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Lėktuvo nelaimėle
žuvo 91

Amerika neturi būti antroji
savo stiprumu
Prezidento Nixono metinis pranešimas Kongresui
WASHHNGTONAS, — Prezi
dentas Nixonas metinėj kalboj
Kongreso abiejų rūmų nariams
sakė: “Neturiu intencijos pasi
šalinti iš pareigų, kurioms esu
išrinktas”.
Baigęs pagrindinę
kalbą (State of the Union), be
užrašų dar pridėjo apie nepap
rastai ilgai užsitęsusį reikalą,
Watergate. Minėjo, kad “vienų
metų tyrinėjimų užtenka”, pra
šė tą darbą greičiau užbaigti,
pažadėdamas kooperuoti su At
stovų rūmų Teisiniu komitetu,
kuris renka medžiagą preziden
to apkaltinimui.
Trumpai suglaudus metinę
kalbą, galima išryškinti (šiuos
punktus:
1. Energija. Kaip galima grei
čiau išsivaduoti iš užsienio pri
klausomybės ir sukurti, surasti
naujus energijos šaltinius pa
čioj Amerikoj, stengiantis, kad
toji energija būtų pigi ir neterš
tų aplinkos.
2. Taika. Viską daryti, kad
pasauly neatsirastų nauji ne
sant,aikos židiniai, ginčus spręs
ti derybomis, bet ne ginklais.
Pasidžiaugė Nbconas, kad po il-

7. švietimas. Reformuoti fe
gų metų visokių neramumų šian
dien nėra karo, į kurį ir Ameri deralinės valdžios švietimo pro
gramą tokiu būdu, kad nebūtų
ka būtų įvelta.
didelių
sunkumų paremti visus,
3. Ekonomija. Nenumato va
dinamos recesijos, o kainų kili kurie tokios paramos reikalin
mas bus sulaikytas ir be kietų gi.
8. Privatumas. Ginti ir ap
administracijos priemonių.
4. Sveikata. Įvesti naują svei saugoti kiekvieno žmogaus as
katos sistemą, kuri būtų priei meninį privatumą ir jo nuosa
vybės neliečiamumą.
nama visiems ir būtų pigi.
5. Valdžios pasidalinimas. Pra 9. Socialinė apsauga. Yra bū
dėti naują erą ir valdžios funk tinas reikalas reformuoti lab
cijas, jei tik galima, padalinti darybę ir išskirti tuos, kurie
valstijų ir vietinių savivaldybių pagalbos reikalingi nuo tų, ku
organams. Tokiu būdu būtų pa rie nenori dirbti.
10. Pasaulio ūkiniai reikalai.
didinta lokalinių žinybų atsako
mybė ir sumažinta
centrinės Su draugiškais kraštais plačiau
prekiauti ir pasikeisti žiniomis Berlyno gėdos siena yra tam tikra turistinė atrakcija, ir, atvykę į Vakarų Berlyną, mėgsta palypėti ir pasi
valdžios kontrolė.
bei priemonėmis, siekiant nau žvalgyti, kas gi ten, komunistiniam pasauly, yra taip slepiama
dos visiems.
11. Saugumas. Viską daryti,
kad Amerika neliktų savo stip
rumu pasauly antroji. Po šių
Maskva nori bazių
žodžių susilaukė ypatingai stip
Vakarų Afrikoj
raus pritarimo iš Kongreso na
rių ir svečių.

KONGRESMANAS HANRAHAN
RŪPINASI S. KUDIRKOS LIKIMU

Demokratai atsakys

WASHENGTONAS. _ Į prez.
Nixono kalbą Kongrese demo
kratai atsakys šiandien, penk
tadienį. Per radiją ir televiziją
Prezidentas Richard M. Nbconas kalbės Senato daugumos vadas
Bolivijoj tvarka
šen. Mike Mansfield. Kalbės šį
6. Transportacija.
Paremti vakarą 9 vai. (Chicagos laiku),
LA PAZ. — Bo^vijos prezi vietinių savivaldybių pastangas o po to laikraštininkai ir televi
dentas Hugo Banzer sako, kad sutvarkyti jų transportacijos zijos korespondentai duos jam
Cochabambos miesto apsupimas problemas.
klausimus.
pasibaigė. Apie 10,000 ūkininkų
buvo užbarikadavę kelius ir ne
leido pristatyti maisto, bet ka
riuomenė tvarką atstatė. Buvo
Narkotikų problema Streikuoja 80 proc.
ir susirėmimų, jų metu žuvo 5
;
v*?, .
X
žmonės, o keliolika buvo sužeis
vairuotojų
Belgradas. — Iki šiol Rytų Eu
tų.

Bedarbių bus
daugiau
WASHINGTONAS. _ Biu
džeto direktorius Roy Ash tei
gia, kad per pirmuosius tris šių
metų mėnesius padidės nedar
bas, ii- eknominė padėtis bus
blogesnė. Priežastimi yra ener
gijos trūkumas. Jis tačiau opti
mistas ir teigia, kad nuo balan
džio mėnesio padėtis pagerės.
Spėjama, bedarbių bus apie 6
procentai, bet ne 8 ar daugiau,
kaip kai kas teigia.

KUVVAITAS. _ Yra vilčių,
kad Kuwaitas gali suminkštin
ti savo naftos politiką, leis naf
tos daugiau eksportuoti.
NEW DELHI. — Indijos ka
riuomenė perėmė Ahmedabar
miesto kontrolę vakarinėje Gujarad provincijoje, kai ten 18
dienų vyko neramumai ir buvo
užmušti 42 žmonės.

BRISBANE, Australija. —
Potvynis šiame 600,000 gyven
tojų mieste jau atslūgo, bet
miestas priverstas valyti gatves,
namus, rūsius. Sutriko maisto
pristatymas ir geriamas van
duo užteiktas.

ropoje į narkotikos problemą bu
vo žiūrima kaip į Vakarų ligą, bet
dabar jau nuogąstaujama, kad ši
liga užkrėtė ir Rytų Europą. Nar
kotikų vartojimas Rytų Europos
jaunime didėja ir žinovai tvirti
na, kad jei nebus rasta priemonių
šiai ligai sustabdyti, ir jie turės
avo nuosavą narkotikų pasaulį.
Jugoslavija yra labiau šios prob
lemos paliesta. Policija spėlioja,
kad vien Belgrade yra apie 5000
narkotikų. Nežiūrint griežtos'prie
žiūros, visur greta Respublikos
prospekto kavinių galima slaptai
nusipirkti morfino, maruanos, ko
kaino LSD ir amfetamino.
Gydytojai reikalauja griežtes
nių bausmių narkotikų pardavė
jams, nes iki šiolei vyriausybė
žiūrėjo pro pirštus į opiumo au
gintojus Makedonijoje ir narkoti
kų prekybą, kuri iš Artimųjų Ry
tų per Jugoslaviją ėjo į Vakarų
Europą. Ta pati problema yra
Bulgarijoje ir Rumunijoje.
'Lenkijoj narkotikų Skaičiai ne
skelbiami, bet iš spaudos žinučių
matoma, Ikad-ir čia ši problema
sukelia rūpesčių vyriausybei. Dar
neseniai Varšuvoje' buvo teisiami
9 jauni narkotikai, o laikra,čiuose
dedami straipsniai apie narkotikų
vartojimo žalą ir pavojų sveikatai.
A. T.
WASHENGTONAS. Demokra
tai buvo iškėlę bylą respubli
konams, tilkriati, Nixonui per
rinkti komitetui, reikalaudami
6.4 mil. dolerių nuostolių dėl
Watergate aferos. Respubliko
nai siūlo tik 600,000 dol. Atro
do, by'.a bus numarinta, kai de
mokratų centro komitetas žada
pasitenkinti tik dviguba suma,

SAN FRANCISGO. _ Miesto
policija paskelbė “Operation
Zebrą” ir gyventojus kviečia
padėti surasti du ar daugiau
banditus žmogžudžius, kurie pa
skutiniuoju metu nužudė 10
žmonių, keturis praėjusio pir
madienio vakare
ant gatvių
kampų.
kiek jiems siūloma.

SAN FRANCITCO. _ Nepri
klausomųjų šoferių organizaci
ja sako, kad vakar jau streika
vo 80 procentų sunkvežimių vai
ruotojų. Tačiau Illinois policija
tvirtino, IJtad bent toj valstijoj
nebuvo pastebėta judėjimo su
mažėjimo. Ohio ir Pennsylvanijos policija sako, jog ant jų ke
lių sunkvežimių buvo mažiau,
bet daugiau smurto. Kėliems va
žiuojantiems sunkvežimiams bu
vo išdaužyti langai, buvo apšau
dyti Suimtųjų nebuvo.

Vairuotojai, atrodo, nepriima
Nisono administracijos siūlymų
prie jų atlyginimo pridėti (kuro
pabrangimo skirtumą ir vadina
tai “riėšuto numetimu alkanam
drambliui”. Jie taip pat prie
kaištauja Kongresui,
kad iki
šiol negali sutarti ir priimti energijai tvarkyti -įstatymo.

visuomenė gerai atsimena aną
prieš trejus su viršum metų įvyku
sią tragediją ir išdavimą.
Savo (pareiškime Atstovų rū
muose Hanrahan paminėjo, kad
artėja Vasario 16, didelė šventė
tos -garbingos Lietuvos valstybės
(“Great State of Lith,uamia”), ir
jis visiems lietuviškos kilmės ame
rikiečiams reiškia užuojautą ir
tvirtina, kad niekad nenurims,
kol Simas (Kudirka ir jo šeima vėl
bus laisvi

Washingtonas. — Simo Ku
dirkos išlaisvinimo reikalu lietu
viai turi gerą draugą Kongrese —
Illinois kongresmaną Bob Hanrahaną. Hanrahan vakar Atstovų
rūmuose įteikė rezoliuciją, (kad
prezidentas pareikštų Rusijos vy
riausybei Amerikos susirūpinimą
dėl lietuvio jūrininko likimo.
Toji rezoliucija yra tolimesnis
koinigresmano žingsnis Kudirką iš
laisvinti, o jei to neįmanoma, tai
jis nori nors sužinoti, iš Krem
liaus ištraukti žinią, ar Kudirka
ir jo šeima yra gyvi ir kur jie
yra. Prieš kurį laiką visi Illinois
kongresmanai buvo parašę raštą
sovietams ir prašė suteikti žinių
apie (Kudirką, deja, jokio atsaky
mo nesulaukta. Kai toks Krem
liaus nenoras net atsakyti į peti
ciją buvo išgarsintas, tai kong
resmanai iš viso krašto gavo dau
gybę laiškų, ir Hanrahan pasi-‘
džiaugė, 'kad amerikiečiai, supras
dami asmens laisvės vertę, jaut
riai reagavo. Vadinas, Amerikos

Teroristai veikia ir
Airijos respublikoj

WAJ7HINGTONAS. _ Nėra
abejonių, kad sovietai nori įrengti karinę bazę Vakarų Af
rikoj, kad ilš ten galėtų lengvai'
sekti Europos laivų judėjimą. į
Lotynų Ameriką ir Pietų Afri
ką. AP žinių agentūros žinio
mis, rusai spaudžia Gvinėjos
prezidentą Sekou Toure, kad
leistų jiems įsirengti laivyno ba
zę vienoj saloj, netoli nuo Conakry miesto, valstybės sosti
nės.
Pentagone tačiau abejojama,
kad Gvinėja leistų rusams įsi
stiprinti jų teritorijoje ir gin
čuose tarp Kinijos ir Sov. Rusi
jos atsistoti vienoj kurioj pu
sėj. Kilnų įtaka Afrikoj jaučia
ma stipri, o Toure nenori pa
daryti klaidingo žingsnio ir su
silaukti nepageidaujamų rezul
tatų.

DUBLINAS. — Ginkluoti ne
nuoramos
Airijos respubliko
je pagrobė 15 autobusų ir sunk
vežimių ir jais užblokavo eilę
Vieni nusikalto,
kelių ir tiltų. Autovežimių vi
duje pridėjo netikrų bombų.
o kitus kaltina
Del to Dubline buvo sulaikytas
judėjimas tris valandas, bijant,
ROMA. Italai pagamino fil
kad tos “bombos” nesprogtų. mą “Žudynės Romoje”,
kur
vaizduoja epizodą, kai H pasau
SINGAPŪRAS. — Keturi ja linio karo metu naciai sušaudė
Japonijos ir
ponai, save vadiną “Raudonoji 335 italus įkaitus, kai jų parti
armija”, užpuolė Shell naftos zanai nušovė 32 SS policijos vy
S. Arabijos derybos (bazę
Singapūre,
susprogdino
rus. Popiežiaus Pijaus XH gi
tanką, pagrobė laivą su 6 įkai minaitė Elena Rossignani filmų
Tokijo. — Japonija ir Saudi tais ir norėjo pabėgti, bet polici
Arabija pradėjo pasitarimus eko ja juos uoste apsupo. Kai nega statytojams ir autoriui ameri
nominei ir techninei bendradar lėjo pabėgti, laivo telefonu pa kiečiui Robert Katz, pagal ku
biavimo sutarčiai sudaryti. Arabai reikalavo, kad pas juos atvyktų rio knygą suktas filmas, iškėlė
japonams pristatys naftos produk Japonijos ambasadorius ir išrū teisme bylą ir pareikalavo filmą
tų, o japonai savo gaminių. Pa pintų jiems laisvą pabėgimą. sulaikyti nes iškraipo tiesą ir
šešėlį meta Pijui XU. Knygoj
sitarimai vyksta sklandžiai, ir Singapūras atsisakė juos išleis ir filme sakoma, kad popiežius
ti, bet į jų laivą niekas nedrįs nieko nepadarė, kad sulaikytų
paktas bus -pasirašytas greitai.
ta įlipti, žinant, kad teroristai nacius nuo keršto veiksmo. Teis
ginkluoti. Kuo visa drama bai mas bylą buvo pradėjęs svars
gėsi, vakar dar nebuvo žinoma. tyti, bet atidėjo, advokatams
“Raudonoji armija” yra pati paprašius leisti pristatyti naujų
radikaliausia japonų studentų dokumentų.
organizacija, įvykdžiusi jau neFilme vaidina Richard Burton
maža teroro veiksmų.
ir Marcelio Mastrolianni.
PHNOM PENH. — Kambodijos komunistai buvo paprašę
šiaurės Vietnamo ir Viefckongo
jiems atsiųsti į pagalbą vieną
diviziją, kitaip jie negalėsią pa
imti sostinės, bet iš visko maty
ti, kad jie gavo tik nedidelę gru
pę. Taip pranešama ifi prez. Lon
Nol šaltinių.

WAHHJNGTONAS. _ Karo
laivynas, taupumo sumetimais,
sumažina orkestrų skaičių iš 35
iki 16. Per metus sutaupys apie
2 mil. dolerių.
Britanija geležinkelių streiko metu. Tuščia ir nyku stoty

Treniruoja arabus
jūrininkus
VVASHINGTONAS. — Penta
gonas tik dabar patvirtino, kad
Karo laivyno Didžiųjų Ežerų
bazėje, šiaurėje nuo Chicagos,
treniruoja 125 Saudi Arabijos
jūrų karininkus. Iš ten jie bus
perkelti į San Antonio, Texas,
o paskui į San Diego, Californijoj. Jie treniruojami nežiūrint
fakto, kad ta pati Saudi Arabi
ja boikotuoja Ameriką ir sukėlė
energijos krizę.
Treniravimo programa tęsis
18 mėnesių. Programoj išeina
mas kursas apie nedidelių lai
vų, skirtų pakrančių apsaugai,
valdymą. Tokių laivų S. Arabi
ja perka iš Amerikos.

