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NETURTINGŲJŲ TAUTŲ
KALTINIMAS TURTINGOSIOMS
“Keli paskutiniai dešimtmečiai

kaltina laitą. Apkaltinimai iaarto- buvo žinomi kaip besivystančiųjų

CHICAGO, ILLINOIS 60829

Nixonas: „Juostelės
parodys, kad nemelavau"
Washingtonas. — Prez. Nixonias pirmadienio vakare 35 mšniutes kalbėjo per radiją ir televizi
ją ir pažadėjo duoti viešumai vi
sus savo pasiikalbėj'imius, liečian
čius Watergate, pradedant 1972
rugsėjo 15 ir baigiant 1973 balan
džio 27. Sakė, kad užrekorduotuose pasikalbėjimuose nieko nebus
nuslėpta, bus atskleista “'brutali
•tiesa”, įskaitant ir -tokius išsireiš
kimus, kurie jo politiniams opo
nentams suteiks medžiagos pasi
juokti iš jo. Jis pats tam pasiruo
šęs, bet tie pasikalbėjimai paro
dys, kad jis Watergate byloje yra
nekaltas ir nieko nebandė nu
slėpti.

rimti, kiek išrašai yra teisingi.

Su tuo planu respublikonai su
tinka, demokratai nesutinka.

Iš reikalaujamų 42 juostelių pa
jauni kiekvieną dieną, ir tai vyks šalių kova už savo nepriklauso
daryti
išrašai užima 1,200 pusla
ta Jungtinėse Tautose, vargingi mybę”, sako Hasan, “jie to pa
pių.
“
Kai
kurios surašytos ištrau
kraštai savo argumentus dėsto siekė. Dabar jie pradeda kovą dėl
kos sudarys tam tikrą sensacijų
prieš turtinguosius, tvirtina James savo ekonominės emancipacijos.
spaudai. Vienos ištraukos taip pat
Restan, žinomas kolfumnistas. Ko Reikia tik, kad turtingieji, tie,
prieštaraus kitoms”, sakė Nixokie tie kaltinimai?
kurie naftą parduoda ir kurie ją
nas.
'plačiai
suvartoja,
turėtų
platesnį
1. Didelėj pasaulio daly .vienas
Dar Nixonas minėjo, kad jo bu
akiratį,
pramatytų
galimas
pasek

