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Auka ir vienybė 
(Tęsinys) 

Mes niekada 
nepralaimim! 

Prisiminimai iš kunigo 
Alfonso Sva r insko 

teismo proceso 
1983 m. gegužės 2-ji d. 
Ilgai negalėjau patikėti — 

rytoj kun. Alf. Svarinsko teis
mas. Žinojau, jog tai visvien 
įvyks, bet dabar taip staiga. 
Niekšai, panoro kuo greičiau 
susidoroti! Dar pažiūrėsim, 
kuo čia viskas baigsis. Juk 
mes niekada nepralaimime. 
Žmogus gimsta per kančią, 
tauta taip pat. Mums reikia 
kankinių ir šventųjų. 

Gegužės 3-ji diena 
Rytas toks rūškanas ir 

šaltas. Visą naktį plaukė min
tys, atrodo, lyg būčiau sapna
vusi mintimis. Dar kažkaip 
nesitiki. Aušros Vartuose taip 
tyku. O gal netiesa? Gal tik 
gandai pasklido? {eina Mo-
nikutė. Veide n e r i m a s , 
susirūpinimas. Tiesa, — 
nusmelkė mintis. Tai ne gan
dai. Ima plaukti pažįstami 
veidai — tylūs, susikaupę. 
Taip. Nelieka jokių abejonių. 

Prasideda šv. Mišios. Kokia 
prasminga ir gili iškyla Kris
taus kančia — visus mus 
apjungia ir suvienija. 

Nuo Aušros Vartų žmonės 
nedideliais būreliais traukia 
link teismo. Nuotaika pakili, 
bet kažko labai neramu. Tik 
išlipus iš troleibuso, tuoj maty
ti, jog ne viskas tvarkoje: gat
vė, vedanti link teismo, užda
ryta stovi „plyta", aplinkui 
žioplinėja uniformuoti vyriš
kiai. Atokiau keletas valdiškų 
mašinų. Aišku, apie įėjimą 
negali būti jokios kalbos. Nuo 

Respublikinės bibliotekos 
laiptų viskas kaip ant delno. 
Puiki vieta stebėjimui! 

Kas gi ten dabar darosi? 
Būrys apsupa merginą 

raudona striuke, laužia rankas 
už nugaros. Toji ištrūksta, 
bėga, bet kelią pastoja keli 
uniformuotieji, grubiai stumia 
ir kažkur vedasi. 

Juk tai saviškė! Už ką gi ją 
šitaip! Užverda tokia neapy
kanta tiems uniformuotiems... 
Taip, — jų pusėj jėga, jie visa
galiai! Kokie baisūs, atbukę jų 
veidai! 

Išėjom į Lenino prospektą. 
O Čia lyg niekur nieko skuba 
praeiviai, nenutuokiantys, kas 
vyksta 

Vėliau sužinojau, kodėl toji 
mergina buvo „sulaikyta" (to
kio elgesio negalima vadinti 
sulaikymu). Pasirodo, ji per 
lėtai ėjo. Taip išeina, kad mes 
neturime teisės net vaikščioti 
taip, kaip norime. Panašiai 
buvo „sulaikyta" dar keletas. 

Pr ie teismo rūmų net 
p r i s i a r t i n t i n e į m a n o m a . 
Vienas pastatas apsuptas 
saugumiečių. Cha' Viešas, 
a tv i r a s teismo procesas! 
Atokiam kiemely stovi maži ir 
dideli autobusai, mašinos, — 
specialiai mums viskas 
paruošta . Šitokios jėgos 
mestos prieš tą mažą saujelę 
žmonių. Net gėda pasidaro — 
jų tiek daug, o mūsų būrelis... 
Jų rankose radijo aparatėliai, 
mūsiškių rankose gėlės. O 
koks pavojingas ir baisus 
jiems tas būrelis, besiartinan
tis teismo link Tuojau pasipi
la mėlynų uniformų krūva. 
Apsupa užlaužia rankas. 
Akli kurti, negyvi robotai! 
Veiduose kažkoks gyvuliškas 
pasi tenkinimas, kad gali 
nevaržomai tąsyti kitą žmogų. 

(Bus daugiau) 

Kur pigūs, saugūs 
energijos šaltiniai? 

Londonas. — Branduoli
nės elektros jėgainės katast
rofa Sovietų Sąjungoje dar 
pagyvino ginčus Europoje, kur 
aktyviai veikia branduolinės 
energijos priešai. Vakarų 
Vokietijoje jie net įsteigė savo 
politinę partiją — „žaliuo
sius", kurie griežtai pasisako 
prieš atomines jėgaines. Sovie
tų nelaimė tą partiją gali tik 
sustiprinti, nors jos vadai 
kažin kaip vis matydavo 
didesnę grėsmę Vakarų 
reaktoriuose ir branduoliniuo
se ginkluose, negu statytuose 
Sovietų Sąjungoje. 

Daug piktų atsiliepimų sukė
lė įtakingo britų žurnalo „Eco-
nomist" vedamasis kovo 29 d. 
P a v a d i n t a s , , N u c l e a r ' s 
charm", straipsnis nurodo, 
kad dabar, kada naftos kainos 
atpigo, yra laikas daugiau 
investuoti lėšų į branduolinių 
jėgainių statybą. Atpigo ir 
akmens anglis, tačiau tie gam
tos kuro šaltiniai vis mažėja, 
senka Kasmet sunaudojama 
daugiau naftos, negu jos 
atrandama Stogą taisyti 
reikia, kaip liaudies išmintis 
sako. kada šviečia saulė, rašo 
žurnalas, nurodydamas, kad 
iki 1990 dešimtmečio vidurio 
Persų įlankos naftos gamin
tojai, politiškai nepatikimi ir 
kaprizingi, vėl dominuos naf
tos rinką, nes paklausa didė
ja, o naftos Šaltiniai išsenka. 
Pasaulyje žmonių skaičius 
didėja, jų bus dar 2 bilijonai 
daugiau iki a t e i n a n č i o 
šimtmečio vidurio. J iems 

reikės pigios ir švarios energi
jos. O ją parūpinti gali tik 
branduolinės jėgainės. Todėl 
visų šalių politikai turi nevil
kinti nepopuliarių sprendimų, 
kur statyti jėgaines ir kurdėtijų 
atlaikas. 

Rusai, taivaniečiai ir kinai, 
kuriems nereikia rūpintis 
balsuotojų nuomone, varo 
savo branduolinės energijos 
programas pirmyn. Panašiai 
daro ir prancūzai, kur balsuo
tojai pritaria moderniems 
lėktuvams, atominiams gink
lams ir kartu branduolinėms 
jėgainėms, kurios tik parodo 
prancūzų technologinę pažan
gą. Iki 2000 metų Prancūzija 
gaus tris ketvirtadalius savo 
elektros ir du penktadalius 
visos savo energijos iš 
branduolinių jėgainių. Japoni
ja irgi pakeitė savo žvilgsnį. Ji 
planuoja trigubai padidinti 
savo atominių reaktorių galią 
iki šimtmečio pabaigos. 

Branduolinė pramonė turi 
įrodyti, kad jos gaminama 
energija yra pigi ir saugi, rašo 
žurnalas, suminėdamas tos 
energijos nepasisekimus Trijų 
mylių saloje ir britų Sellafield 
įmonėj. Reikia statyti daug 
jėgainių ir metai po metų 
įrodinėti, kad nebuvo nė vieno 
žuvusio, nebuvo rimtų nelai
mių. 

Žurnalas nurodo, kad 
branduolinių jėgainių valsty
bės pernai pigiai ir saugiai 
pagamino 20 nuoš. visos savo 
elektros, mažiau pakenk-
damoe gamtai už anglies ar 

Sovietai prašo 
Vakarų pagalbos 

Indonezijos policijos pareigūnai palydi du australus žurnalistus, atvykusius su spaudos lėktu
vu kartu su JAV delegacija j Bali salą, kur vyksta Pietryčių Azijos valstybių ministeriu 
konferencija. Žurnalistai J. Middleton ir R. Palfreyman buvo išsiųsti kitu lėktuvu į Australija, 
nes jie neigiamai rašė apie Indonezijos prezidentą Suharto. Ištremta buvo ir viena amerikietė. 

Vėl bus derybos 
dėl Afganistano 

Ženeva. — Šveicarijoje Viet Congo grupės, klausan-
gegužės pradžioje vėl bus čios tų pačių generolų, 
tęsiamos derybos dėl padėties Afganistano musulmonų 
Afganistane, kur, v ia sutfn- armija suslriiusi į daugybę 
ka, po šešerių metų karo reikė- grupelių, kurios kartais kovo
tų įgyvendinti taiką. Jau per- ja tarpusavyje dėl įtakos, dėl 
nai, lapkričio 24 d., valstybės ginklų ar dėl religinių skir-
sekretorius George Shultz tumų. Amerikiečiai Vietname 
paskelbė, kad sovietų vadų buvo kasdien kritikuojami 
n u o t a i k o s e A f g a n i s t a n o televizi jos p rogramose , 
klausimu įvyko kai kurių Kongrese, spaudoje. Rusų 
pasikeitimų. Kalbama, kad 
Kremlius sutiktų su tam tikro
mis sąlygomis atitraukti savo 
kariuomenę iš Afganistano. 

Deryboms Ženevoje vėl 
vadovaus Jungtinių Tautų 
sekretoriaus pavaduotojas 
Diego Cordovez. Kaip ir anks
čiau, derybos nebus ..prie 
vieno stalo". Paprastai Cordo
vez susitinka su Afganistano 
delegacija iŠ ryto, o su Pakis
tano atstovais kalbasi popiet. 
Abiejų šalių ministeriai iki 
šiol vengdavo susitikti. Šį 
kartą esą ženklų, kad Pakis
tanas, nors nepripažindamas 
sovietų atvežtos Afganistano 
vyriausybės, jau nutaręs 
taikos labui susitikti su Kabu
lo valdžios delegatais. 

Amerikos žinių tarnybos 
darbuotojai mėgsta vadinti 
Afganistaną „sovietų Vietna
mu". Tačiau palyginimas nėra 
visai logiškas. Amerika 
Vietname vienu metu turėjo 
pusę milijono kareivių. Sovie
tų jėgos Afganistane siekia 
ap ie 120,000. V i e t n a m e 
amerikiečių žuvo 58,000. 
Sovietai per šešerius metus 
prarado 9,000 užmuštais, dar 
16,000 sužiestais. Yra ir 
daugiau skirtumų. Karas 
Vietname buvo prieš vienin
gą, gerų generolų vadovauja
mą Šiaurės Vietnamo kariuo
menę, kuriai talkino partizanų kovą prieš „imperialistinę 

reakciją". Tikroji Maskvos 
pozicija Afganistano klausi-

naftos jėgaines. Šimtai kas- m e i r t o l i a u i i eka mįslė, kuri 
met žūva kasdami anglį, o g a l i paaiškėti Ženevos dery-

niekas ne kriti kuoja namie ir, 
palyginti, labai retai užsie
niuose. Amerikiečiams tele
vizijos direktoriams daug 
įdomiau, kas vyksta Pietų 
Afrikos juodųjų kaimuose, 
negu — Afganistane. Pietų 
Afrikos valdžia suvaržė užsie
nio spaudą ir televiziją, kuri 
tik kurstanti smurto veiksmus 
Pietų Afrikoje. Afganistane 
nėra Vakarų televizijos kame
rų, nesimato masinių sovietų 
lėktuvų bombardavimų, nero
domi pabėgėlių vargai ar 
pilnos ligoninės sužeistų. 

Kaip jau rašyta, kažin kur 
dingo Afganistano komunistų 
partijos vadas Karmai, atvy
kęs į Maskva kovo mėnesį. 
Stebėtojai iš Kabulo praneša, 
kad jau pernai lapkričio 21 d. 
buvo aišku, kad sostinėje 
vyksta pasikeitimai. Du 
komunistų partijos nariai din
go iš politbiuro „sveikatos 
sumetimais". Politbiuras 
paskelbė revoliucinės tarybos, 
kurioje atstovaujama ir parti
jai ir kariuomenės vadams, 
gan nuosaiku atsišaukimą, 
kuriame visi tikri patriotai 
raginami vienytis, jungtis var
dan tėvynės. Buvo kviečiami į 
tą vienybę net „tradiciniai 
kapitalistai" ir „vidutiniško 
dydžio žemvaldžiai". Taryba 
tačiau ir toliau žadėjo vesti 

branduolinė pramonė lieka 
saugi lyg šokolado fabrikas, 
rašo ..Economist". 

J Šį straipsnį žurnalas gavo 
atsiliepimų iš viso pasaulio. 
Vienas laiškas teigia, kad 
vienintelis saugus energijos 
šaltinis yra vėjo ir saulės ener
gija. Branduolinė energija 
niekad nebuvo saugi ir nebus, 
rašo daugumas skaitytojų. Jų 
argumentus dabar sustiprino 
sovietų katastrofa Ukrainoje. 

bose. Ten Maskva oficialiai 
nedalyvauja. Jos „patarėjai" 
pasako afganams, ką sakyti ir 
ko reikalauti. 

Prašo pasimatymo 
Ryšium su Sovietų Rusijos 

atominio reaktoriaus sprogi
mu ir pavojinga radijacija 
okuDuotose Pibaltiio valstv-

Lenkiją paliete 
jėgainės debesis 
V a r š u v a . — Sprogimas 

Ukrainos branduolinėje jėgai
nėje palietė Lenkijos šiaurės 
rytų provincijas. Kenksmingų 
dujų ir dulkių debesis perėjo 
Bialystoko miestą ir apylin
k e s . V y r i a u s y b ė į spė jo 
gyventojus negerti lankose 
besiganančių karvių pieno. 
Sudaryta komisija kuri seka 
radiacijos stiprumą, nes I^en-
kijos siena vos 300 mylių nuo 
nelaimės vietos. Lenkijos val
džios pareiškime sakoma, kad 
garuose yra didelis radioakty
vaus jodo kiekis, kuris gali 
sužaloti tyroidinę l iauka Vai
kams, nėščioms moterims ir 
kūdikiams valdžia dalina jodo 
t a b l e t e s . G y v e n t o j a m s 
patariama gerai nuplauti švie
žias daržoves. 

Lenkijos spauda pradžioje 
nieko apie sovietų branduo
linio reaktoriaus katastrofą 
neskelbė, tačiau lenkai sužino
jo apie ją iš užsienio radijo ir 
gandai tuoj pasklido po visą 
I^enkiją. 

