
giją skiria mokslui ir lietuvių Maziliauskienė,
autografo,
o
ji
šypsojosi,
dėko
Karnaviaaua ARIJA Dt CHORAS Ir
Lietuvių išeivijos poezija —
kalbai. Nuo pusryčių iki pietų
jo,
džiūgavo,
kad
lietuviai
RAUDOTOJŲ CHORAS tt optroa GRAŽINA
vyksta paskaitos. Po pietų bū Rimvydas Šilbajoris,
atsimena ją. Ji pabrėžė savo
BodrMno ANT MARIŲ
Šiuolaikinė
proza
Lietuvoje
na laiko pasivaikščioti, paloš
lietuviškumą, gan sklandžiai
—
Violeta
Kelertienė.
SAULE MOTINA PAKILO ii op. PAGOtENAI
ti krepšinį, paskaityti arba
kalbėjo lietuviškai ir uždaina
šiaip atsipūsti. Nuo trečios
Diriguoja ALVYDAS VASAITIS
vo lietuvišką dainelę, „Tėviš
LIETUVIŲ ISTORIJA:
valandos iki vakarienės vėl
Dahmoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir Soi JONAS VAZNEUS
kėle", o vyčiai atsiliepė gana
vyksta paskaitos. Vakarais
Trumpą ado partiją atlieka Rūta Pakitaitt
Lietuvių kultūros istorija — sutartinai sugiedodami „Il
kartais būna programos: lie
PiokStelės kaina — $15.00. Pašto ir įpakavimo išlaidos — $1 25
giausių Metų" ir valio, valio...
tuviški filmai, papročių ar Vytautas Kavolis,
Viso — $1*25
Lietuvos nepriklausomybės
dainų vakaronės, diskusijos ir
Po to ji pasakė, o kaip norė
Užsakymus prašome siusti Draugo adresu.
tt.; o kartais reikia mokytis metai, 1918-1940 — Saulius čiau, kad dabar čia būtų
mano tėveliai. Jie pasidžiaug
ar ruošti pamokas ateinan Sužiedėlis,
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street
Lietuvos nepriklausomybės tų tokia lietuviška nuotaika.
čiai dienai. Po savaitės moks
Chicago, IL 60629
lų ir darbų dalyviai ir lekto praradimas — Leonas Saba Nepaisant vėloko vakaro, ji
visiems pasirašinėjo ant prog %,
riai susirenka pasilinksminti į liūnas.
ramų ir įteikė savo adresą,
vadinamą „šurum burum".
Norintieji dalyvauti ar dau tad visi vyčiai galės gauti jos
Mat ruošėjai supranta, kad
parašą, jei atsiųs adresus.
žmogus vien mokslu negy giau informacijos kreipiasi:
PETRAS KARUŽA
|
„Pasirašysiu, kad ir metus
vena! O sekmadienį visi kar
PLJS Ryšių centras
užimtų", sakė ji.
Sią knygą redegavo Antiną* VAIČIULAITIS ir Ber- |
tu išvažiuoja į gamtą poil
Seminaro komisija
n&rdaa BPAZD2IONIS. Joje sutalpinta, poeto Petro Kav j
siauti. Dažnai kursantai susi
5620 S. Claremont Ave.
Lietu vos Vyčių 110 kuopos,
buria į būrelius ir išleidžia
natos
"Giesmės apie daiktus ir fmoneaf', prosas raitai, £
Chicago, IL 60636 USA
Maspeth, N.Y., pirmininkas.
laikraštėlį, suruošia vaidini
jo biografija, aprašymai, reoenzijoa, kritika, daug nuo- j
J o n a s Adomėnas kuris suor
mą, praveda diskusijas ar su
traukų
ii VUkayiikio "2Umrio" gšnnanjos ir veiklos, n o |
O į klausimą — Ar tavo lū ganizavo ekskursiją į jos
planuoja ką nors pagal savo kesčiai išsipildė? — kursan programą, supažindino su ten
krologai ir atsiminimai. Sis įdomus ir rertingaa literatu- |
interesus ir norus. Visa tai, tai taip atsakė: „Taip. Šiaie buvusiu kuopos dvasios vado
ros leidinys didelio formato, eatetisatai atspausdintas
kas
čia
vyksta
t i k metais buvo n e p a p r a s t a i vu kun. Stasiu Raila, kuris
"Draugo" spaustuvėje, 406 psL. kieti viršeliai. Išleido
lietuvių kalba!.
aukšto lygio kursai; labai sveikino aktorę, dėkojo už jos
Kasys Karais, 1964 m. Kaina su pensuntsma 15 dol.
