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KATALIKAI

PASAULY
Pakeitimai Atgailos
sakramento
liturgijoje
Vatikanas. — Vatikanas pa
skelbė naują Atgailos sakramen
to liturgiją, daug kų pakeisdamas
ir nauja piešdamas. Paskelbtas
ilgas 121 puslapio dokumentas
lotynų kalba. Apie pakeitimus
plačiau pa rašysime vėliau. Tiek
galima (pasakyti, jog ateity ku
nigams nurodyta daugiau kreip
ti dėmesio i nusikaltimus prieš
socialinį tedsingumą, kas iki šiol
būdavo mažiau minima.
Vatikanas. — Apeigų kongre
gacija paskelbė dekretą, pagal ku
rį naujos ligonių sakramento tei
kimo apeigos įsigaliojo ne nuo
šių metų sausio (pirmos dienos
kaip buvo skelbta, bet įsigalios vė
liau, kai bus parengti vertimai į
vietines kalbas Naujos ligonių
sakramentų teikimo apeigos loty
nų kalba gali būti jau naudoja
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HOUSTONAS. — Erdvių la
boratorijos astronautai vakar
laimingai nusileido laiku ir tik
3 my’das nuo numatytos vietos
Pacifike, 175 mylios į pietva
karius nuo San (Diego. Pirmos
žinios sako, kad labai išvargę,
bet sveiki, kraujo spaudimas
normalus. Jie erdvių laborato
rijoj ibe svorio ir žemės trau
kos išgyveno 84 dienas, atliko
daugybę mokslinių tyrinėjimų
ir atvežė daug filmų ir nuotrau
kų iš aukštųjų padangių ir Že
mės, kaip ji atrodo iš viršaus.
Padarė 34.5 milijonus mylių ke
lio.

Chicagoje Jaunimo Centro dalis, naujasis priestatas,

Laisvės paminklas, sodelis. Jau šj savaitgalį šio pasta

VASARI016 MINĖJIMAS
JAV SENATE

vas kun. dr. Juozas Prunskis, vai
ukrainiečių arkivyskupas kardi
mo.
Pabrėžė,
kad
Lietuva
tvarkė
dybos
narys Eugenijus Saniilgys ir
Panamai
nolas J. Sliipyj kartu su dešimčia
si pagali demokratinę konstituci ALT atstovas Washingtone dr.
užkrainiečių kunigų, dirbančių įją ir pasiekė daug laimėjimų. De Jonas Genys.
vairiose pasaulio šalyse. Savo pa PANAMOS MIESTAS. — Kis- ja, 1949 m. ji buvo Sovietų akuaugaus su Panamos užsienio
v . v. •
Senatorius Perey asmeniškai
moksle kardinolas Slipyj ta proga tngeris
eikalų ministeriu Juan Tack I P“0**-Mes negalime užmiršt! Lie
priėmė
ALT delegaciją. Dr. Bo
•iškėlė ukrainiečių katalikų ištiki
tuivos laisves. Pažymėjo, kad liemybę Bažnyčiai ir šventajam Tė jasirašė susitarimą, kuriuo nu tuviai yra nepalaužiamos dva belis senatoriui Perey priminė,
vui. Tos vienybės su Bažny matomi principai ir bus tęsia sios. Priminė, kad' vasario 1 d. į- kad Kudirkos motina gimusi Ačia gražiausias simbolis yra Ro mos derybos kanalą grąžinti teikė rezoliuciją dėl Kudirkos iš merikoje ir senatorius pažadėjo
moje įkurtas ukrainiečių katali Panamos valstybei. Pagal 1903 laisvinimo. Ją drauge pasirašė se atitinkamai 'pataisyti savo raštą.
kų universitetas, kuris rengia inau metų susitarimą kanalas buvo natoriai Philip A. Hart Hubert Dr. Bobelis ir dr. Genys lietu
jus misionierius ukrainiečių tau paliktas visiems laikams Ame Huraphrey, Henry M. Jackson ir vių reikalais turėjo pasikalbėji
tai ir tyrinėja ukrainiečių tautos rikos nuosavybėje.
Adlai Stevenson.. Atstovų rūmuo mą Valstybės departamente, taip
Nežiūrint tokio Amerikos ges
dvasinę kultūrą.
se tokią ipat rezoliuciją įteikė kon pat su kongresmanu Edward J.
to, apie 2,000 demonstrantų bu
Apie krikščionių susivienijimą vo susirinkę prie ministerijos gresmanas Robert P. Hanrahan Denvinski ir su turkų ambasada
dėl Bražinskų. Eugenijus Snulgys
su 50 kitų atstovų.
Canterbury. — “Visų krikščio rūmų ir šaukė prieš Ameriką.
ir kun. J. Prunskis Lietuvos ir Ku
Senatoriais Perey prašė, kad re dirkos reikalais aplankė senato
nių Bažnyčių susivienijimo kelias
zoliucija dėl Kudirkos būtų per rių Henry M. Jackson ir kongreseina per gilų vidinį atsinaujini
Nuteisė kunigus
teikta JAV atstovui prie Jungti maną Frank Annunzio. Dr. Bo
mą, kuris liečia visas Bažnyčias”
nių Tautų, kad ją persiųstų žmo belis, dr. Genys ir kun. Prunskis
— nurodė anglikonų Canterbu
už prezidento , gaus
teisių komisijai. Senatorius vakare dalyvavo Joint Baltic Ary arkivyskupas 'Ramsey, kalbė
Perey
pabrėžė didelį lietuvių į- merioan komiteto posėdyje. Ko
kritikavimą
damas Londono katalikų rašyto
našą
į
šio krašto gyvenimą. Yra miteto vadovavimą nuo šių ‘me
jų draugijos susirinkime. Arkivys
žinių,
kad
senatorius Perey Wa- tų iperima 'lietuviai. Naujuoju ko
kupas plačiau apžvelgė katalikų
I3EOUL. — Pietų Korėja nu
ir anglikonų susivienijimo sąjūdį, teisė keturis (krikščionių kuni shingtone ir Paryžiuje turėjo il miteto pirmininku lietuvių dele
kuris ypač išsiplėtė. Jono XXIII gus po 15 metų kalėjimo, o du gus pasikalbėjimus Kudirkos rei gacija parinko dr. Genį.
laikais. Paskutiniuoju metu jau po 10 metų. Jų nusikaltimas bu kalu su aukštaisiais sovietų parei Atstovų rūmuose Vasario 16-os
yra .pasiekti kai kurie konkretūs vo tik toks, kad jie kritikavo
minėjimas bus kovo 5.
sutarimai.Pats arkivyskupas Ram prezidento Kirk konstituciją gūnais.
sey susivienijimo tema jau du kar kaip nedemokratinę, dirbo ne
tus yra kalbėjęs katalikų West- turtingųjų kvartaluose ir buvo
minsterio katedroje ir vieną kar suorganizavę
demonstraciją.
tą Belgijoje. Prieš dešimt metų Naujoji konstitucija leidžia pre
visa tai būtų buvę meįsivaizdloja- zidentui pasilikti valdžioje ne
ma.
ribotą laiką ir suteikia beveik
t

Kinshasa. — Buvusiam Konge,
dabartinėje Zairo respublikoje,
Afrikoje, tikinčiųjų sielovadoje ir
Švietimo bei socialinės globos sri
tyse dirba 4,400 katalikų seserų
vienuolių. 38 procentus seserų
krašte jau sudaro vietinės kilmės
vienuolės. Paskutiniaisiais metais
čia labai padidėjo naujų dvasi
nių (pašaukimų skaičius. Seserų
naujokynuose dvasiniam pašau
kimui rengiasi 470 naujokių ir
kandidačių.

Sunaudojama
mažiau elektros

New York. Elektros energijos
praeitą savaitę buvo sunaudota
5.1 proc. mažiau nei pernai tuo
pačiu metu. Abejojama, kad 'prie
to būtų prisidėjęs vasaros švie
sos taupymo laikas, bet prisidėjo
amerikiečių taupumas, sumažin
tas elektros naudojimas nebūti
nai reikalingose vietose, kaip rek
Ratchabouri: Katalikų ir budis lamai ar apšvietimui. Prisidėjo ir
tų bendradarbiavimas Tajuje ne šiltesnė žiema nei pernai.
ša labai gražių vaisių ypač kraš
LONDONAS. — Naujausio
to kultūrinės ir socialinės pažan
mis
žiniomis, angliakasių uni
gos srityje. Bendromis katalikų ir
jos
vadovybė
atmetė Heath siū
budistų pastangomis vien tik
lymą
susilaikyti
nuo streiko, ir
Ratchabouri vyskupijoje buvo pa
streikas
nuo
ryt
dienos bus tik
statytos ištisos naujų butų kolo
rai.
nijos.
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Keliams saugoti gali prireikti reguliarios kariuomenes

Teroristai iš
Kuwaito išskrido

diktatūrinę galią.

v

Šoferiai atmeta
pasirašytą susitarimą

Astronautai
grįžo laimingai

KUWAITAS. — Kuwaitas pa to įvairiose salėse prasideda atskirų organizacijų Va sario 16 minėjimas.
(Liet. Foto Archyvo nuotr.)
keitė savo ankstesnį nusistaty
mą ir leido keturiems teroris
tams iš Singapūro nusileisti Kuwaite. • Japonija pakartotinai
Serga Pompidou
prašė, norėdama išgelbti savo
ambasados žmones. Tas lėktu
PARYŽIUS. — Vakar pirmą
mos.
vas su teroristais paėmė ir de
kartą buvo pranešta apie pre
vynis teroristus, kurie laikė 12
Ukrainiečiai paminėjo
zidento Georgės Pompidou ligą,
japonų ambasados tarnautojų.
šv. Klemensą
Įkaitus paleido. Išskrido visi į
Washingtonas. — Ketvirtadie
Lietuvos nepriklausomybės mi ir Paryžiaus laikraščiai ėmė spė
Roma. — Ramoje gyvenantys Pietų Jemeną.
nį, vasario 7 d., JAV Senate buvo nėjime Senato posėdyje dalyvavo lioti, kad prezidentas neilgai ga
rytų apeigų ukrainiečiai katali
minima Lietuvos napriklausomy iš Lietuvos atstovybės dir. S. Bač- lės pasilikti savo pareigose. Li
kai iškilmingai paminėjo savo
bė. Kalbą pasakė senatorius kis ir Amerikos 'Lietuvių Tary ga , oficialiai vadinama “gripu”,
tautos globėjo pap. šv. Klemen
Kanalas
Charles Perey, primindamas, kad bos delegacija: pirmininkas dr. bet žinoma, kad jis serga rim
so I šventę. Ukrainiečių šv. Sofi
šiemet sueina 56 metai nuo Lie Kazys Bobelis informacijos vado
gražinamas
čiau, gal net kaulų vėžiu.
'
jos bažnyčioje Mišias aukojo vyr.
tuvos nepriklausomybės 'paskelbi

Zairo vienuolės

CHICAGO, ILLINOIS 60629

WASHINGTONAS. _ Su
sunkvežimių vairuotojais nėra
taip gerai, kaip atrodė kontrak
to pasirašymo valandą. Iš visko
atrodo, kad streikas nebus nu
trauktas, o oficialūs asmenys
sako, jog prireiks net regulia
rios kariuomenės pagalbos sau
goti plentus. Visose vietose, kur
vakar vyko balsavimai, nepri
klausomieji vairuotojai 'balsavo
prieš sudarytą sutartį.
Kol kas nepastebėta, kad sunk
vežimių judėjimas būtų suma
žėjęs, priešingai, pirmomis va
landomis po pasirašymo ant ke
lių jų buvo net daugiau, bet
vakar vėl kiek sumažėjo. Ket
virtadienį Mlinojaus valstijoje
sunkvežimių buvo trečdaliu dau
giau, o Chicagos apylinkėse dau
giau buvo apie 40-45 proc.,
Wiaoonsine buvo sakoma, kad
sunkvežimių judėjimas buvo
“normalus”.
Baltųjų rūmų spaudos sekre
toriaus pavaduotojas Gerald
Gerald Warren sako, jog vy
riausybė numatė ir tokį atvejį,
kad kontraktas gali būti atmes
tos, ir tam pasiruošė. Tautinė
gvardija j pagalbą policijai su
mobilizuota aštuoniese valstijo
se. Smurto ir vandalizmo prieš

PASAULINE ANTIKOMUNISTINE
KONFERENCIJA
Bus balandžio 8-11 Washingtone

nestreikuojančius 'buvo ir va
kar, bet neatrodo, kad jų būtų
daugiau, nei pirmiau. Apie sunk
vežimių apšaudymus vakar bu
vo pranešta iš Iowos, Indianos,
Delaware ir Mlinojaus.

Ko šoferiai nori?
IŠ atskirų vietų įvairių pa
reiškimų aiškėja, kad pasirašy
tas kontraktas vairuotojų ne
patenkina ir neužtenka valdžios
garantijos, kad bus skysto ku
ro visur, kur jo reikia, kad bus
išmokėti skirtumai, kurie susi
daro dėl dizelinio kuro pabran
gimo, kad bus padidintas jų at
lyginimas dėl pragyvenimo pa
brangimo. Jie nori, kad dizeli
nio kuro kaina būtų tokia, ko
kia buvo 1073 gegužės mėnesį.
Dėl streiko nuo vakar dienos
atsirado 100,000 naujų bedar
bių, daugiausia maisto ir auto
mobilių pramonėje. 21 mėsos
perdirbimo fabrikas buvo visai
uždarytas, šią savaitę į skerdyk
las buvo atvežta 25 proc. ma
žiau mėsos. Daugely vietų kitą
savaitę pritrūks krautuvėse mė
sos, nežiūrint, kaip išsispręs
streikas. Normalus pristatymas
yra nutrūkęs, ir pilnas pristaty
mas nedaug 'ką galėtų padėti.
Daugiausia paliesta sritis yra Amerikos šiaurės rytai, ir
ten maisto prekių trūkumas jau
čiamas stipriausiai.

WASHINGTONAS, _ Ener
gijos administratorius William
Simon sako, kad šoferių reika
lavimas dizelinio kuro kainas
sumažinti iki 1973 metų gegu
žės mėnesio normų, yra nerea
lus. Tada reikėtų atsukti visą
ekonomiją atgal, sustabdyti ju
dėjimą. Galima (kalbėti tik apie
kitus pagerinimus, bet ne kai
nų mažinimą.

minitnikai — Fethi Tevetoglu, ir
Jose Roy. Dalyvaus ir 'buvęs Pie
tų Vietnamo premjeras dr.Phan
Huy Quat.
Pasaulinės
antikomunistinės
lygos prezidentu yra prof. Rai
mundo Guerrero liš Meksikos.
Lyga buvo įkurta 1966 ir pasi
šventė kavai už žmogaus verty
Watergate
bes, taiką pasauly, demokratiją,
paremta teisingumu, laisvu apsi
komitetas dar
sprendimu ir tautų nepriklauso
nesilikviduos
Konferencijos garbės 'pirmi mybe.
Posėdžiai Washingtone
bus
ninkais 'bus Kongreso atstovai:
šen. Jetsse Helms (resp., N. C.) Statler-Hiltan viešbuty.
WASHENGTONAS. — Vakar
ir kongresmanai Clement ZabLeon Jaworski buvo susitikęs
locki (dem., Wisc.) bea Philip Pagrobimas buvo su prezidento Nbcono advoka
Grane (resp. IU.). Kalbėtojais
tais ir tarėsi apie kai kurių do
bus žinomi antikomunistai: Wil- politiniais motyvais kumentų ir užrekordavimų pa
liam Bučki ey, Jr., Nathan Ross
rodymą Watergato bylos tardy
iš Liberijos šen. Sergio Janpa iš
BERKELEY, Cal. — Pogrin tojui.
Gilės, dr. Han Lih-wu iš Kinijos džio teroristinė organizacija,
Senato Watergate komitetas
(Taiiwano), Mario Lažo iš Ku “Išlaisvinimo armija” atsiliepė, nubalsavo savo surinktą me
bos ir Suząnne Labin iš Pran kad jie pagrobė Hearsto dukte džiagą perduoti Atstovų rūmų
cūzijos.
rį Patrida. Sakoma, kad pagro Teisiniam komitetui, renkan
bimas
buvo “politiniais sumeti čiam medžiagą prezidento ap
Tarp 300 delegatų ir stebėtojų
mais
”
,
bet nesako, 'ko jie nori. kaltinimui. Komitetas taip pat
bus svetimų valstybių valdžios
Grupę
sudaro
juodųjų ir baltų nutarė vasario 28 dieną dar ne
atstovų, parlamentarų, akademi
jų
teroristai
ir
grasina, kad nie paskelbti galutinio savo prane
Rinkimai vasario 28
rų, Enoclh Powell atsisako kan kų, laikraštininkų, prekybininkų,
kas
nebandytų
jos išlaisvinti šimo. kad nebūtų užbėgta už a•kariškių ir kitų profesijų. Žadėjo
LONDONAS. _ Britanijos didatuoti j parlamentą. Tai bu atvykti Turkijos ir Filipinų sena- jėga. Jei taip bus daroma, ją kių ir padaryta įtakos teismo
ministeris pirm. Edward Heath vo nemažas smūgis konservato to užsienio reikalų komiteto par- nušaus.
sprendimams į Watergwte įvel
riams.
Washingtonas. — Septinto
ji Pasaulinė antikomunistinė
konferencija bus Waishingtone
nuo balandžio 8 iki 11 dienos.
Joje dalyvaus daugiau nei 300
delegatų iš 65 kraštų. Konferen
cijos pirmininku bus gen. Tho
mas Lane. Pirmosios šešios kon
ferencijos buvo Meksikoje ir Azi
jos šalyse. Šių metų konferenci
jos tema: “Taika reiškia visiems
laisvę ir teisingumą”.

