(GRATis)

m
LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET

•

CHICAGO, ILLINOIS 60629

TELEFONAS (312) 585-9500-1-2-3
LITI-HLJ/MMIAINJ
Vol. LXXXII

V A / O F* L O

- \ A / I I > E-

n>/\ll

V

KETVIRTADIENIS - THURSDAY. GEGUŽĖ - MAY 19, 1988

Kaina 30 c.

„LKB Kronika, Nr. 75

Nr. 98

Sandinistai sulaužė savo
pasirašytą paktą

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

Švenčių atgarsiai

Nikaragvoje naujos represijos

Managva.
Sandinistų kuriais buvome susitarę", pra
vyriausybė užėmė naują ir* daug nešė indėnų vadovas Brooklyn
autorius, klausdamas, už kokius
Arkivyskupo Jurgio Matu nuoplenus arkivyskupas pa
kietesnę liniją prieš opozicines Rivera. Vyriausybės atstovas
laičio beatifikacija — s e n a skelbtas palaimintuoju, pats at
grupes pačioje Nikaragvoje. Jose Gonzalez pasakė, jog
Diplomatai mano, jog tai yra dėl indėnai norėjo išlaikyti savo
Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir sako: „skiriant šventuosius ir
to, kad Contras stiprybė etninę kilmę ir juos apkaltino
lietuvių tautos viltis. Apie jos palaimintuosius visais laikais
baigiasi ir artėja prie išsiskirs „etnocentrizmu ir etnotautišišsipildymą š.m. birželio 28 d. pirmiausia šlovinamas neišpa
kurau" Tai nepriimtina mark
tymo.
visam pasauliui paskelbė popie sakytas jų pamaldumas, sie
žius Jonas-Paulius II. Turėti jamas su asketizmu, žemiškojo
Vyriausybė įvedė naujus su sistinei visuomenei.
savo užtarėją ir tarpininką prie gyvenimo išsižadėjimu. Vėliau,
varžymus opozicijos spaudai.
Viešpaties sosto — b r a n g i kylant kultūrai, kai žmonės
Tuo pačiu metu jie atmetė, kaip
Sulaužė savo žodį
jie sako, absurdiškus Miskito
dvasinė vertybė. Džiugu, kad ėmė nebesižavėti tokiais reli
Kai pasibaigė šie pasitarimai
indėnų vado pasiūlymus ir
naujasis mūsų tautos palaimin gingumo pasireiškimais, dan
baigė penkių dienų pasitarimus su indėnų delegacija. Vidaus
tasis žvelgia į mus ne iš amžių gaus išrinktiesiems imta ieškoti
nesusitarimu. Kaip žinome, reikalų ministerija įvedė naujus
dulkėmis nuklotų istorijos pus populiaresnių nuopelnų". Pagal
Contras vadovybė buvo prie suvaržymus spaudos laisvei.
lapių, n e l e g e n d o m i s ir J . S a k a l a u s k ą , V a t i k a n a s
šinga tokiem pasitarimam, nes Tuo buvo baigtas trijų mėnesių
padavimais tapusių tolimų pri nesidrovėjęs
palaimintąja
tai skaldė vieningą partizanų laikotarpis, kai opozicijos
siminimų. J i s gyveno ir dirbo, paskelbti Žaną d'Ark, šventuo
spauda galėjo laisvai rašyti
frontą.
galima sakyti, mūsų laikais. Jo j u Maksimilijoną Kolbe ir
Iždo sekretorius James A. Baker III įteikia prezidentui Reaganui komisijos pranešimą apie spalio
prieš Sandinistų vyriausybę.
kilnaus ir prasmingo gyvenimo pagaliau „po ilgų paieškų"
mėnesį įvykusį biržos akcijų kritimą. Komisija nerekomendavo naujų įstatymų, bet tik keletą
Tie
patys suvaržymai įvesti ir
naujų taisyklių akcijų reikalu.
žingsnius, j o tvirtą ir pasiau pasirinkti arkivyskupą J. Matu
Sandinistai jaučiasi laimėję radijo programoms. Jiems irgi
kojantį kilimą aukštyn į alto laitį. J. Sakalauskas niekaip
Kai vyko šie pasitarimai, uždrausta kritikuoti vyriausy
riaus garbe stebėjo nemaža dalis nesupranta šio pasirinkimo,
Gynybos ministeris Humberto bės darbus. Jiems įsakyta nera
dar gyvų liudininkų. J. Matulai mat ark. J. Matulaitis „...uoliai
Ortega kalbėjo spaudai, jei Con šyti apie jaunų vyrų gaudymą ir
čio asmenybė kėlė ir kelia perėmė klierikalinę sociologi
t r a s nesutiks su jų taikos prievarta ėmimą į kariuo
Vilnius. — LIC praneša, jog veteranų taryba. Vilniaus
didžiulę nuostabą ir susižavė ją, paremtą pop. Leono XII en
punktais, „Sandinistų kariuo menę. Prosandinistų laikraštis
jimą. Deja, ne visiems!
ciklika ,Rerum novarum', telkė okupuotoje Lietuvoje valdžia miesto liaudies deputatų
—
Washingtone
keli
tūks
menė imsis tokios akcijos ir „Nuevo D i a r i o " a p k a l t i n o
1987 m. birželio 30 d. Kauno darbininkus j krikščioniškas organizuoja oficialų Stalino tarybos vykdomuoju komitetu. tančiai žmonių demonstravo
tokioje
skalėje, kurios dar iki opoziciją nepaklusnumu teisėtai
Socializmo deportacijų aukas
„Tiesoje" atspausdintas J. Sa draugijas, organizavo studentų aukų paminėjimą Vilniuje
prie
specialaus
prokuroro
šiol
niekas
nėra šiame kare vyriausybei. Visa to nebegalima
gegužės 21 d., vieną dieną pagerbsime gėlėmis ir žodžiu,
kalausko straipsnis „Ką lai katalikų sąjūdį".
Lawrence
Walsh
įtaigos,
Nikaragvoje toleruoti, pasakė
matęs".
anksčiau už numatytą neofi plaukiančiu iš širdies".
mina Vatikanas?" Straipsnio
(Bus daugiau)
protestuodami prieš pulk.
Vidaus r e i k a l ų m i n i s t e r i s
Vyriausybė
taip
gi
atsisakė
cialų paminėjimą gegužės 22 d.
Oliver North apkaltinimą Irano p a t e n k i n t i
Tomas Borge.
streikuojančių
Gedimino aikštėje ir Lietuvos
„Kviečiami pokalbiui"
— Contras byloje.
Pasirašytame paliaubų susi
statybos darbininkų prašymus
bažnyčiose.
—
V
a
r
š
u
v
o
j
e
savo
kre
tarime
kovo 23 d. su Contra
ir
atsisakė
toliau
kalbėtis
su
Keturi pasirašiusieji gegužės
„Vakarinių Naujienų" laik
dencialus
įteikė
naujasis
Ameri
vadais.
Sandinistai pažadėjo
politinėmis
partijomis,
nors
raštis gegužės 17 d. pirmame 10 d. kreipimąsi į Lietuvos vi
kos
ambasadorius
John
Davis
buvo pradėta tartis praėjusį spaudos laisvę. Bet d a b a r
Asuncion, Paragvajus. Popie taiką, laisvę, viešą ir privačią puslapyje
paskelbė
tokį suomenę, kaip jau buvo antra
Lenkijos
vyriausybei.
Amerika
mėnesį. Socialistų partijos grįžtam atgal, sako Katalikų
dienį pranešta — Vytautas
žių pasitiko Paragvajaus prezi garbę".
pranešimą:
Lenkijoje
neturėjo
ambasado
vadas Luis Sanchez pasakė, jog radijo stoties direktorius Ignacio
dentas gen. Alfredo Stroessner,
Popiežius nekritikavo tie
„Gerbiamieji
vilniečiai, Bogušis, Romas Ragaišis, Anta
kuris anksčiau buvo atšaukęs jo siogiai prezidento, tačiau gegužės 21 d., šeštadienį, 12 nas Terleckas ir Andrius riaus nuo 1982 m., kai lenkų Contras tarpusavio nesutikimai Torres. Vėl prasidėjo areštai,
vyriausybė šiuo metu labai pakenkė visam nes buvo suimta 30 darbininkų,
vizitą ta prasme, kad buvo už paminėjo, kad būtų geriau jei vai., Vilniuje Angariečio gat Tučkus — yra kviečiami pokal komunistinė
uždraudė
veikti
Solidarumo taikos procesui. „Sandinistai kurie kalbėjo prieš vyriausybės
draudęs susitikti katalikams ir būtų dialogas su grupėmis ir vėje, prie paminklo Angariečiui, biui šiandien 10 vai., ketvirta
sąjūdžiui
ir
įvedė
karo meto mano, kad Contras griūva ir vedamą ekonominę krizę. Vy
opozicinėms grupėms su popie kiekvieno žmogaus didesnis įvyks nekaltų žmonių, tapusių dienį, gegužės 19 d. į Vilniaus
stovį.
Amerika jiems nebepadeda. Jie riausybė atsisako padidinti
žiumi.
dalyvavimas bendruose rei Stalino kulto aukomis, paminė vykdomąjį komitetą. Viešame
—
Saudi
Arabija
perka
ra
jaučiasi padėties viešpačiais ir darbininkų atlyginimus, nors
pareiškime šie keturi kvietė
Popiežius kalbėjo ispaniškai, kaluose. Stroessner yra nuolat jimas.
ketas
ir
kitus
ginklus
iš
Kinijos,
kai susitiko su prezidentu ir jo kritikuojamas už elgesį su
Jį organizuoja Tarybų Lietu Lietuvos visuomenę rinktis į kai Amerikos Kongresas nėra pagrindo kompromisui", pinigus nuvertino. Streikuo
jančius vadina išdavikais.
ministeriais. Jis beveik turėjo opozicija.
vos Kūrybinė sąjunga — rašy Gedimino aikštę gegužės 22 d., uždraudė Reagano vyriausybei sako Sanchez.
trumpą paskaitą apie žmogaus
tojai, dailininkai, architektai, 3 vai. popiet, prisiminti iš parduoti jiems tuos ginklus.
Paniekino indėnus
Pritarimai tik Sandinistų
teises ir politines laisves. Jonas
Prezidento atsakymas
teatralai, kino darbuotojai, Lietuvos deportaciją, įvykusią
—
Egiptas
ir
Izraelis
pradėjo
sąlygomis
Paulius II pasakė, jog Bažnyčia
1948 m. gegužės 22 d., kada iš
Indėnų vadas pasakojo, jog
Atsakydamas į popiežiaus kal kimpozitoriai, muzikai, kartu Lietuvos buvo deportuota apie kultūrinio ir akademinio bend
turi teisę kritikuoti neteisybę.
su Lietuvos Kultūros fondu, Vil
Sandinistai pranešė, kad jie
radarbiavimo pasikeitimo prog pirmasis pasitarimų etapas
„Jūs negalite uždaryti Bažnyčią bą, prez. Stroessner gynė vy niaus miesto, karo ir darbo 200,000 gyventojų.
buvo
su
sandinistais
sklandus,
sutinka
vėl tęsti derybas, bet tik
ramą. Šios rūšies sutartis buvo
šventoves kampuose, kaip j ū s riausybės įsakymus, kurie pa
tačiau
vėliau
jie
visai
jų
padiktuotomis
sąlygomis.
laiko tvarką ir iškėlė kata
pasiraštya 1979 m., bet iki šiol
negalite
užsklęsti
Dievo
nebesiskaitė su juo. „Jie net Opozicinės partijos pačioje
likiškas tradicijas. „Paragvajus
kurorui Rekunkovui, paaiškin nieko nebuvo daryta minėtoje vėliau paneigė ir tuos punktus, Nikaragvoje vėl pareikalavo
žmogaus sąžinėje, „kalbėjo po
Dr.
Statkevičiaus
šiandien yra be politinių ir
damas buvusią situaciją ir suė srityje.
piežius prezidento rūmuose
leisti laisvai veikti darbo uni
socialinių krizių, be riaušių
— Maskvoje slaptoji policija
protestai
mimą, milicijai nepateikus
d i p l o m a t i n i a m k o r p u s u i ir
joms
ir pakeisti Konstituciją,
g a t v ė s e i r n e r a m u m ų , be
suareštavo dar penkis naujosios
Tegu
netarnauja
jokių
kaltinimų.
,,1988
m.
ministeriams. Krikščionio pa politinių kalinių ir panie
kad
būtų
įsteigta nepriklau
Vilnius. — Lietuvos Helsinkio
steigiamosios „Demokratų Uni
reiga yra „tvirtai ginti teisybę, kinimo". Popiežius ir prezi grupės narys dr. Algirdas Stat- vasario 22 d. Vilniaus miesto ra
kariuomenėje
soma juridinė sistema ir laisvi
jono liaudies teismas, remda jos" narius.
kevičius,
buvęs
sąžinės
kalinys,
dentas abu sėdėjo ant pjedes
— Washingtone Švietimo de
Berlynas. — Grupė intelektu rinkimai laisvai dalyvaujant vi
masis
šimtaprocentiniai
mela
kai jis vasario 21 d. buvo suim
talo.
partamento sekretorius Vv illiam alų kitaminčių iš šešių komu soms partijoms.
Klimo žygis už
gingais
milicijos
ir
draugovi
Prez. Daniel Ortega pareiškė,
Paragvajaus vyriausybė griež tas Vilniuje, parašė pareiškimą ninkų nurodymais, mane nu Bennett, tris su puse metų kovo nistų valdomų Rytų Europos
Petrą Gražulį
V
i
l
n
i
a
u
s
miesto
liaudies
jog
.jei Contras mano, kad
tai kritikuoja vietinės bažnyčios
jęs už Amerikos mokyklų kraštų pasirašė peticiją, kuria
baudė
30
rublių
bauda,
o
vadus už dalyvavimą sociali teismui, paaiškindamas, kaip jis Meškauskui Edmundui paskyrė sistemos pertvarkymą ir už ne reikalaujama, kad taip pat ir va Nikaragvoje bus galimas nau
Philadelphia. — Kad galėtų
niuose darbininkų reikaluose, buvo suimtas, kai stovėjo ant 8 paras. Tučkui Andriui 10 parų tik mokslo, bet ir auklėjimo dinamuose socialistiniuose jas revoliucijos procesas arba
p a d ė t i sovietų k a l i n a m a m
dažnai kunigus vadindama sub- šaligatvio su savo pažįstamais bei Jonui Protusevičiui 12 parų lygio pakėlimą į aukštesnį lygį, kraštuose būtų leidžiama jau kontrarevoliucija, t a i tegu
Petrui Gražuliui, iš Rochesterio,
versyviniais agentais. Dešimt Jonu Protusevičiumi . ir An daboklėje. Prašau, kad tei rudenį pasitraukia iš pareigų. nuoliams sąžinės sumetimais negalvoja apie tai. To net
N.Y., į Washingtoną, D.C.,
minučių prieš popiežiui atvyks driumi Tučkumi.
— Maskvos „Tass" agentūra atsisakyti nuo karinės tarnybos. negalima diskutuoti. Mes su jais
singumas būtu atstatytas",
keliaująs Paulius Klimas gegu
diskutuojame tik kaip parsida
Prie jo priėjo kažkoks milicijos
tant, policija suėmė kun. Donald
Pasirašė dr. Algirdas Statke pranešė, jog Afganistano laisvės Peticija buvo pasiųsta Europos vusiais samdiniais, kurie yra
žės 17 d. pasiekė Pennsylvanikapitonas
ir
jį
griebė
už
nuga
Bahlinger, darbininkų vadą
kovotojai iššovė raketas į saugumo ir bendradarbiavimo
vičius.
jos Morgentown miestelį, apie
sumušti ir turi atiduoti savo
Ruben Lisboa ir kaimiečių ros ir atbulą vilko į kitą gatvės
sostinę Kabulą, kurioje žuvo 11 konferencijai Vienoje su
50 mylių n u o Philadelphijos.
vadus Celestino Chamorto ir pusę. Milicininkas į jo klausi
žmonių. Iš viso partizanai ap prašymu šį reikalavimą parem ginklus. Jie turi būti dėkingi,
Paulių Klimą sutikti iš Phila Victor Benitez. Kunigas vėliau mus nieko neatsakė, {stūmė į Demokratams šypsosi
ti. 438 peticiją pasirašę intelek kad mes neatiduodame juos gil
šaudė sostinę su 17 raketų.
delphijos buvo nyuvykę JAV LB buvo paleistas. Associated Press mašiną ir nusivežė į milicijos
— Buenos Aires aerodroman tualai iš Vengrijos, Čekoslova jotinai arba sušaudymui, ko jie
laimė
Krašto valdybos pareigūnai B. pranešimu, kun. Bahlinger pir būstinę. Jam laužė rankas,
buvo atskraidintas Argentinos kijos. Sovietų Sąjungos. Rytų yra nusipelnę", kaibejo žurna
K r o k y s i r A. Gečys, LB madienį reikalavo vykdyti daužė nugarą, stumdė, spardė
listams dabartinis Nikaragvos
Washingtonas. — Nuomonių generolas Carlos Mason, kurį Vokietijos. Lenkijos ir Jugosla sandinistų prezidentai Ortega
apylinkės atstovai dr. J. Meš žemės reformą ir pagerinti dar šonus ir trankė į namų sieną.
išdavė Amerika. Jis kaltinamas vijos pažymi, kad atsisakymas
kauskas ir Amerikos Lietuvių bininkų sąlygas. Vyriausybė Milicijoje buvę šaukė, kad tyrimo biurai pranašauja, jog
nužudymu 39 žmonių, kai buvo sąžinės sumetimais tarnauti ka apie Nikaragvos laisvės kovo
Jaunimo sąjungos atstovai J. dažnai skriaudžia kaimiečius. tokius, kaip Statkevičius, reikia šio rudens rinkimuose demo
vedama kova prieš kairiuosius riuomenėje yra viena esminių tojus.
kratai
vėl
laimės
ir
toliau
kon
Stirbienė ir P. Dainora. Sutikę
sušaudyti. Uždarė jį į kamerą,
1970 m. Argentinoje. Jis buvo politinių priežasčių piliečių įka
Klimą 7 mylias nuo jo apsistoji
o vėliau liepė pasirašyti po pro troliuos Kongresą. Atstovų amerikiečių suimtas San Fran- linimui Rytų Europos kraštuo
— Estijoje, kaip Reuterio tokolu. Kaltinimo akte buvo rūmai šiuo metu turi 254 vietas
mo vietos,nuvykusieji žygiavo
cisco priemiestyje. Jam jau 64 se. Pažymėtina, kad vien
k a r t u . N o r s kelionė esanti žinių agentūra pranešė, Valga parašyta, kad jis užsiėmęs chuli prieš 178 ir 3 vietos yra
KALENDORIUS
metai ir jis yra griežtai nusis Sovietų Sąjungoje šią peticiją
neužimtos.
Kai
kurių
kongresnepaprastai varginanti, Klimo m i e s t e sovietinis teismas ganizmu. Statkevičius prašė
pasirašė 77 intelektualai, jų
tatęs prieš komunistus.
Gegužės 19 d.: Celestinas V,
esama geroje nuotaikoje. Ameri nuteisė estą jaunuolį Taavi patraukti atsakomybėn tuos, menų perrinkimas esąs užtik
t
a
r
p
e
Nobelio
premijos
pop.. Prudencija. Jovaras. Skais
— Lisabonoje darbininkai
kiečiai domisi jo kelionės tikslu. Kuusk dvejus metus ir tris kurie nesilaiko tarybinių rintas, o vakuojančios vietos
l
a
u
r
e
a
t
a
s
akademikas
tuolis,
Gilvinas. Taura.
paskelbė 24 valandų streiką,
„Coatesville Record" redakto mėnesius kalėti už atsisakymą įstatymų ir nežmoniškai su juo taip pat būsiančios užimtos de
Gegužės 20 d.: Bernardas
kadangi Portugalijos vyriausy Sacharovas.
mokratų.
rius gegužės 18 d. su juo turėjo religiniais sumetimais tarnauti pasielgė.
Sienietis,
Aras, Šviedris, Augbė
duodanti
per
daug
teisių
Senato rinkimu žinovai sako,
pokalbį, o gegužės 19 d. rytą kariuomenėje. Taavi Kuusk yra
mantė.
Alfreda.
kad respublikonai gali laimėti darbdaviams, kurie gali atleis
Paulius Klimas b u s girdimas Jehovos liudytojų religinės
- Pietų Afrikos 26 laikrašTelegrama prokurorui
daugiau vietų šiuo metu jie ti darbininką kada tik jie nori. čių redaktoriai parašė protesto
per Philadelphijos radijo stotį. bendruomenės narys. Jis jau
ORAS
— New Delhi mieste, Indijo laišką prieš valdžios sulaikymą
Stakevičius buvo paleistas, turi 46 vietas, o demokratai 54.
Tos pačios d i e n o s v a k a r e antrą kartą nuteisiamas už
Saulė teka 5:28. leidžiasi 8:06.
Klimas p a s i e k s M a r y l a n d o atsisakymą atlikti karinę tar tačiau kiti suimtieji nebuvo Bet gi yra daug ženklų, kad ir je, prie Amerikos banko sprogo kai kurių informacijų, laikyda
nybą
Pirmą
kartą
Kuusk
buvo
bomba,
kuri
vieną
žmogų
paleisti.
Todėl
jis
pasiuntė
čia demokratai gali kelias nau
Temperatūra dieną 64 1.. nak
valstijos ribas. Kasdien jis
mi tai laisvos spaudos principų
nuteistas prieš dvejus metus.
užmušė ir 14 sužeidė.
telegramą generaliniam pro jas vietas laimėti.
tį 47 1.
nueina 20 ar 25 mylias.
pažeidimu.
(Tęsinys)