VVASHINGTONAS. _ Pen
tagonas patikslino žinias ir sa
ko, kad Amerikoj treniruojami
arabų lakūnai ir technikai yra
iš Saudi Arabijos, Maroko, Tunizijos, Libano ir Jordanijos.
Daugiausia jų iš S. Arabijos —
14 lakūnų ir 27 technikai

Elektrifikuojami
geležinkeliai ir
ok. Lietuvoje
VELNIUS. — Žiniomis iš ok.
Lietuvos, pradėtas elelktrofikuoti Vilniaus mazgo priemiestinis
susisiekimas. Lentvaryje stato
ma viena iš keturių traukos pa
stočių, ruošiamasi montuoti pir
mąsias atramas. Darbus vykdo
Rygos tresto “iBalttransstroj”
kolektyvas.
Lietuvoje numatoma elektri
fikuoti tris ruožus. Jie jungs
Vilniaus geležinkelio stotį su
Kaunu, Trakais ir Naująja Vil
nia. Bendras linijų ilgis bus 120
kilometrų (apie 72 mylias).
TOKIJO. — Amerika susita
rė su Japonija Okinavvoje per
duoti eilę karinių bazių patiems
japonams. Bus ištuštintos pen
kios bazės armijos, dvi marinų
ir 12 kitokių, personalą ir in
ventorių perkeliant į (kitas ba
zes. Ofcinawoje dar palieka 77
Amerikos karinės stovyklos.

Christchurch, N. Zelandija. —
Karalienė Elžbieta II atvyko J
Naująją Zelandiją. Dalyvaus bri
tų bendruomenės olimpiadoj, pas
kui lankysis Australijoj ir Gvinė
joj. Su ja atvyko ir jos duktė
Anna su vyru, kaip. 'Mark Phil
lips.
Washingtonas. — 1973 metais

amerikiečiai suvalgė mėsos 6%
mažiau nei 1972. Mažiau pirko
dėl aukštų kainų. Mėsos kainos
pernai (pakilo 25 proc.
KALENDORIUS

Vasario 1: šv. Severas,
Brigita, Gytis, Edvilė.

šv.

Vasario 2: Kristaus paauko

jimo šventė; šv. Kornelijus, šv.
Kotryna, Rytis, Vandenė.
(Saulė teka 8:04, leidžias 6:04.

ORAS

į

Mažina orkestrų skaičių ir ar'mija bei aviacija.

PAGO PAGO. _ Vakar pan
American 707 lėktuvas, skridęs
iš Naujosios Zelandijos į Hawajus, besileisdamas į Samoa sa
las Pacifike, užsidegė ir žuvo
91 keleivis.

Nieko sau žiema

Daugiausia apsiniaukę, vėjuo
ta ir šalta, naktį apie 15, dieną
apie 20 laipsnių.

— fJ

DRAUGAS, penktadienis*, 1974 m. vasario mėn. 1 d.

DR. VL BLAŽYS
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Nervų, emocinės, šeimos problemos
2624 W. 71 Street

ATVIRAS LAIŠKAS REDAKTORIUI
Jonai,

kia” futbolas. Palikęs visus sve
čius gerą pusvalandį prieš rung
tynes, nuskubėjau į olimpinį sta
dioną. Abi vienuolikės priklauso
prie antros lygos, tad didelės bai
mės neturėjau, tikėdamas matyti
daugiausiai gal 20 tūkst, žiūrovų.
Kur tenl Olimpinis stadionas už
pildytas iki pat pakraščių, bilietų
daugiau nėra, o už vartų dar lan
kia 15—20 tūkst. minia. Prasidė
jo įėjimo vartų “Šturmas”. Dė
kui Dievui, buvau minios vid,u
ryje, tad ir jos buvau nešte įneš
tas į stadioną. Kitą rytą, jau nuo
6 vai prasidėjo telefono Skambi
nimai. Priežastis — bailiuko dalyyiai teiravosi ar esu sveikas ir gy-

Jau senokai norėjau Pačiam pa
rašyti, tačiau Šventės su Šeimos
tėjkalais, neleido kiek plačiau
paliesti musų sportinio ^gyvenimo
reikalų. O jų prisirinko nemažofcaii. Ypač mūSi? krepšininkų ne
laimingoji ISvyka j Europą — la
bai dažnai gvildenamą priva
čiuose pokalbiuose ar net klubų
posėdžiuose — davė akstiną ma
no (keliems sakiniams tau, juo la
biau,- kad susilaukiau iš Chica
gos anoniminio laiško, siekian
čio priskirti mane prie tamsiųjų
Afrikos tautelių. Tik paklausyk.
“Teko skaityti paties straipsnį apie Europos krepšinio pnbes.Ste- yaA nesto “šturmo” metu 147
bėti-na, kad pats galvoji, kad kiti
tamsūs, kad Europos spaudos ret- futbolo mėgėjai buvo sužeisti, jų
karčiais mepaskaito ir drįst i duo tarpe desėtkas labai sunkai. Kas
ti senas žinias ir dar netikslidsl yfa tuo magnetu, sutraukiančių
jei jau bandai rinktinei įspirti į antros lygos rungtynes po 85
(ar jog vadovams), tai geriau pa tūkst. žiūrovų? Nėra kalbos, kad
grisk '.savo žodžius, nes tik paro mano” (juk Augsburge gyven
iki 48 mum.)
F C
dai savo tamsuma,
tamsumą, nesiorientavi ta
T* nuo 1945
* .TL,
u

Valandos pagal susitarimą

Australijoj XXPV sporto šventės Hobarte rengimo komitetas. K kairės:
A. Kaltinis, stalo teniso vadovas, J. Petraitis, vyrų krepšinio vadovas,
A. Jakštas , propagandos vadovas, A. Kantvilas, sekretorius ir kasinin
kas, Rožė Vaiėiulevičiūtė, moterų krepšinio vadovė, P. Stanwix, vicepir
mininkas tinklinio, V. Mikelaitis , apgyvendinimo ir transporto vado
vas, A. Andrikonis, Naujų Metų baliaus vadovas, P. Šiaučiūnas, šach
matų vadovas, J. Paškevičius, pirmininkas, A. Kaltinis, lauko teniso
vadovas, B. Šikšnius, Naujų Metų baliaus vadovas.
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■ Redakcija straipsnius taiso savo
• Redakcija dirba kasdien
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių j dien 8:30 — 4:30, šeštadie
nesaugo, juos grąžina tik IS anasto
niais — 8:30 — 12:00.
susitarus. Redakcija už skelbimų j
• Administracija dirba kasturinį neatsako. Skelbimų kainos
8:30 — 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.
prisiunčiamos gavus prašymu*.

— Puikią pasekmę šuolyje į
aukštį atsiekė Kęstutis šapką, įveikęs 2,23 m. Šiuo metu ši paJsekimė yra geriausia pasaulyje,
Atrodo, kad vilnietis yra geros
This publication is available in microfilm from:
XEROX UNIVERSITY MICROFILMS
formos, nes pirmais šuoliais įvei
$00 North Zeeb Road — Ann Arbor, Mich. 48199
LITUANICA DAR
Po rungtynių užklaustas salės kė 2,10 — 2,15 ir 2,20m. aukštį
NEPRALAIMĖJO
rungtynių buvęs nemaža figūra ir antru šuoliu vos nepeišoko
H. Jenigas, kaip patiko Lituamicos 2,26m.
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statė poziciniai (gerokai sukeistą čių santykį. Kol kas eina be pra galėjo Leninrotelį 77:
KRIAU6ELI0NAITE
GinekoIoglnS Chirurgija
komandą. Tik vartininkas Zen. laimėjimo. Šį penktadienio vaka
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DR. W. M. EISIN-EISINAS
Tel. 737-1U2; jei «2ėmė” iš aikštės. Prieš rungtynių
pobūvyje berods prieš 18 metų - šachmatų sekcijai,
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare
Telef. PR 6-4363
ŠALFOS valdyba nuoširdžiai pabaigą mūsų komanda, prieši
turėtų pripažinti “šiokį tokį” au
daryta, tel. 776-4363. AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Ofiso teL 776-2880; ra. 448-5541
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DR. J. J. SIMONAITIS
piracijų iš pašalinių asmenų ne vams Raukui ir Fabijonui iuž jų at
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Apsirūpinkite vitaminais: apsisaugoti nuo persišaldymų Ir širdies sustip
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pripažįstu. Nesu vaikas — saldai liktus darbus.
skambinti: MI 9-0001.
E. Ir kt. Turime Ir gydomų žolių.
ŠALPAS valdyba užmetė dar vieną —trečią įvartį. rinimui VitaminųNemokamai
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tu neprisidėjo prie išvykos, prisi
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mindamas ankstyvesnes krepši
FLAUKŲ PRIE2I0RAL
šveiearljos Patentų Instituto garan
Ir vakarais pagal eualtarlma.
tuoti.
Geriausia dovana jdsų giminėms, pažjstamlaras ir sau.
8907 West HMM Street
ninkų keliones ir po to nepainiai
JIB S pz., 16 savaičių vartojimui.
Jūsų užsakymus siųsti su
— Pasaulio pretendentų rung- gi paskutinieji penki raitai, kuValandos pagal susitarimą
duotas pinigines apyskaitas ir 2)
>6.00 apmokėsimu — JIB LABORATORY, 1497 So. 4»to A»e.,
DR. VYT. TAURAS
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Ont., Canada. JIB Skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10
Ofiso telef. PR 8-2220
žaidžia buvęs 1960 - 1972 metų jai paglemžti čempionės titulą.
W. Germany.
Vaistinėse: J & J, 3557 W. 60Ut SL Chicago;
Bendra praktika ir moterų Ugoe
juota ad hoc. .
5000 W. lOth St., Cicero; 4754 S. Wood St,, Chicago; 3939 N.
DR. JANINA JAKŠEVIŠIUS
Ofisas Ir rea 3653 W. 501h «.
T«d, tuo klausimu Jonai — pasaulio čempionas Borisas Spas- Ji surinko 14 taškų iš 19 gali
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j o k e a
TeL PRospect
kis.
Po
penkių
ratų
jis
pirmavo
mų.
Pustaškiu
atsiliko
,
p
ereitų
omenį
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
VAIKŲ LIGOS
dviem taškais prieš amerikietį Ro- metų čemipionė M. §ui, o tašku —penkt nuo 2 lkl š vai. tr nuo 1 ttl I
. Kodėl Sveikas taip mažai ra bert Byme. Spaskis laimėjo trečią maskvietė Medianikova.
2856 Wtot 68rd Street
v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir '
šai sportiniais klausimais. Pasi ir ketvirtą .partijas, kitas tris bai
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. laiku pagal susitarimo.
— Bostono MET lygos tarpklunuo 12 lkl 2 vai. Ir nuo B lkl S
see us for
gėdom paties straipsnių! Štai po gė lygiomis. Jam bereikia vieno
Ofiso toL HE 4-2129. Namų GI *-8100
vai. vak., šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.
Hamiltono LSK Kovo valdybos laimėjimo, kad patektų į pusbaig bimėse, So. Bostono lietuvių ko
OfB. PO 7-6660
Bes. GA 8-7278
DR. V. TUMASONIS
posėdžio, ryšium su 25 m. gyva minės varžybas. Itin efektingą manda po atkaklios kovos turėjo
financin9
vimo sukaktimi, pas mane past- laimėjimą Spaskis pasiekė trečio nusileisti stipriai “Johnson” ko
CHIRURGAS
the best way to save regularly!
' AT OUR IOW RATK
DR. A. JENKINS
halbėjom ir mftetf gyvenimo spor je partijoje, paaukojęs valdovę už mandai, kuri laimėjo santykiu
2454
Weet 71*t Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.:
pirm.,
antrad., ketv., Ir penktad.
tiniais reikalais, dėdami daug vii dvi figūras. 'Kitų pretendentų ko 3-2. Lietuvių komandoje šiuokart
8844 West 68rd Street
2-4 Ir 0-8. Treč. Ir Seštad. uždaryta
žiu į naują FASK-tą ir bendrai — vose pirmauja: Karpovas prieš nežaidė Aleksas Klinovas ir Al
Vai.: kasrlen nuo 1—4 p. p. Ir
Tel. PRospect 6-S4O0
B Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta
į mūsų ateities sportinį gyvenimą. Polugajevskį vienu laimėjimu; gis Makete. Rungtynių pasek
DR. OHA VASKEVI6IU3
Prisipažinsiu, kad laukiau dr. E. Korčnojus prieš 'Brazilijos žvaigž mės:
BR. L š. V. IUCAS
(VAflKAS)
Ringaus pasirodymo mūsų viršų dę E. Meckingą ir Petrošiams k A. Leonavičius — Dr. Bergel
Boari Eliglbte
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hėse, užimant primuš inter pares
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prieš vengrą portischą taipgi vie
American Board of Dermatology
6648 South Albany Avenue
kėdę. Nors įgal vėlokai, tačiau at nu Laimėjimu. 'Karpovo - Plulaga- 2. K. Merkis — D. Scheffer 1—0,
iAVINGS
SPECIALYBĖ ODOS LIGOS
Vai.:
Pirmad. 6-8
p. p.
antrad.
ėjau atbudo jame sportininko jevsfcio dvikova vyksta Maskvoje. 3. J, Zoza — H. iDondis 0—1,
IR CHIRURGIJA
5 p. p. penktad. tr ieštad. 1-4 p. p.
CERTIFICATES
Kitom dienom tik skubiu reikalu,
6824 North Milwaukee Avenue
dvasia, išnešta dar iŠ Vilniaus Joje vyriausiojo teisėjo pareigas 4. T. Gimiius — D. Romano 1—0,
msl tarus.
T< 769-3310
Vytautė Didžiojo ‘gimnazijos lai atliėka Lietuvos šachmatų vetera 5. B. Skrebutis — J. Gheevers
EMU UP TO
jr
5
Tel. Ofiso PR
0—1,
kų, kada kartu spardėm futbolą. nas, tarptautinis meistras Vladas
IINSUFKO
Vlal telefonai 652-1881
Tikimės dr. E. Ringi) matyti Ha Mikėnas. Į pusbaigmines varžy Čia reikia pasidžiaugti musų
DR.
F. 0. WINSKUNAS
DR. F. V. KAURAS
miltone Kovo 25 m. gyvavimo bas pateks kiekvienas laimėjęs jaunuolio Tomo Girniaus laimė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl
proga, ,;
1407 So. 49th Court, Oeero
8107 Weet 71et
tris partijas, arba kitų atvejų, /tu jimu prieš stiprų žaidėją Doną
Vai kasrlen 10.12 Ir 4-7 Trečiad. b
Valandos:
vaL popiet,
Užsiminęs futbolą —vėl ma rįs persvaros taškais, o prie lygtus Romano ir Kazio Merkio laimėji
šeštad. tik susitarus.
Treč. Ir šeštad pagal euritarlms
žas prisiminimas iš pereitos (ar taškų skaičiaus, lems burtai. mu prieš buv. Bostono čempioną
TeL ofiso Ir boto OLymple 2-4159
iau pereitos — kaip laikas greitai Kiekvienam skirta sužaisti po 16 D. Sohefferį.
DR. PETRAS ZLIOBA
2212 WEST CERMAK ROAD
CHICAGO, ILLINOIS 60608
DR. P. KISIELIUS
bėgai) vasaros atostogų. Taigi, partijų.
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į
So.
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lietuvių
GYDYTOJAS
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GYDYTOJAS nt CHIRURGAfl
Pasaulio čempionė N. Gaprugpiūčio 15 d. Bavarijoje šven
Perai Kazanavskas, Presidmt
Tsl.s 847*7747
piliečių
draugiją
atvyks
garsi
M.
I.
8449 So. Pnlasld Read
1443 So. BOth Avenue, Cicero
tė. Tą dieną Miunchene susiti rindašvili po 10 metų pertraukos
HOURSt Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1
Kasdien 1-8 vai. Ir 0-8 vai. vak Ofiso teL 767-3141;
kę du varžovai: 1960 Muenėhen vėl laimėjo sovietų moterų pirme T. komanda, užpernai laimėjusi
Išskyrus trečiadienius,
Vai.: pino. antr- ketv
JAV taipkolegines pirmenybes.
šeštadieniais lt iki 4 vai popiet penktad.
Ir PC Augsbuig. Pas uošvę ma- nybe*, nors šiuokart labai sun
suMariae
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ŠACHMATŲ ŽINIOS

PASSBOOK
SAVINGS...

