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Popiežiaus misija Lotynų
Amerikoje

Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali,
padaugink!

50 metų [ priekį

1

KATALIKAI

buvo švenčiamas ne vienoje Šv.
Petro ir Povilo bažnyčioje, bet
šešiose. Nesunku įsivaizduoti,
kokia „šventinė" nuotaika būtų
buvusi, pliaupiant lietui ir
miniai stovint
surausto,
nebaigto tvarkyti šventoriaus
purvyne. Jubiliejinių akcentų
tikintieji taip pat pasigedo.
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo
parapija pajėgė pastatyti jubi
liejaus proga įspūdingą pamink
lą, kai tuo tarpu to paties titulo
bažnyčia Vilniuje p a s t a t ė
šventoriuje t i k paprastutį
kryžių, Amerikos lietuvių libe
ralų žurnalas „Akiračiai" ir
„Gimtasis k r a š t a s " išgyrė
kleboną kun. P. Vaičekonį, kaip
daug galintį „išpešti iš valdžios
Bažnyčios naudai". Šį kartą,
matyt, nei plytučių šventoriaus
gindiniui, nei leidimo įspūdingesniam paminklui „išpešti"
nepasisekė. Todėl nepritiko ir
jubiliejaus pamaldas pradėti
panegirika dalyvavusiems iškil
mėse RRT Maskvoje primininkui K. Charčevui ir jo įgalio
tiniui Lietuvoje P. Aniiioniui,
kurių pagalba visaip varžoma
Lietuvos Bažnyčia.
(Bus daugiau)

PASAULYJE

Popiežiaus kalba Lietuvos
vyskupam

Vienuolė bučiuoja popiežiaus žiedą Bolivijoje, kur EI Aito mieste buvo susirinkę 300,000 žmonių
dalyvauti šv. Mišių aukoje ir išklausyti popiežiaus Jono Pauliaus II žodžio.

Lietuvos Laisvės Lyga
rengia deportacijų paminėjimą
Vilnius. — Vakarus pasiekė
Lietuvos Laisvės
Lygos
atsišaukimas paminėti 40-metį
didžiausios deportacijos, kada,
anot Lygos, „1948 m. gegužės
20 d. iš Lietuvos išvežė 200,000
gyventojų", praneša Lietuvių
Informacijos Centras. Lietuvos
Laisvės Lyga kviečia šią
sukaktį
viešai
paminėti
sekmadienį, gegužės 22 d. Pagal
pogrindžio Aušros Nr. 12, „1978
birželio 14-15 dienomis iniciaty
vinė grupė, apsvarčiusi tarptau
tinę ir vidaus padėtį, nuspren
dė sukurtj nepartinę, demokra
tiniais principais veikiančią or
ganizaciją — Lietuvos Laisvės
Lygą. Jos tikslas nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimas.
Lietuvos Laisvės Lygos
uždaviniai yra religinės,
tautinės ir politinės sąmonės
ugdymas ir Lietuvos laisvės
klausimo kėlimas tarptauti
niuose forumuose. Lietuvos
Laisvės Lyga neturės organi
zacinės struktūros. Kiekvienas
Lietuvos gyventojas gali laikyti
save LL Lygos nariu, jeigu jis

kovoja už LL Lygos tikslus..."
Perduodame, po eilės metų
tylos, d a b a r t i n į
Lietuvos
Laisvės Lygos atsišaukimo •
tekstą.
LLL t e k s t a s

1948 m. gegužės 20 d. iš Lie
ruomenės širdyje, tai yra šei
tuvos išvežė 200,000 gyventojų.
mose. Matote, kaip tėvai trokšta
Šiemet sukanka 40 metų nuo
savo tikėjimo dovaną perteikti
šios didžiausios deportacijos.
vaikams, — dovaną, kurią patys
Sekmadienį, gegužės 22 dieną,
yra gavę iš savo tėvų bei protė
paminėsime šį įvykį Kaune
vių. Atlikdami šį taip svarbų
A r k i k a t e d r o j e ir Vytauto
vaikų ir jaunimo auklėjimo
Didžiojo bažnyčioje, o Vilniuje
uždavinį, jie norėtų pasinaudoti
Šv. Teresės ir Šv. Petro ir Povi
Bažnyčios pagalba.
lo bažnyčiose vakarinėse pamal
Panašiu būdu jūs asmeniškai
dose. Kaune bus giedamas
patiriate Bažnyčios Lietuvoje
Lietuvos himnas, o Vilniuje lie
sutinkamus didelius sunkumus,
tuviai ir lenkai sugiedos ir
kai ji nori organizuotis pagal
Lenkijos himną.
savo poreikius ir pagal
bažnytinių kanonų nuostatus,
Šį pareiškimą paskelbė ..Lie
kai ji nori a t l i k t i savo
tuvos
Laisvės
Lyga",
pastoracinę misiją, kai siekia
organizacija kuri įsikūrė 1978
užtikrinti religinį mokymą, kai
metais. LL Lygos tikslai yra
stengiasi tinkamu būdu atrinkti
apbrėžti pogrindžio leidinyje
ir parengti kandidatus į kuni
„Vytis" (Nr. 3). LL Lygos nariai
gystę.
negali šio pareiškimo pavardė
Per jus, be to, mus pasiekia
mis pasirašyti, nes jie bus sua
žinia apie viltis tų vyrų ir
reštuoti ir negalės demonstraci
moterų, kurie jūsų tėvynėje,
jose dalyvauti.
nors ir neturėdami juridinio pri
pažinimo, seka paskui Kristų
Suareštuotas „Glasnost" leidėjas
evangelinių patarimų neturto,
skaistybės ir paklusnumo keliu.
Maskva. — Nepriklausomo
Reikalauja naujos
Šie vienuolinio gyvenimo
žurnalo
leidėjas
buvo
areštuotas
konstitucijos
daigai, kurių niekas neįstengė
ir
nuteistas
savaitę
kalėjimo
nuslopinti ir kurie pratęsia
„Demokratu Unijos'" partijos
tautoje nuostabią vienuolijų bausme, kai saugumo policija tikslas yra panaikinti Sovietų
atlikto darbo tradiciją Evan užsimojo išsklaidyti jaunųjų Sąjungoje v;enos partijos
Ok. Lietuvoje
gelijos skelbimo, kultūros ir intelektualų būrį, kurie sistema ir prieiti prie Vakarų
paskelbė sudarą naują partiją,
mirė kun. L. Puzonas humanistinės pažangos srityse. šalia vienintelės Komunistų stiliaus partijų veikimo. Jų
nekantriai laukia dienos, kada
priimtoji platforma reikalauja
Ir Romos pranešama, kad mi galės laisvai išvystyti visą, daug partijos Sovietų Sąjungoje.
naujos konstitucijos paruošimo,
rė a.a. kun. Liudas Puzonas, La žadantį savo vešlumą.
Sergei Grigoryants, kuris
kuri užtikrintų laisvą partijų
banoro klebonas Kaišiadorių
leidžia .,Glasnost" žurnalą,
• Tęsinys ateinanti šeštadienį) buvo suimtas, kai slaptoji veikimą ir parlamentarinę de
vyskupijoje. Palaidotas gegužės
mokratiją Sovietų Sąjungoje ir.
2 d. Labanoro kapinėse. Velionis
milicija įsiveržė į namus,
— Sovietų Sąjunga pravedė kuriuose buvo ruošiamas žurna kad sovietu kariuomenės dali
buvo gimęs 1911 m. gegužės 15
niai pasitrauktų iš Rytų Euro
d. Kunigu įšventintas Kaune branduolinius sprogdinimus las spaudai. Suėmė dar tris
pos kraštų Daugelis Maskvoje
1936 m. gegužės 31 d. Ėjęs požemyje, kaip ,,Tassas" kitus ir vieną „Demokratinės galvoja, kad tai ya per drąsus
vikaro ir klebono pareigas praneša, karinės technologijos Unijos" narį ir nuteisė atlikti išėjimas prieš Komunistų parti
bausmes kalėjime. Šie areštai
įvairiose parapijose, paskutiniu patobulinimo reikalais.
jos monopolį ir iš anksto šis
— Nikaragvoje du indėnu prasidėjo sekmadieni, kai pirmą
metu Labanore klebonu išbuvo
judėjimas esąs p a s m e r k t a s
19 metų. Tai jau penktas ok. kilmės Contras vadai pradėjo kartą buvo susirinkę maždaug pražūčiai.
Lietuvoje ir pirmas Kaišiadorių pasitarimus su Sandinistais. šimtą? žmonių į steigiamąjį
vyskupijoje šiemet miręs nežiūrint Rezistencijos drau naujos partijos susirinkimą.
— T o r o n t o Star laikraštyje
Atvykę į tą pasitarimą iš kitų
kunigas. Jau apie 10 parapijų dimo tartis atskirai.
rašoma,
joj: tempiasi žydų ir
— Izraelio Vyriausias Teis miestų, buvo suimti ir per naktį
nedidelėje Kaišiadorių vyskupi
joje neturi savo kunigo ir yra ap mas nutarė Jono Demjan- areštuoti, o kitą dieną įsakyta ukrainiečių santykiai, kai buvo
tarnaujamos kunigų iš kitų juko apeliacijos prašymą jiems išvykti iš Maskvos į nuteistas Jonas Demjanjukas
Jeruzalėje.
namus.
svarstyti gruodžio 5 d.
parapijų

(Tęsinys iš praėjusio
šeštadienio)
4. Dėl to iš visos širdies pa
laikau jūsų bendruomenės teisė
tus reikalavimus, kuriuos vie
ningai remia visa Bažnyčia. At
rodo, kad pas jus pradeda pūsti
atsinaujinimo vėjai, milijonam
vyrų ir moterų pažadindami
naujas labai stiprias viltis.
Savaime kyla viltis, kad — bent
tuose dalykuose, kurie yra
būtini — nebus apvilti lūkesčiai
mūsų brolių seserų lietuvių,
kurie tiek Lietuvoje, tiek ki
tuose kraštuose nuoširdžiai iš
pažįsta savo religinį tikėjimą.
Toji laisvė, kurios jie reikalauja,
yra įdiegta kiekvieno žmogaus
širdyje: laisvė garbinti Dievą
tiek pavieniai, tiek drauge su
savo broliais, nebijant dėl to
jokios diskriminacijos, pratur
tinant savo tautos gyvenimą
blaivios, gerai suformuotos,
aukščiausiomis tiesos, teisin
gumo, broliškumo ir taikos
vertybėmis gyvenančios sąžinės
įnašu.
Laisvės siekimą jūs kasdien
atrandate pačioje jūsų bendr-
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Švenčių atgarsiai
(Tęsinys)
Jubiliejaus pamaldų metu
daug žmonių netilpo į katedrą
— stovėjo lauke, tačiau nieko
nematė ir negirdėjo — nebuvo
šventoriuje garsiakalbių. Mies
to valdžia nedavė, o gal rimtai
niekas ir neprašė leidimo iškil
mingai jubiliejinei procesijai
aplink katedrą... Leidžiama tik
Velykų procesija, bet juk toks
Jubiliejus būna tik vieną kartą
per šimtmetį, ir dėl jos tikrai
nebūtų sugriuvusi sovietinė
valdžia! Procesijos Lietuvos baž
nyčiose — neatskiriama visų
tradicinių iškilmių dalis.
Sunkiais carinės priespaudos
metais, 1900 m. minint
Kristaus gimimo Jubiliejų,
tokios procesijos Kauno arki
katedroje vyko Jubiliejų prade
dant ir baigiant. Taigi, dabar
sunkesni Lietuvos tikintiesiems
laikai, nei tie, lietuviškos
spaudos draudimo, Kražių
skerdynių laikai.
Birželio 28 d. jubiliejaus iš
kilmės vyko Vilniuje. Gerai,
kad laiku žodį tarė valdžios ne
kenčiamas, ekstremistu ir skal
dytoju vadinamas vyskupas
tremtinys Julijonas SteponavičiuSj to pasekmėje jubiliejus

•

Montevideo, Urugvajus. —
Kai popiežius baigė dviejų dienų
vizitą šioje valstybėje, jo padėjė
jai pareiškė pasitenkinimą, kad
vizitas padėjo nugalėti buvu
sią sunkią padėtį Katalikų
Bažnyčiai. Kaip ir daugelyje
Lotynų Amerikos kraštų, taip ir
Urugvajuje buvo stiprus nusis
tatymas prieš dvasiškiją ir ten
susidarė stipri sekuliarinė vals
tybė. Urugvajus turi daug senų
įstatymų, kurie apriboja reli
ginę veiklą ir sekuliarizmas yra
svarbus faktorius politinėje
veikloje.
Kai visur kitur yra normalu
matyti vyriausybes pas popie
žių, tai čia buvo nepaprastas
įvykis, kada prezidentas Julio
Maria Sanguinetti klūpojo pir
moje eilėje popiežiaus laikomo
se šv. Mišiose ir ministeriai
dalyvavo visur ten, k u r
popiežius pasirodė. Vatikano
atstovas Navarro pasakė „Per
dvi dienas mes pažengėme į
priekį 50 metų". Popiežius čia
ne kritikavo, bet pagyrė kata
likų ir bažnyčios įnašą kraštui.

TRUMPAI
IŠ VISUR
— P a r a g v a j a u s prezidentas
Alfredo Stroessner, 34 metus
valdąs Paragvajaus valstybę,
atšaukė popiežiaus susitikimą,
tai yra uždraudė tą susitikimą
suplanavusiai katalikų grupei
susitikti su Jonu Pauliumi II.
Paragvajaus vyskupai pareiškė
protestą ir paskelbė, kad ne
žiūrint vyriausybės uždraudi
mo, tas susitikimas stadione
įvyks. Popiežius į Paragvajų
turi atvykti šį pirmadienį.
— Genevoje Amerika ir
Sovietų Sąjunga galutinai iš
lygino kilusius neaiškumus
raketų patikrinimo taisyklių
reikalu
ir
sugrįžęs
į
VVashingtoną Saugumo tarybos
viršininkas gen. Collin Powel
vakar painformavo Senato
vadus.
— Afganistane, kaip Vakarų
diplomatai praneša, sovietai
pradėjo išvykti iš didžiųjų
miestų ir koncentruoti savo
dalinius į tas sritis, kurios yra
netoli Sovietų Sąjungos sienos.
Afganu partizanai yra pasiruošę
tuoj perimti tas vietas, iš kurių
traukiasi sovietai.
— W a s h i n g t o n e lankosi
anglikonų arkivyskupas iš
Pietų Afrikos. Jis padėkojo
gubernatoriui Dukakis už tai,
kad jis pasisakė už visišką em
bargo prieš Pietų Afrika. „Jei
demokratai bus Baltuosiuose
rūmuose, mes būsime labai ga
lingi draugai", pasakė arkivysk.
Desmond Tutu.
— Senato demokratų daugu
mos vadas sen. Robert Byrd ir
kongresmenas Dan Rostenkowski iš Illinois pasisakė už
gub. Michael Dukakis kandida
tūrą į prezikdento postą.
— Prancūzijoje
naujai
paskirtasis socialistas Michael
Rocard sudarė naują kabinetą
beveik tik iš socialistų, tik
kelias ministerijas atiduodamas
nepriklausomiesiems ir centro
partijos atstovam.
J o h a n n e s b u r g e Pietų Afri
kos užsienio reikalų ministeris
R. Botha susitiks su Angolos
atstovais Congo mieste aptarti
Kubos kareivių išvežimą iš
Angolos.

Pasenę įstatymai

Jonas Paulius II čia išbandė ir
savo fizinę stiprybę 2.5 mylios
akštumoje virš jūros lygio, kai
turėjo 2 kartus sustoti atsi
kvėpti. Jo klausėsi maždaug
300,000 žmonių. Jis pasmerkė
gimimų kontrolę, abortus,
skyrybas ir vietinių indėnų
praktikuojamą
gyvenimą
gyventi susidėjus be vedybų. Jis
ragino nebėgti tėvus nuo
šeimos, atsisakyti divorsų, kas
Bolivijoje yra legalu, ir
sumažinti gėrimą bei stiprinti^
šeimos ryšius, jei nori pasiekti
geresnio gyvenimo.
Ypač ragino vyriausybę lygin
ti turtų paskirstymą ir didžiau
sią dėmesį kreipti į darbininkų
būklę. Gyvenimas be vedybų ir
turėjimas vaikų yra prieš Dievo
norą ir prieš natūralų įstatymą,
kritikavo popiežius. Vietinė
Bažnyčia paprastai sutinka su
šia praktika, jei nevedusios
poros pasilieka gyventi kartu
visą amžių. Popiežius kritikavo
pasaulinius bankus, kurie iš
Trečiojo pasaulio kraštų ima
didelius procentus, kai jis buvo
susitikęs su diplomatais La Paz
mieste. Bolivija turi 4.2 bil. dol.
skolos, kas aštuonis kartus
viršija jų eksportą.

Senieji Urugvajaus įstatymai
draudžia dar religines procesi
jas gatvėse, neleidžia mokyti re
ligijos tie3ų mokyklose ir net
negalima vežti mirusiojo j
bažnyčią laidotuvėms. „Nepasi
keitė įstatymai per naktį" kal
bėjo Navarro, „bet neabejotinai
y r a pasikeitęs
klimatas,
kuriame katalikai nebeturėtu
jaustis antros klasės piliečiais".
Vatikano oficialieji asmenys
yra patenkinti, kad šį kartą
televizija perdavė popiežiaus
vizitą, o laikraščiai plačiai
aprašė. Urugvajuje 90*5*- yra
pakrikštyti, tačiau sekmadienio
šv. Mišių išklausymas yra pats
mažiausias visoje Lotynų
Amerikoje, rašo New York
Times. Popiežius, laikydamas
šv. Mišias Salto mieste, kalbėjo
apie būtiną „naujos evangeli
zacijos reikalą Urugvajuje"

Neturtingiausiame
krašte
La Paz, Bolivija. — Iš Urug
vajaus popiežius atvyko į
antrąjį neturtingiausią kraštą
— Boliviją Lotynų Amerikoje.
Jo garbei 5.000 darbininkų
nutraukė bado streiką po 12
dienų badavimo, bet jie tęs strei
ką toliau, kai išvažiuos popie
žius, jei vyriausybė nepagerins
jų sąlygų. Bolivijos bedarbiai
kasyklų darbininkai pasitiko
popiežių nuoširdžiai ir jam pa
reiškė savo skundą. Čia popie
žius kalbėjo apie socialinį tei
singumą, paliesdamas ne tik
Bolivijoje nelygybę ir luomu
skirtumus, bet ir pasauliniu
mastu ekonominę neteisybę.
Dėmesys d a r b i n i n k a m s
Jis laikė šv. Mišias EI Alto
mieste ir žmonėms kalbėjo
Aymara dialektu. Pirmą karta
— A f g a n i s t a n o laisvės
kovotojų vadovybė įspėjo
Jungtinių
tautų
taikos
stebėtojus saugotis jų partizanų
puolimų, nes jie negali garan
tuoti jiems saugumo, kada bus
vykdomi
puolimai.
kai
pasitrauks sovietų daliniai,
norint į savo rankas perimti
Afganistano miestu kontrolę.

J a u d i n a n t i s momentas
Apskritai Bolivijoje atmosfera
popiežiui
būnant
buvo
šventiška. Dramatiškiausias
momentas buvo, kai popiežius
lankėsi Oruro mieste, kur yra
daugiausia bedarbių, praneša
Reuterio agentūra. Iš 150,000
kasyklų darbininkų prisiartino
vienas prie popiežiaus ir uždėjo
Jonui Pauliui II ant galvos
kasyklų darbininko šalmą ir
tarė: „Tėve, mes mirštame
badu. Padėki mums... Mes
neturime net riekelės duonos".
Kalnakasys, kuris turi tris
vaikus, verkė . uždedamas
geležinę kasyklų kepurę ant
popiežiaus galvos. Šis gestas nu
bangavo per minią, iššaukda
mas plojimus ir pastebimą po
piežiaus susijaudinimą Oruro
yra neturtingųjų centras Bolivi
joje.
Narkotikų žala
Vėliau, kitame mieste. Cochabamba, popiežius pirmą kartą
palietė labai atsargiai narko
tikų prekybą, nes Bolivija yra
viena didžiausių kokaino
gamintojų pasaulyje, iškelda
mas pavojų sveikatai bei narko
tikų žalą visai žmonijai.
Popiežius atskirai susitiko su
vyskupais ir kunigais ir jiems
primine, kad būtina turėti
daugiau vietinių kunigų. Boli
vijoje dabar 75'* dvasiškių yra
užsieniečiai.

KALENDORIUS
Gegužės 14 d.: Motiejus,
apaštalas. Justė. Gintaras. Mil
da.
G e g u ž ė s 15 d.: Sofija.
Jaunute, Izidorius Artojas. Gra
žutis.
Gegužės 16 d.: Jonas Nepomukas. Ubaldas. Bitė. Vitragė.
Inga.
Gegužės 17 d.: Paskalis. Mir.
daugas. Gailė, Erikas.
ORAS
Saule teka 5:33, leidžiasi 802.
Temperatūra šeštadienį 77 1..
sekmadieni 87 1., pirmadienį 70
1.. antradienį 68 1.

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gegužės fnėn. 14 d.
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ORGANIZACIJŲ SVARBA
ŠIANDIEN

U.S.A
Kanadoje 'U.S.A.) dol. . .
Užsienyje
Savaitinis (Šešt. pried ) .