Komunistai mini Stalino aukas

Popiežiaus lekcija Paragvajuje

TRUMPAI
IS VISUR

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 19 d.
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ir „Kurtas takelis". Programos
atlikėjams buvo prisegtos gėlės,
o Ona Šadeikienė visoms mo
tinoms įteikė baltų ir raudonų
gvazdikų.
Eugenija Bulotienė padėkojo
programos atlikėjams, muz. Sta
siui Sližiui ir visiems choris
tams pareikšdama, kad pasi
matysime kitais metais.

Gegužės 1 d. Akademinio
Skautų sąjūdžio Detroito sky
riaus visuotinėje sueigoje buvo
išrinkta valdyba: Asta Jurgutytė. Manvydas Šepetys. Jane
Kizlauskaitė, Kristina Butkūnaitė ir Paulius Jurgutis.
Naujoji valdyba, pirmi
ninkaujama Astos Jurgutytės,
šaukia visų ASS narių sueigą,
PAGERBĖ MOTINAS
gegužės 22 d.. 11:45 v. ryto, Kul
tūros centre. Sueigoje dalyvaus
Dievo Apvaizdos parapijoje
o skautų sueigoje „Baltijos" tunto tuntininkas ps. Šarūnas Mingėla tarp vilkiukų.
svečias iš Chicagos v.s. fil. Sigi Motinos dienos proga buvo su
tas Miknaitis.
ruošti pusryčiai mamytėms, o
sveikinimo žodį tarė „Švyturio" nas kun. Alfonsas Babonas. Solo
lietuviška radijo valandėlė
tė į restoraną pietų.
j . šaulių kuopos vicepirm. J. giedojo ir vargonavo muz. Sta
„LIETUVA, LIETUVA,
„Lietuvių balsas" 8:15 v.r. dalį
Juozas Jakunskas gimė 1899
Kinčius ir pareiškė užuojautą sys Sližys.
NEUŽMIRŠIM TAVCS
programos paskyrė motinoms.
m.
lapkričio 1 d., Lietuvoje. II
kuopos vardu. Atsisveikinimo ir
NIEKADA!"
Po šv. Mišių Juozas Jakuns Pasaulinio karo audrų išblokš
rožinio metu prie karsto stovėjo
kas amžinam poilsiui buvo tas keletą metų gyveno Vokie
DIENA PILĖNUOSE
„Švyturio" j . šaulių kuopos
Balandžio 24 d. „Gabijos" ir
nulydėtas į Švento Kryžiaus tijoje. 1950 m. atvyko į Ameri
vėliava. Sugiedotas Lietuvos
„Baltijos" tuntų bendrą Šv.
kapines, kur ilsisi prieš 2,5 ką ir apsigyveno Detroite. Dir
Gegužės 7 d. „Švyturio" jūrų himnas.
Jurgio sueigą vedė tuntų adju
metų
mirusi jo žmona Uršulė. bo automobilių fabrike. Išėjęs į
šaulių kuopos valdybos nariai
Gegužės 5 d. už a.a. Juozo
tantai: v.si. Rimas Gilvydis ir
Kun. Alfonsui B a b o n u i pensiją nusipirko netoli jaunimo
sesės ir broliai šauliai tvarkė ir sielą Šv. Antano parapijos
v.si. Alma Matvekaitė. Skauti
sukalbėjus
maldas, laidojimo stovyklos Dainavos žemės
gražino stovyklą. Vyrai dirbo bažnyčioje šv. Mišias aukojo, pa
ninko įžodį davė tuntininkas
direktorė
Y.
Z a p a r a c k i e n ė sklypą, pasistatė pastatus ir įsi
lauke, o moterys viduje. Moterų mokslą pasakė ir šeimai užuo
Šarūnas Mingėla. paukštytės —
vadovės Onos Selenienės vado jautą pareiškė parapijos klebo šeimos vardu padėkojo visiems rengė mažą ūkį.
Stefutė Kaunelytė. Pažangumo
laidotuvių dalyviams ir pakvie
Buvo „Švyturio" jūrų šaulių
žymeniu apdovanoti Vytautas vaujamos švarino virtuvę ir
rengė
pietus:
Ona
Abarienė,
Viskantas ir Andrius Viskan
tas. ,.Šv. J u r g i s — mūsų Salomėja Grigaitienė, Sofija
globėjas", bendrai skaitė skau Telyčėnienė, Grace Valiukėmene. Ukrainiečių atstovas
nienė.
Stovyklos
moteliuką
tės ir skautai. Iškilmingoji suei
savo bendruomenės vardu susi
gos dalis baigta abiejų tuntų švarino Liuda Macionienė ir
rinkusius taip pat pasveikino.
sukaktuvinių metų šūkiu: Bronė Vasiliauskienė. Pa
Dr. Juozas Kriaučiūnas buvo
„Lietuva. Lietuva, neužmiršim gaminti pietūs buvo labai
prelegentu.
skanūs.
tavęs niekada!"
Kovo 6-tą dieną kun. Karalis
Po pertraukos susirinkome
atnašavo Mišias šv. Kazimiero
Antroje sueigos dalyje dainos, valdybos posėdžiui, kurį pradėjo
šventės proga. Po Mišių įvyku
pranešimai apie artėjančią tau
kuopos pirmininkas Bronius
siame bankete, Indianos valsti
tinę stovyklą, skilčių pasi
V a l i u k ė n a s . Susikaupimu
joje esančio benediktinų vie
Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., P.O. Box 545, Nortn Andover, MA 01845
rodymai ir vėl dainos. Iškyla jau
pagerbtas miręs kuopos narys
nuolyno narys kun. Lambert
laukia visų!
Juozas Jakunskas, Pilėnams pa
Reilly,
OSB, buvo pagrindiniu
J. P. aukojęs 1000 dol.
90-tos kuopos narys Albertas kalbėtoju. Kalbėjo ir Mike BoPraėjusio kuopos v-bos posė LIETUVIAI HAZLETONE
Zarbretski kalbėjo apie Molo- guslowski, New Havene esan
„KASOS" NARIU METINIS
džio protokolą perskaitė Romas
tovo-Ribbentropo
pakto reikšmę čios televizijos stoties ad
SUSIRINKIMAS
Jurgis Norris pirmininkavo
Macionis. Kuopos ižd. Albinas
Lietuvai. A' Marcei perskaitė vokatas, besirūpinąs klausytojų
Grigaitis apibūdino kuopos vėliavų pakėlimo š v e n t ė s New Yorko miesto tarybos pro
reikalais.
Detroito Lietuvių federalinės
rengimo komitetui, kurį globo
finansinį
stovį.
Stovis
geras,
klamaciją,
sveikinančia
lietuvių
kredito unijos „Kasos" narių
Pr. Antin buvo šio renginio
jo Lietuvos Vyčių 118-toji
metinis susirinkimas įvyks kuopa stipri. Vicepirm. ir nario Hazletono kuopa. Kuopos val kilmės asmenis Lietuvos Nepri komiteto pirmininkas, o Pranas
sekmadienį, gegužės 22 d.. Die mokesčių rinkėjas Juozas Kin- dyba nupirko — naujas vėliavas klausomybės paskelbimo su Peterson pravedė programą.
vo Apvaizdos parapijos kavi čius pranešė, kad jis jau surinko ir prie parapijos bažnyčios įrengė kakties proga.
Kitų talkininkų tarpe buvo Al
nėje, tuoj po 10:30 v.r. šv. Mišių. nario mokesčių 351.00 dol. ir iš joms stiebus. Šventėje dalyvavo
Vėl susibūrėme Persimainy- ir Ona Gedrim, Antanas ir Ona
Susirinkime dalyvaus di P. Juciaus gavo 20.00 dol. auką. miesto burmistras Quigley. mo p a r a p i j o n švęsti Šv. Kordorsky, Betty ir Pranas GyKuop. pirm. Br. Valiukėnas
rektorių tarybos nariai iš New
bowski, Ona Meskins. Izabelė
Dolores Yuscavage perskaitė iš Kazimiero šventę kovo 6-tą
Yorko. Visi „Kasos" nariai paaiškino valdybos narių parei valstijos sostinės Harrisburgo dieną. Po šv. Mišių pavalgėme Peterson, Marija Antin, Irena ir
gas ir prašė jų laikytis.
kviečiami dalyvauti.
pietus parapijos salėje, kur E. Mykolas Meizies, Al Gutauskas
Kuopos šauliai birželio 12 d. gautą Vasario 16-tos minėjimo Matulionis aptarė šv. Kazimiero
ir Rožė Kacillas.
dalyvaus Dievo Apvaizdos proga proklamaciją.
PAGERBTOS MOTINOS
kilmingą
bei
šventą
gyvenimą.
H B,
Didžiuojamės trimis naujais
parapijos salėje birželio trėmi
Kovo 13-tą dieną kuopos
Vertė
Trečiuoju
Lietuvos
Vyčių
Motinos dienos minėjimas Šv. mų minėjime, kurį šiais metais laipsniu pagerbtais nariais: n a r i a i dviem
a u t o b u s a i s Aleksandras Pakalniškis, Jr.
Antano parapijoje gegužės 8 d. ruošia estai.
nuvyko
į
Scrantoną
dalyvauti
Marcella Gelgot, Rūta Alansky
Pilėnų
stovyklos
atidaryme,
buvo pradėtas šv. Mišiomis,
VYČIAI CLEVELANDE
ir Jurgiu Dancho. Nuo mūsų Vidurio Atlanto apygardos šv.
kurias 10:30 v.r. už gyvas ir mi kuris įvyks gegužės 22 d., bus kuopos persiorganizavimo prieš Kazimiero minėjime, kurį
rusias motinas aukojo ir cepelinų, kugelio, pyragų, kavos penkis metus, į Trečiąjį laipsnį globojo to miesto 74-tosios
Kovo 6-tą dieną Dievo
pamokslą pasakė klebonas kun. ir šaltų gėrimų. Taip pat ir tur pakelti septyni (šalia trijų kuopos nariai. Mišias Šv. Juo Motinos parapijoje įvyko šv.
Alfonsas Babonas. Mišioms tingas dovanų stalas. LŠST naujųjų ir Vai Dancho, Jonas zapo p a r a p i j o s bažnyčioje Kazimiero minėjimas. Lietuvos
patarnavo Stasys Grigutis; skai pirm. Mykolas Abarius ir „Švy Lapinsky, Albertas Launikonis atnašavo kunigai Petras P. Vyčių 25-tos kuopos dvasios
tinius skaitė Viktorija Jankutė, turio" j . šaulių kuopos šauliai bei Alma Launikonis) veiklumu Madus ir m o n s . Ozalas. vadas kun. G. Kijauskas atna
auką nešė jaunos mergaitės — gegužės 28-29 d. vyksta į To pasižymėję nariai.
Pamokslininku buvo mons. šavo šv. Mišias, o po to kuopos
Elžbieta Grigutytė ir Laimutė rontą ir dalyvauja Vilniaus
A.a. Margareta Lapinsky nu Pakutka, pabrėždamas išti nariai susirinko Alexander's
Lungytė. Gražiai giedojo pa rinktinės 20-čio minėjime ir Žu megzta lietuviška trispalvė, jos kimybės svarbą Kristui bei restorane pietų. Maldą sukal
rapijos choras, vadovaujamas vusiems dėl Lietuvos laisvės pa- vaikų rūpesčiu įrėminta, buvo lietuviškoms tradicijoms.
bėjo kun. Goldikovskis; jis
minklo š v e n t i n i m e . Prie
muz. St. Sližio.
Po
pietų
parapijos
salėje
vyko
kalbėjo ir apie dienos reikšmę ir
padovanota parapijai. Kun.
Po Mišių vaišinamės kavute, paminklo vainiką padės Ona Skitzki vėliavą palaimino, Vidurio Atlanto apygardos dar šv. Kazimiero gyvenimą. Po to
pyragais ir sumuštiniais prie Selenienė.
padėkojo šeimai, ir visų pasi bo posėdis, kurį pravedė apygar arti 40 narių nuvyko į parapi
Liepos 17 d. Pilėnuose bus gėrėjimui pakabino parapijos dos pirmininkas Jonas Adomė jos salę dalyvauti kuopos susi
Onos Šadeikienės ir Eugenijos
Bulotienės gėlėmis papuoštų ir pravesta Jūros diena. Išvaka salėje.
nas. Sėkmingai darbui užsi rinkime.
rėse
bus
banketas
su
menine
baltomis staltiesėmis padengtų
Po susirinkimo kun. Kijaus
Alma Launikonis baigus, sugiedojome Vyčių
dalimi. Jūros dienos programa
stalų.
himną
ir
„God
Bless
America".
kas
parodė vaizdajuostę praėju
Vertė
bus
paskelbta
artimu
laiku.
J o s e p h C. Dugan. siais metais Romoje vykusių Pa
Salės gale, scenoje kabėjo
Aleksandras Pakalniškis, Jr.
Iš Trakų rinktinės šaulių pla
Vertė laimintojo arkivyskupo Matu
gražus Mykolo Abariaus pieštas
Aleksandras Pakalniškis, Jr. laičio beatifikacijos iškilmių.
užrašas, su Pauliaus Stelingio tinimui gauta 300 dol vertės
LIETUVOS VYČIAI
eilėraščio „O, Motin" posmeliu lipinukų. Stasio Butkaus šaulių
Esame dėkingi D. Marks ir jo
NEW YORKE
kuopos
knygynui
norima
pasta
Minėjimą pradėjo Detroito
rengimo
komiteto nariams už
NEW H A V E N VYČIU
Lietuvių Organizacijų centro tyti naują pastatą Pilėnuose;
tokios puikios dienos suren
RENGINIAI
Maspetho 110-tos kuopos
valdybos pakviestas Albertas kuopos valdyba pritarė. Posėdį
gimą!
Misiūnas. Po įžanginio žodžio, pravedė B. Valiukėnas, sekreto Lietuvos Vyčiai su draugais
Vasario 14-tą dieną parapijoje
Kėgliavimo sezonas jau
šventė Lituvos Nepriklauso įvyko Lietuvos Nepriklausomy įsisiūbavo. Turnyrų rengėjai
programą vesti pakvietė Euge riavo R. Macionis.
mybės paskelbimo 70-ties metų bės paskelbimo sukakties minė yra Jean ir Diek Marks, Dolly
niją Bulotienę.
MIRĖ
JUOZAS
sukaktį
Šv. Mišiomis Persi- jimas. Šv. Mišias atnašavo kun. ir Antanas Oberaičiai, Uršulė ir
Danutė Jankienė paskaitė
JAKUNSKAS
mainymo
parapijos bažnyčioje. Karalis, po to jaunimas proce Gene Kunsaičiai. bei Joana ir
Nelės Mazalaitės novelę
Mišias atnašavo kun. Pranas sija iš bažnyčios prie Pakelės Ji m Thompson.
„Motina".
Gegužės
2
d.
Monroe
ligoni
Bulovas, o pamokslą pasakė koplytėlės nunešė gėlių puokš
Laimutė Lungytė padeklama
Pirmoji šių metų kuopos
nėje
mirė
Juozas
Jakunskas,
kun. Stanislovas
R a i l a , tę. Baigiantis iškilmėms prie surengta kavutė įvyko parapijos
vo eilėraštį „Pasimatymas su
motina", Elžbieta Grigutytė — 88 metų amžiaus. Gegužės 4 d. iškeldamas Lietuvos kančias bei kryžiaus, sugiedota „Marija, salėje kovo 27-tą dieną. Nariai
Marija".
„Mano mamytė" ir Marius Sa Vai Bauzo laidojimo koplyčioje dabartinius vargus.
sunešė daug namuose gamintų
Pietuose dalyvavo 180 asme
jauskas „Tau, mamyte, pirmos rožinį sukalbėjo kun. Alfonsas
Po to parapijos salėje kun. Ka kepsnių, ir N. Arunski su pa
Babonas. Y. Zaparackienė savo, nų. Elena Matulionis, lietu ralis p a s v e i k i n o k v i e s t u s galbininkėmis sugebėjo svečiam
žibuoklės".
ir jai pavestų organizacijų var viškųjų reikalų komiteto pir svečius ir apylinkės lietuvius. puikiai patarnauti.
Muz. Stasiu Sližiui vadovau du, pareiškė mirusiojo šeimai
mininkė, pravedė programą. Miesto b u r m i s t r a s Biagio
Dolly-O,
jant, visi sudainavo: „Gimtinės užuojautą ir paskaitė eilėraštį
Mons. Bulovas sukalbėjo padė Delieto išreiškė susidomėjimą
Vertė
dangus", „O atsimenu namelį" „Bendroji pilis". Po jos atsikos maldą, o Kearny miesto New Haveno Lietuvių Bendruo Aleksandras Pakalniškis, Jr.