~į Wh

Mutual PerfgFal
Savings and Loan

ta

baliukas, tafiau mana “trau» kiai. Tik josios ypatingai sėkmin-

Ktzys Merkis

v

Vasario apyskaita

ĮNAŠAI KŪRYBOJE IR AKCIJOJE
Vasario mėnesio pirmoji, gis
mėnuo tai kiekvienam lietuviui
apyskaitos diena, kada tenka
nuoširdžiai
savęs
paklausti,
koks mano įnašas į pavergtos
tautos laisvinimo pastangas.
Laisvėje esančio lietuvio parei
ga nepasibaigia tik pabalsavus
už atitinkamą valdybą. Vado
vybė bendrą darbą rikiuoja, bet
jo neatidirba už visus. Kiekvie
nas turi ateiti su savu įnašu ir
pagal savo sugebėjimus — kas
veikimu, kag dolerine auka, kas
savo kūrybiniu įnašu. Ir šis įnašas svarbiausias ypač mažai
tautai. Juk pvz. senovės Grai
kija, būdama negausi skaičiu
mi, bet turtinga kūrybingais
žmonėmis, ir šiandieną yra įžy
mi, kai kuriais atžvilgiais net
dominuojanti, kultūros pasau

lyje.

1

Mūsų sąlygose atsimintina,
kad niekam negalima iš laisvi
nimo fronto pasitraukti. Lais
vės pastangose pensininkų nėra.
Būna tik arba kovotojai, arba
dezertyrai, kurie nieko didesnio
ir ^aukštesnio nemato, kaip tik
savo patogumus, savo kampely
savus reikaliukus.
Aktyvusis
tautos elementas savęs vis klau
sia, ką gali geriausio duoti į
bendrąjį laisvės išsiilgusios tau
tos lobyną, ką gali įnešti į kodėl savo pamiltųjų idealų.
Jeigu įgalime pasidžiaugti, kad
musuose vyrauja šio tipo žmo
nės, tai vis dėlto yra ir nusken
dusių, kurių nebematyti paren
gimuose, veiklos gretose, o ži
nia, kad ir daugelis iš tų turi
talentų ir sugebėjimų,
fJU'''
*
Sakytume, jog mūsų negau
sioje tautoje reikia laikytis ypač
kūrybingųjų jėgų ekonomijos.
Mes neturime valstybinių insti
tucijų, kurios sudarytų sąlygas
labiausiai galintiems savo įna
šą- duoti tautos kultūriniams
ar kiltiems geriems lobynams.
Užtat ypač verti tie šeimos na
riai, kurie, matydami, kad vie
nas iš jų yra pajėgesnis, kiek
galima sudaro sąlygas jam reikš
tis. Mums žinoma ne viena pa
vardė tų žmonų, kurios ryžosi
eiti į darbą, abiems pečiais dė
tis prie šeimos išlaikymo, kad
talentingas žmogus galėtų pil
niau savo tarnybą tautos kul
tūriniam ugdymui, švietimo,
spaudos darbui atiduoti.
, Kai mes dabar sklaidome nau
jai pasirodžiusį
dail. Adomo
Galdiko albumą, kai prisimena

Spaudoj ir gyvenime

me anksčiau išėjusią dail. Pau
liaus Augiaus kūrinių reproduk
cijų knygą, mes su pagarba mi
nime vardus tų ryžtingų mote
rų, jų kūrybos meto kasdienių
palydovių, kurios, ir tiems kū
rėjams amžinybėn pasitraukus,
jų kūrinius plačiosiose savųjų
ir svetimųjų masėse pasistengė
gyvus išlaikyti. Kai mes prisi
mename dail. P. Kiaulėno kul
tūrinį palikimą, tuoj prieš akis
mums stoja vaizdas net kita
tautės jo šeimos antrosios pu
sės,' kuri parodė didėlį pasišven
timą jo kūrybai iškelti, išsau
goti nuo nykimo ir užmiršties.
Tai vis liudijimas, kad ir jiems
gyviems esant buvo artimų as
menų, kurie jų kūrybą suprato,
vertino, skatino ir jiems padėjo
tą jų didį įnašą į lietuvių kū
rybos lobyną atnešti.
*
Kas metai daugėja mūsuose
labiau
pasiturinčių
žmonių.
Džiugu, kad auga ir mecenatų
skaičius, kurie nori savo įnašu
padėti, kad kūrybingiausi mūsų
žmonės galėtų labiau sušvisti
pasaulio horizonte, lyg tos di
džio šviesumo kometos ir žvaigž
dės, rodydamos, kad yra tauta,
kuri yra verta dėmesio, laisvės
ir nepriklausomo gyvenimo. Di
džiuoju mūsų mecenatu pasilie
ka Lietuvių fondas, tvirtu žings
niu besiartinąs prie milijono,
jau ir dabar plačia sauja bars
tydamas paramą kultūriniams
užmojams. Pagarba tiems, ku
rie savo auka įgalina jį tai da
ryti.
Tačiau šalia to neužmirštini
yra ir mūsų, jei taip galima sa
kyti, mažieji, bet pastovieji me
cenatai, kuriais yra kiekvienas
naujos knygos pirkėjas, kiek
vienas naujai sukurto paveikslo
ar skulptūros pirkėjas. Jie yra,
sakytume, miniatiūriniai mece
natai, bet kai jų susidaro ištisa
masė, jie darosi net svambesniais
ir svaresniais, negu vienkarti
nių tūkstantinių mecenatai, ku
rie irgi yra mums labai bran
gūs, reikalingi ir svarbūs.
Tas pats pasakytina ir apie
lietuvių laikraščių prenumerato
rius, lietuviškų knygų klubų na
rius.
Tie visi dalykai tebūnie mums
priminimas, kad apyskaitinį va
sario mėnesį kiekvienas sau kel
tame klausimą, ar jau mes duo
dame viską, ką galime ir ko iš
mūsų pavergti Lietuvos žmonės
laukia.
J. Pr.

Trečiajam dešimtmečiui besi
baigiant nuo 1944 metų šiurpu
lingojo mūsų tautos dalies eg
zodo, praeityje besižvalgant,
nieko palaimingesnio mūsų or
ganizacinėse pastangose nema
tyti, kaip 1949 metų birželio 14
d. VLIKo paskelbtoji Lietuvių
charta. pašaukusi į gyvenimą
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę.
Lietuvių Bendruomenės idėja,
lengvai tapusi veiksminga or
ganizacine jungtimi visuose lais
vojo pasaulio lietuvių telkiniuo
se, sunkiai į organizacinį tinklą
įpynė Amerikos lietuvių išeivi
ją. Tačiau šis audinys dar nėra
baigtas, nors šiandien Lietuvių
Bendruomenė išeivijos gyvenime
jau yra tapusi pozityviu veiks
niu.
LB apylinkės vaidmuo

Minint JAV LB dvidešimtme
tį, su pasigerėjimu buvo žvel
giama į bendruomeninių darbų
gylį. Pasiektieji laimėjimai yra
ne tiek JAV LB vadovybės nuo
pelnas, kiek LB rūpesčiuose apylinkių nuolatinio triūso rezul
tatas. Iš apylinkių ir apygardų
susikaupia pagrindiniai bendruo
meniniai ištekliai, įgaliną nesi
varžant praverti mūsų kieme
vartus ir mūsų aplinkos žmcn
nėms parodyti, kokiais žiedais
mūsų kultūriniai lobiai žydi ir
koks didžiulis troškimas mumy
se glūdi išlikti gyviems.
Bet čia atsiranda rūpestis,
kad nepritrūktų darbininkų, neg
metai yra mūsų didieji priešai
ir svetimos padangės saulė mus
tirpdo it vašką. Todėl bendruo
meninėje santalkoje
kasdien
reikia ryžtis siekti aukščiau ir
žengti tvirčiau. Iš čia plaukia
mūsų bendruomeniškos veiklos
pastangos, atremtos į išmąsty
tą organizacinę schemą, kurios
pagrinde yra Lietuvių Bendruo
menės apylinkė, jungianti tam
tikros vietovės ar jos dalies lie
tuvius.

LB apylinkė išsirenka savo

valdybą vykdyti LB įstatų nu
matytiems uždaviniams, LB ta
rybos ir LB apygardos nutari
mams, rūpintis apylinkės lie
tuvių tautiniais, kultūriniais ir
švietimo reikalais.
Visi pripažįsta, kad bendruo
meninėje sąrangoje be apylin
kės LB liktų štabai be armijų.
Pripažįstant LB apylinkės
reikšmę, jos kvietimui į darbą
negalima atsisakyti. Išsisukinė
jančiais pasiteisinimais vengia
ma įsipareigojimo. Bet dažnai
girdėti priekaištų aukštesnėm
LB instancijom, kad jos nekrei
piančios dėmesio į LB apylinkes,
ir pan. Viso Šveicarijoje dabar gy kad ir LB tarybos nariai prie avena 1,032,000 svetimšalių, o bend pylinkių veiklos neprisideda. Vi
ras gyventojų skaičius yra 6,5 mi si nusiskundimai turi pagrindą,
lijonai.
nes apylinkių darbai nesibaigia,

J

šiai iniciatyvai Šveicarijos vy
riausybė yra priešinga. Teisingu
mo ministras Kurt Fugler pareiš
kė, kad dėl tokios akcijos pirmiau
sia nukentės Šveicarijos darbinin
kai. Vyriausybė nemato jokio rei
kalo apriboti svetimšalių skaičių.
Pirmas protestavimas prieš “nu
tautinimą” (Ueberfremdung) kilo
1965 metais. 1968 m. jis buvo at
šauktas. 1969 m. ir vėl iškilo ši ak
cija antrą kartą, bet 1970 metų re
ferendumas ją atmetė. Dabar šis
protestas organizuojamas jau tre
čią kartą. Rezultatai ir šios akci
jos pasėkos dar nežinomos. AL T.

Š. Airijos vyriausybė pasmerkta mirti

Apygardos ir apylinkių sutartinis darbas vienai idėjai

SVETIMŠALIAI ŠVEICARIJOJE
Jau trečią kartą Šveicarijos gy
ventojai yra raginami balsuoti
prieš svetimšalius. Siūloma nutar’/tl, ar svetimšaliai gal gyvent šveicarijojė, ar jų didžioji dalis turi
palikti šį kraštą, šveicarų “Tautinė
Jėęgaaizacija”
siūlo
gyvenančių
svetimšalių skaičių 1977 m. suma
žinti iki 500,000. Tai galima pa
siekti iškraustant iš krašto kasmet po 180,000 svetimšalių.
''f Šj Šveicarijos organizacija siūlo,
a<J kiekviename kantone svetim
šalių skaičius neprašoktų 12% gy
ventojų, išskyrus Ženevą, kur siū
loma palikti 25% svettmšalių, nes
ten yra susispietę daug tarptauti
nių organizacijų. Dabar Ženevoje
ą^ėtimšalių — 31%, Ticino kanto
ne — 27%, Vaud kantone — 22%

MIGLOTOS VILTYS

LB organizacinės veiklos pagrindai
RALYS RAUGAS
<•
'
o darbo rankų niekada nėra per
daug.
Centrai ir apylinkės
LB institucijos, kaip apygar
dos ir baigiant krašto valdyba,
šaukte šaukia, kad apylinkės
rinktų aukas, remtų lituanisti
nes mokyklas, platintų lietuviš
ką spaudą, organizuotų tautinių
šokių būrelius, rengtų koncer
tus, dailininkų parodas, išlaiky
tų radijo valandėles, rašytų laiš
kils, siųstų telegramas kongresmanams, senatoriams ir laikraš
čių redaktoriams. Be to, reikia
demonstracijų, gegužinių ir kitų
renginių.
Tačiau reikia atsiminti, kad
visi visuomenės veikėjai minta
priekaištais, taigi ir Lietuvių
Bendruomenės veikėjai nėra iš
imtis. Kas tiki LB idėja, žino,
kad mūsų išeivijoje organizuo
tam sąjūdžiui .pakaitalo nėra,
jei norime, kad lietuvių tautinė
gyvybė ilgiau išliktų ir kad Lie
tuvos laisvinimo rūpesčiai ir
apylinkėse būtų sėkmingi.

našūs, bet ji yra atsakinga už
apylinkių organizavimą ir jų
veiklą. Kaip apylinkei, taip ir
apygardai veiklos planavimas il
gesnei distancijai yra būtinybė.
Veikios planas yra visos veik
los pagrindinis laidas. Pripuola
mai atsiradę reikalai negali su
ardyti veiklos plano — jie veik
lą tik papildo. Viskas, kas nu
matyta, turi būti įvykdyta, nes
delsimas ar nevykdymas yra
idėjos ir paties darbo mirtis.
LB veikioje turi būti planuo
jama ilgesnėm laiko distanci
jom. Įsidėmėtina, kad naujuo
se LB įstatuose numatytos apy
linkių tarybos, kurios gali la
bai pasitarnauti LB visuotinu
mo įgyvendinimui.
Apygardų
valdybų. Tuo metu vienas pa
grindinių rūpesčių turėtų 'būti,
kad LB tarybų sudarymas apy
linkėse taptų tikrove.

Apygardos valdybos darbe be
ne svarbiausias rūpestis stebėti
apylinkių gyvastingumą. Anke
tos su klausimais ir atsakymais
bei asmeniniai kontaktai ir apygardiniai suvažiavimai yra pa
grindinė apygardos padėties ro
LB veikėjo bruožas
dyklė. Ją reikia rūpestingai sek
Kad LB kertinis akmuo — LB ti ir, reikalui esant, daryti tin
apylinkė atlaikytų bendruome kamas išvadas.
ninius rūmus prieš laiko aud
Aplinkraščiai sudaro rutiną,
ras, neišvengiamai reikia ieško
bet
nuo jų punktualaus atsaky
ti atramos lietuvio idealizme.
mo
priklauso
veiklos sėkmė? So
Ne tiktai apylinkės, bet ir apy
lidarumo
įnašų
rinkimas yra
gardos bei krašto valdybos or
nuolatinis
rūpestis
apylinkėje,
ganizaciniai sugebėjimai, pasi
Bet
ir
šiuo
reikalu
apygardos
šventimas, darbštumas, energi
vadovybės
gali
patarnauti
bend
ja ir ' didžiosios jėgos, priverruomeniniam
gėriui.
Įsidėmėti

čiančįos sausros išdegintas lan
na,
kad
solidarumo
įųašų
atsi

kas sužaliuoti. Tik tokiu būdu
iškyla šviesios patrauklios asme skaitymas su aukštesnėm LB
nybės, spinduliuojančios auka, institucijom reikalauja LB adarbu ir rūpesčiu. Nuoširdžiai pygardos rūpesčio.
dirbantieji, kad ir mažiau su
Kalbant apie efektyvesnę LB
gebą, dažnai atlieka daugiau už veiklą, apygardų vadovybių pa
gabiuosius.
Čia prisimintinas reigai priklauso pasirūpinimas,
taiklus rašytojo Anatolijaus kad apygardose išrinktieji LB
Kairio išsireiškimas:
“Geriau tarybos nariai būtų įtraukti į
kovojąs grandinis, kaip miegąs LB apylinkių veiklą. Jų autori
generolas”. Tik iš aukos dydžio, tetas reikalingas ne tik vieną ar
investuoto darbo, kančios stip kitą kartą nuvykti į LB tary
rumo sprendžiame apie mūsų bos sesiją, bet ir kasdieniniame
vadovaujančių asmenų vertę. LB gyvenime.
Tik už darbus ir įvertinimas ar
LB tvarkosi demokratiniais
teina.
principais ir balsų dauguma yra
Šitaip aptarus LB apylinkės
sprendžiamasis veiksnys, kas
organizacinių darbų pagrindus,
vadovauja LB veiklai, kad pa
pavertinus individą bendruomevergtai Lietuvai išsilaisvinimo
nininką, kaip pagrindinę garan
viltys būtų stiprinamos.
tiją mūsų rūpesčiuose, galime
drįsti tai pratęsti į LB apygar
dą ir krašto valdybą. LB darbi
ninko bruožas lieka toks pat —
— Paryžiuj© 35 vyskupai, 18
jis spinduliuoja idealizmu.
kunigų teologų ir 48 pasaulie
čiai dalyvavo bendrose svarsty
Apygarda
tose, tema: “Žmonių išlaisvini
LB apygardos vaidmuo nau mas ir išganymas Jėzuje Kris
juose JAV LB įstatuose labiau tuje”. Buvo mėginama atsaky
išryškintas ir LB organizacijo ti į klausimą; koks yra Bažny
je jai skirta didesnė atsakomy čios ir krikščionių vaidmuo sie
bė. Tačiau jai, kaip ir apylinkei, kiant pilnutinio žmogaus išlais
pagrindiniai uždaviniai yra pa vinimo.