vaikas iš penkių miršta nesulau
vęs
patarėjas John Dean prisie
mes ir išvengtų vis didėjančios
kęs penkerių metų;
kęs
tvirtino,
jog Nixonas žinojęs
2. Tų, kurie užauga, sako Pa krizės. Jeigu mes to nepadarysim
apie
pastangas
Watergate kalti
Privati prekyba Hančou miesto pakrašty, Kinijoj.
kistano finansų ministeris įdr. patys, jeigu nerasim tinkamo
ninkus
pridengti
ir tai Dean jam
Hasan, gyvenimas yra nuolatinė Sprendimo, turime neužmiršti jkad
minėjęs
1972
rugsėjo
15, gi juos
desperacija, gyvena nužmogintą gamta turi savo dėsnius, kuriais
telės
parodas,
kad
apie
tai Dean
gyvenimą ir sulaukia ne daugiau tvarko žmonijos likimą ir išlygina
jam
pasakęs
tik
1973
kovo
21, še
Grasinimas
arabų
Čilė teisia Allendest Kissingeris jau
ten, kur nelygu”.
kaip 30 metų;
Atstovų rūmų Teisinio komi
šis mėnesius vėliau. Parodys, kad
3. Viena didžiausių tragedijų
teto pirmininkui Peter Rodino viskas yra taip, kaip jis, Nixonas,
Reston iš savo pusės prideda,
vadams
ministerius
Kaire
žmonijos istorijoj ištiko Afriką. kad laikraščių pirmieji puslapiai
(detm., N.J.) ir pirmaujančiam 'kalbėjęs nuo pat pradžios, kad ne
Nepaprasta sausra kankina Mau ir 'antraštės kalba apie įvykius
turėjęs jokių intencijų nuslėpti, ir
ALŽiERAS. ,— Henry Kissin
SANTJAGO. — Karinė junta
ritaniją, Mali, Nigerį, Ghad, Aukš Washimgtane ir. kaltinimus pre BEIRUTAS. — Palestinos par
Amerikos
žmonės turės tai žinoti.
tutinę Voltą ir Etiopiją. Tos tra zidentui, bet visai ignoruojami tizanų vadai pagrasino, kad bus pasiruošė teisti antrą grupę bu geris vakar rytą konferavo su
Nixanos
nusiskundė, kad pas
prezidentu Houari
gedijos Jungtinės Tautos nemato, patys didieji kaltinimai turtingo nužudytas kiekvienas valstybės vusio prezidento ARendes bend Alžirijos
kutiniaisiais
metais kaltinimai
ir tai yra joms didžiausias prie sioms tautoms, ir tie kaltinimai vadas, kuris pasirašys taikos radarbių, 29 asmenis. Suimtieji Boumedienne. Prieš tai Genevojam
buvo
tiesiog
lenkimiški. Gan
buvo laikomi Magelano sąsiaury je devynias valandas diskutavo
kaištas — organizacijai, kuri ka yra daug gilesni. Nenorima pa
sutartį su Izraeliu.
dai,
įtarinėjimai
vyravo
rytiniuose
esančioje Dawson salėje, toli su sovietų Gromyko. Paskelb
daise iškilmingai pažadėjo “aukš stebėti fakto, kaip klasių karas
laikraščiuose
ir
vakariniuose
žinių
tesnį gyvenimo standartą, aprū tarp turtingųjų ir vargšų pavo
pietuose. Tarp jų minimas ko tam komunikate sakoma, kad
pranešimuose.
DUBLINAS.
—
Londono
drau

pinti visus darbais, pagerinti eko jingai didėja.
munistų vadas Luis Carvalan ir abu sutarė paveikti Vid. Rytų
dimo
kompanija
pažadėjo
atsi

šalis, panaudoti savo įtaką ir
nomines ir socialines sąlygas”.
Apie prezidento kalbą komėm*
buvę ministerial.
Nemanoma, kad Hasano iškel lyginti 250,000 dolerių už pagal
tarų yra daug. Svarbiausias klau
Čilėj, sakoma, yra 6,000 su pasiekti susitarimo. Komunika
4. “Jūs, kurie save vadinate
tas klausimas susilauktų didesnio bą grąžinti pavogtus iš milijo
tas leidžia suprasti, kad Kissinsimas, iar Teisinis komitetas, su
krikščioniškaisiais Vakarais, ne atgarsio, ir netikima, kad nely nieriaus Alfred Beit namų pa imtųjų, visus žada teisti.
geriui
bus
pavykę
gauti
Mask

ėjus
nustatytam terminui prista
turtinguosius, išnaudojate, supirk gybė vargiai bus pašalinta iki šio veikslus, vertus 20 mil. dolerių.
tyti
užrekorduotą
medžiagą, pasi
vos
pritarimą
perkalbėti
Siriją
dama jų žaliavas pusdykiai, o savo šimtmečio galo. Tik nežinoma, Tie pinigai nebūtų sumokėti va
Peru pavojus dar ir nesipriešinti susitarimui su
tenkins
tik
tuo,
ką
pats Nixcxnas
gaminius jiems parduodami bran kokios gali būti pasekmės ir kas gims, bet tiems, kurie padės su
įiems
duos.
Izraeliu,
bet
įspėjama,
kad
ne