HEATH PALEIDO BRITU
PARLAMENTA

paleido parlamentą ir naujus
rinkimus paskyrė vasario 28,
daugiau, negu metais anksčiau
prieis pasibaigiant terminui.
Heath siekia naujo mandato
penkeriems metams kovoti bū
infliacija ir angliakasiais, su
kuriais negali susikalbėti.
Heath kreipėsi j angliakasius
dar su vienu pasiūlymu: jie tu
ri atsižvelgti tautos reikalų ir
streiką atidėti iki rinkimų. Uni
jos prezidentas Joe Gormley
tam pritaria, ir vakar tą reikalą
dar kartą sprendė unijos vadų
susirinkimas.
Vakar paaiškėjo, kad Heath

tųjų byloms. Kad komitetas ga

Kas laimės rinkimus, neaiš
lėtų veikti ir po vasario 28, iš
ku. Vienas laikraštis ir priva
iždo paprašė dar 300,000 dol.
tūs spėjikai, nujausdami visuo
menės opini ją, sako, kad Heath
laimės santykiu 7:4, bet atsar
KALENDORIUS
gesni ir turį daugiau patyrimo,
Vasario 9: šv. Donatas, iv.
sako, kad balsai pasidalins ly
Apolonija, Girvydas, Algė.
giomis tarp konservatorių ir
Vasario 10: šv. Silvanas, šv.
darbečių. Apie liberalų partiją
Cholastika,
Skaistutis, Gražutė.
nekalbama, ji jau seniai neturi
Vasario
11:
šv. Paskalis, šv.
didelės reikšmės. Britanijoj įFelisė, Algirdas, Dailė.
spėti tačiau nelengva. Reikia
Saulė teka 7:55, leidžias 6:15.
atsiminti praėjusius rinkimus,
kai visi visuomenės opinijos ty
ORAS
rinėtojai iš anksto buvo numa
tę darbiečių laimėjimą, o išėjo Britanijoj labai trūksta naftos produktų. Automobilių eilės prie gazo
Dalinai saulėta, kiek šilčiau,
partijos viena ryškiausių figū- priešingai.
apie 30 laipsnių.
lino stočių

lankiusiems svečiams ateitį bu
rėm ir t. t.

DRAUGAS, penktadienis, 1974 m. vasario mėn. 8 d.

Vasarai atėjus, būdavo geguži
nės, iškylos į Pažaislio vienuo
lyną, į Panemunės mišką, eks
kursijos garlaiviu į Jurbarką ir
kitur ir — mėgdavom baidarė
mis (laiveliais) Nemunu paplaukyti.

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas
siųsti: 6522 South Rockweil Avė., Chicago, IL 60629. Telef. 778-7852

’ GAVĖNIOS SEMINARO
REIKALU

Živilė Numgaudaitė skaitė
įdomą paskaitą apie dramą. Pir
miausia ji trumpai apibūdino
dramos istoriją. Paskui sekė pa
vyzdžiai ir pratybos, išvaidintos
pačių moksleivių. Susibūrę po
du, turėjom suvaidinti žmogų
prieš veidrodį, be žodžių. Tada
penkiese ar šešiese suvaidinom
judinamą dalyką, nevartodami
rankų. Pats įdomiausias ir mė
giamiausias iš šių pratimų buvo
paskutinis, kai visa kuopa suvai
dino “mašiną”, naudodami kūną
ir įvairius garsus. Tai darėm net
keletą kartų. Paskaita buvo la
bai įdomi. Susirinkimą baigėme
pranešimu apie moksleivių ren
giamus šokius.

Chicagos sendraugių valdyba
buvo susirinkusi sausio 13 d.
pas sekretorę Nijolę Dumbrytę
ir aptarė įvairius reikalus.
Pirmiausia buvo pasidžiaugta,
kad sendraugių ruoštas Naujųjų
metų sutikimas pavyko. Į Pressman salę susirinko daugiau kaip
200 at-kų sendraugių, jų bičiulių
ir pažįstamų ir taip pat nema
žai jaunimo, studentų at-kų su
draugais. Valdyba dėkinga vi
siems dalyviams. Valdyba nu
sprendė jau dabar rezervuoti tą
pačią salę sekančių Naujų metų
sutikimui.
Vida Kazlauskaitė
A. Skrupskelienė ir A. LiuleviČienė surado kalbėtojus ketu
CHICAGOS LEPNIŪNO
riems gavėnios seminarams, ku
KUOPOS IŠKYLA
rie įvyks Jaunimo centre. Pir
mas seminaras bus kovo 8 d. Ra
Sausio 19, šeštadienio vaka
šytojas Al. Baronas kalbės te
ma “Patrick White — 1973 m. re, lipniūniečiai rinkosi Jauni
literatūros Nobelio premijos mo centre čiuožinėjimo iškylai
laureatas”. Kovo 22 d. paskaitą į Willow Springs Ice Chąlet.
Jau pusė šešių buvo atvykę
skaitys dr. K. Keblys iš Detroi
20
moksleivių, o mašinų tebuvo
to ir kovo 31 d. — dr. J. Girnius
trys.
iŠ Bostono. Balandžio 7 d. semi
Skambinimai telefonų dau
narui prof. A. Maceina sutiko at
giau
mašinų neprišaukė, o 6 vai.
siųsti paskaitą. Jau dabar kvie
moksleivių
skaičius padidėjo iki
čiame visus at-kus ir visą plačią
26.
Tačiau
nutarėme
vis tiek va
visuomenę tose paskaitose daly
žiuoti.
Į
Aleksandro
Pakalniškio
vauti. Chicago at-kai, parodyki
me savo solidarumą kalbėto Chevroletą kimšome visas ma
jams, kadangi kai kurie prelegen žesnes merginas. Sukimšomel2.
tai net iš toli atvyksta paskaitų Šiaip taip uždarius duris, maši
na pradėjo riedėt Willow Springs
skaityti.
pusėn. Likusieji keturiolika leng
Gegužės 5 d. Jaunimo centre vai sutilpo į mažesnes dvi maši
jvyks tradicinė šeimos šventė. nas, ir iškyla nebuvo atšaukta.
Joje programą atlikti sutiko Lip
Po pusvalandžio, jau artimai
niūno, Dielininkaičio ir Cicero susipažinę, moksleiviai ir moks
at-kų kuopos, o joms talkinin leivės išsinarpliojo iš mašinų
kauti pažadėjo studentai. Tad
čiuožinėjimo aikštėje. Užsimo
at-kai, rezervuokit jau iš anksto kėję įėjimo mokestį, su pačiūžo
tą dieną ir atvykite į Jaunimo
mis virtome ant stiklinio ledo..
centrą.
Laikas labai greitai prabėgo
Valdybos pirmininkė R. Jau- bečiuožiant. Nė nepastebėjom,
tokaitė pranešė, kad jai teko su kaip tarnautojai aštuntą valan
žinoti iš “Aidų” redaktoriaus, dą varė mus nuo ledo. Bet jau
kad ne visi at-kai užsisako šį daug kam pradėjo skaudėti
žurnalą. At-kai, kurie dar ne minkštesnės vietos.
skaito šio kultūrinio žurnalo,
Pas Domą Lapkų smagiai už
prašomi jį užsisakyti. “Aidų” baigėme vakarą. Klausėmės pia
adresas: 361 Highland Blvd., nino, gitaros muzikos, šnekučia
Brooklyn, N. Y. 1107 Metinė
vomės. Užsisakę pizza, numal
prenumerata $10.
šinome čiuožinėjimo sukeltą al
kį. Jau vidurnaktį paskutinieji
REIKIA TALKININKŲ
lipniūniečiai išvyko namo.
Aloyzas Pakaln&kis

Rudenį Čiurlionio galerijos
pirmininkės V. Balukienės papra
Syti, at-kai sendraugiai talkinin
kavo Alfonso Dargio meno kū
rinių parodoje, budėdami joje.
Dabar V. Balukienė vėl kreipėsi
j valdybos pirmininkę ir prašė,
kad at-kai padėtų prie tradicinės
vasario 16 parodos. Tad, atkai sendraugiai ir jų bičiuluiai,
neatsisakykte prsidėti prie šios
liet. kultūrinės veiklos, kai bus j
jus kreipiamasi.
At-kų sendraugių valdyba svei
kiną naujai išrinktą At-kų Pede
racijos vadą dr. P. Kisielių ir
linki jam daug sėkmės jo nau
jose pareigose.
N. D.
IS KUN. ALFONSO LIPNICNO
KUOPOS VEIKLOS

Sekmadienį, sausio 27 d. Chi
cagos kuopos moksleiviai rinko
si j Jaunimo centrą susirinkimui
ir paskaitai. Susirinkimą pradėjo
me malda, kurą sukalbėjo Ofe
lija Barškėtytė. Po to diskuta
vome einamuosius
reikalus.
Moksleivių laikraštėlio “Sūku
rio” redaktorė Aušra Clbaitė
trumpai aptarė medžiagą sekan
čiam leidiniui. Buvo sudarytas
padėjėjų komitetas. Pirmininkas
Aloyzas Pakalniškis pranešė,
kad bus slidinėjimo iškyla, šiam
reikalui organizuoti nudaryta
komisija.

PRANEŠIMAS KURSŲ
REIKALU

Aktyviai ruošiamasi artėjan
tiems moksleivių ir jaunučių glo
bėjų kursams. Iš gautų anketų
atrodo, kad dauguma globėjų
pasisako už atskirą diskutavi
mą jaunučių globėjų ir mokslei
vių globėjų reikalais. Taip pat
dauguma pageidavo, kad būta}
diskutuojama jaunuolio psicho
logija ir veiklos metodika.
Kursai bus ruošiami New
New Yorke ir Detroite. Rytuose
jie vyks gegužės 18-19, o vaka
ruose birželio 1-2 dienomis. Kur
sai ruošiami visiems globėjams
ir taip pat kviečiame kiekvieną
kuopą atsiųsti bent po vieną at
stovą iš valdybos. Norėtume iš
anksto susidaryti vaizdą, iš kur
ir kiek asmenų planuoja šį pava
sarį dalyvauti; kuri data ir ku
ris miestas patogiausias? Jeigu
nė vienas iš kuopos globėjų ne
gali dalyvauti, praneškite ir pa
rašykite kodėl. Tikime visus pa
matyti New Yorke arba Detroi
te.

Daugiau informacijų vėliau
pranešime. Laukiame iš visų pa
sisakymų. Rašykite: MAS CV,
286 East 17th St., Hamilton,
Ont., L9A 4M7 Canada.
MAS CV
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“Draugo” prenumerata mokama U anksto

Būdavo ir gražaus susikaupi
metams 6 mėn. 3 mėn. 1 mėn.
mo, susimąstymo valandų. Lan
Chicago. Cook, IU
$22.00 $13.00 $8.00 $4.50
kydavom dailininkų parodas,
Kanadoje
22.00
13.00
8.00
4.50
muziejus, senus pastatus, meno
Kitur JAV
11.00
20.00
6.50
3.00
institucijas. Giliausią įspūdį pa
Užsienyje
23.00
13.00
8.00
5.00
—
_ Savaitinis
likdavo aklųjų institutas, kai ma
13.00
7.00
• Redakcija straipsnius taiso save
tydavom vaikučius einant pagal
• Redakcija dirba kasdien
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
jutimą, skambinant pianinu pa
nesaugo, juos grąžina tik iš anssto
Iš ateitininkų organizacijos praeities. Šakių “žiburio” gimnazijos moks
niais — 8:30 — 12:00.
gal
specialias
gaidas
ir
vėliau
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Administracija dirba kasleivių ateitininkų valdyba su dvasios vadu kun. Ignu Starkum. Iš k.
turinj neatsako. Skelbimų kainos
8:30 — 4:30, šeštadieniais
stovi: Onutė Pavalkytė, Sofija Starkiūtė, Kunigunda Užupytė, Juzė atliekant tą dalyką pagal klausą.
8:30 — 12:00.
prisiunčiamos gavus prašymus.
Akelaitytė. Sėdi: Petrė Birbilaitė, Bronė Valuckaitė, žemai — Marytė Viena gražiabalsė mergaitė Beat
ričė, dar truputį reginti, stebin
Valuckaitė ir Elena Kačerauskaitė
This publication is available ln microfilm from:
davo mus savo balsu, savo gra
XEROX UNIVERSITY MICROFILM S
žia išvaizda, o ypač dideliu jaut
800 North Zeeb Road — Ann Arbor, Mich. 48100
rumu mažiems, tokio pat likimo
'GIEDROS" KORPORACIJA
vaikams. Ten visada nunešdaivom riešutų ir saldainių nelai
apie dvejus metus, kol lietuviai
ATSIMINIMAI
mingiems instituto gyventojams, ninkaudavo, reikalui esant, ki iš tos stovyklos išemigravo j
EMILIJA MASILIŪNAITĖ-fALIOKIENA
iš ten išeidavom visos giliai su toms atsikūrusioms ateitininkų kitus kraštus.
korporacijoms, dirbo su ateiti
žiais
pasipuošusios,
su
korpo(Bus daugiau)
jaudintos.
(Tęsinys)
ninkais
moksleiviais. Ten veikė
rantiškomis juostelėmis persiGražiai klestėjo "Giedra”, bu
Kas pavasarį, gegužės mėne juosusios (nežiūrint, kokios spal
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
sį, “Giedra ruošdavo iškilmin vos suknelė būdavo) ir su bal vo judri, gyvastinga. Jaunutės
30% Ud 50% nuolaida
gą savo švente. Iš rvto visos tomis pirštinaitėmis. Pasikvies studentės stojo į Korp! Giedrą,
uniformuotos (su kepuraitėmis, davom daug svečių^ Susilaukda- baigusios jungėsi į vyresniųjų A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai
Incoine Tax Service
juostelėmis ir baltomis pirštinė vom apsčiai iš kitų korporacijų, giedrininkių eiles. 1940 m. baisi
SOUTHWEST FURNITURE CO.
3548
SOUTH
EMKI»IJ> AVENUE
mis) ir su vėliava išklausydavo net iš skirtingos ideologijos tar komunistinė hydra, užplūdusi
6200 S. VVestern - Tel. GR 64421
CHICAGO, ILLINOIS 80609
šv. Mišių, eidavo prie Dievo sta po. “Giedrą” ir kitos korporaci Lietuvą, nutraukė visą lietuviš
Tel. LA 3-1387
lo, o vėliau Ateitininkų namuo jos kviesdavosi į savo iškilmes, ką veikimą, sustabdė ir “Gied
(Dėl asmenįAko pasimatymo
se, didžiojoj salėj, būdavo iškil nes ji buvo populiari studentų ros” veikimą.
akajilbinti po 6 vai. vakaro).
mingas posėdis. Čia mokslo me tarpe. Kartais atvažiuodavo lat
1944 m., antru kartu artėjant
Pensijos ir kompensacijos iš Vo
tus išbuvusios kandidatėmis duo vių arba estų studentų atlanky komunistams Lietuvos link, kietijos ir iš kitų kraštų pilietybės
įvairių valstybės
formų
davo įžodį, priklaupusios ant de ti mūsų Alma Mater. Visada daug lietuvių paliko savo tėvynę popieriai.
pildymas. Interesantų reikalais lan
SPECIALIAI
šinio kelio, pabučiuodavo vėlia studentų atstovybė (kuri buvo ir beviltiškai išsiblaškė po visą kosi valdžios ir savivaldybės įstaigo
se bei konsulatuose. Padeda sutvar
vą ir prie daugybės liudininkų sudaryta iš įvairių organizaci pasaulį. Tačiau “Giedra” 1947 kyti pensijas ir bedarbių pašalpas
tapdavo tikromis "Giedros” na jų) kviesdavo giedrininkes pa m. sužibo Vokietijoj, Hanau sto bei (kitus panašius reikalus. Taip pat
paruošia emigracinius dokumentus ir
rėmis. Kūma Ona Krikščiūnienė gelbėt užiminėti svečius, atsto vykloj. Susibūrė ten 12 energin iškvietimus į Ameriką.. Sudaromi tes
tamentai ar
asmenų
paieškojimai.
LIETUVĄ
pasveikindavo naujas nares ir vauti lietuviams studentams
gų studenčių ir sudarė “Giedrą”. Kreiptis asmeniškai arba laiškais.
prisegdavo joms gėles. Kūmas
Buvo “Giedros’’ tradicija kas Jos ruošdavo paskaitas, talki- «*ęj!?W*iIE-*i*i«eilW!i8*!*t*^***********
Pilnai Apmoksta
dr. Pijus Bielskus uždėdavo ant met ruošti Užgavėnių balių. Jau
Pilnai garantuota
pečių juosteles.
nom galvom būdavo didelis rū guiiiimiiuiiimiimimiiiiiiimiimiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiimmiiiiĮ:
10 šiltų skarelių su aukso siū
Visoms diena buvo smagi, gra pestis, kaip čia gražiai išpuošti
lais.
SOLEMN NOVENA
žiai pradėta. Vakare būdavo ki salę, fojė, vestibiulį. Pačios ruoš
5 Vilnonės skarelės 32” ,X
tas džiaugsmas. Vakare — šven davom vaidinimus, šokom bale
32”, su aukso siūlais,
to
tės balius. Visos būdavom, to tą, dainavom, ruoėėm loterijas,
ir
5 Acrylic skarelės 32” x 32”.
laiko mada, vakariniais drabu apsirengusios čigonėmis, atsi

Didelės Vertybės

J

su aukso siūlais.
Pilna kaina —
Oro paštu —

ST. JUDE

5 Vilnonės skarelės 32”''X
32”, be kutų
ir
1 Itališkas pliušinis lovos
užtiesalas dvigubo dydžio,
190 x 230, gražūs raštai 4r
spalvos.