Valdžios spaudos atstovas 
Urban pasakė užsienio repor
teriams, kad debesis iš Ukrai
nos praėjo per šiaurinę Lenki
ją, tačiau vėjai buvę tokie 
stiprūs ir garai taip aukštai, 
kad nebūta jokio pavojaus. 
Pirmieji spaudos pranešimai 
irgi mažino nelaimės dydį, 
daugiau kalbėjo apie Ameri
kos Trijų mylių salos jėgainės 
įvykius, tačiau vėliau tokie 
palyginimai dingo, ypač kai 
pasikeitė vėjas ir atrodė, kad 
radioaktyvūs debesys gali 
grįžti atgal per Lenkiją. 
Lankytojai užsienio reikalų 
m i n i s t e r i j o j e p a s t e b ė j o 
valdininkams išdalintą įsaky
mą neatidarinėti langų, nors 
oras lauke buvo saulėtas ir 
karštas. 

bėse Baltų Laisvės lyga 
pasiuntė telegramą vicepre
zidentui George Bush. prašy
dama priimti delegaciją dėl 
h u m a n i t a r i n ė s Amerikos 
pagalbos nelaimės ištiktiems 
Lietuvos, . Latvijos ir Estijos 
žmonėms. Lygos paprašytas 
Mykolas Drunga Chicagoje 
bando susisiekti su atominės 
fizikos mokslininkais pavo
jaus lygiui Pabaltijo valstybė
se nustatyti ir atitinkamai 
Amerikos visuomenę painfor-

Maskva. — Branduolinė 
katastrofa Ukrainoje vėl paro
dė, kad Maskva labai neno
riai skelbia apie Sovietų 
Sąjungoje įvykstančias nelai
mes. Valdžios žinių agentūra 
paskelbė vos du pareiškimus 
iš 250 žodžių. Sakoma, kad du 
žmonės žuvo Chernobylo 
elektrinės nelaimėje. „Izves-
tija" buvo vienintelis laikraš
t is , pakartojęs , ,Tasso" 
pranešima paskelbdamas 42 
žodžių žinutę. Žinių agentū
ra daugiau rašo apie kitur 
įvykusias panašias nelaimes. 
Sovietų žmonės šiomis dieno
mis dar daugiau klauso užsie
nio radijo stočių. 

Maskva neduoda leidimų už
sienio korespondentams vykti 
į Kijevą, kuris paprastai būda
vo „atviras miestas". Visa tai 
vyksta nežiūrint Gorbačiovo 
pareiškimų, kad sovietų visuo
menėje reikėtų didesnio atvi
rumo. Žinių apie žemės drebė
jimus, lėktuvų katastrofas ir 
kitas nelaimes sovietų spau
doje nesimato. Sausio mėn. 
„Sovietskaja Rosija" paskelbė 
vieno skaitytojo laišką, kuria
me jis klausia kodėl spauda 
daugiau rašo apie Meksikos 
žemės drebėjimą apie Kolum
bijos ugnikalnio išsiveržimą, 
negu apie panašius įvykius 
Sovietų Sąjungoje? 

Šitokį nelaimingų įvykių 
slėpimą kritikuoja Europos 
spauda ir vyriausybės, nes 
tokios nelaimės, kaip bran
duolinių reaktorių gaisrai gali 
savo nuodingais garais palies
ti ne tik sovietų piliečius, bet ir 
užsienio šalis. Maskvos radi
jas, skelbdamas žinią apie 
reaktoriaus nelaimę, daugiau 
kalba apie panašias nelaimes, 
įvykusias užsieniuose, Sovie
tų Sąjungoje tai esanti pirma 
nelaimė po 30 metų. Radijas 
sakė, kad radiacijos pavojus 
stabilizuotas. 

Amerikos žvalgybos sateli
tai renka nuotraukas iš bran
duolinės jėgainės apylinkės. 
Žvalgybos sluoksniai tvirtina, 
kad nelaimė pareikalavo dau
giau aukų, negu skelbia sovie
tų vyriausybė. UPI žinių 
a g e n t ū r a , t u r in t i savo 
k o r e s p o n d e n t u s Kijeve, 
paskelbė antradienį, kad Kije
ve žuvusių buvo apie 2,000. iŠ 
Priyato miestelio evakuota 
apie 15.000 žmonių. Sprogime 
80 žuvo ten pat. dar 2000 mirė 
pakeliui į ligoninę. Kijeve 
Spalio ligoninė pilna žmonių, 
nukentėjusių nuo radiacijos. 
Žuvusieji laidojami ne miesto 
kapinėse, bet gabenami už 
Pirogovo kaimo, kur papras
tai užkasamos reaktorių 
sunaudotos medžiagos. 

Kardinolas Sin 
apie taikę 

Manila. — Filipinų kariuo
menės vadovybė pasiuntė 
2,000 kareivių su helikop
teriais į šiaurinę Filipinų 
provinciją, kur komunistinė 
liaudies armija nužudė 8 karei
vius ir žinomą Filipinų 
spaudos fotografą Willie Vi-
coy. 

Katalikų primas, kardino
las Jai m e Sin apeliavo į komu
nistų vadovybę, sakydamas, 
kad dabartinė prezidentė C. 
Aquino nuoširdžiai ieško 
taikos ir jai reikėtų duoti šan
są įrodyti savo nuoširdumą. 
Kardinolas pareiškė, jog 
Fil ipinai negalės daryti 
pažangos, jei žudynės tęsis. 
Jis ragino „brolius kalnuose" 
siekti taikos. 

JAV žvalgybos žiniomis, 
reaktoriaus metalinės šerdies 
degimas ir tirpimas prasidėjo 
praėjusią savaitę ketvirtadie
nį ar penktadienį, tačiau 
Maskva ^ žinią paskelbė tik 
pirmadienį, kada radioak
tyvių garų debesis pastebėjo 
Švedija, Suomija ir kitos 
šalys. Rusas išeivis Zhores 
Medvedev, kuris parašė kny
gą a p i e a n k s t y v e s n e s 
branduolines sovietų katastro
fas, pasakė, kad jei būtų 
įmanoma radiaciją išlaikyti 
Sovietų Sąjungoje, pasaulis 
greičiausia iki šiol nieko nebū
tų sužinojęs. 

f a s k u t i n i e j i Maskvos 
pranešimai jau kalbėjo apie 
„katastrofą", o ne „sugedi
mą". Pranešimas minėjo ir 
„aukas". Svarbiausias įrody
mas, kad nelaimė buvo didelė, 
yra Maskvos kreipimasis į 
Švediją ir Vakarų Vokietiją 
atsiųsti ekspertus ir teikti 
patarimų, kaip sustabdyti 
jėgainėje kilusį gaisrą. Sovie
tų diplomatas Bonoje prašė 
antiradi arijos ekspertų ir 
vaistų. 

Švedijos b randuol in ių 
inspektorių tarybos inžinie
rius F. Reich pasakė, jog 
aišku, kad reak to r i aus 
branduolys pradėjo tirpti. Šve
dijos gyventojams atmosferos 
užteršimas nepavojingas, 
tačiau inspektoriai jau dirba 
pieninėse, tikrindami radia
ciją piene. 

švedų spauda kritikuoja 
Maskvos tylėjimą. Danijos 
premjeras Poul Schluter pasa
kė, jog visai nepriimtina sovie
tų valdžios tyla. Ji turėjo tuoj 
painformuoti kaimyninius 
kraštus apie įvykusią nelai
mę. Kopenhagoje ir Stokhol
me vaistinėse žmonės išpirko 
jodo tabletes, kurios, sakoma, 
gina kūną nuo kai kurių radia
cijos cheminių dalių. 

„The New York Times" 
vedamajame irgi kritikuoja 
sovietų valdžios tylą. Tai esąs 
antras debesis, — baimės, 
įtarimų ir nepasitikėjimo 
ugdytojas. Vakarai turėtų 
sovietams padėti, tačiau rusai 
turėtų pašalinti tą informaci
jos debesį, kuris vis dar dengia 
Chernobylą, rašo laikraštis. 

Valstybės departamento 
sekretoriaus asistentė R. Ridg-
way pasiūlė sovietų charge 
d'affaires Olegui Sokolovui 
Amerikos branduolinių specia
listų pagalbą, išreiškė viltį, 
kad aukų ir nuostolių bus 
nedaug, pareiškė užuojautą ir 
išreiškė viltį, kad sovietų 
vyriausybė parūpins daugiau 
informacijų apie nelaimę. 

Daug amerikiečių, ypač 
Ukrainos kilmės, pergyvena 
šią nelaimę. Dvi amerikiečių 
turistų grupės šiomis dieno
mis lankė Kijevą. Turistų 
tarpe yra 20 mokinių iš Gar-
den City. N.Y., aukštesniosios 
mokyklos. Jų tėvai negali tele
fonais susisiekti su Kijevu. 
Inturisto agentūros kartoja 
Maskvos radijo skelbiamas 
žinias, kad viskas tvarkoj, 
pavojaus nėra. 

KALENDORIUS 

Gegužės 1 d.: Juozapas Darb., 
Žilvinas. Vydmanė. 

Gegužės 2 d.: Atanazas. Zoė. 
Eidmantas, Meilė. 

ORAS 
Saulė teka 5:49. leidžiasi 

7:47. 
Saulėta, temperatūra dieną 

70 I. naktį 16 1. 

/ 
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Apolonija Ziaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam. NY 12010 

P R I E Ž A S T Y S 
D I D Ž I U O T I S 

L I E T U V O S J A U N I M U 

l ' a s i s i k a i t y k i t e Lie tuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikas, 
kad ras tumėte t ikrai stebi
nančių duomenų. Sužinosite 
kokia d rąsa j aun imas pasi
žymi g i n d a m a s savo katalikiš-
kąji tikėjimą. Pasiskaitysite, 
kad jis viešai išpažįsta tikė
jimą i Dievą, neatsižvelg
damas į persekiojimus, kurie 
yra ne išvengiamai šitokio 
poelgio i ššaukiami . Jis yra 
gyvas pavyzdys mūsų ameri-
kietiškam jaun imui , kaip elg
tis susidūrus su mūsų pasilei
dusios visuomenės pagundom. 

Kovoje su t i k i n č i a i s i a i s 
soviet iniams valdininkams 
l i t tuvo je le idžiama naudotis 
jvairiom priemonėm. J iems 
paslaugi kar iuomenė, policija, 
radijas, spauda , didelės pini
gų sumos skir iamos propa
gandos t iks lams . Tačiau, 
neatsižvelgiant j visą šį spau
dimą, religinis a t g i j i m a s 
tautoje auga . 

Nusprendė išgelbėti Lietuvą 
fa ir a tgai la , jaunoji lietu

viu kar ta basi, ka ip senovėje 
maldininkai , keliauja j Man-
jos at laidus Šiluvoje. Jie lanko 
Kryžių ka lną Kalvarijoje, kur 
palieka savo pačių rankom 
padirbtas kryžius, savo gilaus 
krikščioniško tikėjimo ženk
lus Štai ironija! Okupantas 
bijo tų kryžių. J i s siunčia mili
ciją, policiją juos nugriauti, 
kad joks kelias ar laukas 
- i ūtų paženkl in tas kryžiumi, 
k r i k š č i o n y b ė s i š p a ž i n i m o 
ženklu. 

Lietuvos katal ikų bažnyčios 
kronikose r a n d a m e duomenų, 
kad Lietuvos sūnūs ir duk
terys y ra pasir inkę žengti 
k a n k i n i ų kel iu , s u n k u m ų 
keiiu, pasi l ieka ištikimi tėvų 
tradicijoms, savo tautybei ir 
giliam savo t au tos tikėjimui. 
T a i p p a t a i š k u , kad jų 
užsispyrimas a tgaut i tauta i 
nepriklausomybę nėra atslū-

Visokie propagandos būdai 
daug metų naudot i , bandant 
įrodyti melą, jog Lietuva yra 
sovietinė, jog t a u t a noriai 
įsijungė į Sovietų sąjungą, 
žmonių nepalaužė ir jie ligi šios 
dienos švenč ia Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimą — 
Vasar io 16-tąją dieną. 

To minėj imo proga jie karto
ja tautos b imno žodžius — 
pakar tot inai , nebaisiai — lyg 
maldą tau tos labui. Jie lanko 
kapines, gėlėmis puošia parti

zanų kapus. Drąsių partizanų 
veikla neužmirštama. Jų žy
giai primena gyviesiems, kad 
l i e t u vos nepriklausomybei 
reikia aukotis. J ų darbai 
j a u n ą j ą k a r t ą uždega ir 
d rą s ina eiti jų heroiškais pėd
saka i s . 

Trispalvė Lietuvos vėliava 
— geltona, žalia ir raudona — 
iškel ta aukštai ant stulpo ar 
medžio, plevėsuoja vėjuje kol ji 
pastebima okupanto. Tada 
policija vargsta, kad pašalintų 
valdžios neapkenčiamą simbo
lį. Kai tautinės spalvos išsta
tomos klasėje ar salėje, paky
la tr iukšmas ateistų profesorių 
tarpe — parodyti meilę Dievui 
ir Tėvynei juk y ra krimina
linis nusikaltimas. 

Žinome, kad šitokie žygiai 
reikalauja drąsos ir pasi
ryžimo, o šie žygiai atliekami 
Lietuvos jaunimo, kuris nesi
leidžia būti pavergiamas. 
Atsisakyti savo tikėjimo, savo 
laisvės, savo tautybės, yra 
s a v o t i k r o s t a p a t y b ė s 
a ts isakymas. Pagal Laisvės 
v a r p e į r a š y t u s žodžius, 
Lietuvos jaunimas tiki, kad: 
„ t a s laisvės nevertas, kas 
neg ina jos". Sie žodžiai liks 
jaunimui akstinu tol, kol 
t ironija ir priespauda bus 
pavergusi t a u t ą 

Mes, Amerikos lietuviai, 
gal ime daug ko i š Lietuvos 
j a u n i m o h e r o i š k o elgesio 
išmokti . Jei šiandien gyven
tume lietuvoje, ar mes turė
tume tokį stiprų charakterį ir 
aukš tus idealus, tikėjimą ir 
pasiryžimą, kokį j ie rodo? Mes 
t ikrai turime didžiuotis Lietu
vos jaunimu ir melstis, kad ir 
j iems greit laisvė prašvistų. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr . 

P O P I E Ž I U S P A G E R B Ė 
Ž U R N A L I S T Ą 

Popiežius Jonas Paulius II 
— P r o E c c l e s i a et P o n -
t i f i c e medaliu apdovanojo jau 
į pensiją išėjusi Chicagos 
ž u r n a l i s t ą S t a s į P i e ž ą . 
Medalis įteiktas atsižvelgiant 
j jo darbą Romos katalikų 
bažnyčiai, Popiežiui ir lietu
vių visuomenei. 

Medalio įteikimo forma
lumai įvyko Chicagos kardi
nolo Juozo Bernardin rašti
nėje. Kardinolas pasakė: „Šis 
medalis be abejo reiškia 
paga rbą , kur ioje lietuvių 
katalikų bendruomenė Jus 
laiko. Tetarnauja jis kaip ir 
atminimas Jūsų ilgų metų 
žurnalistinio darbo, kuriame 
pasižymėjote, kaip jautrus ir 

Detroito Užgavėnių baliuje. 

u ž j a u č i a n t i s k o r e s p o n 
dentas" . 

Stasys 36-is metus dirbo 
kaip policijos korespondentas, 
rašytojas, Vatikano kores
pondentas, ir religinių reikalų 
redaktorius jau užsidariu
siuose „Chicago Amer ican" ir 
„Chicago Today" laikraš
čiuose. Ta ip pat buvo ir Inter
national News Service ypa
t ingas korespondentas. 

Lietuvos Vyčių garbės na rys 
Stasys Pieža, nors ir išėjęs į 
pensiją, savo ūkyje Noth Jud-
son, Indianoje, savo rašymo 
gabumais nemažai prisideda 
prie I ie tuvos Vyčių veiklos. 
Atvykęs į Chicagą. dažnai 
dalyvauja Vyčių renginiuose. 