giai. Čia ir yra pati svarbiausioji žmoniją laukia.
nepašalintas
rasti vagis.
Į Nixono kalbą vakar vakare
reikia būti dideliems optimis Prezidentas Richard M. Nbconas
problema” — sako Hasan;
per televiziją turėjo atsakyti kong
tams, kol tikrą padėtį Kissinge
5. Turtinguosiuose kraštuose
LIMA. — Andų kalnuose, Man- ris patirs, atvykęs į Damaską. respublikonui Edvvand Hutchin- resmanas Rodino.
darbininkams mokama 10 ar 20
taro upėje, Peru valstybėje, už
13 Alžiro Kissingeris išvyko į son (Mich.) jis leis viską išklau
kartų daugiau nei neturtinguo
VVASHINGTONAS. — Nau
griuvęs kalnas ir upę pavertęs Kairą ir ten su gadatu konfe- syti, gi kitiems komiteto nariams
siuose už tokį pat darbą. Jeigu
jausiomis
žiniomis, kongresma
įteiks
pasikalbėjimų
išrašus,
lie

210 pėdų gilumo ežeru dar ne- ruos tris dienas.
atlyginimai būtų sulyginti, tai ne
čiančius
tik
pačią
'bylą.
Tie
du
nas
Rodino
atsisakė per televi
prakastas, ir vanduo vis kyla.
turtingieji už darbą ir produktus
ziją
kalbėti
ir
atsakyti į prezi
vadovaujantieji
komiteto
nariai
Yra pavojus, kad vanduo pakils
per metus gautų mažiausiai 250
dento
Nixono
kalbą.
Baltuosiuose
rūmuose
galės
patikiki labai pavojingo taško, kalną
Venecuela
bilijonų dolerių daugiau, ir pra
jami žmogaus teisių pažeidimai, nugriaus staiga, ir žemiau esan
raja bei pavojus kilti klasių ne
bet norėtų išsaugoti prasidėju tieji miesteliai ir kaimai bus nu
nacionalizuoja
apykantai ir kovoms tarp vargšų
sį atlyžimą. “Praėjusiais metais plauti. Norima kaip nors susi
ir turtingųjų būtų sumažintas.
pasirašytas susitarimas apie tvenkusį vandenį nuleisti pa
kasyklas
Kaltinimai nesiliauja, ir netur
ginklų apribojimą buvo ne dau lengva, bet trukdo lietus ir pur
tingieji turtinguosius prašo vieną
giau kaip užmaskuotas noras vas. žuvusių jau yra virš 200.
CARACAS. — Naujoji Venekartą nubusti. Pakistano d!r. Ha
iš tokio susitarimo dar daugiau
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi nyčios, mokyklos, jaunimo ir ki
cuelos vyriausybė žada. nacio
san ragina, kad turtingieji pasi
pelnyti”, sako rašytoja*.
SAIGONAS. — Pietų Vietna nalizuoti geležies kasyklas ir nimo Komitetas 1974 gegužės tos organizacijos kviečiamos tą
rinktų kurią nors galimybę tai
mo ir Kambodijos pasieny vyks smarkiai sumažins svetimųjų
baisiai prarajai sumažinti. Tur
ta dideli mūšiai. Karinė vadovy kompanijų investavimus kitose 12-18 d. skelbia Romo Kalantos savaitę prisiminti ir atitinkamai
tingieji galėtų savo padidintą .pro
savaite, kuri skiriama jo, V. pagarbiai tas didžias aukas pa
bė sako, kad dviejose vietose pramonės šakose.
dukciją nukreipti neturtingie
Samuelson
mūšiuose žuvo 199 šiaurės viet
Stonio, Žaliausko ir K. Andriuš minėtiVliko valdyba
siems, jiems daugiau mokėti už
namiečiai
ir
vietkongiečiai,
o
Washingtonas.
—
Prez.
Nipaleistas
jų darbą, patys alpriboti savo su
kevičiaus atiduotos didžios au
Eltoje galima gauti medžiagos
pietų vietnamiečiai neteko 7 ka xono pasiūlyta užsienio pagalbos
vartojimą.. Tokiu būdu būtų pir/
kos
dvejų
metų
sukakčiai
pami