HflSVVVOO

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

DRAL'GO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o

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

metams
$60.00
$60.00
$60.00
$35.00

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

kuopos narys ir rėmėjas, paau
kojęs 1,000 dol. Rėmė ir jauni
mo stovyklą Dainavą. Priklau
sė Šv. Antano parapijai Detroi
te.
Nuliūdime liko sūnus Juozas,
marti, 3 dukraitės ir 1 vaikai
tis.
A. Grinius

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECJALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Chnst 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; arpą 246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
CRAWFORD 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.
Tel. 422-0101
Valandos pagal susitarimą

•? metų
$35.00
$35 00
$35.00
$20.00

3 mėn.
$20.00
$20.00
$20.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsmų nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

OR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA
2636 W. 71 st Street
Priima trečiadieniais,
ketvirtadieniais ir penktadieniais.
Susitarimui skambint 436-5566

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LiGOS
7 7 2 2 S. Keozie A v e . ,
Chicago. III. 60652
Pirm., antr. ketv ir penkt
pagal susitarimą

C a r d i a c Diagnosis, Ltd.
M a r q u e t t e Medical B u i l d i n g
6132 S Kedzie
C h i c a g o . IL 60629
T e l 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
SURENDER KUMAR, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie. Chicago. III.
Tel. 925-2670
1 1 8 5 Oundee Ave., Elgin, III. 6 0 1 2 0
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

Kabineto tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurgmis išsiplėtusių venų
ir hernoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Penkt antr.. ketv ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir j namus

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
i myiia j vakarus nuo Harlem Ave
T e l . 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2 6 1 8 W. 71st St. — T e l . 737-5149
Vai pagaf susitarimą Uždaryta treč
Dr Tumasonio kabinetą perėmė

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
2659 W 59th St . Chicago. IL
Tel. 476-2112
9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. VILIJA R. KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
— Amber Chiropractlc —
5522 S. Wolf Rd.
Wes!em Springs, IL
246-4000
Valandos pagal susitarimą

T. RAMA, M.D.
Specialybe — Chirurgija
2454 West 71st Street
T e l . 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai pirm . antr ketv ir penkt
3 iki 7 v v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybe — Vidaus ir plaučiu iigos
2636 W. 7 1 st. St., Chicago. III.
T e l . : 436-0100
11800 Soutrmest Highway
Palos Heights. III. 60463
(312) 361-0220
(312) 361 0 2 2 2

DR. LEONAS SEIBUTIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
iSskvrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet

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. 776-2880, rez. 448-5545

DR. IRENA KURAS

NANCY STREITMATTER, M.D.

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 st Street
Kabineto tel. RE 7-1168:
Rezid. 385-4811

KARDIOLOGE
2454 W. 71 Street
Tel. 434-6777
Valandos pagal susitarimą

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS

Dr. Tumasonio kabinetą pereme

DR. S. LAL
SPECIALYBE - 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 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir Ketv 12-4|
6-9. antr 12-6. penkt 10-12. 1-6

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

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei
2 7 0 0 W. 4 3 St., T e l . 927-3231
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą ptrm . antr
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v

STAIGMENA IR ABORIGENŲ
MUZIKA AUSTRALIJOJE

Gyventojų kilnojimasis —

GYVENIMO
APSIRŪPINIMO
KLIŪTIS
Amerikoje jau taip įprasta
gyventojams kilnotis iš vietos į
vietą, iš miesto į miestą, kartais
net iš kaimo ar laukų darbo į
kitą kaimą ir kitus darbus, kad
būtų nuostabu, jeigu būtų pasto
vumas. Pastovesni yra profesio
nalai ir tokie darbininkai, kurie
net jau nesitiki imtis kito dar
bo, nors savo turimu darbu ir
nėra patenkinti. Taip yra ang
lių kasyklose, žemės aliejaus ap
dirbime, statyboje. Kitur turi
kilnotis dėl paties darbo, nes
vienur darbas baigiasi, o kitur
galima jo gauti. Turi keltis iš
vietos į vietą ir žemės ūkio dar
bininkai, nes vienur daugiau
apdirbami laukai mašinomis,
kitur labai pigiu svetimtaučių
darbu.
Tokiais darbininkais kaip tik
labiausiai ir yra susirūpinusios
įvairių konfesijų bendrijos, ku
rios organizuotai siekia paleng
vinti savo tikinčiųjų gyvenimus.
Katalikai čia prisimena po
piežiaus Jono Pauliaus II encik
liką „Apie žmogaus darbą", kiti
prisimena savo užmojus pa
gelbėti neturtingiesiems ir kitų
apleistiesiems. Tuo pasireiškia
įvairios protestantų konfesijos,
ypač episkopalai, o taip pat ir
k a i kurios baptistų bend
ruomenės. Ir tai yra gerai, nes
bet kokios krikščioniškos bend
ruomenės uždavinys pirmiausia
įgyvendinti Kristaus skelbtą
meilės Evangeliją socialinėje
srityje, kuri, nors nėra tiesio
ginė Bažnyčios pareiga, yra jos
meilės išraiška viešu būdu.
Tai aiškiai kalba ir statistiką
duoda k u n . Charles Kyle,
Loyolos universiteto profe
sorius. Jis, pasitelkęs geriau
ispaniškos kilmės žemės ūkio
darbininkus pažįstančius, kalba
apie žemės ūkio darbininkų var
gus, neturtą, nelygybę ir sun
kumus. Net savo veikalą yra pa
vadinęs ispanišku vardu „Una
Vida Dura (Sunkus gyvenimas).
Jis jame atskleidžia tikrąją
realybę, kurią turi išgyventi
daugelis vaikų, moterų ir vyrų
sunkiose sąlygose ir geresnio
gyvenimo troškime.

Žinoma, kad kai kur savi
ninkams valdžia primoka ne už
tai, kiek pagamina, bet už tai,
ko jie negamina. Tuo pačiu
nemoka darbininkams, o savi
ninkas nereikalingus darbi
ninkus paleidžia neribotam
laikui, nes jis lengvai jų gaus,
kai turės darbo. Ypač tai liečia
pietiečius, kur apdirba laukus
meksikiečiai, liečia ir Illinois
pietus, kur daugumas ūkininkų
pasitiki moderniomis mašino
mis.
Čia prisimenama, kad įvairios
bažnytinės bendruomenės, ku
rios rūpinasi ar turi rūpintis
darbininkų likimu, turi padėti
maistu ir drabužiais, kad darbi
ninkai galėtų papildyti savo už
darbį ir prižiūrėti vaikus. Jos
turi padėti derėtis ir kolekty
viniu būdu su ūkių savininkais,
ypač su didesnių ūkių, kad
galėtų jie tarti savo reikalu žodį
ir patiems savininkams, kaip
fabrikų darbininkai kalba, fab
rikų savininkams per darbi
ninkų sąjungas.

Ko napasakei, to nereikia
aiškinti.
Anonimas

tolimesnei kelionei. Visi žino,
kad už poros dienų bus kongre
so uždarymas ir baigsis šis tik
rai puikus atostogų nuotykis.
Visi stovyklautojai susirinko
palapinėje paklausyti ir pažiū
rėti aborigenų. Mes visai kitaip
šį pasirodymą buvom įsivaiz
davę. Mes manėm, kad čia bus
daugiau kaip etninis pasirody
mas, kur jie rodys savo šokius,
papročius ir dainas, o buvom la
bai nusivylę, kai matėm, kad čia
vis dėlto tik aborigenų sudary
tas muzikos ansamblis (džiasas).
Kadangi muzika baisiai garsiai
grojo ir kadangi palapinėje buvo
labai karšta, tai visi nuėjom
prie baseino, kur labai aiškiai
girdėjosi aborigenų orkestras.
Po pasirodymo susirinko liku
sieji. Maudėsi visi — net i r
vadovai ir stovyklos rengėjai i r
tie žmonės, kurie per visą sto
vyklą sąžiningai lankė paskai
tas ir būrelius. Tuoj buvo matyti
tarp jų ir mūsų skirtumas — jie
visai balti, kaip sūris, o mes j a u
gerokai įdegę Australijos saule.
Prie baseino susitikom su drau
gais paskutiniam pasispar
dymui (gal tiksliau būtų sakyti
— paskutiniam pasitaškymui).
Draugavo australai su argentiniečiais, vokiečiai su kanadie
čiais, brazilai su amerikiečiais
ir visi buvo laimingi, patenkin
ti.