Ateitininkų organizacija atsi
duria dvigubai sunkioje pa
dėtyje. Ji reikalauja ilgalaikio
įsipareigojimo, tvirto vertybių
supratimo ir akcijos. Akciją
ateitininkuose taikliai nusako
Viktoras Nakas Ateitininkų
Studijų dienose Dainavoje, 1987
m.: ,,Ateitininkai yra išeivijos
mikrokosmas. Žmonės, kuriems
mažai terūpi lietuvių kultūra
bei lietuviškos vertybės, neįsi
jungia į specifines lietuviškas
organizacijas, kaip skautai, ar
ateitininkai. Be to, pati ateiti
ninkų elitinė ideologija ir inteli
gentiškumo principo pabrėži
mas pritraukia tokius, kurie
turi tam tikrą atsakomybės
jausmą tautos atžvilgiu ir
pasižymi savo smalsumu bei
ieškojimu gilesnių atsakymų į
jiems rūpimus klausimus...
Susidaro įspūdis, kad išeivijos
ateitininkai savo svarbiausia
veiklos išraiška laiko ideologijos
išlaikymą ir perdavimą naujai
kartai. Tokia kryptis ilgainiui
veda į organizacijos stagnaciją
ir net į pražūtį. Nors ateitininkų
ideologija skelbia savo narių
nuolatinį atsinaujinimą, iš
šalies žiūrint, nematyti žymių,
kad pati organizacija atsi
naujintų, prisitaikytų prie besi
keičiančių sąlygų. Iš Lietuvos
atsivežta Šalkauskio ir Dovy
daičio
filosofija
tebėra
puoselėjama iki šių dienų.
Tačiau tos krikščioniškos
humanistinės filosofijom išdavos,
kaip pvz. Mykolas Krupavičius,
pasižymėjęs Lietuvos žemės
reforma, ir kiti, atrodo jau rado
silpnesnį atgarsį išeivijoje... Iš
mano praleistų dienų mokslei
vių bei studentų ateitininkų sto
vyklose, atmintyje liko Šal
kauskio filosofiniai samprota
vimai, o ne Krupavičiaus aktyvizmo pavyzdys". Tie, kurie
organizacijoje subrendę, ieškojo
savo veiklai platesnio lauko,
buvo organizacijos pasmerkti,
nes negrįžta į organizaciją ir ne
dirba auklėjimo darbo. Vietoj to,
h u m a n i t a r i n i o Krikščionis
kūmo vedini, jie nuėjo į aktyvizmą labai plačioje veiklos dirvoje
už Lietuvą ir lietuvišką krikš
čioniškumą. Tokie aktyvistai
nuėjo kitur reikštis, nes nema
tė konkrečių uždavinių, ku
riems galėtų skirti savo talen
tus. O jie tų uždavinių nerado,
nes pačios organizacijos veiklos
barai buvo siaurai apibrėžti. Vėl
Viktoras Nakas sako: ..Ar kas
galime abejoti, kad ateiti
ninkijos dirva buvo ir tebėra
palankesnė religiniams filo
sofams ir jų pasekėjams ir
mažiau religiniams aktyvis
tams ir pragmatikams". O kaip
tikrai reikėtų laikyti auklė
jančios ideologinės organizacijos
laimėjimu tai, kad pajėgė išau
ginti asmenis, kurie tapo akty
vistai ir su savo pragmatišku
nusiteikimu įstengia ką nors
tautai tikria vertingo nuveikti.
Prieš keletą metų teko susi
tikti su Toronto studentų atei
tininkų būreliu. Mane labai nu
stebino jų nežinojimas, ką su
savimi veikti. Grupė buvo
pajėgi, visi universiteto ant
ruose bei trečiuose metuose

(jau ne pirmokai), tarpusavy
susigyvenę ir ateitininkų or
ganizacijoje dalyvavę vaikystėj.
Atsimenu savo studentavimo
dienas. J u k per tą laikotarpį
žmogus esi išradingiausias,
idealistiškiausias. Nestigdavo
nei jėgų, nei minčių ką veikti.
Man tada išryškėjo, kad čia yra
pasekmė ideologinės organiza
cijos, kurios filosofinės idėjos
y r a per plačios. Šalkauskio ir
Dovydaičio puoselėjamos mintys, tokios plačios, skatinančios
pakei.sti pasaulį, sukuriant šviesesnį rytojų. Mažam žmogeliui
mintis pakeisti pasaulį juk yra
tokia plati, neapčiuopiama, kad
pasijunti, kaip Dovydas pirmą
kartą susitikęs ir atsistojęs prieš
Galijotą. Tokios grynos filo
sofijos be praktiško pritaikymo
vedini, mes nerandame toje pla
tybėje sau vietos. Iš tikrųjų tų
studentų padėtis buvo labai
reali. Per ateitininkus atvėrę
akis į platųjį pasaulį nerado
jame sau vietos. Milžiniškos pro
blemos pasirodo per daug neap
čiuopiamos; nebežinom ko
griebtis.
Ateitininkų organizacijos
užduotis yra auklėti mumyse
aiškią vertybių skalę, kurios ve
dini būsime pakankamai jaut
r ū s lietuviškiems bei krikščio
niškiems reikalams ir pakan
kamai drąsūs imtis apčiuopia
mos akcijos dėl šviesesnio ry
tojaus. Kaip Dovydas prieš Gali
jotą — šaukime taikliai ir
apčiuopiamai.

'* metų
$35.00
$35 00
$35.00
$20.00

3 men.
$20.00
$20.00
$20.00
•

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:304:00; šeštadieniais nedirba.

G A B I J A J U O Z A P A VIČIŪTĖ-PETRAUSKIENĖ
• Pabaigai

metams
$60.00
$60.00
$60 00
$35 00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. J u o s grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turin} neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Cicero j a u n i m a s ritinėja m a r g u č i u s . Iš k a i r ė s : S e s ė K u p r y t ė , P e t r a s K u p r y s , Vilija P a k a l n i š k y t ė ir
Živilė Bielskutė.

Nuotr. J o n o K u p r i o

gėme dienos kurso santrauka ir
ŠEIMOS ŠVENTĖS
pasilinksminimu
Marytės
DIENOTVARKĖ
Gaižutienės namuose.
Sekmadienį, a n t r ą k u r s ų
Partizano Daumanto ir Stul
1988 m. balandžio 23-24 dieną pradėjome Šventomis Mi
ginskio
kuopų šeimos šventė
dienomis Chicagos Jaunimo šiomis Jaunimo centre. Tėvas
centre įvyko Jaunųjų ateiti- A n t a n a s S a u l a i t i s a u k o j o įvyks šeštadienį, gegužės 21 d.,
ninku sąjungos Vasaros stovyk- Mišias. Po pamaldų pasivai Ateitininkų namuose. Šventės
los paruošiamieji kursai būrelių šinome pusryčiais ir pabendra eiga:
5:15 v. p.p. — Egzaminai duovadovams, mokytojų padėjė- vome ir tęsėme kursus Laimos
siantiems
įžodį.
jams, ir virtuvės/valgyklos dar- Šalčiuvienės ir Marytės Gaižu
5:30 v. p.p. — Trumpa repe
bininkams. Jaunimas, norintis tienės pašnekesiais, pratimais ir
ticija programos dalyviams.
diskusijomis.
T
e
m
a
b
u
v
o
:
dirbti JAS stovykloje, buvo
6:00 v.v. — Šv. Mišios, kurių
kviečiamas dalyvauti šiuose „Jaunimo auklėjimas; tinkamų
metu bus duodamas įžodis ir
kursuose. Dvidešimt jaunuolių vertybių išvystymas". Po šių
pažymėjimai
pakeliamiems į
dalyvavo kursuose; kai kurie iš diskusijų užbaigėme dieną
kandidatus.
tolimesnių apylinkių dalyvauti, kursu santrauka ir įvertinimu.
7:00 v.v. — Vaišės ir trumpa
Šie kursai visiems buvo ver
gaila, negalėjo.
programa,
atsisveikinimas su
Kursai prasidėjo šeštadienį, tingi. Mes visi išmokome ir su
abiturientais.
kodėl
stovykla
balandžio 23 d., 1:30 vai. po pie pratome
Nariai dalyvauja uniformuo
tų. Atidarymą pravedė Laima ruošiama, ką ir kokiu būdu mes
ti.
Primename, kad Partizano
Šalčiuvienė - JAS CV pirmi tų dviejų savaičių laikotarpyje
Daumanto kuopos susirinkimo
ninkė, pradėdama m a l d a , norime pasiekti.
gegužės
15 d. nebus. Jo vietoje
Andt ja K a m i n s k a i t ė
susipažinimu ir dienotvarkės
bus šeimos šventė. Iki malonaus
pasiūlymu. Sekė Tėvo A.
J A U N Ų J I A T E I T I N I N K U pasimatymo!
Saulaičio, JAS CV kapeliono,
MOKSI EIVIŲ ŽINIAI
pašnekesys, tema „Stovykla
'JAS): jos reikšmė lietuvišPrisimename, kad J A S va
Mokslas yra dovana, skirta
koj/ateitininkiškoj bendruo
saros stovyklos registracijai bai duoti kitiems. Su meile,
menėj". Šis pašnekesys-paskaigiasi gegužės 15 d. yra dar mokslas tampa priemone padėti
ta mums nurodė vadovo gaires,
kelios laisvos vietos. Taigi sku kitiems; be meilės — tampa
priskirtinas skirtingo amžiaus
biai užsiregistruokite. Registra ginklu, kuriuos žmonės vienas
vaikams stovykloje — pvz.: užsi
cija vyksta per kuopas. Pavie kitą naikina.
ėmimai stovykloje, stovyklos
niai registruojasi pas Eglę PauMotina Teresė
tikslai ir gyvenimas stovyklau
likiene, 9S221 Rosehill Lane,
tojų nameliuose, bei stovyklos
Dovvners Grove, IL 60515, arba
DR. JAMES V. HUDSON
ribose. Po to buvo Lilės
SEKMINĖS ATEITININKŲ Gražulienės, iš Detroito, tel. 312-985-5579.
DR. LORETA V. STONCIUS
NAMUOSE
DANTŲ GYDYTOJAI
„Būrelių vadovų pareigos —
2750 W. 71 st St.
NAUJOS ALF
pagrindinė informacija" —
4340201
Tradicinė Sekminių šventė ir pašnekesys ir diskusijos.
Valandos pagal susitarimą
KNYGOS
šįmet vyks Ateitininkų na Pagrindinis šios paskaitininkės
Pensininkams nuolaida
muose Lemonte'gegužės 22 d.). temos aspektas buvo, kad
SENSACIJA
6132 S. Kedzie A ve.. Chicago
Šventė prasidės šv. Mišiomis 10 vaikai yra svarbiausi dalyviai
WA 5-2670 arba 489-4441
„Draugo" spaustuvė ką tik
vai. ryto po ąžuolais. Mišias stovykloje. Marytė Gaižutienė
DR. K. A. JUČAS
atnašaus ir pamokslą sakys — JAS CV vicepirmininkė, pra atspausdino du Kazio Almeno
ODOS LIGOS
kun. Vytautas Bagdanavičius, vedė pašnekesį ir diskusijas te detektyvinius romanus, kurie
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
MIC. Po Mišių -- šilti pietūs, ku ma „įvairių stovyklos darbi pasirodo Ateities Literatūros
riuos reikia iš anksto užsisakyti ninku pareigos: nakties sargas, fondo grožinės literatūros seri
D R . RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
s k a m b i n a n t p. Irenai, tel. mokytojų padėjėjai, darželio joje. Pirmasis romanas yra
DANTŲ GYDYTOJA
„Sauja skatikų" (pataisyta an
434-2243.
9356 S. Roberts Road
vadovai ir virtuvės/valgyklos
troji laida), o antrasis — naujasis
Hickory Htlls
Šventė vyks gamtoje, jei bus darbininkai",
„Lietingos dienos Palangoje".
Tel. 598-2131
saulėtas oras. Jei Sekminių
Valandos pagal susitarimą
5:00 v.v. pavalgėme O Abu detektyviniai romanai pa
rytas išauštų lietingas, šventė
rašyti taip, kad skaitytojas
DR. VILIUS MIKAITIS
vyks svetingoje Ateitininkų Norvilienės skanių balandėlių atvertęs negalės padėti, kol per
ŠEIMOS
DAKTARAS IR CHIRURGAS
vakariene, ir pabendravome. Po
namų pastogėje.
Family Medical Clinic
skaitys
iki
galo.
Autorius
baigia
vakarienės vyko Danutės Bin217 E. 127 St. - lemom. IL 60439
Priklauso: Palos Conrnunity Hospital ir
Atvažiuojantieji į Ateitininkų dokienės — JAS CV narės pa ruošti trečiąjį romaną, kurio
Siiver Cross Hospital
Kaune;
namus įsuka iš Archer gatvės šnekesys ir pasikalbėjimas apie veiksmas v y k s t a
Valandos pagal susitarimą
nauju įvažiavimu (ne per stovyklos programą. 1988 vasa pavadintas „Naktis Žibuoklių
Tel. 257-2265
seminarijos kiemą). Ateitininkų ros stovyklos tema: ..Tautosaka gatvėje". Detektyvas visose tri DR. ROMUALDAS POVILAITIS
namai yra arti Archer ir 127 LIETUVIU LIAUDIES LO jose knygose yra tas pats, todėl
DANTŲ GYDYTOJAS
darosi
senas
Tel. 767-7575
gatvių sankryžos.
BIAI". Pirmą kursų dieną bai- skaitytojui
pažįstamas.
5780 Archer Ave.
(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave)
Šios naujos knygos ateinančią
Valandos pagal susitarimą
savaitę bus išsiuntinėtos ALF
nariams. Ateities Literatūros
DR. UNAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
fondo nariai gauna visas ALF
2636 W. 71 st Street
grožinės literatūros serijos kny
Priima trečiadieniais,
gas už savo metinį nario įnašą,
ketvirtadieniais ir penKtadiemais
kuris yra 25 doleriai metams
Susitarimui skambint 436-5566
'studentams ir moksleiviams tik
DR. KENNETH J . YERKES
10 doleriu metams). Tai tikrai
D
R . MAGDALEN BELICKAS
negirdėta proga knygų mėgė
DANTŲ GYDYTOJAI
jams. Nariu t a p t i l e n g v a :
Pensininkams nuolaida
tereikia pasiųsti nario įnašą
2436 W. Lithuanian Plaza Court
Tel. 925-8288
Vakarei Valaitienei, 7215 So.
Sacramento Avenue, Chicago,
Ofs tel. 586-3166; namų 381-3772
IL 60629. Šiuo metu tai ypač
DR. PETRAS ŽLIOBA
gera proga mėgstantiems nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
tykingą detektyvinį romaną 'o
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6:
Kazys
Almenas
kaip
tik
tokius
..Ateities*" v a k a r e p r o g r a m ą a t i d ž i a i seka dr. M i r g a G i r n i u v i e n e , A r ū n a s
šeštadieniais pagal susitarimą
romanus ir rašo).
l . i u l e v i č . u s . Aušra L i u l e v i č i e n ė ir kt.
Musonytės
N u o t r
R
J A S VASAROS
STOVYKLOS
PARUOŠIAMIEJI KURSAI

m

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ

D r . A n t . Rudoko kabinetą perėmė

D A N T Ų GYDYTOJAS
2555 VV. Lincoln Hvvy. <Hwy. 30)
O i y m p i i Fields, I I I .
Tel. 748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. EDMUND L CIARA

DR. VIJAY B A J A I , M . D . , S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Ho;y Cross ir Christ ligoninėms
2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm . antr. ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v.
Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 2 4 6 - 6 5 8 1

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A . B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
2655 W. 69 St.
Tel 776-9691
pirm 12-2 v p.p.; treč. 12-2 v. p.p.
penkt.: 1-3 v p.p.
3900 W. 95 St.
T e l . 422-0101
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51 st Street
Tel. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 1antr. ;r renkt. 10-4; šešt 10-2 vai.

K a b . tel. 4 7 1 - 3 3 0 0 ; rez. 442-8297

VIDAS J . N E M I C K A S , M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LiGOS
7722 S. Kedzie Ave
Chicago, III. 60652
Pirm., a n t r . ketv ir penkt
pagai susitarimą
Cardiac D i a g n o s i s , L t d .
M a r ą u e t t e Medical B u i l d i n g
6 1 3 2 S Kedzie
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9
T e l 436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. P R A S A D T U M M A L A . M . D .
SURENDER

KUMAR, M.D.

Širdies .r Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

DR. A L G I S PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
6 1 3 2 S. K e d z i e , Chicago. III.
Tel. 925-2670
1185 Dundee A v e . . Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

Kabineto tel. — 5 8 2 0 2 2 1

DR. J A N I N A J A K Š E V I Č I U S
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski R d .
Valandos pagai susitarimą

DR. ALGIRDAS K A V A L I Ū N A S
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tef. 5 8 5 - 2 8 0 2
Valandos pagal susitarimą
Penkt.. antr. ketv ir penkt.
Reikalui esant atvažiuciu ir i namus

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S . Roberts Road
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 5630700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pnta'ko akinius ir
. Contact lenses"
2618 W. 71st St. — T e l . 737-5149
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr Tjmasomo kabinetą pereme

DR. JOVITA K E R E L I S

T. R A M A , M.D.

Dantų Gydytoja
2659 W. 59th St.. Chicago. IL
T e l . 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hi s. IL.
T e l . 598-8101
Vai. pagai susitarimą

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71st Street
T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai.: pirm . antr. ketv ir penkt.
3 iki 7 v v Tik susitarus

DR. VILIJA R. K E R E L Y T E
CHIROPRAKTIKA
— Amber Chiropractlc —
5522 S. Wolf R d .
Western Springs, IL
246-4000
Valandos pagal susitarimą
Tel. kabineto ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth A v e . . Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai pop.et

DR. IRENA K U R A S
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street
Kabineto tel. RE 7 - 1 1 6 8 ;
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio kabinetą p e r ė m ė

DR. S. L A L
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9 12 Penkt 2-7
Kab. t e l . LU 5 0 3 4 8 ; R e z . PR 9 - 5 5 3 3

DR. FRANCIS M A Ž E I K A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir Ketv 12-4;
6-9. antr 12-6: penkt 10-12. 1-6

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2 6 3 6 W. 7 1 st. St.. Chicago, III.
T e l . : 436-0100
11800 Southwest Highway
Palos Heights. III. 60463
(312) 3 6 1 0 2 2 0
(312) 361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 , rez. 448-5545
NANCY STREITMATTER, M.D
KARDIOLOGE
2454 W . 71 Street
Tel. 434-6777
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6 1 6 5 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
T e l . 585-7755

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2 7 0 0 W. 4 3 St.. T e l . 9 2 7 3 2 3 1
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą pirm . antr
Ketv .r penkt nuo 3-7 v v

»