ir
Kalantos paveikslų prisiunrių
programa, siekianti virš 5 bil. do
mas žingsnis sumažinti pasaulio
čiant
1 dol. už kiekvieną. Rašy
nėti.
BUENOS AIRES. — Victor
lerių, Kongrese susilauks didelės
vargą, badą ir ankstyvą mirtį.
ti:
Elta,
29 West 57th Street,
BALTIMORE. — “Baltimore opozicijos, didesnės nei visada.
Samuelson, už kurio paleidimą
Visa
lietuvių
visuomenė,
baž

New
York,
N.Y. 10019.
Esso kompanija sumokėjo 14,2 Sun” vakar rašė, kad prez. Nix- “U. S. News” ražo, kad opozici
mil. dolerių, jau paleistas ir iš onas jau sumokėjo didelę dalį ja svarbiausia bus didelė dėl to,
savo skolų valstybės iždui. Sko kad sumos išėjo iš Baltųjų rūmų,
Mao žmonos
Aleksandras Solženieinas
skrido į Ameriką. Jis buvo pa
los siekia 467,000 dolerių. Laik ir viskas, kas iš ten ateina į Kagrobtas gruodžio 6, o pinigai su raštis nesako, kiek jau įmokėta. pitolių, sutinkama nedraiugiškai.
pareigos
Spinola nesutaria Izraelis evakuojąs
CIURICHAS. — Aleksandras
Solženieinas dar nepaskelbė, bet mokėti kovo 11.
su kairiaisiais
iš Golan aukštumų
Pekinas. — Apie Mao Tse-tun- jau žinomi jo komentarai apie
NEW YORK. — Jungt. Tautų
go žmoną Oiamg Cing nedaug ži plačiai garsinamą Amerikos ir
BEIRUTAS. — Sirijos šalti
noma. Dabar paaiškėjo, kokias Sovietų Sąjungos atlyžimą. “At- nepaprastoji sesija ekonomi
LISABONA. — Portugalijos
niai
praneša, kad Izraelis iš Go
pareigas šiuo metu ji eina. Rašy lyžimas yra geras dalykas, kai niams klausimams darbą nori
komunistų ir socialistų vadai
lan aukštumų kai kurių vietų
tam laiške Nankino .pjriešlėktuvi- daromas nuoširdžiai, bet tik ne baigti, bet negali sutarti dėl pa
susitiko su karinės juntos vadu
pradeda evakuoti įsikūrusius gy
nės apsaugos daliniui ji įtaigoja, dabar ir ne tarp tų dviejų mil reiškimo. Neranda bendros kal
gen. Spinola. Su jais dar buvo
kad būtų sudaryta atškira tarnyba žinų”. Dabar skelbiamas santy bos turtingosios valstybės ir neir krikščionių antifašistų atsto ventojus, iš tų vietų, kurių Siri
propagandai prieš Konfucijų, ir kių .atšilimas nėra tikras, ir jį ' turtingieji.
vai. Kalbėjosi apie Afrikos ko ja įsakmiai reikalauja ir kurios
po laišku pasirašo: “Lin Piao ir vadina Solženieinas “pseudoatlonijas. Spinola minėjo, kad jun buvo užgrobtos 1967 metų ka
Konfucijaus kritikavimo įstaigos lyžimu”. “Viena pusė rodo norą
PARYŽIUS. — Abu dešinieji
ta nežada nutraukti karo tuoj re. Jeigu tie sirų pranešimai yra
tikri, tai jie daug pasako, kad
kandidatai
į
prezidentus,
Chadirektorė”.
nusišypsoti ir daugiau nieko,
pat, nežada jiems ir greitai duo
Izraelio
ir Sirijos kariuomenių
ban
Delmas
ir
Estaing
negali
ti nepriklausomybės. Būtų cha
TALLAHASSEE, Ela_ Se kai kita pradeda daryti visą ei
atitraukimas
yra galimas.
sutikti,
kad
Amerika
turėtų
ko