RITA LIKANDERYTE
mais, bet ant viršaus užsidėję
Šį vakarą mano draugai taip
trumpas kelnes ir marškinėlius.
pat suplanavo vienam mūsų
ekskursijos dalyviui — Jonui vakarą nuoširdžiai, nuoširdžiai Nors buvo trečiadienis, tačiau
staigmeną — gimtadienio dėkoju ir žadu kada nors atsily jautėsi lyg savaitgalis. Kadangi
baliuką. Po kongreso baliaus ginti. Jis man visuomet liks oras pasitaikė labai geras, tai
traukėm į Rambyno bendrabutį malonus, brangus prisimi žinoma suvažiavo daug žmonių,
mūsų baliukui. Mes jį atvedėm nimas. Labai ačiū Linui, Danu turbūt nemaža ir turistų. Gra
į didelį kambarį, įjungėm švie tei, Algiui, Liucijai, Dariui, Ga nito salą su miesteliu jungia il
sas ir, surikę jam ,surprise!\ jai ir ypač Daivai ir Zinai už gas medinis tiltas, kurį buvo
galima arba pėstiems pereiti, ar
pradėjom dainuoti Ilgiausių visą vargą ir rūpestį.
įsėsti į 4 didelių arklių traukia
metų. Aš šalia jo stoviu (mes
Rytojaus rytą vėl buvau susi
kartu įėjome į kambarį), jį tarusi važiuoti su Henni. Ji mą vežimą ir pervažiuoti. Mes
sveikinu, o jis buvo labai mane ,pavogė' apie 10 vai. ryto. nutarėm pereiti (vien dėl to, kad
ankstyvesnę
maloniai nustebintas netikėto Vėl reikia išsirašyti iš sto pražiopsojom
įvykio. Tuo tarpu mano draugai vyklos, kad vadovybė nebūtų at karietą ir nenorėjom laukti
Kitą rytą labai palengva
(tie, kurie manęs vengė visą sakinga, jeigu kas nors atsi kitos!)
krutėjom, nes jokių ypatingų
Apėjom visą salelę, kuri nėra
dieną) man rikteli: „čia ir tavo tiktų. Vėl reikia raudonuoti
planų neturėjom. Laikas man
balius, Rita". Iš pradžių aš nesu prieš stovyklos programos pir labai didelė, bet labai gražiai buvo grįžti atgal į stovyklą, iš
pratau, ko jie nori, bet tada pa mininkę, prieš savo draugę atrodo. Iš vienos pusės buvo ma kurios šiandien visi važiuoja į
aiškėjo. Aš tikrai labai susijau Birutę, kad pabėgu iš stovyklos! tyti akmenys, uolos,kitos salos Melbourną uždarymui. Ilgą
dinau, nes tokio dalyko visai Tai turbūt pirmą sykį, kad aš ir nesibaigiantis vanduo, o iš kelią į stovyklą važiavome
nesitikėjau ir nelaukiau. Net taip nusikalstu ir pabėgu iš sto kitos pusės buvo apdžiūvę ir beveik tylom — visi paskendę
nepagalvojau, kad mano drau vyklos. Aš esu pati daug kartų lapuoti medžiai, smėlis bei savo mintyse. Atsisveikinti su
gai suruoš dvigubą siurprizinį dalyvavusi stovyklos ar suvažia Adelaidės priemiesčių bokštai. giminėmis buvo nelengva — jie
balių ir kad sugebės mus abu vimo programos ruošos komite Sako, kad šioj saloj gyvena man buvo tokie geri, o mes taip
pingvinai — ne tokie dideli kaip
apgauti.
tuose ir gerai žinau, kad tokią
mažai matėmės. Gavau iš jų
Mano gimtadienis tiktai už sa stovyklą-renginį suruošti yra Aliaskoj, žymiai mažesni. Nors visų Australijos gyvulių
vaitės laiko. Jono gimtadienis baisiai didelis darbas. Dar pik jų nematėm (pasirodo, jie nuotrauką ar skulptūrėlę ar
irgi tik kitą savaitę, bet jis jau čiau, kad tavo darbo vaisiaus daugiau rodosi nakties metu), knygutę, kad neužmirščiau
penktadieni skrenda namo. Be niekas neįvertina ir, atvažiavę bet matėm jų paliktus ženklus Australijos bei savo pusseserės
to, man buvo pasakyta, kad čia į stovyklą, į paskaitas neina, į ir takelius. Užsilipę ant uolų, su jos vyru. Nors buvo liūdna
Jono balius, tai ir to laukiau. jas nekreipia dėmesio ir daro, ką matėm įvairias skulptūras ir atsisveikinti, aš žinau, kad
Dabar paaiškėjo, kodėl mano jie nori. Birutės ir kitų pro kitus akmenyse išskulptuotus vieną dieną mes susitiksim dar
Po paskutinės vakarienės sto
natūraliu būdu — saule, vėju ir
draugai su manim šiandien gramos koordinatorių labai
vandeniu. Labai gražu, tik labai kartą — arba pas mus Amerikoj, vykloj (vėl iešminės pobūdžio),
nenorėjo kalbėti — nenorėjo, atsiprašau, bet taip toli nuo
šilta. Nutarėm atsigaivinti kai Henni vėl atvažiuos, arba visi atitempė savo bagažus prie
kad maišyčiaus po kojų, kol jie namų atvažiavus, nelabai no
Trakų Pilies ir laukė autobusų,
kitame pliaže. Maudėmės ban Australijoj, kai aš sugrįšiu.
ruošėsi ir tvarkėsi. Šita maloni rėjau sėdėti vienoj vietoj ir
kurie mus veš toliau, į Mel
gose, šokinėdami ir plaukdami
J stovyklą pataikiau kaip tik bourną ir kongreso uždarymą.
staigmena pasiliks atminty il krašto nepamatyti. Gal būtų
kaip maži v a i k a i . Pliažas
gai , ilgai. Mūsų draugų ir apsimokėję iš stovyklos turėti didelis, platus ir švarus — visur aborigenų pasirodymui. Mano Turėjom važiuoti nakties metu,
bendrakeleivių apsupti, buvom Adelaidės miesto aprodinėjimą žmonės naudojosi proga būti draugai nebuvo nustebinti, kad o paryčiui, važiuojant Great
pasveikinti, palepinti ir iš ir apžiūrėjimą. Atrodo, kad aš lauke per tokį gerą orą ir buvo aš vėl taip staigiai pasirodžiau, Ocean Road, sustoti pasižiūrėti
bučiuoti. Buvo net ir suruoštos ne viena taip galvojau — išsi labai patenkinti išvyka į gamtą. nes jie jau buvo pripratę, kad iš įvairių gamtos padarytų tiltų ir
vaišės bei šampano buteliai (vie rašiusių iš stovyklos sąrašas kas Vieni maudėsi, kiti saulėje degi važiuoju ir grįžtu tik vėliau! Sto kitų grožybių. Kaip vėliau
vykloj nuotaika irgi slegianti —
nas man, kitas jam), du pyragai kartą ilgesnis!
nosi, treti ėjo pasivaikščioti daug kas jau išvažinėja atgal į paaiškėjo, ne taip lengvai sekėsi
mūsų kelionė.
(su žvakutėm, kurias turėjom
Atvažiavus Henni jai pasako palei krantą, o drąsesni net
užpūsti) ir net po atskirą jau apie savo gerus draugus ir bandė skristi nuo aukštų uolų savo kraštus, į tikrus namus,
'Bus daugiau)
kiti ruošiasi susidėti daiktus
dovanėlę, kurią mes patys išsi jų gražius sveikinimus. Jai la
rinkome įvairiose opalų parduo bai patiko tas faktas, kad mano
tuvėse, neįtardami, kodėl mūsų draugės jau norėjo jai skambinti
nuomonės tuo laiku buvo tokios ir pasakyti, kad jokiu būdu ne
svarios. Draugai norėjo, kad galiu tą dieną pabėgti iš sto
mums dovanos tikrai patiktų! vyklos. Jos būtų prašiusios
Buvo sukviesti visi mūsų pusseserės pagalbos ir raginu
ekskursijos draugai bei kiti, su sios, kad mane grąžintų bent
kuriais per kongresą susidrau tam v karui atgal į stovyklą.
gavome. Spėjo visi net mums
Prauėjom Adelaidės miesto
korteles pasirašyti... Atrodo, apžiūrėjimo antrą dalį. Šiandien
kad visa stovykla žinojo apie šį traukėm prie vandens, prie jū
įvykį, išskyrus mane ir Joną. ros, ties pliažu ir salelėmis. Nu
Todėl manęs taip klausinėjo, ar važiavom i kitą Adelaidės mies
aš šiam vakarui grįšiu iš pusse to dalį, prie Victor Harbor (uos
serės namų, ir prie baseino labai to) ir Granite Island. Praleidom
įkalbinėjo, kad pasilikčiau dieną vaikščiodami prie van
kongreso baliui ir neišvažiuo dens, lipdami tarp uolų. plauk
čiau pas Hennį (kaip jau buvau dami sūriame vandeny.
suplanavusi), kad galėčiau atsi
Victor Harbor — tai labai
sveikinti su viena drauge, kuri graži kurortinė vietovė, ir
taip pat penktadienį išvažiuoja. žmonės čia neskuba, bet gyvena
Dabar man viskas aišku. Labai palengva. Čia jie rengėsi taip,
esu laiminga ir dėkinga savo kad būtu galima eiti prie van
draugams, kurie man suruošė dens ir užeiti į restoraną pa
Po Lietuvių Fondo tarybos posėdžio švenčia š-entus Antanus Iš kaires: Ale Steponavičiene, dr.
tokią staigmeną. Aš jiems už tą valgyti — su maudymosi kostiu
Antanas Razma. Kostas Dočkus. Antaną- Juodvalkis. Marija Remienė ir Stasys Baras.

Šiuo atveju minėtas autorius
ir jo talkininkai — Marisa
Alicea ir dr. Asmando Triana —
daugiau kalba apie žemės ūkio
darbininkus ir jų savininkus.
Paliečiami ne tik patys darbai,
bet ir darbininkų su savininkais
santykiai, kurie labiausiai ir
rūpi tiek katalikų, tiek kitoms
bažnytinėms bendruomenėms,
norinčioms prisidėti prie darbi
ninkų gyvenimo pagerinimo.
Jie apskaičiuoją, kad lauko dar
bininkas uždirba metuose tik
4000 dol., kurių neužtenka pra
gyventi jam pačiam, juo labiau
išlaikyti šeimą ir mokyti
vaikus. Su tokiu uždarbiu šiame
krašte, s k a i t a n t maisto ir
drabužių brangumą, sunkiai
gali pragyventi net taupiausias
šeimos tėvas. Reikia pripažinti,
kad dažniausiai tik jis vienas
gali dirbti ar turi darbą, nors
nuo jo uždarbio priklauso visa
šeima. Ir toks pragyvenimas yra
trečdalio visų žemės ūkio
darbininkų.
Neleistina, kad darbininkas
dirbtų visas septynias dienas sa
vaitėje be antvalandžių, kurie
Darbininkų draugijos, vadi priklauso už darbą poilsio die
namos unijomis, įsikūrė ne taip nomis. Tai aiški darbininko
labai seniai. Iš istorijos žinome, skriauda. To turi vengti savi
kad ir draugijų kūrimasis net ninkai, nors jų produktai ir ne
šiame laisvės krašte nebuvo nei greitai brangsta, to turi išvengti
lengvas, nei malonus. Nemažai ir socialiniais reikalais susi
darbininkų ilgai buvo kalėji rūpinę darbininkų užtarėjai. Nė
muose, net žuvo susirėmimuose viena krikščionių religija nenori
su savininkų pasamdytais sar skriausti savininko, bet ji taip
gais arba miestų policija. Vėliau pat turi prisidėti prie santykių
jie nugalėjo savininkus ir val tarp darbo ir uždarbio išly
džios kietą užsispyrimą, bet ir ginimo, kad darbininkas nebūtų
jie buvo suvaržyti įstatymais, išnaudojamas. Čia turi susi
kurie leido streikus, jei jie buvo rūpinti ir valstybė, ypač tai pri
pripažinti teisėtais. Bet buvo ir klauso valstijoms, kuriose yra
neteisėtų streikų. Pagaliau dar daugiau ūkių ir kuriose dau
bininkų unijos pateko į rankas giau dirba pigių svetimšalių
tokių, kurie išnaudojo ir darbi darbininkų.
Reikia atkreipti dėmesį, kad
ninkų, ir valdžios atstovus, ir
visi
savininkai turi rūpintis ir
įmonių ar fabrikų savininkus.
darbininko
bei jo šeimos sveika
Kai kalbama apie žemės ūkio
darbininkus, kalbama, ar jie ta. Sumažinimas apdraudos ar
gali pasipriešinti be prievartos, palikimas tik brangioms ir nepa
be ginklo panaudojimo ir teisė tikimoms apdraudos bendro
tai priversti savininkus sutrum vėms sveikatos reikalų yra
p r i e š žmo
pinti darbo valandas, mokėti n u s i k a l t i m a s
nustatytas darbo valandoms niškumą, prieš teisingumą ir
kainas, kad darbininkas galėtų valstybinę tvarką. Valstybė turi
pats pragyventi, išmaitinti savo saugoti ne tik darbdavius, bet ir
šeimą, leisti mokslan vaikus ir darbininkus. Kilnojimasis yra
padėti jiems susikurti gyve kliūtis geresniam apsirūpi
nimą. Sakoma, kad neįmanoma, nimui, bet darbininko aprūpi
jeigu darbdaviai ir darbininkai nimu turi rūpintis valstybė ir
nuolat keičia darbus, taikosi Bažnyčia, žmogus ir organiza
prie sąlygų, kurias duoda gam cija, nes niekas neturi būti
ta ar aplinka.

su dideliu sparnu — aitvaru.
Nors jau buvo gana vėlu, bet vis
tiek dar buvo daug žmonių prie
vandens (ir mes tarp jų).
Prieš grįžtant namo vaka
rienei, sustojom vienoj tipiškoj
australiškoj užeigoj, kur vyrai
ilgais plaukais žaidžia australiš
ką bilijardą. kur groja garsi
muzika ar garsiai užstatyta
televizija, kur tamsu ir pri
rūkyta, kur galima užsakyti
buterbrodus ar kitus men
kesnius patiekalus. Įdomu buvo
pamatyti, kaip vyksta kasdieni
nis ankstyvo vakaro gyvenimas
— beveik visai kaip ir pas mus.
Visi sustoja „ t i k vienam
gėrimėliui" prieš grįžtant namo
iš darbo.

-

IR ATLEISK MUMS,
VIEŠPATIE
ALGIMANTAS I P . RASTINIS

— Sunku padėti, labai sunku, drauge Vaičiūniene,
— sakė jis. — Va, jei turėtume penicilino ar streptomicino, tai vertėtų pabandyti... Tik kur juos gausi? Gir
dėjau, kad tik Maskvoje ir tik aukštiems partijos na
riams esama tokių preparatų...
Ir kaip iš jo lūpų skamba tas žodis .,drauge"! O juk
padėjo Danutės motinai pagimdyti ją: sveiką, linksmą,
raudonskruostę. Ji galėtų būti gydytojo dukterimi, o
jis, jau visai pražilęs, bet tvirtas seniokas, vadina ją
drauge...
Sunki dukros liga visai išmetė Danute išjos vėžių.
Buvo planavusi pavasarį, sušilus orui, su visa klase
nuvažiuoti į Vilnių, parodyti vaikams miestą, istorinius
paminklus, aplankyti kokį muziejų. Viskas šuniui ant
uodegos! Vos išsiprašė mokyklos direktoriaus dvi sa
vaites atostogų, kad galėtų slaugyti Dalią.
— Atostogos? Dabar? — labai nustebo direktorius
Ivanovas, Lietuvoje gimęs rusas. — Ar jums nežinoma
drauge Vaičiūniene, kad Čia pat Velykos ir kad šios
šventės mūsų mokytojai nešvenčia?
skriaudžiamas.
P. S.
— Aš ne Velykų švęsti... Mano dukra labai sunkiai
serga... Neturime nieko, kas slaugytų...
Nenoromis, labai nenoromis davė jai atostogų, pats
Kur sielai gera, ten kūnas de
perėmęs
jos pamokas ir pabrėžęs, jog ją išleidžiąs tik
ra.
Lietuviška patarlė todėl, kad Petras direktorius ir daug žadas vyras...
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Dalia skausmingai sudejuoja, pasuka veidelį į lango
pusę ir miegodama tarytum bando pasigrožėti prieš
pietinės saulės spinduliais, kurie dabar įsiveržė pro
langą ir vaikydami vienas kitą. žaidė tai ant grindų
kilimėlio, tai ant sakuotų sienų, tai ant tamsaus,
purienų puokšte papuošto stalo.
Pirmą kartą Danutei nejauku ir nemiela namuose.
Dalia, jos Daliutė... Ir kodėl viskas taip pakrypo? -Ii
prisimena gydytojo Petkevičiaus žodžius:
— Jei dar kelias dienas dukrelė nepagerės, bijau
ir sakyti karčią tiesą... Gali atsitikti, kad ji atsisveikins
su mūsų pievomis, mūsų miškais, su Viržiu ir su
Vaičiūnų kalva. Likimas dažnai būna labai žiaurus.
Danutė suvirpa visu kūnu.
— Viešpatie, nejaugi Tu pasiimsi ją pas save 9
Viešpatie...
Ji atsistoja, prieina prie lango. Aukšta, graži, dailiai
nuaugusi moteris. Neveltui visi degsniškiai vadino ja
Daugelynės karaliūnaite.
Kokia čia karaliūnaite? Motina su sužeista širdimi,
moteris, kuri negali padėti savo vaikui.
Danutė bejėgiškai nuleidžia rankas ir tik jos tam
šios, lyg švelnus aksomas, akys perbėga kieme žaliuo
jančia pievele, trumpam užkliūva ui beržu ir
nejučiomis nuslenka žemyn nuo kalvos, Daugelynės
link. Čia, pušų giraitėje, stiebiasi aukštyn kažkada
buvusi grakšti, baltai dažyta, o dabar - apirusi iiir
nublukusi Daugėlų koplyčia.
Kiek jai metų? Šimtas, du šimtai 0 Niekas Degs
niuose nežinojo, kuris iš Daugėlų ir kada pastatė tą
koplyčią. Ji buvo čia pasenusi, paliegusi, bet vis dar
tebesilaikanti ir vis atkreipiant kiekvieno akį. kuris
važiavo ar ėjo keliu į Pakulėnus.