Svetimuose kraštuose
'» ' ;■

Kolumbijos lietuvių įsikūrimo 25-rių metų
sukakčiai

VACLOVAS PROSAS
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Tai vietovė, kur jaučiama gyvas gamtos pulsas,
kur žmogų, pirmą kartą pakliuvus, gilia mistika nu
teikia. Gražu, įdomu. Betrūko tik tarzano, bet jo ne
teko matyti. Tuomet dar nežinojau, kad tarzanas tik
Afrikos džiunglėse terandamas.
Bevažinėjant po šalį, teko tokių gėlių pasikorusių
šakose ir daugiau matyti, tai speciali gėlių rūšis, ku
rios Bėklas nuo medžio ant medžio vėjas išnešioja. Jos !
sudygsta, auga, žydi, to paties medžio syvais mai
tinamos. Toks jau visatos surėdymas, jog vieni kitus
ėda. Ir vis dėlto dėl tokio jų savitumo ir grožio jos
yra pripažintos šalies tautinėmis gėlėmis. Tai orchi
dėjos — la orųuidea.
Tarpukalnės mažoje aikštelėje, prie pat upelio,
pastebėjau storoką, kelių metrų aukščio, žaliai gelto
nais pailgais lapais augalą. Stebėjau iš tolo, iš aukšty
bių. Nesupratau, kas tai per augalas, bendrakeleivių
nedrįsau klausti. Tiesą sakant, ir negalėjau — kaltos
nemokėjau. Vėliau jau nebuvo naujiena: teko matyti
Šitokiu būdu atostogų metu Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministe ištisas jų plantacijas — matyti, kaip juos augina, dau
ris ir kandidatas į prezidentus W. Scheel reguliuoja savo svorį.
gina. Gal būt, tai nėra medis, o greičiau bus paparčių

A. J. STANIUS
Po 20 mėnesių tiesioginio Lon naikina žymesnes parduotuves.
dono valdymo Airijos sostinėje
Teroras stiprėja
Belfaste Naujųjų 1974 metų išva
karėse buvo prisaikdinti S. Airi- Teroras iš abiejų 'pusių stiprė
jos vykdomosios tarytos (vyriau ja. Yra didelė paslaptis, kas ir
sybes) nariai ir tą pačią naktį 12 kaip ramia airių teroristus ir kur
vai. jie perėmė iš britų vyriausy jie gauna sprogstamosios medžia
bės pareigas savarankiškai tvar gos ir šaunamųjų ginklų. Airiai
kytas. 'Londono vyriausybės ran yra taip gerai išsitreniravę ir pui
kose lieka tik Š. Airijos saugumo kiai ginkluoti, kad jie net sprogs
reikalai.
tamąja medžiaga aprūpina Ispa
Naujosios vyriausybės pradžia nijos baskus ir arabus. Jie suran
liūdina, palydėta bombų sprogi da būdų, kaip tą medžiagą pa
mo triukšmo, tekančio kraujo siųsti į patį Londoną, kur Kalė
srovelių. Tik už valandos po vy dų ir Naujų , metų švenčių proga
riausybės narių priesaikos krito itin buvo nemaža sprogimų.
pirmoji 1974 metų auka: mirti Londone dieną ir naktį veikia 120
nai nušautas 24 metų jaunuolis. asmenų stiprumo policijos viene
1973 metais palydėta į kapus 250 tas, bet ir Jam dar nepavyko su
aukų: oivilių ir karių, senų ir jau sekti, kas sprogstamąsias bombas
nų, net vaikų, vyrų ir moterų. išnešioja ar išvežioųa, kur teroris
tai slepiasi. Policija nuolat įspėja
Naujųjų Metų grasinimas
Nei airių, nei britų teroristai į Londono gyventojus, kad nemušto
naujosios Š. Airijos vyriausybės tų budrumo, nes 'pavojus toli gra
pasirodymą nekreipia nė mažiau žu nėra praėjęs.
šio dėmesio. Atrodo, kad jiems te Šiek tiek vilčių yra, kad Airi
rūpi tik kuo daugiausia nekalto- jos respublikos vyriausybės suti
kimas bausti teroristus už nusi
kraujo pralieti.
Airių teroristai, pradėdami kaltimus, padarytus S. Airijoje,
Naujuosius metus, paskelbė: “Su gali šiek tiek praretinti teroristų
pasitikėjimu žiūrime pirmyn į eiles. Sausio 3 d. tuo tikslu pir
1974 metus, kada britų viešpata mą kartą nuo teroro pradžios su
vimas Airijoje bus sunaikintas ir sitiko Pietų ir Siaurės Airijos po
svetimos valdžias prakeikimas iš licijos viršininkai pasitarti, kaip
mūsų šalies pašalintas visiems”. geriau bendradarbiauti, sekant ir
Pirmuoju taikiniu jų kulkoms pa suimant nusikaltėlius. Itin sustip
žymėtas naujasis britų ministeris rintas policijos budėjimas bus
abiejų šalių pasienio rajonuose.
S. Airijai Pym.
Tą
pačią dieną laisvosios Airijos
Britų protestantų teroristai jau
pusėje
jau buvo areštuota 20 įtar
anksčiau yra pareiškę, kad jie
tinų
asmenų,
bet tik vienas jų su
pirmiausia likviduos visus protes
laikytas
ir
perduotas
teismui. Ži
tantų unionistų vadus, kurie drįs
noma,
protestantai
vis
dar netiki,
bendradarbiauti su visos Airijos
kad
Airijos
pasižadėjimas
areš
patariamąja taryba. Net nuosaituoti
ir
bausti
teroristus
būtų
nuokieji protestantai savo suvažiavi
me sausio 4 d. pasmerkė savo par širdus ir griežtas. Airiai iš savo
nepasitiki Š. Airijos protijos vadą, kuris yra ir vykdomosios tarybos pirmininkas, B. Faul
kner už bandymą bendradarbiau Tokiu būdų viena ir kita pusė
ti su Airijos respublikos vyriausy mato tik miglas, kas tose miglo
se, niekas .tikrai matyti negali.
be.
Teroristų skaičius vienoje ir ki
Pasitikėjimo stoka
toje pusėje, be abejo, yra mažas,
Nors naujoji S. Airijos vyriau
bet jis taip moka terorizuoti žmo
nes, drumsti politinę ramybę, sybė imtųsi ir labai energingų
kad naujai vyriausybei tikrai sun priemonių' atstatyti kraštą, įsigyti
kų orientuotas, nuo ko pirmiausia pasitikėjimą, vistiek tarp katali
pradėti savo darbą. Butų trūku kiškosios ir protestantiškosios
mas, nedarbas, ekonominis kraš bendruomenės plyšys dar pasiliks
to smukimas — visi labai sku daugelį metų. Vis dėlto tai yra
būs reikalai. Bet kol teroras visu 600 metų senumo žaizda. Tik
baisumu siaučia, tol bet kokia nuoširdus Dublino ir Belfasto
tvarkymosi pažanga yra neįma bendradarbiavimas, iš pagrindų
noma.
pakeitimas auklėjimo, nuolatinis
Daug didesnių materialinių saugumo organų budėjimas gali
nuostolių dabar padaro protestam pamažu pradėti sklaidyti tą mig
tų teroristai.Naujųjų metų vaka lą ir viską pamatyti aiškesnėje
re be jokio įspėjimo jie išsprogdi perspektyvoje.
no katalikų šokių salę Glenavy
E>eja, teroristai, kol nors vienas
miestelyje, kur buvo susirinkę jų liiks laisvas, neleis tai miglai
Naujų metų sutikti apie 200 žmo išsiskirstyti. Nors jie patys gyve
nių. Laimingai tik 20 asmenų te na nuolatiniame pavojuje, tačiau
buvo sužeista. Tuoj po to pratęs neatsisako savo žudynių, turto
tautai išsprogdino katalikų kle naikinimo ir panikos palaikymo.
boniją. Du ten įgyvenę kunigai
'Neatrodo, kad ir šitie 1974 me
išliko nesužeisti. '
tai būtų S. Airijai laimingesni už
Airių protestantai daugiausia 1973 metus.

rūšies tam tikras augalas. Minkštas ir gerokai sultin
gas jų kamienas noriai gyvulių ėdamas. Vieną kartą
jis išdavęs vaisių, didelės kekės pavidale, lieka nevai
singas. Tai bananas — ei bananero.
Keista, bet bananas nėra P. Amerikos augalas: jo
tėvynė yra Pietų Indija. Jis prieš kelis šimtmečius,
jau naująjį pasaulį atradus, buvo atgabentas iš Azi
jos. Tačiau kiti, kaip Pedro Henriųuez Urena, sako,
kad banano medis esąs atgabentas iš Afrikos (Agnės
Marie Brady — “Historia de la Cultura Hispanoamericana”, 43 psl.; New York, 1966.).
Kelias vingiavo tarpukalnės kairiuoju šonu, ku
rio dešinėje, giliai dauboje, vingiavo platokas upelis,
nepaprastai sraunus, gyvas. Jis piktai ūžė, putojo ir
kartais net kriokdamas galvatrūkčiais nėrė žemyn, vi
siškai neatsižvelgdamas į uolas, jam kelią pastojančias.
Kairėje vis dar kalnas, vis dar nematyti jo viršūnės. Važiavome per rūkus, per drėgmę — pačiuose
debesyse įlindę. Autobusas vis kilo aukštyn, kartais ir
gerokai sukriokdamas: Štai ir nelaimė: autobusas su
stenėjo ir sustojo kairiuoju šonu pakrypęs. Išlipę ra
dome kairėje pusėje nulūžusią ašį. Laimė, kad ne iš
dešinės pusės tai atsitiko: būtumėm nudardėję į be
dugnę. Mūsų gerasis palydovas ramino, kad už valan
dos sulauksime kito.
Jaučiau kaip mano dirksniais, lyg gitaros stygo
mis, kažkas sugrojo. Jie nebeišlaikė: turėjau skubiai
lįsti į krūmus. Krūmuose negalėjau ilgai būti: pama
čiau geros pupos dydžio skruzdės, kurios iš visų pu
sių tik nėrė, tik lėkė prie manęs. Kad jas bala, papiaus,
— pamaniau, — ir skubiai atsiradau vėl prie autobu

so, vis atgal žiūrėdamas ar neatsiveja skruzdės ar dar
kas nors.
Laimingai sulaukę kito “vežimo”, šiaip taip sutil
pome. Naujasis vežimas neturėjo nei langų, nei durų,
tik stogas dengė mūsų galvas. Stogo viršuje buvo pri
krauta visokio turto, lagaminų. Mūsiškiai irgi ten už
sirioglino. Sėdėjome po aštuonis viename suole.
Mes lietuviai vėliau tokį vežimą buvome pakrikš
tiję “kukaračium” pagal Buena Ventura uoste maty
to rudmarškinio vardą .kurį toliau jį taip ir vadinsi
me.
. '
Taigi, mūsų kukaračius, linguodamas, siūbuoda
mas, ūždamas, kriokdamas, nėrė pirmyn, kiek galė
damas skubėjo. Aš sėdėjau dešinėje, pirmutinis iš lau
ko pusės ir gerai galėjau stebėti. Aukštumoje rūkai
praretėjo, bet, į apačią žiūrint, tarpukalnė buvo pa
dūmavusi. Saulė jau mums švietė žaisdama gamtoje ir
protarpiais atrodė, jog ji stengėsi pralįsti pro rūkus
ir patikrinti pačią tarpukalnės gilumą, pasidžiaugti
upeliu, su juo pažaisti.
Vienoje vietoje pralindome krioklio apačia. Jis kri
to iš kalnų viršūnės pačion prarajon. Tuojau už jo,
tarp bedugnės ir kelio, buvo Marijos statulėlė. Mūsų
kukaračius sustojo. Išlipęs vairuotojas atsiklaupė prie
šais tą statulą. Jis meldėsi. Kai kurie keleiviai tą patį
padarė. Pasimeldę uždegė iš kišenės ištrauktas žva
kutes ir pastatė jas šalia statulos, įmesdami dar pini
gėlių į statulos papėdėje esančią mažą skylutę. Kas
nors, matyt, ateidavo tų pinigėlių pasiimti, nes papė
dės šone buvo matyti geležinės durelės ir kabanti spy

nelė.

•j, (Rus daugiau)!

.

pRĄUGAH,

ye:ixktadicniis, 1974 ną, vasario mėn. 13.

-J iškilmes bus pakviestas ir Cle
velando diocez. vyskupas ir ar
timesni šiai parapijai kunigai.
Vargonininkė muz. K. Brazaitiemė buvo paprašyta specialiai pa
siruošti bažnytinių giesmių ir
menišką programą. 'Jubiliejinis
banikietas įvyko parap. didžiojoje
salėje.
J komisiją išrinkta Kazys Žie
dams, Romais Buhlys, Vladas Gy
vas, Jurgis Maistas, Stasė SaukaRENGIA KUN. J. ANGELAIČIO laitė, Juozas Kijauskas, Al. Rau
40 M. KUNIGYSTĖS PAMINĖ- tiems ir A. Astrauskas. Komisija
JIMĄ
pirm. išsirinko K. Žiedonį, R.
Bublys vicepirm, J. Kijauskas ir
Sausio 26 <L, Švč. Mergelės N. St. SankaJaitė rašt.
Pagalbos liet. parap. viršutinėje
stlėtje, Kazimiero Žiedanio inicia Tikimės, kad v Clevelando lie
tyva, buvo sušauktas susirinki tuviška visuomenė prisidės prie
mas, kuriame dalyvavo draugijų šio jubiliejaus surengimo. Kun. J.
vadovybės, parapijos veiklesni Angelaitis jau seniai įgalėjo būti
nariai ir dar kiti veikėjai. V. Žie pagerbtas, nes jo rūpesčiu parapi
dams paaiškino, kad šis susirin joje yra pastatyta bažnyčia, aŠtuokimas sušauktas norint paminėti
(Nukelta į 5 pusi.)
sukaktį. Parapijos klebonui kum.
J. Angelaičiui gegužės 26 d. su
kanka 40 m. kunigystės sukaktis.
18 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
Parapijos veiklesni parapiečiai or
M% 11d
nuolaida
ganizacijų ir draugijų vadovybės Garima pirkti dalimis ir išmokėtlnal
šio susirinkimo pravedėju išsirin
SOUTHVVEST FURNITURE CO.
ko Kazį Žiedonį, o raštininke
Atsįlankiusiejį buvo pavaišin
ti kava ir .pyragaičiais. Minėji
mas buvo trumpas — tiktai 1 vai.
ir 10 man. Gerai paruoštas, ap
galvotas, kultūringas ir gražus.
Duok, Dieve, kad ir Vasario mi
nėjimai vieną kartą būtų įstaty
ti į laiko ribas ir jie neašvirstų į
valandų valandas besitęsiančią
politikierių ambicijų areną.
V.R.