osas, kai tie kraštai neparuošti
natorius Edward Gurney (res lę nuolaidų, b tos nuolaidos tik
kį
nors
vadovaujamąjį
vaidme

laisvam gyvenimui. Bendros
publikonas) “grand jury” ap stiprina tą, kuris vien nusišyp
nį
Europoje.
Jie
pritaria,
kad
sojo
”
.
kalbos su Spinola jie nerado, vi
kaltino, kad jis sulaužė valsti
su
Amerika reikia bendrauti
si pasiliko prie savo nuomonės.
KALENDORIUS
jos įstatymus, rinkiminės kam
To pareiškimo kopijas jau tu
kaip
su
partneriu,
bet
klausti
panijos metu gautų pinigų ne ri kai kurie Kongreso nariai, ir
Kiek geriau vyko pasikalbėji
Gegužės 1: šv. Juozapas Dar
užregistravo kur reikia. Senato gegužės 8, kai Atstovų rūmuo jos patarimo ir laukti jos suti
kimo
negalima.
mas
Portugalijos vidaus politi bininkas, šv. Jokūbas, Žilvinas,
rius atsakė, kad jis nėra nusi se bus diskutuojamas reikalas
kos reikalais. Jie pritarė pradė Vydmantė.
žengęs įstatymams, o jam iškel pagerinti santykius su Maskva,
Gegužės 2: šv. Atanazas, šv.
ROMA. — Vieno Romos prie
tiems planams: išsijoti ir patik
ta byla turi politinį pamušalą. kongresmanai jas žada panau
Geva,
Eidmantas, Meilė.
miesčio gyventojai ėmė skųstis
rinti buvusios valdžios valdinin
KEMPTEN, Vak. Vokietija. — doti.
pašte, kad negauna laiškų, ku
Saulė teka 5:48, leidžias 7:47.
kus, laikyti suimtus buvusius
Statomas plento tiltas sugriu
Gerokai kritiškas Solženieinas riuos turėjo gauti. Policija pa
ORAS
saugumo agentus, gal būt, teis
vo, ir iš 20 darbininkų 17 buvo Kissingerio atžvilgiu, kuris su sekė laiškanešį ir pamatė, kad
užgriauti, neturima vilties, kad tiktų paaukoti reikalavimus, jis didelę dalį laiškų degina. Bu
ti buvusį premjerą Caetano ir
Dalinai saulėta, šilčiau, apie
jie būtų gyvi.
kad Sovietijoj būtų respektuo vo suimtas.
(Nuotr. C, Grincevičiaus) prezidentą Americo Thomaz65 laipsniai.
Tahiti, Pietų Pacifike.
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Nuotr. Vi. Bacevičiaus

chen, NJ
2. ps. Dalė Lukienė Washington, DC
3. ps. Priima Saplienė Toronte
4. ps. Rūta Žilinskienė Toron
te
C. Į paskautininkio —
1. v. si. Rauda Geležienė Cle
velande
2. V. si. Violeta Janinuzzi-Jankaiuškaitė New Yorke
3. v. si. Rasa Milvydaitė Aust
ralijoje
4. v. si. Felda Nemickienė
New Yorke
5. v. si. Renė Vizgirdienė Los
Angeles

šis apdovanojamas
žymeniu.
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•
Redakcija
dirba
kasdien,
• Redakcija straipsnius taiso savo
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadienuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
niais nuo 8:30 iki 12:00.
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
• Administracija dirba kas
to susitarus. Redakcija už skelbi
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- ' ’
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
nos prisiunčiamos gavus prašymą.