Pamaldų joje jau seniai nebuvo, juo labiau, kad
Degsniuose nebuvo kunigo. Dar karo metais iš
Pakulėnu kartas nuo karto atvykdavo kunigas Sutkus
ir atlaikydavo trumpas pamaldas. Bet dabar buvo
viskas praėję ir pasikeitę. Tik kelios Degsnių moterėlės
dar ateidavo į koplyčia, atnešdavo vieną kitą gėlių
puokštę, nupindavo kokį vainiką, kai reikėjo pažymėti
laidotuves ar kieno nors gimimą. Viduje koplyčia buvo
švari, jos neišteriojo. nesunaikino ir neišvežė senų pa
veikslų. Gal jie buvo nelabai vertingi, o gal ir rajono
valdžia tarėja daugiau rūpesčių, nei senos koplyčios
ištuštinimas. Taip ir paliko tą koplyčią Dievo ir kai
kuriu degsniškiu valiai.
Ir staiga Danute sugauna toks stiprus noras nu
bėgti koplvtėlen. suklupti ties Šv. Marijos paveikslėliu
ir maldauti Maldauti paramos Daliai, jos vienintelei
dukrai. Ji net pajunta diegiantį skausmą paširdyje.
Bet kur tu nubėgsi? Pikti liežuviai jau sekančią
diena praneš i Pakulėnus, kad mokytoja Vaičiūnienė
visa diena klūpojusi bažnyčioje... Tarybinė mokytoja,
sovietine auklėtoja, kurios pareiga auginti jaunimą be
jokiu religiniu prietarų! Taip, taip... Bet kokia malda,
bet koks bandymas šauktis Aukščiausiojo pagalbos juk
yra tik religinis prietaras...
Saule, ta linksmuolė dykūne, nesigailėjo savaisiais
spinduliais nužerti senosios koplyčios ir ši švyti dabar,
tarytum jauna, pasipuošusi nuotaka.
Danutė aiškiai mato. kaip kelios moterėlės, nuo jų
kalvos panašios į judančias lėles, pasuka koplyčios link
ir kaip jos dingsta už pušų kamienų.
Didžiosios savaitės trečiadienis... Senosios degsnietės eina į ju bažnyčią pasimelsti,
° u s daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 19 d.

Tautinių šokių grupe ..Vakarinė" Philadelphijoje. pasiruošusi dalyvauti
Tautinių šokių šventėj su savo vadovu K. Razgaičiu.

ŠVIESŪS ŽIBURĖLIAI
PHILADELPHIJOJE
JURGIS JANUŠAITIS
Laisvojo pasaulio jaunimas,
tautinių šokių šokėjai pakels
sparnus Hamiltono link.
Tautinių šokių šventė bus mūsų
tautinės kultūros didžioji de
monstracija. Lietuvių tautiniai
šokiai turi savo istoriją, praeitį
ir yra neatskiriama mūsų tau
tos kultūros dalis. Atrodo, kad
niekas taip nežavi mūsų jau
nimo, kaip tautiniai šokiai.
Todėl ir liepos 3 d. Hamiltono
Copps koliziejuje sudrebins
žemę net 2000 šokėjų.
Kai mąstai apie artėjančią
Tautinių šokių šventę, jos
ruošėjus, darbininkus, džiau
giesi ir stebiesi, kad dar turime
tiek daug darbo rankų, tiek
daug ryžto didiesiems užmojams
įgyvendinti.
Šventei ruošti komiteto nuos
tabaus pareigingumo informa
cijos vadovas Kazys Mileris
aprūpina spaudos bendradar
bius ir spaudą tikslia infor
macija. Tuo pačiu bandome
lietuviškąją visuomenę supa
žindinti ir su tos šventės

JAV LB
PAREIŠKIMAS
GEGUŽĖS 22 D.
TYLIOSIOS
EISENOS REIKALU
Brangūs Lietuviai,
Net ir dabar, praėjus tokiai
gausai metų. visi lietuviai, ne
svarbu, kur jie šiandien yra,
gilų amžių pasiekę ir tėvų infor
muotas jaunimas negalime atsi
stebėti atsparumu mūsų tautos,
pakėlusios didžiules kančias.
Trėmimai Sibiran — 20-tojo
amžiaus siaubas, naikinęs mūsų
žmones. Kiek žuvusių sunkioje
kelionėje, nepakeliamame šiau
rės klimate, kiek sveikatos nu
stojusių ir kiek paniekos stebuk
lu gyviems likus ir į Lietuvą
grįžus.. Priverstina kolektyvi
zacija, ūkininkams skirtas
teroras — tai antra mus nieki
nusi ir naikinusi nelaimė. Iš kur
prisitvenkė tiek žiaurumo sve
timuose, atėjusiuose tautą nai
kinti, ir kartais savuose brolžu
džiuose?
JAV lietuviai kartu su pa
vergta tauta skausme prisime
na visas brolių ir seserų kan
čias, didžiuojasi ilgoje okupaci
joje gyva išlikusia tauta ir žody
je „ateitis" aiškiai girdi „Lietu
vos laisvę".
JAV LB Krašto valdyba

šokėjais — šokėjų grupėmis, jų
vadovais bei darbais. Šį kartą
stabtelėkime Philadelphijoje.
Čia randame ir Lietuvių Bend
ruomenės aktyviuosius darbi
ninkus, kurie ir Tautinių šokių
šventėje neša atsakomybę.
Aušrinėlė
Tai mūsų mažųjų, Vinco
Krėvės lituanistinės mokyklos
tautinių šokių grupė. Šalia li
tuanistikos jie sukasi ir tautinio
šokio sūkuryje ir sparčiai ruo
šiasi Tautinių šokių šventei.
Grupė įsteigta 1980 m. Jos
įsteigimo metu vadovavo ir ją
rūpestingai globojo A u š r a
Bagdonavičiūtė, o jai talkino
Danutė Surdėnaitė. Dabartiniu
metu vadovauja Estera Bendžiūtė-Washofsky.
Aušrinėlė šviesiu spindulėliu
švietė Philadelphijos lietuvių
horizontuose. Programas atliko
Vasario 16-tosios minėjimuose,
Lietuvių namų mugėje. Savo
egzistencijos metuose dalyvavo
1981 m. gegužės mėn. JAV
Rytų pakraščio lietuvių tau
tinių šokių festivalyje Hart
forde. Conn. 1981 m. lapkričio
mėn. šauniai pasirodė televizi
jos vaikų programoje ,,Captain
Noah and his Magical Ark".
1982 m. gegužės mėn. šoko
Philadelphijos 300 m. sukakties
iškilmėse. 1984 m. dalyvavo VTI
tautinių šokių šventėje Clevelande. Paskutinis didesnis gru
pės pasirodymas buvo 1987 m.
lapkričio mėn. Lietuvių namų
mugėje. Aušrinėlė taip pat
praturtina savo mokyklos rengi
nius, atlikdama programą. Aušrinėlei linkime nepavargti ir
susitiksime Hamiltone.
Vakarinė
Žvelgiant į šios grupės nuo
trauką matome, kad Vakarinė
šviečia šviesia žvaigžde Gražus
būrys jaunimo ir kiek vyres
niųjų. Šiuo metu Vakarinėje
šoka 26 šokėjai. Pažymėtina,
kad grupes nariai aktyviai reiš
kiasi Philadelphijos lietuvių
gyvenime, įvairiose organizaci
jose, ateitininkuose, skautuose.
Lietuvių namų valdyboje, dai
nos vienete ir vaidinimo būre
lyje. Tai stiprios pajėgos or
ganizacijų veikloje, o ne vien tik
šokių grupėje. Gal šokių grupė
Vakarinė ir išugdė jaunus,
talentingus visuomenininkus.
Vakarinė įsteigta 1980 m.
Eimučio Radžiaus pastangomis.
Grupės mokytojais yra buvę

POPIEŽIUS
P E R S P Ė J A ANGLIKONUS

1948 METŲ TRĖMIMO
SUKAKTIS
Penkių pirmųjų 1948 metų
mėnesių laikotarpyje, o ypač ge
gužės 20 dieną, sovietinis KGB
buvo įvykdęs didžiausių paverg
tos Lietuvos gyventojų deporta
ciją. Ji labiausia palietė ūkininkiją.
1948 metais į Gulago žmonių
naikinimo sistemą buvo išga
benti ir daugiausia sunaikinti
6-79C visų Lietuvos gyventojų.
Tai buvo didžiausias skaičius,
lyginant su kitų metų ištremtai
siais karo ir pokario laikotarpy
je. Tie trėmimai buvo suplanuo
ti Maskvos vyriausybės įsaky
mu ir specialiai suorganizuotų
dalinių vykdomi. Vykdymas
pasižymėjo dideliais žiauru
mais. Bandžiusieji pabėgti buvo
vietoje nušaunami. Nei ligo
niams, nei vaikams, nei mote
rims, nei seneliams nebuvo ro
doma jokio respekto. Suimtuo
sius suvarydavo į gyvuliams pa
krauti gardus ir dažnai lietuje
ir purve išlaikydavo ištisą nak
tį, kol surasdavo pakankamai
gyvulinių vagonų, į kuriuos
apytikriai po keturiasdešimtis
asmenų sugrūsdavo. Ginkluoti
palydovai nesirūpindavo tremti
niams laiku duoti vandens ar
maisto. Visur tremtinius jie lai
kė beteisiais ir žinojo, kad jie
yra išsiunčiami sunaikinimui.
Nei tremiamieji, nei krašte
dar pasiliekantieji nenujautė
kokios sunkiai įsivaizduojamos
kančios jų visų laukė. Tiktai
vėliau buvo patirta, kad jie bu
vo negailestingai naikinami
badu, šalčiu, ligomis, krimina
listų ir administracijos teroru,
vergų darbais ir egzekucijomis.
Antrojo pasaulinio karo ir po
kario metų Lietuvos žmonių
naikinimo balansas yra labai
grasus.

dami paminėti šiuos skaudžius
genocidinius veiksmus, juos api
būdinti ir pasimelsti už nukan
kintus Lietuvos žmones, mūsų
brolius ir seseris.
Jų kančia tesužadina mūsų
ryžtą jungtis į darbus už sugrą
žinimą pilno Lietuvos suverenu
mo ir tautos laisvės.
Lietuvių Politinių kalinių
nacių ir sovietų koncent
racijos stovyklų sąjungos
valdyba:
Pilypas Narutis — pirm.
Adolfas Darnusis — vicepirm.
Vytautas Skuodis — konsult.
Juozas Šlajus — sekr.
Povilas Vaičekauskas — ižd.
Augustas Paškonis — narys

Kalbėdamas būriui anglikonų
vyskupų, balandžio 22 d., pop.
MISCELLANEOUS
Jonas P a u l i u s II prisiminė
vėliau šįmet vyksiantį pasaulio
anglikonų vyskupų suvažia
vimą, kuriame bus tariamasi
apie bažnytinę praktiką ir
krikščionišką mokslą. „ J ū s Tel. 376-1882 ar 376-5996
liesite sunkius ir opius klausi
10%—20%—30% pigiau mokėsit
mus, esminiais bruožais liečian
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
čius jūsų ryšius su Katalikų pas mus.
bažnyčia ir su jūsų broliais ir
FRANK ZAPOLIS
seserimis ortodoksais. Nors šiuo
3208V 2 West 95th Stret
atveju specifiniai tų klausimų
Tai. — GA 4-8654
nevardino, Jonas Paulius II jau
anksčiau yra kalbėjęs apie kai
ELEKTROS
kurių anglikonų šventimą mo
{VEDIMAI — PATAISYMAI
terų kunigais kaip „didėjančią
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
kliūtį" abiejų bažnyčių vieny užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai
bei.

iir,

Lietuvis! esame vis! —
lietuvių Fonde ar esi?

CLASSIFIED GUIDE
A

VILIMAS
MOVING

655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

REAL ESTATE

E3 MLS.
Afiž KOMPIUTERI!/
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOT)
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

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

,

GREIT IR^ĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuoja. i « 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
FOR SALE
3001 \VEST S9TH STREET
CHICAGO, ILLLVOIS 60629
PHONE: (312) 471-3900
U.S.A.

Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje

VIDEO REKORDERIUS

1988 m. kovo mėn.

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

(312)839-5829
DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

U i l M I FONBAS / r LITHUANIAN FOUNDATION
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— aukotojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma
po pavardės — įnašų iš viso.

GrtUK«
riCŽflSB

284-1900
Česlovas Grincevičius

VIDUDIENIO VARPAI
Pasakojimai ir pasakos

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią
agentūrą, prašome skambinti Danutei
Ščvrbattel Mayer dėl sąžiningo patari
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.,

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros
premiją)