Didžiuojamės, geras drauge! 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

Nuotr. G. Kriaučiūnienė* 

Motinos prisiminimų" bankete duotą dainuoja tenoras Darrell 
K"vvader ir baritonas Algirdas Kr;i/is Lietuvos Vyčių Vidurio 
\rp*rikos apygardos pirmininkas. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

P A G E R B T A S M Ū S Ų 
M O N S I N J O R A S 

Monsinjoras Damazas A. 
Mozeris Iietuvos Vyčių 36-tos 
kuopos buvo pagerbtas balan
džio 5-tą dieną Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje įvyku
sioje vakarienėje. 

Š is pobūvis , s u r e n g t a s 
mons . Mozerio iš parapijos 
klebono pareigų išėjimo į 
pensiją proga Monsinjoras 
1953 metais kardinolo Samuel 
Stritch buvo paskirtas parapi
jos klebonu. 

Būdamas klebonu, jis padi
dino ir suremontavo parapijos 
mokyklą, senąją bažnyčią, 
vienuolyną ir kunigų namus . 
1962 metais buvo pastaty
d in ta nauja bažnyčia. J i s 
suorganizavo daug organi 
zacijų ir parėmė Lietuvos 
Vyčių 36-tos kuopos veiklą. J o 
globoje parapija žydėjo. Nors 
parapijoje yra įvairus etninių 
grupių mišinys, ji vis dėlto li
ko pagrindinai lietuviška. 

Kunigas Jonas Kuzinskas 
paskir tas naujuoju Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebo
nu užimti išeinančio monsin
joro pareigas. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis. Jr. 

J A U N I E J I V Y Č I A I 
B R O O K L Y N E 

Neseniai Brooklyne pradėjo 
v e i k t i j a u n ų j ų L i e t u v o s 
Vyčių kuopa. l i g šiol jie 
surengė jau tris susir inkimus. 

Kuopos nariai išsirinko 
v a l d y b ą , ku r i ą s u d a r o : 
pirmininkė Irena Strazdis. 
vicepirmininkė Kari Banys", 
iždininkas Ričardas Kumet ir 
sekretorė Kristina Strazdis. 

Kovo 1-mą dieną kuopa 
aplankė lietuvių katalikų reli
ginės šalpos būstinę. Apžiū
rėjome originalius Lietuvoje 
spausdinamus pogrindžio laik-
r a š č i u s . f o t o g r a f i j a s , 
maldaknyges ir daug kitų 
lietuviškų dalykų. Tai mus 
sudomino, ir tikimės, kad 
padės mums užsiangažuoti 
Lietuvos naudai. 

Sekmadienį, kovo 2-rą, Šv. 
Kazimiero dieną, visi kuopos 

D A R B I N G A S D L O C R O 
V A L D Y B O S P O S Ė D I S 

Detroito Lietuvių organi
zacijų centro valdybos posė
dis įvyko balandžio 20 d. Šv. 
Antano parapijos mažojoje 
salėje. Posėdį pravedė DLOC-
ro valdybos pirmininkas dr. 
Algis Barauskas , sekretoria
vo An tanas Sukauskas . Buvo 
perskaitytas 1985 m. lapkričio 
15 d. į v y k u s i o posėdžio 
protokolas. Iždininkas Anta
nas Vaitėnas 1985 m. ir 1986 
m. apyskai tas surašė lentoje: 
iš 1985 m. atkelta — 1,437.51 
dol.. Vasar io 16 tosios minė
jime sur inkta aukų — 5,371.00 
dol.. iš suruošto pikniko gauta 
— 734.28 dol. Vasar io 16-tosios 
minėjimui išleista 970.78 dol., 
pikniko išlaidos — 310.73 dol. 
Posėdžio dieną kasoje buvo 
6,261.29 dol., iš kurių nutar ta 
pasiųsti: Amerikos Lietuvių 
Tarybai — 4,700.00 dol.; spau
dai už garsinimus „Draugui". 
„Dirvai", „Laisvajai Lietu
vai" ir „Nauj ienoms" po 25.00 
dol. (100.00 dol.). 

Vasario 16-tosios minėjime 
aukojusių asmenų sąrašus 
nutar ta pakabint i visų lietu
viškų parapijų skelbimų lento
se. 

Detroito I jetuvių Organi
zacijų atstovų metinį susirin
k imą n u m a t y t a sukv ies t i 
gegužės mėn.: organizacijų 
pirmininkams bus išsiųsti 
pakvietimai su juose nuro
dyta tikslia susirinkimo data . 

Motinos dienos minėjimą 
nutar ta rengti gegužės 11 d. 
Šv. Antano parapijoje. Kitos 
žinios bus vėliau. 

a. gr. 

n a r i a i buvo p r i s a i k d i n t i . 
Taigi, oficialumas atliktas. 
Esame 41-mos kuopos jaunie-
ji! 

Kristina Strazdis 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis. Jr. 

S T I P E N D I J A 
S T O V Y K L A U T O J U I 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
apygarda apmokės vienam 
stovyklautojui stovyklavimą 
..Aušros" stovykloje, kurią 
rengia Nukryžiuoto Jėzaus 
vienuolės , v a d o v a u j a m o s 
seselės M. Angelos. Ši stovyk
la vyks St. Mary 's Villa 
Grounds, Elmhurst , PA. nuo 
liepos 6-tos iki liepos 19-tos 
dienos. Dalyvių amžius — nuo 
8-ių metų iki 16-kos metų. 
Prašymus rašyki te Vidurio 
Atlanto apygardos pirminin
kui šiuo ad re su : . L a r r y 
Janonis, 2124 EHis Avenue. 
Bronx, N Y 10462. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis. Jr. 

T R U M P A I 

J u o z a s K i r v e l a i t i s , sulau
kęs 86 m. amžiaus, mirė kovo 
24 d. Palaidotas Chicagoje, 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se. Nuliūdime liko žmona, 
sūnus ir dukra su šeimomis. 

B r o n i u s Z a k a r k a , sulau
kęs 83 m. amžiaus, mirė balan
džio 12 d. Nuiiūdime liko 
žmona ir dukra. Palaidotas 
Šv. Kapo kapinėse, South-
fielde, Mich. Abu mirusieji 
buvo Šv. Antano lietuvių 
parapijos Detroite parapie-
čiai. 

T r a d i c i n i a i Šv. A n t a n o 
a t l a i d a i šiais metais bus 
birželio 8 d., sekmadienį. Data 
atkelta į priekį, kad nesi-
kryžiuotų su Birželio I5-tosios 
minėjimu, kuris bus sekma
dienį, birželio 15 d. Parapijos 
t a ryba stengiasi, kad atlaidai 
visais atžvilgiais būtų įspū
dingi ir gerai pasisekę. Parapi
jos choras per iškilmingas 
pamaldas giedos: „Kyrie". 
„Gloria", „Sanctus-Benedic-
tus" , , A g n u s Dei" ir ,.Ite 
missa est" lietuviškai. Tai pat 
pirmą kartą bus giedamas Šv. 
Antano h imnas ir J. Siniaus 
„Skausmų kryžkelėje". Atvy
kę į atlaidus galės gerai papie
tauti ir išbandyti laimę. Į 
atlaidus kviečiami ir kitų 
parapijų lietuviai. 

S. Sližys 

R E I K A L I N G O S 
T A L K I N I N K Ė S 

Detroito skautai ir skautės 
yra kviečiami šią vasarą 
stovyklauti JAV Vidurio rajo
no stovykloje Rako stovyk
lavietėje, Custer. Michigan 
valstijoje. Stovykla vyks dvi 
savaites — nuo liepos 19 iki 
rugpjūčio 2 dienos. Stovyk
laujant toliau nuo savo vieto
vės, ypač jaunesniems stovyk
lautojams yra svarbu turėti 
netik pažįstamus vadovus, bet 
i r p a ž į s t a m u s a s m e n i s , 
besirūpinančius jų maitinimu, 
todėl stovyklos vadovybė 
malonai kviečia skautų, čių 
mamytes talkinti stovyk
lautojų mait inimo tarnyboje. 
Būtų labai malonu, kad su 
D e t r o i t o s t o v y k l a u t o j a i s 
atvyktų ir bent viena maisto 
gaminime talkinti pasiryžusi 
mamytė. Dėl sąlygų prašoma 
kreiptis į Vidurio rajono vs 
Antaną Paužuol į vaka ra i s , 
telefonuojant «312> — 434-
5714. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ UGOS. CHIRURGIJA 
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DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai ) 

Vai. pirm., antr., ketv., penkt. 
nuo 12 iki 6 v.v 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. Lt' 5-6446* 
Jei neatsiliepia, skambinti 927-0600 

Priima iigor-us pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7 
antr. ir penkt 10-4; šest. 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU 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 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

• i 

Ofiso tel. - 582-022Į 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

JOKSA 
VAIKU U G O S 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

WA 5-2670 arba 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGOS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirm., antr., ketv. ir penkt. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hills 

(Ant 95th St 1 blokas i rytus nuo RoDerts Rd.) 
Tai. 5984101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt. 
nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai. vak. 

Trec\ ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DR. LAURA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJOS 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLytnpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai. vak 

išskyrus treč 5ešt. 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDKTAL BUILDING 
3200 VV. Sist Street 

OfisO tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonic ofisą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PF 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4, 

6-9; antr. 12-6; penkt. 1C-12, 1-6. 

Tel. 436-7700 
VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 

F.A.C.C. 
KARDIOLOGAS 

Širdies ligos 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, ChicaRo, III. 

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 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius h-

„Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 VV. 71st St., Chicago, 111. 
Tel.: 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lawn, 111. 
Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTLi PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p. ir ketv 2-5 p.p. 
5eŠt. pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

776-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
fVASKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 So. Albany Ave.. Chicago 

Vai. antr ir penkt. 3-5 
Kitos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'pne Austin* 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 5 8 5 - 7 7 5 5 

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

DR. PETRAS 2U0SA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai : pirm., antr . ketv. ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 



\ isuotinė malda — 

VALSTYBĖS ŠŪKIS 
Visi amerikiečiai ir Ameri

kos gyventojai prezidento 
raginami vieną dieną melstis, 
kad Dievas būtų su Amerikos 
troškimais. Maldos dieną 
skelbdamas iš naujo preziden
tas Ronald Reaganas išsireiš
kė, kad „mūsų viltys ir troš
kimai, mūsų liūdesys ir baimė, 
ypač mūsų meilė" turi būti 
nukreipti į Dievą. Nepaisant 
denominacijos i r įsitikinimų 
įvairumo, ma lda Dievui, kokį 
supranta pagal savo tikėjimą 
dalis amerikiečių, turi būti 
paversta šio kraš to reikalais 
kre ipimusi į Aukšč i aus i ą 
Būtybę. J i viskuo rūpinasi ir 
viskam duoda viltis, kas gali 
išsipildyti gyvenime. Tokia 
maldos diena y r a šis ketvir
tadienis — šv. Juozapo dar
bininko šventė. Prezidentas 
ragina bent penkias minutes 
pamąstyti po dienos dvyliktos 
valandos, kad t a diena būtų 
lyg susijungimas su Kūrėju. 

Maldos diena lyg valsty
bine padaryta prez. H. Truma-
no nuo 1952 metų. Bet jau 
1775 m. buvo ji paskelbta 
tuometinio kongreso. „Dievu-
je yra mūsų pasit ikėjimas" — 
šūkis, kuris buvo iškaltas pini
guose, kuris buvo įrašytas 
valstybiniuose aktuose. Dievu-
je mūsų pasitikėjimas buvo 
l y g A m e r i k o s — t i e k 
koloninės, tiek nepriklau
somos — šūkis, kuris buvo 
s k e l b i a m a s v a l d i š k u o s e 
potvark iuose i r a t s i š au 
kimuose tuo me tu dar mažai 
t au t a i a rba t ik t a u t i n i ų 
mažumų anglosaksiškai per
svarai. 

Kai kur buvo prancūzai ar 
prancūzų kilmės ir tradicijų 
amerikiečiai. J i e dar buvo 
atsinešę kovą prieš katalikybę 
arba kovą už tikėjimą. Jie 
vadovavosi kitokiais šūkiais ir 
kitokiais potvarkiais. Bet visi 
sutiko tuo atžvilgiu, kad rei
kia pasitikėti t ik Dievu, o ne 
metropolijomis, kurios išnau
dojo net savo pačių emigran
tus, juo labiau jų vaikus. 

Maldos d i e n a š i a n d i e n 
panašiais šūkiais yra skel
biama bent 20-tyje valstijų ir 
25-riuose didesniuose mies
tuose, bet ji ne visur ir nevi-
suomet yra la ikoma visuotine, 
kokia ją nori padaryt i prezi
den ta i ir k o n g r e s a s . Ne 
visuomet vienodai ją vertina ir 
piliečiai, kurie turėtų maldą 
savo gyvenimuose prisiminti. 

Maldos diena a r tik penkios 
minu tės yra p r i e š ingybė 
gyvenime, tar tum Amerikoje 
gyventų ir ją valdytų ne tos 
pačios tautos žmonės ir ne tų 
pačių tikslų siektų skirtin
gomis p r i e m o n ė m i s . Kai 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Sovietų Rusijoje vieno
dai yra uždrausta malda 
mokyklose ir la ikoma nusikal
timu jos bet kokia forma įvedi
mas, kad ir susimąstymu, tai 
daugelis į maldos skelbimą 
žiūri kaip į veidmainystę. Teis
mas pataikauja t ik ateistinei 
m a ž u m a i , u ž d r a u s d a m a s 
daugumai maldą, kad ,.ji 
nebūtų prievarta". Sovietų 
Rusijoje malda y r a gadinimas 
prigimties, kurią sovietinė 
sistema nori perdirbti ir pritai
kyti kaip batą partinei kojai. 

Čia reikia skirti, kad teis
mas yra atskir tas nuo įsta
tymų leidžiamosios ir vykdo
mosios valdžios, tai yra 
atstovų rūmų, senato ir 
vyriausybės. Seimas kartais 
daro tai, ko t au ta ir valstybė 
nenori, o pravesti konstitucinį 
pap i ldymą n ė r a l engva . 
Daugelis atstovų priklauso 
nuo savo rinkėjų ir savo siau
rų pažiūrų. Kad ir šiuo visuo

tinės maldos atžvilgiu — tik 
dvidešimt valstijų paskelbia 
panašią proklamaciją, o tuo 
tarpu kitos trisdešimt tyli. 
nors ir pr i ta r ia Tik 25 didieji 
miestai prisideda bent teore
tiškai prie maldos susikau
pimo, tuo tarpu y ra daugiau 
didelių miestų, bet jie tyli. 

Čia ir yra paradoksas. Kovo
jama prieš komunizmą ir jo 
praktiką. Bet teismai ir šiame 
krašte dažnai pata ikaudami 
mažumai. — maldos mokyk
lose, ab< .-tų, nusikaltėlių ir 
kriminalistų atžvilgiu — nėra 
teisingi ir nešališki. Pa tys 
t e i s in inka i s v a r s t o , k a i p 
sumažinti advokatų, teismų, 
ypač neribotas aukščiausiojo 
teismo, galias,nes tai laiko 
nenormalumu, bet neranda 
priemonių tam nenormalumui 
pašalinti. 