IV. Gyvybės Gelbėjimo Kry
žiumi —
I
a
JAV Vidurio rajono vadovių- jas moderuos v. s. Vytenis Stat
Skautų globėjo Šv. Jurgio šven
1. skautas Leonardas Bacevi
vų suvažiavimas, įvykęs balan kus. Visi skautininkai-kės kviečia čius Bostone
tėje, už pavyzdingą skautavimą
džio 27-2i8 d>. “Gintaro” vasar- mi dalyvauti.
ar gerą vadovavimą skautams,
This publication is available in microfilm from:
B. Pakelti J skautininkų laips
» vietėje, Union Pier, Mieli., pra
XEROX UNIVERSITY MICROFILMS
•' =
sekantys skautai keliami į vyres
CHICAGOS SKAUTU
I
nius:
ėjo darbinga nuotaika ir buvo
800 North Zeeb Road — Ann Arbor, Mich. 48100
'‘ B
niškumo laipsnius.
STOVYKLA
I. Į vyresniojo skautininko—
padaryta svarbių nutarimų veik
Į paskiltininkio laipsnį: sk. Al- ‘
1. s. Kazys Cijūnėlis CmicagoChieagos sfcautų-čių tuntų
los ateičiai.
dį Liubinską, sk. Andrių Rač
je
.
\
kauską, ėk. Arvydą Vaitkevičių, PR 8-3229-4
Suvažiavimų Saukė Vidurio ra stovykla Rako stovyklavietėje įDR. NINA KRAUCEL
2. s. Antanas Jonas Gudaitis
vyks
liepos
13-27
d.
Prašome
tė

sk. Vytautą Vaitkevičių, sk. Po
jono vadovybė. 'Dalyvavo 31 va
0R.
ANNA
BALIUNAS
KRIAUČELIŪNAITĖ •f f.
New Yorke
vilą Varnaitį, sk. Audrių Vikto
dovas-vė, tarp jų: Rajono vadas vus įsidėmėti šias datas planuo
AKIŲ,
AUSŲ,
NOSIES
IR
3. s. Danutė Čižauskienė Aust
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
v. s. Pr. 'Nedas, vadeiva v. s. jant šeimos atostogas taip, kad
rą.
GERKLES LIGOS
ralijoje
skautai-skautės
galėtų
stovykloje
2750 We»t 71»t Street
J skiltininko laipsnį: psklt. Al
Aleksas Karaliūnas,
Chieagos
2858 West 63rd Street
4. s. t. n. Stela Gedgaudienė
TeL
778-3717,
neatsiliepus skambinti
dalyvauti.
«
gį Bacevičių.
tuntininkai — “Lituanieos” —
Valandos pagal susitarimą
8K1-3U00. Valandos taigai susitarimų.
Clevelande
Į vyresnio skiltininko laipsnį:
s. Sigitas Miikniaiitis, “Nerijos” —
SKAUTAI TELEVIZIJOJE
5. s. Zigmas J aunius Chicagoje
ps. Aldona Jovarauskienė, “Ker
DR. K. G. BALUKAS
(Nukelta j 5 pusi.)
DR. IRENA KURAS
Visi apdovanotieji ir pakeltie
6. s. fil. Birutė Juodikienė GlePraėjusio sekmadienio “Lietu
Akušerijų ir moterų ligos
navės” s. Eleonora Šalčiūnienė.
GYDYTOJA
IR CHIRURG®
ji labai nuoširdžiai sveikinami!
velande
Ginekologinė CliimrgijM
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
Clevelando tuntininkai — “Ne viai Televizijoje” programoje bu
Dėkojame
nusipelniusiems,
7. s. Janina Mikutaitienė Chi
SPECIALISTE
6449 So. Pulaski Road (Crawford
QR. VL. BLAŽYS
ringos” — v. s. Nijolė Kersnaius- vo parodytas Toliams Siuto su cagoje
gausi
ai
rėmusi
eras,
sėkmingai
MEDU5AL
BUILDING
Medical
Building)
Tel.
LU
5-6446
kaitė, “Pilėnų” — tps. Vyt. Stoš suktas filminis reportažas iŠ ChiPLAUČIŲ IR VIDAUS IJGOS
7150 South VPestern Avtmue
8007
W.
83
PI.,
Justice,
U.,
599-0500
vadovavusiems
ir
vadovaujan