“Patron of Hopeless or Difficult Cases”

February 16th thru February 24lh, 1974
2:00 P.M. (3:00 P.M. Sunday)
5:30 P.M. (Omitted Sunday)
8:00 P.M.

Pilna kaina —

Geriausia vertė
Puikiausia dovana
Pilna kaina

Novena Speaker

Rev. Patrick SJiannon, C.M.F.
Novena Director

FATHERS

3200 East 91st Street, Chicago, Illinois

I

PA DĖKA
Kompozitorei GIEDRAI GUDAUSKIENEI
už pagalbą savo žiniomis man rengiant referatą
“Lietuvių liaudies dainos ir muzika” Loyola Marymount Universitetui Los Angeles ir JŪRATEI
RAUUNAITYTEI už paskolintas kankles supa
žindinti labai nuoširdžiai dėkoju.
Antanas Kęstutis Nyergeg

HUnoia Central “South Chicago” train to 01st Street and walk
a half block east. Or take U. S. 41 to 91st Street and turn weat.
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EKSKURSIJOS I LIETUVA 1974 METAIS
American TraveI Service Biflras šiais metais yra suorganizavęs
10 grupinių kelionių į Lietuvą. Tai yra kelionių biūras, kuris pir
masis pradėjo organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą
šioje srityje.
VISOS GRUPES LIETUVOJ PRALEIS 5 DIENAS (1 dieną Kaune),
EKSKURSIJŲ IŠVYKIMO DATOS YRA SEKANČIOS:
GEGUŽĖS MĖN. 20 D.

BIRŽELIO MĖN. 11 D.
BIRŽELIO MĖN. 17 D.

LIEPOS MĖN 1 D.
i

Ukrainian Congress Committee of America
ir
Security Savings and Loan Assn. of Chicago

LIEPOS MĖN. 8 D.
LIEPOS MĖN. 14 D.

ruošia

RUGPIŪČIO MĖN. 4 D.

PIRMĄ PASIRODYMĄ — KONCERTĄ AMERIKOJE

RUGPIŪČIO MĖN 15 D.
RUGSĖJO MĖN. 1 D.

Klevo Valstybinės Operos solistės

HANNA KOLESNIK
Mezzo - soprano

Akomp.

W0L0DYMYR

RftTUSHNY

Šį sekmad., vasario 10 d., 7 vai. vak.
ORCHESTRA HALL
220 S. Michigan Avė.

—

Chicago, Illinois

Bilietai prie įėjimo — $8.00, $6.50, $5.50, $4.00

SPALIO MĖN. 2 D.

— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų
sustoja Leningrade
— CHICAGO — 15 dienų
— CHICAGO — NEW YORK — 17 dienų
sustoja Helsinki
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų
sustoja Lisabonoje
— CHICAGO — NEW YORK — 17 dienų
sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų
sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų
sustoja Helsinki
— CHICAGO — 17 dienų — sustoja Romoje
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų
arba 20 dienų (sustojant Romoje)
— CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų
sustoja Helsinki

$115.00

COMBINATION SPECIAL

NATIONAL SHRINE OF ST. JUDE
CLARETIAN

$123.00

DIRBTINIO KAILIO
PALTAS

Reverend Robert Weiss, C.P.

Kun. Jonas Šulcas “Lapės” vaikų stovykloje, Brazilijoje

$77.00
$91.00

—

Nepaprasta vertybė
3 jardai medžiagos vyriškam
Žiem. paltui 100% vilnonė
3 jardai medžiagos moteriš
kam žiem. paltui, 100% vil
nonė
3>/2 jardų medžiagos vyriš
kam kostiumui, 100% vil
nonė
3 jardai medžiagos moteriškai
žiem. suknelei, 100% vilno
nė
2 Paklodės, dvigubo dydžio
2 Pagalvių užvalkalai
6 Turkiški rankšluosčiai
Pilna kaina —
$203.00
SPECIAL I
$91.00
10 sv. grynų kiaulinių taukų
10 sv. kvietinių miltų
10 sv. ryžių
10 sv. cukraus

DAUG KITŲ PUIKIŲ
DAIKTŲ
—
—

REIKALAUKITE MŪSŲ
NEMOKAMO

ILIUSTRUOTO KATALOGO
—
—

—

—
—

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — DALYVIŲ SKAIČIUS GRUPĖSE YRA
RIBOTAS.
KEUONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS VĖLIAU.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South VVestern Avenue
Chicago, Illinois 60643
Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lieuvos padarome reikalingus iškvietimo
dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po visą Ame
riką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame bilietus, parūpiname vizas —
be jokio papildomo mokesčio.

Užsakykite dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street
Penktas aukštas
New York, N.Y. 10010
Tel. — 982-1530
LABAI SVARBU
Vartoti rūbai
svečiams- iš USSR
Reikalaukite mūsų
specialaus biuletenio.

MES TURIME 25 METŲ
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR
TAIP PAT TURIM

TŪKSTANČIUS
PATENKINTŲ KLIENTŲ.

Pirmumas tautai

ARTĖJA PAVOJINGAS TARPSNIS

DIDŽIOSIOMS ŠVENTĖMS RUOŠIANTIS
Bendras gėris turi pirmumą, tūroms įjungti į Amerikos kul
prieš asmeninę gerovę. Tauta tūros margumyną yra bendrų
turi pirmumą prieš paskirą žmo šio krašto siekimų, auklėjimo
gų, kada neliečiama žmogaus pastangų, politinio suvienodini
dvasinė prigimtis ir jo amžinie mo ir atsakomybės uždėjimo
ji tikslai. Bet šie reikalai nesi kryptis. Etninėms grupėms rem
kerta, jeigu žmogus žino savo ti ir jų praeičiai tirti pastangos
asmenines ir tautines pareigas, šiuo metu yra tapusios mados
kaip asmuo ir savos tautos na reikalu, kaip ilgametis Columrys. Kas vieną ar kitą pusę per bijos universiteto profesorius R.
tempia, kenkia ir tautos ir žmo AJbrecht - Oarrie įsakmiai pa
gaus gerovei, nes tauta susidaro brėžia. Jo nuomone dabarties
iš žmonių — protingų asmenų susidomėjimas etninių grupių
ip sava valia apsisprendusių praeitimi yra tik laikinis reika
siekti gėrio sau ir savo tautai. las, nieko naujo nežadąs atei
Organizavimasis j tautines or tyje, o “greitas fizinis ir socia
ganizacijas išeivijoje yra tauti linis judėjimas be sunkumų iš
nio pasipildymo ir kartu bend spręs etniškumo sulydinimą”,
ravimo su savaisiais noras. Su nes tuo remiasi socialiniai šio
jais riša daugelis bendrų reika krašto pasikeitimai.
lų, ypač tėvynės ilgesys. Orga
Kilmės požiūriu galima orga
nizavimasis j ideologines orga nizuotis visuomeniškai, bet to
nizacijas savo tautybės ribose kia organizaci ja mažai turi reikš
pagelbsti paskirtam žmogui bran mės tautiniu požiūriu. Nors vi
dinti savo pasaulėžiūrą, geriau suomeninis bendravimas padeda
pažinti savo tikslus ir visuome išsilaikyti ir tautiniu atžvilgiu,
ninius uždavinius. Tautinės or bet tas bendravimas tegali bū
ganizacijos išeiviams seniau dar ti atremtas tik tautiniu įsitiki
buvo reikalingos bent šiek tiek nimu ir noru priklausyti savo
apsidrausti materialiniu atžvil tautai
*
giu, užsitikrinti ligos atvejams,
Savos visuomeninės veiklos
sudaryti sąlygas savo vaikams
rėmimas ir noras pažadinti et
auklėti ir mokyti.
Pagaliau nėra paskutinėje vie ninę kultūrą, paveldėtą iš tėvų,
toje ir grynai sentimentų pa tegali bręsti tik teisingam savo
diktuotos visuomeninės grupės, tautiškumo supratime. Visuome
kurias sudaro iš vienos vietos ninės veiklos uždavinys turi bū
kilę žmonės, panašiais rūpes ti pirmiausia remiamas tautiniu
čiais gyvenę ar net dabar gyve bendrumu, noru prisidėti prie
ną. Dėlto turėjome ir turime į- tautinio gėrio — politinio, visuo
vairių klubų ir draugijų, 'kurių meninio, auklėjamojo, pasaulė
vienos jau mirė, kitos laikosi ir žiūros brandinimo. Kitaip veikla
gal dar ilgai laikysis, bet jos vi darosi tik pabendravimu ar pro
laiko
sos savo laiku ir savo vietoje fesiniu pasitobulinimu,
yra atlikusios visuomeninės ir praleidimu savųjų tarpe ar ben
tautinės reikšmės darbus.
draminčių subuvimais. Tai nėra
peiktini
dalykai, jeigu jie yra
Slavas organizacijas turime
vertinti, nors pagrindinio tikslo savo vietoje, bet jų negalima lai
atžvilgiu jų yra per daug, jei kyti lygiaverte tautine veikla
tik jos neiškrypsta iš tikrojo ar tikrų tautinių tikslų sieki
visuomeninio kelio ir nekliudo mu.
tautiniams siekimams, kaip pvz.
Tautybė jungia žmones siekti
tokios, kurios iš tolo gelbsti sve tų tikslų, kurių tuo metu siekia
timoms jėgoms greičiau už tautos dauguma. Nereikia apie
smaugti savo pačių brolius. Vi tautinę sąmonę kalbėti tiems,
suomeniško bendravimo troški kurie ją yra atsinešę iš savo tė
mas reikalingas kiekvienam, juo vynės ir tokią tebelaiko, bet
labiau išeivijoje, nes tai padeda ją reikia žadinti tuose, kurie ją
bendrai siekti tautinio gėrio, o užmigdė dabarties sąlygose, ku
paskiram žmogui gelbsti išsilai riems tauta ir jos reikalai lie
kyti naudingu savo tautos na ka šalia jų asmeninio gyvenimo
riu.
arba už jų siauro gyvenimo ri
/
' V*
bų.
Šiandien mūsų ir (kitų ateivių
Tikra prasme tautinę sąmonę
organizacijose labiau pabrėžia
reikia skiepyti toje kartoje, ku
ma kilmė, negu tautinis bend
ri praeities sentimentų neturi,
rumas. Paviršium žvelgiant, ne
bet sąmoningai teigia savo pri
pastebima didelio skirtumo, bet
klausomumą tai tautai, (kuriai
iš tikrųjų tai yra tik ieškojimas
priklauso ir jų tėvai. Jeigu skie
kultūrinių, tradicinių, tautinių
liekanų tuose, kurie tas verty pijimą galima pavadinti maža
operacija, tai tų operacijų mes
bes paveldėjo iš savo tėvų ar
atliekame
daug — mokyklos,
senelių. Net ir įstatymo projaunimo
organizacijos, pagalba
jektas tirti etninių grupių pra
vaikams siekti aukštųjų mokslų.
eičiai nėra tas pat, kas tauti
nėms grupėms palaikyti, kad Bet skiepijimas negali virsti
nuolatinėmis dejonėmis,
kad
jos bendrajam katile pergtreitai
jaunieji medeliai dar vis perma
nebūtų suvirintos į vieną skys
žai teneša vaisių.
tą masę. Nors ir amerikiečiai
save vadina tauta, bet šiai są
Tai kaip tik reiktų prisiminti
vokai duodama kita prasmė — didžiųjų tautinių švenčių progo
ne tikrojo tautiškumo. Tai ne mis. Tautos gėris ir reikalai tu
smerkiame, nes naujas kraštas, ri stovėti aukščiau grupių, or
susidedąs iš imigrantų, turi kur ganizacijų, sambūrių. Tautinę
ti vienetą bent politiniu, pilieti sąmonę pažadinti ir atsakomy
niu ir valstybiniu požiūriu, nes bės tautai pirmumą iškelti šiuo
tai valstybės ir jos santvarkos metu reikia daugiau, nes Va
išsilaikymo pagrindas.
sario 16-itoji neturi likti tik pa
Tačiau etniškumo žymių lieka buvojimu didesniam būry, bet
kiekvienoje grupėje, kuri yra turi atgauti tikrąją savo reikš
mažiau susimaišiusi su kitomis mę ir prasmę, kad pirmasis vi
tautybėmis vedybų keliu. Tokių sos veiklos uždavinys būtų tau
etninių grupių rėmimas jų kul ta ir tautos ateitis.
Pr. Gr.

KODĖL KRIKŠČIONYS

Vakarų pasaulio sąranga gali būti sukrėsta
Du visuotiniai karai išjudino
pasaulio pamatus. Pirmojo pa
baigoje bolševikai, laimėję re
voliucijos metu. sukūrė naują
santvarką, bandė primesti neti
kėjimo tikėjimą,
kuris buvo
kampinis akmuo jų sąrango
je. Bandymai revoliuciją daryti
Vakarų Europoje nepavyko.
Žmogaus išaukštinimas, klaidžio
jimas ir pakrikimas sviedė jį į
kitą prarają — tautinę diktatū
rą, kuri atslinko demokratinių
santvarkų tuštumom
Antrojo visuotinio karo metu
pasireiškė nepaprastai žiaurus
diktatūrų siautėjimas. Anglo-,
saksaškos demokratijos, pasitel
kusios jau paliegusią proletaria
to diktatūrą, sunaikino tautines
diktatūras. JAV geras vardas
greitai buvo sudilintas. Vakarų
pasaulyje ėmė stiprėti netikėji
mas, dorinis pakrikimas ir net
politinė trintis, Maskvos prole
tariato diktatūra rado gerą pro
gą pasistūmėti Vakarų Europo
je ir Tolimuose Rytuose. Ji spar
čiai ginklavosi savo gyventojų
skurdo sąskaitom Jos užsienio
politika būtų buvusi nuožmes
nė, jei ne rusiškojo imperializ
mo susidūrimas su 'kiniškuoju.
Ūkiniai negalavimai ją slėgė.
Nelauktas smūgis vakariečiams

Vakarietiški kraštai rėmėsi
tik nepaprasta ūkine pažanga
ir jos vilčių stiprybe. Karo nu
siaubta Vakarų Europa nepap
rastai greitai atsikūrė ir išug
dė ūkinę galybę. Japonijos ūki
nė pažanga nustebino pasaulį.
JAV ūkinė galybė grėsė mažų
atoslūgių ir pakilimų bangomis,
bet buvo priversta atsisakyti
dolerio padengimo auksu. Jos,
kaip ir kiti kapitalistiniai kraš
tai, pergyveno gana didelį in
fliacijos spaudimą, kuris šiais
metais gali pastūmėti į Ūkinį
atoslūgį. Jis nebūtų buvęs ašt
rus, jei ne arabų kraštų naftos
išvežimo varžymas ir kelerio
pas jos kainos pakėlimas.
Stambieji pramonės kraštai
jau anksčiau turėjo susirūpinti
žaliavų klausimu. Jis buvo ati
dėliotas, kol sulaukė smūgio.
Naftos varžymas gali būti su
švelnintas, bet jos kaina vargu
bus sumažinta. Naftos kraštų
bendravimas gali būti pavyzdys
kitų žaliavų gamintojams už
savo gaminius reikalauti aukš
tesnės kainos. Tarp pramonės
kraštų ir žaliavų gamintojų ga
li prasidėti aštresnė kova, ku
ri neabejotinai turės įtakos tarp
tautiniam ūkiniam bendravimui
ir pasauliniam ūkiui.

GEDIMINAS GALVA
jei nebus surasti nauji ir šalti
nių naudojimas
patobulintas,
gali tenkinti tik kelis dešimt
mečius pasaulio poreikių. Naf
ta gali būti tik dalinai pakeista
energetikos ūkyje, bet ji neturi
pakaitalo pramonės gamyboje.
Naftos ištekliam mažėjant, kils
jos kaina. Jos kainos kilimas
turės įtakos į pramonės gami
nių ir net patarnavimo kainą.
Pramonės gaminių kainų kili
mas skatins infliaciją, kuri savd keliu gali pastūmėti į gamy
bos siaurinimą ir didesnį nedar
bą. .
Pramonės kraštuose gali iš
kilti aštri socialinė ir visuome
ninė trintis: streikai ir politinai neramumai. Proletariato dik
tatūros gali dar paaštrinti san
tykius, padidinti įtampą demo
kratinėms santvarkoms sutrik
dyti ir bandyti nuversti. Jos jau
seniai svajojo apie pasaulinę
revoliuciją, bet ji buvo atidėlio
ta ateičiai, belaukiant palankes
nių sąlygų.
Pramonės gaminių kainoms
pakilus bus sujauktas tarptau
tinis ūkinis bendravimas. Pra
monės kraštai .turės akyliai taik
stytis naujoms sąlygoms. La
biausiai nukentės ūkiškai atsi
likę kraštai, neturintys didesnės
paklausos žaliavų. Dėl trąšų ir
kitų būtinų reikmenų trūkumo
žemės ūkio gamyba gaili suma
žėti vadinamos žaliosios revoliu
cijos kraštuose. Ten maisto trū
kumas gali pasireikšti dar šiame
amžiuje.
Maskvos požiūris

Politinio biuro narys B. N.
Ponoanariovas 50 metų sukak
ties proga nuo Lenino mirties
ypatingą dėmesį savo kalboje
kreipė į dabartinės krizės pra
džią ir skatino komunistų par
tiją pasiruošti puolimui. Tai

kos sambūvis nesąs tvirtas, nes
imperialistinių kraštų kariniai
sluoksniai norį sugriauti jį.
Kapitalistinis pasaulis pergy
venąs nuolatinius ciklinius ban
gavimus. šiuo metu jis esąs sle
giamas daugelio krizių: kuro,
valiutų, ekologinės, karinės ir
politinės. Kapitalistiniuose kraš
tuose, kurie kovoją prieš ko
munizmą, jau prasidėję strei
kai, kraštutinis bruzdėjimas ir
net karinė drumstis.