' Žymus rašytojas Jurgis Jankus
GRAŽULIŲ METINI?
atvyks iš Rochesterio, N.Y. ir
KULTŪRINĖ DUOKLĖ
skaitys savo kūrybos. Moksleiviai
Akvilinja ir (Bronius Gražuliai kartu su studentais dalyvaus pro
Clevelando lietuviams pažįsta
įgraimoje su daina ir sava kūryba.
mi, ikaip tgeri, sumanūs ir sėk Po programos bus šokiai ir vai
mingi prekybininkai, nuošir
Sės. Iš anksto bilietus perkant,
dūs visuomenininkai, knlitūrinitn
jie kaštuos po 2.50 dal. suaugu
(kai ir jautrūs Šalpos darbų rėmė siems ir 1.50 studentams ir moks
jai. ir dabartinėje LB Clevelando leiviams. Prie įėjimo .visi mokės
apylinkės valdyboje Bronius Gra po puse dolerio daugiau. Bilietai
žulis vadovauja socialiniam sky, , . , ,, •
___ . platinami visų studentų ir moksriu, torio doką W« «»«. U(ll ateitiniAų. Visi kviečia
nuoti asmens, lankę Kalėdų pro
mi į šią įdomią programą ir pa
ga ligonius, senelius ir neturtin
silinksminimą.
gas šeimas ir juos apdovanojo
Kristina R.
maistu ir kitomis gyvenimo būti
nybėmis. Toks šio skyriaus mos
•200 8. VVestern — TeL GR M421
tas nevienam nušluostė ašarą ir
Ingridą Bublienę.
suteikė džiaugsimo jų šenatvės
rūškanose dienose. Kai Cleve
lande rengiami vakarai, kurio,,
A. -f- A.
pelnas skiriamas kultūriniams ar
šalpos reikalams, ponų Gražulių
Salamander krautuvės dovanos
visada matyti laimėjimų sąrašuo
dr. JURGI W DALIĄ ANYSUS nuoširdžiai užjaučiame

MARTYNUI ANYSUI mirus,

se.

Pats Br. Gražulis, baigęs Klai
pėdos Prekybos institutą, gerai
valdo plunksna, čia Amerikoje
yra išleidęs garsaus širdies spe
cialisto knygą, “Kaip išvengti šir
diles priepuolių”. Dalį savo laisva
laikio Bronius praleidžia tapyda
Rašyt. Jurgis Jankus
mas. Jų jaukius namus puošia
daug įvairios tematikos tapybos KUN. KĘSTUTIS ŽEMAITIS
aštuonerius metus vikaravęs Sv.
darbų.
Tuose namuose sausio 26 d. Jurgio parapijoje, Clevelando dio
Akvibna ir Bronius Gražuliai pa cezijos laikinai paskirtas pava
kvietė vaišėms Clevelando visuo duoti sergančius Wooster parapi
menės atstovus, kur jis įteikė sa jos kunigus. T«n išbus apie du anė
vo, ikaip jis pats 'kukliai vadina nesiūs ir vėliau greičiausiai bus
“(metinę kultūrinę duoklę”. Tai pasiųstas į tokias parapijas, kur
jau atsitiko ketvirtą kartą. Šių me reikalinga kunigų pagalba. Kiek
tų Gražulių 500 dol. dovaną, pa kun. Kęstutis takiose —skraidau
dalinta lygiomis, džiaugiasi de Čio kunigo — pareigose liks, ne
šimtis kultūros, švietimo ir šal aišku. Vadinas, abi lietuviškosios
pos institucijos: Draugas, Dirva, parapijos Clevelande liko tiktai
Čiurlionio ansamblis, Grandinė su lietuvių klebonais, be lietuvišlė, Tėvynės garsai, Sv. Kazimiero
lit. mokykla. Vysk. M. Valan
KLAIPĖDOS KRAŠTO
čiaus mokykla, Vasario 16-sios
PRIJUNGIMO
MINĖJIMAS
(gimnazija, įBalfas ir lietuviai saėmaečiai.
Pereitą sekmadienį, Lietuvių
Vaišių įmetu dalyviai ipasidali- namuose Clevelando šaulių kari
no Clevelando socialinėmis, kul ninko Juozapavičiaus kuopa, ku
tūrinėmis »r politinėmis aktuali- riai vadovauja pirm. dr. K. Pau
V. Račiūnas - atstovau- tienes, vicepirm. A. Mikoliūnas,
Draiugą- visų vardu padė ižd. A. Korsakas, valdybos narys
kojo tuž vertingas dovanas ir šau K. Karsokas ir moterų sekcijos va
nias vaišes. J. Stempužis užak- davė —O. Mikulskienė, surengė
eentavo p. Gražulių prekybą, Klaipėdos krašto atvadavimo 51
kaip vienintelę Amerikoje, kuri metų sukak, minėjimą. Atidarė
savo “metų derliaus vaisiais” pa dr. K. Pautienis. Lietuvos Him
sidalina su kultūrinėmis institu nas. Vida Gajžutytė perskaitė
cijomis. St Astrauskas, V. Akėlai Klaipėdos krašto sukilėlių komi
tis, dr. K Lenkauskas, M. Len- teto manifestą. Pagerbti kovose
kaųskienė, H. Bankaitis ir Pr. žuvusieji sukilėliai, 'koriai ir šau
Karalius, jungdamiesi į pokalbį liai. Klaipėdos sukilimo daly
ryškino ‘Clevelando kultūrines ir viams —klevelandiečiams Rarsocialines problemas ir aukštai tuškai, F. Eidimtui, L Gataučitui,
vertino Gražulių pavyzdį, kurį tu D. Mašiotui buvo prisegtos ro
rėtų pasekti ir kiti Šimtai gerai žės. Vytautas Braziulis — sukili
besiverčiančių prekybininkų šia mo dalyvis — nedalyvavo. Serga.
me krašte.
Algirdas Kasiulaitis savo gra
Kai iŠ svečių buvo užklausta žiai paruoštame trumpame žody
Akviiltna Grąžuiienė, ar ir jinai išryškino Klaipėdos istorinę ir
savo vyro idėjoms pritarianti, bu kultūrinę reikšmę Lietuvai.
vo gautas aiškus ir tvirtas “taip”.
LTM Čiurlionio ansamblio mo
|i trekStų, kad ir kiti pasektų, nes terų choras ar kanklių orkestras
didesnės eur mažesnės paramos y- su soliste Irena GrigaUūnatte pa
ra reika lingos visos mūsų Hetuviš- dainavo šešias dainos. Danutė
kotsios institucijos.
Banikaitytė ir Lilė Sniečkutė pas
Seimininkas Bronius Gražulis kambino duetą — Jaunystės žais
savo trumpame žody ypač išryš mą. Dirigavo komp. A. Mikuls
kino lituanistinių mokyklų svar kis užsivilkęs iškilmingą šaulio
bą. Jos esančios lietuvybės išlai uniformą. Orkestro vadovė — Okymo kovoje svarbus veiksnys. na Mikulskienė. Visos tautinės
Lietuviškoji Spauda, radijas ir me dainos stilizuotos paties ansamb
utiniai junginiai cementuoja lie- lio vadovo.
tuviSkąiją visuomenę, suburia mū įDr. K. Pautienis užbaigiama
jame žody dar priminė gražųjį
sų jaunimą.
Juozas Stempužis dalį tų pasi Baltijos pajūrį, kurio grožiu nie
kalbėjimų užrekordavo ir Gleve- kas negali susilyginti, ir apdova
lando lietuviai turės progos iš nojo jauniausią kanklininkę Mir
gą Bankaitytę ir jauniausią cho
girsti per Tėvynės garsus.
ristę
Rūtą Motiejūnaitę kny
LITERATŪROS VAKARAS
gomis.
Studentai h* moksleiviai ateiti
Pasidžiaugdamas gausiu publi
minkai kviečia visus —senus ir kos atsilankymu, dr. Pautienis
jaunus— į literatūros vakarą, pranešė, kad Ona Mikulskienė
įęųris įvyks vasario 9 d., šeštadie įsteigė Detroito šaulių kanklių or
nį, Lietuvių namuose. Pradžia kestrą, kuris jau pasirodė vietinė
fc30wL

je televizijoje,

HELP WANTED — MOTERYS
Fbrduodaimas munaa ir biznis —
WAWTED —- REUABLB
Taverna, aalė, valgomasis kamba
PERSON
ir gyvenimui patalpos. Plius
1 butų mfiras Mavųaette pke. Mo. rys
To clean Lake Shore Drive 5 room
tuščias
sklypas.
Marge
&
Wally
’
s,
dėmi virtuvą, įrengta*
belamentaa,
dne or 2 days per week.
nanj&s Kmtu AUdymos, aliunln. langei, 46SS S. Roekwell St., YA 7-00^7
intcrvieir, some Kngiish
getatln* tvora, garažas. *40.400.
Maiųoette Parke 7
kamb.
1%
Dėl silpnos sveikatos, pigiai par
.>87-5096
aukflto namas su garaflu. 10 p. lotas. duodamas pusantro aukšto 8 kam
1 vonios, (kum AUdyiua*. 111,800.
Arti radau visą — Modernus II barių mūrinis namas, 4 miegami,
metų mflraa.
Įrengtas belsmsntas. kabinetinė virtuvė, 2 ant. garalas. i
COOK OR COOK’8 IIKLPF.R
Garsias Karpatai. 811,700.
Apylinkė Oakley ir 71 str. Dėl in
Wttb eotpevlenee
Marųnette Parke 1H aukAto na
e — BAR MAIDH
mas. Vienas modernus butas su S formacijų skambinti 434-3156, bet
Witli Momo erperienec.
mieg tr kitas aukMal tinka vienai kuriuo laiku.
Good y»ev. eneeUent workins oopdi-

Čia Namai Geri

W A N T E D

didelei arba dviem artimom ietmom
2 blocka Ea»t of Cottąge tiro ve.
gyventi. 811,800.
Arti 72 ir Tray St. savininkas par t±o na. Call
Jim. 1055# S. CorlISM.
4 butų, gražus mflraa arti vienuo duoda gražų mūr. “ezpandable” na
sti.flsss or 5ea-7«eo
lyno. naujas gaao Šildymas, alum.
langai, karpetal, 1 auto mflre gara mą. 2 miegamieji. Gazu apšild. 2
maš. garažas, patio.. Geriausiam sto
WAMTED
žas. 842,000.
Tvirtas apartmentinis
mflraa arti vy. Agentai prašomi nesikreipti. Virš
Kedzie. pora. blokų nuo parko, nau $25,000. 778-03S7
jas gaao Šildymas, Svariai nudažytas.
Flor CathoUc reetory in “Baok of
818,000 pajamų. Kktna 880,000.
the VardB”
area. 3 prieste. Uva-to.
Platus vertingas lotas. Marųuette
good aalary.
pke. prie mokyklų. Kaina 80,000.

COOK

MISGRULANISOIIS

VALDIS REAL ESTATE

pasirinkimas motoolklal, Šaldytuvai, maistas, doleriniai
CERTIFIKATAI ER AUTOMOBILIAI

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PVBIflO
nvooacB tax hkrvicb
Tvarkingai patarnauja visais Real
Katate reikalais.
Be to 81a veikla
Notariatas, daromi tr Ufldljlmal,
Omai, užpildomi ptlletyMs
mat lr Jvatrfla blankai.

BUTŲ NUOMAVIMAS

minu Lietuvoje, jo broliui STASIUI GRIGARAVIČIUI.

L. B. Marąuette Parko apylinkės valdybos vicepirmi

ninkui, ir jo ŠEIMAI reiškiame nuoširdžią užuojautą.

LB, Mftrąuette Parko Valdyba

KILIMUS IR BALDUS

JOURNEYMAM

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Serų prekių didelis pasirinkimas. Au
BRIGHTON PARKE
tomobiliai, Šaldytuvai, televizijos, do2 po 4 kamb. med. su
ylnlnk&s ISslkeięs, tuoj galima užlm. ler. certifikatai, maistas, akordeonai
Sflflfl W. flflth 84., Chicago, RL flOflM
tl, nebrangus
TELEF. —- WA 5 - 2787
Pulkus 2-Jų aukštų mūr. Garažas.
Įrengtas skiepas. Centr. Šildymas
GAGE PARKE
Tvirtas 1% aukšto mflr. 6 lr 4
kamb. Garažas,
Didelis frontlnis lr
HEATING CONTRACTOR
valgomasis
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus
Mfir. bungalow. Kilimai nuo sienos ir perstatau senus visų rūšių namo
Iki sienos. Garažas. Seimininkei reiks apšildymui pečius, alr conditioning
skubiai parduoti.
lr vaųdons boilerius. Dirbu greit, sųMARQ1'1TITE PARKE
žiningai tr garantuotai.
Puikiu, mflr. bungalonv. 8 mieg. su
DOMAS ŽUKAUSKAS
valgomuoju. Įrengta paatogk tr akle4441 So. Wewtem Avė.
paa. Thermopane langai, aražaa. 8aChicago, TU. flOSOfl
vlniuksą lAslkGIęs,
turime
raktus
Tel. VI 7-R417
Paskubėkite su paalfllymu.
2-Jų butų mfir. Platus riklypaa. ĮruoAtaa skiepas. Savininkas turi bū
tinai parduoti. Neaukšta kaina.

— Ineome Tsg
Notary PubUo

ŠIMAITIS REAL ESTATE

MOVING

8RRRNA8 perkrausto baldu

mai Ir pilna apdrauda.

2951 W. 63rd St, 436-7878 2047 W. 67tfc Place — WA 5-806S
iiiinimiiiiiiiiiiinuiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiKiioiiMiiii!

TUI su šeimomis reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

DRAUDIMAI — INSURANCE
Mtunų, mažinu, svetkntoe Ir gyvybžs

Irena ir Eugenijus Slavinskai

Namų pirkimas bei pardavimu.
Butų nnomavimaa.

MAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus ir įdedu naujus pe
čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų- Įdedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis —
A. BANYS i- 447-8M6

BUD’S REALTY

Brangiam tėveliui

A. -J- A.

DR. MARTYNUI ANYSUI mirus,

RALYS BUDRAITIS
4868 S. Andmr Avcna
Tat 864460.

10% — 20% — 30% pigiau mokCatt
už apdraudų nuo ugnies lr
biilo pas
820S

•Sth
Illinois

skausmo valandoje giliai užjaučiame sūnų DR. JURGĮ
ANYSA ū* artimuosius.

Nerijos Tuntas Chicagoje

MISCELLANEOUS

G E
BEVERLY

e s
GELINYŪIA
laidotuvflme

ĮSIGYKRE DABAR!

llllllllllllllllllllllllllirillllllllllllllllUIIIII
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A. t A. DR. MARTYNUI ANYSUI mirus,
je žmoną VALERIJĄ, dukterį GRfiŽINį SLAVĖNIENĘ
su šeima, sūnų dr. JURGI su žmona, brolį JONĄ 8U Sei
mą ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kttui kreitat
NRDZIN8KAS, 4065 Archer Ava.
OUcacot DL, 60682, toL YA 7-6886

Petras ir Marija Stakės

Šarūnas Ir Audronė Užgiriai

A. + A.

Mara ir Tadas Jurciai

TELEVIZIJOS

M

MOVI NG
Apdraustom perferaustyinaa
Įvairią atstumų
828 WEST 84th w anai

and RADIO, INC.
TEL.CAS-7282
(AS (VAIRIAUSIŲ TELEVIZUOS, RADIO
APARATŲ- PARDAVIMAS IR TAISYMAS.

MAUHIMIST

Mušt have tools. Top wages, henefits, isstvance. I.AAL shop.
Overtime
T. Haeklsa
JOHN MOHKE & SONS
8CS00 B. 96th St., Ohicago, Illinois
, 768-0650
An eqnal opportuntty anmtoyer

LONG HAIR NO PRGBLEM
Management traintog poaitons avallabte for alert, aggiresnlve single men
nndea- 26 wiw are abi o to rieal with
the public. We offer a gatod starting
salary. pay tnereases
and u, great
future wjith a young and growlng
company. Mušt have car.

Tet — 588-9042

CLOTH

CUTTER

to lay nut and cnt heavy vinyl
coated fabric. Apply at —
MAR-KITE CORPORATION
8787 Ne. Aeora Street
Frankltn Park, HL Tel. 455-2420
EXFERIENCED FITTBKS
AND WELDRRS
Egper, fitters & veldem mušt b»able
to read blue prtnta. QuaMM«d nrowcldera tor heavy Steel f«.brio»tloo
shop.