2 x $5 Banaitis Bronius ir Birutė, $5; Indreika Petras ir An
tanina (mirus), $1,005.
šioje knygoje autorius gyvai ir
1 x $10 Vaitkevičius Stasys, $145.
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje
Lietuvoje išgyventus atsitikimus.
2 x $15 Marchertas Algirdas ir Raminta, $280; Tamašauskas
Tai
apysakų, novelių ir legendų
Juozas ir Petronėlė, $770.
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
2 x $20 Urbonas Vincas ir Ona, $555; Venclova Tomas, $285.
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
7 x $25 Adomkaitis Algis ir Gloria, $25; Ambraziejus Petras G.,
dinančiais pasakojimais.
$25; Bačiulis Vladas, $325; Daukantas Bladas ir Zuzana, $400;
Išleido LK klubas Chicago, 1985.
Grubliauskas Regina. $25; Gulbinskeinė Ilmara atm. įn.: Barzdukas
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois
Arvydas ir Daiva; $715; Kviklys Bronius ir Bronė, $185.
gyv. moka $5.32.
3 x $30 Bankaitienė Aldona atm.: Bielskis Algirdas, $130; RimaUžsakymus siųsti;
Draugas
vičius Vladas atm.: Rimavičienė Bronė, $500; Valiuškis, VMD ir
4545 W. 63rd St.
Konstancija, $1,125.
Chicago, IL 60629
1 x $35 Kolupaila prof. Steponas ir Janina atm. įn.: KolupailaiPirmosios (nuo 1940. VI. 15 iki
1941.VI.22) ir trečiosios (nuo tė Eugenija, $1,600.
1 x $40 Grikinienė Konstancija atm. įn.: Grikinas Telesforas,
1944 metų rudens ir dar dabar
$490.
besitęsiančios) okupacijų metais
1 x $45 Jonikas dr. Petras ir Ona, $425.
sovietinis genocidas sunaikino
POPULAR
10 x $50 Chainas Viktoras. $300; Dariaus ir Girėno Lituanis
daugiau kaip 520,000 žmonių,
t.y. apie 17% visų Lietuvos gy tinė Mokykla, $1,277.72; Gurėnas Bronius ir Marija, $1,150;
LITHUANIAN
Josponis Vytautas ir Birutė Eugenija, $50; X, $300; Stabinsch Paul,
ventojų.
RECIPES
$50: Tomaras Harry ir Sonia, $200; Ugianskis Juozas ir Ann, $370;
Antrosios okupacijos metu Urugvajaus Lietuvir Kultūros Draugija, $350; Žygas Kęstutis
Nauja dsvintoji laida
(1941.VI.25 - iki 1944 metų ru (miręs) ir Ona, $300.
Suredagavo
dens) nacių holokaustu ir spora
1 x $50.80 Marąuette Parko Lituanistinė Mokykla, $2,700.37.
Juzė
Daužvardienė
dinėmis žudynėmis buvo sunai
1 x $69 Tarvydas dr. Pranas (miręs) ir Liucija, $500.
kinta apie 210,000 žmonių, t.y.
šiomis dienomis „Draugo"
33 x $100 Aglinskas dr. Audrius ir Elena, $100; Atutis Aleksan
apie 79c visų Lietuvos gyvento dras ir Jadvyga, $500; Aušrotas Bronius ir Veronika, $1,500;
spaustuvė atspausdino devin
jų. Išemigravo, repatriavo apie Bačanskas Kazys ir Birutė, $500; Dorelis Vytautas ir Marcelė, $200;
tą laidą šios populiarios virimo
knygos.
320,000, t.y. apie 10.50%.
X, $300; Gaška Antanas atm.: Gaškienė Emilija, $1,000; Gečys
Tai geriausia dovana nau
Lietuvos Liasvės Lygos prane Algimantas ir Teresė, $200; Girnius dr. Juozas ir Ona, $200;
joms žmonoms ar marčioms..
šimu visoje Lietuvoje 1948 metų Grišonienė Liucia, $100; Gritėnas Juozas (miręs) ir Stanislava,
Daugelis apdovanojo kita
genocidinių veiksmų sukakties $1,400; Jakštys A. J-, $100; Karoblis Vytautas, MD ir Antanina,
taučius
supažindindami juos;
minėjimo metu Vilniuje, Kaune $7,400; Karosienė Larisa atm. įn.: Baltutis Vytautas ir Ona, $100;
su lietuvišku maistu ir virimu,
ir kitose Lietuvos bažnyčiose Katilius Bronius, Elena ir Stanislava atm. įn.: Katilius Kazys,
šios knygos susidomėjimas ir
$1,250;
Kaufmanas
Petras
ir
Auksė,
$200;
Keliutis
Juozas
atm.
įn.:
įvyks pamaldos už visus Lietu
pasisekimas tarp lietuvių ir
vos gyventojus, žuvusius tame Petrauskienė Marijona, $100; Klimas Tadas, $200; Klova Vincas,
kitataučių visuomet buvo
$2,900; Kuodys Vladas ir Emanuelė, $1,100; Liepas Stasys, $200;
naikinime.
didelis.
Lietuvių politinių kalinių są Mackus poetas Algimantas atm. įn.: Mackienė Marcelė; $900; NorKaina su persiuntimu $6.50
jungos centro valdyba, solidari ris Nina, $200; Petersonas Ričardas ir Stasė, $100; Radykienė Ste
Illinois gyventojai moka $6.94
zuodama su Lietuvos Laisvės fanija atm. įn.: Saimininkienė Aldona, $100; Rašys dipl. inž. Juozas
Užsakymus siųsti;
Lyga, šiuo atsišaukimu kreipia A. $1,100; Rukštelė Balys ir Ona, $200; Ruplėnas Alfredas ir Sofi
DRAUGAS,
si į visas laisvojo pasaulio para ja, $100; Rutkauskas Viktoras atm.: Rutkauskienė Sabina, $300;
4545 W. 63rd St.,
Skomantas
Juozas,
$200;
Šmitas
Andrius
ir
Marytė,
$100;
Titenis
pijas ir lietuvių židinius, kvies
Chicago, IL 60629
Antanas, $200; Vaitkus Andrius ir Marija, $1.800.
1 x $117.60 Tiškutė Olimpia atm. įn.: Balynienė Vanda, $200.
1 x $150 Bogotos Lietuvių Grupė: Vyšniauskas Jonas, $450.
Eimutis Radžius, Aušra Bagdo
1 x $171 Mackevičius Jonas atm. įn.: įm. 20 asm., $171.
navičiūtė ir dabar grupei vado
1 x $175 Račkauskas kun. Antanas, $2,000.
vaująs mok tojas
Kazys
10 x $200 Andriušis dail. Viktoras atm. įn. 21 metų mirties pro
LIETUVOS GINKLUOTOS
Razgaitis.
ga: Andriušis Aldona, $1,200; Balynas Placidas ir Vanda, $500:
PAJĖGOS 1918-1940 M.
Černius
Kazys
ir
Filomena,
$3,000;
Druseikis
Petrs
ir
Julija
atm.
Per aštuonei *us metus grupė
šoko įvairiose, įskaitant ir įn.: Druseikis A.; $1,425; Janulis Jadviga atm. įn.: Janulis Pranas,
1987 m. pabaigoje pasirodžiusi
Philadelphijos,
parodose, $400; Liaukus Kazys atm. įn.: Liaukus Justinas, $200; Lithuanian
Vytenio Statkaus parengta knyga
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio
Lietuvių namų gegužinėse, Ben- National Club of Montello, $1,100; Poškus Balys. MD ir Nijolė,
$2,500;
Prackaila
Mindaugas
ir
Nijolė
Aldona:
PrackailaBigelis
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje
salem, Pa., Lietuvių namų pa
surinkti duomenys apie nepriklau
Agnės,
$200;
Vaitkevičius
Adomas,
$200.
rodose, Port Richmond, Pa.
somos Lietuvos kariuomenės
1 x $250 Januškevičius Juozas ir Anelė, $2,250.
Dalyvavo tarptautinėje Kalėdų
kūrimąsi, organizaciją, mokymą,
6 x $300 Blažys Juozas, $1,000; Butas Anatolijus ir Virginija,
programoje Philadelphijoje,
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit.
programas atliko Vasario $600; Juška Alfonsas ir Elena, $600; Pelda Vytas, $800; Staniškis
duotas išsamus jos sudėties ir
16-tosios minėjimuose savame Bronius ir Sofija, $2,500; Valiūnas Jonas, K., $300.
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė
1 x $400 Žemaitis Petras, MD ir Laima, $1,000.
kariuomenei giminingų organiza
lietuvių telkinyje ir kitur.
4 x $500 Čepas Henrikas, $500; Janušis Antanas ir Zuzana,
cijų
bei sambūrių. Knygoje 1040
Truputis kuklių duomenų $1,000; Menkeliūnas Petras, $600; Žitkus dipl. inž. Edvardas atm.
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios
liudija Aušrinėlės ir Vakarinės įn.: Žitkus Janina, $1,000.
spalvotos uniformų ir, ženklų
gražų įnašą į Philadelphijos kul
lentelės, jrišta kietais viršeliais.
1 x $800 Jucienė Ona atm. įn.: Bogusas Teklė, $1,000.
tūrinį gyvenimą. Tai lyg ir
Knygos išleidimą finansavo
1 x $922 Karalevičius Stasys, $3,069.60.
lietuvių veikloje lietuvių jau
Vydūno Jaunimo Fondas.
6 x $1,000 Baras Stasys ir Elena, $4,600; Bliūdžius Andrius ir
nimo nuoširdi duoklė savo Stasė, $2,000; Didžiulienė Kazimiera atm. įn.: Didžiulis Vytautas
Kaina su persiuntimu kainuoja
k u l t ū r a i . Tuo pačiu, kaip ir Jadvyga, $7,000; Kaunas Ferdinandas, MD ir Vanda, $10,000;
$29.00, Illinois gyventojai moka
$31.00. Užsakymus siųsti;
pastebime, šokėjai jungiasi ir į
Sapetka Kazimieras, $5,000; Valaitis Jonas, MD ir Joana, $4,500.
DRAUGAS
aktyvesnį lietuviškosios veiklos
1 x $2,000 Šuopys Jonas ir Elfriedė, $2,000.
4545
W. 63rd St.
gyvenimą.
1 x $110,000 Mandeikių Felikso ir Marijos Stipendijų Fondas:
Chicago, IL 60629
Tautinių šokių šventė čia pat.
testamentinis palikimas, $150,000.
Iš viso $131,180.40.
Laiko nedaug. Šventė kita
(Bus daugiau)
teįvyks tik už 4-5 metų.

Namas apžiūrėjimui sekmad., gegužes
15 d. 1-4 v. p.p. 7259 S. Troy. Naujas,
mūrinis; 7 dideli kamb.; 3 didžiuliai mieg ;
virtuvėje medžio spintelės; ištisas rūsys;
gražus garažas; naujas stogas, šild. sis
tema ir kilimai; aluminio „trim"; puikiai
išlaikytas, labai švarus. Skubėkite!

Namas apžiūrėjimui sekmadienį,
gegužes 22 d. 1-4 p.p. 6110 S. Major.
5V2 kamb. mūras; 3 gražūs mieg. kamb.;
1 % moderni prausykla. Delux medžio spin
telės virtuvėje; gražiai įrengtas rūsys; centralinis šaldymas; aluminio „trim", 2Vi au
to garažas su autom, atidarymu; puikiai
išlaikytas. Apžiūrėkite dabar!
Namas apžiūrejmui sekmadienį, ge
gužės 22 d. 1-4 p.p. 3607 W. 58th PI.
3 mieg. mūras, tik 4 metų; geriau, negu
naujas; 20 pėdų virtuvė su daugybe
ąžuolinių spintelių; 1 % prausyklos; ištisas
rūsys, didelis baseinas; centralinis
šaldymas: daug įvairių priedų; puikus
pirkinys. Apžiūrėkite dabar!
No. 202 — 72 & Kedzle. Tik $55,900!
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.;
gražaus medžio spintelės virtuvėje; 1Vį
prausyklos; ištisas rūsys; aluminio „trim";
nauja šildymo sistema, centralinis šald. ir
elektra. Puikus pirkinys; gerai išlaikytas.
Skubėkite!

AR NORITE PARDUOTI?
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.
O'BRIEN FAMILY REALTY
Tol. — 4 3 4 - 7 1 0 0

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950
636-6166
Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią {Staiga, prašoma
paminėti, kad esate arba<norite būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

For sale by owner. Opon hse. 7818 S.
Trumbull. Sunday, 5/22/88, 12-4 pm.
Sharp 7 rms. hse 4 bdrm.; formai din. rm.;
full basement; centrai air; excellent
transportation; extra large lot. Tai.
434-0321.

LITHUANIA, THE
EUROPEAN ADAM
Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų
kalbą dr. Algio Mlckūno. Antroji
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus
fondas. Tai labai gera dovana
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS
4545 W. 83rd St.
Chicago, IL 60629

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 19 d.

BENDRUOMENĖS
SUVAŽIAVIME

A.tA.
ANTANAS RIMAS
MIKELEVIČIUS

JURGIS JANUŠAITIS
Lietuvių Bendruomenės Flo tino santykius su okup. Lietuva.
ridos apygardos suvažiavime Išeivijos pareiga b e n d r a u t i su
balandžio 29 d. darbai buvo už pavergtos t a u t o s žmonėmis,
baigti įdomia tema: išeivija ir jiems padėti. Vilius Bražėnas,
Lietuva. Šios temos svarstybose gerai dirbąs amerikiečių t a r p e ,
dalyvavo ir išsamų žodį pasakė ragino išeiviją į kovą už Lie
j a u n a veikėja. Lietuvių Katali tuvos laisvę j u n g t i s be b a i m ė s .
kų religinės talpos reikalų ve Remti lietuvių tautos aspira
dėjo pavaduotoja ir Informacijos cijas siekiant laisvės, stiprinti
centro vedėja Gintė Damušytė. V a k a r u s , s i l p n i n t i S o v i e t ų
Apie kalbėtoją išsamų žodį tarė imperiją. Tai atlikti turi gali
pirmininkaujantis Adolfas Ar mybę organizuota visuomenė ar
malis, supažindindamas daly pavieniai asmenys, bet r e i k i a
vius su prelegentės visuome glaudžių k o n t a k t ų su ameri
nine veikla.
kiečių s p a u d a , p o l i t i k a i s .
G i n t ė s D a m u š y t ė s t e m a : Pranas Stanelis kalboje pri
..Glasnost šiapus ir anapus". siminė White Plains nutarimus,
T e m a įdomi, ypač tiems, kurie „apvalaus s t a l o " pokalbius, ci
mažiau skaito lietuviškąją spau tavo G. K. J i s pažymėjo, kad
dą. Spaudoje informacijos cen bendravimas su ok. lietuviais
t r a s visada plačiai duoda įvai daugelyje sričių y r a n a u d i n g a s
rias žinias, liečiančias įvykius tėvynėje likusiems ir išeivijoje
okup. Lietuvoje. Tad ir paskai g y v e n a n t i e m s
lietuviams.
toje d a u g i a u atspindėjo tų Tauta savoje žemėje išliks.
informacinių žinių rinkinys. Bet Reikia skatinti jaunąją k a r t ą
mintys įdomios.
geriau pažinti ok. Lietuvos pro
Buvo įdomu iš magnetofono blemas, jaunimas turi bendrauti
j u o s t o s išgirsti telefoninius su ok. Lietuvos j a u n i m u . Tik
pasikalbėjimus su okup. Lie per nuoširdų, atvirą, komu
tuvoje g y v e n a n č i a i s ir ko nizmui nepataikaujantį bendra
vojančiais Petru Gražuliu ir Ni vimą sujungsime visas j ė g a s
jole Sadūnaite. Nors pokalbis jų Lietuvai.
su Ginte Damušytė vietomis
Diplomatas Vladas Žilinskas
sunkokai s u p r a n t a m a s , girdėti palietė mūsų veiksnių veiklą,
ūžimas, lyg trukdymas, tačiau kuri kartais esanti neveiks
iš pokalbių aiškėjo jų drąsa, minga. Siūlė ieškoti n a u j ų
a t v i r u m a s , santvarkos kritika, veiklos būdų ginant Lietuvos
Vasario 16 ir Maironio minėji bylą t a r p t a u t i n i a m e forume,
mų nuotaikos, žmonių nusi visada reaguoti į bet kokią
t e i k i m a s ir viltys laisvesnio, peršamą sovietų propagandą.
geresnio gyvenimo. Kalbėjusieji
Visų keturių kalbėtojų nuo
teigia — kova be baimės, — nors monės a t v i r o s , p o z i t y v i o s ,
susijusi su represijomis. Tačiau dėmesio vertos ir paieškotina
okup. Lietuvoje laisvės troškimo būdų j a s įgyvendinti. Principe
kova gyva ir tauta savoje žemėje p a s i s a k y t a nebijoti a t v i r o s
išlieka gyva. Tokie telefoniniai kovos, padėti bendraujant ok.
pasikalbėjimai vyksta ir jie Lietuvai.
brangiai atsieina, teigė Gintė
Po G i n t ė s D a m u š y t ė s ir
D a m u š y t ė . P e t r a s Gražulis keturių kalbėtojų suvažiavimo
pažymėjo, kad jie kovą tes ir už dalyviai gyvai dalyvavo disku
tai prispaudėjas gali tik užmuš sijose, kėlė naujų k l a u s i m ų
ti. Prelegentė g a n a įžvalgiai rūpimomis problemomis, net
palietė ir „laisvėjimo problemas davė savo siūlymų, p a t a r i m u .
šiapus ir a n a p u s " . Ryšiai su Paskaitos, diskusijų pasiklau
kovojančia t a u t a reikalingi. syti prisirinko g a n a n e m a ž a s
Reikalinga ir p a r a m a .
skaičius
„politika"
Po prelegentės žodžio į svars- besidominčių.
Suvažiavimas intensyviai
tybas įsijungė Vytautas Belec
kas, Vilius Bražėnas. Pranas tęsėsi iki 7:30 vai. v a k a r o .
Staneikis ir buv. diplomatas Nepavydėjau LB Floridos apy
V l a d a s Ž i l i n s k a s . V y t a u t a s gardos pirmininkui Adolfui Ar
Beleckas atviru žvilgsniu ver- maliui pareigų — visą dieną va
dovavo s u v a ž i a v i m u i , d a r ė
pranešimus.
RASTAS GORBAČIOVUI
P o l i t i n i u sąžinės kalinių
būkle nepagerėjo. Lietuvių Poli
tinių kalinių sąjunga ir vėl
kreipėsi r a š t u į Gorbačiovą per
prezidentą R. Reaganą. kad
būtu paleisti iš kalėjimu, psi
chiatrinių ligoniniu ir tremties
sąžinės kaliniai lietuviai. Štai ju
sąrašas: J o n a s Bagdonas. Arvy
das Čekanavičius. Balys Ga
j a u s k a s . P e t r a s Gražulis. Gin
t a u t a s I e š m a n t a s . Donatas
Jonutis. K a k t i s . Voldemaras
K a r a l i ū n a s , H e n r i k a s Klima
šauskas, J o n a s Kurzinskas. B.
Kvarciejus. V y t a u t a s Lažinskas. Boleslovas Liziūnas. Petras
Lukoševičius. Albertas Meški
nas, Stanislovas Murauskas.
Z i g m a n t a s M u r a u s k a s , Gin
t a r a s Muzikevičius, Motiejus
Namcevičius, Jonas Pakuckas.
Viktoras Petkus. Jonas Protoscvičius. Puodžiukas, Juozas Rui$ys. Dovidas Seveljevas, Leonas
Stonkus, kun. Alfonsas Svarins
kas kun. Sigitas Tamkevičius.
Alfonsas Vaičekauskas, Vove
ris, P r a n a s Zakšauskas. Zeimavičius. Romas Žemaitis.
Rasto perdavimo per prezil e n t ą f o r m a l u m u s nugalėti
jagelbėjo Rita Bureikaitė, kuri
lirba Baltuosiuose rūmuose. Jei
x>litinių sąžinės kalinių neleiIžia grįžti j namus, kalbėti apie
tokį nors sušvelnėjimą ir demo
<ratejima sovietinėje Rusijoje
,-ra tik parodija
P\.