S u s i k a u p i m a s , m a l d a , 
mąstymas ir pavedimas savęs 
ir savo krašto reikalų Aukš
čiausiai Būtybei y ra visos 
tautos troškimas. Bet mažu
m a dažnai nugali daugumą. 
Mažumos riksmas pergali 
tylinčią daugumą net tikėjimo 
ir moralės atžvilgiu, o teismai 
neutralumo vardu j iems patai
kauja ir prisideda prie nusi
kaltimų. 

Maldos diena šį ketvir
tadienį turi sujungti Dievuje 
visokios tikybos žmones dar
b a m s i r u ž s i m o j i m a m s , 
reikalingiems šiam kraštui ir 
jo ateičiai. Kaip sako Jacąues 
Maritainas, prancūzų filoso
fas, ..malda mane sujungia su 
Dievu, kai aš į jį kalbu. Bet 
malda padaro, kad Dievas 
kalba į mane" . Tai y r a mąsty
m a s apie Dievą, kurs veikia 
žmoguje ir kuris veikia visoje 
žmogaus gyvenimo aplinkoje, 
taigi ir tautoje ar valstybėje. 
Toks maldos visuotinis paskel
bimas valstybėje, kuriai atsto
vauja jos vyriausybė, šiuo 
atveju prezidentas, kalbąs 
visos valstybės vardu, yra 
nepaprastas aktas, sujungiąs 
visus piliečius vienoms vil
t ims, vienodam skausmo ar 
baimės išgyvenimui, vienodai 
meilei, kuri turi būti krei
piama į Dievą, tuo pačiu ir į 
savo artimą. 

Nėra valstybės a r tautos 
kurioje visi piliečiai ar tautos 
nariai būtų tobuli, t ik gero 
trokštą ir gera darą. Visose 
tautose ir valstybėse y ra 
nusikaltėlių, išdavimų pačios 
tautos, valstybės a r doros 
dėsnių. Doros dėsniai yra ne 
tik įpročio dalis, bet ir įgimti 
žmogui. J a u pagonys saky
davo, kad nereikia daryti 
kitam to, ko pats nenori, kad 
kitas tau darytų. Nusikal
timai daromi teismų ar krimi
nalistų — vienų teisės vardu, 
kitų savo vardu — negalima 
taikyti nei tautai , nei vals
tybei, nei tos ar kitos tautos 
žmonėms. Tai yra tik in
dividualus reikalas, individua
lus ar kolektyvinis nusikal
t imas, kai vienas kitu seka. 
Sprendimai, kuriuos padaro 
teisės vardu ne visuomet yra 
teisingi, — jie turi būti naujų 
kartų išpirkti ar atitaisomi. 

Užtat reikia maldos. Reikia 
per maldą visiems susijungti 
Dievuje, kad Aukščiausia 
Būtybė tvarkytų žmogaus, 
valstybės, tautos, pavienių 
žmonių ar kolektyvo gyveni
mą. Malda turi būti t a jungtis, 
kuri visus sujungtų vienam 
aukštesniam tikslui, kuris 
nesibaigia žemėje, bet siekia 
amžinybę, kuris nesibaigia 
žmoguje, bet pasiekia ir jo 
artimą — valstybę ar tautą — 
žmonių sambūrį. 

- P. S. 

Visų mūsų sunkumų šak
nys yra religinio tikėjimo sto
koje. Juo anksčiau tai pama
t y s i m e , j u o a n k s č i a u 
susilauksime tvarkos ir tai
kos. 

D. McArthur 

Paneigti tikėjimą yra ne 
vien įžeidimas Dievo, Kuris 
atsispindi kiekviename J o 
sutvėrime, bet ir įžeidimas 
žmonijos, kuri visuomet ir 
visur tikėjo. 

Anonimas 
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Jadvygai Damušienei įteikto medalio „Pro Ecclesia et Pontifice" dokumento kopija. 

DR. ADOLFO IR JADVYGOS 
DAMUŠIŲ PAGERBIMAS 

Lietuvių tautai besiruošiant 
švęsti 600 metų sukaktį nuo 
krikščionybės įvedimo, popiežius 
Jonas Paulius II į lietuvių tautą 
yra atkreipęs ypatingą dėmesį. 
Jam, kaip kaimyninės tautos 
nariui, lietuvių tautos istorija ir 
dabartiniai kultūriniai ir ypač 
religiniai reikalai ir sunkumai 
yra gerai žinomi. Šiais ypatingai 
sunkiais laikais-lietuvių tauta 
yra laiminga, kad popiežiumi yra 
mūsų kaimyninės tautos narys, o 
ne kurios nors kitos lietuvių 
tautai tolimos ir apie lietuvius 
mažai žinančios tautos narys. 
Atrodo, kad dabartinis popiežius 
palaiko glaudų ryšį su Lietuvos 
vyskupais ir daro, ką jis gali. J is 
taip pat žino emigrantų ir jų veik
los reikšmę pavergtai tautai, 
kurioje prieš katalikybę ir prieš 
krikščionišką religiją su ypatin
gu žiaurumu yra kovojama. 

Lietuvius, esančius užsienyje ir 
dirbančius už lietuvių tautos ir 
krikščioniškosios religijos ir 
kultūros laisvę, popiežius Jonas 

DR. J . MEŠKAUSKAS 

visuomenėj. 
Darnusis yra pagerbtas, pa

skir iant jį į popiežiaus Sv. 
Silvestro ordino r i ter ius su 
atitinkamu pažymėjimu, o Jadvy
ga Damušienė pagerbta, įteikiant 
jai pažymėjimą „Pro Ecclesia et 
Pontifice" ir atitinkamą medalį. 

Šv. Sosto vienoki ar kitoki 
atžymėjimai yra labai svarbūs ir 
reikšmingi, ypač turint galvoje 
dabartinę mūsų tautos padėtį. Jie 
ateina per atit inkamas vyskupi
jas, atitinkamose įstaigose jie yra 
užregistruojami, paskelbiami 
spaudoje, viešai įteikiami ir tokiu 
būdu į mūsų tautos ir krikščioniš
kosios religijos padėtį mūsų 
tautoje atkreipiamas dėmesys. 

Dr. Adolfui ir Jadvygai Damu-
šiams pagerbimo raštai buvo 
įteikti vysk. P. Baltakio Šv. An
tano bažnyčioje Cicero. Pamoks
lą, turiningą ir tam pritaikytą, 
pasakė kun. dr. K. Trimakas. Po 
pamaldų jaukus ateitininkų pa-

Paulius II yra pagerbęs atžymėji- bendravimas buvo Windmill 
mais, ordinais ir medaliais. restorane, 5051 W. Ogden Ave. 

Paskutiniaisiais laikais jis yra Pabendravimo metu turiningą ir 
pagerbęs dr. K. Bobelį, Vliko gražų žodį ta rė Atei t ininkų 
valdybos pirmininką, A. Saulaitį, federacijos vadas in i . Juozas 
dirbantį skautuose, Stasį Piežą, Polikaitis, Giedros korp. vardu 
žinomą katalikiškoj spaudoj sveikino Dumbrienė, stud. vardu 
žurnalistą, dr. Jokūbą ir Loretą p. Pranckevičius ir Kęstučio korp. 
Stukus, dirbančius Vyčiuose ir vardu — inž. K. Pabedinskas, 
apskr i ta i lietuviškoje visuo- Pobūvį atidarė ir pravedė dr. K. 
menėj, ir dr. Adolfą ir Jadvygą Ambrozaitis, tardamas reikš-
Damušius , dirbančius ateiti- minga atidarymo žodį. 
ninkuose ir plačioj lietuviškoj Aprašyti dr. A. Damušio veiklą, 

jo darbus ir jų reikšmę kataliky
bei ir lietuvių tautai reikėtų labai 
ilgo straipsnio. Aš čia jo veiklą ir 
darbus prisiminsiu tik apgrai
bomis. Taip pat J a d v y g a 
Damušienė nėra tik Damušio 
žmona, a r Damušio darbuose tik 
jo priedas. Ji yra „Ji" . Skaityda
mas „Chicago Tr ibūne" USA 
Weekend priedą apie Maria 
Shriver. Chicagoje žinomo R. Sar-
gent Shriver, 1972 m. rinkimuose 
kandidatavusio į viceprezidentus 
dukrą ir austrų kilmės Arnold 
Schwarzenegger, kurie abu yra 

kiekvienas su savo labai stipriu 
„Aš" sudaro šeimų su pasiryžimu 
auklėti savo šeimą „iron fist" 
metodu, prisiminiau Damušių 
šeimą. 

Jie abu yra Jis ir Ji, bet jie abu 
sudaro labai darnią šeimą. Taip 
pat jie išaugino didelę ir veiklią 
šeimą. Ar jie augino šeimą „iron 
fist"/metodu, aš to nežinau, bet 
rezultatas labai geras. Vyriausias 
jų sūnus dr. Vytenis Darnusis 
eina savo tėvo pėdomis ir dabar 
j is y r a Dainavos stovyklos 
t a rybos pi rmininkas . G in tė 
Damušytė yra ypatingai pasižy
minti, veikli ir labai gražiai ir 
pozityviai pasireiškianti lietuviš
koj ir amerikietiškoj visuomenėj, 
dirbdama už mūsų tautos ir 
religijos laisvę. Ji yra laimėjusi 
Eugenijaus Kriaučeliūno Jau
nimo premiją, kurią yra įsteigę 
dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai. 
Sau l ius Darnusis ak tyv ia i 
reiškiasi Baltic League organi
zacijoje Kalifornijoj. 

J. Damušienė nuo pat mokslei
vės dienų yra aktyvi ateitininkė. 
Kad mes tu r ime Jaunųjų 
a te i t in inkų sąjungą, tai yra 
Damušienės nuopelnas. Ji labai 
ak tyvia i dirbo tos sąjungos 
įsteigime ir ji paruošė tos sąjun
gos narių uniformos projektą. J i 
yra mokytoja, pedagogė, Daina
vos stovyklos išvystyme labai 
aktyvi bendradarbė, patarėja, 
gausi savo konkrečiomis suges
tijomis jaunimo stovyklų organi
zatorė, vedėja, tvarkytoja. Vienas 
asmuo, stovykloje dalyvavęs, 
vėliau ir dirbęs, sako, kad ji buvo 
ne tik organizatorė, vedėja ir 
tvarkytoja, bet, reikalui esant, ji 
buvo dažytoja ir šlavėja. Pasku
tiniu la iku pradėjo organizuoti 
ir dirbti stovyklose su lietuviškos 
kilmės lietuviškai nebekalbančiu 

jaunimu, skiepydama ir atgai
vindama juose lietuvių tautos 
meilę ir dvasią. Tai labai didelis, 
sunkus, bet labai reikšmingas 

darbas. Tokius darbus dirbant 
visados būna nemalonumų, nesu
sipratimų ir kritikos. Bet pozity
vius rezultatus gauna tik toks 
žmogus, kuris žino, ką jis daro ir 
ko jis siekia. Tokia yra J . 
Damušienė. 

Dr. A. Darnusis gimė 1908 m. 
birželio 16 d. Rusijoje. Mohilevo 
gubernijoje. Damušių šeima grįžo 
į Lietuvą 1919 m. Adolfas pradėjo 
ir baigė Panevėžio gimnaziją. Jis 
ją baigė 1928 m. ir baigė labai 
gerai. Būdamas gimnazijoje jis 
dirbo atei t ininkų ir pavasa
rininkų organizacijose, būdamas 
beveik visą laiką valdybų nariu 
ir dažnai jų p i rmin inku . 
Ateitininkuose ir katalikiškoj 
visuomenėj dr. A. Damušio veikla 
labai gražiai aprašyta Juozo 
Laučkos straipsnyje „Dr. A. 
Darnusis — deimontininkas" 
„Draugo" dienrašty 1983 m. 
birželio 18 d. skyriuje „Iš Atei
tininkų gyvenimo", ir aš čia 
nekartosiu. 

Dr. A. Darnusis baigęs gim
naziją 1928 m. įstojo j V.D. u-to 
Technikos fakultetą ir baigė jį 
1934 m. cheminės technologijos 
inžinieriaus laipsniu. Baigęs jis 
dirbo tame pačiame fakultete 
asistentu. 1937-1938 m. spe
cializavosi Berlyno ir Frankfurto 
universitetuose. Grįžęs parašė 
disertaciją „Aliuminio geležies 
deginių įtaka į portland cemento 
susitraukimą" ir 1940 m. gavo in
žinerijos daktaro laipsnį. 1940 m. 
docentas, 1942-1944 m. Technolo
gijos fakulteto dekanas, neorgani
nės chemijos technologijos kated
ros vedėjas. Savo specialybėje yra 
parašęs daug mokslinių darbų 
Lietuvoje ir anglų kalba čia 
Amerikoje. J i s y ra parašęs 
nemažą dalį knygos „Treatise on 
Coatings", išleistos 1967 m. Taip 
pat jis yra parašęs didesnę kny
gos pusę „Sealants", išleistos 
1967 m. New Yorke. Jo vardu yra 
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IOANNES PAVLVS 11 PONT. MAX. 
PRECIBVS NOBIS ADHIBITIS LIBENTI ANIMO CONCEDENTES. E QVIBVS TE ACCEPIMVS DE ECCLESIAE REIQVE CATHOLICAE 

BONO ATQVE INCREMENTO BENE MERITVM ESSE, VT PATENS GRATAE NOSTRAE VOLVNTATIS TESTIMONIVM PROMAMVS, TE 

VM IASIS 
0X črrcfyicUoeceJi t 'caat susi 

EQVITEM ORDINIS SANCTI SILVESTRI PAPAE EUGIMVS. FACIMVS AC RENVNTIAMVS. 

TIB1QVE FACVLTATEM TRIBVIMVS PRIVILEGIIS OMNIBVS VTENDI, QVAE CVM KAC DIGNITATE SVNT CONIVNCTA. 

DATVM ROMAE. AJVD S. PETRVVi. DtE IX Octofrij MCMIXMV. 

' 

'-.-

Popiežiaus dokumento, atsiųsto dr. Adolfui Damušiui, kad jis yra pakeltas Sv. Silvestro rite
riu, kopija. 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
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21 
O a n t kluono aplūžusios tvoros buvo išsirikiavu

sios šarkos ir rėkdamos pranašavo atlydį. 
— Kvailės, tik gerklę laidote be reikalo! — pyko 

Marytė, vi lkdama a n t kupros doklą su vasariniais 
š iaudais . — Ko vakar nerėkėte? Šiandien visi mato. 
kad atlydys. 

Marytė ry to ruošą pradėjo dar apyaušriu, kartu 
su kurapkomis . Tos laukinės vištelės netyčiomis 
buvo užėjusios prieklojimio gėrybes ir kas rytą atei
davo papusryčiauti . Šį rytą jos pavėlavo pasišalinti, 
Marytė užtiko jas pačiame įkarštyje: kurapkėlės taip 
narsiai kapstėsi po pas tur lakas , kad net dulkės kilo. 

— Put. put, put. vištele! — šaukė mergaitė 
paukštytes. J a i pasirodė, kad tai jaunų vištelių būre
lis, atėjęs iš Šantaro kiemo pasižmonėti. Šan ta ras 
kasmet augindavo po būrelį gegužėlių. 