John H. 11111

JOHN MOHRE & SOJH3
8200 E. 96th St, Chicago, lUinols
An Bąual Opportunity £3mploy<r

DTE CAS'ITER
Experienced
or willlng to tearti..
Full tame steady job. Good starting
rate. Good worklng conditions. Good
company paid benefits.
A.pjply ln
peniem or phone:
, it; :
ABUE DIE CA8T1KG COSi*’2612 W. Barry Avė.. Chicųgp
Trt. — 468-8747

MAINTENANCE
MECHANIC
Stopar'd maintenance mechnaiic,

Jeigu dar ue, Įsigykite fiĮ labai •leotrical and gen’l plaut mainten
ance for plastic injection molding
naudingą leidinĮ:
operation. Good opp’ty with eetab-

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Paruofiė —

lished company.
Steady [Węrk.
Good pay and company benefits.

MEO

PRODUCTS

5400 S, Kllbotirn Avei

dipL

STASEI VAITKIENEI mirus,
jo, vynu EDMUNDUI, dukrai GINTU PUDYMUTKNEI, sūnui VYTAUTUI ir jų šeimoms reiškiame gilią
užuojautą.

PALOS HILLS
OONVALESCENT

J. BUBNYS. teL BE 7-068

BELL REALTY

A. + A. STASEI VAITKIENEI
jos Tyrui EDMUNDUI, dukrai GINTAI ir sūnui VYTAU

VALOME

LPN BY EDUOATION
FOTO, TIME — SUPERVISOR
a P.M.-—lt P.M.

lr vaškuojama vtoų
rūšių grindis

X BAORVICIUR
MM 8. Ktebte Ava, PR 8-22*8

A. t A. BOLIUI GRIGARAVIČIUI

K Halsted, Ohicago, RL flSflOfl
TeL WA b->T»7i 264-aaiM
V. Ve

4259 B. Maplevvood—OL 4-7450

APDRAUDŲ AGENTŪRA

įgula

Daktaro šeimai reikalinga SEIMINTNKfi, gyventi vietoje. 4 mokyklinio
amž. vaikai, 5 dienas savaitėj. Atski
ras kamb., vonia ir TV. Geras atlygi
(JOSMOS PAR0KL8 EXPRES8
nimas ir geri namai tinkamam asme
SIUNTINIAI | LIETUVA niui. Rekomendacijos reikalingos. KeIMI W. flfltb st., Chleago, DL •©•»• nilworth. 256-2644

7051 S. Waahtenaw Av. BE 7-7200 Įvairių prekių

ir kartu liūdime.
Prez. Smetonos Jūros Rudžių

— WE 9-6888

Perslcaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
NEBRANGIAI
IŠNUOMOJAMAS,
suaugusiam asmeniui gražiai įrengtas
butelis beismante. Trys kambariai ir
virtuve. 6750 so. Artentan Avė. Gali
ma naudotis mažinai garažu- Tojrau
tis kasdien nuo 5:80 vai. iki 8 .vai.
vakaro, fležtadkoj nuo 1 vai. ir ,pekmadienj visų. dienų. Pas savininkų.

Ola nuosekliai aptariamas tes
Išnuom. 1 kambarys su virtuve.
tų reikalingumas ir jų galia,
pageidaujama
bei nurodoma jų forma ir paduoda Moteriai ar vyrui,
mi pavytdžial ne tik pagal JAV rimti žmonės.
veikiančius įstatymus, bet ir Vokie
TeL CA 5-4995 arta 776-3727
tijoje, Anglosaksų pasaulyje bal
Nepriklausomoje Lietuvoje.
PROGOS — OPTOBTUN1TIES
Atskiru skyriumi — “Klausimai
Ir atsakymai” — aiškinami su tes
maisto produktų ir
tamentu sudarymu taisyklės tr
■u visu inventorių
duoda lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, ir kaip, kodėl Ir ir įrengimais. 33-£ia ir Lituanica
ko vengti.
Av. Skambint YĄ 7-0087
Knygos kaina 8.00 dol. Illinois
RflmltihB tyna blroiariofl, ku*
tojai prašomi pridėti B proc.

rb flMUagi dlflcu “Drauge".

inį Ir anglikonų teologų susita

Kun. P. Dilys ir kun. K. Trimakas ekumeninėse pamaldose vadovauja
bendroms maldoms.
Nuotr. M. Nagio

EKUMENINE KRIKŠČIONIŲ ŠVENTE
U

rimas kunigystės supratimo rei
kalu. Pamokslas bus atspaustas
“Laiškuose Lietuviams”.
Vienybės maldų savaitė bu
vo užbaigta sausio 27 d. pamal
domis Presbiterionų bažnyčioje,
Marąuette Parke, kur pamoks
lą pasakė kun.
K. Trimakas,
svarstydamas klausimą, kodėl
mes vienijamės, ar tai yra vien
praeinantis mados dalykas ar
gili krikščioniškumo apraiška.
Jis, remdamasis Kristaus žo
džiais, “Noriu, kad jūs būtumė
te viena, kaip aš ir tėvas esame
viena”, patvirtino psichologinį
kiekvieno žmogaus nusiteikimą
ieškoti vienybės.
Kun. Povilas Dilys, sveikin
damas maldininkus, atkreipė
dėmesį į tai, kad paskutinės
studijos iškelia, jog Lietuvos
valstybėje net didžiųjų konfesi
nių kovų laikais buvo daug to
lerantiškesni santykiai, negu
Vakarų Europoje ir Lenkijoje.
Čia buvo plati tolerancija pra
voslavų Bažnyčiai ir lietuviai
jėzuitai buvo tolerantiškesni re
formatų atžvilgiu, negu lenkai
ar vakariečiai.
6v. Rasto tekstus
paskaitė
prof. dr. Arūnas Liulevičius ir
Aldona Prapuolenytė. Ji vado
vavo ir giedojimui.
Abiejose
pamaldose vargonais grojo A.
Kalvaitis. Po pamaldų jų daly
viai turėjo bendrus pokalbius
piie kavos.
V. Bgd.

Krikščionių vienybės pamal
Pirmojo sekmadienio pamal
dos Chicagoje darosi įprastiniu dos buvo suorganizuotos jėzuitų
metų įvykiu. Ir šiais metais jos koplyčioje. Jas pradėjo kun. A.
buvo lietuvių ekumeninio būre Grauslys. Pasveikindamas tarplio suorganizuotos šūkiu “Jėzus konfesinius maldininkus, paste
Kristus yra Viešpats”. Maldos bėjo, kad, jei teologijoje iki šiol
savaitės išvakarėse buvo specia galėjo būti skirtingų krypčių,
li programa per Foram radiją, pvz. pranciškonų ir domininko
kur išryškėjo, kaip Kristaus są nų, nepakenkiant Bažnyčios vie
jūdžiai kyla šiuo metu jaunimo nybei, tai jis tikisi, 'kad ateities
tarpe atokiau nuo oficialių Baž Bažnyčia galės būti viena su
nyčių. Narkotikai randa Kris įvairių dabartinių atsiskyrusių
tuje savo gelbėtoją ir gydytoją. Bažnyčių kryptimis, pasiekus
Būdinga, kad ir žydų jaunimo susitarimo pagrindiniuose daly
tarpe Kristaus sąjūdis Ameri kuose. Pamokslą pasakė kun.
kos miestuose darosi juntamu Povilas Dilys, padarydamas iš
reiškiniu. Gana išsamų praneši samią apžvalgą praėjusių metų tino, stabtelėjo prie svarbesniųjų
mą apie tai padarė Irena Kai ekumeninių laimėjimų, tarp ku jo gyvenimo momentų: prie Min
rių pažymėtinas Komos katali- tauįos gimnazijos dienų, iš kurios
rytė.

CLEVELANDO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pusi.)

nių klasių mokykla, didelė audi

torija, seselėms vienuolyno na
mai, Jktlebomija. Visikas kainavo
per du imilijomuis dolerių. Joikių
skolų jau nebėra, visikas išmokėta.
Tikimės, ikad ne tik parapiečiai
nuoširdžiai parems šį jubiliejinį
paminėjimą, ‘bet ir visi Clevelan4a lietuviai dalyviais šios sukak
ties minėjime.
Senelis
VASARIO 16-OSIOS
MINĖJIMAS

Minėjimas įvyks sekmadienį,
vasario 17 d. Rytą 10 vai. šv. Mi
šios naujos lietuvių parapi jos baž
nyčioje. Mišių metu giedos para
pijos choras, vadov. muz. R. Brazaitienės. Prieš Mišias vėliavų
pakėlimas parapijos aikštėje. 10:
30 vai. Šv. Mišios Sv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioje Mi
šių metu giedos,LTM Čiurlionio
ansamblis, vadov. komp A. Mi
kulskio.
4 vai. p.p. iškilmingas minėji
mas naujosios lietuvių parapijos
salėjė. Pagrindinę kalbą pasakys
mūsų platus visuomenininkas, A
LT atstovas Washingtone, Vy
riausiojo Amerikos respublikonų
tautybių komiteto narys prof. dr.
Jonas Genys.
Minėjime taip pat žodį tars
Clevelando meras ir kandidatas
į JAV senatą Ralph Perk- Him
nus sugiedos sol. Bronius Kazė
nas.

Koncertinėje dalyje pasirodys
sol. Aldona Stempužienė ir Cle
velando. Ramovės choras, vadov.
muz. Juliaus Kazėno.
Minėjimo metu bus renkamos
aukos Lietuvos laisivinimo reika
lams, kurios bus perduotos Ame
rikos Lietuvių tarybai.
Organizacijos yra prašomos da
lyvauti Mišiose ir minėjime su
vėliavomis ir visa Clevelando ir
apylinkės lietuvių visuomenė
kviečiama atsilankyti.
Altos skyriaus valdyba

veiklos gairių aptarimas, c) kuo
pos kasdienių reikalų ir naujų
sumanymų aptarimas. Kuopos rei
kalų aptarimą baigus, ten pat
įvyks tradicinė broliško pabend
ravimo vakaronė. Visi maniai ir
narės, kam leis laikas ir galimy
bės, kviečiami šiame susirinkime
dalyvauti. Susirinkimo pradžia
5 vai. p.p. Sekantis kuopos na
rių susirinkimas įvyks balandžio
7 d. (sekmadienis) popietėje. Na
riams primename, kad eilinių
kuopos narių susirinkimų reikalu
asmeniniai pranešimai nesiunčiami.
Valdyba

Lenkijoj daug mokslo
darbuotojų
Lenkijoje yra 277 mokslinio ty
rimo įstaigos. Jose dirba 88 tūks
tančiai žmonių. Daugiausia moks
lo darbuotojų jTa Varšuvoje. Jie
sudaro 41,7%. Antrą vietą užima
Katovicų vaivadija 12,1%, trečią
Krokuva — 8,8%.
M.

Lietuviai padeda
ukrainiečiams

Lvovo kavinė vadinasi “KdJęvom”
(po liūtu). Tas pats koresponden
tas rašo, kad Ukrainos architek
tai ir plastikai kreipėsi į lietuvius,
prašydami jiems padėti. Todėl yra
visai Buprantama, kodėl kai kurių
Lvovo pramogų ir kitų įstaigų vi
diniai įrengimai labai primena Vil
niaus miesto panašių įstaigų įren
gimus. Lietuvių kūryba labai ryš
ki kavinės “Raudonoji kepuraitė”,
vienos seniausios Lvovo vaistinės
Z|.
įrengimuose ir kitur.

Lenkų laikraštis “Czervony StanLIŪDNAS KELIAS
dar”, leidžiamas Vilniuje, atspaus
— Kada pagaliau baigsis šios
dino savo korespondento R. Janikopėčios?
ševskio straipsnį apie dabartinio
— Geležinkelio bėgiai papras
Lvovo miesto Ukrainoje kavines ir
restoranus.
Labiausiai lankoma tai baigiasi ties jūromis...

DRAUGAS, penktadjcniH, 1974 tų, vasario mėnuli.

A. t A

ANTANINAI PETRAUSKIENEI
Lietuvoje mirus,
jos sūnui
DR. STASIUI PETRAUSKUI,
anūkei LAIMAI PETRiAUSKAiTEI-VANDER STOEP.
anūkams ROMUI ir GINTARUI PETRAUSKAMS reiškiava gilią užuojautą.
Juozas ir Ona Strimaičiai

Trejų Metų Mirties

Sukaktis

A. t A. CECILIA URBA
Gyveno 6925 S. California Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė sausio 30 d., 1974, 3 vai. popiet. Gimė Chicago, UInois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys Stephanie Urba ir
Albina Clark su vyru Lawrence, sesers vaikai Thomas ir Mary
Clark ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Tretininkų dr-jai ir buvo amžina narė šv. Kazi
miero Sės. rėmėjų dr-jos.
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W.
69 Street.
Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 2 d, iš koplyčios 11 vai. ry
to bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

i Te

Jadvyga Matusevičienė
Vizgirdaitė
Vasario mėn. 1 d. jau sueina treji metai, kai mirė mūsų žmona,
motina, sesuo ir senelė, šiam liūdnam mirties prisiminihiui šv. Mišios
už jos sielą bus atnašaujamos vasario 3 d. 12 vai. ryto tėvų Jėzuitų
koplyčioje Chicagoje ir tėvų Marijonų koplyčioje vasario mėn. 3 d.
9 vai. ryto, Chicagoje.
Prašome gimines, jos draugus ir pažįstamus tą dieną prisiminti
ją savo maldose.
Nuliūdę lieka:vyras Juozas: dukterys Teresė ir Regina su šeimo
mis Ir anūkais sesuo Marija Orantlenė su šehna, LieuvoJ brolis Jonas
Vizgirda su šeima.

Nuliūdę: Seserys ir kiti giminės.

Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, Tel. 73T-1213.

Laidotuvių

jis buvo pašalintas, kai atsisakė
rusiškiai kalbėti maldą, ‘prie jo
minties gilinantis į antikinės
idėjos ir gimtosios kalbos meilės
bei rūpesčio jos grožiu. Pagaliau
prie Lietuvos Tarybos ir Nepri
klausomybės akto paskelbimo,
sunkaus lietuvių tautos kelio tarp
trijų didelių valstybių, niekad ne
turėjusių nuoširdžių jausmų lais
vam gyvenimui prisikėlusiam
mažam savo kaimynui, ir prie
tremtinio dalios bei paskutinių
jo gyvenimo dienų Clevelande.
Ir čia jis sielojosi savo tautos rū
pesčiais ir gyveno jos kultūros
šviesoje: dažnai, vaikščiodamas
Clevelando apylinkių parkais, sa
vo vaikaičiams sekė pasakas, gi
musias gimtojoje žemėje, su ku
ria savo siela ir jis pats neatski
riamai buvo suaugęs.