Šimtas tūkstančių

PIRMOJI RIBA

MATULAIČIO NAMAI MINI
DVIDEŠIMTMETĮ

Rimties

valandėlei

PJŪTIS DIDELĖ, O
DARBININKŲ MAŽA

Marijos Nekalto Prasidėjimo
v i e n u o l y n a s ir Matulaičio
JUOZAS KRIAUČIŪNAS
vienuolijos seselės, Lietuvoje
namai daro diecezijai garbę ir
Apie trims didiesiems lietuviš
Čia gauna prasmę ir Tautinių buvo vadinamos ir vargdienių nuolių seselių rankose, tai bent teikia artimui naudą, dėlto jie
Matas evangelistas rašo: yra tragediją, kada, javams pri
kiems renginiams lėšų rinkimą šokių šventė, kurioje susi seselėmis, tarp kitų savo tikslų 70 nuošimčių globojamųjų yra verti pagarbos ir mūsų pagalbos
Matydamas minias, jis (Jėzus), brendus, nėra darbininkų, kurie
ir rinkėjus jau ne kartą pasi būrimas yra didesnis, nors ne ir darbų, rūpinosi ir invalidų, lietuviai ar lietuviškos kilmės bei paramos.
gailėjosi žmonių, nes jie buvo javus nupjautų, surinktų į
sakyta. Šį sekmadienį bent Chi- toks artimas. Į šią šventę su nepagydomomis ligomis ser amerikiečiai. Ilga eilė yra lau
Po pamaldų ir minėjimo daly suvargę ir apleisti. Tuomet jis kluonus. Užaugę ir nunokę
cagoj bus didelis to rinkimo važiuoja masės šokėjų, kurie gančių ir priežiūros reikalingų kiančių į tuos namus būti pri
viai perėjo į Matulaičio namų tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, javai gali likti laukuose ir,
įvykis — pokylis su tautinių negali vieni kitų ištisai pažinti, žmonių bei senelių globa ir slau imtais, nes namuose turima tik
salę sueigai ir vaišėms. Sueigai o darbininkų maža. Melskite vietoje džiaugsmo derliumi,
šokių grupių pasirodymu su ke bet susipažįsta bent su dalimi. gymu. Nepriklausomoje Lie 119 vietų.
vadovavo kun. K. Bonadies, pjūties šeimininką, kad atsiųstų galima susilaukti bado.
liais šokiais, kuriuos parodys Suvažiuoja taip pat daug žiū tuvoje jos jau turėjo 10 globos ir
Matulaičio namų vadovė pra vietoje dr. Č. Masaičio, rėmėjų darbininkų į savo pjūtį" (Mt.9,
Kalbėdamas apie gausią pjūtį
Hamiltone. Taip pat bus lai rovų ir jaunimo globa susirūpi prieglaudos namų. A n t r a s džioje buvo seselė Felicija,
valdybos pirm. turėjusi stai 36-38).
ir darbininkų stoką, atrodo, kad
mėjimai, kuriuos praves spe nusių tėvų, kurie taip pat netu pasaulinis karas ir įvykiai po jo vėliau vadovavimas buvo per
giai išvykti. Jis susirinkusiems
Iki šiol aiškinome apie Kris Jėzus bijosi, jog pribrendusios
cialus komitetas. Tai tik pradžia ri progos plačiai vieni kitus išblaškė seseles, okupacinės val duotas ir dabar jiems vadovauja
pristatė minėjme dalyvaujan taus palyginimus, aiškinančius ir nusiteikusios minios gali
ir tik pasireklamavimas. Bet pažinti, bet sutinka net tokius, džios įsakymu nusavinti jų įkur ses. Bernadeta M. Matukaitė.
čius valdžios pareigūnus: Put Dievo karalystės augimą, nesusilaukti Dievo karalystės
Chicagos miestas ir lietuvių kurių kitu atveju niekada ir nie ti globos namai.
Beje, ji yra ir profesionalė mu namo miesto burmistrą (merą) sudėtį. Čia Kristaus kalboje skelbėjų: jos gali likti kaip tie
gyvenvietė, nors skaičiumi kur nesutiktų.
Tos vienuolijos
atžalai zikė bei kompozitorė. Gaila, kad Roberts ir valstijos seimo narį apie pjūtį ir darbininkus, kurių nunokę javai ant lauko nesu
dideli, nėra dar visi lietuviai,
Toks bendravimas, toks lie Amerikoje stiprėjant, vėl atgijo šie talentai dėl laiko stokos yra
G. Langlois. Ses. Teresė trum yra maža, yra ne tiek palygini naudoti. Šioje vietoje Jėzaus
visi šokėjai ir visi aukotojai. tuviškas pabuvojimas yra tikras reikalas turėti globos ir slau apleisti. Namų globojamųjų
pa kalba supažindino dalyvius mas, kiek metafora, alegorija, lūpose toji pjūtis nėra pasaulio
Prie lietuviško darbo kultūroje, tautinis atsigaivinimas ir tau gymo namus, tokių namų reika sveikatos ir globos pagerinimui
su Matulaičio namų statymu ir kuria norima pasakyti tas pabaiga, bet to laiko žmonės, jų
organizacijos stiprinime, liau tiniai atlaidai. Juose daugelis iš lingiems lietuviams, atsidūru prisidėjo ir prisideda daug vie
įruošimu, jų reikalingumu ir nelygumas tarp pjūties gau padėtis. Pjūtis gausi yra ne kas
dies meno rodyme visi ir visur karto pamato, kad jo tauta, nors siems už tėvynės ribų. Pradžioj nuolijos seselių. Kelias jų pami
naudojimu. Ji perskaitė ir sumo ir darbininkų pjūčiai kita, kaip Jėzaus laiko žmonės,
gyveną yra lygūs dalininkai, ir išeivijoje plačiai išsisklaidžiu apie trisdešimt globos reikalin nėsiu — ses. Dolores, ses. TerLietuvos delegatūros prie Šv. mažumo.
jau nusiteikę priimti Evangeli
kuriems rūpi Lietuvos ir savos si, nėra tokia maža ir silpna, gų buvo priimti į Villa Maria, cizija, ses. Miriam, ses. Liucija
Sosto atsiųstą sveikinimą.
Pats Kristus kalno pamoksle jos mokslą, kurie, tarsi per
dvasios išlaikymo ateitis.
kaip galvoja mažųjų gyven Thompson, Conn., namus, buvu ir kitos. Neužmirština paminėti
Sekė skaidrių montažas su paskelbė naujojo mokslo magna pjūtį, patenka į Dievo kluo
Nėra abejonės, kad išeivijos viečių žmonės. Jiems kyla aks sius pirmuosius vienuolijos ir nuoširdžią bei į globojamųjų
įkalbėtais paaiškinimais apie charta. Darbais ir stebuklais nus, tai yra, Dievo Bažnyčia
lietuviai domisi renginiais, tinas daugiau aukotis ir dau atžalos namus. Reikalingų glo reikalus įsijaučiančią Reginą
seselių kūrimąsi, veiklą ir įrodė savo mesijaninę misiją. ir šventųjų draugystę.
kurie yra numatyti surengti šią giau dirbti, kad lietuviškas gy bos ir norinčių, kad ją teiktų Taunienę, globojamųjų sociali
globojamųjų gyvenimą Villa Tam pašventė visą savo laiką,
Kristus sėjo žmonių tarpe
vasarą. Apie jų vertę kiekvieno venimas net ir svetimuose kraš vienuolijos seselės, atsirado niais reikalais besirūpinančią.
kaip
sako
tas
pats
evangelistas
Maria ir Matulaičio namuose.
gerą sėklą, kuri jau auga ir neša
atskirai dar bus progos pa tuose būtų gyvas, patvarus, daug daugiau, negu Villa Maria
Nors amerikiečių skaičius, Miesto b u r m i s t r a s sveikino Matas: „Jėzus ėjo per visus vaisių. Taigi pjūtis didelė.gausi,
kalbėti, nes tai svarbu viso lie įtakojąs jaunąsias kartas pajus namai galėjo priimti. Vienuoli namuose tarnaujančių po trupu
seseles, pasidžiaugė Matulaičio miestelius ir kaimus, mokyda tačiau žemiškoje dirvoje visuo
tuviško gyvenimo išeivijoje at- ti savyje tekantį lietuvišką j a i reikėjo rūpintis įsigyti tį didėja dėl lietuvių trūkumo,
namų teikiama globa reikalin mas sinagogose, skelbdamas met trūks darbininkų pjovėjų.
žvilgiais. Sį kartą reikia visiems kraują ir atsakomybę už tautos didesnius globos namus, su bet namuose visa aplinka dar
karalystės Evangeliją ir gydy Bažnyčios istorijoje visuomet
giesiems ir linkėjo sėkmės.
žvelgti tik į tai, kad niekas ir likimą. Šių trijų renginių įrengimais atitinkančiais globos išlikusi lietuviška. Dvasiniais ir
Prieš vaišes maldą sukalbėjo damas įvairias ligas ir negales. pjūtis buvo gausesnė, negu dar
niekada nepasidaro savaime — tikslas ir tėra bendras susirūpi valdiniams reikalavimams.
religiniais namuose dirbančių pats vyskupas. Sueigoje ir Matydamas minias, jis gailėjosi bininkai. Dėl to Viešpats ra
reikia jėgų, darbo, pastangų ir nimas savos tautos ateitimi ir
Po didelių pastangų, kurias seselių ir globojamųjų reikalais vaišėse dalyvavo apie 170 žmo žmonių, nes jie buvo suvargę ir gina: „Melskite pjūties šeimi
aukos.
jos klestėjimu.
dėjo seselės ir vienuolijos seselių rūpinasi lietuvis kapelionas, nių: būrelis stipresnių globo apleisti, lyg avys be piemens" ninką, kad atsiųstų darbininkų
Vieni aukojasi atiduodami
rėmėjai, rėmėjų centro valdybos kuriuo dabar yra kun. Rapolas jamųjų, daug jų šeimų narių ir (Mt.9,33-36).
į savo pjūtį" (Mt.9,38). Pjūties
savo kultūrinį ar meninį įnašą.
pirm. tada buvo prelatas Pran Krasauskas, prieš jį — kun. Vy mažas būrys seselių bei būrys
Toms minioms gelbėti nepa Viešpats yra Dievas Tėvas, o ne
Kiti, to negalėdami padaryti,
ciškus Juras, finansiškai pade tautas Zakaras (dabar pranciš Matulaičio namų rėmėjų. Vietos kanka jo vieno darbo. Tos pats Kristus, nes jis liepia kreip
padeda savo finansais, kad tau
Nė vienas greičiausia ne dant daugeliui lietuvių, gyve konas). Dabar kapelionui pa stoka koplyčioje ir prie vaišių minios reikalingos pagalbos tis į pjūties šeimininką. Darbi
tinis gyvenimas išeivijoje būtų galvoja, kad tokie dideli ren nančių Amerikoje ir Kanadoje, deda ses. Aloyza.
stalų apribojo dalyvių skaičių. ganytojų, Jėzaus darbo pagel- ninkai yra pjovėjai, derliaus
gyvas ir prasmingas pačiai išei giniai pasidaro be bendro ir pastatyti Matulaičio namai. Ži
Matulaičio namų dvidešimt
Minėjimas baigtas ses. Berna bininkų. Jėzus gailisi žmonių, surinkėjai. Tie darbininkai Baž
vijai ir tautai vergijoje. Visuo nuoširdaus visų prisidėjimo. noma, jiems statyti reikėjo gauti metė sukaktis-minėjimas vyko
detos padėka vyskupui, visiems bet jo vieno nepakanka visiem nyčios istorijoje yra misijomet labiau domimės didesniais Kaip jau minėta, vieni prisideda leidimą Norvvich vyskupo, kurio balandžio 23 d. popietę. Minė
minėjimo dalyviams ir visiems padėti. Todėl jis kalba apie pjūtį, nieriai, tikri pjūties darbinin
tautiniais renginiais, ypač savo darbais, kaip Tautinių vyskupijoje namai buvo statomi, jimas praėjo padėka Aukščiau
prie Matulačio namų gerovės kuri gali būti didelė, nes žmonės kai, o ne vien trumpam laikui
tokiais, kurie kelia tautinę kul šokių rengimo komitetas ir jo o taip pat vietos valdžios lei siam, geradariams ir prie namų
p r i s i d ė j u s i e m s ir priside y r a išalkę Dievo žodžio, pasamdyti pjovėjai. Jie turi būti
tūrą, žadina savą kūrybą, iš talkininkai, kaip Kultūros kon dimą, daugiausia Putnamo gerovės prisidėjusiems bei pasi
dantiems, ypač kad jais gali paguodos, pagalbos, tačiau nuolatiniai pjūtyje darbininkai.
kelia tautos praeities lobius. Tai greso rengėjai ir jų padėjėjai, miesto valdžios. Taip apie trijų ryžimu tfeikti pagalbą jos
džiaugtis ir didžiuotis ne tik darbininkų maža. Jeigu jau imti Gražiai šią Evangelijos vietą ir
juos galima įvertinti tik tuo kaip PLB seimo organizatoriai mylių nuotolyje nuo Putnamo reikalingam artimui. Minėjime
vienuolija, bet ir visi lietuviai. K r i s t a u s palyginimą apie Kristaus žodžius aiškina šv.
atveju, kai jie pasidaro masi ir šiems reikalams aukų rin miestelio centro labai gražioje dalyvavo Norvvich diecezijos
Namams parama juose teikia gausią pjūtį ir nebuvimą darbi Tomas Akvinietis sakydamas:
niai, o ne tik paprasti kasdienos kėjai. Taip pat didelė pagalba iš aplinkoje išdygo tie namai. Ma vyskupas Daniel P. Reilly. Mi
ninkų, tik pagalvokime, kokia „Kristus moko, kad misijonierių
mą gioba stiprins ir gerins.
pasirodymai. Gyvenimas jau vystyta specialaus komiteto, ku tulaičio namais jie pavadinti dėl nėjimas pradėtas šv. Mišiomis
ir ganytojų pareiga yra nuolat
yra toks, kad mes norime dau ris renka aukas sutartinai, kad to, kad būtų prisimintas ir pa namų koplyčioje. Mišias kondarbuotis, ne ilsėtis ir dirbti ne
gumos, džiaugiamės tik dau šie renginiai būtų didingi, gerbtas arkivyskupas Jurgis celebravo, vyskupui vado
savo garbei ar naudai, bet pjū
gelio vienodu pasireiškimu kad tautiškai reikšmingi ir savo Matulaitis, nes jis gyvendamas vaujant, dar 6 kunigai, įskai
ties Viešpaties garbei".
ir tautiniam šoky.
įtaka keltų Lietuvos ir lietuvių rūpinosi seselių vienuolijos tant tris vietoje gyvenančius.
J.V.
įsteigimu, parašydamas vienuo Pamoksle vyskupas sakė, kad
Didesnę prasmę įgyja ir aukų vardą.
Jau anksčiau esame minėję, lijai net pirmuosius įstatus, Dievas myli žmones. Reikalin
bei lėšų rinkimas, kai pažiūrime
į didžiulius subėgimus — tau kad į aukų rinkėjų priekį atsi kuriuose ir globos teikimas rei giems pagalbos jis teikia ją per
DERYBOS SU SOX
tinių šokių ir lietuviškų dainų stojo tokie veikėjai, kaip dr. P. kalingiems keliamas. Dvide kitus žmones ar institucijas. Tą
šventes. Nors Kanada yra mūsų Kisielius, dr. A. Razma, inž. St. šimt metų praėjo, kai šie namai daro Matulaičio namų teikiama
Sox komandai reikalingas ar
kaimynas, bet žmonių skaičiu Jokūbauskas su talkininkų pastatyti ir atidaryti reikalin globa. Gyvendamas arkiv. Jur
ba naujas arba pagrindinai
mi ji yra mažesnė už mūsų komitetu, kuris uoliai ir, nesi gais globos lietuviais rūpintis. gis Matulaitis buvo pasiryžęs ir
atnaujintas stadionas. Kadangi
Stambi valstijos parama na teikė žmonėms visokią pagalbą,
gyvenvietes. Todėl reikia juos gailėdamas nemigo naktų ir di
tuo tarpu Chicaga vis nesiryžta
paremti ir už tai, kad jie tą džiulių pastangų, dirba, kad tik mų pastatymui ir įrengimui įpa dėl to jis Aukščiausiojo iškeltas,
to padaryti, St. Petersburg pa
naštą noriai pasiėmė ant savo tautiniai pasirodymai šią vasa reigojo, kad į namus globon tiek Lietuvoje, tiek visame
siūlė
dideles l e n g v a t a s .
rą būtų naudingi išeivijai, pa būtų primami ne tik lietuviai, pasaulyje. Nuo mūsų tikėjimo,
pečių.
Gubernatorius Thompson susi
vergtai tautai ir tautos vardui. bet ir kiti šio krašto gyventojai, Dievo valios vykdymo, Dievo ir
rūpino, kad Chicaga gali likti be
Jie ne tik patys aukoja, bet apei nežiūrint rasės ir religijos. Dėlto artimo meilės, artimui pagalbos
tokios svarbios žaidikų koman
na laiškais ir žodžiu savo drau Matulaičio namuose yra ir teikimo priklauso mūsų iš Paulius Klimas pradeda kelionę iš Rochesterio, N.Y. į Washingtona, D.C., dos ir paskyrė savo atstovą
Didžiosios šventės, ar tai būtų gus, nuoširdžiau pasireiš amerikiečių. Tačiau kai namų ganymas ir iškėlimas amži nešdamas laišką prez. R. Reaganui ir M. Gorbačiovui dėl P. Gražulio James R. Reilly tartis ir šį
tik kultūros kėlimas, ar tai or kiančius tautiečius, uolesnius vadovybė yra lietuvaičių vie- nybėje. Seselių vienuolija, įkalinimo. J a u n i m o vardu gėlėmis jį papuošė Visminaitė.
klausimą išspręsti.
ganizacinis persitvarkymas ir veikėjus, kad ir jie savo auka
tolimesnių veiklos planų lais prisidėtų prie bendro visų lie
sudaužytų tankų. Kiek paėjus ir vėl išlenda rusai, ir sudaužyti. Gal tokia vokiečių taktika, kad nebūtų
vajame pasaulyje gyvenančių tuvių darbo.
vėl. Mūsų keliukas įeina į didesnį kelią, taip pat kokių atsparos punktų, tad sudaužo. Ir vėl prie mūsų
Juk reikės lėšų atvežti atsto
lietuvių numatymas, yra labai
vieškelį, bet jau didesnį.
vus
iš
Pietų
Amerikos
ir
Eu
prisijungia trejetas rusų, šiek tiek skirtingi ir neaiš
svarbios visiems. Stipresni savo
Vos
spėjome
pasiekti
tą
vieškeli,
bet
dar
būdami
kūs. Vyrai stamboki, apie 30 metų. apsirėdę mėlynais
patirtimi ir platesne veikla turi ropos į kongresą ir seimą. Dar
ant
senojo,
pamatome
atvažiuojant
vokiečių
koloną.
daugiau
reikės
išlaidų
atga
kombinzonais. Kas jie tokie? Gal persirengę politrukai?
paremti, paskatinti ir pažadinti
Pradedame
mosuoti
baltomis
vėliavomis.
Sėdintieji
JUOZAS
ŽYGAS
benti
šokėjų
grupes
iš
tų
kraš
Bet negi klausi! Kas tik prie mūsų dedasi, tuos visus
tuos lietuvius, kurie jau mažai
p i r m u t i n i a m e a u t o m o b i l y pradeda r a n k o m i s i vidurį kolonos.
apie Lietuvą tegirdi, dar mažiau tų, kurie patys savo lėšomis
signalizuoti, paskui, antra, trečia ir visa kolona. Kolona
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iš savo tėvų težino. Net tėvai jau šokiuose negalėtų dalyvauti. Jų
Mus pasiveja vokiečių sunkiosios artilerijos dali
privažiuoja prie mūsų ir sustoja. Tuojau keletas vokiečiu nys. Sunkvežimiai vikšriniai švilpte švilpia. Tai ne
Tas
kareiviukas,
jeigu
dar
gyvas,
galėtų
savo
sudaro trečią, o kartais ir atvažiavimas ir Tautinių šokių
šventėje dalyvavimas yra nau anūkams pasakoti, kaip jam vienam beveik visa iš automobilių iššoka ir pribėga prie mūsų. Iš keletos rusų traktoriai. Kariai rankoves atsiraitę. vienas sėdi
ketvirtą čiagimių kartą.
dingas ne tik jiems, bet perjuos šimtinė kapituliavo. O tie karininkai, nemanau, kad arčiau buvusių čiumpa šautuvus, trenkia į žemę ir su ir skutasi. Keletas mūsiškių šūkteli. Heil! Vokiečiai
Susibūrimas didesnio būrio ir visiems to krašto lietuviams norėtų šį faktą savo biografijose minėti. Dažnai taip daužo. Atsiranda kolonos viršininkas (atrodo, pulki jiems numeta cigarečių. Iš kažkur pasklido gandai, kad
būna, kad didvyriais tampa ne iš didvyriškumo, bet ninkas). Sustabdo šautuvų daužymą.
vienoj vietoj vienodų reikalų ir visai tautai.
Varėna vokiečių užimta. Apie tai aš pasakau keletai
susidėjusių
aplinkybių
dėka.
Mūsų
tarpe
buvo
keletas
nuo
Kybartų
ir
Tauragės,
svarstymui, bendravimas su
Aukų rinkėjai sugeba rinkti
ruskelių — naujokų. Jie atsidūsta ir nusiminę, sako
Jau popietė, ir po trumpo pasitarimo nutariame, gerai kalbančių vokiškai, tai jie pasidaro vertėjais. Tas — „tai dabar vokiečiai naudojasi mūsų rūbais".
tais. kurie turi platesnius van aukas kartu visiems trims tau
denis išplaukti į paviršių, yra tiniams renginiams. Norime kad iš to miško reikia pajudėti. Maisto nėra ir net pulkininkas užsirašo, koks dalinys, kiek mūsiškių ir Vargšeliai nežinojo, kad jeigu tie rūbai dar Varėnoje
naudingas silpnesniems ir tau matyti vieningus ir solidarius vandens arti nėra. Lėktuvai taip pat beveik nebeskrai kiek belaisvių. Belaisvius liepia saugoti, kol perims buvo. tai vokiečiai greičiausiai juos sudegino. Vokiečiai
tiniu atžvilgiu ne taip gau visus komitetus, kurie paskirai do, vadinasi, frontas gerokai tolyn pastūmėtas. Tad ko vokiečiai. Susirenka mūsų lengvuosius kulkosvaidžius, utėlių daugiau bijojo, negu ..nenugalimosios".
siems. Naudingas yra ir toms di rengia didžiuosius renginius. mums čia miške, kaip zuikiams po krūmu tupėti. kadangi mūsų kulkosvaidžiai buvo tokio pat tipo. kaip
Prieiname vieną bažnytkaimį ar miestelį. Atrodo.
džiosioms gyvenvietėms, kurios Vienas kitam neturi konkuruoti Nutariame eiti Vilniaus link, o pakelyje gal ir vokiečius ir vokiečių kariuomenės (čekų BRNO tipo). O
jame yra geležinkelis. Vienoje kryžkelėje stovėjo trys
papildomas kulkosvaidis ir vokiečiams pravers. Palieka
užmiršta, kad šalia jų dar dau ir vienas kito neturi palikti nuo sutiksime.
civiliai vyrai su šautuvais ir baltais raiščiais. Jie bu
mums šautuvus ir liepia neiti i Kauną. Kaišiadorių
giau lietuvių. Yra tokių, kurie šaly. Visi komitetai yra rei
vo kiek dešiniau nuo mūsų. tad praėjome nesiteirave.
Paskutinis mūsų žygis
miškuose dar yra pora rusų divizijų.
neša vergijos pančius, yra tokių, kalingi, visi renginiai tautinė
kas jie yra? Apie jokį vykusį sukilimą ar partizanus
kurie skursta dėl ekonominio atgaiva, visų pasirodymai turi
Kelias į Vilnių laisvas. Eiti tik keliu. Pamačius dar nebuvome girdėję. Vienoje pamiškėje matome vo
Mes jau turime trejetą sunkvežimių, kuriuos
vietos gyvenimo, bet yra ir būti bendri tautiniai atlaidai. aprūpinome benzinu iš tų sudaužytų tanku. Turime vokiečių dalinius, juos praleisti. Davė šiek tiek sau
kiečiu dalinį, besirengiantį nakvynei. Išsitiesę keletą
tokių, kurie užmiršta kitus, nes To linkėtume aukų rinkėjams ir taip pat arklį. Tad suformuojame kolona. Priekyje ir sainių, duonos. Vienas kitas vokietis davė po cigaretę.
palapinių, stovi autobusas maskuojančiomis spalvomis
patys bent laikinai yra apsirūpi švenčių rengėjams.
užpkalinėje gretoje baltos vėliavos, užpakalyje mūsų Vokiečiai visi jauni, gražūs vyrai, gražios uniformos. nudažytas. Daug įvairių kariškų mašinų ir rūksta
nę materialiai ir kultūriškai.
Pr. Gr. važiuoja sunkvežimiai, taip pat su vėliavomis. O kolo Atrodo, kad važiuoja ne į frontą, o tik pasivažinėjimui. virtuvės Netoli kelio matyti keletas prieštankinių ir
nos viduryje varomės belaisvius. Mūsų supratimu. į Keletas lūpinėmis armonikėlėmis traukia populiarias priešlėktuvinių pabūklėlių. Atrodo, tai pėstininkų
Vilnių gal kokie 35 km. Vos spėjome prieiti pirmąjį melodijas.
dalinys. Jie į mus visai jokio dėmesio nekreipia, tad
Vokiečių kolonai nuvažiavus, toliau tęsiame žygį. netrukdomi einame pirmyn.
Kalba ne tik skiria žmogų nuo
Asilas pavojingas iš užpaka miškelį ir išlindo pora rusų. Kuda tovarišči?
Iš miškų vis lenda rusai ir dedasi prie mūsų. Jau jų
gyvulio; ji ir parodo, kas per lio, ožys — iš priekio, o gir Paaiškiname.
gyvulys yra žmogus.
Ir mes einame! Mes juos tuojau į vidurį kolonos. Sie, beveik tiek, kiek mūsų. Praeiname porą kaimeliu.
tuoklis — iš visų pusių.
Visur panašus vaizdas. Pirmieji namai prie kelio
(Bus daugiau)
Šveicarų išmintis
Armėnų patarlė atrodo, jau ne mūsų naujokai, bet tankistai. Gal iš tų

ŽYGIS Į RYTUS - ŽYGIS
Į VAKARUS

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gegužės mėn. 14 d.