Tik kurapkas nesnaudė. J o s taip vikriai pasišali
no iš prieklojimio, tarytum skalikų gaujos apipultos, 
ir nukūrė į ar t imiausius krūmus. 

Vos tik Marytė baigė ruoštis tvarte ir grįžo į trobą, 
Elzė jai padiktavo dienos darbus. Geriausia dar prieš 
pusryčius suvaryti žlugtą į katilą, užpilti šarmu ir 
išvirinti, diena nešalta, puikiausia proga skalbti prie 
eketės. 

Po pusryčių visi išsiskirstė: tėvas išvažiavo į 
mišką. Vincukas, susigriebęs knygas, išbėgo į 
mokyklą, o Marytė, susikrovusi an t rogučių visa. kas 
priklausė prie jos darbo, pasišal ino iš namų pasku
tinė. Mintis, kad Šantaro Magdė gali irgi išeiti savo 

žlugtą velėti, smagia i ją nuteikė. 
Malūninko kūdra buvo ten pa t , tik už sodo galo. 

Jei sutaikydavo kar tu išeiti, merginos , kiekviena prie 
savo kūdros, dainuodavo. Mary tė taip la idydavo 
gerklę, s tengdamasi kaip no r s M a g d ę perrėkti, tik ne 
visada tai j a i pasisekdavo. Ta merg ina už Marytę 
buvo dvejais metais vyresnė ir t a i p mokėjo dainuoti , 
kaip niekas kaime. J ų visa še ima buvo geri daininin
kai. 

Kai namuose buvo likusios tik Elzė su Kriste ir 
ligonė J a n i n a , tiesiai per daržą, sijoną pasikaišiusi 
atkulniavo daktarė — latvė Beržinienė. J i jau visą 
savaitę gydė Pleškytę, kurios l iga nei gerėjo, nei 
blogėjo. 

Latvė gydė ligonę kompresa is , pagal savotišką 
receptą. Niekam nerodydavo, ką ji į rankšluostį 
įvyniojus, tverdavo ligonei prie kaklo. Kiekvieną 
kartą, tokį tvarstį ruošdama, b a m b ė d a v o sau po 
nosimi keistus žodžius. Gal tai buvo ir latviškai ta r t i 
burtai, bet niekas nesupra to , o paklaus t i nedrįso. 

— Ar nemaišo r ankomis Šalto jovalo, kiaulių 
kibirus? Ar šal tam vandeny neska lb ia? — klausinė
jo daktarė Elzę. o pati, p a ė m u s Jan inos vieną, 
paskui kitą r anką tyrinėjo. — Žinote, kad visa tai ja i 
uždrausta. 

— Daugiausia, ką ji d i rba — ta i pataiso lovas iš 
ryto ir suplauna mazginį š i l t am vandenyje, — 
paaiškino Elzė. — O jau pasku i tik verpia šiltoj 
troboj. 

— Gerai. Taip tegu ir toliau da ro . o pagerėjimas 
užtikrintas. — ga ran tavo la tvė. J i pasiėmė gorčių 
kruopų, at lyginimą už sava i t ė s gydymą, ir at
sisveikino, pažadėdama ry t vėl atei t i . 

O už klėties, už š imto žingsnių nuo sodelio. 
Marytė skalbė balt inius. J i ta ip buvo įsigilinus į 
savo darbą, jog nepastebėjo, kad už neaukštos tvoros 
malūnininko pievutėje Magdė buvo ką tik sustojusi 
prie savo kūdros, dvi dideles p in t ines skalbinių a n t 

rogučių užsivertusi. 
— Ū — ūūū!.. — suūkavo Magdė, pamačiusi 

Marytę. 
Marytė net krūptelėjo. Šią minutę taip arti ji 

nieko nesitikėjo. Pamojavo Magdei ir ėmė niūniuoti 
dainelę. Pirma patyliukais, paskui vis garsiau, 
garsiau. Jai užėjo noras uždainuoti, kol Magdė dar 
tebetvarkė savo skalbinius ir neturėjo laiko išeiti į 
varžybas . Ji žinojo — vėliau Magdė ją užrėks. 

Kampe tupi. kampe tupi. 
Kuliam keturiese. 
Kulkim. broliai, prakaituokim — 
Bado neregėsim... 

Daina buvo stragi, lengva ir gera dainuoti 
dirbant . 

Marytė stabtelėjo, galvodama, kokie dainos 
žodžiai turėjo toliau sekti, tą pačią minutę iš Šantaro 
sodo per tvorelę peršoko gyvulys ir bėgo į kūdros 
pusę, tiesiai an t Magdės. Įkandin gyvulio būgo 
vyriškis, šaukdamas įspėjančius žodžius: 

— Magdut. Magdut. Pasisaugok jaučio! 
Per tą pačią tvorą peršoko Šan ta ro Alfonsas ir, 

nors gerokai ats i l ikdamas nuo jaučio, bėgo i kūdros 
pusę. Tuo tarpu Magdė, pamačiusi atbėgantį jautį 
griebė iš pintinės pirmą pasitaikiusį drabužį ir ėmė 
juo plevėsuoti ore. J i buvo pataikiusi paimti plačią 
antklodę, lamstinę, visą mėlyną, su baltais raštais 
pakraščiuose. Tai buvo toks drabužis, kad buvo kuo 
plevėsuoti. 

Jautis, pamatęs prieš akis kažką šmėkčiojant,, 
sustojo ir nė iš vietos. Tuo tarpu Alfonsas jau buvo 
užpakalyje jo su virvagaliu rankoje. 

— Buli, buli, buli!.. — Šaukė jis. — Mano buliu
kas , buliukas... eikš šen. buliukas, buliukas... — 
rankoje jis turėjo dobilų gniūžtę, ir gyvulys 
susidomėjo. 

(Bus daugiau) 

i 
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APSIGYNIMO PRIEŠ 
UŽPUOLIMUS 

REIKALAI 
Floridos Lietuvių Bendruomenės 

suvažiavimas 
J U R G I S JANUŠAITIS 

Po skoningai š e imin inkų 
paruoštų priešpiečių suvažia
vimas tęsiamas. Šioje dalyje buvo 
plačiai paliesti Floridos Lietuvių 
Bendruomenės ateities veiklos 
planai. 

Apie ku l tū r inę ir politine 
veiklą gana išsamiai kalbėjo šios 
kolonijos aktyvioji visuomeni
ninke, LB tarybos narė Angelė 
Kamiene. Ateityje Floridos LB 
turėtų suruošti didingas Lietuvių 
dienas. Jose būtų Floridoje gy
venančių da i l in inkų meno 
parodos, suorganizuotas geras 
koncertas, muzikų pasirodymas, 
tautinių šokių „Grandinėlės" 
spek t ak l i a i , dailiojo žodžio 
literatūros vakarai. Žodžiu, būtų 
a t sk le i s t a l ietuvių t au to s 
plačiašakė kultūra. Tokie rengi
niai ruoštini gražiose salėse, 
dėmesį skiriant plačiai amerikie
čių visuomenei. 

Politinėje veikloje LB turi rody
ti didesnį aktyvumą, jungiantis į 
amerikiečių jau esamas politines 
par t i jas — respubl ikonus ir 
demokratus. Mūsų partijos nieko 
nereiškia platesnei politinei veik
lai. Tai tik tarpusavio veikla, 
na'udos neduodanti, siekiant lais
vės Lietuvai. Amerikiečiai tik 
tada skaitysis, kai pajus, kad 
masų telkiniuose yra stipri jėga. 
Sių dienų mums keliami reikala
vimai,- priešų pastangos mus 
sunaikinti čia pat. Tad glaustinos 
gretos ir su kitų pavergtų tautų 
organizacijomis. Angelė Kar-
nienė, kaip ji pažymėjo, jau anks
čiau buvo paruošusi smulkų 
planą Lietuvių dienoms suruošti, 
o taip pat ir politinei veiklai 
pagyvinti. Kvietė tais planais LB 
sus idomėt i , per imt i ir juos 
vykdyti. 

Socialinius reikalus aptarė LB 
apygardos pirmininkas Adolfas 
Arrrialis. Ši sritis ypač dabar 
Floridoje reikalinga. Ir čia atsi
randa nepajėgių, net pagalbos ir 
globos reikalingų žmonių. Siūlė 
LB apylinkėse suorganizuoti 
social inės globos poskyr ius , 
surasti tinkamų žmonių ir rūpin
tis pagalbos r e ika l i nga i s 
žmonėmis. 

Apie lietuvių teisių gynimą ir 
OSI išsamų pranešimą padarė 
Mečys Krasauskas. Gana įžval
giai palietė dabar veikiančias 
lietuvių teisėms ginti institucijas, 
jų sąrangą ir atliekamus darbus. 
Tačiau, atrodo, dabartinės insti
tucijos, nors turi kiekviena iš jų 
savo paskirtį, glaudesnio bendra
darbiavimo savo tarpe nėra išvys
čiusios . Jos dirba labai 
r e ikšmingą darbą ir labai 
reikalingos visuotinės, didelės 
paramos darbu ir pinigais. Kalbė
tojas palietė ir lėšų klausimą. 
Tokiam reikšmingam darbui 
mūsų bendriniai veiksniai te
skiria trupinėlius nuo savo gau
saus stalo, o kai kokią mažytę, 
palyginti, sumele paskiria, tai 
net reikalauja smulkiausių apy
skaitų, kas sunkina patį darbą. 

I šk l aus iu s M. K r a s a u s k o 
pranešimo junti, kokie pavojai 
supa mus. Nė vienas nežinome, 
kas mus išt iks rytoj. Tokių 
galimybių yra. Teko matyti OSI 
sudarytą, nors dar ir nepilną 
sąrašą paieškomų tariamų nusi
kaltėlių. Daug pažįstamų pa
vardžių. Reikės gynimo. Adv. 
Povilas Žumbakis varo gilią 
vagą. R. Razgaitienė renka pla
čias informacijas. Antanas Mažei
ka, j a u n a s trečiosios kartos 
lietuvis, Los Angeles šaukia 
dideliu balsu, ir net mačiau TV jį 
kalbant su reporteriais ir Holz-
man. Tai nuostabios drąsos, 
sugebėj imų žmogus. 0 jo 
vadovaujamai akcijai net mūsų 
veiksniai priešinasi. 

Suvažiavimas šį klausimą pa

judino, to neužtenka. Mūsų veiks
niai, surinkę politinei veiklai ar
ti milijono, turėtų nedelsiant su
sirūpinti. Juk politiniai veiksniai 
gina lietuvį, kur jis bebūtų — pa
vergtoje tėvynėje ar išeivijoje. 

Apie būsimą LB organizacinę 
veiklą trumpai pakalbėjo Adolfas 
Armalis. Jis pažymėjo, kad visi 
darbai dirbami apylinkėse, o 
apygardos valdyba rūpinas i 
darbų koordinavimu, santykių su 
LB apylinkėmis palaikymu. 

Krašto valdybos narys kun. V. 
Dabušis gana realiai pažvelgė į 
išeivijos lietuvių santykius su 
okup. Lietuva. Jis pabrėžė, kad 
k a r t a i s maišomos sąvokos. 
Reikia skirti bendradarbiavimą 
su artimųjų bendravimu. Kelio
nės į okup. Lietuvą naudingos. 
Važiuojantieji turi gerai įsisąmo
ninti pačius tikslus. Kalbant su 
artimaisiais juk atskleidžiamos ir 
laisvojo pasaulio nuotaikos, lietu
vių pastangos jiems padėti, juos 
pradžiugina žinios ir suteikia 
vilties. Lietuvoje išaugo naujos 
kartos su nauju galvojimu, nau
jais siekimais. Tai ypač išeivija 
turėtų giliai išstudijuoti ir daug 
efekt ingiau pavergt iesiems 
padėti. 

Kalbėtojas pavaizdavo pačias 
keliones, nuotaikas pavergtųjų, 
jų viltis. Nuvežtina gerų knygų, 
o tai yra galimybių. Jo žodis buvo 
gyvas, realus, duodantis būsi
miems Lietuvos lankytojams 
daug praktiškų patarimų. 

Gana įdomiai kalbėjo LB ta
rybos narys Kazys Urbšaitis apie 
lietuvių organizacinę struktūrą 
2016 metais, taigi kaip lietuviški 
reikalai ir pati veikla atrodys po 
30 metų. 

Kalbėtojas pacitavo prieš 
šimtmetį veikusių organizacijų 
protokolų ištraukas, iš kurių 
matyti anų laikų lietuvių veikla, 
nuostabiai panašėjusi į dabartinę 
mūsų veiklą — nesantaikas, susi
rinkimų nelankymus, nesidomė-
jimą lietuviškais reikalais. Pra
bėgęs l ie tuvių gyvenimo 
šimtmečius, kalbėtojas gana 
įdomiai pavaizdavo ir 2016 
metais vyksiančią veiklą, kada 
nebebus veiksnių, menkutė bus 
sava spauda, lietuviai kalbės 
angliškai, nors esmėje jie būsią 
lietuviai. 

Po šių visų pranešimų, nuo
stabu, didesnių diskusijų nebuvo. 
Beveik n iekas nedrįso pa
diskutuoti M. Krasausko, kun. V. 
Dabušio, A. Karnienės iškeltų 
klausimų. Žinoma, tai ateities 
planai. Jie gana realūs. Dabar be
reikia juos įgyvendinti. Ar tai 
pavyks — parodys ateitis. 

Kad ir kažin kur kreiptųsi 
žmogaus siela, visur kitur be 
Tavęs ras tik skausmą... Bėda 
drąsuolei m a n o sielai, kuri 
tikėjosi, atsitraukusi nuo 
Tavęs, rast i , ką nors geresnio. 
Varčiausi šen ir ten. atgal , ant 
nugaros , ant šonų, kniūbs
čias, bet vis buvo kieta, nes tik 
Tu vienas esi poilsis. 

Šv. Augustinas 

EASY PIEROGI MAKER 
With the help of My form no need 
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14 ps. — Large pierogi 
S«nd $10.00 
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Dr. Adolfo ir Jadvygos Damušių pagerbimas jiems įteikiant popiežiaus -Jono Pauliaus ii ordi
nus Cicero Šv. Antano bažnyčioje. Iš kairės: A. Rudis, dr. K. Eringis, dr. J. Meškauskas, dr. A. 
Darnusis, gavęs Šv. Silvestro ordiną, Jadvyga Damusienė, gavusi Pro Ecclesia et Pontifice 
medalį, Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza ir kt. 
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M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
;o-1 20% — SO% pigiau mokos* 
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FRANK Z A P 0 L I S 
3208 y2 West 95th Street 
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MASTER PLUMBING 
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D A M U Š I Ų P A G E R B I M A S 
(Atkelta iš 3 psl.) 

užregistruota daugiau kaip 20 
patentų čia Amerikoje, Anglijoje, 
Kanadoje ir Prancūzijoje. Išleis
tos knygos patentų skaičius 
nusako jo darbų vertę. Lietuvoje 
jis buvo cemento gamybos ir 
pramonės organizatorius. 

Dr. A. Darnusis yra moksli
ninko tipas. Bet jam svarbu 
mokslas ne dėl mokslo, bet svar
bu, kad jo moksliniai darbai ir 
laimėjimai būtų pritaikyti žmo
gaus gėriui ir jo pažangai. Jis 
matė Lietuvoje cemento reikalin
gumą statyboje ir ekonominėje 
pažangoje, todėl jis ima tyrinėti 
cemento gamybos galimumus ir 
jau buvo paruošęs gana konkre
čius cemento gamybos planus. 