Gera tai, kad rengėjai — Ame
rikos Lietuvių Tautinė sąjungaminėjimą pradėjo akademiniu
Sausio 20 d., sekmadienis Cle punktualumu, taip retu mūsų
velando lietuvių kolonijoje pra parengimuose.
ėjo pirmojo ir paskutiniojo Lietu
(vk)
vos prezidento Antano Smetonos
prisiminimų ženkle: trisdešimt
metų nuo jo mirties ir šimtas
Paukščiai — bitininkai
nuo jo gimimo.
Jau prieš 300 metų vienas por
Pamaldos naujosios parapijos tugalų
misionierius aprašė vieną
bažnyčioje ir akademija Lietuvi ų Afrikos paukštį - bitininką, kuris
namų salėje O joje — Tautos čiabuviams nurodo, kur yra lau
himnas, prof. Aldonos Augusti- kinių bičių spiečius. Buvo manyta,
navičienės paskaita, Antano Sme kad tie paukščiai yra dideli me
tonos raštų ištraukos, perskaity daus smaližiai ir kad žmogaus pa
jie nori pasiekti medų, kuris
tos akt. I. Gataučio, jo vaikaičio galba
įprastai yra medžio drevėje. Dapianisto Antano Smetonos Šope ir pasirodė, kad tie paukščiai ne
no preliudai ir giesmė iš Čiurlio paprastai mėgsta vašką, o ne me
ZI. (I
nio ansamblio įdainuotos plokš dytelės “Lietuviais esame mes gimę .
Antanas Smetona, kurio že
mės žingsnių aidai sustojo Cleve
lande, gyvai atsiskleidė prof. A.
Augustinavičienės žodyje-paskaitoje “Antano Smetonos paliki
mas”. Šiai skraidančiai mūsų pas
kairiinimkei ir jos poetinei ir subti
liai sielai kalbėti apie valstybi
ninką nebuvo tiek artima, kiek
kalbėti apie literatūrą, su kuria
ji savo studijom ir darbu egzistecbniškai sutingai. Tad ir čia, jos
žodyje, Antanas Smetona atsis
kleidė mažiau valstybininkas, o
daugiau žmogus. — Žmogus, ku
rio kelias giliai susijęs su lietuvių
tautos gyvenimu, jos kovomis dėl
laisvės, jos džiaugsmais trumpu
nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpiu ir skausmu jos juodžiau
Russel, iš Indianapolio (lai
sios vergijos dienomis, kurios te Louis
ko šunį) yra ilgiausiai gyvenąs
besitęsia.
žmogus su kito širdimi. Jis jau

8845 SOUTH VVESTERN AVENUE

JOVARAUSKAITE

Gyveno 1515 S. 49th Court, Cicero, Illinois.
Mirė sausio 29 d., 1974, 12:42 vai. popiet, sulaukus 85 m. am
žiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime marti Henrietta Keller, 3 anūkai:
Vvette Harrison, Richard ir Howand Keller, 4 proanūkai, 2 seserys
Katherine Roman ir Anne Worcester, 4 dukterėčios ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Kenny Brothers kopi., 3600 W. 95th St., Ever
green Park, III. įaidotuvės jvyks šeštad., vasario 2 d. iš kopi. 9 vai.
ryto bus atlydėta į Queen of Martyrs parap. bažnyčią. 10257 S. Cent
ral Park Avė., Evergreen Park, III., kurioje 9:30 vai. įvyks ged. pamal
dos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lie
tuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Marti, anūkai, seserys Ir kiti giminės.
Laid. direkt. Kenny Brothers. TeL 239-3600.

išgyveno penkerius metus. Indiana
valstijoj telkiant lėšas kovai su
širdies ligomis,
jis talkininkauja
vajui. Be jo ir mergytės yra India

priėmimas, b) kuopos 1974 metų gražaus, šviesaus, sektino ir siek nos gubernatorius Oris Bowen.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS. VIETA

REpublic 7-8600

REpublic 7-8601

P E T K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS

IR

SONUS —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St.

Telef. GRovenhlll 8-2345-4

1410 S. 50th Avė., Cicero

T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

URSULA JANUŠKA
Gyveno 7239 S. Mozart Street, Chicago, Illinois;
Mirė sausio 30 <L, 1974, 2 vąL ryto, sulauksi senatvės.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 73 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ann Fliszar, žentas Joseph,
anūkas Joseph Fliszar su žmoną Maryann, 2 proanūkės Barbara ir
Karen, ir kiti giminės, draugai ir pažįstamL
- Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Laidotuvės įvyks šeštad., vas- 2 d. iš koplyčios 10 vai. ryto bus
atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje jvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į
šv. Kazimiero lietuvių kapines.

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laldotuvlg DI r e k t o r I e.l

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330 South Callfornla Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-0T South Hermitage Avenue

Telefonas YArds 7-1741-2

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, žentas, anūkas ir proanūkės.
Laid. direkt Steponas C. Lack. Tel. 737-1213

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A. -į- A.
SOFIJA ALIMAS
SHUKAITt

Gyveno Cicero, Illinois. Anksčiau gyv. Chicagoje, Bridgeporto
apyl.
Mirė sausio 30 d., 1974, 5 vaL vak., sulaukus 77 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Vera Misiūnas, žentas
Daniel, Violet Bagdon, ir Susan Cobb, žentas Fredridc, 8 anūkai,
sesuo Julią Verbiski, švogeris Antanas, Lietuvoje 2 broliai Albertas
ir Stanislovas su šeimomis, Kanadoje pusbrolis Kazimieras Daunys,
ir kiti giminės, draugai ir pažįstamL
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50 Avė., Cicero.
Laidotuvės įvyks šeštad., vas. 2 d. iŠ koplyčios 8:45 vai. ryto
bus atlydėta J Mary Queen of Heaven parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, žentai ir anūkai.
Laidoturiu direktorius A. Petkus. Tel. 863-2108.

p

Direktoriai

ffiŽEIKMYANS

A. -J- A.
ANTANINA KRIWICKI

PREZIDENTĄ ANTANĄ
SMETONĄ PRISIMINUS

SLA 14 KUOPOS NARIŲ
SUSIRINKIMAS
Pradedant 1974 metų veiklą,
pirmas šių metų kuopos narių su
širinkimas kviečiamas vasario 3
d. popietėje naujame Lietuvių
name, 877 East I85-th Street
Paskaitininke gražiu ir (rūpes
Euclid. Susirinkimo darbotvarkė tingu savo žodžiu, ‘pabrėždama
je: a) narių apdraudų mokesčių tai ką Antanas Smetona paliko

.t

ANTANAS M. PHILLIPS
Tet YArds 7-3401

3307 S. LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE
TeL VIrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
TeL REpubUc 7-1213
11028 Southfnest Hlghway, Palos Hills, m.
TeL 974-4410

PETRAS BIELIONAS
4348 S.

CALIFORNIA AVĖ.

3354 S.

HALSTED STREET

TeL LAfayette 8-3572

POVILAS J. RIDIKAS
TeL

JURGIS F. RUDMIN
8319

S.

LITUANICA

AVĖ.

TeL

YArds 7-1911

,
YArds

7-1188-89

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL

OLympic 2-1008

DRAUGAS, peniktadienis, 1974 m. vasario mėn. 1 d.

X Šiandien lietuviškųjų filmų
vakaronė ir diskusijos 8 vai.
vak. Jaunimo centro kavinėje.
X Lemonto Maironio litua
nistinė mokykla atliks progra
mą Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo šventės minėjime Le
monte vasario 10 d., sekmadie
nį. Mokyklos choras, vadovau
jamas mokytojos
Kristinos
Griniūtės, padainuos, ir tautinių
šokių grupės, paruoštos moky
tojos Genovaitės Maluškienės,
pašoks tautinių šokių. Vyres
niųjų klasių mokiniai atliks ki
tą programos dalį.
X Stanley Evans, sūnus Jo
no Evans, Mažeika Evans laido
tuvių įstaigos vedėjo, susižieda
vo su Carol Petrošiūte. Vestu
vės pramatomos lapkričio mė
nesį.
X Dr. R. E. Wallter, gyve
nąs Evanstone, kaip mums spe
cialiai praneša Loylos universi
teto rektorius kun. prof. Raymond Baumhart, SJ, yra pa
skirtas meno ir mokslo fakulte
to dekanu. Taip pat primena
ma, kad jo žmona yra lietuvai
tė Aldona Mogenytė-Walker,
kuri Northwestem universitete
baigia pasiruošti daktaratui iš
modernių kalbų. Jie augina ke
turis vaikus.
X ALTos Cicero
skyriaus
susirinkimas įvyks trečiadienį,
vasario 13 d., 7 vai. vak. para
pijos salėje. ALTos Cicero sky
rius Vasario 16 minėjimą ruo
šia Lietuviai televizijoje vasario
17 d. Cicero Vasario 16 minėji
mas bus vasario 24 d. parapijos
salėje. Ruošia kartu LB ir AL
Tos valdybos.
X “Draugą” aukomis parė
mė: po 4 dol. — šv. Pranaš
aus seserys Pittsburge, V. Že
maitis;, po 3 dol. — Irene Shukis, P. Sirgėdas, B. Kronas, L.
Šulcas, Fr. Prokol, T. Varanka,
P. Vyšniauskas, dr. J. Mališka,
I. Kirk/K. Morkūnas; po 2 dol.
— J. Navickas, V. Feiferis, Sa
bina Scor, dr. Pr. Jucaitis; po
1 dol. ------P. Urbonas, J. Matusaitis; po 1 dol. — A. Mitsevitch, Rose Chappar, Monica
Gavcus, V. Mieželis. Labai ačiū.
X Aukų po 5 dolerius
siuntė:

pri

Jonas Paovys, G rand. Rapids,
Eduardas Milkauskas, Detroi
tas,
Juozas kirstukas, Baltimore,
Jonas Paukštelis, Chicago,
Agota Voketaitienė, New Ha
ven,
O. Pupelisų Vilią Park.
Roman Ugianskis, Willingbc-

X Ramunei Kubiliūtei, jaunai
žurnalistei, buvo paskirta Dr.
Daužvardžio Vardo premija,
kartu su keletą kitų jaunųjų
žurnalistų. Įvykis atžymėtas
Chicagoje spaudos baliaus metu
praėjusį šeštadienį.
X Marijos aukšt. mokyklos
Motinų klubas vasario 23 d.,
šeštadienį, 12:30 vai. p. p. mo
kyklos sporto salėje rengia
užkandį su madų paroda. Vieš
nios galės pamatyti vasaros die
nines sukneles ir kitus drabu
žius pagal naujausias šių dienų
madas. Parodai vadovaus Rita'
Leamy, jai pagelbės Agatha
Foley ir Hattie Plecki.
X Inž. Kostas Dočkus, PLB
valdybos finansų vicepirminin
kas, dirbąs Borg-Warner Corp.
Research Center, dviem savai
tėm tarnybos reikalais yra iš
vykęs į Torontą, Kanadon.
X Kazimieras Oksas, lietuvių
visuomenės veikėjas, buvo pla
čiai
aprašytas
“Economist
Newspaper” laikrašty. K. Ok
sas kandidatuoja į Chicagos sa
nitarinio distrikto patikėtinius.
X Bridgeporte Lietuvių na
mų savininkų draugijos susi
rinkimas įvyks vasario 2 d., 1
v. p. p., 714 W. 31 St.
X Albinas Ruzgas, St. ,Hyacįnthe, P. Q., Kanadoje, prisiun
tė piniginę auką savo dienraš
čiui stiprinti. Dėkojame.
X Aukų po 2 doleriu pri
siuntė: E. Drąsutis, Sės. M. Ri
ta, R. Nelsas, J. Vaitkevičius,
J. Totoraitis, A. V. Račka, J.
Gruodis, Faustas Strolia, A. An
tanavičienė, J. Rutka, J. Rauba,
J. Guntulis, W. Ivan, G. Valantinas, H. Kalesinskas, Rozalija
Martinaitis St. Razgaitis. Labai
ačiū.
x Mrs. T. Csernyik, Tallmadge, Ohio, atnaujino “Draugo”
prenumeratą, užsakė dienraštį
savo mamytei ir dar pridėjo 10
dol. auką. Labai ačiū.
x Ignas Verbyla, Cleveland,
Ohio, aukojo “Draugui” 6 dole
rius, Dėkojame.
X A, Banionis, Chicago, UI.,
parėmė mūsų spaudos darbus
8 dolerių auka. Ačiū.
x K. Čepaitis, Chicago, DI.,
parėmė “Draugą” auka. Ačiū.
X Anthony Kleiva, Waukegan, III., prisiuntė auką savo
dienraščiui stiprinti. Dėkojame.
X Lietuviškos knygos mylė
tojai Jonas Mikulionis, Juozas
Matukas, Anicetas Grigaliūnas,
dr. Judzas Kižys, Vytautas Sin
kus, Bernardas Sturmaitis, Ire
na Beinarauskas atsiuntė aukų
“Krikščionio Gyvenime” knygų
serijai leisti. Labai dėkojame.
(pr.)

VAKARONE APIE MUZIKOS
INSTRUMENTUS
Spinksi žvakutės ant stalelių, dainoms bei harmonijoms, reikė
Jaunimo centro kavinę persunkia jo praplatinti jo tonų apimtį. Ba
mušamo kelmo gaivalingas rit lys Pakštas tai ir padarė: kur ori
mas, skrabalais lytg medžioklės ginale tebuvo tik šešios skylutės
laimikių kaulais barškinama me- ragely, jisai padarė “darbo dešim
liodiija ir senovinė mūsų ainių čiai pirštų”. Bet tai ne vienintelis
daina. Kavinėje nė vienas nekru ragelis, kuris jo rankomis išvydo
tėjo — jiems smelkėsi j dūšią Lie dienos šviesą ir pragydo. Jis atve
tuvos senovė ir jos godos.
žė parodyti istorinį ragelį, iš karo
Šie garsai tebuvo tik vienas pa meto Norvegijoj, vinim gręžtom,
vyzdys mūsų tautos muzikinio lo išdegintom skylutėm.
bio, kurį Ralys Pakštas pristatė. Ragelis yra itin daugiaspalvis
Jau nuo jaunų dienų gyvenęs su instrumentas, girdėjome jį šiltais,
lietuvių liaudies muzika ir instru ilgesingais balsais viliojantį, stik
mentais, per šią sausio 25-tos va linių kanklių fone; girdėjom jį
Svečiai spaudos baliuje. Iš k. į d.: kun. P. Cinikas, "Draugo” administratorius, Švč. P. M. Gimimo parap. karonę jis mums atnešė gyvą lie kimiu, lyg fagoto balsu, prime
nančiu nykštukus besiritančius
klebonas kun. A. Zakarauskas, kun. A. Trakis, dr. T rakienė, akt. J. Kelečius, akt. St. Kelečienė, St. Semė tuvių liaudies muzikos širdį.
nienė, I. Kasniūnienė, inž. Arbas su žmona, J. Jurevičius.
Nuotr. A. Gulbinsko
Instrumentų būta įvairiausių: tamsios girdos pažemiu.
atrodė, kad mūsų kūrybingoji Skudučiai, linksmieji muzi
liaudis įmokėjo muzikiniai išnau kantai, išblaškė ragelių roman
doti (kiekvieną tarškalą bei švilpy tiką, o kelmas prikėlė senovę.
nę. Iš paprasčiausių Švilpukų (mo Kaip atrodo ir skambėti gali kel
linukui) sudarė “orkestrus” ir švil mas? Ogi čia išskaptuotas nukirsto
ZARASIŠKIŲ KLUBAS
Chicagos Meno institutą. Pra netui yra padėjęs (ir gal nekly pė linksmiausias dainas. O garsias jmedžio kelmas, aptrauktas ožkos
PAGERBĖ DAIL. M. ŠILEIKĮ džioje plikas Šileikis turėjo pa sta, jį vadindama vadovu) Algis nuostabus. Girdint, taip ir regis ar šuns kailiu dr mušamas lazda,
linkimą literatūrai, o paskui ta Modestas, Neo-Lithuanų orkes paukščiais skambantys miškai, Išgirdus kelmą, tabalus (lentelės
Sausio 6 d. Hollywood salėje
šiurlenantys upokšniai.
sumautos, pakabintos ant vielos),
Zarasiškių klubo metiniame su po dailininku, tapančiu iki da tro vadovas.
Lyg
fcaroselės
um-pa-pa
fone,
ir
džiugulius, neliko jokios abebar įvairius paveikslus. Pulkus
Šis vienetas ir bus pristaty
sirinkime pirmininko Petro Bletošelės
cypė
su
orkestru,
o
pirie
Jonės
nei apie lietuvių kūrybinZarasų gimtasis kraštas tebe tas “krikštijamas” vasario 2 d.
kio iniciatyva klubas atžymėjo
šukom
birbiamos
polkutės
sunku
gumą,
nei apie jų muzikalumą,
vieną iš šio klubo steigėjų, bu duoda jam įkvėpimo ligi šioL 7 vai. vak. Tautiniuose namuo buvo vietoj išsėdėti. Šio vakaro Gi šie trys instrumentai senovėvusį pirmąjį Zarasiškių klubo Dailininkas priklauso impresio se Chicagoje. Tiek programai, vadovas, tačiau, nesiribojo tik je buvo vartojami ine muzikai, o
nizmo krypčiai. Kartu jis yra tiek šokiams bu® naudojamos
pirmininką dailininką Miką Šigarsiniu instrumentų pademonst susisiekimui — jie buvo lyg tele
leikį. Klubo nariams pritariant ir meno kritikas. Parašė, bet savos jėgos.
Grupė yra globojama Illinois ravimu įrekorduotomis juostomis; grafai pranešti apylinkėj gyve
jis buvo paskelbtas klubo gar dėl lėšų stokos neišleido knygos
“Meno kritika”. Taip pat turi Lietuvių gydytojų
pagalbinio jis taip pat nupasakojo kiekvieno nantiesiems apie mirtį, vestuves
bės nariu.
parašęs ir 12 trumpų novelių. Moterų vieneto stipendijų fondo instrumento padirbimą, reikalin- ar subuvimą. Nežiūrint to ribotu
Mikas Šileikis su žmona gy
Dabar ieško leidėjo.
ir visas šio vakaro pelnas skiria gas medžiagas ir tonų nustatymo mo, lietuviai jais iškombinavo
vena šiaurinėje Chicagos dalyje.
metodą. Prie tų pridėjo dar kelių net dainas mušti.
Trisdešimt penkerius metus mas stipendijų fondui.
Jo tapybos darbais užpildytos
instrumentų 'gyvus, atsineštus pa Kai taip 'gyvai ir išsamiai pris
redagavo Naujienose Meno ži
Reiktų tik paremti jaunimo vyzdžius, o visų instrumentų pa- tatyta tema, atrodytų, kad klau
buto sienos, dar, pristatyta net
nių priedą, šiuo metu yra meno
pasieniuose. Daugelis jų įrėmin
pastangas ir atsilankyti į jų P1*!, veikslus parodė ekrane.
simų turėtų nebeatsirasti. Tačiau,
skyriaus redaktorius.
ti, bet yra ir be rėmų. Akvare
statymą lietuviškai visuomenei, j Bene keisčiausiai atrodantis ir vos baigė prelegentas kalbėti, kiPragyvenimas iš spaudos bū
lė ir aliejus. Turima tik pradė
Kviečiami atsilankyti visi, ypač- pavadintas instrumentas tai bus lo ir klausytojų daugelis rankų
tų nepavydėtinas, bet parduo
tų, bet nemažai ir baigiamų ar
jaunimas. Vietas galima rezer- į Labanoro dūda. Tai ožkos ar klausimui: Ar negalėtų B. Pakšvisai užbaigtų, čia yra peisažų, dami paveikslai paremia jo eko vuoti skambinant: 352-7719 ar- gIUins pūslė su pritaisytais lumzde- tas mums pademosntruoti savo
natiurmortų ir portretų. Jo sa nominius reikalus. Daug kūri ba' PR 6-4250. Tad iki pasima liais. Išvaizda ir garsu panašiu į ragelį? Tuojau rankos nusileido
nių yra pas privačius asmenis,’ tymo šeštadienį, vasario 2 die
lonas paverstas darbo kabinetu.
škotų “bagpiipes”, tik mūsų Laba- ir įsitaisė visi klausytis,
po keliolika didesnėse kolekcijo
Dailininkas yra gimęs Lieme se bei Chicago® ir Gary-India- ną Tautiniuose namuose.
noro dūda ankštesnių, šviesės-j Tykiai, tykiai Nemunėlis šu
nėlių vienkiemyje, Zarasų apskr. na švietimo įstaigose.
niu tonu suskambėjo — sakyčiau, vaitojo, iš rytų šalelės saulė ipaSveiniai bliaunančiu tonu, lyg tekėjo, ir ragelis nunešė mus ten,
Į Ameriką atvyko 1913 metais
Dailininkas, gyvendamas Bos
ir apsistojo Bostone. Ten jis į- tone, susipažino 3U Paulina Jažalčiams vilioti.
kur antelės vartos ežerėly, kur
Nuo šių egzotiškų, tikėtinų - seselė Tauda brolužėlio, kur mogijo pradinį, bendrąjį ir meno tulyte, kilusia* iš Vabalninko.
neįtiketinu lietuvių liaudies mu- tūlė lopšelį linguoja šimtamete
išsilavinimą. Persikėlęs Chica- Su ja sukūrė 1928 metais šei
zikinio išradingumo pavyzdžių giesme.
gon baigė YMCA College ir