HORIZONTAI
PREZIDENTO N I X O N O
ŽMONA L I E T U V I U
ŠVENTĖJE
1957-87 m. laikotarpiu juo
giliau žengiant į trečiąjį dešimt
metį, tuo labiau didėjo tautinių
šokių šventėse dalyvaujančių
grupių ir kartu šokėjų skaičius.
Bet taip pat smarkiai augo ir
išlaidos, ką akivaizdžiai parodo
ir netrukus Hamiltone įvyk
siančios VIII Tautinių šokių
šventės biudžetas.
IV-toji, pavadinta Laisvojo
pasaulio lietuvių tautinių šokių
švente, įvyko 1972 m. liepos 3
d. Tarptautiniame Amfiteatre,
Chicagoje. Rengimo komiteto
pirmininkas dr. L. Kriaučeliūnas, meno vadovė G. Breichmanienė iš šios šventės globėjo
— Hamiltono. Šventės vyr.
dirigentas Alv. V a s a i t i s ,
liaudies instrumentų orkestro
dirigentas Z. Lapinas iš Montrealio. Leidinio redaktorius Vyt.
Radžius.
Dar gerokai prieš šventę
„Tėviškės Žiburiuose'" paskelb
tame interviu dr. L. Kriaučeliūnas šalia kitko pareiškė:
„...Šventės sąmata prašoko
90,000 dol. Didžiausias išlaidas
sudaro šokėjų kelionės. Pagal
nusistovėjusią
tvarką
ir
tradiciją rengėjai padengia pusę
kelionės išlaidų. Trečiąją šventę
rengdami kelionėms išmokėjo
22,000 dol. Šiai šventei šokėjų
atvežimas kainuos per 35.000
dol. Geriausiu atveju visi par
duoti bilietai padengia vos pusę
šventės išlaidų..."
Išlaidos smarkiai didėjo jau
prieš 15 metų. Tačiau k a r t u
plėtėsi ir tautinių šokių švenčių
apimtis. Dr. L. Kriaučeliūnas
minėtam interviu pabrėžė, kad
„I IV-ją tautinių šokių šventę
yra užsiregistravę ir dalyvaus
grupės ne tik iš J A V ir
Kanados, bet taip pat iš V.
Vokietijos, Anglijos, Brazilijos,
Argentinos ir Uragvajaus. Todėl
ir vardą pakeitėm platesne pras
me, ją pavadindami Laisvojo
pasaulio lietuvių tautinių šokių
švente..."
IV-toje Tautinių šokių šven
tėje, jos leidinyje ir taip pat
amerikiečių bei lietuvių spau
doje p a g r i n d i n i s d ė m e s y s
atiteko tuometinio JAV pre
zidento Nixono žmonai Pat, kuri
asmeniškai atvyko į šventę ir ją
oficialiai atidarė. Tai buvo tik
rai istorinis įvykis. Preziden
tienė ir kartu beveik dešimties
tūkstančių žiūrovų minia su
pasigėrėjimu stebėjo, k a i p
masinius šokius a t l i k o 37
vyresniųjų šokėjų grupės ir 16
lituanistinių mokyklų šokėjų
vienetų.
Šioje šventėje, kuri jau ket
virtą kartą vyko netoli senosios
lietuvių emigracijos Chicagoje
lopšio — Bridgeporto esančiam
Tarptautiniam A m f i t e a t r e ,
žiūrovai vėl išpirko visus, visus
bilietus, sausakimšai užpildė
didžiulę salę, visiškai nepaisy
dami fakto, kad keičiasi rajonas
ir gali būti nesaugu. IV-oji Lais
vojo pasaulio lietuvių tautinių
šokių šventė, kurią pravedė
nebe žymios aktorės, bet šiaip
gražiabalsės lietuvaitės, vėl pa
liko gražaus pelno ateities
šventėms. Kartu mūsų kultūros
istorijon savo vardą įspaudė ir
dr. L. Kriaučeliūnas, kaip ga
bus, tiesiog dinamiškas tokių
masiškų švenčių rengėjas ir
kartu lėšų teikėjas.

tą rudeniop nukelta masiška
lietuvių šventė taip pat praėjo
su dideliu pasisekimu. Šventės
rengimo komiteto pirmininkas
pedagogas Br. Juodelis, pro
gramos vadovė Galina Gobienė
iš Detroito, dirigentas Algis
Modestas, leidinio redaktorė
Danutė Bindokienė.
Kelioms dienoms belikus iki
šventės, komiteto pirm. Br.
Juodelis „Drauge" paskelbtam
interviu atvėrė rengėjų rū
pesčius: „...Svarbiausia mūsų
problema, kaip sutalpinti Am
fiteatre norinčius pamatyti šią
tautinių šokių šventę. Jokiu
būdu n e g a l ė s i m a p r ū p i n t i
vietomis visus norinčius. Am
fiteatro patalpa yra jau per
maža m ū s ų tautinių šokių
šventėms..."
Ši šventė, kaip ir buvusios,
prasidėjo iš vakaro iškilmėmis
prie Žuvusiems už Lietuvos
laisvę paminklo, (šis arch. J.
Muloko paminklas yra origina
lus architektūrinis kūrinys, o ne
akmenų krūva, kuria Kanado
je bus pagerbti žuvę ui Lietuvos
laisvę — H.), ir rengėjų suruoš
tais šventės dalyviams pobū
viais Jaunimo centro patalpose,
į kuriuos susirinko kuone du
tūkstančiai jaunimo ir suau
gusių. Rytojaus dieną po tra
dicinių iškilmingų Mišių, šį kar
tą jau Marąuetto parko lietu
vių bažnyčioje, minia užplūdo
Tarptautinį Amfiteatrą prie
buv. Chicagos skerdyklų.
Apie pačią šventę, kurioje
dalyvavo ir tuometinio JAV pre
zidento G. Fordo žmona Betty,
„Tėviškės Žiburiai" skelbė to
k i a s a n t r a š t e s : „Penktoji
tautinių šokių šventė sutelkė
2.000 šokėjų, 11,000 žiūrovų,
laimėjo v i e š u m o s dėmesį.
Prezidentienės dalyvavimas —
malonus Amerikos mostas lietu
viams..."
Tas p a t s savaitraštis toliau
rašė: „...Daug kas atvyko Chicagon be bilietų. Visi bilietai
buvo iš anksto išparduoti. Ren
gėjai negalėjo įsileisti daug
stovinčių dėl g a i s r i n i n k ų
reikalavimų...
Gana
punktualiai apie 2 vai. p.p. at
vyko JAV prezidento žmona
Betty Ford į Amfiteatrą, lydima
amerikiečių ir lietuvių parei
gūnų. Grojant orkestrui visi
sustoję kėlė viešniai ovacijas...
Joms nutilus prasidėjo įžanginė
šventės dalis... Ėmė žygiuoti
tautinių šokių grupės, atvyku
sios iš Britanijos, Venecuelos ir
Kanados. Turėjo dalyvauti ir
Brazilija, bet vietos vyriausybė
už kiekvieną šokėją pareikalavo
po 1,000 dol. užstato. Šventės
pranešėjos per garsiakalbių sis
temą s k e l b ė žygiuojančių
grupių pavadinimus..."
V-oji Laisvojo
pasaulio
lietuvių tautinių šokių šventė
savo visokeriopu pasisekimu
buvo ir iki tol lietuvių gyvenime
gal mažiau žinomo pedagogo
Broniaus Juodelio ir jo talki
n i n k ų t r i u m f o šventė, o
prezidentienės dalyvavimas (tuo
tarpu paskutinis tokio pobūdžio
Lietuvių šventės) vėl atkreipė
amerikiečių TV bei spaudos
dėmesį. Ta pačia proga tenka
prisiminti, kad būrelis aktyvių
lietuvių studentų Betty Ford pi
ketavo ryšium su jos vyro
kvailais p a r e i š k i m a i s apie
tariamą „laisvę" Rytų Europos
komunistinėse šalyse. To tarpu
man V-oji Tautinių šokių šventė

ATVYKSTA N A U J A
PREZIDENTIENĖ
V-oji Laisvojo pasaulio lietu
vių tautinių šokių šventė įvyko
1976 m. rugsėjo 5 d. tame
pačiame Tarptautiniame Amfi
teatre, Chicagoje. Šventės šūkis
— Romo Kalantos šauksmas
„Laisvės Lietuvai". Pirmą kar

buvo istorinė ir ta prasme, kad
ryšium su persikėlimu į Washingtoną paskutinį kartą
oficialiai dalyvavau šventės
spaudos komisijoje.
Šventės leidinyje krenta į akis
ši išvada: „Penktoji tautinių
šokių šventė yra geriausias
akivaizdus įrodymas, kad
lietuvybė išeivijoje nemenkėja,
kad tebesusirenka tūkstančiai
jaunimo... sujungti tradicinio
tautinio šokio pynėmis ir meile
Tėvų kraštui..."
Žvelgiant į artėjančią VHI-ją
Tautinių šokių šventę Hamil
tone, tenka jau pakeisti ir
p a s k u t i n ė s sakinio dalies
prasmę į „meilę Protėvių
kraštui", nes užaugo dalis šo
kėjų kurių tėvai gimę nebe Lie
tuvoje, bet toli ui jos.

LIETUVIAI CALIFOMIJOJE
RINKIMŲ DUOMENYS

LB XII-os Tarybos rinkimuose
Vakarų apygardoje dalyvavo
734 asmenys, kurių 6 balsai
rasti negaliojantieji. Šioje apy
gardoje Tarybos kandidatai
gavo balsų: dr. Zigmas Brinkis
- 303, Romas Nelsas - 301, P.
Algis Raulinailis — 284, Dan
guolė Navickienė — 273, Almis
Kuolas — 268, Feliksas Palu
binskas — 196. Ina Bray —
Bertulytė — 168, Zigmas
Viskanta — 151. Kiek bus
išrinkta į XII Tarybą iš LB
Vakarų apygardos narių, greit
paaiškės, Vyr. rinkimų komisi
jai suvedus visų apygardų
balsuotojų skaičių. I JAV LB
PAULIUS KLIMAS
XII-ją Tarybą bus išrinkta 60
PAKELIUI Į SOSTINE
narių, iš kurių 50 daugiausia
balsų gavusių bus ir PL Seimo,
Man V.7 bebaigiant rašyti šią
įvyksiančio birželio 28-30 d. To
skiltį apie jaunuolio Pauliaus
ronte, atstovai:
Klimo žygį į Washingtoną iš
Rochesterio, gavau tokias ži ATVYKO DUKTERYS IŠ
nias: „Pradžia buvo labai puiki,
OK. LIETUVOS
tokia, kokios čia nesitikėjom.
Vienas TV kanalas atvyko į
Elenai Raštikienei, mirusio
mūsų Sv. Jurgio bažnyčią, gen. St. Raštikio žmonai sunkiai
filmavo bažnyčioje, kur Paulius susirgus, iš ok. Lietuvos, greit
skaitė Mišių skaitymus, paskui gavusios leidimus, atvyko jos
mūsų parapijos salėje, kaip dvi dukterys ir dukraitė, gyv.
žmonės atsisveikino, kaip jam Jonavoje. Raštikienei artimiau
davė gėles, kaip jį bučiavo, o siu laiku bus padaryta rizikinga
paskui dar ir miesto centre, kaip operacija vienoje Los Angeles
jį visi dar kartą atsisveikino, ligoninėje. Kaip žinome, Rašti
kaip jis jau vienas išžygiavo. kiu dukterys Stalino diktatūros
Vietinis NBC kanalas vakare metu. 1944 m., su savo seneliais
per žinias rodė pirmoje vietoje. buvo ištremtos i Sibirą, kur
Kitas kanalas pirmadienio (V.2) viena duktė mirė.
vakare parodė jį jau žygiuojantį
GUBERNATORIAUS
iš Avon. NY. Ir kelis kartus pa
PADĖKA
LIETUVIAMS
rodė..."
Antradienį, (V.3) Paulius
Angelė Nelsiene, LB Vakarų
skambino tėvams iš Geneva,
NY, o šeštadienį (V.7) jau turėjo apyg. pirmininke, vadovavusi
pasiekti savo studijų miestą — krikščionybės sukakties minė
Binghamptoną. Jis eina apie jimo komitetui, -u to komiteto
20-25 mylias į dieną, nakvoja nariais kovo 25 d. įteikė Calipaprastai kokiam motelyje. fornijos gyberrutoriui George
Paulius Klimas žygio metu Deukmejian, minėjimo komite
norėjo vilkti ir palapinę, tačiau, to garbės nariui, gražiai
kaip iš kai kurių šaltinių teko meniškai apipavidalintą sukak
nugirsti, tėvai jį šiaip taip at ties medalį ir Nijolės Sadūnaitės knygą ..Radiance in the
kalbėjo.
Paulius Klimas su laiškais pre Gulag". Tokią knygą įteikė ir jo
zidentui Reaganui ir Sovietų patarėjui dr. John McCarthy.
Sąjungos ambasadai Washing- Balandžio 30 d. A. Nelsiene.
tone kalinamo žmogaus teisių kalbėdama per Los Angeles
gynėjo Petro Gražulio reikalu lietuvių radijo valandėle, pra
sostinę numato pasiekti gegužės nešė, kad neseniai jai paskam
24 d. Visi džiaugiamės, kad iki bino iš gubernatoriaus įstaigos
šiol Pauliui gerai sekasi ir dr. J. McCarthy ir perdavė gu
linkim jam laimingai užsibrėžtą bernatoriaus padėką, sakyda
mas, kad gubernatorius labai
tikslą pasiekti.
Iš kur 27 m. jaunuolis P. vertina dovanas ir medalį laiko
Klimas gavo įkvėpimą taip prie savo rašomojo stalo netoli
ryžtingai prisidėti prie kali JAV erelio. Audiencijos metu
namo lietuvio žmogaus teisių lietuvių susitikimą su guber
gynėjo išlaisvinimo? Tikriausiai natorium nufotografavo val
iš savo tėvo kalbininko dr. An džios fotografas. Dr. J. McCar
tano Klimo pasakojimų, kaip jis, thy pranešęs, kad šios nuotrau
gimnaziją bebaigiąs jaunuolis, kos artimiausiu laiku bus iš
pirmuoju bolševikmečiu buvo siuntinėtos spaudai.
If. M.
kalinamas ir kankinamas Mari
jampolės kalėjime drauge su
ŽMONIŲ BALSAS misijonierium kun. J. Bružiku
DIEVO BALSAS
ir kitais lietuviais patriotais.
Tarybinė valdžia pasmerkė
1988 m. yra rinkiminiai
Staliną ir jo vykdytą terorą. metai. Politines partijos — res
Tačiau jau modernių laikų ta publikonai ir demokratai —
pati valdžia naujai į kalėjimą ar kruopščiai stiprina savo pozici
darbo stovyklas sodina Petrą jas, siekdami ir rinkiminės per
Gražulį ir kitus lietuvius di galės ir laimėjimo. Nuo tų
sidentus.
darbų ir pareigų neatsilieka

L I E T U V O S

AIDA I

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
8:30 - 9rtX> v. vakaro.
Visos laidos iš WCEV stoties
1450 AM banga.
Adresas: 511 So. N'olton Ave.
Willow Springs, IL. 60480.
Tel: (312) 839-2511

privalomą nario mokestį. L.
Mažeikienė visiems už piniginę
paramą dėkojo ir pasidžiaugė
visų pareigingumu.
Susirinkimą sklandžiai prave
dė ir diskusijas koordinavo inž.
A. Mažeika. Susirinkimą užbai
gė perrinktas skyriaus pirmi
ninkas Kęstas Reivydas,
kviesdamas visus kelti lietuvių
reikalus pagal amerikiečių poli
tikos liniją, nes tai gali išeiti
vien mūsų pačių naudai ir
lietuvių tautos gerovei. Visi
buvo pakviesti užkandžiams,
kuriuos paruošė Laima Tumaitė
ir Audra Reivydienė. Žmonės
šnekučiavo ir neskubėjo išsis
kirstyti. Daugelis labai palan
kiai komentavo pavyzdingai lei
džiamą sąjungos žiniaraštį,
(Nukelta į 6 psl.)
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INDUSTRIES

Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS
LIETUVOJE
Jūsų giminės bei artimieji gali netrukus sėdėti už nau
jos Volgos ar Žigulių vairo! Arba: be palydovo, jiems pato
giu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje Vilniu
je, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.
International Industries
10401 South R o b e r t s Road
Palos Hills, Illinois 60465
T e l e f o n a s : (312) 430-0074

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!
1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į
Lietuvą 15 dienų Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos
mūsų kelionės, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią
programą ir gerą aptarnavimą.
1988 metų 15 dienų kelionės [ Lietuvą:
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d.
1988 metų 10 dienų kelionės į Uetuvą:
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d . 4. Rugpjūčio
16 d. Rugpjūčio 29 d . 6. Spalio 4 d .
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan
American, Finnair, Svvissair oro linijomis, bus apsistojamą patogiuose
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome
palikimus.
. AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones.
,,
Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S.
VVestern Ave., Chlcago, III. 60643.

INTERNATIONAL

^

1

G.T. International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą
ir patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti šiais metais.

1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS
Nr. 8301

U e t u v a - J 5 d., ^ . į p A R D U O T * g ū ž ė s 16-birželio 3. N.Y. $2,150.00; Chicago
l
$2,215.00.
*

Nr. 8802/F

U e t u v a 10 d.; Maskva 1 ^ j O " * p r a d a s 1 d., Amsterdamas 3 d birželio 13-29
N.Y. $2.085.00; C \ S ? £ r £ , 195.00

Nr. 8803/M

U e t u v a 10 d., Maskva 1 d., birželio 14-26. N.Y. $1,995.00; Chicago $2,125.00.

Nr. 8804/BAL

P a b a l t l j i s : Klaipėda 2 d., Vilnius 5 d , Ryga 2 d., Talinas 2 d , Helsinkis 3 d.
liepos 10-25. N.Y. $2,393.00; Chicago $2,493.00.

Nr. 8806/F
Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

WE CAN SAVE YOU MONEY

Nr. 8809/M
Nr. 8810/F

VISITOR'S HEALTH INSURANCE

Nr. 8811/M

NO AGE LIMfT

U e t u v a 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 d., liepos
18-rugpjūčio 3. N.Y. $2,085.00; Chicago $2,195.00.
Uetuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. N.Y. $1.995.00; Chicago $2,125.00
Uetuva 10 d., Maskva 1 H • h
s 1 d.. Amsterdamas 3 d., rugpjūčio 15-31
N.Y. $2.085.00; Ch, t S P M * ? " ? ^
U e t u v a 9 d.. Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28. N.Y. $1,995 00; Chicago $2,1,'
U e t u v a 10 d.. Maskva 1 d.. Leningradas 1 d., Vakarų Vokietijoje (Oktoberfest;
5 d., rugsėjo 19-spalio 7. N.Y. $2.349.00; Chicago $2.435.00.
U e t u v a 9 d.. Maskva 2. rugsėjo 20-spalio 2. N.Y. $1,995 00; Chicago $2.125.00

CALL OR VVRITE

RAMESH PATEL
IN ILLINOIS

šiame laisvių krašte įvairios
etninės grupės, jų tarpe ir lie
tuviai, kurie ypač stipriai užsi
brėžę sėkmingesnių darbo
rezultatų savo tautinių interesų
sprendimuose. Veiklusis lietu
vių respublikonų sąjungos Los
Angeles skyrius, balandžio 24 d.
Tautinių namų viršutinėje salė
je sušaukęs savo metinį narių
susirinikimą, aptarė šiuolai
kinius lietuviams svarbius po
litinius reikalavimus. Išsirinko
ir ateinančių dviejų metų laiko
tarpiui naują valdybą.
Šį susirinkimą sveikinimu
pradėjo dabartinis skyriaus pir
mininkas Kęstas Reivydas,
pasidžiaugė gausiu narių atsi
lankymu ir prezidiumui pirmi
ninkauti pakvietė inž. Antaną
Mažeiką, o sekretoriauti —
Stasę V. Pautienienę. Pradžioje,
lietuvių respublikonų divizijos
pirm. Liucija Mažeikienė nuo
dugniai papasakojo, kodėl svar
bu bendrauti ir veikti kartu su
vietos respublikonų partija, o
arčiau pritapus, efektingai
spręsti ir savo tautinius rei
kalus. Ponia Mažeikienė pasi
džiaugė, kad šiuo metu lietuviai
yra užsitarnavę respublikonų
tarpe labai gerą poziciją. Iš 19
etninių grupių, tik trys turi
savo legalizuotą vienetą. ,,chapter". Tų trijų tarpe yra ir
lietuviai. Kalbėtojos žodžiai
susirinkusiųjų buvo šiltai priim
ti ir aplodismentais palydėti.
Vyko senos valdybos atstovų
pranešimai ir naujos valdybos
nominacija. Valdybon tapo
išrinkti: Kęstas Reivydas, Jonas
Talandis, Laima T u m a i t ė ,
Tadas Dabšys ir Kristina Švar
caitė. Po valdybos rinkimų vyko
diskusijos, klausimai bei su
manymai. Dauguma pageidavo
platesnės informacijos apie res
publikonų sąjungos veiklą. Lie
tuvių atstovų skaičius, jų daly
vavimas įvairiopoje respubli
konų rinkiminėje propagandoje
yra pastebimas ir vertinamas.
Naudinga ir svarbu painfor
muoti visuomenę dažniau apie
tokius pasiekimus. Žmonės
sužinoję, patys jsijungtų į res
publikonų eiles, remtų jų
veiklą. Susidarius didesniam
žmonių skaičiui, reikalavimai
bei pasiūlymai (kaip grupėst
būna daug reikšmingesni.
Žmonių balsas — Dievo balsas.
Keliai platūs, aiškino pirmi
ninkė Liucija Mažeikienė, dar
bas atviras; gali kalbėti, daryti
priekaištus, iškelti negeroves,
pareikšti savo rezoliucijas. Rei
kia žmonių, kurie t-itų.
dalyvautų ir sugebėtų prabilti
už savo intersus. Nuopelnas pri
klauso L. Mažeikienei, kad
lietuviai respublikonai turi sa
vo čapterį, kad taip pat pri-

klauso etninių grupių sąjungai
ir joje tinkama* lietuviams ats
tovauja. Palyginti mažos gru
pės atstovė, daug yra pasiekusi
lietuvių geram vardui ir lietu
vių tvirtesnei pozicijai. Savo
tvirtomis pastabomis inž.
Vytautas Vidugiris pritarė
lietuvių respublikonų partijos
skyriaus užsimojimams ir skati
no tuo keliu ir toliau tęsti
veiklos kryptį. Vladas Simoliūnas sveikino jaunus sąjungos
žmones ir (taip pat) ragino
kruopščiai sekti
veiklos
discipliną, gerai pasiruošus,
drąsiai savo nuomonę pareikš
ti lietuvių reikalus iškeliant.
Panašiai kalbėjo p. Strikaitis, p.
Stančikas, A. Giedraitis. Buvo
gauta aukų partijos reikalams.
Visi dalvviai noriai užsimokėjo

(312) 274-9540. OUT OF ILL - TOLL FREE 1-800-344-4300 EXT 10
3116 VV. DEVON. CHICAGO, IL 60659
QUALITY SERVICE TO COMMUNITY

G.T..International tvarko visus kelionių reikalus oro. vandens ir sausumos keliais.
Turizmui ar biznio kelionei kreipkitės pas mus.
JLS*^
U
G.. T.I . IInternational padeda sutvarkyti iškvietimo dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.
G.T. INTERNATIONAL, INC.