Šiose sąlygose jis siūlė dary
ti tinkamus žygius naftos ir ki
tų žaliavų gamybos kraštams
susijungti. Ypatingai komunis
tų partijos dėmesys turi būti
suteiktas vesti kovai ūkiškai at
silikusiuose kraštuose, vadina
mame “trečiajame pasaulyje”.
Nepastoviame ir sukiužusiame kapitalistiniame pasaulyje
turįs būti daromas pertvarky
mas, kuris gali įgyvendinti re
voliucijas.
•
Komunistų partijos turinčios
pasimokyti iš padarytų klaidų,
nesėkmės Čilėje. Jos privalan
čios sutartinai kovoti prieš Ki
niją, sukurti tarptautinį sąjūdį
ir Vakaruose bendrauti su kito
mis kairiosiomis partijomis sa
vo tikslų siekti. Toks nusiteiki
mas vyrauja Maskvoje.
Pirmieji bandymai

Vakaruose stambiausia Itali
jos komunistų partija tebėra
šaltuose santykiuose su Maskva.
Prancūzijoje komunistų parti
ja pasuko link Maskvos, bend
radarbiauja su socialistais ir
priešiška šiaurinio Atlanto san
tarvei ir net Ūkinei bendrijai.
Anglijos komunistų partija
negausi, bet šiuo metu jau stip
rėja. Ūkinio pakrikimo metu ji
stengiasi palenkti darbininkų
sąjungas kraštutiniams veiks
mams, organizuoti streikus jau
ne konservatorių partijos vy-

SIEKIA
VIENYBĖS
I
Greitai ir miglotai atsakant į
Jclausiimus, kyla pavojus į visus —
net svarbius — žmogiškuosius da
lykus žiūrėti paviršutiniškai. Kas
eiigia, kad krikščionių vienijimosi
ąjūdis yra tik mada, tas išsistato
pavojų ne tik patį sąjūdį, bet ir
(pačią krikščionybę laikyti anks
čiau ir vėliau praeinančia mada.
Prieš pritardami anai nuomonei,
turime pažvelgti giliau į žmonių
prigimties polinkius ir į pačios
rikščionybės esmę. Tik tada su
tiktume su anais įtvirtintojais, jei
įei žmonių giliuose siekiuose, nei
rikščionybėje nerastume akstino,
kvepiančio krikščionis vienytis.
Vienybės siekimas yra vienas
pagrindinių' žmogaus polinkių.
Negailima tvirtinti, kad visi žy
mieji mintytojai jį laiko pačiu
pirmuoju žmogaus prigimties sie
kiu, Anaiptol. Pavyzdžiui, .utili
taristai teigia, kad žmogus pir
miausia siekia naudos, Freudas
—malonumo, Adler — galios,
Frankil — prasmės. O. Spranger
mano, kad skirtingi žmonių ti
pai siekia skirtingų tikslų: kas tie
sos, (kas naudos, kas grožio, kas
meilės, galios ar vienybės.
Pastaruosius, .vienybės ieškotojus
Spranger laiko religingais žmo
nėmis, siekiančiais vienybės su vi
sata, su Dievu- Vienybės sieki
mą žmonėse pabrėžia Froman. Pa
gal ji, žmogus siekia vienybės pa
grindinai dėl to, kad jis suvokia
savo atskirumą nuo kitų, savo be
jėgiškumą prieš .gamtos bei žmo
nijos gaivalingas jėgas ir prieš
pačią mirtį ir dėl viso to jaučia
baimingą nuogąstį.Žimogaius ats
kirumą jis .pavaizduoja sava Ge
nezės interpretacija Adomas ir
Ieva, suvalgę vaisių nuo gėrio - ir
- blogio - pažinimo medžio, paju
to atsiskyrę nuo gamtos ir nuo
viens kito. Tą atskirumą lydi sto
ka meilės: Adomas vietoj gynęs
Ievą, gina save, kaltindamas ją.
Taigi atskirumas ir nemeilė eina
išvien: juos lydi gėda, kaltės
jausmas ir baimingas nuogąstavi
mas. Žmonės iš to išsivaduoja,
kai vienijasi brandžia meile.
Brandi meilė vis dėlto yra rete-

riausybei nuversti, bet dabarti
nei krašto santvarkai pašalinti.
Angliakasiams pradėjus strei
ką, netrukus pramonės įmonės,
tedirbančios tris dienas per sa
vaitę, turės liautis veikusios.
Kraštas pateks j beviltišką pa
dėtį, nes 70% jėgainių iš anglies
gamina elektrą. Vyriausybė jau
pradėjo kovą prieš komunistus.
Jai atėjo talkon net opozicijos
— darbo partijos vadovas H.
Wilsonas, pasmerkęs komunis
žaliavų kraštų spaudimo
tų kurstymą pradėti streiką.
pasėkos
Anglijoje
užsiplieskė žūtbūtinė
Filipinų valstybės prezidentas Marcos (viduryje) apdovanojo aukščiau
Naftos pasauliniai ištekliai, siu krašto ordenu į Manilą atvykusį Japonijos premjerą Kakuei Tanaką kova.

Svetimuose kraštuose
Kolumbijos lietuvių įsikūrimo 25-rių metų

sukakčiai
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tinkamai aprūpinti. Čia yra rei
kalingas miesto vadovybės ir
Bažnyčios bendradarbiavimas ir
Popiežių Paulių VI aplankė atitinkamų planų suderinimas,
Romos miesto burmistras Dari- kad maldininkų dvasiniai lūkes
da drauge su miesto tarybos čiai nebūtų apvilti.
nariais. Ta proga pasakytoje
kalboje Paulius VI priminė Ro
mos miesto, kaip katalikybės
NEMOKAMAI TIKRINS ŠIRDĮ
centro dvasinį pašaukimą. “Am
Chicagos rotušės padaliny —
žinoji Roma — kalbėjo Paulius
VI — yra Popieriaus vyskupi Civic Center — nemokamai tik
ja. Artėjant šventiesiems Me rinama širdis, sprendžiant apie
tams, į Romą vėl krypsta viso širdies atakas, vyrų tarp 35 ir
katalikų pasaulio dėmesys. Ro 57 m. Tikrinimui vadovauja dr.
mos laukia didelė misija: sutik J. Stamler, pravesdamas moks

Kartą juokaudamas ir sakau:
— Jūs, p. Daktare, gyvenate antrąją jaunystę, su
jumis negalima susilyginti.
Daktaras labai patenkintas nuoširdžiai tik juo
kėsi. Valandėlę patylėjęs, tarė, ranką ąnt mano peties
dėdamas.
— Iš širdies linkiu ir Tamstai antrą jaunystę iš
gyventi.
Proscevičienė mirė jau man išvykus iš Kolumbijos.
Palaidota Medelline katalikų kapinėse.
Kitus, kuriuos reikėtų paminėti iš Medelline gyve
nančių, tai Vakarų Europos valstybėje baigusį komer
cinius mokslus Bulvičių, dabartinį “Nutibaro” bendro
vės direktorių. Jis turi nuosavą viešbutį VenecuelosKolumbijos pasienyje ir turizmo krautuvę. Medelline.
Malonus, simpatiškas žmogus, “Unros-Iro” Europoje
buvęs aukštas valdininkas, mokąs keletą svetimų kal
bų. Kilimo iš Vilkaviškio apskrities, žymaus veikėjo
N. Lietuvoje sūnus. Dabar jau pensijoje ir gyvena
Madride, Ispanijoje.
Sunku visus aprašyti ir suminėti, tačiau turiu pa
sakyti, kad Medelline ir jo apylinkėje gyveno Petrai

ti milijonus maldininkų ir juos linius tyrimus.

čiai, Petrauskai, Jankauskai, Butkevičius ir kiti. Vieni

ROMA LAUKIA
MALDININKŲ

Rimties valandėlei

r

jų ir dabar ten tebegyvena, kiti gi yra išvykę arba kai
kurie jau mirę, kaip Jankauskas, buvęs Kaimo polici
jos vadas, ir Elvikienė, taip pat M. Gaurišienė, Simas
Ūsorius, Tamulis.
Buvęs Medellino gyventojas gen. Pijus Grigaliū
nas-Glovackis mirė mieste Tunja, Boyaca departamen
te. Tai labai pamaldus asmuo, niekada nepraleidęs,
kol Medellline gyveno, sekmadieniais šv. Mišių. Kaip
jis pats pasakojo, būdamas prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą rusų kariuomenės karininkas Vilniuje, beveik nete
kęs regėjimo. Pasak generolo, jam matymą gražinęs jo
pamaldumas: jis kiekvieną dieną rytais klausydavęs
Aušros vartuose šv. Mišių ir vis prašęs grąžinti re
gėjimą. Taip, esą, jo matymas ir pasitaisęs.
Dar vieną jo gyvenimo bruožą, kuris plačiai bu
vo žinomas Lietuvoje ir kurį jis pats, Medelline gy
vendamas mums pasakojo, tenka atpasakoti:
— Rusams okupavus Lietuvą, pirmą dieną, bet
nieko nesakęs savo žmonai ir neatsisveikinęs su vai
kais, kuo greičiausiai dingau iš Kauno, — pasakojo
generolas Glovackis. — Mažiausią įtarimą turėsi, jei
bėgsi tiesiai vilkui į nasrus. Tad ir aš nebėgau Vokie
tijos link, bet į Rusijos gilumą. Atsidūriau Gudijoje,
man gerai pažįstamoje apylinkėje. Mokėdamas gerai
gudų kalbą, be jokių sunkumų pritapau viename kol
choze gyvulių bandą ganyti. Bet laikui bėgant, matyt,
slaptoji policija NKVD suuostė mano pėdsakus ir vie
ną dieną, važiuodami džipu, NKVD sustojo prie ma
nęs ir ėmė klausinėti, ar aš nematęs čia praeinančio
tokio ir tokio “svolačio”. Žinoma, susikūprinęs ir vie
ną petį pakėlęs, veidą iškreipęs, pusiau švepluodamas
aiškinausi, kad tokio tai nemačiau, ir dar pažadėjau,
jei pamatysiu, tuoj pranešiu. Taip jie, manęs neįtarę,
nuvažiavo tolyn. Laimė, kad sekančią dieną prasidėjo
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nybė. žmonės savy dažnai suski
lę ir tanppsayy susiskaldę. Jų vie
nybė, pagrįsta malonumu, nau
da, galia ar kitais interesais, nuo
latos svyruoja. Joj pačioj vis yra
atskirumo.
Spranger teigia, kad religingas
žmogus riekia vienybės su Die
vu. Vieni ipasanlio atsižada, nes
laiko jį kliūtimi į Dievą, kiti juo,
kaip tiltu į Dievą, naudojasi, jį
apglėbia ir kuria. Panašiai gali
ma nusiteikti ir (kitų žmonių atž
vilgiu: Dievo vardan su jais riš
tis arba jų vengti.
O kaip krikščionybė? Bent kiek
artimiau susipažinus su krikščio
nybe, tuoj galima pastebėti jos
didžiausiu siekiu esant žmonių
vienybę su Dievu ir tarp žmonių.
Jos steigėjas Kristus priimiauria
nori žmonių, o ypač savo sekėjų
vienybės, ir antra — pats yra tos
vienybės pavyzdys - idealas, įkvė
pėjas ir (pagrindas.
Savo norą Kristus išreiškė la
bai aiškiai: savo Tėvui — malda;
savo sekėjams — įsakymu. Tėvo
jis prašė: “Šventasis Tėve, išlai
kyk ištikimus savo vardui visus,
kuriuos esi man pavedęs, kad jie
būtų viena, kaip ir mes” (Jon. 17,
11). Sekėjams .gi įsakė: “Aš jums
tai įsakau: vienam kitą mylėti”
(Jan. 15, 17). To įsakymo mo
mento svarba — tuoj prieš savo
kančią ir mirtį — nurodo, kokią
didelę reikšmę Kristus skyrė šiam
savo testamentiniam įsakymui.
Apaštalų mokymas ataidi Kris
taus norūs, štai kad ir apaštalas
Paulius Romos kalėjime rašyda
mas laišką filipiečdams, skatina
juos laikytis “vienos minties, tu
rėti vienokią meilę, santaiką ir
sutarimą” (Fil. 2, 2). Vienybės
paigrimdan jis iškelia meilę ir nuo
lankumą — -tokį nusistatymą, ko
kį turėjo Kristus, kuris “apiplėšė
pats save”,- (priimdamas žmogaus
— tarno išvaizdą ir "nusižemino,
tapdamas klusnus... iki kryžiaus
mirties”. Todėl ir Dievas jį iš
aukštino — jis yra visų Viešpats,
kurio pripažinimas visus jungia
ir riša.
Dabartinės krikščionių vieniji
mosi pastangos nėra praeinančios
mados dalykas. Tos pastangos
turi daug gilesnę priežastį negu
neapgalvotas
pasikarščiavimas.
Tų pastangų .įkvėpėjas yra Kris
tus savo noru, pavyzdžiu ir pa
čiu savimi, kaip žmonijos ir visa
tos Viešpats ir centras. Kaip pati
krikščionybė, taip ir krikščionių
vienijimosi pastangos nėra mada.
Tos (pastangos remiasi ne (pamėg
džiojimu, bet giliu, iš jačios žmo
gaus prigimties išplaukiančiu
troškimu vienybės su kitais. Krik
ščionybėję tas polinkis randa ne
(NuKeita j 5 pusi.)

karas su vokiečiais, kurie sumaišė visą jų ieškojimą.
Žinoma, iš anksto jau turėjau šieno nugaroje po
rudine, pusiau suplėšyta, pasikišęs, kas mane darė
piemenišku senuku. Be to, buvau basas ir rankas jau
buvau aptrynęs ir gerokai supurvinęs, akmenis kilno
damas ir juos daužydamas.
Medellinas
Medellinas, tas lietuvių centras, yra Antijokijos
(Antioųuia) departamente ir yra jos sostinė. 1960 m.
Medellinas turėjo apie puse milijono gyventojų, šian
dien gyventojų skaičius sukasi apie vieną milijoną.
Gyventojų skaičius mieste auga “kaip grybai po lie
taus”.

Antijokijos gubernatorius (lietuviškai būtų ap
skrities viršininkas) Francisco Montoya y Salazar
1671 m. raštu nusprendė toje vietoje įkurti Medellino
miestą. Tas sprendimas buvo įvykdytas moters, einan
čios gubernatoriaus pareigas, Marinaos de Austira
1674 m. lapkričio 22 d. gražiame Andų kalnų slėnyje,
aukštyje 1481 m. nuo jūros lygio. Jo vidutinė tempera
tūra yra 21,3 laipsniai C.
Medellinas bent anksčiau buvo laikomas Kolumbi
jos pramonės centru. Dabar, berods, pramonės srityje
Antijokiją pralenkia Bogotos miestas. Medelline yra
susispietusi visų rūšių pramonė. Vidutinio dydžio ir
didesnių įmonių galima rasti visų sričių: stiklo, cemen
to, chemijos, vaistų, maisto, keramikos, baldų, maši
nų, plastikos. Tekstilė yra stipriai šone miesto išsivys
čiusi, turi stambius, didelius fabrikus. Baldų gamybos
srityje vienas lietuvių, persikėlęs iš Venezuelos, turi

įsitaisęs fabrikėlį.

(Bus daugiau),

S

DRAUGAS, penktadienis, 1974 tn. vasario mėn. g d.

REAL

ESTATE

Mūrinis 6 kamb. bungaloiv arti 64
ir Talman. Kaina $17,500. Savinin
kė duos morgičių.

Real Estate tel. PR 8-6016

CLASSIFIED GUIDE
SEAL

ESTATE

REAL

ESTATE

HELP VVANTED

HOT SPRINGS, ARK.
2-jų miegamų mūr. bungalovv
2-jų akrų sklypai po $4,000 Didelis salioinas, didelė kabinetų
ir virš.
virtuvė. Gazu apšild. Geram stovy.
448-1456
Parduodamas 25 vienetų lietuviškas
' motelis Phoenixo mieste Arizonoje.
1 Dėl informacijų kreiptis adr.: Angelą
Motei, M. Dambrauskas, 2114 W.
Buckeye Rd., Phoenix, Arlz. 85009.
Tel. 602-252-1265.___________________

PAJAMOS ir VIETA GYVENT
Atdara

4% kamb. 18 m. mūr. bung. 71 —
Kedzie. Centr. vėsinimas.
įruoštas
skiepas. $24,900.
2 butai po 5 kamb. mūr. 67 —
Arti susisiekimo, krautuvių, mo California Gazo askiri šildymai. Gar,
kyklų, bažnyčių. 1 blokas nuo Mar $27,900.
5 kamb. 20 m. mūr. buiug. 71 —
ąuette Pko., apyl. 71 ir Fairfield. Homan. Gar. $27,900.
4 butai po 5 kamb.
tr pajamos
Tuoj galima užimti. $24,500. Skani
skiepe. Mūr. 64 — Franciaoo. Gar.
bint 544-9075
Pasiūlymas.