Paminėtini yra seminaro moksliški
ir
detalių
pil lietuviškumą ir prašė atsi
Utaftkymua wpti
lektoriai. Tai ne šiaip sau mė ni...Taip. Pati pastebiu, kad minti Lietuvą ir lietuvišku
gėjai, kurie tyrinėja lituanis lengviau kalbėti ir rašyti lie mą. Ji kartojo ir nuoširdžiai
'DRAVOASr, M W. BSri StTBtt,
tiką. Tai lingvistai, literatai, tuviškai...Kasdien ką nors pareiškė, kad ji niekuomet
IL
rašytojai, archeologai, isto naujo išmokau... TAIP!"
nepamirš Lietuvos ir lietuvių.
Skaitykit* k platinkite dienraštį "Draugą".
rikai, ekologai, ekonomijos bei
Rasa S. Avižienieru J i yra ir bus lietuvė. Ši pras-

XI Lituanistikos
seminarui artėjant

PADĖKA

EUDEIKIS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. liepos mėn. 19 d.

CHICAG0J IR APYLINKĖSE

x Solistas J o n a s V a z n e lis šiuo metu intensyviai re
petuoja kazimierinės operos
„Dux Magnus" labai reikš
mingą ano meto Vilniaus vys
kupo partiją, kurioje ryškina
ma vyskupo konfrontacija su
dar gyva pagonybė, pabrė
žiami ganytojo ir karalaičio
Kazimiero bendrieji rūpesčiai
krikščionėjančio8 Lietuvos li
kimu. Operos premjera bus
rugsėjo 1 ir 2 d. Toronte kazimierinių metų pasaulio lietu
vių katalikų kongreso dieno
mis. Bilietų į Šiuos operos
spektaklius Chicagoje jau ga
lima įsigyti Vaznelių preky
boje.

„ D R A U G O " GEGUŽINEI
ARTĖJANT

nėta 80 metų sukaktis nuo
spaudos atgavimo. Po to ji
trumpai supažindino visus su
šios dienos prelegentu istori
ku Jonu Dainausku ir pakvie
tė jį paskaitai.
Prelegentas kalbėjo apie
lenkų istoriko Lovmianskio
vokalą, nagrinėjanti Lietu
vos valstybės pradžią. Tema
labai plati, todėl jis stengėsi
pateikti svarbesnius klausi
mus su savo pastabomis. Sia
me veikale kalbama apie vi
sus pabaltiečius, įskaitant ir
estus. PabaltU-5ų įsikūrimas
Baltijos pajūryje vyko lėtai.
Pabrėžė, kad suomių giminės
esančios jūrinės tautos, o pabaltiečiai, ypač lietuviai, esą
sausumos tauta. Pagal auto
rių, pabaltiečiai atėjo sausu
ma iš pietų rytų. Prusai galė
jo atvykti pirmiausia ir galbūt
skirtinga kryptimi. Pabaltiečiai stūmė į šiaurę suomių gi
mines ir apie 1040 metus lokalizavosi.
Dniepro aukštupy yra apie
1000 hidronimų lietuviškos
kilmės. Galindų kiltis visai ar
ti Maskvos dar minima 11
šimtmety. Pabaltiečius naiki
no ne vien slavai, bet jie save
naikino tarpusavio karuose,
tik Žemaičių ir Aukštaičių kil
čių tarpusavio kovos niekur
neminimos, todėl jie išliko.
Vienas iš svarbiausių isto
rinių šaltinių — kryžiuočių ke
lių aprašymai sausuma ir
vandens keliais. Apie 500 —
1000 m. po Kristaus buvo ga
lutinai išplėsta ūkininkavimo
sistema Lietuvoje, iškertant
miškus ir išdeginant kelmus.
Nuo kunig. Zigmanto Augus
to valakų reformos įsigalėjo
galutinai trilaukis ūkis.
Lietuviškos kilmės vardų
randama daug, net į pietus no
Mozūrų ežerų ir vakaruose iki
Štetino ir Svinemiundės. Ar
cheologiniai duomenys rodo,
kad nuo Štetino iki Rygos
įlankos buvusi viena kultūra.