10401 SOUTH ROBERTS ROAD

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465

T E L : (312) 430-7272
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DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gegužės men. 14 d.

JULIJA DANTIENĖ SVEČIUOSE
CHICAGOJE
Švč. M. Marijos N e k a l t o Prasi
dėjimo seserų b e n d r a d a r b i ų
š v e n t ė balandžio 24 d. J a u n i m o
centre ir šį kartą praėjo pakilio
je nuotaikoje. Iškilmingos šv.
M i š i o s , p u i k i v a k a r i e n ė ir
šventės pabaigai viešnios iš Philadelphijos.humoristės ir akto
rės .Julijos D a n t i e n ė s rečitalis.
UCDAGUOJA 3 1 . SEK£MEN£. 6507 TBOY ST„ CHICAGO, OLL. 60829. TELEF. (312; 925-5988

DVIDEŠIMTAS PAVASARIS
IR STIPENDININKĖS

p r i s t a t y t a „ G i n t a r o " baliuje
birželio 11 d. P a l m e r House
salėje.
MADŲ P A R O D A

Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejaus Moterų gildija su
ruošė savo dvidešimtą metinį
p a v a s a r i o renginį — pietus su
m a d ų paroda, naujos valdybos
n a r i ų įvesdinimu ir stipendijų
į t e i k i m u stipendininkėms ba
landžio 23 d., šeštadienį, Holid a y I n n salėje, Willowbrooke.
I š k i l m e s pradėjo
Margi
Mankienė, renginio pirmininkė,
p a s v e i k i n d a m a gausiai susi
rinkusias
ir kviesdama visas
m a l o n i a i pabendrauti.

RENATA VARIAKOJYTĖ
Tik keli trumpi žodžiai apie
šias š a u n i a s
lietuvaites.
Renatos lituanistinis mokslas
buvo apvainikuotas Pedagogi
nio L i t u a n i s t i k o s i n s t i t u t o
b a i g i m u . J i mokė v a i k u s
pradžios mokykloje ir y r a kva
lifikuota dėstyti lituanistinėse
aukštesniosiose mokvklose.

Po pietų jos „dešinioji r a n k a "
Sylvia Wenckus supažindino su
gildijos valdyba, direktorėmis
ir naujomis narėmis.
S t a n l e y Balzekas, muziejaus
pirmininkas, suglaustai nusakė
v i s u s d a r b u s , sparčiai vykdo
m u s lietuviškame muziejuje;
i š v a r d i n o darbuotojus, k u r i e
k a s d i e n juos atlieka.
Gildijos p i r m i n i n k ė I r e n a
N o r b u t i e n ė išsamiai nusakė,
k a s gali priklausyti gildijai ir
būti jos veikliomis narėmis. Net
ir k i t a t a u t ė s — gali įstoti į
gildiją, jei joms rūpi lietuvių
k u l t ū r a . Gildijos tikslas y r a
s u s t i p r i n t i , padrąsinti
ir
p a s k a t i n t i lietuviškojo muzie
j a u s veiklos supratimą. Taigi
sužadinti ir p. nturtinti at.skiras
n a r e s , kad jos suprastų ir giliai
į v e r t i n t ų lietuvių tradicijas,
k u l t ū r ą , meną ir istoriją
Naujos valdybos
Įvesdinimas
P i r m . I. Norbutienė pakvietė
b u v u s i ą gildijos p i r m i n i n k ę
Eleonorą Katauskienę įvesdinti
naująją valdybą. Tradiciniai tai
v i s u o m e t labai e f e k t i n g a i
atlikdavo pirmoji gildijos pirmi
n i n k ė Marija Krauchunienė.
T a č i a u , jos vyrui s u n k i a i
s e r g a n t , ji negalėjo atlikti tų
savo pareigų. E. Katauskienė.
labai
nusipelniusi
savo
milžiniškais darbais liet. muzie
juje ir gildijoje, labai sėkmingai
p r a v e d ė įvesdinimą, įteikdama
k i e k v i e n a i narei po rožę.
Stipendijų įteikimas
Jessie Daraškienė, stipendijų
fondo pirmininkė, pasveikino
dvejetą pasižymėjusių lietuvai
čių, gavusių stipendijas.
J a i kandidates
atrinkti
padėjo: M a r y a n Moore, Aldona
Olienė ir J e a n Vance. Šių metų
s t i p e n d i n i n k ė s buvo parinktos
besidominčios ir studijuojančios
l i t u a n i s t i k ą . Pirmą premiją
laimėjo R e n a t a Variakojytė,
a n t r ą — Asta Kazlauskaitė.
R e n a t a dabar studijuoja Pran
cūzijoje, tai stipendiją priėmėjos
m a m a J ū r a t ė Variakojienė.
R e n a t a ataMHMttMp&tfcfea:
gražų padėkos ia?iMt-kurį
p e r s k a i t ė jos mama.
Asta Kazlauskaitė labai
jausmingai išreiškė savo padėką
gildijai žodžiu. Ją į šį renginį
atlydėjo jos močiutė dr. Albina
Prunskiene.

Renata Variakojytė
Renata nuo pat vaikystės
dienų aktyviai reiškėsi lie
tuviškoje dirvoje, p a m ė g u s i
taut. šokius ir teatrą. J a u Mari
jos a u k š t e s n .
mokykloje
matome ją Rūtos ratelio pir
mininke, kolegijoje ji buvo
Lietuvių klubo direktorė ir
akademikių skaučių draugovės
rm. Chicag ;'e.
Šiuo metu Renata studijuoja
Chicagos universitete 'dabar
univev ; teto išsiųsta studijoms
Prancūzijon) ir yra p r i i m t a į
Pritzker School of Medicine
studijoms šį rudenį. Ji tikisi dar
daug pasidarbuoti lietuviškoje
veikloje.

Po stipendijų įteikimo vyko
madų paroda, kurią pravedė
keli madų salonai: iš L a Grange
„Cascade of F a s h i o n s " , Cleo's
Boutiąue ir Pennington's Du
C a n a d a iš Oak Brook stambes
nių moterų figūroms — nuo 14
numerio ligi 24. Modeliavo spor
tinius drabužius, plaukimo, dar
bo, karjeros moterims ir koktei
lio sukneles.
Margi M a n k u s nupiešė prog
r a m ų viršelius; Olga London
s u k ū r ė a n t kiekvieno stalo po
lėlę, stovinčią darželio varte
liuose. Viešnios prie kiekvieno
stalo gavo ją laimėjimo būdu.
Speciali padėka buvo išreikšta
brangenybių parduotuvių savi
n i n k a m s J a n i n a i ir Ira M a r k s
už papuošalus, s k i r t u s kiek
vienai,atėjusiai į šį renginį.
S.
G E L E Ž I S IR KŪNO
TEMPERATŪRA
-

Yra galimybė, k a d moterys,
dažnai besiskundžiančios. kad
šalta, turi n e p a k a n k a m a i gele
žies kraujuje. atskirose studijose
rodo fiziologas H e n r y Lukaski.
JAV Agrikultūros departamen
t o mitybos tyrinėtojas Grand
Forks, N D . ir mitybos specialis
t a s John L. Beard Pennsylvanijos universitete.
Beard studijoje buvo lygi
namos 8 moterys su dideliu
geležies t r ū k u m u 'anemija* su
10 neanemiškų moterų, joms išbūnant po 100 minučių iki
kaklo pasinėrus 82 laipsnių F.
vandeny, t.y. 16 laispnių žemiau
negu normali k ū n o tempera
tūra. Rasta, kad a n e m i š k o m s
ASTA KAZLAUSKAITĖ
temperatūra nukrito
1.25
laipsnių,
o
sveikoms
tik
0.75.
Asta prašoko porą skyrių litu
anistinėje mokykloje ir ją baigė T a i p g i , a n e m i š k ų j ų k ū n a s
pirmąja mokine. Šiuo metu gamino mažiau hormono, iššau
studijuoja Pedagoginiame Litu kiančio k ū n o t e m p e r a t ū r o s
anistikos institute. P e r n a i ji pakėlimą. P a g a l i a u šioji grupė
lankėsi Lietuvoje ir buvo taip sunaudojo ir 1 3 ^ mažiau deguo
stipriai paveikta, kad žada nies, kas parodo k a d jų meta
sugrįžti ir Vilniaus universitete bolizmas mažiau šilumos gami
planuoja studijuoti lituanistikos na. Tačiau anemiškoms mo
terims dvylika savaičių davus
kursus.
geležies tablečių,šie skirtumai
t a r p abiejų grupių išnyko.
Nors šių studijų apimtis per
maža daryti visuotines išvadas,
jos atkreipia dėmesį į svarbą
balansuotai valgyti. Lukaski
pareiškė, kad tai gali pasireikš
t i ir vyruose, b e t b e n d r a i ,
vyruose geležies t r ū k u m a s
mažiau pasireiškia ir dėl to. kad
jie daugiau valgo (tad ir geležies
turinčio maisto daugiau paima)
ir dėl to. kad moterys per mėne
sines d a u g geležies kraujuje
praranda.
Tačiau, sako L u k a s k i , geležį
Asta Kazlauskaitė
geriau imti m a i s t o formoje,
Asta su taut. šokių grupėm
negu tablečių, n e s k ū n a s
šoko JAV-ėse ir Kanadoje. Ji
lengviau geležį p r i i m a iš mais
aktyviai reiškiasi visokiose to. Todėl jis rekomenduoja mo
l i e t u v i š k o veikimo š a k o s e : terims valgyti d a u g i a u liesos
skautuose, ateitininkų pirmi
raudonos mėsos, žuvies, paukš
ninkė. 1986 m. ji kalbėjo per tienos, pupelių, burokėlių bei
Vatikano radiją, kreipdamasi j žalių lapuočių daržovių, priedo
okupuotos Lietuvos jaunimą. geriant ir apelsinų sunką, kas
Asta baigia Carl S a n d b u r g padeda šią geležį geriau pa
naudoti. Gi Beard prideda, kad
aukšt. mokyklą ir šį rudenį
pradės studijuoti universitete. ir tabletės gali b ū t i veiksmin
Ji yra šių metu debutante ir bus gos, jei imamos ilgą laiką.

un i

Aviacijos kapitonė Y. J. Augutė

LIETUVAITĖ KAPITONĖ
Labai malonu, kai išgirstame
apie lietuvių pasiekimus profe
sijose, mene. literatūroje ar
kitose srityse. Džiaugiamės jų
veržlumu, gabumais, talentais
ir pasiektais laimėjimais, nes jie
pasitarnauja
garsindami
lietuvių vardą ir primena visam
p a s a u l i u i apie savo tėvynę
Lietuvą.
Viena tokių yra L^s Angeles,
Californijoje,
gyvenanti
lietuvaitė — Yvette Jean Augu
tė, Marcelės ir Viktoro Augų
d u k t ė , g i m u s i , a u g u s i ir
mokslus ėjusi t a m e mieste. Ji
yra pasiekusi kapitonės laipsnį
J A V aviacijos helikopterių
divizijoje.
J i Šv. Kazimiero lietuvių
p a r a p i j o s p r a d i n ę mokyklą
baigė 1974 m. Mokykloje akty
viai reiškėsi lietuviškoje veiklo
je: uoli skautė, su savo sesute
Donna daugel; metų stovyklavo
s k a u t ų stovyklose, dalyvavo
jaunimo ansamblio „Spindulys"
veikloje.

pamėgusi keramiką, piešimą,
kaligrafiją, slidinėjimą (sniego
ir vandens), jodinėjimą.
Lietuviams gal ir nėra įpras
ta profesija moteriai, bet ameri
kiečiams tai ne naujiena. Gar
siausia JAV-ių lakūnė Amelija
Earhart jau 1929 m. — pa
garsėjo savo skridimais (vėliau
dingusi be žinios). Amerikoje
lakūnės turi savo skraidymo
klubus, savo varžybas (Povvder
Puffi. sutraukiančias gausius
būrius skraidyme mėgėjų.
Y. Augute, gyvenančia ir dir
bančia dabar Alabamoje, di
džiuojasi ne vien jos lietuviškoji
šeima, bet ir plačioji lietuvių
visuomenė. Šiai talentingai ir
narsiai lietuvaitei linkima di
džiausios sėkmės pasirinktoje ir
pamėgtoje profesijoje, o taipgi
tikimės sulaukti jos asmenyje
pirmosios lietuvės l a k ū n ė s
generolės.
V. J .

J u l i j a Dantienė, g y v e n d a m a
Chicagoje, vaidino Chicagos
scenos darbuotoju sąjungos pas
t a t y m u o s e Chicagoje. kuriuos
t a d a režisavo I. T v i r b u t a s . A.
R ū k a s , St. Pilka, A. Dikinis, Z.
Kevalaitytė-Visockienė ir kiti.
V ė l i a u g y v e n d a m a Lemonte,
111.. pradėjo rašyti t r u m p a s ko
medijas ir s u savo vaidintojų
g r u p e linksmino tos apylinkės
ir C h i c a g o s l i e t u v i u s . T i k
svečiose šalyse s u b r e n d u s i ir
susilaukusi gražaus įvertinimo,
po daugelio metų, priprašyta
P u t n a m o seselių bendradarbių,
sugrįžo savo t a l e n t a i s pasi
d a l i n t i su Chicagos publika.
S u ž a v ė j o ji s u s i r i n k u s i u s
svečius
savo
eiliuota
humoristine kūryba, dažnai
p e r k e l t i n e p r a s m e vaizduo
j a n č i a išeivių socialinio, po
litinio ir k u l t ū r i n i o gyvenimo
įvykius. Dėmesingas klausyma
s i s l e n g v a ir g y v a k a l b a
parašytų
..pasakėčių"
ir
r e a g a v i m a s šypsena, juoku ar
plojimais, ji ode. k a d ji mato
m ū s ų visa kuo p e r t e k u s i o
gyvenimo ydas
ir t o k i o
gyvenimo p a v e i k t a galvoseną.
Ar realiai, a r įvilkdama savo
pasakojimo veikėjus i gaidžio ar

pomidoro drabužius, ji s u t e i k ė
progą m u m s iš savęs ir savo
veikimo gardžiai pasijuokti,
Julijos Dantienės h u m o r a s
švelnus, nėra ten ..riebių'" situ
acijų, nėra dramatiškų ..punch
line". Toks ne visus pasiekia.
N e visi yra p a k a n k a m a i ir
s u b r e n d ę iš s a v ę s a r m u s
supančių įvykių pasijuokti. Taip
gi gerai žinome, kad b o h e m a s
nesijuoks, kai girdės apie l a u k e
padžiautus popierinius r a n k š 
luosčius, pajuokiančius jo t a u 
pumą. Taip ir mes. k i e k v i e n a s
labai individualiai atsiliepiame
į komiškas situacijas.
Viešnios iš Philadelphijos me
niškai perteiktoje kūryboje visi
kartu ir kiekvienas a t s k i r a i
galėjome apsčiai pasijuokti a r
nusišypsoti. Buvo linksma klau
sytis ..Operos". ..Veikėjų,
..Košės", juoktis iš avantiūristo
..Gaidžio" ir kombinatoriaus"
..Pomidoro" ir t i k r a i iš širdies
iki ašarų kvatotis, girdint apie
..Jonuko ir Marytės" nesėkmes.
Menininkės vaizduotės laku
mas, užgriebiant universalinę
tema sužibėjo ..Gyvenimo elek
syre", o švelniu humoru apipin
toje, bisui paskaitytoje ..Kredito
kortelėje" jos sugebėjimas leist
ne tik pasijuokti, bet ir susimasty t. kas atsitinka, kai gyve
name ..instant gratification"
principu
Julijos atlikta programa buvo
graži dovana ne tik P u t n a m o se
selėms ir jų b e n d r a d a r b i a m s
Chicagoje. bet ir visiems šventės
daly viams.
Aldona P r a p u o l e n y t ė

LIET. D U K T E R Ų
VALDYBA
Lietuvos
Dukterų
nau
joji
valdyba
pasiskirstė
pareigomis: pirm. Stasė Paulionienė. I v-'cepirm. ir renginių
vadovė Joana Krutulienė. II vicepirm. Marija N o r e i k i e n ė ,
sekr. Marija Barienė. ižd. Gra
žina Micevičiūtė. Namelių admin. Vanda Prunskienė, adm.
pad. Ona Mažionytė, n a m . sekr.
Petronėlė Kinderienė, sekr. pad.
Salomėja Undraitienė. n a r i u
registratorė Irena Vebrienė.
vyr. seniūnė Ona Šmitienė, lėšų
telkimo vad. Aldona A n k i e n ė .
koresp. ir biul. red. Sofija Jelio- Regina Andrijauskienė Lietuvių Respublikonu Illinois lygos septynioliktame
nienė. vaišių vad. Emilija Kan- metiniame visuomenės ir politinių veikėju pagerbimo bankete, balandžio 24
tienė. pav. Nastė Šemienė. soc. d. vvkusiame Lietuvių Tautiniuose namuose, už ilgameti darbą lygos valdybo
je bovo pagerbta Nusipelniusios darbuotojos žymeniu. Iš k.: LRI lvgos
skyr. vad. Nijolė Grigaliūnienė,
vicepirm. Pranas Jurkus. Regina Andrijauskiene priima žymenį iš LRI lygos
pav. Janina Gaigalienė: rev. pirm Vytauto Jasinevičiaus.
komisijoje: J u z ė Ivašauskienė.
Nuotr. Vyt. A. Račkausko
Halina Bagdonienė ir Adelė
Lietuvninkienė.