Dr. Damušio visuomeninės 
veiklos pagrindas ir akstinas yra 
jo patriotizmas. Jo charakteris ir 
nusistatymas yra idealistinis. Jo 
pasaulėžiūra ir visa jo veikla pa
remta krikščioniškuoju mokslu ir 
ideologija. Jo darbų planai yra 
realūs dabarčia i ir su 
perspektyva ateičiai. Esmėje jis 
yra mokslininkas. Visuomeninio 
ar ir politinio darbo jis ėmėsi ir 
imasi tik tada, kai moksliniam 
darbui nėra sąlygų, yra trukdy
mai arba kada jo patriotiniai, 
krikščioniški ir ideologiniai nusi
statymai buvo pažeidžiami. Dr. 
Damušio visuomeninėj, sakykim, 
kad ir politinėj veikloj ar jo 
straipsniuose rasim mokslinių 
elementų, mokslinį „fiavor"' ir 
labai stiprų, tolerantišką ideolo
ginį pagrindą. Tikrų politikų 
veikloje mes girdime ar matome 
dažnai stiprų patriotinį ir vienos 
ar kitos grupės politinį nusi
statymą, bet jų veikloje sunku 
įžiūrėti mokslinį elementą, to
leranciją ir ideologinius elemen

tus. Tikri politikai dažniausiai 
yra, mediciniškai t a r i an t , 
hemiplegikai, jie mato tik savo 
puse. Ir, deja, reikia pasakyti, 
kad dažniausia čia yra politikų 
stiprybė. Todėl dr. Damušiui kar
tais gal buvo ir yra sunku susi
kalbėti su grynais politikais, 
kurių veikloje nėra nei tole
rancijos, nei mokslinio ar ideolo
ginio e lementų. Tolerantui 
neužtenka būti tolerantu žo
džiais, reikia būti tolerantu ir 
darbais. Dr. Darnusis yra tole-
rantas savo pasakytu ar parašy
tu žodžiu ir darbais. Aš dr. 
Damušį prisimenu kaip didelį 
tolerantą dviem labai sunkiais 
laikotarpiais. 

Vienas iš tokių laikotarpių 
buvo komunistinės okupacijos po
grindžio veiklos laikotarpis. Dr. 
Darnusis buvo vienas iš pa

grindinių vadų pogrindžio veik-

PIEROGI KING 

loję. Man taip pat teko daugiau ar 
mažiau dirbančiųjų pogrindžio 
grupėse dalyvauti. Dažnai mano 
kabinete buvo sus i r enkama 
pasitarimams. Mano kabinete 
buvo sudaryta laikinoji vy
riausybė. Visoj veikloj, ypač vy
riausybės sudaryme, aš mačiau, 
kaip dr. Darnusis vertina kitus, 
kitų pažiūrų žmones. Tai buvo 
tikrai didelis dr. Damušio tole
rancijos pasireiškimas. 

Antras sunkus laikotarpis buvo 
vokiečių okupacijos metai ir dar
bas universitete. Jis būdamas 
Technologijos fakulteto dekanas 
buvo vienas iš V.D. u-to senato 
narių. Technologijos fakulteto 
išvystyme ir senato darbuose jo 
tolerancija buvo labai ryški. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Katalikiškoje ir visuomeninėje 
veikloje Lietuvoje, Vokietijoje ir 
čia Amerikoje jų abiejų įnašas 
yra labai didelis ir ryškus. Jie 
abu, Jadvyga ir Adolfas, moka 
dirbti su jaunimu. Jaunimas juos 
mėgsta, juose randa patarėjus ir 
globėjus. Vyresnioje kartoje 
daugeliu atžvilgių j ie yra 
nepamainomi. Jų veiklą, darbus 
ir jų reikšmę kiek detaliau 
išryškinti reikėtų daug laiko ir 
daug puslapių. 

Popiežiaus Jono Pauliaus II at
kreipto į juos dėmesio ir 
atžymėjimo proga aš čia juos 
prisiminiau tik bendrais bruo
žais. Linkiu jiems, manau ir šio 
straipsnelio skaitytojai prie to 
prisidės, dar daugelį metų būti 
sveikiems ir tuos darbus dirbti ir 
toliau, kaip iki šiol, kad darbo 
vaisiai būtų džiugūs ir malonūs. 

N»uji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos- ply
teles. Karsto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde" ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — Te*. 636-2960 

BELL-BACE R.E. 
J . B A C E V I Č I U S 

N a m ų pardavimai — 

valdymai— nuomavimai 
Income Tax — draud imai 

* 6529 S. Kedzie 778-2233 

SIMAITIS REALT* 
Income Tfcx — NoUry Public 

2 9 5 i W . 6 3 S t 436-787* 

BY OWNER, brick bungalow, cor-
ner lot. 3 possibly 4 bedrms., large bay 
window, finished bsmt. New furnace 
& C/A. Privacy fence & 2V2 car garage. 
Low $70's. 

284-0122 

r 
VVaitress wanted for Mar-

quette Park area restaurant. 
Lithuanian language helpful. Cafl 

Irene at 434-9666 

Cgijy r2J. 
KMtECTC REALT0RS* 
7922 S. (tosto M 

t 

t -

RIMAS L. STANKUS 
REALTOR-ASSOCIATE 

2 8 4 - 1 9 0 0 

APSIPIRKITE 

3 sv. $1.00 
dėžė $7.95 

sv $.29 
dėžė $7.95 

sv $.49 
dėžė $10.95 

Pt $.69 

pt. $.76 

Pt $.69 

Vine Ripe Flor ida Tomatoes (Pomidorai) 

Flor ida Pink Grapef ru i t (Greipfruitai) 

Broccoli (Brokoliai) 

S t rawberr ies (Braškės) 

IN THE DAIRY 

Sour Cream (Grietinėlė) 

Sour Half & Half (Rūgšti grietinėlė) 

IN THE DELI 

Hoffmeister Boiled Ham (Kumpis) 

Kiss O'Svviss Low Sodium Cheese (Sūris) 
(Sūris, mažai druskos) 
(Sūris> (mažai druskos) 

I špardavimas t reč . , ba landžio 30 — ant rad . , gegužės 6 d. 
Sale Dates Wed., April 30 - Tues. , May 6 

EGG STORE 
6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704 
4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018 

8740 S. Ridgeland Ave. - Tel. 430-4787 
7069 W. Cermak Rd. - Tel. 788-8500 

Pageidauju lietuvės moters — 
kompanijonės gyventi savo na
muose. Duodu kambarį. 

Tol.: 434-7174 

DARBAS AMERIKOJE 
Ieškome lietuvės iš bet kokios šalies 
prižiūrėti dvi mergaites ir atlikti namų ruošą. 
Atskiras kambarys, pilnas išlaikymas. Alga 
$600 mėnesiui. Skambinti vakarais telefonu 
(213) 380-5117 arba rašyti adresu: 

E. Mante 
2535 W«st 4th StrMC 

Lot Angai**, CA 90057 
U.S.A. 

Nori pataisyti, atnaujinti, pristatyti 
ar pakeisti ką nors savo name? Tai 
viską padarysiu už prieinamą 

kainą. 471-2406. 

sv $1.69 
sv $2.89 

Popuiar tilhuanian 
R E C I P E $ 

PATIKSLINTA IR PAGRALINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardienė 

8k>tn dienom Draugo spsttituvc 
ištekto aituntą laidą ikM populia
rios virimo knygos. J. DauŽvardU 
n* vėl patiksimo Ir pagrasino si* 
laidą naujais pantoiknsia. 

Tai geriausia dovana naujoms 
rmonomt ar marčioms. Danfclis 
apdovanojo kitataučius supaimdm-
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimo. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučiu darbo vietose ir orfiri— 
rijom. 

Užsakymu* siusti: 
DRAUGAS, Emygą Skjrrfsm 

4545 W. 63rd S t n r t 
Chicagov IL 6MSS 

Kaina su persiuntimu $5.75 

rtemkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

dorintieji pirkti ar parduoti į 
'namus per šią įstaigą, prašome pa- i 
'."minėti, kad esate arba norite būti ; 
"Rimo Stankau* klijentais Nuosavy- j 

vbes įka navima? nemokomai. * . 

9.6% nuošimčiai i r žemi 
{mokėjimai t iems, kur i e pirmą 
k a r t ą pe rka namą. Pas inau 
dok i t e proga i r p i rk i t e dabar. 
Skubia i ! 

* Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį, 
gegužės 4 d. nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

•5057 S. Knox — naujas 3 butų namas, 
3 mieg., Vh. prausyklos pirmam ir antram 
aukite, 4 kamb. „garden apt" padidinti 
pelną, atskiras šildymas, 1 blokas nuo Ar
cher gatvės ir kitų gėrybių. Prašom 
paskubėti. 

NAMAI PARDAVIMUI 

No. 541 — 2 butq namas „Ultra 
Deluxe" 65 ir Homan. 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute, 
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai, 
moderni virtuvė, 1V4 prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garaž. — įva
žiavimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

No. 487 Pelninga taverna 51st ir Kedzie. 
Geras biznis su dviem butais, kurie padės 
išmokėti skolas. Tuščias sklypas gali būti 
naudojamas kaip "beer garden" rūsys per 
visą namą, 2 maš. garaž. prie "Central 
Steel" ir sunkvežimių kompanijų 
(daugiau klientų) gerai uždirbama 
paruošiant pietus. Skambinkite dabar 
geresniam pelnui. 

No. 568 — Pelningas 7 butų mūr. 
namas, gražiai atrodantis. 7 butai, 6 butai 
su dviem miegamaisiais, 50 p. sklypas, 4 
maš. mūr. garažas, „alum. sided 
štai rcase", 100 „amps" elektros, apynaujis 
„boiler". Geram stovyje, mažos išlaidos. 
Pelningas pirkinys. 63 ir Kedzie. Skam
binkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten-" 
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. - 434-7100 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTE 

182 psl., didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

Sis leidinys skirtas seimų tradicijoms, kurios yra turtingiausios 
ir reikšmingiausios visose visų tautų kultūrose, čia apsiribojama 
šeimos kūrimo vyksmais, pradedant nuo pažinties, einant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuokiniu vaisiumi — kūdikiu 
bei jo ugdymu. 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 6*% valit. mokesčio. 

< 



JAV LB KULTŪROS TARYBOS ŠEŠTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ 
Laureatų pristatymas ir premijų įteikimas 
Meninę programą atlieka 
Clevelando dainos — muzikos vienetas 

UŽDAINUOKIM! %& 

kmbMvvv 

1986 gegužės 17 dieną. 
Šeštadienį, 7:00 vai. vakare 
Amerikos Lietuvių piliečių klube 
368 W. Broadvvay So. Boston, Mass. 

Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą. 
Globoja LB Bostono apygardos valdyba 

Rengia JAV LB Kultūros Taryba 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Gegužės 2 d. — Supažin

d i n i m e su komp. Dariaus La
pinsko opera „Dux Magnus". 
7:30 v.v. Jaunimo centro kavi
nėje. 
Gegužės 3 d. — Lietuvos 
Dukterų draugijos balius Jaun. 
centro didž. salėje. 

— Ateitininkų namų fondo 
pokylis ir loterija Ateitininkų 
namuose, Lemonte. 

Gegužės 4 d. — Putnamo 
seselių rėmėjų vakarienė. 

— Panevėžiečių k lubo 
gegužinė Šaulių salėje. 

— Motinos Dienos minė
jimas Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero. Ruošia LB 
apylinkė. 

Gegužės 9 d. — Santaros-
Šviesos vakaronė Jaun. centro 
kavinėje. 

G e g u ž ė s 10 d. — 
Abirutientų balius Jaun. cen

tro didž. salėje. Rengia Liet. 
Mot. Fed. Chicagos klubas. 

Gegužės 11 d. — „Lietu
viškos vestuvės" Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Stato „Dainavos" ansamblis ir 
„Spindulio" taut. šokių šokė
jai. 

— Santaros-Šviesos vaka
ronė Jaunimo centre 

Gegužės 16 d. — Juozo 
Masilionio „Lietuvių kalbos 
sintaksės" sutikimas Jaun. 
centro kavinėje. 

Gegužės 17 d. — Dzūkų 
draugijos balius Jaunimo 
centre. 

Gegužės 18 d. - „Vaidilu
tės" teatro vaidinimas Jauni
mo centro didž. salėje. 

— Dzūkų draugijos pusry
čiai Jaun. centro posėdžių 
kambaryje. 

— Sekminės — Ateitininkų 
šventė Ateitininkų namuose 
Lemonte. 

Gegužės 23-24 d. — Poezi
jos dienos Chicagoje Jaun. 
centro maž. salėje. 

Gegužės 2 5 d. — Chicagos 
Anglijos lietuvių klubo gegu
žinė Šaulių salėje. 

Gegužės 2 6 d. — Mirusiųjų 
pagerbimas prie Steigėjų 
paminklo Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. Rengia LB 
Pasauliečių komitetas ir Šv. 
Kazimiero kapinių sklypų 
savininkų draugija. daly
vaujant šauliams ir visuo
menei. 

Gegužės 30 d. — Muz. M. 
Motekaičio pianino klasės 
mokinių koncertas Jaun. cen
tro didž. salėje. 

Gegužės 31 d. — Opera 
„Dux Magnus" Civic Opera 
House teatre. 

Birželio 1 d. — Muz. M. 
Motekaičio dainavimo klasės 
mokinių koncertas Jaun. centro 
didž. salėje. 

— Zarasiškių klubo gegu
žinė Saulių namuose. 

— Lietuvių Montessori mo
kyklos gegužinė St. Mary's 
seminarijoje Lemonte. 

— Kr. Donelaičio lit. mokyk
los Pavasario šventė Ateitinin
kų namuose Lemonte. 

Birželio 8 d- — „Lietuvos 
Aidų" radijo renginys Šaulių 
salėje. 

— Tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimas Cicero Šv. Antano 
parapijos salėje. Rengia LB 
apylinkės valdyba. 

Birželio 14 ir 15 d. -
Lietuvių operos trisdešimt
mečio Rossini „Viliaus Tellio" 
operos pastatymas Morton 
auditorijos teatre. Cicero, IL. 

Birželio 15 d. — Sevietų 
Rusijos vykdomo lietuvių tau
tos naikinimo minėjimas Šv. 
Antano parap i jos salėje. 
Ruošia ALTAs. 

— Liepos 13 d. — Šv. 
Kazimiero seserų vasaros 
festivalis vienuolyno kieme. 

Liepos 20 d. — „Draugo" 
gegužinė — piknikas soduose 
prie „Draugo". 

Rugpjūčio 10 d. — Taura 
gės klubo gegužinė šaulių na
muose. 

Rugpjūčio 17 d. — Tradi
cinė BALFo apskrities skyrių 
gegužinė Jaunimo centre. 

— Ateitininkų namų gegu
žinė ateitininkų namų sode, 
Lemonte. 

Rugpjūčio 3 1 d . — Panevė
žiečių klubo gegužinė Šaulių 
salėje. 

Rugsėjo 14 d .—Tautos 
šventė Cicero Šv. Antano 
parapijos salėje. 