Kaimų organizavimosi rai
da neaiški. Anksti atsirado
nelygybė. Karuose paimti be
laisviai sudarė lyg vergų luo
mą, paskui laisvieji ūkininkai
ir renkami karo vadai (nobiles). Didelių žemės valdų n e
būta nei Prūsuose, nei Latvi
joj, nei Lietuvoj.
Prelegentas pranešė, kad te
buvo apžvelgta tik pirmoji
knygos dalis, o temų paskai
toms gali susidaryti net 100
ar daugiau.
Po paskaitos Čepaitienė
trumpai supažindino su jos
brolio, dail. T. Valiaus mono
grafija ir kvietė ją įsigyti.
Seimininkė Al. Rūgytė vi
sus pakvietė prie sumušti
niais ir pyragais apkrauto
stalo jaukiai pasivaišinti ir
pasidalinti įspūdžiais girdė
tos paskaitos temomis.
A. P . B .

Kiekvieną kartą kai "Drau
gas ruošia metinę gegužinę,
renginių komisija, kuriai va
dovauja M. Remienė, mėgina
sutelkti geriausius talkinin
x 2 u r n . S t a s y s Pieža, šiuo
kus, kad darbai vyktų sklan
metu gyvenąs North Judson,
džiai, o gegužinė duotų gerus
Ind., išvyko pas savo sūnaus
rezultatus.
Tomo Šeimą į Pennsylvaniją,
Liepos 17 dieną Marijonų
paskiau su jo šeima važiuos j
svetainėje renginių komitetas
N. Caroliną atostogų. St. Pie
turėjo pasitarimą tik geguži
ža dar ir dabar yra veiklus
nės reikalu, gegužinė bus lie
Lietuvos Vyčių ir kitų lietu
pos 29 d., sekmadienį, Marijo
viškų organizacijų narys. Jis
nų sodelyje prie „Draugo''.
yra taip pat Lietuvių Katali
Pasitarimas prasidėjo prie
kų spaudos draugijos, lei
vaišingo stalo malda, kurią
džiančios „Draugą" aktyvus
sukalbėjo provincijolas kun.
tarybos narys. Grįš po atosto
x Sodybos g ė l y n u o s e AlV. Rimšelis, tik dieną prieš tai
gų apie rugpiūčio 5 d.
vudo pažmonys šį sekmadie
grįžęs iŠ Romoje vykusių Ma
nį nuo 2 v. p. p. Maj. J. Tapux Dail. A d a K o r s a k a i t ė - lionis praneš apie Lietuvos
rijonų visuotinio suvažiavimo
Sutkuvienė yra sukūrusi ka— kapitulos.
kultūrinę veiklą, dipl. teis.
zimierinei operai „Dux Mag
Pasitarimas ir diskusijos
Pranas Šulas kalbės pensi
n u s " dekoracijų
eskizus.
Kun. Viktoras Rimšelis, Amerikos marijonų pro
Jonu
Paulium
II.
Vidury
—
Marijonų
vienuoli
vyko
draugiškai ir atvirai. Ge
vincijolas, po audiencijos kalbasi su Šv. Tėvu
Pagal juos šiuo metu ji tapo ninkams svarbiais reikalais,
jos vyriausias vadovas kun. F. Grabowski.
gužinėje bus galima gauti
reikiamo dydžio originalias bus sveikatos reikalai palie
įvairaus ir skanaus maisto.
čiami
ir
kultūrinė
programa.
tos operos dekoracijas, kurias
Visi bus gražiai priimti ir pa
Visų
laukia
sveikas,
skanus
publika matys kazimierinės
vaišinti. Baras, kuriam vado
užkandis.
Visi
laukiami.
operos sukaktuviniuose spek
vaus Ant. Valavičius, bus po
takliuose rugsėjo 1 ir 2 d. To
x A n t a n a s J a n u š i s , Eddidele palapine, kaip ir pra
— Nancy Speecherienė, vo organizacijos salėje. Minė ėjusiais metais. Nuo Uetaus ir
ronte religinio kongreso me ward Shilling, Mindaugas Put
J. A. VALSTYBĖSE
tu. Bilietų jau yra Vaznelių rimas, P. Druseikis, A. Odinas,
Šv. Kazimiero lietuvių para jimą atidarė pirm. Ra ui Sta- saulės bus galima pasislėpti.
prekyboje.