Diplomuota psichologė
Korėjoje
1978 m. Augutė baigė Švento
sios Šeimos (Holy Family i
a u k š t . mokyklą. Sekančiais
m e t a i s įstojo į ROTC (Atsargos
k a r i n i n k ų k u r s u s ) UCLA
skyrių, o 1981 m. buvo pakelta
į j a u n . leitenantės laipsnį JAV
k a r i u o m e n ė s ryšių batalione.
Vėliau baigė parašiutininkų
k u r s u s . Tačiau Augutė, kad ir
labai pamilusi skraidymo sriti,
neapleido aukštoj" mokslo. 1982
m. ji baigė UCLA universitete
psichologijos fakultetą.
Baigusi universitetą, pasiliko
kariuomenėje. Atlikusi 2 metų
t a r n y b a Korėjoje 'Camp Casey),
buvo pakelta i vyr. leitenantės
laipsni. J a u pirmaisiais tarny
bos metais Korėjoje buvo paskir
ta vadovauti būriui, antraisiais
— jai leista vadovauti kuopai.
1987 m. ją perkelia į JAV
k a r i u o m e n e s aviacijos diviziją
Alabamoje, kur ji ir baigė heli
kopterių skraidymo mokyklą,
skraidydama HUET ir kitos rū
šies helikopteriais. Šią skrai
dymo mokykla Y. Augutė baigė
pirmąja ir buvo viena iš ne
d a u g e l i o k a r i n i n k ų toliau
t ę s i a n č i ų skraidymo mokykla.
Alabamoje ji buvo pakelta j
kapitonės laipsnį.
Kapitonė mėgsta meną
Y. Augutė, nois dar jauna
moteris (nė 30 m nesulaukusi >,
y r a labai daug keliavusi po
platųjį pasaulį ir ne vien savo
tarnybos reikalais. Pora kartų
apkeliavusi Europą, ji keliavo
po Japoniją. Indiją. Nepalą.
H o n g Kongą.
Australiją.
Naująją Zelandiją, Kanadą,
Havajus, gerai pažino Korėją.
Laisvalaikiu melsta skraidyti
vienmotoriais lėktuvais, taipgi

I),iii Zitos Sodeikienes ir dail. Adns Sutkuvienės kūriniu parodos atidaryme Balzeko Lietuviu
Kultūros muziejaus meno galerijoje susirinkusios dailininkas Sėdi iš k Zita Sodeikiene. Ada
Sutkuviene. Vanda Baiukiene Stovi iš k.: Nijolė Palubmskienė. Marija (Jaižutiene. Jadvyga
Paukštiene, Nijole Baniene. Vilija Eivaitė. Janina Monkutė Mirks. Magdalena Stankūnienė. Man
ja Ambrozaitienė ir Ona Baužienė.
Nuotr J. Tamulaičio

i
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PRELATO A.
DAMBRAUSKOJAKŠTO MIRTIES 50
METŲ SUKAKTIS
Kun. dr. V. Cukuras vaizdžiai
Balandžio 24 d. lietuvių Kul
tūros Židinyje Lietuvių Ka papasakojo apie prelato A.
talikių Moterų kultūros draugi Dambrausko laidotuves 1938 m.
ja suruošė prelato A. Damb- Jis su kitais trimis klierikais
rausko-Jakšto 50-ties metų mir budėjo prie prelato karsto. Ne
ties sukakties atminimą. Šio buvo jokių kalbų, nei gėlių. Taip
minėjimo oficialiąją dalį pradėjo norėjo pats prelatas. Jo tes
draugijos pirmininkė rašytoja tamento vykdytojas buvo kun.
Birutė Lukoševičienė. Šiltu prof. Pijus Dambrauskas. Prela
žodeliu pasveikinusi minėjimo tas A. Dambrauskas buvo pa
dalyvius ir pristačiusi pro šarvotas kunigų seminarijos
gramos atlikėjus, vadovavimą name. Paskutinę pagarbą ati
perdavė Ginai Simonaitytei. Po duoti prelatui prie jo karsto
įspūdingos kun. L Andrie- buvo atvykęs prezidentas A.
kaus, OFM, invokacijos. pagrin Smetona ir kiti Lietuvos
diniu kalbėtoju pakviestas kun. vyriausybės nariai. Prelatas
dr. Voldemaras Cukuras. Kilnią buvo palaidotas Lietuvos vals
prel.
Dambrausko-Jakšto tybės lėšomis.
Po to I. Banaitienė perskaitė
asmenybę jis išryškino savo
įdomiais ir turiningais atsimi prelato A. Dambrausko-Jakšto
nimais iš Kauno seminarijos rašytą laišką jos vyrui inž: Bro
laikų. Būdamas dar jaunas niui Banaičiui, kuris tuo metu
klerikas, kun. V. Cukuras gerai vedė kovą su Kauno elektros
pažino prelatą ir turėjo nuola : bendrove dėl tarifų papiginimo
tinius ryšius su juo. Jam nepa šviesai ir motorams.
Štai to laiško turinys.
mirštamą įspūdį paliko prelato
Perskaitęs ,,L.A." 2-am n-ry
universali asmenybė. Prelatas
buvo plačios dvasios, gilus mąs Tamstos straipsnį, laikau sau
tytojas, filosofas. Savo filosofiją pareiga tarti Tamstai nuoširdų
jis grindė religija. Buvo autori padėkos žodį už gynimą Kauno
tetingas kritikas, knygų piliečių nuo Kauno elektros sto
recenzentas. Nebuvo tos srities, ties išnaudojimų.
Jei toji stotis ima 519c viršaus
kurioje prelatas nebūtų pasi
reiškęs. Nevengdavo pabarti kaip jai koncesijos leista, tai ji
klystančių. Buvo tikras tiesos yra nuolatinė Kauno gyventojų
ieškotojas. Už visą tai jis buvo plėšikė, apgavikė ir turi būti
traukiama tieson. Jos išnaudoji
visų gerbiamas.
Tik atgavus Lietuvai nepri mams turi būti padarytas galas.
Bet ar bus padarytas? Tai yra
klausomybę, lietuviai dar buvo
klausimas,
kuris ne man
smarkiai sulenkėję. Prelatas
darė visas pastangas atitraukti vienam labai rūpi.
Aš labai bijau, kad ši byla
lietuvius nuo sulenkėjimo. Jis
rašė eilėraščius dar į „Aušrą". nepasibaigtų biurokratiškai: į
Jam rūpėjo mūsų rašyba. Gerai Tamstos kaltinimus, stotis at
mokėjo daugelį svetimų kalbų, sakys sofistišku straipsniu,
o Esperanto kalbą išmokęs valdžios atstovai — nespecialisvažiuodamas traukiniu išilgai tai dėl dalyko nežinojimo, gali
pamanyti, Tamstą perdėjus, ir
Lietuvos.

LIETUVIAI
CALIFORNIJOJE
(Atkelta iš 4 psl.)
kuris gabiai redaguojamas
Valės Baltušienės, advokatės
Žibutės Brinkienės-Alex ir Vin
co Skyriaus. Jiems už tai pri
klauso visų padėka. Naujai val
dybai — stiprybės ir ištvermės
dviejų metų darbuotės tarny
boje.
Stasė V. Pautienienė
PENSININKŲ KLUBO
VEIKLA
Laikas labai greit bėga. Jau
penketas metų prabėgo, kai
Juozas Kaributas, pasikvietęs
žurnalistą VI. Bakūną ir B.
Stančiką įkūrė L.A. Pensininkų
klubą. Dėka pirmininko,
klubas išvystė gyvą veiklą.
Suorganizavo įvairių išvykų:
laivu į Aliaską, į Argentiną.
Braziliją; vietoje į Sprouce Goos,
į Katedrą kalėdiniam ir velyki
niam vaidinimui ir daugybę
išvykų į Las Vegas. Klubas
buvo entuziastingai ir užsidegęs

diskutavo, kad seneliams būtų
pastatyti namai, bet nerado
pritarimo visuomenėje. Geroką
pusmetį klubo pirm. J. Karibu
tas labai sirgo, bet dabar jau
pradeda atgauti jėgas. Gegužės
29 d. šaukiamas susirinkimas,
žadama įdomi paskaita apie
testamentų sudarymą ir paliki
mus. Manau, kad toji paskaita
bus visiems labai įdomi. Pirminikas yra užplanavęs kelionę
laivu į Meksikos „Rivierą"
spalio 30 d. Naujas „Kamavai"
laivas žada gražią ir nuotai
kingą kelionę. Pensininkų
klubas tapo pripažintas ne pelno
organizacija, kuri gauna nemo
kamą autobusą vietos (miesto
ribose) ekskursijomis. Planuoja
ma suorganizuoti grupę narių,
kurie lankytų ir aprūpintų tuos.
kuriems reikalinga pagelba. Tai
geras sumanymas. Pirmininkui
labai darniai talkina vicepirm.
A. Jokubėnas. sekretorius A.
Vosylius, kasininkė S. Adomo
niene ir narė Pr. Valiulienė. Re
vizijos komisiją sudaro: E.
Butkienė ir Pr. Dovydaitis.
Pr. Valiulienė

stotį nė kiek nenusidėjus. Tuo
būdu viskas gali likti in statu
quo anie.
Man būtų labai gaila, jei visas
Tamstos darbas nueitų niekais.
Ir priešingai būčiau Tamstai
dėkingas, jei Tamsta priverstumei Kauno Elektros stotį
l a i k y t i s griežtai sutarties
sąlygų. Būčiau dėkingas ir kaip
atskiras Kauno gyventojas, bet
dar labiau, kaip Šv. Kazimiero
draugijos pirmininkas. Mat,
draugija turi didelius namus,
savo spaustuvę, knygynus,
sandėlius, taigi suvartoja daug
elektros. Beveik kas kelintas
mėnuo tenka mokėti tūks
tančius litų. Jei sto-is patiekia
neteisingas rokundas, tai mūsų
Draugijai tenka sumokėti 51%
viršaus normos. Iš čia susidaro
didelis nuostolis.
Taigi, aš manau, mūsų Drau
gija mielai sutiktų paremti iš
savo šalies Tamstos garbingą
kovą prieš Elektros stotį, jei tik
būtų vilties toji kova laimėti ir
permokėtus pinigus iš stoties
atsiimti. Būčiau labai laimin
gas, jei Tamsta teiktumeis į
mano paliestus čia klausimus
keliais žodžiais atsakyti.
Aukštai Tamstą gerbiąs ir
pasisekimo linkįs
(pasirašo) Prel. Dambrauskas
Inž. B. Banaitis 1930 metais
buvo paskirtas ekspertų komi
sijos pirmininku tikrinti Kauno
elektros stoties eksploatacijos
koeficientui. Šis darbas buvo la
bai trukdomas elektros stoties
bendrovės, kuri nuslėpdavo
reikalingas sąskaitas, pro
tokolus ir kitokią reikalingą

medžiagą. Daug nemalonumų
B. Banaičiui teko patirti ir iš
kai kurių Kauno miesto savival
dybės narių, k u r i e turėjo
elektros stoties bendrovėje akci
jas ir buvo pakviesti tos bendro
vės juriskonsultais. Didelės
moralinės paramos B. Banaitis
susilaukė iš prelato A. Damb
rausko, kuris parašė jam kelis
padrąsinančius laiškus. Šių
laiškų originalai tebėra I.
Banaitienės saugojami. Na, bet
elektros byla buvo teigiamai iš
spręsta paskutinėje teismo in
stancijoje. Elektros tarifai buvo
sumažinti. Padėjo ir adv. R.
Skipičio suorganizuotas Kaune
elektros streikas. Vyresnės kar
tos lietuviai prisimena, kaip
streiko metu Kaune apie 15
min. Kauno gyventojai užgesino
elektrines lempas. Dr. Bagdo
žmona prisimena, kai ji tada bū
dama studentė, su keliais stu
dentais sudarė grupę, kuri ėjo
Kauno miesto gatvėmis tikrin
ti, ar kas degina elektros lem
pas. Entuziastingai jaunuoliai
paleisdavo akmenis į tuos lan
gus, kuriuose matėsi elektros
šviesa.
Minėjimo programą gražiai
paįvairino jaunuoliai Rasa
Adams ir Aleksandras Maldu
tis. Jie perskaitė visą eilę prela
to A. Dambrausko-Jakšto su
kurtų eilėraščių. Pabaigai
keletą įdomių anekdotiškų
prisiminimų apie prelatą A.
Dambrauską papasakojo svečias
iš Romos prelatas L. Tulaba.
Su padėkos žodžiu minėjimą
uždarė pirm. B. Lukoševičienė
ir visus pakvietė vaišėms.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.
P. O. Box 21073
Woodhaven, N.Y. 11421
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VI L I M A S
M O VIN G

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208V 2 West 95th Stret
Tel. — GA 4-8654

MACHINES

Nuomoja, Parduoda. Taiso

VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI
KULTŪROS KONGRESE

Kun. Kazimiero Prapuolenio parašyta knyga. Kaip lenkų
kunigai prievarta lenkino lietuvius. Išleista 1987 m. 365 psl.
Kaina $10.00

PHONE — 581-4111

284-1900
Jei noriteparduoti atpirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
ŠčerbaKei Mayer dėl sąžiningo patari
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.

Išnuomojamas 6 kamb. b'j'as I a ; su
šiluma; naujai išdekoruotas; su
kilimais; 2 auto garažas. Marquette
Rd. ir Rockwell apyl.
Skambinti 778-0154

2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486
VENCKAUSKAS, Inc.
Builders & Remodeling
Porches & Decks
• Floor & Wall Tite
Aluminum Siding & Trim • Krtchen & Baths
Masonry
«Rec Rooms
Additions
'Insurance Repairs
Joe (312) 582-7606
Peter ( 3 1 2 ) 371-7499

\

~f
KMIECIK REALTORS

DANUTĖ SCERBAITE MAYER

išnuomojamas gražus, erdvus 4 kamb.
butas priešais parką, California Ave.
Moderni virtuvė ir v o n i a . Virykla ir
šaldytuvas. Pageidaujama vyr. amžiaus
pora. arba pavieniai.
Skambinti 430-2137

MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius.
BEN SERAPINAS
636-2960

For rent 2 cottages in quiet area,
1 bl. from lake Michigan; pvt.
beach; linens incld. Seasonal,
monthly, or weekly available.
Lakeside, M i c h . Call
Rita
312-445-4465.
-»
FOR SALE
For sale 1985 Cutlass Olds
Cierra, V6 eng., lt. green; $5,500.
Call 445-8512

REAL ESTATE

VALOME
KILIMUS. BALDUS.
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5168

Firkt
Republic
Reąlty, Inc.

Namas apžiūrėjimui, sekmad., gegužės
1 5 d. 1-4 v. p.p. 5 2 3 0 S. Sprinffleid
Švarus: 3 mieg. kamb. mūras su didele
virtuve-valg.: prausykla su plytelėmis:
ištisas rūsys; centralinis šald.. aluminio
..trim"; potvynio kontrolė, nauji elektros lai
dai; Vh auto. garažas, didelis kiemas;
puikiai išlaikytas. Skubėkite apžiūrėti!

Namas apžiūrėjimui, s e k m a d . , ge
gužės 15 d . 1-4 v. p.p. 6 5 4 1 S. Alba
n y . Didžiulis 7 kamb. mūras; 3 dideli mieg ;
gražus TV kamb ; ištisas rūsys; 2 auto.
garažas; naujas stogas ir elektros laidai; la
bai Švarus. Skubėkite!
No. 215 — 61st & Austin; 5V2 kamb
mūras: 3 gražūs mieg. kamb.: 134 moder
ni prausykla. Delux medžio spintelės virtu
vėje: gražiai įrengtas rūsys; centralinis
šaldymas; aluminio ,,trim", 2Vį auto
garažas su autom, atidarymu; puikiai
išlaikytas. Apžiūrėkite dabar!
No. 202 — 72 & Kedzte. Tik $55,900!
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.:
gražaus medžio spintelės virtuvėje: IV2
prausyklos; ištisas rūsvs; aluminio ..trim ':
nauja šildymo sistema, centralinis šald ir
elektra Puikus pirkinys: gerai išlaikytas
Skubėkite!

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų
pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės
Namo įvertinimui skambinkite skubiai —
dabar.

VALDA PAŠKUS

TAISOME
SKALBIMO !R DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis į: Hermis Deckys

Namas apžiūrėjimui sekmad.. gegužes
15 d. 1-4 v . p.p. 7 2 5 9 S. Troy. Naujas,
mūrinis; 7 dideli kamb ; 3 didžiuliai mieg .
virtuvėje medžio spinteles: ištisas rūsys,
gražus garažas; naujas stogas, šiid sis
tema ir kilimai: alummio ..trim": puikiai
išlaikytas, labai švarus Skubėkite!

AR NORITE PARDUOT!''

TURIME PIRKĖJŲ. REIKIA NAMŲ!
Suinteresuoti nuosavybės pirkimu ar
pardavimu, prašau nedeteiant skambinti
šiais telelfonais:
499-2912
857-7187

O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel.— 434-7100

rffir*

Tai. 585-6024

RE/MAX
REALTORS

Nuo 8 v. ryto iki S v. vakaro
Kalbėti lietuviškai

r MAR0.UETTE

GREIT
PARDUODA

Namas apžiūrėjimui. Pard. sav.
5401 S. Ksriov
Šeėtd.-sekmd. gegužės 14-15, 1 1 - 4

RIMAS L. STANKUS
361-5950
635-6159
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią (Staiga, prašome
paminėti, kad esate arba/xxrte būti
Rimo Stankeue klientais Nuosa
vybės įkainavimas

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

P-Pšvarutėlis; 1V4 aukšto mūras: 5 mieg.
kamb.; naujai išremontuotas: 2' ? prau
syklos: visai nauja virtuve-valg ; centralinis
saldymas: ištisas įrengtas rūsys: 21/į auto
garažas 40 pėdų kampinis skiypas:
remontų nereikalinga. St Turibius parapi
ja. $114.900.

J.

IR MĖGĖJAMS
D a u g sutaupysite, pirkdami čia jų
Pasinaudokite patogiu

p l a n u a t i d e d a n t pasirinktus
ypatingai

progai.

reik
Pilnai

u ž b a i g t ų f o t o nuotraukų aptarna
vimas.

Atidaryta

pirmadienį

ir

k e t v i r t a d i e n į vakarais iki 8 valan' d o s A n t r a d . ir treciad. susikalbėsit
lietuviškai

3314 West63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

>

Ieškomas meistras galintis už žemą
kainą pataisyti elektrą, vamzdžius ir
vidaus įrengimus. Turi turėti savo
įrankius. Mokėti šiek tiek angliškai.
Skamb. 450-0305 arba 333-0906

FOR RENT

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

•
•
•
•

GREIT IR^SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas

BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski
767-0600

HELP WANTED

V. T. ELECTRIC CO.

Licensed, Insured — Bonded
436-6937
Elektros ir namų apšildymo
sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

menis

Paremta gausiais istoriniais ir archeologiniais
duomenimis. Išleista 1987 m. 285 psl. Kaina $10.00
šios knygos gaunamos pas J. Vaznelį, DRAUGE ir pas
leidėją:
ANTANAS MARMA
4 6 0 1 S. Talman Ave.
Chicago, III. 60632

Norėčiau susipažinti su jaunesne
viešnia iš Lietuvos.
Skambinti 312-656-6599

VVanted live-in housekeeper,
Orland Park, Mon. thru Fri.
Call 349-3969

5 6 1 0 S. P u l a s k i Rd., C h i c a g o

reikmenis

LIETUVOJE KRIKŠČIONYBE ĮVEDĖ MINDAUGAS

BELL-BACE REALTORS
INCOUE TAX — INSURANCE
6529 S. KEDZIE
778-2233

patarnavimas

PHOTO SUPPLY
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus

V i r š 50 m e t ų patikimas j u m s

Birželio 24, penktadienis
8:00 v.v.
LITERATŪROS VAKARAS
Bickford Park High School
777 Bloor Street, W

Birželio 27, pirmadienis
8:30 v.r.
Sekcijų svarstybos
5:00 v.v.
PL IV Kultūros kongreso uždarymas
Loevv's VVestbury Hotel
8:00 v.v.
POKYLIS
Prisikėlimo parapijos salėje
1011 College Street

B?mš KOMPIUTERI^

Maid wanted vveekend days. Mušt
have transportation; mušt speak
English. Apply in person. D-LUX
Motei, 9 3 r d & Cicero.

TYPEVVBITERS A N D

MIGLINAS TV

Birželio 26, sekmadienis
10:30 v.r.
Pamaldos
Lietuvos Kankinių šventovėje
494 Isabella Avenue
Mississauga, Ontario
12:30 v. p.p. - 5:00 v.v.Sekcijų svarstybos
Anapilio salėje
2185 Stavebank Road
Mississauga, Ontario
8:00 v.v.
KONCERTAS
McMilIan Theatre
Edvvard Johnson Bldg.
University of Toronto
Bloor Street & Avenue Road

Ieškomas Don Urbanskas arba jo te
ta Bronė Lomsargis. Žinančius
prašome pranešti: Anelei Gumbelevičienei, 6730 Upper Olalla Rd.. VVinston, OR 97496, Tel.: 503-679-4879.

7 9 2 2 S. PULASKI RD

VVAGNER and S O N S

* niAov*

Birželio 25, šeštadienis
9:30 v.r.
PL IV Kultūros kongreso 'tidarymas
10:00 v.r. - 5:00 v.v.
Paskaita, sekcijų svarstyo^s
Loevv's VVestbury Hotel
475 Yonge Street
7:30 v.v.
Putino drama VALDOVAS
Los Angeles lietuvių dramos sambūris,
režisuoja Petras Maželis
Central Technical Scholl
724 Bathurst Street

REAL ESTATE

Ieškau garažo automobiliui Marquette Parko apyl.
Skambinti: 737-4101

ELEKTROS
Į V E D I M A I — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

ADDING

CLASSIFIED GUIDE

J. BACEVIČIUS

Tel. 376-1882 ar 376-5996

PL IV-SIS KULTŪROS KONGRESAS
1988 m. birželio 24-27 d.
TORONTE, KANADOJE

REMKIME TAUTOS FONDĄ
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises.
Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią
okupaciją.
Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo
palikimu reikalus.
Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių,
IRS Cert. No. 51-0172223.