Pasigėrėtinai savo pareigas
atliko nutarimų — siūlymų
komisija, vadovaujama ener
gingos b e n d r u o m e n i n i n k ė s
Angelės Karnienės. Ji referuo
dama gana įtikinančiai a p t a r ė
ir LB veiklos būdus, davė gerų
pavyzdžių ir naujų p a s k a t ų .
Taip p a t ir kiti komisijos n a r i a i
— Kazys U r b š a i t i s , S t a s y s
Vaškys ir kit. savo pareigas
atliko gerai. I suvažiavimo pa
baigą ir pasiklausyti G i n t ė s
Damušytės bei kitų kalbėtojų
atvyko LB garbės p i r m i n i n k a s
prel. J . B a l k ū n a s . k u n . V.
Zakaras, kun. dr. G. Gerulis ir
kiti visuomenininkai.
Artėjo saulėlydis ir daytoniškiai. šių eilučių autorius ir Daytona Beach LB įgaliotinis dr.
Vytautas Majauskas, suvažia
vimui
pasakėme
sudie.
Suvažiavimo dalyviai pasiliko

G. T. International kelionių biuras pradėjo šių metų kelionių sezoną. Iš kairės: KLM atstovai
Hazel Vokral. Ed. Sharza. Runa Eisa ir Maren Bor?sony, G. T. International prezidentas Algis
Grigas, dr. Vitalija ir Alvydas Vasaičiai — keleiviai ir Rūta Pauperienė — viceprezidente.

M Ū S Ų KOLONIJOS
Rochester,

N.Y.

GRAŽI PAVASARIO
ŠVENTĖ
Šiu m e t ų gegužės 8 dieną
R o c h e s t e r i o lietuvių kolonijoje
b u v o graži, pakili šventė. Šven
t ė p r a d ė t a 9 vai. r y t e radijo ban
gomis, programą pravedė Izabe
lė ir V y t a u t a s Z m u i d z i n a i .
Vyt. Z m u i d z i n a s . Rochesterio
lietuvių šeštadieninės mokyklos
vedėjas, sveikino visas motinas,
pabrėždamas motinos reikšmę
lietuvių tautoje. Po to buvo skir
t a labai s e n a liaudies d z ū k i š k a
lopšinė, kurią a t l i k o J a n u l e v i čiūtė.
Vėliau
skirta
keliolika
m i n u č i ų poetui M a i r o n i u i . Č i a
j a u t r i a i perdavė d a i l a u s žodžio
i n t e r p r e t a t o r ė Izabelė Zmuidzinienė skirtas Maironiui. Justi
no Marcinkevičiaus eiles:
,,Pavasario Balsai P a s a n d v a r y "
(Maironis).
P a m i n ė t a t a i p pat kelionė
Pauliaus"Klimo. k u r i s pėsčiomis
s u p a r a š a i s ir p r a š y m u iškelia
v o į VVashingtoną. D . C . prašant
P e t r u i G r a ž u l i u i laisvės.
B a i g d a m a s V y t a u t a s Zmui
dzinas kvietė visus atsilankyti
į mokslo metų pabaigimą ir
m o t i n o s dienos š v e n t ę .
Šv. J u r g i o parapijos lietuvių
bažnyčioje prieš Mišias 11 vai.
š e š t a d i e n i n ė s m o k y k l o s moki
n i a i n e š ė p a v a s a r i o žiedus ir
j u o s sudėjo prie A u š r o s V a r t ų
Marijos a l t o r i a u s . Dievo Moti
n o s garbei. Po 11 vai. Mišių visi
r i n k o s i į parapijos salę.
Mokyklos mokytojas vedėjas
Vyt. Zmuidzinas pasveikino
p a r a p i j o s kleboną k u n . J u s t i n ą
Vaškį, OFM. Susirinkusius
t ė v e l i u s , s e n e l i u s , gimines ir
svečius mokslo m e t ų baigimo
šventėn.
Jautriu
žodžiu
a p i b ū d i n o šventės p r a s m ę , skir
d a m a s j ą į dvi dalis: pirmoji
poetui
Maironiui,
antroji
m o t i n a i . Ir baigė šiais žodžiais:
„ M a i r o n i o dvasia vėl g a u b i a
visą L i e t u v o s k r a š t ą , i a u k i a n t į
r e l i g i n ė s ir t a u t i n ė s laisvės, o ir
s u s i p a ž i n t i su iš k i t ų ir tolimu
apylinkių bendruomenininkais.
Šeštadienį vyko bendruo
m e n e s pokylis su įdomia progra
m a , bet j a u pokylyje n e b e t e k o
d a l y v a u t i . LB Floridos apy
g a r d o s a t s t o v u ir n a r i u suvažia
v i m a s s a v o d a r b a i s ir spren
d i m a i s p a l i k o m a l o n ų įspūdi.

m u m y s e vėl atgimsta „Pavasa
rio B a l s ų " troškimai.
P r o g r a m o s a t i d a r y m u i pa
kvietė buvusį lituanistinės mo
kyklos mokinį ir vėliau mokyto
javusį studentą Raimondą Joną
K i r š t e i n ą , kuris t a i s y k l i n g a
lietuvių kalba paskaitė ištrauką
iš Maironio poemos „Jaunoji
Lietuva'".
Po atidarymo vedėjas pakvie
t ė savo klasės mokinį Tomą
Urbaną, kuris deklamavo
patriotiniais
motyvais
„Amžiais pavergta, kelias
T ė v y n ė * . Ir trys m e r g a i t ė s
a t l i k o eilių pynę: D a i n a
J a n u š a i t ė „Pavasaris", Gailė
Vosyliūtė „Augo P u t i n a s " ir
A n d r e a Staertou ..Mergaitė",
(eilės M a i r o n i o ' . M e r g a i t ė s
užbaigė deklamavimą daina
„ U ž Raseinių ant Dubysos".
P a b a i g a i vedėjas paprašė vi
sus
sudainuoti
„Lietuva
b r a n g i mano Tėvyne". Taip
buvo baigta pirmoji programos
dalis.
Skirtą dalį motinai atliko
mažieji mokiniai. Visi dekla
m a v o s k i r t a s e'les mamytei.
P a d e d a n t vyresniems ir moky
tojoms sudainavo liaudies dai

nelę „Tu m a n o m o t i n ė l e " .
Muzika Jono Zdaniaus, pianinu
pritarė Raimondas J. Kiršteinas
ir „ M a m y t e i " , muz. Juozo Ber
tulio, žodžiai Aloyzo Barono.
P r o g r a m o s pabaigoje visi
m o k i n i a i pašoko t a u t i n i u s
šokius: vėdarą, žąselę ir kalvelį.
Šokius paruošė Audra Alksnin y t ė — H o l d e n ir m o k y t o j a
Regina Urbanienė. Rochersterio
mokyklos mokiniai dalyvaus šią
vasarą Tautinių šokių šventėje
Hamiltone, Kanadoje. Pabaigoje
padėkai mokiniai prisegė gėles
mokytojams ir įteikė pavasario
žiedus mamytėms.
Nors ir nedidelis Rochesterio
iituvių šeštadieninės mokyklos
mokinių būrelis iš viso vie
nuolika, tačiau pasiaukojusių
šiam kilniam darbui vedėjo Vy
tauto Zmuidzino dėka ir jam
padedantiems mokytojai Regi
nai Urbanienei ir padėjėjams
Dainiui Vidmantui ir Amy Ur
baitei, auga ir klesti mažos
lietuviškos šeimos šakelės.
Todėl t o k i o m i s š v e n t ė m i s
tegalime džiaugtis, kad esame
savosios kalbos žodyje gyvi ir
nuoširdžiai dėkoti.
Nerimą N a r u t ė

Nuliūdę žmona, dukros, motina, brolis ir giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
JADVYGA JANULIENĖ
Šių metų gegužės 23 d. s u k a n k a vieneri metai nuo
a.a. Jadvygos mirties.
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už velionės
sielą bus atnašaujamos gegužės 22 d. 9 v. ir 11 vai.ryto
St. Theresa bažnyčioje, Sunny Hills, Florida.
Maloniai prašome gimines, d r a u g u s ir pažįstamus
prisiminti velionę savo maldose.
Nuliūdęs v y r a s P r a n a s i r d u k t ė J o l a n t a .

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S PRIEMIESČIUOSE

A.tA.
Bernice Margaret Kunickis
PAZERECKIS
Gyveno 48 metus Bridgeport apylinkėje.
Mirė 1988 m. gegužės 16 d., sulaukusi 67 m. amžiaus.
Gimė Čikagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Bernice Rajevvski,
Mary Jane Jados, Eva Jacqueline Jados; seserys: Matilda
Arlowski. Justine Polakis; broliai: Alphonse Pazereckis,
Stanley Gerybo ir Vincent Gerybo; devyni anūkai.
Kūnas pašarvotas gegužės 19 d., ketvirtadienį nuo 5 iki
9 v.v. ir gegužės 20 d., penktadienį nuo 2 iki 9 v.v. Bridgeport
Funeral Home koplyčioje. 544 W. 31st St.
Laidotuvės įvyks gegužės 21 d., šeštadieni. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta i Šv. Jurgio parapijos bažnyčią,
kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažistarnus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę d u k r o s , seserys, broliai ir a n ū k a i .

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — 927-1741-1
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas - 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS
2 5 3 3 West 71 S t . , C h i c a g o
Telefonas — 476-2345
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v.. C i c e r o
Telefonas — 863-2108

Laidotuvių direkt. Frank Reda Tel. 791-0100.

A.tA.
DR. ADELEI TRAKIENEI
mirus, jos sūnui MARTYNUI su žmona DALIA ir
dukrele VIKTUTĖ reiškiame noširdžia užuojautą ir
kartu liūdime.
Sofija ir Norman

Burstein

A.tA.
VIKTORUI KRAUCHUNUI
m i r u s , ponią M A R I J Ą K R A U C H U N I K N E . buvusią
L i e t u v i u M o t e r ų Federacijos Č i k a g o s klubo p i r
m i n i n k e . liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

One Adomaitiene, Gene Beleckiene ir akordeonistas Jonas Adomaitis iš Sun
nv HiHs Fla. atlieka menine programa Floridos Bendruomenes suvažiavime

Gy veno Marquette Parko apylinkėje.
Mirė 1988 m. gegužės 15 d., sulaukės 54 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 39 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė Jonikaitė.
dukros Vita ir Laura Mikaliūnienė, žentas Edvardas, motina
Ona Žilienė su vyru Petru, brolis Algis Mikelevičius, brolienė
Adele ir jų sūnūs. Tadas ir Paulius, gyv. Colorado. Taip pat
teta Abelkiene. pusbroliai Alfredas ir Povilas Abelkai su
šeimomis, pusseserė Rūta Bartkienė su šeima; svainė Dana
Varaneckienė ir svainis Viktoras Jonikas su šeimomis,
Lietuvoje teta Birutė ir pusseserės.
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, gegužes 19 d. nuo 2 iki
9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71st St.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 20 d. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liet. Moterų Fed. Čikagos
klubo valdyba ir narės

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N Ū S
LACKAVVICZ
LAIDOTIJVTU DIREKTORIAI
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700

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

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gegužės mėn. 19 d.

x Dr. V y t a u t a s V a r d y s
vadovaus „Išeivijos ir tautos
kūrybos sankryžoje" svarstyboms IV Kultūros kongrese,
kuris vyks šių metų birželio
24-27 d. Toronte.
x Dr. Petras Kisielius, pir
masis mecenatas, yra vienas iš
3 pirmininkų Jungtinio finansų
komiteto, kuris telkia lėšas
įvykstantiems trims dideliems
renginiams Kanadoje — Kul
tūros kongresui, PLB seimui ir
Tautinių šokių šventei. Komi
tetas prašo visus aukoti ir, kas
gali. tapti mecenatais. Mecena
tai gauna bilietus j visus
renginius.
x Visi vykstame su jaunai
siais lietuviais prie fontano už
šiurpulingai i š t r e m t u o s i u s
pasimelsti — juos prisiminti,
todėl Alvudo savaitinio pažmonio Lietuvio sodyboje šį sekma
dienį nebus.
x Demonstraciją Chicagoje, solidarizuojantis su Lietuvių
Laisvės lygos rengiamomis de
monstracijomis gegužės 22 d.
Lietuvoje, rengia Pasaulio
Lietuvių jaunimo sąjungos
Chicagos skyrius. Sekmadienį,
gegužės 22 d., 12 vai. dieną
r e n k a s i j a u n i m a s ir jau
natviškos širdies lietuviai prie
Buckingham fontano Grant
Parke. Kas gali, dėvi tautinius
drabužius, atsineša plakatus
ar kitas vaizdines priemones.
x Gauta žinia iš Lietuvos,
kad gegužės 22 d. bus maldos
diena bei viešos demonstracijos
visoj Lietuvoj paminėti 1948 m.
masines deportacijas į Sibirą.
Lietuvių J a u n i m o sąjunga
ruošia demonstracijas šį sek
madienį, gegužės 22 d., 12 vai.
prie Buckingham Fountain
Grand Parke prie Lake Shore
Dr. Į demonstracijas autobusai
išvyks 11 vai. r. nuo Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčios Marąuette Parke, Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios Bnghton
Parke ir nuo Jaunimo centro.
Vietas rezervuoti Marąuette
Parke pas Joną Levicką, tel.
448-9256 Brighton Parke pas S.
Daulienę, t e l . 847-4855.
Jaunimo centro autobusui
nebūtinos rezervacijos — tiktai
atvykite 11 v.r.
x Jurgis Blekaitis, režisie
rius, vadovaus IV Kultūros
kongreso teatro sekcijos svarstyboms.
x Dr. A. Azelis, University
Hts., Ohio. Gaida Zarkis. River
Forest, FU., dr. J. Skučas. Hilton.
N.Y., Pranas Zaranka, Redford,
Mich., Bronė Motušis. Cicero,
111., pratęsdami ..Draugo*" pre
numeratą, pridėjo po 10 dol. už
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū.
x Aušros V a r t ų tunto suei
ga šaukiama gegužės 22 d.,
sekmadienį. Skautės kvie
čiamos atvykti uniformuotos į
9:15 v. ryto šv. Mišias. Sueiga
įvyks lOv. ryto Jaunimo centro
mažojoje salėje.
(sk)
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 NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road - Tel.
VI 7-7747.
(sk.)

IŠARTI IR TOLI

x Kapų p u o š i m o diena bus
gegužes 30 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse tą dieną šv. Mi
šias laikys Marijonų vienuolijos
provincijolas kun. Viktoras
Rimšelis, koncelebruos kapinių
direktorius ir Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos klebonas
kun. Jonas Kuzinskas. Šv. Mi
šios bus 10:30 vai. ryto.

JA VALSTYBĖSE

x Lietuvių Politinių kalinių
sąjunga, solidarizuodama su
okupuotoje Lietuvoje švenčia
momis 40 metinėmis nuo
200,000 lietuvių ištrėmimo į Si
birą, užsakė šv. Mišias Jėzuitų
koplyčioje sekmadienį, birželio
22 d., 10:15 vai. ryto. Po Mišių
11 vai. bus autobusas, kuris
nuveš į J a u n i m o sąjungos
ruošiamą demonstraciją Grand
Parke iš Jaunimo centro.
x Sol. Gintarė J a u t a k a i t ė
pirmą kartą Chicagoje koncer
tuos gegužės 22 d., sekmadienį.
3 vai. p.p. Jaunimo centre. Bilie
tus galima įsigyti „Margučio"
raštinėje ir Vaznelių parduo
tuvėje. Po koncerto bus vaišės
Jaunimo centro kavinėje.