CHICAGOJ IK APYLINKĖSE

X Albinas Kurkulls, akcijų
brokeris dirbąs su Rodman and
Renshaw, Ine., patarnauja akci
jų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 832-0560.
.
•
(sk.)
X Lietuvių Fondas. LF nariai savo
įnašus padidino: Petras Viščinis, Brockton, MA $900 iki $1,000, dr. Domas
Krivickas, Washington, D. C. $100 —
iki $500, Kazys ir Stasė Riškus, Čika
ga, $100 — iki $500, Vytautas ir Da
nutė Anonlal, Forest Hills, N. Y. $100
— iki $800i, a. a. dr. J. Pajaujo atm.
įn. $100 — iki $250, padidino V. ir D.
AnonlaL LF adresas: 2422 W. Marąuet
te Rd., Chicago, Rl. 60629, tel. 9256897. (pr.)

ro,
Algirdas Čepulis,
Philadel
phia,
Ant. Kripas, Chicago,
Jonas Arlauskas, Chicago.
Labai ačiū.
X Sidabrinis sukakties ba
ltas. Aušros Vartų tuntas šven
čia 25-tuosius gyvavimo metus.
Balius ruošiamas vasario 9 d.,
7:30 vai. vak., Jaunimo Centre
Programoje — taip linksmai vi
sus nuteikęs pernai metų baliu
je Tauro Ragas ir sukaktuviniai
įdomumai. Šokiams gros Neo
Lituanų orkestras. Vakarienė.
Bilietai ir staliukai užsakomi
pas — M. Burbienę — 739-5361
ir J. Gvildį — 425-6030. (pr.)
x Atvažiuojate į Chicagą
lankyti pažįstamų? Užsukite į
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyti spaustuvę, redak
ciją ir net pasirinkti meniškų
keramikos darbų. Yra ir liau
dies medžio drožinių. Beveik
visų knygų pavyzdžiai išstatyti
peržiūrėjimui. Administracijos
kambariai vėdinami ir patogūs
ilgiau apsilankius. Būtinai ap
lankykite lietuviškos spaudos
būstinę. Adresas: 4545 W. 63rd
Street, Chicago, DI. 20629.

Dail. Miko šileikio pagerbtuvėse iš kairės į dešinę: Petras Blekys, Za
rasiškių klubo pirm., dail. Mikas Šileikis, Sophie Venco, vicepirm. ir
Jonas Stulgys, 3ekr.

CHICAGOS

ŽINIOS

mą.
Būdamas
Chicagoje ėmėsi
iniciatyvos suburti visus nuo
Zarasų krašto kilusius lietuvius
ir jų draugus. 1935 m. vasario
15 d. buvo įkurtas Zarasiškių
klubas, kuris ir dabar tebegy
vuoja. Dailininkas Mikas Šilei
kis buvo pirmasis to klubo pir
mininkas. Be to, jis yra klubą
parėmęs savo pieštais paveiks
lais, kurie parengimų metu bū
davo burtų kebu laimėti. Klu
bas tuo pačiu galėjo suteikti Prof. Vytautas Marijošius, kuris
daugiau lėšų savo patriotiniams diriguos “Kaukių bailaus” operą,
su savo pagelbininku muz. Alvydu
uždaviniams įvykdyti.
Zaragiškls

MUZIKINIO VIENETO
“VYČIO” KRIKŠTYNOS
Kai gimsta kūdikis, anksčiau
ar vėliau jam duodamas vardas
ir jis krikštijamas. Vienokiom
ar kitokiom apeigom jis įveda
mas į savos bendruomenės tar
pąŠių metų vasario 2 d. šeštatadienį, Liet. Tautiniuose na
muose bu® “krikštijamas” dar
gana jaunas (metais ir patirti
mi) muzikinis vienetas, pasiva
dinęs “Vytimi”, šį vienetą su
daro penki jaunuobai, gyveną
mybų atstume, suburti vienos
mamos (Valės Mažeikienės, La
ke Zurich, DI.). Jos iniciatyva
vaikai pradėjo repetuoti praei
tų metų kovo mėn. ir jau gegu
žės mėn. grojo gydytojų pobū
vyje Sherąton viešbutyje. Šia
me vienete dalyvauja:
Irena
Mažeikaitė (Lake Zurich), Liu
tauras Dargis
(Westchester,
Jonas Šalna (Grayslake) ir bro
liai Kožicos — Rimas ir Aidis
(Libertyvibe). Labai daug vie

kūrėjo, mirė sulaukusi 62 m.
amžiaus. Laidotuvės sausio 29
dieną, iš jos namų Bar Harbor,
Chicagos rinkimų taryba' su Me.
tiko kovo 19 dienos balsavi
NAUJI SKIEPAI PRIEŠ
mams išspausdinti balsuotojų
PASIUTIMU
registravimo formas ir kitą rin
kiminę medžiagą ne tik anglų,
Chicagos dienraščiai džiaugia
bet ir ispanų kalba.
si, kad išrasti prieš pasiutimą
nauji skiepai, kurie neturi žalin
NEGRŲ “ESTETIKOS
gų padarinių. JAV-se kasmet
FESTIVALIS”
gyvuliai įkanda apie 600,000 dolerių. Susitarimo pasiekta po
Mokslo ir pramonės muzieju žmonių ir net 35,000 iš jų skie 8 mėnesių derybų. Nelaimės
je Chicagoje vasario 10 d. bus pijami prieš pasiutimą.
metu žuvo 21 žmogus ir sužeis
vadinama® negrų estetikos festų
buvo 7. Baldwin šeima, ku
4 MIL. DOLERIŲ
tvalis — paskutinio pusšimčio
rios žuvo tėvas Theodore G.
NUKENTĖJU SIEMS
metų negrų tapytojų paroda.
Baldvin, egzekutyvo narys BaldBus ir džazo koncertas.
United Air Lines teisme su win Manufacturing Co. Keamy,
tiko sumokėti šeimoms, kimių Nebr., gaus kompensacijos 950,MIRĖ PALMER DUKRAITĖ
nariai žuvo 1972 m. gruodžio 000 dol. Tai aukščiausia kom
Berta Palmer Thome, duk 8 d. lėktuvo nelaimėje netoli pensacija, kada nors išmokėta
raitė Palmer House viešbučio j- Midway aerodromo, 4,025,000 už žuvusį asmenj.
ISPANŲ KALBA
BALSAVIMUOSE

Vasaičiu.

priėjome prie šio vakaro prelegen-,

'

' to pamėgto instrumento, vadina-1 Si vakaronė nebuvo, kaip la
mos “birbynės”. Kadangi ta “bir- tos- Dalyvi ai nediskutayo problebynė” nei birhia nei bliauna,
kitąkart Jie klausėsi ir
Pakštas ją mieliau vadina rageliu Pagyveno muziką kartu. . Po
| — o ii padaryta iš medžio ir ra- koncertėlio , m: yien^ pnejo as
l'go, tai vardas tinka ne vien tik memškai pakalbėti su B Pakštu
iš meilės. Išgirdus ragelio muziką, ir arčiau pamatyti ragelių.
ti
'nesunku suprasti, kodėl jas jį taip lūkuriavo, šnekučiavosi ir avą
pamėgo — jo balsas ilgesingas,
„
lyg žmogaus, mįslingas. Dėl to
ipenktadieui 8 v.v. Jaunimo
Pakštas ir išvedė ragelį iš kaimo centro kavinėje: Lietuvių dokuvakaruškų .ir ganyklų į konservą- ^lentiniai filmai.
A. Zailskaitė
torijos orkestro įrangą. Kad rage-l
ljs būtų pritaikomas

įvairesnėms

cya įajnuoja 50 joi išlaidoms

IŠARTI IR TOLI

apmokėti rengiamas operos ba

KANADOJE

“KAUKIŲ BALIAUS” OPERAI lius, Naujų Metų sutikimas.
RENGIANTIS
Opera mum® didelė vertybė ir

— A. a. Vladas Rušas, 59 m.,
staigiai mirė savo namuose sau
šio 21 d. Velionis buvo nuošir
dus patriotas, uotas skautų ir
jūrų šaulių veikėjas, dosnus lie
tuviškos veiklos ir spaudos rė
mėjas, įvairių renginių dalyvis.
Toronte paliko liūdinčią žmoną
ir sūnų.

dar šiais metais statoma, nežiū
Sausio 30 d. Lietuvių operos rint sunkumų.
vicepirmininkas V. Momkus pa
Su šiais metais, iš viso Chi
kvietė valdybos pirm. Vyt. Ra cagoje mūsų bus pastatyta 17
džiu duoti informacijų apie pa operų su 58 spektakliąis. Bilie
siruošimą operai.
tai jau pradedami platinti.
Opera gyvuoja 18 sezonų, Di
Jei šiemet viskas gerai pasi
rigentas 1 Vyt. Marijošius buvo seks, planuojama ateinančiais
pakviestas diriguoti šią operą. metais plačiau išeiti. Sueina 30
— Kanados Lietuvių diena
Choras pradėjo repetuoti spa m. nuo masinės emigracijos. Ta šiais metais įvyks Winnipege
lio mėnesį. Repeticijos vyksta proga būtų galima duoti operų birželio 29 — liepos 1 d. Ten
trijose vietose: vyrų, moterų ir ištraukų spektaklį Orkestrą yra pakviestas ir mergaičių cho
mažojo vieneto. Chormeisteriai Hali. 1976 m. kai švenčiama ras “Aidas” atlikti dalį koncer
A. Stepens ir A. Gečas. Dabar 200 m. nuo JAV įkūrimo, mūsų to programos ir giedoti pamal
jau vyksta bendros repeticijos opera švęs 20 m. sukaktį. Nori dų metu Winnipego katedroje.
su solistais. Čia dirba muz. A. ma pastatyti dvi trumpas savas
Vasaitis. Turimas profesionalas operas: “Juodą laivą” (libretas
režisorius. Solistai ir choras juo Landsbergio, muz. Kačinsko) ir
patenkinti.
“Lakštutė” (žodžiai A. Kairio,
Opera turi jau trečią kartą muz. J. Gaidelio). Gal net atsi
patyrusį dekoratorių daiL A. ras dar ir trečioji. Šių operų
Valešką. Scenos reikalų vado pastatymas galėtų būti įjung
vas — sumanus šios
srities tas į JAV sukakties minėjimo
specialistas ir apšvietėjas K. iškilmių skaičių. L. Bendruome
Oželis. Choras, solistai, orkes nė jau sumokėjo libretistams
tras, šokėjai, techninis perso ir kompozitoriams. Lietuvių
nalas viso 145 žmonės.
fondas operai atėjo į talką, už
Opera susiduria su sunkiomis tūkstantinę nupirkdami “Jūra
finansinėmis problemomis. Su tės ir Kastyčio” operos plokšte
darytas biudžetas, kad išeitų lių.
\
lygiomis, jei. bus visų trijų pa
Kaukių baliaus” pastatymuo
statymų bilietai išpirkti. Pernai se solo dainuos A. Brazis, D.
metais turėta apie 8,000 dolerių Stankaitytė, A. Stempužienė,
nuostolių, nes
amerikiečiams R. Mastienė, M. Momkienė ir Aktorius Jack Klugman, kuris vai
atsilyginta, o lietuviams dar yra' D. Mongirdaitė. V. Liorentas, dino filme “The Odd Couple”. Jis
skolų.
J. Vaznelis, V. Nakas, J. Savri- skaito medicinos knygą, kurioje
parašyta, kad maitinimasis liesu
Labai daug padeda mecena maa, J. Aleksiūnas.
maistu yra sveikesnis širdžiai. Ak
tai. Be jų opera būtų seniai su
Dirigento asistentas yra A. torius yra įsijungęs į vajų kovai
žlugusi, Vien tik viena repeti- Valaitis.
J. DaugaUią
au Širdies ligomis,