Savininkas parduoda 2-jų aukštų
mūr. namą ir biznį - taverną. Pel
ningas biznis. 2 maš. garažas.
Brighton Pke. Skambint 523-0645

apžiūrėjimui sekmad.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

1 iki 5 popiet
Daktarų stalas Lietuvių žurnalistų sąjungos baliuje Chicagoje. M k. į d.: dr. G. Grinis, V. Balukienė, dr. Naujas Deluxe 2-jų butų. Po S mie
J. Valaitis, M. Ambrazaitiene, dr. Milius, p. Jarienė, dr. Jaras, p. Milienė, dr. G. Balukas, A. Grinienė, dr. gamus, 1 % vonios. Gazu karštu yandeniu apšild. Plūs pilna vonia rūsy.
K. Ambrazaitis.
Nuotr. A. Gulbinsko
MODERN MOME BUILDERS
Tel. — 725-7398 .

m METU NUO SPAUDOS
ATGAVIMO
JONAS MIŠKINIS

(Pabaiga)
“Varpas” stengėsi išauklėti Lie
tuvos Šviesuolių visuomenių i am
lietuviškam darbui, o “Ūkinin
kas” — (kelti is susnūdusio kaimo
mažiau išsilavinusius žmones. Jie
(gyrė kas girtina, ir fcą rasdavo
peiktina —peikdavo.
'Visuose tuose laikraščiuose lyg
veidrody atsispindėjo anos gady
nės visuomeninis žmonių gyveni
mas. Daug karčios teisybės jie rą
žė apie Rusijos valdžios priespau
dą, norą sutrypti, užgniaužti (bet
kelkį lietuvišką kultūrinį gyveni
mą, ragino kovoti prieš rusų val
džią. Jie mokė, pasitikėti savo jė
gomis.

Pozityvistinės krypties “Var
pui” ir “'Ūkininkių” labiau rūpė
jo tautiniai ir visuomeniniai lie
tuvių reikalai, bet ne tikybiniai.
Todėl greta “Varpo” ėjo katali
kiškos tauitiSkos pakraipos liau
džiai skiriama “Apžvalga”, o ipo
jos — tos pačios pakraipos “Tė
vynės Sargas”.
Visi tie laikraščiai ėjo slapta
Prūsuose. Juos įgabendavo knyg
nešiai.
Daug įtakos lietuvių sąjūdžiui
įdarė ir Amerikos lietuviai. Mat,
Amerikoj buvo laisvai leidžiama
lietuviškos knygos ir laikraščiai.

Lietuviai kovą laimėjo
1904 m. kilo Rusijos su Japo
nija Ikaras. Rusams kariauti ne

sisekė. Tas nesisekamas drąsino
pavergtuosius. Garo valdžia ėmė
bijoti sukilimų ir pasidarė paverg
tiems nuolaidesnė.
Kad ir laibai persekiojo caro
valdžia knygnešius ir knygų skai
tytojus, bet vis tiek nepajėgė pa
laužti tautos ,pasiryžimo
turėti
savo spaudą savais-lotyniškais
•rašmenimis. Daug lietuvių nu
kentėjo dėl lietuviškos spaudos,
daug buvo išsiųsta j Rusijos gilu
mą, daug kalėjimuose laikoma,
daug raštų sudeginta, tačiau ca
ro pakalikai nieko negalėjo pa
daryti — lietuviškų raštų plati
nimas vis įgausėjo ir gausėjo. Pa
galiau® caras įsitikino, kad iš tos
kovos nieko gero nebus. Ta pa
dėtis ir nesėkmingas karas su ja
ponais privertė carą 1904 'metais
grąžinti lietuviams nelegaliai
draustąją savąją spaudą. Spau
da buvo draudžiama, pasiremiant
Rusijos vidaus reikalų ministro
Volujavo įsakymu, nepatvirtintu
rusų dūmos (parlamento).
Vadinasi, 40 metų kova dėl
lietuviškų raidžių lietuvių buvo
laimėta. Ilgas spaudos draudimas
gerokai sutrikdė žmonių švietimąsi, bet užtat pramokė kovoti su
pavergėju, gimti savo teises
ir
‘branginti lietuvišką knygą.
■Leidus spaudą, lietuviškų raštų
spausdinimas iš Tilžės buvo per
kaltas į Vilnių ir Kauną. Lietu
viškos (knygos ir laikraščiai ėmė
greit įgausėti ir tobulėti.

JAUNIMO SKAITINIŲ
KONKURSAS

JAV LB švietimo taryba skel
bia konkursą parašyti jaunimui
tinkamą
literatūrinį veikalą
(romaną, apysaką, novelę). Vei
kalas turi būti skiriamas paaug
liams ir netrumpesnis kaip 150
mašinėle rašytų puslapių. Lai
mėtojui skiriama 1000 dol. pre
mija. Rankraščius, pasirašytus
slapyvardžiu ir į atskirą vokelį
įdėjus savo tikrąją pavardę, ad
resą bei telefoną .atsiųsti iki
1974 m. gruodžio 31 d. jaunimo
skaitiniams ruošti komisijos pir
mininkei šiuo adresu: Stasė Pe
tersonienė, 2534 W. 40th Street,
Chicago, III. 60632.
Konkurso vertinimo komisija
bus paskelbta vėliau. Ji turės
visiškai laisvas rankas: pavyz
džiui, reikalui esant, premijos
visai neskirti arba' ją skelti į
dvi dalis. Premijuoto veikalo
išspausdinimu pasirūpins Švie
timo taryba, o dėl nepremijuotų, bet spausdintiuų veikalų iš
leidimo bus tariamasi su jų au
toriais. JAV LB švietimo tar.

.n.—

MISCELLANEOUS,

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname Ir vaškuojame visų
rūšių grindis
J. BUBNYS. tel. BE 7-8168

Patogi vieta, smagi apylinkė

Nupiginta kaina! Arti Marąuette
parko mūrinis 1)4 aukšto namas —
2 pilni butai po 4^ kamb. Pilnas
rūsys. Atskiri šildymai. 17 metų
senumo. 434-3210
NAUJESNIS 2-JŲ BUTŲ MORAS
Arti 73 ir Talman. Visur ąžuoliniai
papuošimai, keramikos plytelių vonios.
Karštu vand. apšild. 2 maš. mūr gara
žas. Greit galima užimti. Truputį virš
$35,000.

McKEY A POAGUE, INC.
3145 W. 63rd Street
Tel. 737-5600
Baltas “Georgian” namas

6612 S. Talman Avė.
Tel. 476-7820
5 kamb. 2 mieg. med. Rūsys, ga
ražas. Labai gražiai išlaikytas. 69 ir
Rockwe!l. $18,900.
8 mieg. mūr. 5 m. Deluxe. Mūro
garažas. Išbaigtas rūsys. 40 p. lotas,
šoninis
įvažiavimas. 86 ir Karlov.
$53,900. Nr. 877.
3 mieg. mūr. 18 m. Garažas. Dvi
gubas lotas. 83 ir Kostner. $28,500.
3 ar 4 mlegt’mūr. 17 m. Rūsys, ga
ražas. 56 ir Kostner. Nr. 127.
3 hutai — naujas mūr. į vakarus
nuo Kedzie. Garažas. 50 p. sklypas.
$69,900. Nr. 142.
l$ž aukšto 2-jij butų naujas mūr.
69 ir Talman. $36,900. Nr. 140.
2 butai po 5 kamb. mūr. Platus
sklypas. 112 ir Campbell. žemiau 88.
2x6 kamb. mūr. Visas modernizuo
tas. 52 lr California.
Tik $29,500..
8 mieg. mūr. Visi priedai. Arti 70
ir Pulaski. Tik $32,500. Nr. 404.
Turime
dideli pasirinkimą namų
BUrbanke, Oak Latvii ir kituose prie
miesčiuose — teiraukitūs asmeniškai.
Leiskite mums parduoti savo
nuosavybę.
Kalbama lietuviškai, jei prašoma.

WE STW AR D
8457 So. Pulaski — 284-5700
MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudė nuo ugnies tr automo
bilio paa

FRANK

ZAPOLIS

8208 H West 95th Street,
Chioago, Illlnoia
TEL. 424-8064

TELEVIZIJOS
Spalvoto* It

paprasto*
Radijai.

Stereo tr oro vėelntavaL
Pardavimas lr taisymą*

ŠACHMATŲ ŽINIOS
buv. pasaulio
čempionas, kvalifikavosi pir
muoju į pusbaigmines pasaulio
pretendentų rungtynes, kurios
įvyks balandžio mėn. Jis tris
kart įveikė amerikietį R. Byme
San Juane ir 3 partijas baigė ly
giomis. Taigi Spaskiui užteko 6
partijų iš skirtų 16, kad pelnytų
reikalingus 3 taškus (lygiosios į
taškus neįskaitomos). Antruoju
į pusbaigmines kvalifikavosi Le
ningrado didmeistris Anatolijus
Karpovas, 23 metų, kuris sudo
rojo maskvietį Polugajevskį 3-0,
o kitas 5 baigė lygiomis. Kitas
sovietų didmeistris V. Korčnojus rungtynėse prieš 22 metų
jauną didmeistrį E. Meckingą
turi 2-0, o šešios partijos užbaig
tos lygiomis. Korčnojui bereikia
vieno taško, kad patektų į pus
baigmines. Dar vienas sovietų
didmeistris Petrosianas pirmau
ja kovoje su Vengrijos didmeist
riu Portischu 1-0. šešios jų par
tijos baigėsi lygiomis.
Pusbaigminių suporavimai jau
žinomi. Spaskis rungsis su Kar
povu, o kitoje poroje varžysis
Korčnojaus — Meckingo ir Pet
rošiau© — Portischo porų lai
mėtojai.
—

B.

Spaskis,

Spaskio simultanas prie 40 len
tų Chess City patalpose. Jis pa
simatė su N. Yorko šachmatų
šulais: pulk. E. Edmondsonu
(USCF direktoriumi), didmeist
riu W. Lombardy, kuris buvo
Fischerio sekundantu Islandijo
je, kai pastarasis paveržė pasau
lio čempiono titulą iš Spaskio;
didmeistriu Robert Byrne ir ki
tais. Spaskis yra buvojęs Ameri
koje 1966, dalyvaudamas Califomijos turnyre ir 1969 — Jung
tinėse Tautose. Dabar Spaskis
pasiryžęs įveikti visas kliūtis ir
kitais metais vėl suitikti su Fischeriu dėl pasaulio titulo.

rungiasi Eu
ropoje. Tarptautiniame turnyre
Wi jk aan Zee po 5 ratų pirmavo
amerikietis Browne, vokietis
Hecht, jugoslavas Planine, argentinietis Quinteras ir olandas
Soeonko, visi turėdami po 3^2
taško. Donner (Oln) ir Raduloff
(Blg) po 3 tš., Timman (Ofii)
2Vz J
Adorjan (Vgr),Enklaar
(Oln), Forintos (Vgr), Chitescu
(Rum), Matulovic (Jgs), Pomar
(Isp) ir Ree (Oln) po 2 tš. Orense turnyre po 5 ratų: Ljubojevic
(Jgs) 4Į/2, Benko (JAV) 3%,
— B.
Spaskis
New
Yorke.
Bisguier (JAV) 3 su 1 nebaigta.
Spaskis, grįždamas iš San Jua— Bostono MET lygos tarpna su žmona Larissa ir sekun klubmėse šį penktadienį į Bosto
dantu didmeistriu Bondarevs- no LPD-ją atvyksta M.I.T. pir
kiu, apsistojo keliom dienom moji komanda rungtynėms su
New Yorke.
mūsų vyrais.
^Vasario 5 buvo numatytas .
—
-

j

38 lr RockweU — 4 kamb. su skie
pu,
medinis.
Gazo šilumaTik
$9,500.
73 lr ClaremonL Tuščias S kamb.
mūr. Rūsys:
Nauja gaao šiluma.
Platus lotas. Tik $15,500.
58 Ir Campbell. Ati-emontuotas 6
kamb., 3 miegamų mūr. namas. Gra
žiai įrengtas rūsys. Gazo šiluma. 2
maš. garažas. $21,900.
72 ir Talman. 6 kamb. mūr. Spin
telės virtuvėje. Nuo sienos iki sie
nos kilimai. Kambarys rūsy. Nauja
gazo šiluma. Tik $26,500.
65 lr Troy. 4 miegamų mūras. Iš
klotas kilimais. Pilnas rūsys. 2 maš.
garažas. $2$,500.
62 Ir Rockwell. 2 butų po 8 mie
gamuosius. Mūras. Nauja guzo šilu
ma. Garažas. $31,500.
72 Ir Francisco. Naujesnis 8-jų bu
tų mūras. 1 butų galima tuoj užimti,
savininkas išsikelia.

DRAUDIMAI — INSURANCE
Namų, mašinų, sveikatos ir gyvybės

Namų pirkimas bei pardavimas.
Butų nuomavimas.

BUD’S REALTY
BALYS BUDRAITIS
4369 S. Archer Avenue
TeL 254-5551

Čia Namai Geri

SIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC
INCOME TAI 8ERVTCUI
Tvarkingai patarnauja visais Real
Estate reikalais.
Be to Cla veikla
Notariatas, daromi lr Uūdtjlmal, ver
timai, užpildomi pilietybės pareiški
mai lr Įvairūs blankai.

2958 No. Mllwaukee Avė., ,
Chicago, Illinois

CONTACT MR. ROBINSON.

BAIRD & WARNER

An kkiual Opportunlty Employer

PHONE 273-8857

Išnuom. 1 kambarys su virtuve.
Moteriai ar vyrui, pageidaujama
rimti žmonės.
Tel. CA 5-4995 ari» 776-3727
BUTAI — rinktiniams nuomininkams
Best Agency> 2926 W. 63rd. PR 8-60S2
Nelaukite,
užsiregistruoklt dabar.
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl patar
navimo nemokamai.

IŠNUOM. kambarys vyrui. 2-me
aukšte. Atskiras įėjimas ir patogumai, c
4401 S. Talman Avė. Tel. LA 3-8844.

MAINTENANCE
SHOP SUPERINTENDENT
Sliop superintendent
wanted -for
transoontineutal
common
carrler.
Mušt have strong
background in
over highway and City
eųuipment,
and excellent supervlsory
ųualities.
24 hour day, 7 day, 36 man shop.
Only well experienced need apply,
references requ.ird. Apply in person.
4950 W. 55tli St., Cblcago, m.

BEVEL GRANITE COMPANY
11849 S. Kedzie Avenue.
Chicago, UI. 60655
___________ Tel. 233-4718____________

Mainlenance Mechanic
Exper. mechanic needed for hispeed

packaging

eųuipment.

HEATING CONTRACTOR
įrengiu mieste ir užmiesty naujus
Ir perstatau senus visų rūšių namo
apšildymui pečius, air condltloning
ir vandens boilerius. D’rbu greit, są
žiningai ir garantuotai.
DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. \Ve-4em Avė.
Chicago. III. 60600
Tel. VI 7-3447
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WAGNER & SONS

Typewritern, Addlng Machines A
Check writers
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virš 50m. patikimas patarnavimas

6616 South Pulaski Road
Phone — 581-4111

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY
Manofacturers

NAMŲ APŠILDYMAS
Taisau senus ir įdedu naujus pe
čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. įdedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis —
A. BANYS — 447-8806

—-

COSMOS PARCELS KXFRE8S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
9AO1 W. «9th SL, Chicago, III. 60626
UU S. Halstod, Chicago, III. 68608
TeL WA M787: >54-8*20

V. Tslanttsu.

VYRAI IR MOTERYS

2 po 4 kamb. med. su garažu. Sa
vininkas išsikėlęs, tuoj galima užim
ti, nebrangus.
FULL TIME P.ERM.
Pulkus 2-jų aukštų mūr. Garažas.
Įrengtas skiepas. Centr. šildymas.
Pomtions available for general
GAGE PARKE
factory work.
Tvirtas 1 $4 aukšto mūr. 5 lr 4
kamb. Garažas.
Didelis frentinis ir
Riveting machine and Puritan
valgomasis.
machine operators.
Mūr. bungalow. Kilimai nuo sienos
iki sienos. Garažas, šeimininkei reiks
Will train. Good ben. and overtime.
skubiai parduoti.
Centrally loc. 7 min. South of Loop.
MAROUETTE PARKE
Pulkus mūr. biingalaw. 8 mieg. su
Good transp. C. T. A. and L Cl
valgomuoju. įrengta pastogk ir skie
pas. Thermopane langai, aražas. Sa
Call bet. 8:30 A. M. - 4. P. M.
vininkas išsikėlęs,
turime
raktus.
Paskubėkite su pasiūlymu.
2-jų butų mūr. Platus Sklypas. Iruoštas skiepas. Savininkas turi bū
Remkite tuos biznierius, ku
tinai parduoti. Neaukšta kaina.

GENERAL FACTOIRY

Tel. — 225*6670

— Inoome Tas
Notary Public

SIMAITIS REAL ESTATE
29S1 W. 63rd St., 436-7878
D

e ME81O

TIME

7:30 A. M. to 2:30 P. M.
Monday thru Friday

CALL FOR APPOINTMENT

824-1102
Extension 27S
SCHOOI DISTRICT 63
NILES, ILUNOIS

Salary to 39,000
for Northside Management Čonsulting Firm. Shorthand and typing akiHs reųuired. Excellent company benefitjį. įMondąy thri» Friday
9 to 6.