pijos komiteto pirmininko lioraitis ir pakvietė vadovauti Veiks turtingi daiktų laimėji
Adomas Venckus, pratęsdami
— P r e l . J o n u i Kučingiui
žmona, sunkiai serga ir pa Ireną Stankevičienę. Ji savo mai, kuriems vadovaus V. La
prenumeratas, pridėjo po 7 dol.
x S k a u t ė s ir s k a u t a i iš auką. Po 5 dol. A. Liszkiewicz, Šv. Kazimiero lietuvių para guldyta Hallywoodo Presby- gerai paruoštoj paskaitoj pa pienė.
pija Los Angeles, Calif., Jo
minėjo motinų drąsą ir pasi
Rako s t o v y k l o s Chicagon
Pr. Gaižutis, Paul Kaselis, Br. ninių proga surengė vardinių terian ligoninėje Los Angeles
„Draugo" artėjančia gegu
aukojimą auklėjime bei tauty
grįžta šį šeštadienį, liepos 21 Juška. Visiems labai ačiū.
lietuviai
jos
sveikata
labai
rū
vaišes. Prieš tai buvo padė
bės i š l a i k y m e .
Meninėje žine tarp Chicagos Uetuvių
d. Autobusai su stovyklauto
pinasi.
kos
šv.
Mišios,
kuriose
daly
dalyje vaikų ansamblis, va yra didelis susidomėjimas,
jais prie Jaunimo centro lau
x Apol. V a r n e l i s , mūsų vavo daug parapiečių, atsis
dovaujamas Osvaldo Levana- nes vieta yra graži, tarp me
kiami 5 vai. vak. Sunkveži
ARGENTINOJE
nuoširdus rėmėjas, grąžino lė veikindami su savo ilgamečiu
vičiaus, pašoko keletą tauti džių, važiuoti toli nereikia. Be
mis su daiktais atvyks kiek
šų telkimo laimėjimų Šakne klebonu, dabar išėjusiu į pen
- A. a. Delia P u l i k a i t ė - nių šokių. Buvo pagerbtos to, kas norės galės atvykti į
anksčiau. Tėvai prašomi lai
les, pridėjo 25 dol. auką su to siją—emeritūrą., Prel. J. Ku Lukšienė, 41 rr.etų amžiaus, jauniausia ir seniausia moti pamaldas, kurios prasidės 12
ku atvykti pasiimti vaikus ir
kiu prierašu: „Lieku linkįs čingis nuoširdžiai padėkojo mirė birželio 3 i po trumpos nos — Irena Bačanskytė Jor- vai. Marijonų koplyčioje, o po
jų bagažą.
to jau galės linksmai praleisti
jums ištvermės ir pasisekimo visiems parapiečiams, daly
x Oainos T i t e n y t ė s užsa taip sunkiame šiuo metu lie vavusiems jo pagerbime ir at ligos. Velionė bi: o gimusi Ar kavičienė ir Elena Stašaitie- laiką. „Draugo" administra
kai pneš santuoką su John C. tuviškos spaudos darbe". La sisveikinime, naujam klebo gentinoje ir čia "aigusi moks nė, kurioms buvo įteikta gėlių. cijoje bus galima įsig\ti papi
lus. Prieš 18 me:ų ištekėjo už Minėjimą užbaigė pirminin
Tricou eina Švč. M. Marijos bai ačiū už mielą auką ir lin n u i k u n . d r .
A l g i r d u i Juozo Antano Lukšo ir visą kas R. Stalioraitis, visiems ginta kaina knygų, plokštehų
Gimimo parapijos bažnyčioje kėjimus.
ir kitokių dalykų.
Olšauskui, Angelei Vačekaus- laiką gyveno Yilla Lugano, padėkodamas.
Marquette Parke.
Pasitarime dalyvavo pro
x A. K a r a i t i s „Gintaro" kienei ir Bronei Dzenkaitienei Buenos Aires priemiestyje.