— „Lietuvos Aidų" radijo 
gegužinė Šaulių namuose. 

Rugsėjo 21 d. — Suvalkie
čių draugijos gegužinė Šaulių 
namuose 

Rugsėjo 28 d. — „Draugo" 
banketas Martiniąue restora
no salėje. 

Spal io 4 d- — Cicero jūros 
šaulių kuopos „Klaipėda" 
me t in i s p o k y l i s Šau l ių 
namuose. 

Spalio 5 d. — „Margučio" 
koncertas Jaun. centre. 

Spalio 12 d. — Spalio 9-tos 
(Vilniaus pagrobimo) minė
jimas Jaunimo centre. Rengia 
Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos Chicagos skyrius. 

— Zarasiškių klubo geguži
nė Šaulių namuose. 

Spal io 18 d. Tauragės 
klubo banketas Šaulių namuo
se. 

Spal io 24 - lapkričio 2 d. 
— Penkioliktoji lietuvių foto
grafų išeivijoje Foto paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaun. 
centre. Rengia Budrio vardo 
lietuvių foto archyvas. 

Spal io 25 d. — Chicagos 
Anglijos klubo balius Šaulių 
srlėje. 

— Lietuvių Fondo metinis 
balius Jaunimo centre. 

S p a l i o 2 6 d. — Liet. 
Bendruomenės pietūs Sv. 
Antano parapijos salėje. 

Lapkr ič io 2 d. — Lietuvių 
Foto archyvo parodos uždary
mas ir laimėtojams premijų 
įteikimas Jaunimo centro 
kavinėje. 

Lapkrič io 16 d. Jono Zda 
niaus kūrinių koncertas Jauni
mo centre. Rengia „Daina
vos" ansamblis. 

P r i ėmė Įgaliotinius 
Popiežių Joną Paulių II 

aplankė apie 90 amerikiečių 
kunigų, Amerikos vyskupijų 
įgaliotinių vienuolių reika
lam. Šie kunigai palaiko 
vyskupijų ryšius su vienuoli
jom, derina vyskupijose 
veikiančių vienuolijų veiklą. 
Patys įgaliotiniai yra kunigai 
vienuoliai. Jiems tartame 
žodyje popiežius pažymėjo, 
kad vienuolinis pašaukimas 
suteikia galimybę pilnai pasi
švęsti Kristui, o tuo pačiu ir 
žmonėm liudyti meilę Kristui, 
gyvajam Kristui Eucharistijo
je, Kristui gyvenančiam tarp 
vargstančiųjų ir ligonių, sene
lių ir vaikų, šeimos židiniuose. 

A.fA. 
Kun. PETRUI PATLABAI, 

mūsų brangiam Kapelionui, išėjus j amžinybę, mielus 
seserį STASĘ, brolį STASĮ su šeima ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Paulė ir Petras Balčiūnai 
Nijolė ir Donatas Balčiūnai 
Nijolė Maželienė ir Rūta 

A.tA. 
Kun. PETRUI-PAULIUI 

-PATLABAI 
gimus į Amžinybę, 

seseriai, broliui, jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 
Liet. Dukterų dr-jos 

Hot Springs skyrius 

VILNIAUS MKOTSKUPUA. I dalis 
Šioje V-to L l-je dalyje apraiyta 

Vilniaus vyskupijos istorijos bruožai, 
vyskupai ordinarai, valdytojai, kmi-
gai.„arkivyskupijaamžių bėgyje. 

Sis tomas skirtas Vilniaus miesto 
bažnyčioms, koplyčioms, paminklams. 

Architektūriniu ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Rimtauto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidi-
-vs; 432 psl.. 585 iliustracijomis, 
spalvotu Aušros Vartų Marijos pa
veikslu, su priedu—Vilniaus miesto 
planu, kietais viršeliais. 

Paruošė ir išleido Am. Lietuviu 
8iblioiekos Leidykla (Lithuanian Li-
brary Press). 

Tekstą rinko Draugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $22.50. 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 USA 

l l l inoi* gyvrntOĮai d j r prideda 
S i 60 valstijos moke>J.o. 

•DOMUS KVIKLYS 

' * UETUVOS 
> BAŽNYČIOS 

\ CHURCHES O UT-IUANtA 

V i l n i a u s arkivyskupija I 

* * 
Žmogaus asmenybės galios ' Tikėkime, nes tikėti yra 

sptndi per jo sąmonės turinį lengviau, kaip abejoti, o be to 
tolyn į viso gyvenimo gilybes. — tikėjimas yra vilties ir mei

lės brolis. 
Vydūnas .4. Durnas 

A.fA. 
ALICIJA WAICHUNAS 

(K iau raky tė ) 

Anksčiau gyveno Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1986 m. balandžio 29 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Stanley, duktė Ca-

rol Sasso ir jos vyras Joseph, sūnus Larry ir jo žmona Ca-
rol. 7 vaikaičiai, sesuo Phylis Kazlauskas, brolis I^addie 
Kiaurakis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni nuo 2 iki 10 v.v. Hickey 
Memorial Chapel koplvčioje, 4201 W. 147th St.. Midlothian. 
IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 2 d. IS koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėta į St. Ohristopber parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras , d u k t ė , s ū n u s ir va ika ič ia i . 
laidotuvių direkt. Hickey Memorial Chapel. Tel. 385-4478. 

KETVERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
ANTANO 

BENDORAIČIO 
1982 m. gegužės 1 d. { lygiai ketveri metai, kai Aukš

čiausias pasišaukė į amžinybe mano mylimą vyrą. tėvelį ir 
senelį. 

Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios bus atnašaujamos 
gegužės 4 d. Tėvų Marijonų koplyčioje. 11:15 vai. ryto. 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome velionį pri
siminti savo maldose. 

Liūdintys: žmona ir sūnus su šeimomis 

MŪSŲ MIELAI NAREI 

A.tA. 
JULYTEI RUTKAUSKIENEI 

palikus šią žemišką kelionę, dukrai IRENAI ir žentui 
PIK UNAM S, anūkams, giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Detroito birutietės 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Seniai, tėveli. Tu mus pali
kai. — prisimi nimuose jaunų 
dienų. Tu vis tebegyveni... 

A.fA. 
Domininkas J urjonas 

Mirė 1!>61 m. gegužes mėn. 4 dieną. 
Minir-t šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už jo vėle bus 

atnašaujamos Chicagoje, Tėvų Jėzuitų koplyčioje, gegužės 3 
d., 7:30 vai. ryto ir Hot Springs gegužės 8 d. 11 vai. ryto 
St. Michaei s koplyčioje. 

Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. Domi
ninką savo maldose. 

Liūdesy likę: naš lė F i lomena , sūnus P r a n a s ir duk
terys Gaiiutė i r Salomėja su Šeimomis. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

! t-

MŪSŲ MIELAM KAPELIONUI 

A.tA. 
Kun. PETRUI PATLABAI 

mirus, seseriai STASEI, broliui STASIUI su žmona 
REGINA, seseriai KAZEI ir broliui POVILUI Lietu
voje bei kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Buvę TeMiu gimnazijos mokiniai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

MIELAM PRIETELIUI 

A.tA. 
VYTAUTUI SUOPIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai UR
ŠULEI ir sūnui AIJGIUT su šeima. 

•Jonas ir Stasė Grazdinskai 
ir sūrius su šeimomis 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Sou thwes t Hwy., Palos Hills. Illinois 
Tel . - 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

» • 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. gegužės mėn. 

x Gegužės 2 d. 7:30 v.v., 
(o ne 3 d.), kaip buvo skelbta 
Jaunimo centre vyks vakaro
nė su video juostomis iš „Dux 
Magnus", Dariaus I>apinsko 
operos apie šv. Kazimierą. 

x šaulių centro valdyba 
rengia Motinos ir Tėvo pager
bimą Šaulių namuose gegužės 
II d., sekmadienį, 12:30 vai. 
p.p. punktualiai. Kviečiami 
sesės ir broliai šauliai ir visuo
menė į šį pagerbimą at
silankyti. Bus įdomi ir trumpa 
programa, o po to vaišės 
veltui. 

x Kristijono Donelaičio 
mokyklų visuotinis tėvų 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 3 d. 9 valandą ryto. 
Raginame visus tėvus gausiai 
dalyvauti susirinkime. Bus 
svarbus pranešimai ir taip pat 
gera proga visiems pasisakyti 
savo nuomone? bei pagei
davimus. Susirinkime bus taip 
pat rengiamas naujas tėvų 
komitetas ateinantiems moks
lo metams. Šia proga 
primename, jeigu kas jaučia 
pareigą padėti mokykloms 
savo darbu ir pastangomis, 
t.y. įeiti į Tėvų komitetą, 
prašome pranešti dabar
t i n i ams Tėvų komiteto 
nariams prieš susirinkimą. 

x Domą P e t r u t y t ė daly
vavo San Fransicco mieste 
Amerikos Montessori drau
gijos konferencijoje, minint 
šios draugijos 75-rių metų 
sukaktį. D. Petrutytė atidary
mo metu kalbėjo apie savo 
p a t i r t į P r a n c ū z i j o j e ir 
Olandijoje, da lyvaudama 
Montessori paskaitose. Ji 
kalbėjo taip pat ir apie Lietu
vą ir Iietuvos kančias. Lapkri
čio mėnesį vėl vyks į San 
Francisco ir ten skaitys 
Montessori draugijai paskaitą. 

x T e r e s ė Drū ty tė birželio 7 
d. planuoja vestuves su Linu 
Šoliūnu, iš I^monto. Jos 
klasės draugės Rita Likan-
derytė ir Vilija Vakarytė bus 
ypatingos jos viešnios ir liudi
ninkės. Visos trys yra baigu
sios Marijos aukšt. mokyklą. 

x J u o z a s Kre ivėnas iš 
Cicero plačiai reiškiasi įvai
rioje lietuviškoje, ypač muzi
kinėje veikloje. Jis yra Lietu
viškos Muzikos bibliotekos 
vedėjas, priklauso komp. VI. 
Jakubėno vardo draueiios 
valdybai, redaguoja ..Muzikos 
Žinias" ir kt. Taip pat muzi
kos klausimais rašo spaudoje. 

x Mari jos Tūbelytės-Kul-
m a n i e n ė s novelių rinkinys 
„įsibrovėlė" yra baigtas rink
ti „Draugo spaustuvėj, lai
džia lietuviškos Knygos klu
bas. 

x Moterų rekolekci jos bus 
šių metų spalio 3-6 dienomis 
Chicagoje Fullerton Ave., 
Cenacle rekolekcijų namuose. 
Jomis rūpinasi E. Daugir
dienė. A. Prapuolenytė ir dr. J. 
Rekla i t ienė , prašydamos 
moterų tą datą palikti laisvą 
rekolekcijose dalyvauti. 

x C i ce ro Šv. A n t a n o 
pa rap i j o s salėje gegužės 4 d. 
tuoj po lietuviškų Mišių bus 
Motinos dienos minėjimas. 
Paskaitininke pakviesta Lietu
vių Montessori draugijos 
pirmininkė Nijolė Mackevi
čienė. Programą atliks Teresės 
Bogutienės paruošti vaiku
čiai. Kviečiami visi atsilan
kyti, pasidžiaugti mūsų jau
nimu ir pasivaišinti. 

x Kazė Brazdžionytė , kuri 
vadovauja lietuvių radijo 
programai Chicagoje. vaidina 
„Vaidilutės" jaunųjų teatre, 
kurio premjera bus gegužės 18 
d. 3 vai. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Brazdžionytė 
taip pat reiškiasi ir lietuvių 
visuomeninėje veikloje 

x P a t i k s l i n i m a s . Genė 
Korsakienė mirė kovo mėn. 14 
d. 1986 m. Ji buvo našlė a.a. 
Antano Korsako. Spaudoje 
skelbtame mirties pranešime 
šeima praleido pavardes liku
sių giminių: Velionės sesers 
Kristinos sūnaus Antano Lips-
kio su šeima (gyv. Ohio) ir 
puseserės Elenos Dailydienės 
su šeima ^gyv. Toronto. Cana-
da). Liūdesy likusios dukterys 
Victoria Leberesienė, ir Geno
vaitė Janulienė atsiprašo savo 
giminiu už klaidą. 

(pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
pr ie inamais nuošimčiais. 
Kreipkitės j Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cennak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

(•k.) 

A R A S 

S T O < ; I S 
Su aukštu patyrimu. «s;,m«> 

apdrausti Pat* prižiūriu <larha. 
ARVYDAS KIEI.A 

737-1717 
• r b a tarp 10 v.r ir * \ \ 

TH M4-»ft5~> 

Pulikait ls , PLB valdybos 
pirm. V. Kamantas, JAV LB 
krašto vald. pirm. A. Gečvs. 
Marijonų vienuolijos provin
cijolas kun. V. Rimštlis. Jėzui 
tų provincijolas kun. A. Sau-
laitis. „Draugo", žurnalistų 
organizacijų a t s tova i ar 
pirmininkai ir didelis būrys 
konsulų gerbėjų. Pagerbimo 
šventė praėjo labai sklandžiai 
tiek iš komiteto suplanavimo, 
tiek iš jo pravedimo. 

PS. 

MŪSŲ ABITURIENTAI 

Jaunimo centro scenoje po sėkmingo Paltinų k< ne erto. Iš kairės: „Margučio" darbuotojas 
Leonas Narbutis, Julija Narbutytė. sol. Nelė Paltinienė, muz. Arvyda Paltinas, JAV LB kultū
ros tarybos pirmininke Ingrida Bublienė ir „Margučio" vedėjas Petras Petrutis. 

Nuotr Jono Tamulaiėio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS GEN. 

KONSULU PAGERBIMAS 

Jaunimo centre balandžio 
27 d. buvo pagerbta iš pareigų 
pasitraukianti ilgametė Lietu
vos generalinė konsule Juzefą 
Daužvardienė ir sutiktas nau
jai generaliniu konsulu paskir
tas Vaclovas Kleiza. Susirin
ko gana gausiai žmonių 
pagerbti du Lietuvos parei
gūnus, atstovavusią ir atsto
vavimą Lietuvai pratęsianti. 
Dalis svečių su įvairių insti
tucijų vadovais ar parei
gūnais susirinko klasėje ir 
paskiau komiteto narių buvo 
įvesti s;V;ėn su gen. konsulais. 