Šis minėjimas buvo prasmin
gas, įkvepiantis domėtis ir
pagarbiai atminti tas kilnias
asmenybes, kurių pėdos giliai
įmintos lietuvių kultūriniame ir
visuomeniniame gyvenime.
I. Banaitienė

r

MCKEY & POAGUE
WtiM*rtansto«

767-6655

1

Mes patariame DRAUGO skaitytojams.
Parduodami ar pirkdami nekiln. turtą, išsirinkite
agentą, kuris pažįsta apylinkę ir apsaugo jūsų in
teresus, įsigijote nuosavybę sunkiai dirbdami. Nepasi
duokite panikai ir neparduokite iš baimes! Raskite laiko
paskambinti: Alexander J . Mockus, Vice President
& Managing Broker, 767-6655.

i

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gegužės mėn. 14 d.
nazijos apžvalgą, kviesdamas ją už 500 dol. Su nemažom sumom ir ukrainiečių mitingas, kurio
metu
priimta
rezoliucija
skelbė:
jungėsi
ir
kai
kurios
draugijos.
remti finansiškai ir ateityje
1908 m. gruodžio pradžioje ant „išvyti maskolius Azijon ir pa stipriai padidėjusi apdrauda kad j a u daugelį metų į
džiaugęs dideliu dalyvių parūpinti naujų mokinių. Iškil
PO AŠTUONIASDEŠIMT
skaičiumi (jų buvo per du mingas, įspūdingas ir smagus dviejų aukštų su rūsiu namų likti Lietuvą lietuviams, Ukrai (10,300 dol. į metus) ir netikėti, didžiuosius namų renginius
METŲ
buvo baigtas buvo iškeltas pabaigtuvių vai ną rusinams". Vėliau bendrovė daug kainuojantys gedimai, ga 'Naujųjų
metų
sutikimą,
šimtus), į sceną, publikai minėjimas
pradėjo
rūpintis
ir
pomirtinėmis
lintys
kasą
i
š
t
u
š
t
i
n
t
i
per
nikas
ir
pradėta
ruoštis
iškil
Lietuvos
himnu.
Programai
gegužinę,
mugę)
aktyviai
Šių metų balandžio 16 d. triukšmingai plojant, pakvietė
narių
pašalpomis.
trumpą
laiką.
Bėdai
ištikus,
vėl
mingam
patalpų
atidarymui.
pasibaigus,
nemažai
žmonių
jungiasi
mūsų
šaunusis
jauni
Philadelphijos lietuvių kolonijai tarybos ir valdybos narius. (Jų
Lietuvių
muzikinis
namas
būtų
reikalinga
visuomenės
Nutarta
pagal
to
meto
lietuvių
mas. Yra gražių vilčių, kad jis
buvo išskirtina diena — jos visų pavardės buvo suminėtos įsigijo kasečių su sol. Nelės
visą
laiką
buvo
svarbus
Phila
pagalba.
paprotį
džiaugtis
ir
linksmintis
įrašytom
dainom.
pamažu
į savo rankas, perims
vakare M.K. Čiurlionio salėje šiame laikraštyje Naujų metų
delphijos
lietuvių
kultūros
tris
dienas.
Iškilmės
pradėtos
Istorija
kartojasi
—
po
80
m.
Minėjimo
dalyviai
gavo
po
visus
namų
reikalus. Tokiu
vyko iškilmingas Lietuvių sutikimo aprašyme). Svečių
židinys.
Čia
buvo
knygynas,
Lietuvių namai vėl tapo Phila būdu jais dar ilgus metus galės
namų 80 m. veiklos minėjimas, buvo ir iš artimųjų kolonijų, o dailų sukaktuvinį leidinėlį, Naujų metų išvakarėse pamal
skaitykla,
vakarinė
mokykla.
dom
Šv.
Jurgio
bažnyčioj.
Di
delphijos ir apylinkių lietuvių naudotis ir džiaugtis ateinan
kuriame
be
sveikinimų,
infor
susidėjęs
iš
akademijos, pora net iš Lietuvos.
Čia
vėliau
glaudėsi
Lietuvių
drdžiulė
minia
sudarė
eiseną
į
kultūriniu centru ir pasidi čios kartos.
macinių
žinių,
buvo
ir
įdomi,
Iškilminga vakarienė pradėta
vakarienės ir koncerto.
ja
ir
Lietuvių
bendruomenės
džiavimu. Malonu pastebėti,
Bronius Vaškaitis
Algiui Šalčiūnui, oficialiosios šampano taurių pakėlimu. spalvinga Lietuvių namų isto naujuosius namus. Jos prieša
Philadelphijos
apylinkė,
o
dar
kyje
grojo
du
orkestrai,
Šv.
Jur
rija,
parašyta
a.a.
dr.
Jono
dalies vadovui, pasveikinus Gerai nuotaikai įsivyravus, il
vėliau ir kultūros centras.
vakaro dalyvius, visų buvo gokai vaišintasi ir dalintasi Puzino, Vinco Šalči uno ir gio kareivio dr-jos ir Lietuvos
Prieš 25 m. bendrovė savo ka
Vytauto Volerto. Joje atsklei gvardijos Amerikoje nariai žy
sugiedotas Amerikos himnas. bėgamosiomis aktualijomis.
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Didžiausia minėjimo atrakci džiama ne tik didinga Lietuvių giavo uniformuoti su bliz soje turėjo per 50,000 dol. Deja.
Kun. Kajetonas Sakalauskas
nuo
čia
pradėjo
sparčiai
slinkti
gančiais
kalavijais.
Buvo
nepap
sukalbėjo invokaciją. Gedi ja buvo muziko Arvydo ir namų misija, bet taip pat
į pakalnę.
A.tA.
minas Surdėnas, buvęs ilga solistės Nelės Paltinų, jau šeštą išryškinamas senų laikų rastas džiaugsmas. įžengus į
naujutėlius
namus.
Buvo
lietuvių
sumanumas,
drąsa,
or
1974 m. kasoje esant tik 5,000
metis Lietuvių namų tarybos kartą atvykstančių į Ameriką,
STASYS ČIŽIKAS
kalbos,
pakaitom
grojo
ganizuotumas,
didelis
rūpestis
dol.
įvyko gana triukšmingas
pirmininkas, atidaromajame koncertas. Pas mus pasirodė
orkestrai, dainavo Birutės narių susirinkimas: vieni siūlė
žodyje pasidžiaugė gražiai pirmą kartą. Nelė, įskaitant du savo tautos reikalais.
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis
choras.
Naujų
metų
dieną
vyko
Leidinėlyje
minima,
kad
šio
namus
likviduoti,
o
kiti
—
vėl
„bisinius"
iššaukimus,
atliko
19
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Vyrą. Tėvą ir Brolį, kurio
s u r u o š t u renginiu, n a m ų
netekome 1987 m. gegužės mėn. 17 d.
pasiektais laimėjimais. Skatino svetimtaučių ir mūsų kompozi amžiaus pradžioje Philadelphijoj koncertas, kurio programą pereiti į akcinę bendrovę ir
Nors laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime
ir toliau ne tik juos, bet ir kitus torių sukurtų estradinio pobū gyveno apie 15,000 lietuvių, iš atliko Birutės choras. Trečią pastatą pradėti remontuoti.
dieną
puotauta
ir
šokta.
kurių
nemaža
dalis
buvo
susis
Laimėjo
paskutinieji.
Buvo
džio
dainų.
Jose
buvo
išsakyta
užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jam mažiną
mūsų kolonijos aktyviuosius
Nuostabus
dalykas:
namų
pietusi
šiaurės
rytų
miesto
pakeisti
įstatai,
Lietuvių
muzi
ramybe.
junginius visomis išgalėmis ilgesys paliktiems namams, tė
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos šeštadienį
vynei, pajūriui. Atskleistas dalyje. Ten greitai buvo įkurta atidarymo metu gauta 1,155 kinis namas pavadintas Lietu
remti.
dol. pelno. Bendrovę ir toliau vių namais.
Šv.
Jurgio
kareivio
draugija,
gegužės
mėn. 21 d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje
gamtos
žavesys.
Betgi
Vytautas Volertas, daryda
lydėjo
laimė
—
gana
greitai
Amerikos
lietuvių
ukesų
Chicagoje.
Atgimė
Lietuvių
namų
staty
mas Lietuvių namų apžvalgą, daugiausia dainos sukosi apie
išmokėjo skolas ir kasoje tojų entuziazmas. Paprašyti,
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
suminėjo tų namų statybą, jų svajingą meilę. Iš jų įspū (piliečių) klubas, Lietuvių
pradėjo
didėti
s
a
n
t
a
u
p
o
s
.
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir paminklo
žmonės gausiai pirko akcijas.
iškilmingą atidarymą, ilgą dingiausia buvo Martini Ave gvardija Amerikoje, „Birutės"
pašventinime.
Kadangi
šios
bendrovės
patal
giedorių
dr-ja,
„Kanklių"
Kai
kurie
jų
įsigyjo
net
už
kelis
gražią veiklą, ištikusią fi Marija, atlikta su nuostabiu
pos
buvo
didžiausios
iš
visų
klubas
ir
kt.
Religinei,
patrio
tūkstančius. Deja, nors surin
Liūdinti žmona Zinaida ir visa šeima.
nansinę krizę ir dabartinę jų jautrumu, didele pagarba Mari
lietuviškų
parapijų
ir
klubų,
tinei,
politinei,
visuomeninei
kus ir gana didelę pinigų
jai. Dainoms nemažai žavumo
būklę.
todėl čia vyko gausesnieji sumąjos pakako tik medžiagų
Vytautas Matonis, valdybos pridavė solistės graži vaidyba ir veiklai plečiantis, pasigesta
suvažiavimai, buvo ruošiamos pirkimui remonto reikalams.
erdvių,
nuosavų
patalpų.
Pora
p i r m i n i n k a s , pabrėžė, kad puiki, kelis kartus pakeista,
tautinės šventės, įvairūs minė Vincui Šalčiūnui vadovaujant,
Lietuvių n a m a i yra mūsų vakaro apranga. Prožektorių energingų vyrų pradėjo kelti
jimai,
koncertai, vaidinimai, savanoriai per kelerius metus
mintį,
jog
reikia
įsigyti
savus
kolonijos susitikimo vieta, šviesoje ji liekną solistės figūrą
A.tA.
literatūros
vakarai, žymių dažnais vakarais rinkosi į Lie
kurioje susispietę džiaugiamės darė įspūdingą. Estradinio namus. Graži idėja greitai
asmenų sutikimai. Salėje 1911 tuvių namus ir ilgas valandas
HERMANUI HUBEI
mūsų t a u t o s laimėjimais, žanro dainos ypač daug susilaukė nuoširdaus pritarimo
m. iškilmingai buvo priimti iš ten nuoširdžiai plušo. Kokie gi
kai
kuriuose
sambūriuose,
bei
džiaugsmo
suteikė
lengvos
apgailestaujame jos nesėkmes.
Lietuvos atvykę kun. Juozas to rezultatai? Juos apibūdina
mirus, jo seserims, ONUTEI STACK, MARYTEI
Žvelgdamas į ateitį, būkštavo, muzikos mėgėjams.. Koncerto daugelyje pavienių žmonių.
Tumas Vaižgantas ir kun. Ol Volertas: „Stipriai apleistas,
NENIENEI su vyru ir kitiems giminėms bei artimie
kad ateities darbai bus sun atlikėjai buvo lydimi aplodis 1907 m. buvo sušauktas susi
š a u s k a s , rinkusieji a u k a s talpus p a s t a t a s , gąsdinęs
rinkimas
ir
nutarta
įsteigti
mentais.
Jie
itin
triukšmingi
kesni, nes mūsų eilės retėja.
siems liūdesio valandoje reiškiame užuojautą.
„Saulės" rūmų statybai Kaune. vidun žengusį, pašiurpusiomis
Kvietė visus galimais būdais buvo koncertą baigus. Rengė Lietuvių muzikinio namo bend
1913 m. dar iškilmingiau buvo sienomis, dejuojančiomis grindi
Stasys Banys
H. M. Zubriai
prisidėti prie namų išlaikymo. jams reiškiant padėką, Paltinai rovę (Lithuanian Music Hali).
sutikti
dr. Jonas Basanavičius mis, kumetišku įėjimu, niūriu
Išrinktajai
valdybai
buvo
buvo
apdovanoti
gėlėmis.
K. S. Steponkai
Paskutinis kalbėtojas buvo
ir Martynas Yčas. Jie lėšas apšvietimu, virto priimtinomis
V i r g u s Volertas, a k t y v u s Koncerto viduryje Arvydas pavesta rūpintis namų statyba.
rinko Tautos namam Vilniuje. patalpomis". Sunku surasti
tarybos p i r m i n i n k a s . Pasi padarė platoką Vasario 16 gim- Paaiškėjus, kad tam tikkslui
reikės išleisti 32,600 dol. ir Būdinga, kad tada juos į namus pavienį asmenį, o juo labiau
- žinant, jog tuo metu darbinin atlydėjo 100 automobilių. 1914 šeimą, vienokiu ar kitokiu
kas į savaitę uždirbdavo 5-8 dol., m. dvylikos draugijų buvo būdu neprisidėjusių prie namų
tai buvo labai drąsus ir rizi suruoštas spaudos atgavimo mi restauravimo.
nėjimas, kuriame buvo priimta
kingas projektas.
Dabar namų vertė sukasi apie
Namams vieta buvo parinkta rezoliucija, reikalaujanti Lie 180,000 dol. Valdybos ir tarybos
EUDEIKIS
netoli nuo neseniai pasistatytos tuvai autonomijos su seimu Vil ryžto ir apsukrumo dėka visos
N e s e n i a i s k a i t ė t e šiame miniums" pardavimo ir salių
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Šv. Jurgio bažnyčios. Nutarta niuje, rusifikacijos sustabdymo, trys salės nuolatos išnuomuolaikraštyje straipsnį apie De bei klasių nuomavimo. Taip pat lėšas telkti parduodant akcijas Lietuvai grąžinimo Suvalkų
PATARNAUJA
IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
jamos kitataučiams. Sukaktį
Andreis seminarijos pirkimą. planuojama dalį patalpų pasto po 10 dol. Didelio entuziazmo krašto ir Prūsų Lietuvos. 1914
švenčiant, kasoje buvo apie
4330-34 S. California Avenue
Buvo apibūdinta, kad mūsų viai nuomoti įvairioms įstai pagauti, kai kurie jų įsigijo net m. salėje įvyko masinis lietuvių
20,000
dol.
Tačiau
rūpestį
kelia
Telefonai
- 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2
veikimas buvo nuoširdus, bet goms ir prekybai.
4605-07 South Hermitage Avenue
straipsnis neatstovauja steigimo
Numatomas Lietuvių centro
Telefonas — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1
komiteto minties centrui įkurti. 120,000 kv. pėdų patalpas su 15
Žinios apie centrą bus iš korpo
4 3 4 8 S. California Avenue
akrų žemės galima įsigyti už 1
racijos komiteto spaudos
Telefonas — 5 2 3 - 0 4 4 0
milijoną dolerių. Palyginant su
reikalams.
šių laikų naujos statybos kaina
mtKĖKKF
Savinas and Loan Association
Į šį darbą yra įsijungę (virš 50 dol. kv. pėda), tai yra
lietuviai iš visų Chicagos pusių, nepaprastai geras pirkinys,
įskaitant nemaža ir čikagiškių. įsteigti Pasaulio lietuvių centrą,
Pasiekti bendrą tikslą, nežiū k u r i s
tarnaus
lietuvių
rint įsitikinimų ir gyvenamųjų reikalams dabar ir ateityje,
vietų, reikia jungti visus lie reikia kiekvieno lietuvio
Indėliai iki $100,000.00
tuvius ir jų organizacijas, ati paramos.
Šiam
tikslui
Apdrausti Federalinės valdžios
tinkamai suprasti tikslus ir įgyvendinti reikia 1,000 šeimų,
reikalavimus
įgyvendinti kurios įneštų po 1000 dol. per
pirkimui. Prašom kreiptis į vei metus per ateinančius penke
MARQUETTE FUNERAL HOME
BRIGHTON PARK
MARQUETTE PARK
kiančius komitetus. Lietuvių rius metus.
TĖVAS IR S U N Ū S
4040 ARCHER AVENUE
2657 WEST69th STREET
visuomenė dirba įvairiose or
254-4470
925-7400
Šeimos, paaukojusios po tūks
ganizacijose ir įvairiems tiks
lams. Vis tie tikslai yra verti pa tantį dolerių taps Lietuvių
2 5 3 3 West 71 St., Chicago
BRIDGEVIEVv*
garbos. Šiuo metu yra galimybė centro steigėjais-nariais su
Telefonas - 4 7 6 - 2 3 4 5
8929 S. HARLEM AVE.
sukviesti visus lietuvius ir jų visomis balsavimo teisėmis.
598-9400
1410 So. 50th Av., Cicero
organizacijas į vieną pastogę — Visos aukos, laikantis federaTelefonas - 8 6 3 - 2 1 0 8
linių įstatymų, galės būti
į Pasaulio lietuvių centrą.
Patalpos atitinka lietuvių da nurašomos nuo federalinių
;JA • O . U
bartiniams ir ateities reika mokesčių. Jau šaunus skaičius
UEN0ER
lavimams. De Andreis semina lietuvių šeimų y r a tapęs
rija yra 25 mylios į pietų lietuvių centro steigėjais. Tad
vakarus nuo Chicagos. Vieta kviečiame ir jus įsijungti į šį
1988 METAI — GERIAUSIAS LAIKAS APLANKYTI LIETUVĄ!
lengvai prieinama visiems lie projektą. Jūsų nuomonė, siūly
tuviams, gyvenantiems Chi- mai ir aukos yra labai
STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
cagoje, apylinkėse ir atvykstan laukiamos. Kviečiame visus
LACKAWICZ
tiems iš kitur. Šiose įspūdingose aplankyti patalpas sekmadie
patalpose yra įvairiems paren niais, gegužes 15 ir 22 dienomis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
VILNIUS
HELSINKI
MOSCOW
gimams salės, moderniai įreng ir birželio 5 d., nuo 12 iki 3 vai.
OCPART
MOSCOW
TOLW
ABRIVE
TOUK
NCW YOftK
ITINERARY
HELSINKI
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213
VILNIUS
NO.
COST
USA
MOSCOW
ta virtuvė, sporto salė, koplyčia, p.p. Ten Lietuvių centro stei
JUNE 28
JUNE 27
U-882
JUNE
17
JUNE
U
JUNE
15
$1975
00
2
Nights
Moscow
10
Nigfits
Vilnim.
1
Ntg»vt
l-tetsmki
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-l4ia
lituanistinės mokyklos klasės, gimo komiteto atstovai, aprodę
JULY 26
JULY 25
$197500
JULV 12
JULY'3
JULY 15
2 t*gr<ts Mo*cow 10 Nkgftts Vitmut i N»gM Htftmki
patalpas,
a
t
s
a
k
y
s
jūsų
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700
kambarių posėdžiams, archy
AuOsjS" V .
U-»M
$ 1 9 7 5 0 0 A u G U S 16 AUGUST 17 AUGUST 19 AUGUST »
2 Nights M o * . o w 10 nights Vilnios, i
klausimus.
vams ir t.t.
2 Nignts Moscoo 10 N»gftts Vilmm, 1 N i g M H Į H W * I
SEPT 20
SEPT 19
$197500
SEPT 06
SEPT 07
SEPT 09
LI-885
Patalpos apsuptos 15 akrų
Negalint patalpų aplankyti,
žemės, kur yra įruoštos sporto bet turint klausimų, prašome
Jei norite pasikviesti gimines iš Uetuvos aplankyti JAV ar Kanadą,
ir teniso aikštės. Tinka įvai kreiptis į Lietuvių centro stei
dabar yra geriausias laikas. Nauji valdžios potvarkiai ryšium su
riems lauko renginiams, kaip gimo komiteto narius. Ričardas
VASAITIS-BUTKUS
giminių iškvietimu bei leidimu jiems lankytis užsienyje, yra žymiai
gegužinėms, sporto šventėms ir Burba 312-9369; Al-Rimas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
palengvinti. Kreipkitės [ mus, pasiųsime smulkią informaciją.
t.t. Šiuo metu yra susiorganiza Domanskis 312-246-0049; Mo
1 4 4 6 South 5 0 t h A v e n u e
vęs Lietuvių centro steigimo destas Jakaitis 312-257-7877;
Spalvotam
lankstinukui
ir
tolimesnei
informacija;
gauti,
skambinkite
..tollfree'
arba
rašykite
komitetas, kuris rūpinasi ne Vytautas
Cicero, I l l i n o i s
Januškis
vien pastato nupirkimu, bet taip 312-257-5880; Alvydas Jonikas
Baltic American Holidays Ine
Telefonas — 652-1003
pat ir globos planu, kuris leis 815-838-7410; Linas Norusis
TOLL FREE
AOVtSIONOF
šiam projektui finansiškai 312-349-3866; Jurgis Riškus
R O B E R T J . ELLYN T R A V E L I N C .
1-800-835-6688
išsilaikyti. Numatytos pajamos 312-599-2253; Rūta Sušinskienė
501 F.fthAvenue. NevvYork.N Y 10017 • (212)972-0200
susidėtų iš planuojamų „condo- 312-257-7114.
J.R.