— B e r i s s o „ M i n d a u g o " vincijolas kun. V. Rimšelis,
x Illinois Bell telefono vasarvietės savininkas, Un bei jų talkininkėms už vaišių Nuliūdime liko velionės vy
bendrovės žiniaraštis „Tele- ion Pier, Mich., mūsų garbės parengimą. Tai buvo šeimy ras, du sūnūs, cuktė, motina d r a u g i j a šiemet gegužės 27 d. kun. P. Cibulskis, „Draugo"
briefs" liepos mėnesio laidoje prenumeratorius ir rėmėjas, niškas parapiečių ir buvusio ir brolis Juozą? Pulikas, tau surengė pamaldas už gyvas ir administratorius, kun. J. Vaš
aprašo Illinois etninių grupių grąžino lėšų telkimo laimėji klebono pabendravimas.
tinių šokių grupės „Inkaro" mirusias motinas Motinos die kas vienuolyno vyresnysis, M.
festivalį, kuris busrugpiūčio9— mų šakneles su 20 dol. dien
vadovas. Su r-.iginėmis apei nos paminėjimo proga. Šv. Remienė, J. Dočkienė, K. Doč
—
A.
a.
dr.
Aurelija
Bart
19 dienomis Springfield, Iii. Prie raščio palaikymui. Labai ačiū.
gomis palaid ta Flores kapi Mišias atlaikė kun. J. Petrai kus, E. Radvilienė, B. Jasai
k
u
t
ė
,
87
metų
amžiaus,
mirė
tis. Minėjimas su vakariene tienė, M. Marcinkienė, S. Paužinutės įdėta ir lietuvių šokėjų „Gintaro" vasarvietė yra ne
nėse Buenos Aires mieste.
birželio
28
d.
Los
Angeles,
Ca
buvo Stefanijos ir Jurgio Šiš- lionienė, F. Mackevičienė, J.
grupės nuotrauka.
toli nuo Chicagos ir vasaroto lif. Po laidotuvių šv. Mišių bu
—
A.
a.
P
r
a
n
a
s
J
o
n
a
s
liauskų namuose, nes „Min Ivašauskienė, S. Semėnienė,
x R o m a s ir Angelė Nel- jų yra labai mėgiama.
vo palaidota Šv. Kryžiaus ka Grigoravičius mirė gegužės daugo" draugijos patalpose mi D. Pareigienė, B. Barauskie
sai, Fullerton, Cal., įsigijo
x Edvvard B a r š k u t i s , Chi pinėse. Dr. A. Bartkutė 5 d. Nuliūdime liko žmona, du nėjimo metunegalėjorengti. Bu nė, V. Lapienė, Z. Sinkevičie
įvairių leidinių ir ta proga cago, 111., žinodamas lietuviš paskutiniu metu jau negalėjo
sūnūs, tėvai Marija ir Pranas vo pagerbtos motinos ir sureng nė, B. Bagdonienė, A. Valavi
įteikė 17 dol. lietuviškos spau kos spaudos nelengvą padėtį, dirbti, bet pasižymėjo savo
Grigoravičiai ir kiti giminės. ti pietūs kviestiems svečiams.
čius ir St. Džiugas.
dos stiprinimui. Labai ačiū.
pratęsė „Draugo" prenumera dosnumu. Liko sesuo Euge Palaidotas Lanus kapinėse,
S. D.
— S u s i v i e n i j i m a s Lietu
Buenos Aires priemiestyje.
x Tedis Zierins, Chicago, tą su 25 dol. jo paramai. Ed. nija Bartkutė-Weidman.
vių Argentinoje šiemet šven
111., latvių organizacijų veikė Barškutį skelbiame garbės
—
Vincės
Gražulevičiečia
savo 70 metų sukaktį nuo
jas, kultūrininkas, atvvko į prenumeratorium, o už rėmi
— I n ž . V y t a u t a s K a m a n - nės iniciatyva gegužės 27 d. savo susikūrimo. Sukaktį mi
mą savos spaudos nuoširdus t a s , PLB valdybos pirminin
„Draugą" ir įsigijo visus „Lie
Adrogue miestely buvo su nėti pradėjo liepos 1 d. Minė
tuvių Katalikų Bažnyčios Kro ačiū.
kas, su žmona Gražina tarny rengtas Motinos dienos minė jimo programa padalinta į ke
x Ona i r J o n a s A r l a u s  b o s r e i k a l a i s
nikos" tomus.
d a l y v a v o jimas. Minėjimas prasidėjo lis kartus visą liepos mėnesį.
k
a
i
,
Chicago,
111.,
atsiuntė
Amerikos
inžinierių
konferen šv. Mišiomis. kurias atlaikė Paskutinė sukakties vakarie
x Vacys Mitkus. A g o t a
dienraščiui
20
dol.
auką
ir
cijoje
Floridoje
ir
ta
proga
pa kun. Ant. Lubickas. Po pa nė bus liepos 28 d. vakare. Į
Suopienė. Chicago, 111., M. Kipratęsė
prenumeratą.