PLEASE CALL BOB WOOD

769*4900
2525 W. PETERSON

HELP VVANTED — VYRAI

SEMI-OWNER OPERATOR
with late model single axle tractor.
Local
lįght hauling. $35,000300
groBs guaranteed. Mušt be hard
worker, reliable and alert.
Jh875-8121

NIGHT JANITORIAL UORE
ON TRUGK ROUTE
Varaed hom-B. Experience preferred.
Calumet and South Holland arena.
Phone or ajrply in person.
Weekdays — 9 A.M. to į P.M.
13719 S. EEYBEN
Chicago, Illinois
928-3346

ENGINEERS
STRUCTURAL
HIGHWAY
TECHNICIANS <
DRAFTSMEN
Major Loop englneering firm has im
mediate, permanent job openings in
all above categories for major highway, bridge and building design projedts. Salaries commensurate with aeperience, attracive fringe benefits,
overtime available. For intervietv call
HENRY NOVICKAS

rie skelbiasi dien. “Drauge”

H. W. Lochner, Ine.
20 W. Wacker Drlve
OHICAGO 60666

TeL 312-372-7346
An kktual

Opportunity

Employer
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Apsimoka
skelbtis DRAUGE
nas jta plačiausiai skaitomas lie
tuvių dieuraėtis. Gi skelbimų kUnos visiems prieinainos.
UiUilUlHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIltlIltlIlIll

HELP VVANTED — VYRAI

PACKAGER ASSEMBLER
OUTSTANDING OFPORTUNITY for HANDYMAN — to have An Exclusive
Contract to AssemMe OUR PRODUCT.

LIGHT EASY WORK.

A VILIMAS
MOVING

mininiiiiiiniiiiiiii!iininiiiiiiiiiii iinmiiiHiiinn!n;iiiii':iHiiiiiiiiHi:iūiiirn;iriiTn)!tinii:m»n w

(vairių prekių
pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai
CERTIFrKATAI IR AUTOMOBILIAI

FULL

BRIGHTON PARKE

MOVING
6EBBNAS perkrausto baldas Ir ki
tas daiktas. Ir iš toli miesto leidi
mai Ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

B. Sėdite Ava, PR 8-2283

COOK'S HELPER

EXECUT(VE SECRETARY

HELP VVANTED — VYRAI

BELL REALTY

L BACEVIČIUS, — 778-2233

Experience helpful, būt will train
qualified applicants
Competitive salary and benefits
Chance for advancement
5 day week

PARK NATIONAL BANK

PUSMEČIUI $52.00

Jarų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, Šaldytuvai, televizijos, doler. certlflkatai, maistas, akordeonai
2608 W. 69th St., Chicago, UI. 60629
TELEF. — WA 5 - 2187

T E L L E R S

Call: Mr. Mills, EV 4-3400

LATHE OPERATOR

VALDIS REAL ESTATE

DOMINICIPS EMPLOYEES
CAFETERIA
555 Nordnvest Avė., Northlake

AVAIL. NOW. $140 TO $160.
250 TO 370 SQ. ET.

2 batų mūras M arųnette pke. Mo
derni virtuvė, Įrengtas
beismentas,
naujas gazu šildymas, alumln. langai,
geležinė tvora, garažas. $80,600.
Marųuetto Parke 7
kamb.
X U Reųuirement set-up and operate small
aukšto namas su garažu. 80 p. lotas. engine lathe in metai fabrication. Hiįįh2 vonios. Gobu šildymas. $19,800.
ly diversified work. Good workingi
Arti uaAaų visų — Modernus 11 skills and habits reųuired. Hours j
metų mūras.
įrengtas beismentas.
S:00 A.M. to 4;30 P.M
Garažas. Karpetai. $31,700.
Morųnetto Parke 1H aukšto na
CALCO MANUFACTUR1NG CO.
mas. Vienas modernus butas su S
Addison, Illinois
mieg- tr kitas aukštai tinka vienai 205 Factory
didelei arba dviem artimom šeimom
Tel. 543-0996
gyventi. $81,800.
An Egual Opportunity Employer
4 butų, gražus mūras, arti vienuo
lyno, naujas gano šildymas, alum. Bevel Granite Company has just comlangai, karpetai, 8 auto mūro gara
pleted another expansion of its plaut
žas. $42,000.
Tvirtas aipartmentlnls
mūras arti and now needs the follovving men to
Kedzie. pora blokų nuo parko, nau complete its work staff.
jas gazo šildymas. Svariai nudažytas.
$10.000 pajamų. Kaina $09,000.
MAINTENANCE MAN
Platns vertingas Intas. Marųuette
GRANITE CUTTER
pke, prie mokyklų. Kaina $9,900.
MEMORIAL LAYOUT DESIGNER

7651 S. Washtenaw Av. BE 7-7200

CAFETERIA HELP
Part-time — days. No week-ends,
eacperience not necessary, apply

OFFICES FOR RENT
4800 No. Mihvaūkee — 2tod Floor

Some electrical background help
MIGLINAS TV
SIUNTINIAI J LIETUVA
4259 8. Mapletvood—CL 4-7450 ful. Complete benefit program.
5846 W. 69ti» St — Tel. 776-1486
Ir kitus kraštus
Check our new hiring rates. Call
BUTŲ NUOMAVIMAS
personnel MRS. GRAiSS
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Namų valdymas — Inoome Tai —
Division
Chioago, DL, 60682, tek YA 7-6980
Notariatas — Vertimai
OYCRADE
FOODS CORP.
APDRAUDŲ AGENTŪRA
(10/20/5/UM)
k.’
725 So. 25th Avė., BeUwoad
Pensininkams auto apdrauda
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
TeL
547-7076
Amžius 62-lkl 80 m.
i. BACEVIČIUS
SIUNTINIAI į LIETUVA

— JAV didmeistriai Browne,
Beriko ir Bisguier

LEONAS REAL ESTATE
2741 W. 69 str. 925-6015

MOTERYS

Apdraustas perkraustymae
Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai, pritaikinti paveikslams
ir skelbimams, rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Ave^ CHdcago
Tok Virgiui* 7-7358-50

{vairių atstumų
828 WEST 84th PLAOE
Te). FRontier 6-1882

PlatžnkitB “Draugi

i

NO Technical Skili Reųuired. Does NOT reąoSre Large Work Space........
WE MANUFACTURE A NEW Concept of PAY TELEVISION. Selecied
Applicants will be reųuired to conscienciously assemble and Dispateh our
Product. Written Contract PLŪS Large Earnings with your present $10,000
INVESTMFNT Fnlty Secored by InventoVy.

INTERNATIONAL TELEVISION SYSTEMS
SulteSOO
625 North Michigan Avė.
Phont 751*2705

Laiškas redakcijai

' DRAUGAS, penktadienis, 1974 m. vasario mėn. 8 d.

ČIURLIONIO GALERIJOS REIKALU
Spaudoje tilpo kelių asmenų no atstovas dail. Povilas Kaupas
pasirašytas pranešimas, liečian ir 5) modernaus meno atstovė
tis Čiurlionio galeriją, nepriklau dail. Zita Sodeikienė.
Čiurlionio galerijos direkciją su
somai Lietuvai skirtų lietuvių dai
lininkų darbų fondą, jų globą bei daro: 1) direktorė dail. Vanda fiapačios galerijos administravimą. lukienė, 2) dail. Dalia Aleknienė,
Pranešimuose tendencingai nuš 3) dail. Jurgis Daugvila, 4) dail
viestas Čiurlionio galerijos, jos Jonas -Kelečius ir 5) skulptorius
veiklos ir paveikslų fondo vaizdas Ramojus Mozoliauskas.
Čiurlionio galerijos globos ko
klaidina lietuviškąją visuomenę.
mitetas
ir direkcija rūpestingai
Todėl < čia pateikiame tikro
dirba,
besivadovaudami
sutarti
sios padėties paaiškinimą.
nai
paruoštu
ir
priimtu
statutu.
Čiurlionio galerija buvo {steig
ta Lietuvių Amerikiečių Meninin Čiurlionio galerijos gyvenimas ykų klubo 1957 metaįs (General ra gyvas, pozityvus, besireiškian
Not For Profit Corporation, Cer tis nuolatinėmis plačios lietuviš
tificate No. 8313). Kartu buvo kos išeivijos lietuvių dailininkų
numatyta telkti laisvame pasau turtingomis parodomis ir reikš
lyje esančių lietuvių dailininkų mingai augančiu skaičiumi lietu
kūrinių fondą, skirtą laisvai ir ne vių dailininkų darbų, skirtų fon
dui laisvai ir nepriklausomai Lie
priklausomai Lietuvai.
Rūpintis Čiurlionio galerija Lie tuvai. Šis fondas yra rūpestingai
tuvių Amerikiečių Menininkų klu globojamas, saugojamas, tikslia
bas įgaliojo a.a. dail. Zenoną Kol metrika tvarkomas ir per lietu
bą. Netrukus iškilo nesusiprati vio draudimo agentūrą stambia
mai tarp L.A.M. klubo ir jo įga suma apdraustas.
Koks yra lietuvių dailininkų
liotinio dail. Z. Kolbos. Nesusipra
kūrinių
esančių fonde likimas?
timų išvadoje L.A.M. klubas at
Jie
bus
atiduoti
tik tam, kam jie
leido dail. Z. Kolbą iš įgalioti
priklauso:
laisvai
ir nepriklauso
nio pareigų. Dail. Z. Kolba gin
mai
Lietuvai.
Jų
savintis niekas
damas savo poziciją, privačia įnesikėsino
ir
nesikėsina,
nebent
niciatyva, įkūrė korporaciją, pa
asmenys
privačia
iniciatyva
išsi
naudodamas Čiurlionio galerijos
ėmę
charterį
Čiurlionio
galerijos
vardą.
vardu.
Susidariusios situacijos aiškini
Atrodo, čia būtų pravartu pri
mosi eigoje prieita išvada, kad siminti ir nuoširdžiai padėkoti
Čiurlionio galerijos tvarkymui lietuviams jėzuitams už jų svetin
bei kūrinių fondo globai reikia su gumą: jau penkiolika metų jie tei
rasti pastovesnę ir tvirtesnę at
kia nemokamai puikią, moder
ramą.
nią pastogę Čiurlionio galerijai
Tuometinio JAV Lietuvių B.
ir jos vis augančiai veiklai.
pirmininko Jono Jasaičio iniciaty
va, susitarus su abiem ginčo gra
Čiurlionio galerijos globos
komitetas
pėmis, buvo sukviestas platesnio
ir
*
mąsto pasitarimas. Bendru susi
Čiurlionio galerijos direkcija
tarimu čia buvo sudaryta taiko
moji komisiją. Ją sudarė: pirm. J.
Jasaitis, tėv. B. Krištanavičius, S.
J., tuometinis lietuvių jėzuitų provinciolas, ir prof. M. Mackevi
čius. ''Si komisija pateikė projek
tą, kurio esminė dalis buvo pa
siūlyta sudaryti Globos komitetą
Čiurlionio galerijos tvarkymui ir St. Petersburg, Ra
nepriklausomai Lietuvai skirtų
ŠAULIŲ ŠAUDYMO
kūrinių fondo globai. Šį komitetą
PRATYBOS
sudarytų nepriklausomos Lietu
vos diplomatinės tarnybos atsto
Neseniai įsisteigusi Romo Ka
vas, JAV Lietuvių Bendruomenės
atstovas ir lietuvių jėzuitų atsto lantos šaulių kuopa sausio 21 d.
vas. Šie trys į Globos komitetą surengė Pinelas Politce Ritle
kviečia du dailininku: vieną tra Range šaudymo pratybas, ku
dicinio meno, kitą modernaus rias pravedė šaudymo instruk
meno atstovą. Čiurlionio galeri torius Viktoras Baranauskas.
jai tvarkyti ir kūrinių fondu rū Dalyvavo 5 šauliai ir 2 svečiai.
pintis Globos komitetas sudaro iš Šaudyta iš 22 mažojo, kalibro
šautuvų j didesnius ir mažesnius
lietuvių dailininkų direkciją.
Vykdant Taikomosios komisi dešimties žiedų taikinius, iš 30
jos sprendimą, ginče dalyvaujan jardų atstumo.
čių pusių susitarimu, buvo pa
Pagal išvestą vidurkį rezulta
ruoštas ir priimtas statutas. Re tai šie; A. Mateika 83 t., St.
miantis sudarytu statutu, veikia Grusas 75 t., A. Dūkas 64 t., sv.
Čiurlionio galerijos Globos kom Gedemiinas Baranauskas 80 t.,
tetas, kurį sudaro: 1) diplomati A. Viskantas 68 t, K. ir St. Ste
nės tarnybos atstovas (iki mir ponai, dėl laiko stokos, neatli
ties buvo a.a. Lietuvos generali kę visų šaudymo pratybų, ne
nis konsulas Chicagoje dr. Pet buvo jiems išvestas vidurkis.
ras Daužvardis, po jo mirties nau
Rezultatus skelbia šaudymo
jas atstovas dar nepaskirtas); 2) instruktorius klubo svetainės
JAV Lietuvių Bendruomenės ats lentoje.
tovas rašyt. Anatolijus Kairys
3) lietuvių jėzuitų atstovas tėv. J.
Borevičius, S.J.; 4) klasikinio me

Mūsų kolonijose

MŪSŲ KOLONIJOSE
Hartford, Conn.
SKAMBĖJO DAINOS

Grandies jaunosios šokėjos grupės pasirodyme Chicagoje.
Nuotr. A. Gulbinsko

VASARIO 16 MINĖJIMAI

Sausio 26 d. vakare L.A.P.
klulbo salėje susirinko daug, tik
rai daug, žmonių pasiklausyti
Moterų choro debiuto. Na, ir
skambėjo lietuviška daina, ir
tikrai puikiai skambėjo.
Šis Moterų choras, išėjus vy
rams “atostogų”, vadov. ir di
riguojamas muz. Jurgio Petkaičio, rengėsi šiam koncertui ga
na ilgai, ibet už tat ir pasirodė
labai nepaprastai.
Koncertą atidarė choristė Gr.
Aleksandravičienė. Ji pažymėjo,
kai vyrai atostogauja, kad Hart
forde neužgestų lietuviška dai
na, ėmėsi darbo moterys, žino
ma, dainą ir muziką mylinčiam
muz. Jurgiui Petkaičiui vadavau
jant
Moterų choras susideda iš 15
chorisčių, dar vidurinio amžiaus
moterų. Koncerto metu jos at
rodė labai puikiai .
Koncertas susidėjo iš trijų
dalių. Pirmoje dalyje padainuo
tos šios dainos; Devynbalsė, žo
džiai Antano Saulyno, muz. Mi
kalojaus Noriko, Piršleliai, žodiižai Vytauto Bložės, muz. Al
gio Bražinsko, žaliasis Potvynis,
žodžiai Jono Lapašinsko, muz.
Algio Raudonikio, Pienė, žodžiai
Antano Saulyno, muz. M. Vait
kevičiaus, Puiki naktelė — Neapolitaniška daina, Moterų cho
rai harmonizavo Jurgis Petkai
tis.
Vėliau Irena Petkailtienė (so
pranas) ir dr. Izidorius Alis
(baritonas) duetu padainavo ke
turias dainas: Gyvenki, tuokia
ir mylėk, žodžiai M. Stružo, mu
zika K. žižiūno, Nesek sau ro
žės prie kasų, žodžiai Maironio,
muz. Paulausko, Aš įsirilkčiau
čigono riūban, iš “Čigonų” ope
ros, muz. Stasio Šimkaus, At
jok, berneli, vakare, liaudies
daina, muz. A. Pociaus. Išpildė
puikiai! Tad publika nesigailėjo
aplodismentų.
Po to vėl pasirodė Moterų
choras, padainuodamas Prie
Šventosios, žodžiai Jono Lapa
šinsko, muz. Algio Raudonikio,
Lopšinė, laisvas vertimas, muz.
Mozarto, Moterų chorui harmo
nizavo Jurgis Petkaitis. Valsas,
žodžiai nežinomi, muz. Brahmso,
moterų balsams pritaikė
Frederick Wick, Nemunėli, žo
džiai Vytauto Bložės, muz. Al
gio Bražinsko, Apynėlis, melodi
ja ir žodžiai nežinomo autoriaus,
moterų chorui harmonizavo Jur
gis Petkaitis, Pilki keleliai, žo
džiai S. Žlibino, muz. Kęstučio
Makačino.