Lietuvių Respublikonų Illinois lygos septynioliktame metiniame veikloje pasižymėjusių asmenų
pagerbimo bankete. Iš kairės: LRI lygos vicepirni. Pranas Jurkus, Didžiųjų ežerų regiono G a m
tos apsaugos departamento administratorius inž. Valdas Adamkus, 22-ro Illinois rinkiminio
distrikto valstijos senatorė Judy Barr Topinka, žymeniu pagerbtas visuomenininkas dr. Fer
dinandas Kaunas ir LRI lygos pirm. Vytautas Jasinevičius.
Nuotr. Vyt. A. R a č k a u s k o

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
M. Motekaičiui. Dainininkė
buvo apdovanota gėlėmis ir
įvertinta gausiais plojimais.
Solistė
ne tik praturtino
Lietuvių Respublikonų Illi
nois lyga nuolat s k a t i n a programą savo talentu, bet ir
lietuvių dalyvavimą JAV-ių honorarą paaukojo lietuvių
politinėje veikloje ir savo meti politinei veiklai.
Illinois valstijos tautinių gru
niuose banketuose atitinkamais
žymenimis pagerbia tokioje pių respublikonų pirm. A.
veikloje pasireiškusius tau Milūno pristatytas ir visų labai
tiečius. Šįmetinis. jau septy šiltai sutiktas, prabilo svečias iš
nioliktas toks renginys, ba Washingtono Edvvard Denvinslandžio 24 d. vykęs Lietuvių ki. Savo kalboje jis pabrėžė
Tautiniuose namuose, Chicago būtinumą tęsti dabartinę tarp
je, susilaukė visuomenės dėme t a u t i n ę politiką. Ragino
x V y t a u t a s T a m u l a i t i s , sio ir gausių svečių. Daugiau balsuoti už prezidentinį kandi
mūsų bendradarbio Jono Tamu- negu 200 dalyvių tarpe buvo datą G. Bushą, kaip labiausiai
laičio sūnus, aprašytas Benvy- ir keliasdešimt JAV Respubli kvalifikuotą ir tarptautinėje
no laikraštyje f Life), kaip Mor konų partijos vadovaujančių politikoje gerai nusimanantį
ton West aukšt. mokyklos kasos asmenų ir politinių pareigūnų: asmenį. Busho laimėjimas
prezidentas ir mokslo baigimo ilgametis lietuvių draugas, užtikrintų komunizmui neceremonijų vedėjas, kuris buvęs senatorius, o dabar aukš nuolaidžiavimo politikos tąsą.
Tolimesnėje programoje —
pasakė įžanginę kaibą ir pakvie t a s JAV Valstybės depar
t ė kalbėti a n g l ų kalbos tamento pareigūnas Edvvard vakarienė ir daugiau valandos
mokytoją. Šiemet jis baigia Dervrinski, Illinois valstijos trukęs tarpusavio bendravimas.
aukštesniąją mokyklą, gavo senatorė Judy Barr Topinka, Po vakarienės, formalią banke
veteranų stipendiją dirbti jų JAV Didžiųjų ežerų regiono to programą tęsiant, buvo per
laboratorijoje, o rudenį pradės Gamtos apsaugos departamen skaityti sveikinimai — gen. Lie
to administratorius Valdas tuvos konsulo Vac. Kleizos ir
studijuoti.
Valstijos sekretoriaus Jim EdAdamkus ir kt.
x Inž. A l g i m a n t a s Gečys iš
Popietę trumpu įvadiniu žo gar. Sveikinimą atsiuntė ir Il
Philadelphijos. Pa.. JAV LB džiu pradėjo Liet. Resp. Illinois linois
gubernatorius
J.
krašto valdybos vykd. administ lygos pirmininkas Vytautas Thompson.
ratorius, buvo atvykęs į Chica- Jasinevičius. JAV-ių ir Lietuvos
A. Milūnas išvardino bankete
gą, dalyvavo Jungtiniame fi himnų bendram giedojimui dalyvavusius LRI lygos garbės
nansų komiteto posėdyje ir to vadovavo sol. Praurimė Ra- narius, amžinus narius ir
komiteto
suruoštoje
jos gienė, akompanuojant muz. Ma- ilgamečius darbuotojus. Malonu
apylinkių tautinių šokių grupių nigirdui Motekaičiui. Banketo buvo matyti lygos amž. narį dr.
pasirodyme Jaunimo centre. programai vesti buvo pakviesta Juozą Briedį, kurio, dėl ligos,
Lydimas dr. J. Račkausko LRI lygos sekretorė Nijolė ilgesnį laiką buvo pasigendama
lankėsi ..Draugo" administra Maskaliūnienė. sklandžiai šias renginiuose. Visi jį pasveikino
cijoje ir galutinai susitarė del pareigas atlikusi lietuvių ir entuziastingu plojimu.
,.Violations of Human Rights in angių kalbomis.
Amerikos Lietuvių Respub
Soviet Occupied Lithuania — a
Visus dalyvius maloniai nu likonų federacijos pirm. K.
Reportfor 1983-1986" atspaus teikė koncertinė dalis, žais Oksas pristatė bankete dalyva
dinimo „Draugo" spaustuvėje
mingai atlikta sol. Praurimės vusius respublikonų partijos ir
Tikimasi, kad šis leidinys pasi Ragienės. akompanuojant muz. visuomenės rinktus politinius
rodys dar prieš Kultūros
pareigūnus. Kai kurie šių
kongresą.
svečių asmeniškai-sveikino LRI
x Dr. A n t a n a s Razma, Wil- lygą, jos vadovybe ir šiame
x Skulptorius P e t r a s Vėb
mington, 111., visuomenininkas, bankete gerbiamus politinėje
r a iš Chicagos, Iii.. .Draugo"
besireiškiančius
Lietuvių katalikų spaudos drau veikloje
garbės prenumeratorius, rėmė
gijos d i r e k t o r i u s , pratęsė asmenis. Iš sveikinusių
jas, pratęsė prenumeratą su 20
prenumeratą su visa šimtine. paminėtinas Mark Valente,
dol. auka. P. Vėbrai tariame
Nuoširdus ačiū mūsų garbės Respublikonų Tautinio komi
nuoširdų ačiū.
teto koalicijos direktorius iš
prenumeratoriui, rėmėjui.
Washingtono, sveikinęs savo ir
x Panevėžiečių klubo gegu
x Kazys Račiūnas, Beverly Respublikonų partijos pirm.
žinė bus šį sekmadienį, gegužės Shores, Ind., ,,Draugo" nuošir
Frank Fahrenkoph, Jr., vardu.
22 d. Šaulių salėje. Šokiams dus rėmėjas, pratęsdamas pre
Svarbiausioji šio banketo dalis
gros muzika, maisto ir gėrimų numerata, pridėjo visą šimtinę
— žymenų įteikimas buvo pra
b a r a i , loterija. Visi pane dienraščio stiprinimui. K.
dėtas LRI lygos vicepirm. Prano
vėžiečiai ir svečiai maloniai Račiūnui, mūsų garbės prenu
Jurkaus žodžiu, apibūdinančiu
kviečiami į gegužinę atsilan meratoriui, tariame nuoširdų
lygos valdybos narės Reginos
kyti.
ačiū.
Andrijauskienės
ilgametę
'sk)
darbuotę
respublikonų
partijoje.
x H e l e n S c h a n e l , Wood
x Sekmadienį, gegužės 29 Dale. 111., pratęsdamas pre R. Andrijauskienė pagerbta
d. 8 v.v. i r pirmadienį, gegu numeratą, visuomet prideda „Nusipelniusios darbuotojos"
žės 30 d. 6 v.v. Jaunimo centre didesne auką dienraščio palai žymeniu.
Vilniaus Jaunimo Teatro ak kymui. Ir šį kartą atsiuntė su
Jaunai akademikei, Universi
torius VI. Bagdonas skaitys H. prenumeratos pratęsimo mokes ty of Illinois Chicagoje dokto
Radausko poeziją. Bilietai į šį čiu 25 dol. .,Draugo" paramai. rantei Jolitai M. Leonas (Kriaurenginį g a u n a m i Vaznelių H. Schanel skelbiame garbės čeliūnaitei),
už
aktyvų
prekyboje, tel. 471-1424.
prenumeratore, o už dosnią reiškimąsi jaunųjų respubli
• sk) auką labai dėkojame.
konų tarpe, įteiktas „PasižymėRESPUBLIKONAI
PAGERBĖ VEIKĖJUS

jusios jaunuolės" žymuo. Jolitą,
jos veiklą politinėje, o taip pat
ir lietuviškoje veikloje bei pasie
kimus moksle, išryškino LRI
lygos valdybos narys Juozas
Šuiaitis.
Lietuvių visuomeninėje ir or
ganizacinėje veikloje plačiai
pasireiškiantis dr. Ferdinandas
Kaunas yra aktyvus ir vietos
amerikietiškose organizacijose,
ypač Cicero apylinkėje. Už
ilgametę visuomeninę ir politi
nę veiklą dr. F. Kaunui buvo
įteiktas „Iškilaus lietuvio" žy
muo. Jį banketo dalyviams pri
statė A. Regis. Dr. F. Kauną,
112-tos Lietuvos Vyčių kuopos
narį, tos kuopos vardu pa
sveikino sol. Algirdas Brazis.
Žymenų įteikimas buvo vyk
domas lietuvių ir anglų kal
bomis. Pristačius žymenimis pa
gerbiamus asmenis, N. Maska
liūnienė perskaitė jiems Illinois
gubernatoriaus Jim Thompson
prisiųstus asmeniškus sveiki
nimus. Žymenis įteikė LRI ly
gos pirm. V. Jasinevičius. o gė
les — Loretta VVaidzulis. Pa
gerbtieji asmenys tarė po trum
pą padėkos žodį.
Maloniu sutapimu, tą dieną
dr. Ferdinandas ir Vanda
Kaunai šventė savo vedybų
45-tąją sukaktį. Ta proga jie
buvo pasveikinti ir p. Kaunie
nei įteiktos gėlės.
Banketui baigiantis, LRI lygą
ir visus dalyvius pasveikino
nuoširdi lietuvišku reikalų
rėmėja, Illinois valstijos sena
torė Judy Barr Topinka. Jos
šilta, humoru perpinta kalba
laimėjo visų dalyvių simpatijas.
LRI lygos pirm. V. Jasinevi
čius baigiamajame žodyje
paminėjo kai kuriuos žymesnius
lietuvius svečius, padėkojo vi
siems dalyviams ir šio banketo
rengėjams. Ragino
visus
aktyviai dalyvauti rinkiminių
metų politiniame darbe, LRI
lygos ir Respublikonų partijos
veikloje, visur ir visada
atstovaujant lietuviškiems rei
kalams.
IR
MŪSŲ ABITURIENTAI
Maria Fieldingaitė, dr. L R.
ir Onutės Damaitės-Fieldingų
duktė, iš Naperville, 111. Maria
baigia Benet Academy, kurioje
buvo akademijos laikraščio
bendradarbė, vicepirmininkė
„Junior Achievement". Seka
pasaulio įvykius ir politiką, nes
ruošiasi studijuoti politinius
mokslus Creighton universitete
ir siekti diplomatinės tarnybos.
Šitoje srityje ji jau ne naujokė,
nes dirbo 111. vieno distrikto
„representative" Harris Fawell,
rinkiminėje kampanijoje, kaip

— Colorado lietuviai Va
sario 16-tąją atšventė labai iš
kilmingai. Paskaitą skaitė Aldu
tė Bobelytė lietuviškai, o
paskiau pakartojo angliškai.
Vaišes surengė iš Chicagos at
vykusi T e r e s ė Degutienė,
talkinama Laimos Jarašienės,
Antaninos Bulotienės ir Stepo
bei Jean Steikūnų. Aldona
Dambravienė palydėjo pianinu
Irenos Urbonienės vedamą
dainos mėgėjų chorą, o „Rūtos"
šokėjai pašoko kelis tautinius
šokius.
— Colorado „Rūtos" tau
kongreso pasiuntinė — „continių
šokių grupė birželio 11
gressionai page". Maria jau
ir
12
dienomis
dalyvaus Tarp
dešimt metų mokosi pianino,
dalyvauja akademijos talentų tautiniame festivalyje. Taip pat
vakaruose.
B e s i r u o š i a n t tie šokėjai rengiasi dalyvauti
universitetan yra laimėjusi Pasaulio lietuvių tautinių šokių
1,000 dol. stipendiją. Maria yra šventėje Hamiltone Kanadoje.
— J a u n i m o sąjungos pir
lankiusi 8 metus Lemonto
mas
susirinkimas bus Edvardo
lietuvišką mokyklą.
Žvirzdžio namuose Olimpia,
Wash., birželio 11d., šeštadienį.
Ne tik jaunimas, bet ir visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti susi
rinkime, tik prieš tai reiktų
sužinoti adresą ir laiką, skam
binant Edvardui Žvirzdžiui tel.
1491-3241 arba Viktorui Raišiui,
tel. 232-9489.
— Visi Seattle, Wash., lie
tuviai kviečiami dalyvauti
birželio 12 d. Pabaltijo tautų
Laisvės dienos minėjime, kuris
bus bendras lietuvių, latvių ir
estų Latvių salėje. Kalbės
Viktoras Raišys, J a u n i m o
sąjungos pirmininkas.
T o m a s Kašubą, Lillian ir dr.
Jono Kašubų sūnus, baigia
Benet Academy. Lisle, 111.
Gyvendamas Clevelande lankė
lietuvišką
šeštadieninę
mokyklą. Vėliau gyveno Memphis, Tennessee. ir lankė pri
vačią universiteto mokyklą. Jo
je
dalyvavo
visokiuose
mokyklos klubuose, žaidė tenisą
ir priklausė futbolo komandai.
Prieš metus su puse atsikėlė su
tėveliais į Chicagos apylinkę ir
lankė Benet Academy mokyklą,
kurioje taip pat priklausė teniso
komandai. Ruošiasi studijuoti
inžineriją Marąuette universi
tete.
riavimas, tenisas, plaukimas ir
groja gitara. Priklauso Lituanicos skautų tuntui ir ateitininkų
Stulginskio kuopai. Studijuos
politinius mokslus ir ekonomiją
Illinois universitete.

J u d i t a I r e n a U r b a i t ė , Al
donos ir Zigmo Urbų duktė,
lanko Marijos aukšt. mokyklą.
Yra garbės studentų sąrašuose.
Priklauso „Varsity" tinklinio
komandai ir pastaruoju metu
buvo tos komandos kapitonė.
Mokykloje veikiančio Rūtos ra
telio veikloje šiais metais buvo
pirmininkė ir yra ,,student
council" narė. Priklauso „Gran
dies" šokių grupei, „Neries"
moterų tinklinio komandai ir
yra Aušros Vartų tunto skautė.
Ruošiasi studijuoti paruošiamąjį
kursą teisei — ,.Pre-Law"
Loyolos universitete.

Petras Vadopalas, Lydios ir
Gyčio Vadopalų sūnus, Oak
Park-River Forest mokykloje
yra pasižymėjęs kaip Illinois
valstijos „ S t a t e S c h o l a r '
1988-1989. Yra ..National Merit Scholarship Semi-Finalist" ir
įrašytas į ,.Who's Who Among
Am. Students" Šoka „Gran
dies" taut. šokių grupėje, yra
..Tėviškės" parapijos jaunimo
ratelio pirmininkas. Yra baigęs
Kristijono Donelaičio lituanis
tinę mokyklą. Studijuos Chi
cagoje Illinois universitete biz
nio administraciją.

V a i d a s Užgiris, Audronės ir
Šarūno Užgirių sūnus, baigs
šiemet Loyola akademiją. Aka
demijoje visus ketverius metus
y r a buvęs pirmųjų garbės
A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s
mokinių sąrašuose. Priklausė
6247 S. Kedzie Avenue
debatų grupei — Forensics.
Chicago, IL 60629
Pereitais metais važinėjo po
Tel. — 776-8700
Pietų Ameriką ir dirbo Peru
valstybėje. Yra baigęs Dariaus D a r b o vai. n u o 9 iki 7 vai. v a k .
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d
ir Girėno mokykla, lankė ir
aukšt mokyklą. Pomėgiai — bu-