O.
ir
J.
keliui
apsilankė
St.
Petersmaldų buvo pietūs ir minėji minėjimą kviečiamos ir kitos
zis. Tecumseh. Ont., Kanada,
įvairiomis progomis atsiuntė Arlauskus skelbiame garbės burge. Ten bendruomeniškais mas, kuriame kalbėjo Sergi lietuvių organizacijos, taip
prenumeratoriais, o už lietu reikalais tarėsi ir informavosi jus Derenčius. Po to buvo pat vyksta paskaitos ir meni
po 17 dol. aukų. Labai ačiū.
viško žodžio vertinimą taria su PLB seimo nariu Kaziu pagerbtos trys motinos — nė programa. Mirusius narius
x D r . A. S t a n k a i t i s , me nuoširdų ačiū.
Gimžausku, JAV LB tarybos Ona Ožinskienė, Gražina Ja- prisiminė šv. Mišiomis. Pačią
Wethesfield, Conn., grąžino
x B r u n o Mickus, Michi- nare Angele Kamiene, LB kavičienė ir -Juzė Brazaitienė, sukaktį paminėjo plačia me
laimėjimų šakneles su 10 dol. gan City, Ind., Interstate Au Floridos apygardos pirminin jas papuošiant gėlėmis. Šven nine dainininkų, tautinių šo
auka ir prierašu:,,... linkime to Transport savininkas, mū ku Antanu Gruzdžiu ir LB St. tei V. Gražuievičienė su talki kių ansamblio ,.Žibučių" ir kt.
sėkmės jūsų sunkiame dar sų garbės prenumeratorius ir Petersburgo apylinkės pirmi ninkėmis papuošė birutiečių programa.
be". Ačiū už viską.
nuoširdus lietuviškų darbų rė ninku Kazimieru Urbšaičiu.
namus iš vidaus ir iš lauko.
— A.a. V l a d ė Lietkevimėjas, kartu su prenumeratos
- A. a. Stefanija Kiliu- č i ū t ė - P a j a u j i e n ė po trumAdvokatas
Birutė J u r j o n a i t ė mokosi po
x J o s e p h ir Izabelė J a - pratęsimu atsiuntė visą šimti
— Beveik v i s a P L B val kaitė-Balčiūnienė mirė ge pos ligos Finochieto ligo pieriukus sušluoti Vaikų name G I N T A R A S P. Č E P Ė N A S
cobs, Fair Lawn, N. J., mūsų nę. B. Mickų ir toliau laikome d y b a aktyviai dalyvavo VIIgužės 18 d. ir buvo palaidota ninėje mirė gegužės 27 d. liuose. Registracija 1984-85
2649 W. 6Srd Street
rėmėjai, pratęsė prenumeratą, garbės prenumeratorium, o už je Lietuvių tautinių šokių
Moron kapinėse. Jos vyras Velionė buvo kilusi iš San mokslo metams vyksta dabar.
Chicago, IL 60629
pridėjo 25 dol. auką su tokiu nuolatinę paramą ir mielą au šventėje Clevelande. Pirmi
Nuotr. L. Volodkoa
jau buvo miręs anksčiau, ji grūdos, Marijampolės apskr.
M . — 776-5162
laiškučiu: ,,Mes su žmona esa ką labai ačiū.
ninkas Vytautas Kamantas buvo našlė.
Liko šeši vaikai. Sūnus Vy
me gimę ir augę Amerikoje,
Kasdien 9—6 vai. vak.
x J o n a s S a l y k l i s , Tasma- buvo šventės garbės svečias ir
LIETUVIŲ I S T O R I K Ų
tautas JAV-bėse. Priklausė
džiaugiamės būdami didingo nia, Australia, pratęsė „Drau programos
—
Lietuvių
Susivieniji
Šeštadieniais ir vakarais
pradžioje
tarė
SUSIRINKIMAS
dienraščio „Draugo" šeimos go" prenumeratą, pridėjo 10 trumpą žodį, pasveikindamas mas Argentinoje gegužės 20 Gyvojo Rožančiaus draugijai,
pagal susitarimą
nariai, sveikiname mūsų dien dol. auką su tokiu laiškučiu: šokėjus iš Argentinos, Brazi d. paminėjo Motinos dieną sa- Šv. Cecilijos chorui ir kt.