sirišimas su broliais ir seseri
mis kenčiančiais tėvynėj pries
Worcesterio Lietuvių organi paudą. Ši diena tesujungia bend
ron kovon greičiau sutraukyti
zacijų taryba Lietuvos nepri
vergovės pančius.
pt.
klausomybės atstatymo 56 metų
sukakties minėjimą Worcesteryje rengia vasario 17 d., sekma Union Pier, Mich.
dienį. 11:30 vai. ryto iškilmin
Union Pier, Mich., lietuvių na
gos šv. Mišios už Lietuvą ir ken
mų savininkų draugija šiais me
čiančius lietuvius Aušros Vartų
tais Vasario 16-sios minėjimą
parapijos bažnyčioje. Organiza
rengia pas dr. J. Valantiejų.
cijos prašomos dalyvauti su vė
Pradžia punktualiai 5 v. v. Bus
liavomis. Šv. Kazimiero parapi
trumpa programa. Sveikinimai
jos bažnyčioje ta pačia intencija
Mich. gubernatoriaus Miliken,
šv. Mišios bus aukojamos tą patį
Nepriklausomybės akto perskai
sekmadienį 10 vai. ryto.
tymas, žuvusių pagerbimas,
3 vai. p. p. minėjimas Lietu trumpa paskaitėlė, Lietuvos ir
vių Piliečių klube. Kalbės prel. Amerikos himnai, jaunieji pasi
Jonas Balkūnas iš Maspeth, N. rodys su savo deklamacijomis.
Y. Bus ir įvairi meninė dalis.
Po minėjimo dr. Valantiejus pa
Bus renkamos aukos, ir jos vaišins vakariene. Po vakarie
skiriamos pagal aukotojų pagei nės Urba parodys eilę nuotrau
davimą: Altai, Vlikui ar Lietu kų iš viso pasaulio
vių Bendruomenei. Jas galima
Vasario 23 d. 6 v. v. draugijos
įteikti per minėjimą arba pasiųs nariai rengia Užgavėnių blynus
ti Lietuvių organizacijų tarybos naujoje salėje, Lake shore dr.
iždininkui Košt. Podolskiui, 275 nr. 16003. Vakarienėje dalyvaus
Massasoit Road, Worcester, ir dr. Valantiejaus visa šeima.
Mass. Taryba kviečia gausiai da Vakarienė prasidės punktualiai
A. K.
lyvauti pamaldose, minėjime ir 6 v. v.
pagal išgales suteikti auką. Or
ganizacijos dalyvauja pamaldose
UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ
ir minėjime su vėliavomis. J. M.
Visame pasaulyje buvo su
ruošta
maldos savaitė už visų
Grand Rapids, Mich.
krikščionių vienybę. Ta proga
Lietuvos nepriklausomybės mi Krikščionių Vienybės sekreto
nėjimą rengia LB Grand Rapids riato prezidentas kardinolas
apylinkės valdyba vasario 17 d. Willebrands per Vatikano radi
Šv. Jurgio draugijos salėje. Pra ją paskelbė specialų pareiški
mą, kuriame nurodė šios savai
džia 3 vai. p. p.
Pagrindiniu kalbėtoju bus sve tės tikslus ir pagrindinį šūkį:
čias iš Detroito inž. A. Zaparec- “Jėzus Kristus yra mūsų Vieš
kas, meninę dalį atliks vietinės pats!” Jei mes laikysimės šito
pajėgos. Šv. Petro ir Povilo para šūkio — kalbėjo kardinolas Wilpijos bažnyčioje bus atlaikytos lebrands — tai matysime, kad
specialiai tai dienai pamaldos. malda ir veikla' už krikščionių
Kun. J. Žvirblis pasakys pritai vienybę remiasi paties Kristaus
kintą pamokslą.
įsakymu. Matysime, kad Kris
Maloniai kviečiame į Šį minė tus, jo gyvenimas ir Jo Evan
jimą atvykti lietuvius iš Muske- gelija yra vienintelis kelias, ku
gon, Kalamazoo, Lansing ir kitų ris veda krikščionis ir visus
vietovių. Po minėjimo svečiai žmones į tikrąją vienybę.
bus pavaišinti kavute ir skanės
tais. Drauge galėsime pasimaty
ti su šios apylinkės lietuviais,
Mielai
savo seniai matytais pažįsta
mais
ši diena tebūnie jungtis visų
apleidus gyvųjų kelionę, sunkioj išsiskyrimo valan
lietuvių, o drauge ir dvasinis sudoje vyrą EDMUNDĄ, dukrą GINTĄ, sūnų VYTAUTĄ
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

Worcester, Mass.

A. t A. STASELEI VAITKIENEI

Koncertą uždarė ta pati pra
nešėja Gražina Aleksandravičie
nė, pažymėdama muz. Jurgio
Petkaičio lietuviškai dainai ir
muzikai Hartforde nuopelnus.
Jis suorganizavo čia “Aido”
chorą, kurio tenorai ir bosai
nors dabar yra paėmę “atosto
gų”, bet vis dėlto per didžiąsias
šventes gieda ir dainuoja. Jis
ir dabar negailėjęs laiko padėti
moterims suorganizuoti Moterų
chorą (dauguma tos pačios cho
ristės iš “Aido” choro) ir jam
dirigavo. Pranešėja linkėjo jam
geros sveikatos ir ištvermės šia
me dideliame darbe.

Koncerte svečių buvo ir iš ki
tur: iš Manchesterio, New Haveno, Wethersfieido, NevringtoPaskui kalbėjo ir dėkojo šiam
no, Waterburio. Iš New Britaichorui ir dirigentui už taip gra
no buvo 40 žmonių.

žiai padainuotas dainas LB Hart
Jonas Bernotas
fordo apylinkės pirm. Romas
Grajauskas, o po jo — Ramovėnų pirm. Petras ISimanaJuskas.
— Civilizacija yra tokia pa
Jis žadėjo, kad vyrai vėl ateis dėtis, kad nieko negali pradėti
į mišrų “Aido” chorą. Chorui daryti neturėdamas pinigų.
įteikta puokštė gėlių.
Prescott

A. t A. ONAI BALTUŠKIENEI
mirus,
jos dukrą STASĘ, žentą JUOZĄ GRABAUSKUS ir jų
šeimą bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.

Joaitna, Vytautas ir Arvydas
Dailidžiai

A. t A. STASEI VAITKIENEI mirus,
jos vyrą EDMUNDĄ, SUNŲ ir DUKRĄ ir jų šeimas nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jadvyga Jelmokienė
su dukromis

Mielai mūsų sesei ir vadovei RŪTAI CHIAPETTA, vyrui
RIČARDUI, dukrelėm kernavietėm LINDAI ir ŪSAI, ir
sūneliui RIČARDUI — mylimam tėvui, uošviui ir seneliui

A. f A. p. CHIAPETTA mirus,
reiškiame mūsų visų užuojautą ir dalinamės Jūsų liūdesiu.
Kernavės Skaučių Tuntas

A.

A.

DR. VYTAUTUI BUDZEIKAI
mirų s .
jo brolį Dr. JURGĮ BUDZEIKĄ bei kitus artimuo
sius skaudaus liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučiame.

Mečys ir Leokadija Baliai
su šeima
Anicetas Balys

E. J. Gepneriai
F. A. Kurgonai
A. K. Rimai

RIMTIES VALANDĖLEI

Pabaigoje kalbėjo choro di
rigentas muz. Jurgis Petkaitis.
Jis papasakojo, kaip Hartforde
vystėsi lietuviška daina, kaip iš
okteto išaugo į “Aido” chorą
ir t. t. Publika dirigentui su
giedojo Ilgiausių metų.
Po koncerto buvo Šokiai, gro
jant The “Martins Pilus” or
kestrai. Veikė užkandžių bufe
tas, kuriam vadovavo Jadvyga
Dapkienė ir Irena Ruseckienė.
Linkėtina naujam Moterų cho
rui ir daugiau suruošti tokių
puikių koncertų.

(Atkelta iš 3 pusi.)

If

tik atramą bei atskąrą, bet ir per
galėsjlaidą.
Viemijimasis tarp krikščionių
tiksliausia ir giliausia prasme yra ne kas kita, kaip šių laikų Kris
taus sekėjų sąmonės pa bud imas
Kristaus inorui ir iš to pabudimo
išplaukiančios pastangos išsiva
duoti iš atskirumo, kiuris skiria
juos. Ir taip besivaduojant, pamil
ti kitų? žmones bei suartėti su
jais, o ypač su tais, kurie, kaip ir
jie, stengiasi sekti Kristų.
Kadangi dar tebesame pradinė
je vienijimosi stadijoje, o mūsų
pastangos tebėra įsvyruojančios,
su atskirumo priemaišom, todėl
meldžiame, kad Kristaus norai
pabudintų visus krikščionis, o jo
meilės viešpatavimas apimtų vi
są žmoniją.

Marijos Montessori mokyklą, 8925 S. Kostner, apžiūrėti bus galima
Kun. Kęstutis Trimakas vasario 21 d. nuo 7:36 v. v.

A. + A.

. BIRUTEI MUSTEIKYTEI mirus,
tėvus ALBERTU ii JULIJĄ, broli KĘSTUTI ii jų gimines
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

AR VILNIUS JAU TAIP TVIRTAI YRA MUSŲ,
KAD JUO NEREIKIA DAUGIAU ROPINTIS?
Taip galvoti, būtų neįvertinti realių pavojų.

GRAŽINOS

Boris lr Terese Vaišvilai

i

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Autorius LEONARDAS SIMUTIS
Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų
tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savo
tėvų kraštui Amerikos ir tarptautinių įvykių fone. Skaitydamas
rasi save, savo brolį, tėvą, dėdę, kaimyną ar Sibire kenčiančio
brolio ar sesers lietuvio balsą.
Knyga gaunama DRAUGE, pas ALT skyrių valdybas arba
ALT Centro įstaigoje, 2606 W. 68 St, Chicago, DL 60629. TeL A
778-6900. Kaina $10.00
$
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-
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KRIVICKIENftS - GUSTAI!YTfiS

liaudies dainų rinkinys, kuriose apdainuojamas Vilnius, yra gyvas
dokumentas, kaip Vilnius yra suaugęs bu visa tauta.
Si knyga, šalia daugelio savybių, yra vertinga tuo, kad turi
visų dainų turinius angliškai. Dėl to ji gali eiti dovanos pareigas
įtakingam kitataučiui.

VILNIUS LIAUDIES DAINOSE
gaunamas Drauge ir pas platintojus.

Su daugelio dainų gaidomis, nesuprantamų žodžių žodynėliu, pa
ruoštu Dr. P. Skardžiaus, 384 psl., kainuoja tik 5 dol.

Perskaitę "Draugę”, duokite jį kitiems.

i

DRAUGAS, pedctadlenfe, 1974 m. vasario mSn. g 3,

X Vysk. Ant. Deksnys, Eu
ropos lietuvių vyskupas, vasa
rio 17 d. atnašaus šv. Mišias
Lietuvos intencija Šv. Kryžiaus
parapijos bažnyčioje. Pamokslą
pasakys kun. K. Trimakas. Mi
šių metu giedos Dainavos an
samblis, dir. A. Simonaitytė,
vargonais gros M. Mondeikaitė
Kutz. Solo giedos sol. R. Mas
tienė. Visuomenė kviečiama gau
šiai pamaldose dalyvauti. Pa
maldomis rūpinasi Chieagos A.
L. taryba.
X Marijonų bendradarbių
Bridgeport sk. metinis virtinukų virimas ir išpardavimas bus
ketvirtadienį, vasario 14 d.,
nuo 10-tos vai. ryto ligi 3-jų
po pietų, pirmininkės M. Janavi
čių namuose, 817 W. 33 Str., įėjimas per šonines duris. Ęridgeporte šeimininkėms nereikės
rūpintis tą dieną vakarienės vir
ti, bus galima pasivaišinti ska
niais virtinukais.
X Cicero Šv. Antano par.
mokyklos mokinių mokslo dar
belių paroda įvyko praėjusį ket
virtadienį. Atžymėta ženkleliais
geriau pasirodę mokiniai, gi pir
mas tris Vietas laimėjusiems
parapijos klebonas kun. J.
Stankevičius įteikė statulėles.
Pirmas dvi vietas laimėjo lietu
viukai, Viktoras Radvilas ir
Vida Kuprytė.

X šv. Kryžiaus ligoninė pra
dės naują histologijos techni
kams paruošti kursą. Kursas
prasidės nuo birželio mėnesio,
bet pareiškimus jau galima pa
duoti dabar. Kursai tęsis viene
rius metus. Daugiau informaci
jų galima gauti telefonu pa
skambinant į ligoninę: 4346700.
X Lietuvių Prekybos rūmų
narių susirinkimas bus vasario
13 d., trečiadienį, 8 vai. vak.
Dariaus - Girėno posto salėje.
Susirinkime bus paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės 56 me
tų sukaktis. Pagrindinę kalbą
pasakys ALTos pirm. dr. Kazys
Bobelis, programą atliks Drū
tyčių trio. Po tę bus lietuviškos
vaišės.
X Ford City prekybos centre,
minint Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo šventę, įvyks
trijų dienų festivalis, vasario
13-15 d. 6:30 v. v. Trečiadienį
vakare šoks tautinių šokių gru
pė Žilvitis, vad. V. Stankienės,
ketvirtadienį Lietuvos vyčių šo
kėjai, vad. F. Zapolio ir penk
tadienį Neolituanų tautini^ šo
kių grupė, vad. Nijolės Pupie
nis. Taip pat tą patį vakarą
dainuos Lietuvių Jaunimo cen
tro choras, vad. muz. F. Strolios. Balzeko lietuvių kultūros
muziejus išstatys istorinių ekspontų.

X Tradicinis spaudos balius
1975 m. įvyks Martinįąue resto
rane sausio 25 d.

x Antro Kaimo pasirodymai
įvyks vas. 23, 24 ir kovo 2 ir
3 d. d., Playhouse, 2515 W.
69 St. Pradžia 8:30
(šešt.);
6:30
sekm.).
Rezervacijos
X Kun. A. Gokitkovskis, Cle(pr.)
veland, Ohio, prie prenumeratos HE 4-7004.
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
X Lietuvių Fondas. LF nariai savo
ką. Nuoširdžiai dėkojame.
įnašus padidino:' Beverly Shores Lie
tuvių Klubas $75 — iki $650; a. a.

K AtjansHme draugą nelai

mėje. Inž. Stasys Vidmantas,
uolus visuomenininkas, sunkiai
susirgo ir guli IVestlake ligoni
nėje, Melrose Parke, dr. K. Ja
blonskio priežiūroje. Tuo kartu
jo lankyti negalima. Reikia li
goninei atiduoti kraujo 40 pan
čių. Būkime nuoširdūs ir duoki
me kraujo. Kraują galima duoti
kiekvienoj ligoninėj, tik reikia
pasakyti kam duodi,- būtent
Stasiui Vidmantui, IVestlake
Hospital, Melrose Park, III.
Duodami kraują, dar paskam
binkite telefonu
344-0125.
X JAV LB Švietimo tarybos
jaunimo skaitinių ruošimo ko
misiją 1973-76 m. sudaro šie
asmenys: Danutė Bindokienė,
Stasys Džiugas, Agnė Kižienė,
Elvyra Narutienė, Dalia Kučėnienė ir komisijos pirmininkė
Stasė Petersoniene, kurios adre
sas yra: 2534 W. 40th St., Chi
cago, III. 60632.
X Lietuvių Televizija veiks
po visą valandą vasario 10 d.
8:30-9:30 vai. vak. ir vasario
17 d. visą valandą su specialiu
Vasario 16 d. minėjimu.
X Walter Rask-Raseiauskas,
Lietuvių Prekybos rūmų narys,
įteikė didesnę sumą mokslo sti
pendijai, kurįą teikia ši institu
cija gabumais pasižyminčiam
lietuviui studentui.
x Aukomis skaitytojai stip
rina dienraštį. Aukojo: 4 dol.
— S. Girdvainis; 3 dol. — K.
Pajaujis; po 2 dol. — Stasė
Taučas, Jadvyga Jurkūnas, P.
Venskus, Mrs. O. Naumanas, J.
Simaitis; po 1 dol. — A. Matei
ka, Mrs. S. Bavcinskas. Labai
ačiū.
X “Mūsų lietuviškajam žibu
riui — “Draugui”, šviečiančiam
lietuviams per eilę dešimtmečių,
skiriu mažą auką” — rašo nuo
širdus skaitytojas
čikagietis
Juozas Žvynys, siųsdamas 10
dolerių. Nuoširdžiai dėkojame.

x Juozas Žvynys patyręs In Vlado Svlpo atm. jn. $100 — iki $500,
come Tax pjdytojas, greitai ir padidino — aukojo Bronė Svipienė,
tvarkingai užpildys jūsų Fede Čikaga. A. a. kun. Jutt-Jutkeviėiaus
ral ir State Income Tax. Kreip atm. jn. $20 — «ki $350. LF adresas:
2422 W. Marąuette Rd., Chicago, 111.
tis visomis dienomis, neišski 60629, teL 925-6897. (pr.)
riant ir sekmadienių, nuo 8 vai.
X Clarendon Hills parduoda
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S.
mas
moderniškas labai įdomios
Francisco Avė. Telef. PR 6-1349
išvaizdos
naujas namas. 3 mie
(sk.)
gami, poilsio kamb. su židiniu,
X RAŠOMOSIOS maš. visom kal salionas, valgomasis, 2 vonios,
bom ir gaidom, visuose modeliuose
gaunamos CHICAGOJE: Draugas — virtuvė su visais įrengimais ir
4545 W. 63rd St.; Vaznelių Glfts Int., 2-jų maš. ’ garažas. Beveik akro
2501 W. 71 St. ir vakarais inf. pas A. didumo sklypas su vaismedžiais
Daugirdą tel. 476-7399 arba tiesiai iš ir eglutėmis.
Kaina $52,900.
SPARTA Savininko: J. L. Giedraitis, Darius Gvidas — brokeris, telef.
10 Barry Dr., E. Northport, N. Y.,
852-9817.
(sk.)
11731. (sk.)
X Vasario 16-sios proga, kai
mūsų organizacijos teikia dova
nas amerikiečių valdžios parei
gūnams, labai vertinga ir kultū
ringa dovana yra Banaičio ope
ros “Jūratė ir Kastytis’’ plokš
telių albumas. Jas galima gauti
pas visus platintojus visuose
miestuose arba tiesiog iš Ope
ros, siunčiant 15 dol. čekį, šiuo
adresu: Lithuanian Opera of
Chicago, 6905 So. Artesian
Avė., Chicago, DI. 60629. (sk.)

x Pensininkų susirinkimas.
Vas. 10 d., sekmad., 1:30 vai.
popiet įvyks Lietuvių pensinin
kų s-gos narįjį - susirinkimas,
Gintaro svetainėje, 2548 W.
69 St., Chicagoje.
Kviečiame
dalyvauti narius ir norinčius į
sąjungą
įsirašyti pensininkų
amžiaus asmenis. Po susirinki
mo kavutė.
Pensininkų S-gos Valdyba
(pr.)
X “L'ietuvos Universitetas”
(1579 — 1803 — 1922) — vien
kartinis, monumentalus veika
las — mūsų aukštųjų mokslų is
torija — gaunamas Marginiuo
se, Terroje, Vaznelių prekyboje
arba užsisakyti: Lietuvių Profe
sorių Dr-ja, 621 Wellington,
Chicago 60657. Kaina $15.00.
(sk.)