PHILADELPHIA IR APYUNKlS

LIETUVIŲ CENTRO
ĮSTEIGIMAS LEMONTE

GAIDAS-DAIMID

f\v1 midlcind Padarai
70 metų aptarnauja lietuvius

PETKUS

ELE

1988 METŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ
TVARKARAŠTIS

T

i

DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. gegužes men. 14 d.

x Kun. dr. Petras Stravins
k a s lankys Chicagą ketvirta
dienį, gegužes 19 d. Bus galima
išgirsti jo pranešimą „We have
the priests we deserve" Nekalto
Prasidėjimo parapijos salėje
Brighton Parke 7:30 vai. vak.
Visi kviečiami dalyvauti, ypač
jaunimas. Paskaitą rengia
ALRK federacijos Chicagos
apskritis.
x Viktoras Nakas, Lietuvių
informacijos centro VVashington. D.C., atstovas, gegužės 28
d., JAV Jaunimo sąjungos su
važiavime Jaunimo centre
nagrinės temą „Kaip JAV
Jaunimo sąjunga gali efektingai
įkurti informacinį tinklą".
Jaunimas ir visuomenė kvie
čiami dalyvauti.
x Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos dvidešimtasis
sukaktuvinis seimas, kuris bus
gegužės 21-22 dienomis Daytona Beach Shores, Fla., išleido
programą su visų buvusių
pirmininkų nuotraukomis, taip
pat viršelyje yra jdėtas da
bartinės valdybos su pirm. dr. L.
Kriaučeliūno nuotrauka. An
trame puslapyje seimo rengimo
komitetas. Yra seimo programa
ir trumpi pirmininko ir kitų rašinai bei oficialių asmenų svei
kinimai. Pirmasis įdėtas prez.
R. Reagano sveikinimas.
Viršelio priešpaskutiniam pus
lapy įdėta V. Meškausko. „Dir
vos" politinio komentatoriaus,
75-riu metų sukakties proga
nuotrauka, pabaigoje — Mai
ronio paveikslas.
x Marija Lešinskienė, Sa
lem, N.H., parėmė „Draugą" 20
dol. auka ir pratęsė prenumera
tą 1988 metams. M. Lešinskienę
skelbiame garbės prenumerat o r e , o už p a r a m a labai
dėkojame.
x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams,
kurias galima tuojau atsiimti.
American Travel Service Bureau, 9727 S. Westem Ave..
Chicago, 111. 60643. Tel.
238-9787.
(sk)
x Paskolos reikia? Namų
pirkimo paskolos nuo 9.6259c
(2.1 points). „Home Eąuity" pa
skolos 10.5^ (fixed). Automo
bilio pirkimo paskolos iki 5
metų 9.5Tr. KASA Lithuanian
Federal Credit Union 2615 W.
71st Str., Chicago tel.: 598-1333
ir 737-2110.
(sk)
x American Travel Service
Bureau praneša, kad jų ekskur
sijų dalyviai turės galimybę
ekskursijos metu gyventi
Kaune arba Palangoje.
(sk)
x Dėmesio! Jeigu ruošiatės
pirkti ar parduoti namą Cicero,
Berwyn, Riverside, Westchester
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex
Realtv. 5727 W. Cermak Rd„
Cicero, IL. Tel. 656-2233. Jstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
t a s — profesionalas nuosavybių
apkainuotojas. Įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės
ir privatūs asmenys. Jeigu mes
negalim parduoti: mes galim
p a t y s nupirkti!
(sk.)
x Greit p a r d u o d u vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX FIRST, Rimas
S t a n k u s , tel 361-5950 arto
636-6169.
(sk.)

x Zita Petkienė, „Lietučio"
tautinių šokių grupės mokytoja,
iš Seattle, VVash., yra atvykusi
į Chicagą aplankyti savo mo
tinos, švenčiančios 80 metų
sukaktį. Ta proga ji aplankė"
„Draugą", kaip nuolatinė
bendradarbe, pasikalbėjo su
redakcija, painformavo apie
Seattle lietuvių veiklą. Atei
nančios savaitės pradžioje ji
grįžta į Seattle.
x Švč. M. Marijos Gimimo
mokyklos Motinų klubo, dar
želio ir pirmo skyriaus narės
ruošia „Smorgisbord" vaka
rienę pirmadienį, gegužės 16 d..
7 vai. vak. mokyklos salėje. Na
rių motinos ir močiutės atvy
kusios bus pagerbtos. Programą
atliks mokiniai, parodydami
savo talentus. Kviečiame visas
motinas ir močiutes dalyvauti.
x Jungtinis finansų komi
tetas, kuris kaupia lėšas šiais
metais Kanadoje vykstantiems
trims dideliems lietuvių rengi
niams — PLB seimui, Kultūros
kongresui ir Tautinių šokių
šventei — kviečia visus šį
sekmadienį, gegužės 15 d., 3 vai.
p.p.} Jaunimo centre vykstantį
pokylį, kurio metu bus pagerbti
tautinių šokių mokytojai. Taip
pat pasigėrėsime mūsų jaunimo
šokiais ir bus ištraukti
laimėjimų bilietai. Bilietai gau
nami Vaznelių prekyboje.
x Aušra Liulevičienė, viena
iš „Draugo ' redaktorių, vado
vaus IV Kultūros kongreso
spaudos ir radijo sekcijos svarstyboms.
x Lietuvių Moterų fede
racijos Chicagos klubo ruo
šiamam abiturientu pristatymo
pokyliui talkina Motinų komite
tas. Motinų komitetui pirmi
ninkauja Regina Modestienė.
x Kun. V. Valkavičius, Norwood, Mass., mūsų garbės
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą 1988 metams
su 25 dol. auka. Nuoširdus ačiū.
x Finansinė įstaiga ieško
tarnautojo įvairiems raštinės
darbams ir finansinėms trans
akcijoms. Prašoma atsiliepti
paštu su resume ar laišku: P.O.
Box 29130. Chicago, IL 60629.
(sk)
x Krištanavičiaus Fondas
padeda išlaikyti Lituanistikos
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities
kartoms Mūsų darbai reikalaus
moralinės ir materialinės pa
ramos iš lietuvių visuomenės.
Bendrai dirbant mūsų ateitis
gali būti šviesi ir laiminga.
Kviečiame visus į talką. Nuo
mokesčių nurašomos aukos ar
paskolos siunčiamos šiuo
adresu: 5620 South Claremont
Ave., Chicago. IL 60636 USA.
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas.
(sk.'
x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
Kreiptis pas A. Lauraitį. A & L
Insurance Agency, 4651 S.
Ashland Ave., Chicago. 111.
60609. Tel. 1-312-523-9191.
(sk.)
x Akiniai siuntimui j Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaite
- Optical Studio, 2620 West
71 Street, Chicago. 111. 60629
Telefonas 778-6766.
(sk.)

x Baltic Monuments, Inc..
2621 VV.71 Street. Chicago, 111.
Tei. 476-2882. Visų rūšių
paminklai, žeminusios kai
nos, geriausiomis sąlygomis.
(sk.)

x American Travel Service
Bureau ruošia vienos savaitės
kelionę į Alaską š.m. rugpjūčio
12-19 d. Informacijai skambin
kitę arba rašykite: American
Travel Service Bureau, 9727
S. Western Ave., Chicago, IL
60643 tel.: 312-2.38-9787.
(sk)

'

Trumpai peržvelgė tuos pa n e a t s i r a n d a staiga. Kaip
tarnavimus, kuriuos galima ankstyvesnes, taip ir šią krizę
Amerikoje gauti. Bet mūsų kiekvienas pergyvena savaip.
žmonės mažai jais pasinaudoja, Dar daug yra nežinoma apie vy
manydami, kad tai yra lyg resnio amžiaus tarpsnį. Geron
kažkokia šalpa pavargėliams. tologijos mokslas palyginti
Turime gerai žinoti, kad tai dar yra jaunas, gal tik 20-30
nėra jokia šalpa ir nėra joks metų. Šiuo metu psichologai,
nusižeminimas jais pasinaudoti. sociologai bei medikai vykdo
Priminė, kad ši konferencija i įvairius šios srities tyrinėjimus.
svarstys vyresniųjų problemas ' Yra daugiau klausimų, negu
ir senėjimo procesą. Konferen jiems rasta atsakymų. Vyresnio
cijai vadovauti buvo pakviestas amžiaus žmonės yra dalinami į
jaunesniosios kartos atstovas A. tris tarpsnius. Jaunesnysis
Tuskenis. Jautriu žodžiu konfe vyresniųjų amžius (60-75 m.);
renciją sveikino general. vidutinis vyresniųjų amžius
Lietuvos konsulas Vacį. Kleiza. (75-85 m.) ir senyvas vyresniųjų
Buvo pakviestas sveikinimo amžius (85 m. ir daugiau). Senė
žodį pasakyti Chicagos Depart jimo procesas yra labai in
ment on Aging and Disability dividualus. Randama, kad
Commissioner Robert Ahrens. dažnai jis yra pagreitinamas ar
Jau pats faktas, kad dalyvavo ba net įsivaizduojamas. Žmonės,
komisionierius, įrodo, kad kurie į vyresnio amžiaus tarps
lietuvių vykdomi socialiniai pa nį žiūri, kaip į „šakos džiūvimą"
tarnavimai pradeda atkreipti ir tuo senėjimo procesą tik pagrei
miesto pareigūnų dėmesį. tina. Dažnai pasitaiko, kad
Konferencijos vadovu buvo 60-70 m. žmonės pradeda elgtis
pakviestas prof. Vyt. Černius. taip, kaip to amžiaus žmonėms
Jis apžvelgė „Konferencijos „pridera" elgtis. Tenka išgirsti
reikalingumą ir jos reikšmę". žmones sakant: „Na, kur aš čia
Rašantieji vyresnių žmonių dabar šoksiu , juk man jau ne
klausimais dažniausiai patys tinka". Tokie „netinka" žmogų
yra dar jauni ar apyjauniai ne tik varžo, bet ir pagreitintai
Laima Rastenytė, mezzosopranas, dainuoja pagrindinę lietuvaitės merginos
role D. Lapinsko operoje „Ein Tneaterstueck" ir Harmony role „įves of Dan- žmonės, tad ir jie terašo tik prie sendina. Daugelis vyresnių
b u r y " operoje, k u r i a i l i b r e t ą p a r a š ė k o m p o z i t o r i u s L a p i n s k a s , laidomis. Jų manymu, vyresnie žmonių, norėdami gyventi taip,
pasinaudodamas g a r s a u s ir išradingo amerikiečio kompozitoriaus Charles ji jokių problemų neturi, visos kaip „pritinka", save varžo ir
įves muzika ir gyvenimu.
problemos jau išspręstos ir nustoja gyvenimo džiaugsmo,
viskas jau žinoma. Taip nėra. nors jų sveikata ir energija
Gyvenimas yra visa t ą s a leistų jiems aktyviai gyvenime
problemų.
Negali
b ū t i reikštis".
gyvenimo be problemų. Pasibai
Reikia suprasti faktą, kad
tinkamo visuomenės dėmesio. gia problemos ir pasibaigia pats
VYRESNIŲJŲ
„senatvės
ligos" kaip tokios
Visiems būtų buvę pravartu tų gyvenimas. Žmonėms reikia
S O C I A L I N Ė S BEI
paskaitų pasiklausyti, o tokio bendravimo, tai yra būtina ir nėra. Niekas nemiršta nuo se
PSICHOLOGINĖS
n a t v ė s . Čia iš klausytojų
lygio referatą net ir Chicagoje vyresniesiems.
PROBLEMOS
Socialinis įsijungė dr. F. Kaunas ir tai pa
dažnai nepasitaiko. Šios kon bendravimas pataiso nuotaiką,
tvirtino. Jo žodžiais, mirties
Konferencija vyko balandžio ferencijos organizatore buvo o tai yra būtina bendram dokumentuose negalima įrašyti,
23-24 d. Chicagoje Balzeko Lie Danguolė Valentinaitė, LB So sveikatos stoviui. Vyresnio kad mirties priežastis yra
tuvių k u l t ū r o s muziejuje. cialinių reikalų tarybos pirmi amžiaus žmonių grupė yra di senatvė. Žinoma, senatvėje įvai
Konferencija buvo labai gerai ninkė, su savo talka. Į šią konfe džiausia ir sparčiai didėjanti. rūs organai pradeda šlubuoti,
parengta ir profesiškai pra renciją su referatais buvo pa Sparčiausiai a u g a n t i y r a tas paveikia įvairias kūno dalis
vesta, tik gaila, kad nesusilaukė kviesti šios srities specialistai daugiau kaip 80 m. žmonių ar jų funkcijas. Ir čia tą procesą
prof. Vyt. Černius, prof. Aldona grupė. Tuo pačiu didėja ir šios
Malcanaitė-Grinienė, prof. R. grupės žmonių politinis ir eko galima pristabdyti sveiku ir
išbalansuotu maistu, gimnas
x Ateitininkų n a m a i , 12690 Kriaučiūnas. A. G. Razma, nominis svoris. 70-ties metų
tika
ir gera nuotaika.
Archer Ave., Lemont, IL dar M.D.. A. Vanagūnas, M.D., V. žmonės daug daugiau gyvenime
Baigiant šią priešpietinę
turi laisvų savaitgalio datų įvai Nemickas, M.D., J. Platakis, reiškia, negu 17-kos metų.
sesiją
apie „Socialinės gerovės
riems proginiams šeimų ar or slaugymo namų administrato Amerikos prezidentas irgi yra
reikšmę
Amerikoje europiečių
ganizacijų parengimams. Jei rius, ir pati šio įvykio rengėja mūsų grupės žmogus.
kilmės gyventojams", kalbėjo
reikia patalpų ar aikštės sode Danguolė Valentinaitė.
Danguolė Valentinaitė. Dar
Gyvenimu
reikia
džiaugtis,
o
vestuvėms,
krikštynoms,
Konferenciją trumpu žodžiu
sukaktuvėms, mokyklos bai atidarė Danguolė Valentinaitė. ne tik liūdėti. Mes, ypač palyginti mažai dėmesio yra
moterys, per daug ilgai dėvime kreipiama atskiroms etninėms
gimo renginiams ar geguži
gedulo rūbus. Washingtone grupėms, bet bandoma šią
nėms, skambinkite A. P a r buvo pravestas vyresnių žmonių pažiūrą pakeisti. Dirbama šia
g a u s k u i , 361-2817.
x Dr. Kastytis J u č a s , der apklausinėjimas, kiek jie yra linkme, kad ir etnikai gautų
(sk) matologas, š.m. gegužės 15 d.
gyvenimu patenkinti. Apklau ekonominę paramą. Šiuo
x Bilietai i naują liet. operą, sekmad. nuo 10 v. ryto iki 2 v. sinėjimas buvo pravestas pagal atžvilgiu Californija yra daug
D. Lapinsko „Ein Theaters- p.p. veltui tikrins odą dėl vėžio tautybes. Pagal šio apklausi daugiau pažengusi: ten etnikai
t u e c k " g a u n a m i Vaznelių St. Mary of Nazareth ligoninės nėjimo duomenis matyti, kad turi daug didesnį svorį. Stengia
prekyboje, 2501 W. 71 St., tel.: patalpose, 2238 W. Thomas St., daugiausia gyvenimu pa masi ir Chicagoje to pasiekti.
471-1424. Spektakliai: s e k m a  Chicago. Norintieji pasitikrinti tenkinti yra Viduržemio jūros Bendrai paėmus, Chicagoje yra
s u s i t a r i m u i pakrančių žmonės, įskaitant jau daug pasiekta. Mes esame
dienį, g e g u ž ė s 15 d. 3 v.p.p. ir s k a m b i n k i t e
šeštadieni, g e g u ž ė s 21 d. 7:30 489-4441.
žydus. Mažai gyvenimu paten viena iš mažesnių tautinių
(sk) kinti yra pabaltiečiai. O iš visų grupių, tačiau socialinėje srityje
v.v. Ganz Hali, Rosevelt Univ.,
430 S. Michigan Ave.
x Dail. E d v a r d o Valaičio pabaltiečių — mažiausiai paten esame daugelį pralenkę. Tačiau,
(sk) paveikslų išpardavimas! Pusė kinti yra lietuviai. Gal tai yra kalbant bendrai apie lietuvišką
kainos ir mažiau. Taip pat labai bendra šiauriečių charakteris visuomenę, tai ji nėra linkusi
x J A V J a u n i m o sąjungos pigiai p a r d u o d a m a s ir jo tika, o gal mes per daug iš pasinaudoti socialiniais pa
metinis s u v a ž i a v i m a s įvyks namelis New Buffalo, MI. Dail. gyvenimo reikalaujame. Grei tarnavimais. Tų patarnavimų
Chicagoje, gegužės 27-30 d. Su Valaitis persikelia į kitą vals čiausiai pagrindinė priežastis yra daug ir įvairių. Reikia gerai
važiavimo mokestis 30- dol. tija Tel. 616-469-2892.
yra mūsų per didelis užsi žinoti ir įsisąmoninti, kad
(įskaitant dvejus pietus). Pra
(sk) darymas. Užsidarius tarp ke socialiniai patarnavimai nėra
šome iki gegužės 20 d. atsiųsti
turių sienų, gyvenimas negali šalpa, bet mūsų teisė. „Sek
x Švenčiam Sekmines Atei būti nei daug žadantis, nei pras lyčios" raštinėje galima gauti
registracijos mokestį — 15 dol.
šiuo adresu: Jonas Cinkus, 4525 tininkų namuose Lemonte. Tai mingas. Mes kaip tautinė grupė visas reikiamas informacijas.
So. Rockvvell Ave.. Chicago, IL metinė ateitininkų šeimos turime savo atskiras kultūrines Blogiausia yra tai, kad labai
60632. U ž s i r e g i s t r a v u s po šventė, kurion kviečia Chicagos problemas, bet senėjimo proce daug vyresnio amžiaus lietuvių
gegužės 20 d. suvažiavimo ateitininkai sendraugiai. Atei sas yra bendras ir nagrinėjimo yra užsidarę ir neprieinami, tad
kaina 40 dol. Vilniaus Jaunimo tininkų namai yra prie 127 St. temos yra tos pačios.
tokiems ir jokių patarnavimų
teatro bilietai po 28 dol. ir ir Archer (naujas įvažiavimas iš
Bendrai paėmus, prof. Vyt,. suteikti veik neįmanoma.
gaunami pas J. Cinkų. Čekius Archer). 10 v.r. šv. Mišios
Nors jau ir buvome minėję,
rašyti ..Association of Young ąžuolų pavėsyje, o po Mišių šilti Černiaus referatas buvo labai
kad senatvė nėra liga, tačiau
Lithuanian Americans'" vardu. pietūs, kuriuos reikia iš anksto gera parengtas, neperkrautas
senatvėje dažniau susiduriama
statistikos
duomenimis.
Taip
Informacijai skambinti Jonui užsakyti pas p. Ireną 434-2243.
pat buvo stengiamasi įterpti su į vairiomis ligomis. Dr. Vidas
Cinkui 312-927-0619.
(sk)
humoro ir į pokalbius įjungti Nemickas savo referate parodė,
(sk)
publiką. Besikalbant paaiškėjo, kad ilgėjantis žmonių gyve
x G e r a p r o g a vedusiai
x A m e r i c a n T r a v e l Service
nimas Amerikoje turi labai
kad senatvė nėra liga.
lietuvių
porai.
Gali
būti
pensi
Bureau parūpina lėktuvų bilie
Prof. Aldona A. Malcanai svarbių implikacijų kardiolo
tus atvykusiems iš Lietuvos, n i n k a i . Gyvensite gražioje tė-Grinienė skaitė referatą „Psi gijos praktikai.
kurie turi skristi iš New Yorko North Carolina. Geras klima chologiniai sveikas vyresniųjų
1980 m. 1 L M Amerikos gy
ir \Vashingtono j Chicagą, Los tas, žavi gamta. Prižiūrėti lietu- amžius". „Žmogaus gyvenimas ventojų (arba 25 milijonai žmo
Angeles, Cleveland, ar kitus vių sodybą Butas ir atlygini- J „ I ; „ « , „ M • „• i • *
nių) buvo 65 m. su viršum
mas. Teirautis nuo 9 vai. vakaro dalinamas} atskirus tarpsnius. amžiaus. Manoma, kad šis
miestus. Taip pat turi žmogų
Nuo kūdikystės iki žilos senat- skaičius sparčiai didės. Dar
New Yorke, k u r i s s u t i n k a telefonu; 305-946-6667.
vės
tarpsniuose mes išgyvenam
(sk)
atvykstančius iš Lietuvos ir juos
įvairius psichologinius, fiziolo sparčiau didėja žmonių skaičius
palydi skrendant į kitus mies
x NAMAMS PIRKTI PA ginius bei dvasinius pergyve 75 m. amžiaus. Tie, kurie šiuo
tus. Tą patį patarnavimą atlie SKOLOS duodamos mažais
nimus. Kiekvienas gyvenimo metu turi 65 m., tai vyrai gali
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. mėnesiniais įmokėjimais ir pri
tarpsnis atneša su savim speci tikėtis, dar gyventi 14 m., o
Kroiptis į A m e r i c a n T r a v e l einamais nuošimčiais. Kreipki
finių savybių ir uždavinių. moterys 18.4 m. 75 m. vyrui likę
Service B u r e a u , 9727 S. Wes- tės į Mutual Federal Savings,
8.6 m., o moteriai 11.5 m. Bend
tern Ave., C h i c a g o , 111.60643. 2212 West Cermak Road - Tel. Perėjmas iš vidurinio amžiaus rai yra žinoma, kad moterys il
tarpsnio į vyresnį amžių papras
Tel. 1-312-238-9787.
VI 7-7747.
tai pradeda reikštis šeštos giau gyvena negu vyrai. Giliau
(sk.)
(sk) dešimties laikotarpyje. Jis nesileidžiant į medicinišką
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terminologiją arba įvairias diag
nozes, tegalime pasakyti, kad
moderniška medicina duoda vis
daugiau galimybių ligos prie
žastis n u s t a t y t i
ir jas
sėkmingiau tvarkyti.
Konferencijos referatai buvo
labai naudingi ir vykusiai pa
rengti. Prie jų gal reikėtų dar
sugrįžti, k a d a n g i ir mūsų
visuomenėje vyresniųjų skai
čius vis didėja. Gaila, kad kon
ferencijai nebuvo atkreiptas
tinkamas dėmesys, o daly
vavusieji yra dėkingi jos ren
gėjai Danguolei Valentinaitei
už įdėtas pastangas ir rūpestį
vyresniųjų reikalais.
J u o z a s Žygas
ŽAGARĖS KLUBAS
Lietuvių Žagarės klubo narių
susirinkimas buvo balandžio 23
dieną Kojak salėje, 4500 So.
Talman Ave. Pirm. Emily Nemchausky atidarė susirinkimą
1:15 vai. po pietų ir apgailes
tavo, kad nariai nesilanko, yra
aptingę. Nutarimų rast. per^
skaitė pereito susirinkimo pro
tokolą, kuris buvo priimtas su
pagyrimu. Taip pat buvo
pranešta, kad yra labai serganti
Eugenija Strungys ir guli Šv.
Kryžiaus ligoninėje. Jai buvo
nupjauta koja, nes gangrena
palietė, gaila jos. Pažįstami pra
šomi aplankyti ir suraminti
ligonę. T a i p p a t nėra ir
Kontrolės rast. Josephine Masilionis, nes ji nebegali autobusais
važinėti, o nebuvo kas atveža.
Gaila, kad sveikata sumažėjo ir
turi namuose likti.
Klubo pirm. E. Nemchausky
jau gerokai sustiprėjus, atsi
lankė į susirinkimą su lazda
pasiremdama. Tai po automo
bilio nelaimės. Šiuose laikuose
labai daug yra neatsargių vai
ruotojų. Mums buvo džiaugs
mas, kad pamatėme dar ją gyvą.
Buvo daugiau sumanymų, bet
visi yra atidėti kitam kartui —
rugsėjo 24 dienai. Dabar klubas
nutarė turėti atostogas 4 mėne
sius vasaros laike — gegužės,
birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.
Po susirinkimo visi buvo ska
niai pavaišinti ir linksmi. Aš
nuo savęs linkiu sveikų ir links
mų atostogų visiems nariams.
Rožė Didžgalvis

A P I E UKRAINOS BADĄ
JAV kongresas praveda tyri
mus Maskvos suplanuoto bado
Ukrainoje. Tų tyrimų direk
torius yra dr. James Mace. Jis
vadinamoj Ukrainiečių Heritage mokykloj gegužės 7 d. 10 v.r.
pasiryžo papasakoti apie tyrimų
duomenis. Jo paskaitos vieta —
kultūros c e n t r a s prie Šv.
Andriejaus stačiatikių bažny
čios, 300 Army Trails Road,
Bloomingdale, 111.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. — 776-5162
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. 460-4866
Valandos pagal susitarimą

A d v o k a t a s Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. — 776-8700
Darbo vai. n u o 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v. r. iki 1 v a i . d.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, I L 60629
Tel. 77W)800
Kasdien 9—6 vai. vak.
Šeštadieniais ir vakarais
pagal susitarimą.

ADVOKATAS

ALGIRDAS R. OSTIS
201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2
Hinsdale, IL 60521
Tel. 325-3157
Valandos pagal susitarimą