Lietuvių Istorijos dr-jos mė
raštį sulaukus 75-čio proga, „Širdingas ačiū už siuntinėji lijos, Vakarų Vokietijos, Ka
nesinis susirinkimas įvyko lie
linkime dar 75 metus tarnau mą mielą „Draugą", kurio vi nados ir Amerikos, jų moky
pos 11 d. A. Rūgytės bute. Su
ti lietuvių tautai". J. ir I. Ja- sada laukiu. Prašau ir ateity tojus, rėmėjus, žiūrovus,
sirinko 35 dr-jos
nariai, Advokatas JONAS GIBAITIS
cobus skelbiame garbės pre je man siuntinėti". Ačiū už programą paruošusį Lietuvių
6247 S. Kedrie A venos
nežiūrint gana aukštos tem
numeratoriais, o už lietuviško viską.
peratūros.
tautinių Šokių institutą ir
Chicago, IL 60629
žodžio vertinimą ir rėmimą ta
Reikalų vedėja A. Rūgytė,
šventės rengėjus JAV bei Ka
Tel —- 776-8700
riame nuoširdų ačiū.
atidarydama šį susirinkimą,
x 10 dienų L i e t u v o j e su nados Lietuvių Bendruome
pranešė naujausias žinias iš Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vmk.
rugsėjo 17 d i e n o s g r u p e . nes. Pirmininko pavaduoto
x Midland F e d e r a l bend Dėl smulkesnių informacijų jas dr. Tomas Remeikis,
dr-jos veiklos. Pasidžiaugė,
Seštad. 9 v. r. iki 1 vaL d.
rovei, Marąuette Parko sky prašau kreiptis į American vicepirmininkas
kad į dr-ją įstojo dvi naujos
Rimantas
riui, reikalinga tarnautojas-ja. T r a v e l B u r e a u , 9 7 2 7 S. Dirvonis ir reikalų vedėjos
narės: Alena Devenienė-GriS k a m b i n t 925-7400.
gaitienė ir Hipatija YčaitėW e s t e m Ave. C h i c a g o , 111. Danutė Korzonienė ir Nijolė
(sk.). 60643. Tel. 2 3 8 - 9 7 8 7 .
Petkus, Malinauskaitės-ŠliūBalzarienė šventėje dalyvavo
ADVOKATAS
'
pienės.
anūkė.
Knyga
kaip šokėjai. Vicepirmininkai
(sk.).
• < » \ -<_x<' L ^ v y *
ALGIRDAS R. OSTIS
parašyta istorikės dr. V. Sruo
Algimantas Gečys, Birutė Ja
A K A S
(OrtnnakM)
gienės apie aušrininke vie
x NAMAMS P I R K T I PA saitienė, Stasys Jokubauskas,
!>• ' i ; ; i : i i t i 'r ir t:iix«>m<- \ isu rūšiui
nintelę moterį poetę Šliūpienę
SKOLOS duodamos mažais Raimundas Kudukis ir Milda
1000 Joris BML, Saito 364
M I K . I S.
jau atiduota M. Morkūno
Lenkauskienė
dalyvavo
kaip
mėnesiniais įmokėjimais ir
Oak Brook, IL 60521
.-• • .
. i i i 1-' II
i'.il \ r imu
rsam<
spaustuvei.
prieinamais
nuošimčiais. šventės žiūrovai. „Pasaulio
Winnetko8
Sacred
Heart
mokyklos
vedėja
Stephanie
Di
Pri
S t OH. 325-3157
:'.tM-' i
l'.it- prižiūriu darbą
Naujiems laimėjimams jau
Kreipkitės į Mutual Federal Lietuvio" redaktorius ir bu
ma diskutuoja Dariaus ir Girėno mokinių darbus su Laura
TeL
Be*. 825-6582
\ K \ \ I > \ > KIM.A
yra gauti 8 originalūs daili
Saving8, 2212 West Cermak vęs PLB pirmininkas inž. Bro
I^apsyte Gyčiu ir Vaiva Vygantais, lankančiais mokykla lie
737 1717
nius Nainys dalyvavo, kaip
ninkų paveikslai. Rugsėjo mė
Road - Tel. VI 7-7747.
Valandos pagal susitarimą
tuviukais Parodėlė bus nugabenta į Sią mokyklą Winnetšventės
garbės
svečias.
nesio susirinkime bus pamiw * - S t X - - ^ c K T ^ - ^ ' a y ^ .•• . * ^ > ,
(sk.).
koje
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