X Atvažiuojate j 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. t Administracijos
kambariai vėdinami ir patogūs
X Dėl sandėlio likvidacijos
ilgiau apsilankius. Būtinai ap didelis įvairių iš Vokietijos im
lankykite lietuviškos spaudos portuotų prekių išpardavimas,
būstinę. Adresas: 4545 W. 63rd su nuostabiai žemomis kaino
Street Chicajro Til 20020
mis, pav.: moteriški batukai
X “Kaukių Baliaus”, Verdi pradedant 1 dol. porai, vyriš
3 v., 5 p. operos spektakliai, į- kos kelnės pirmos rūšies me
vyksta kovo 23 d., 8 vai. vak., džiagos 5 dol. ir daugelis kitų
kovo 24 d.,- 3 vai. popiet ir ko dalykų, be to, vokiškos knygos
vo 31 d., 3 vai. popiet. Premje pusę kainos. Krautuvė atdara
ra ir II spektaklį diriguoja 7 d. savaitėj. Sekmad. nuo 12
maestro Vytautas Marijošius, iki 5 vai. Kalbame lietuviškai.
3111 N.
UI spektaklį — Alvydas Vasai- Norden Imports,
Lincoln
Avė.,
Chicago,
telef.
tis. Visi bilietai gaunami Mar
248-2646
arba
248-2647.
(sk.)
giniuose, 2511 W. 69 St., Chi
cago, III. 60629, tel. PR 8-4585.
Bilietų kainos: parteryje —
JONAS GAUSAS
10, 9, 7 ir 5 dol., balkone — patarnauja Pajamų Mokesčių
10, 7 ir 4 dol. Visus ir iš visur užpildymu (Federal & State In
kviečia atsilankyti operos spek come Tax). Dėl daugiau informa
takliuose Chieagos Lietuvių
cijų ar susitarimo tel. 776-3021.
Opera.
(pr.),

Rimas Šarka, Chieagos Lietuvių
tarybos pirmininkas, ant kurio pe
čių gula šių metų iškilmingas Lie
tuvos Nepriklausomybės minėji
mas vasario 16 ir 17 d., Chicagoje.
Tai jaunosios kartos atstovas, gi
męs 1944 metais Lietuvoje. Akty
vus įvairiose lietuviškose ir ameri
kiečių organizacijose, šiuo metu
yra Chieagos pastatų inspektorius.
Nuotr. V. Račkausko
X Leokadija Braždienė, delikatesų
parduotuvės savininkė, praneša, kad
šiemet šeimyninis restoranas “SEKLY
ČIA” veikia nuo 12 v. d. iki 7:30 v. v.
ir prityrę šeimininkės A. Stropienė ir
J. Ramanauskienė paruošia dietinius
ir sveikus
patiekalus už nebrangią
kainą. 2617 West 71st Str. Jei. PR. 82030. (sk.)

X Pirmą sykį įvairūs lietu
viškos muzikos rinkiniai —
pramoginės, liaudies dainų, kai<
mo ir daug kitų randami
8-track stereotape cartridges —
$6.95, & cassettes — $5.95. Pil
nam sąrašui rašykite Anatole
Productions, Ine., 5845 So.
Oakley Avė., Chicago, Illinois
60636. Tei. (312) 778-2100.
(sk.)

IŠARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

Dalis Fenwick Lietuvių klubo narių, puošusių Kalėdų eglutę su klubo moderatorium. (Iš k.) Mr. Edmund
Gaila, Arvydas žygas, Antanas Stankus, Petras Kisielius, Algis šuopys, Brian Rejsek, Raimundasi Bandziulis ir Vincas Olšauskas. Trūksta Gintaro Baukaus, Larry McMullin, Paul Lodą ir Kevin Cullinane.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ KLUBAS

FENVVICK AUKŠTESNĖJ
MOKYKLOJ
1972 metais mokslo metų pra
džioje grupė mūsų lietuvių mo
kinių
Fenvvick High School,
Oak Park, sugalvojo įkurti Lie
tuvių klubą mūsų katalikiškoje
gimnazijoje. Klubą įsteigėm spa
lio mėnesį. Visi klubo nariai at
simena tuos pirmuosius vargin
gus metus, kai turėjome įtikinti
mokytojus ir studentus, kad
mūsų norai ir planai rimti. Pra
džioje, kai per mokyklos garsia
kalbį nuskambėdavo mūsų klu

bo pranešimai, nebuvo išvengta
ir pašaipos iš mokytojų ir mo
kinių tarpo, kaip etninei grupei.
Sunkiai gavome ir leidimą klu
bo steigimui, o dar sunkiau bu
vo surasti globėją iš mokytojų
tarpo. Kartą vienas jaunas mo
kyklos mokytojas išjuokė mūsų
suruoštos lietuvių parodėlės eks
ponatus. Klubo sekretorius puo
lė ginti mūsų darbą ir taip su
gėdino šį mokytoją už vaikišką
nekultūringumą, kad jam nieko
kito nebeliko, kaip tik mus vi
sus atsiprašyti. Pereitais metais
suruošėm kalėdinę
išvyką į
mokslo ir pramonės muziejų

X Lionė Juodytė - Mathews,
Brooklyn, N. Y., užsakė “Drau
gą” vienai nepasiturinčiai šei
mai ir dar pridėjo 5 dol. auką.
Dėkojame.
X Jonas Krištolaitis, Cleveiand, Ohio, atnaujindamas pre
numeratą,
aukojo “Draugo”
spaudos reikalams 15 dolerių.
Labai ačiū. ’7'
X “Be judėjimo — nėra1 su
liesėjimo”, —i 393 Alvudo radijo
paskaita šiandien, 9 v. r. Bar
čus radijo šeimos valandoj.
X Skaitytojų nuolatinės au
kos užtikrina dienraščio išleidi
mą. Aukų prisiuntė: 4 dol. —
Vita Baleišytė; po 3 dol. — P.
Mikšys, P. Marma, A. Kybar
tas; 2 dol. — A. K. iš Phila
delphijos. Labai ačiū.

x Amerikos Lietuvių daili
ninkų sąjunga nori apjungti
visus ir visų sričių dailininkus,
sudaro šias dailininkų sekcijas:
Grynojo meno kūrėjų (Fine
Arts) sekcija — baigusių meno
akademijas, meno mokyklas,
privačias studijas. Taikomojo
meno (Commercial Arts) sek
cija — baigusių meno mokyk
las, privačias studijas ar sava
moksliai. Studentų — studijuo
jančių dailės meną sekcija'. No
rį įsijungti į sąjungą, prašom
kreiptis į Vladą Vaitiekūną, 112
Charlton Avė., Willow Springs,
III. 60480, tel 839-5299, ir bus
pasiųstos įstojimo anketos.
x Ccero Namų savininkų
organizacijos susirinkimas įvyks vasario 12 d., antradienį,
7:30 v. v. mažojoj parapijos
X Parduodami tautiniai rū
salėj. Susirinkime dalyvaus po
bai, suaugusiems.
Skambint
licijos vadas ir atsakinės į klau
471-0431.
(sk.)
simus.
X Juzė ir Izidorius Augaičiai,
X Aukų po 5 dolerius pri
kurie yra' Tulpės restorano sa
siuntė:
vininkai, 2447 W. 69 St.„ nuola
F. M. Mackevičius, Lockport,
tiniai Operos mecenatai, šiemet
Illinois,
savo 100 dol. auka jau prisidėjo
Marija- Pranckonienė, Balti
prie Verdi “Kaukių Baliaus”
more,
operos pastatymo.
(pr.)
VaL Indrulėnas, Chicago,
X Lietuvių Agronomų S-gos
Natalie Šatūnas. Englewood,
metinis susirinkimas ir vakarie
Juozas Leiberis; New Britain,
nė įvyks kovo 23 d., šeštad.,
Angelė Rudžiauskienė, RoseLietuvių Tautiniuose' Namuose, mont.
6422 S. Kedzie Avė. Lietuvių
Visiems nuoširdžiai dėkojame.
Agr. S-ga taip pat ruošia Chi
X Aukų po 2 dolerius pri
cagoje Žemės Ūkio Akademijos
siuntė: Ona Rinkus, W. Židžiū
Dotnuvoje 50-ties metų įkūrimo
nas,
K. Aras, J. Cėsna, Nata
pamnėjimą spalio 12 d. Kvie
Rauba.
Dėkojame.
čiame visus laisvame pasaulyje
gyvenančius mokomojo perso
X Juodos ir raudonos spal
nalo narius, baigusius agrono vos kabinetas, Sustumiamos du
mus, miškininkus bei visus joje rys. Labai įdomi spalvota 25 instudijavusius dalyvauti. Smul čių
TV. Kaina sumažinta
kesnė programa bus paskelbta $175.00. Gradinskas, 2512 W.
v

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings 2212
VVest Cermak Road. Telefonas
VI 7-7747.
(sk.)

X Priimu užsakymus paren
gimams: tortų, žuvies, silkių ir
mėsos patiekalų. M. Stančiauskienė, 7351 S. VVestera Avė. Marija Giedraitytė ir Robertas Zapolis koncertavo Ford City Chicagoje
TeL 778-9729.
(sk.)
vasario 6 d.

— Milvvaukee lietuviai Lietu
vos nepriklausomybės — Vasa
rio 16-tosios šventę švęs šį sek
madienį, vasario 10 d. Šv. Gab
rieliaus lietuvių parapijos baž
nyčioje 9 vai. ryto bus šv. Mi
šios už Lietuvą ir žuvusius lie
tuvius. Parapijos biuletenis pri
mena' parapiečiams, kad šiuo
metu Lietuva yra Sovietų Rusi
jos okupuota ir yra įvedusi di
desnę vergiją, negu bet kada
yra buvusi. Dėl vaikų katekizavimo, dėl maldaknygės ar ro
žančiaus turėjimo žmonėm sui
mami arba tremiami į Sibirą.
Klebonas kun. Juozas Augūnas,
MIC, kvieča visus šia proga
melstis už Lieetuvą, kad Dievas
ją išgelbėtų iš vergijos.
— Koncertas —• arijų vaka
ras Log Angeles įvyks kovo 9
d. Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Programoje dalyvauja solis
tai Janina Cekanauskienė, Biru
tė Dabšienė, Ona Deveikienė,
Liucija Zaikienė, Rimtautas
Dabšys ir Antanas Pavasaris.
Solistams akompanuos pianistė
Raimonda Apeikytė. Programos
vedėjas Algis Žemaitaitis. Mu
zikinė vadovybė komp. Giedrės
Gudauskienės. Koncerto pelnas
eis Lietuvių Muzikologijos Ar
chyvui paremti.
— Los Angeles Šv. Kazimie
ro bažnyčioje pakrikštytas dr.
Rolando ir dr. Danutės Venckutės-Giedraičių sūnus Vinco ir
Rolando vardu. Krikšto tėvais
buvo Romas Venckus ir Aldona
Venckienė.

pamatyti lietuvišką eglutę ir po
to į lietuvišką restoraną. Po
didelių pastangų gavome visą
puslapį mūsų mokyklos meti
niame leidinyje (Year Book)
lietuvių
klubo apibūdinimui.
Klubo susirinkimus darome kas
dvi savaites.
Šiais metais, netekę dviejų
narių, kurie įstojo į universite
tą, ir, praradę pernykštį nuošir
dų globėją Mr. Joseph Vlchek
(išsikėlė į kitą mokyklą), sun
kiai suradome naują moderato
rių. Taigi, metų veikla prasidė
jo tik spalio mėnesį. Šįmet da
rome susirinkimus kas dvi sa
KANADOJE
vaites, tad jau esame turėję
— Sol. Gilia Capkauskienė
septynis. Kalėdų proga patys
yra
pakviesta CBC (Canadian
pasidarėme šiaudinukus ir paBroadcasting Corparation) bir
puošėm mokyklos koplyčioje eg
lutę. Vasario 16-tosios proga želio 10-11 dienomis įrekorduoti
užsakysime mokyklos bibliote lietuviškų dainų, kurias paskiau
Čia
kai “Lituanus” ir paaukosime galėtų leisti per radiją.
kviečiami
solistai,
kilę
iš
ana

lietuvių autorių anglų kalba iš
pus
geležinės
uždangos.
Sol.
G.
leistų knygų. Taip pat ruošime
Capkauskienė sutikimą yra da
lietuvišką tautodailės parodėlę.
vusi
ir pažadėjusi
dalyvauti
Planuojame iškylą į Balzeko
CBC
radijo
specialiose
siuntose.
muziejų, lietuvišką restoraną ir
norime parodyti amerikiečiams
AUSTRALIJOJE
Jaunimo centrą, šįmet klubas
— Canberroje Vasario 16
yra gan gerai priimtas mokyk
minima vasario 17 d. Pamaldos
loje. Pamatę, kad me3 rimtai
lietuviams bus naujojoje Šv.
dirbame, mokytojai mūsų dar
Juozapo bažnyčioje.
Giedos
bą skatina ir mums dažnai pa “Aušros” choras, vedamas mu
deda. Neturint pakankamai pi
ziko P. Dariaus.
nigų ižde nupirkti Kalėdų eglu
— Nevv Castle kolonijos lietę, mokytojas Edward Ludwig tutuviai vasario 24 d. švęs Lie
atėjo į talką, paskolindamas tuvos nepriklausomybės šventę.
mums pavo medelį.
Pamaldos bus Sv. Lauryno baž
Klubo va'ldybog nariai yra: nyčioje. Giedos Nevv Castle cho
Vincas Olšauskas — vicepirm., ras, vedamas St. Žuko.
Arvydas Žygas — sekr., Brian
Rejsek — ižd. ir Petras Kisie deratoriui Mr. Edmund Gaila'
lius — pirm. Globėjas yra Mr. (% ‘ Fenvvick High School, 505
Edmund Gaila. Esame labai lai Washington Blvd., Oak Park,
mingi, gavę poną Gaila klubo III. 60302), būtų pasitarnauta
moderatorium. Jis yra toks en mūsų lietuviškam klubui ir lie
tuziastingas mūsų klubo veiklai, tuviškam reikalui.
kai kada daugiau negu mes pa
Ateityje esame pramatę kreip
tys. Ponas Gaila gerai apsiskai tis į Chicagoj gyvenančius jau
tęs apie Lietuvą ir rytų Euro nuosius lietuvius profesorius,
pos kraštus ir pateikia mums kad sutiktų pakalbėti lietuvišžinių, kur mes patys nežinojo komis temomis klubo susirin
me. Būdamas kalbų mokytojas, kimuose. Klubui bus didelė gar
ir suprasdamas lietuvių kalbos bė pirmuoju kalbėtoju turėti
senumą, yra pasiryžęs, išmokti Northvvestem Universiteto pro
lietuviškai. Mes, žinoma, aprū- fesorių dr. Zenoną Rekašių.
pinom jį prof. A. Klimo paruoš
Petras Vytenis Kisielius,
tu vadovėliu ir visokiom gra
matikom. Ne. kartą, einant mo NEPAMIRŠKIME LIETUVOS
kyklos koridoriais, teko matyti
TIKINČIŲJŲ
poną Gaila, nusigriebus
kitą
Pąvergtoje
Lietuvoje komunizmai
mokytoją, studentą ar net džežiauriausiai persekioja tikėjimą. Ti
nitorių beaiškinant, kokia fan kintiesiems labai sunku išlaikyti baž
tastiška yra lietuvių kalba, is nyčias, nes už jas reikia mokėti di
torija ir kultūra. Ponas Gaila džiausius mokesčius. Pagelbėkime
savo pasišventimu klubui yra jiems įsijungdami į Religinės Šalpos
padaręs didelį darbą- lietuviš rėmėjus. Nariai rėmėjai aukoja me
lams nemažiau 5 dol., amžinieji na
kam reikalui mūsų mokykloje. I riai — 100 dol. ir mecenatai — 1,000
Patys dažnai dėkojam ponui | dol. Už rėmėjus aukojama daugybe
Edmund Galiai, bet norėtume Į «v. Mišių. Aukotojai gauna kvitus ir
dar daugiau parodytų kaip mes' jų aukos atleidžiamos nuo federalilietuviai esame jam dėkingi. nių mokesčių. Rašyti ir aukas siųsti:
Religinės šalpos Rėmėjų Vyriausioji
Jeigu ir iš šį straipsnelį pa- Valdyba, 6825 So. Talman Avė., Chi
skaičiusiųjų atsirastų' vienas ki cago, III. 60629. Rėmėjų skyriuose
tas, kuris pasiųstų trumpą pa aukos įteikiamos jų valdyboms ir jos
kvitus.
dėką^ mūsų klubo mielajam mo- išduoda
*»****%»

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. VVabash (kampas VVabash
Ir Lake St), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto
Iki 6 vak.. pirm, ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai.
lr kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489
Kalbame lietuviškai.