Iškilmes pradėjo rengimo 
komiteto p-rmininkė Birutė 
Jasaitienė, primindama, kad 
susirinkome pasakyti gen. 
kons. J. Daužvardienei ačiū. o 

x Audronė Simonaitytė -
Gaižiūnienė atliks dainų 
programą Putnamo seselių 
rėmėjų rengiamoje vakarienė
je — koncerte Jaunimo centre 
šį sekmadienį, gegužės 4 d., 4 
vai. p.p. Akompanuos muz. 
Manigirdas Motekaitis. Visi 
kviečiami dalyvauti ir parem
ti Putnamo seselių darbus. 

x Biržėnų klubo metinis 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 4 d., sekmadienį, 1 vai. po 
pietų Lietuvių evangelikų 
reformatų parapijos salėje, 
5230 So. Artesian Ave. Įėjimas 
iš šono. Po susirinkimo — 
vaišės. Valdyba kviečia visus 
biržėnus su šeimomis bei arti
maisiais gausiai dalyvauti. 

x Gegužinės pamaldos 

x Kristijono Donelaičio 
lit. mokyklų pavasa r io 
šventė birželio 1 d. ruošiama 
Ateitininkų namuose Lemon-
te. 

x Motinos dienos minė
j i m a s D a r i a u s G i r ė n o 
li tuanistinėje mokykloje 
bus šį šeštadienį, gegužės 3 d.. 
Jaunimo centro mažojoje salė
je. Pradžia 11 vai. ryto Moki
nių šeimos, o ypač visos 
mamytės ir močiutės, kvie
čiamos minėjime dalyvauti. 

x Religinės skaitybos bū
rel io susirinkimas bus šį 
sekmadienį, gegužės 4 d., 11:30 
vai. ryto Jaunimo centro posė
džių kambaryje. Bus nagri
nėjama knyga „The Ratzin-

Ateitininkų namuose I>emon- g e r Report", pabrėžiant 
te bus kiekvieną gegužės septintąjį jos skyrių „Women, 
mėnesio penktadienį 7:30 vai. 
vak. Visi kviečiami atsilanky
ti. 

x Lietuvių gailestingųjų 
seserų sąjungos metinės šv. 
Mišios už aa. mirusias nares 
bus atnašaujamos gegužės 4 
d.; sekmadienį, 10:15 ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų bendri pusryčiai su 
šeimos nariais Jaunimo cent
ro kavinėje. 

(pr.) 

x Union Pier , Michigan, 
parduodami du žieminiai gerai 
įrengti namai. Šildoma 
elektra. Nedidelė kaina. Prašo
me skambinti telefonu: 436-
5185 nuo 5 v.v. iki 9:00 v.v. 

(sk.) 

x Panevėžiečių klubo 
gegužinė bus ateinantį sek
madienį, gegužės 4 d. 12 vai.. 
Šaulių salėje. Šokiams 
muzika, maisto ir gėrimų 
barai, loterija Visi panevėžie
čiai su draugais kviečiami 
atsilankyti. 

tek.) 

A. Woman", kuriame autorius 
.kalba apie pamaldumą į 
Mariją. Su knygos turiniu 
supažindins Aušrelė Liule- .. . , . _ ,. 
vičienė. Mykolas Morkūnas ir feikšmę tiek J. Dauivardienės 

V. Kleizai palinkėti sėkmės. Ji 
programai vadovauti pakvie
tė dr. Petrą Vytenį Kisielių, 
kuris, perėmęs pareigas, 
pakvietė sol. A. Brazį ir 
akompaniatorių muz. R. 
Mockų vadovauti JAV ir 
Lietuvos himnų sugiedojimui. 

Po himnų apie J. Daužvar-
dienę kalbėti dr Kisielius 
pakvietė žurn. Stasį Piežą, 
kuris yra pasižymėjęs spau
dos darbuose, lydėjęs Chica
gos arkivyskupus kelionėse į 
Romą ir pažinęs mirusį gen. 
konsulą dr. Petrą Daužvardį ir 
dabartinę gen. konsule J. 
Daužvardienę. S. Pieža trum
pai, bet sklandžiai nupasakojo 
J. Daužvardienės gyvenimą ir 
darbus, priminė, kad ji yra 
advokatė, buvo redaktorė, 
ypač ėjo uoliai Lietuvos 
generalinės konsulės parei
gas. „Mes ją išleidžiame iš 
pareigų, bet neišleisime iš savo 
minčių ir širdžių", patvirtino 
visų vardu St. Pieža. 

Algimantas Gečys, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, 
svečias iš Philadeiphijos, buvo 
pakviestas kalbėti apie naują 
gen. konsulą Vaclovą Kleizą. 
Jis jį jau pažįsta apie 40 metų. 
todėl palinkėjo jam būti visų 
l ie tuvių konsu lu , sek t i 
Daužvardžių pėdomis, jungti 
visus lietuviškiems darbams, 
su visais kalbėti kaip su savo 
atstovaujamos tautos nariais 
ir juos lankyti jų renginiuose 
net tada. kai nebus kviestas iš 
aosileidimo ar užmiršimo. 

Padėkojęs dr. P.V. Kisielius 
abiems kalbėtojams, pakvietė 
Stasį Lozoraitį. Lietuvos atsto
vą prie Šventojo Sosto ir Lie
tuvos pasiuntinybės patarėją 
Washingtone. St. Lozoraitis 
labai rimtai aiškino, kas yra 
a t s t o v a v i m a s L i e t u v a i , 
nusakė kliūtis dabartiniuose 
diplomatiniuose darbuose 
pasaulyje ir pabrėžė konsulų 

kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Bes idomin tys kv i eč i ami 
atsilankyti. 

x Motinos ir tėvo pager 

jau atliktuose, tiek V. Kleizos 
dar atliksimuose darbuose, S. 
Lozoraitis priminė, kad konsu
lams reikia dažnai prasiveržti 
pro uždaras duris, bet būti 

b imas Alvudo pažmonyje l a D a i tolerantiškiems savie-
Lietuvio sodyboje šį sekma- s i e m s . nes ne visų pažiūros 
dienį nuo 2 v. p.p. Dalyvauja visais atžvilgiais net tautai 
visi kultūrinės programos 
pildytojai. Kraujospūdžio 
matavimas ir patarimai svei 

d a r b u o s e "yra v ienodos . 
.,Būkite su mumis, reikalauja 
kenčianti Lietuva", užbaigė 

katos reikalu. Šaltas užkan- k a l b j * St. Lozoraitis 
dis. Alvudo gėrybėmis pasi- „Giedros" korporacija J. 
vaišinimas. Visi laukiami. Daužvardienei įteikė pirmą 

žymiausios lietuvių katalikių 
x Knyga apie komp. VI. visuomenei pasitarnavusios 

Jakubėną jau rengiama. Eilė moters 1000 dol. premiją. 
muzikų, kurie komp. Jaku- Premijos mecenatas yra kun. 
bėną pažino ir kartu dirbo, yra 
atsiuntę savo prisiminimus. 
Šią knygą išleis komp. VI. 
Jakubėno draugija paminėti 

J. Prunskis. Aktą perskaitė 
„Giedros" korp. atstovė Irena 
Polikaitienė. 

Scenon B. Jasaitienė pakvie-
kompozitoriaus 10 metų mir- tė J. Daužvardienė. Jai 111 
ties sukakčiai. Šios draugijos l i e tuv i škų o r g a n i z a c i j ų 
valdybą sudaro Ed. Šulaitis, a<*resą įteikė J. Damušienė, 
dr. L Šimutis, E. Dilytė- K. Ječius visų organizacijų 
Brooks, J. Kreivėnas ir P. Mie- albumą, E Oželienė — 
liulis. dovaną. Gen. konsule J. Dauž 

vardienė pasakė trumpą, jaut
rią atsisveikinimo kalbą, kuri 
buvo gerai išmąstyta. 

Komiteto pirm. B. Jasai
tienė po to pakvietė naująjį 
gen. konsulą V. Kleizą, 
kuriam organizacijų albumą 
įteikė B. Vindašienė. dovaną 
— K. Juškaitis. Po to V. Klei 
za pasakė trumpą, turininga 
žodį apie savo pareigų 
sąmoningą supratimą ir norą 
jas tinkamai su savo tautiečių 
pagalba atlikti. Priminė taip 
pat, kad jo idealas yra buvę 
konsulai Daužvardžiai, iš 
kurių jis galės mokytis. 

Programos vadovas dr. P.V. 
Kisielius trumpai, turiningai 
abiem konsulams padėkojo ir 
pakvietė „Grandies" tautinių 
šokių ansamblį pašokti tris 
šokius: šitam dideliam būry. 
ūsauninką ir šoka jaunimėlis. 
Akordeonu šokiams grojo Da
rius Polikaitis. 

Vėliau pasirodė sol. A. 
Brazis, kuriam akompanavo 
Robertas Mockus. Padainavo 
tris Nemuno dainas — Kur 
banguoja Nemunėlis (F. Stro-
lios), P laukia Nemunėlis 
(Vanagaičio) ir Tykiai (M. 
Petrausko), taip pat ariją iš. 
„I Lituani" (Ponchielo) bei 
Myliu Kr. Donelaičio mokinė 
Jūratė Jankauskaitė jaus
mingai padeklamavo du eilė
raščius — A. Skirkos ir J. 
Degutytės. 

Pabaigoje Lietuvos Vyčių 
choras, vadovaujamas muz. 
Fausto Strolios, padainavo 
tris dainas Gimtinę (V. Šimai
čio). Gegutėlę (liaudies d.) ir 
Narsuolį (V. Širvio). Pabai
goje davė su sol. A. Braziu 
ištrauką iš Sibiro maldakny-' 
gės .Marija, gelbėk mus", 
sukomponuotą F. Strolios 
„Suledėjusioms lūpoms". 
Akompanavo R. Mockus. 

Komiteto vardu visiems 
programos atlikėjams padė
kojo E v e l y n a Ožel ienė . 
Akademinę ir meninę dalį 
užbaigė programos vadovas 
dr. P.V. Kisielius, kuris labai 
sklandžiai, nuosaikiai ir aiš
kiai pravedė visą programą, 
pagalboje dar iššaukdamas 
visus programos atlikėjus 
scenon. 

Programai pasibaigus, visi 
vadovo buvo pakviesti į apati
nę salę pasivaišinti ir su gen. 
konsule J. Daužvardienė 
atsisveikinti bei naują gen. 
konsulą V. Kleizą pasveikinti. 
Čia galėjo ne tik bufeto būdu 
pasivaišinti, bet ir pasikalbėti 
bei pabendraut i . Dr. J. 
Adomavičius dar įteikė didelę 
konsulės Daužvardienės nuo
trauką ir pasakė sveikinimo 
žodį. 

Būtų netikslu nepastebėti, 
kad iškilmėse buvo atsto
vaujama visoms lietuviškoms 
institucijoms. Dalyvavo tarp 
kitų vysk. V. Brizgys^vysk. A. 
Trakis. ALT pirm. T Blins-
trubas, Balfo pirm. M. Rudie
nė. Ateitininkų fed. vadas J. 

D a r i u s D i r m a n t a s , 
Ramintos ir Džiugo Dirmantų 
sūnus, baigia Šv. Ritos aukš
tesniąją mokyklą, yra mokyk
los garbės sąraše. Darius šiais 
metais taip pat baigia Chica
gos aukšt. lituanistinę mokyk
lą, yra jūrų skautas, mėgsta 
slidinėti ir buriuoti. Šoka 
..Grandies" tautinių šokių 
ansamblyje. Žada studijuoti 
laivų architektūrą ir prekybą. 

L a u r a K r i a u č i ū n a i t ė , 
Aurelijos ir Kęstučio Kriau
čiūnų dukra, baigia Oak Lawn 
Community aukštesnią ją 
mokyklą. Mokykloje I^aura 
visą laiką buvo garbės sąraše. 
Laura baigė Chicagos aukš
tesniąją lituanistikos mokyk
lą, priklausė ateitininkams. L. 
K r i a u č i ū n a i t ė s t u d i j u o s 
elektroninę inžineriją Illinois 
universitete Chicagoje. 

IŠ ARTI IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— C l e v e l a n d o A t e i 

t i n inka i še imos š v e n t ę 
minės gegužės 17-18 dieno
mis. Šeštadienį, gegužės 17 d., 
vakare Dievo Motinos parapi
jos salėje rašytoja ir aktorė 
Birutė Pūkelevičiūtė skaitys, o 
sekmadienį, gegužės 18 d., bus 
iškilmingos šv. Mišios Dievo 
Motinos bažnyčioje, po to 
akademinė dalis salėje. Kal
bės Ateitininkų federacijos va
das Juozas P«" Įkaitis. Šven
tėje kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai. 

— A.a. R o m a Mati * ienė 
po ilgos ligos mirė šių metų 
kovo 1Ž4 d. Nuliūdime paliko 
vyrą Arvydą, sūnų Ričardą 
Los Angeles, Calif., ir dukrą 
Nijolę North Carolinoje. Velio
nės vyra& dr. A V. Matonis 
gyvena Wilbraham, Mass. 
01095. 

— Šv. K a z i m i e r o p a r a p i 
j o s bažnyčioje Los Angeles 
balandžio 5 d. vysk. Paulius 
Baltakis palaimino Indrės 
I^ekšytės ir Zenono Balchuno 
moterystę. Jaunuosius paly
dėjo aštuonios poros pajau
nių. Vestuvių vaišės vyko 
Hilon viešbutuje Woodland 
Hills, Calif. Jaunoji šeima 
lieka gyventi Kalifornijoje. 

B R A Z I L I J O J E 

— A. a. B r o n ė Š ap o l a i t ė 
po beveik 20 metų išgyvento 
paralyžiaus mirė pereitų metų 
gruodžio 29 d. Velionė su 
tėvais iš Anykščių Brazilijon 
atvyko 1930 m. Buvo gimusi 
1926 m. Paraližuotą ją globojo 
broliai ir kiti giminės, nes ji 
buvo reikalinga nuolatinės 
priežiūros. 

— A. a. A l e k s a n d r a 
T r u m p y t ė - A d u k i e n ė mirė 
Sao Paulo apylinkėje. Buvo 
kilusi iš Steigvilių km., Biržų 
apskr. Brazilijoje gyveno nuo 
1927 m. Nuliūdime liko duktė 
Irena su vyru Bronium ir 
anūkai. 

— A . a . R o z a l i j a 
K a z u k a u s k a i tė- Pov i l io 
n i e n ė , 84 metų amžiaus, mirė 
sausio 8 d Ji buvo kilusi iš 
Anykščių. Brazilijoje gyveno 
su vyru ir vaikais nuo 1927 m. 
Liko nuliūdime keturi vaikai 
su šeimomis. Nuvežta po 
pamaldų Šv. Juozapo bažny
čioje Villa Zelinoje į V. Alpiną. 

Who*s Who Among American 
High School Students sąraše, 
yra . kandidatė Bausch & 
Lamb mokslinei premijai. 
Daiva priklauso įvairiems 
mokyklos klubams ir yra 
Cross-Country traek vadovė. 
J i priklauso skautams — 
Kernavės tuntui. 

Daiva Tamulaitytė studi
juos inžineriją Illinois univer
sitete Urbanoje. 

Vitas Rač iūnas , Onos ir 
Valentino Račiūnų sūnus, bai
gia Šv. Ritos aukštesniąją 
mokyklą. Mokykloje žaidė fut
bolo komandoje, taip pat pri
klauso I i ths futbolo klubui. 
Šiais metais baigia Chicagos 
aukštesniąją l i t uan i s t inę 
mokyklą. Vienerius metus 
mokėsi Vasario 16 gimnazi
jo je Vokie t i jo je . V i t a s 
Račiūnas yra oro skautas, 
šoka lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupėje. 

Daiva Tamula i ty tė , Jūra
tės ir Jono Tamulaičių dukra, 
baigia Morton West aukšt. 
mokyklą Berwyne. Daiva yra 
mokyklos garbės sąraše, Il
linois State Scholar, narė 
National Honor Society. 

(^Advokatai. ZĮona.* ^iaalti*. 
12a7 <£. LKtAzit e^fvutu*. 
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