8
s.
fil.
Valentinas
Varmas
Los
2801 VVest 03rd Street
kus ir “Klaipėdos” vietininkijos cagos Sv. Jurgio sueigos, kiuri (įvy Angeles
Priima ligonius
pagal susitarimą, Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto iki
tiems, lietuviškąją slkautybę gi
Kampas 6 3-Stos ir Caiifornia
ko
(balandžio
21
d.
įdomiai
Rimą
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012 8 v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nuo
v-kas j. s. D. Kiižys. Detroito
Pirmad., antrad. ir ketvirtad. nuo
10 v. ryto iki 1 V. popiet.
liai išgyvenantiems, pasiauko11. J skautininko —
6 iki 7:30 vai. vakaro.
“Raitijos” t-to t-kas Leopoldas komentavo s. Sofija Jeli-onienė.
Oriso telel. RE 7-1168 'wŠefitad. nuo 2 iki 3:80 vai.
1. ps. Kazys Matonis iNew Jer- jantiems lietuvių skautijos labui
DR. C. K. BOBELIS
Trečiad. ir penktad. uždaryta.
Heininigas. Chieagos ASS sky
NERIJOS TUNTO
Reziil. telef,. — 23»-2»l» . sey
\
ir linkime dar ilgai ilgai mūsų
Ofiso telef. 470-4042
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ
riaus piran. Gintaras Plačas, AS
DĖMESIUI
Rezid. tel. WAlbrook 5-8048
CHIRURGIJA
2. ips. Sigitas Mifc/naitis Chica sąjūdyje tarnauti DIEVUI, TĖ
Ofiso HE 4-1818.
Rez. PR fl-0801
Draugovės dr-kė tei. v. si. Lore
Tel. — 656-0533
goje
VYNEI
^ARTIMUI!
Nerijos tuntas organizuoja
DR. J. MEŠKAUSKAS
ta Plepytė. Koip! “Vytis” atsto
Tel.
925-3388
POS VALLKY MEDICAL CENTER
3. ps. fil. Gintaras Plačas Chi
plaukimo
pamokas,
kurios
prasi

GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
880
Summit
Street
Viso
geriausio!
vas serų. Algis Jasaitis ir Chiea
Route 58 — Elgin Illinois
cagoje
SPECIALVBE
VIDAUS LIGOS
dės
gegužės
mėn.
4
d.
Pamokos
Budžiu
DR. S. GEŠTAUTAS
gos skautiniinkų-kių Ramovės
4. ips. Vaclovas Plioplys Chica
2454
VVest
7Ist Street
vyks
šeštadieniais
nuo
4-tos
iki
v. s. A. Saulaitis Nervų, emocinės, šeimos problemos Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 (71-os ir Campbell
pi nti. v. s. V. Tallat^Kelpša.
Avė. kampus)
goje
5-tos
vai.
p.p.
Tęsis
šešias
sa

LSS Tarybos Pirmininkas
Suvažiavimų atidarė ir jam va
2624
VVest
71st
Street
Vai.: pirmad., antrad., ketv. tr penkt.
DR.
PETER
T.
BRAZIS
5. ips. kun. Augustinas Sima
nuo 3 iki 7 vai. p. p.
dovavo Vidurio raj. vadas v. s. vaites. Priimamos mergaitės nuo navičius, OEM, Toronte
Valandos pagal susitarimą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tik susitarus.
7
metų
amžiaus.
Grupinė
kaina
LITUANICOS TUNTO
Pr. Nedas, sekretoriavo s. Jolan
2434
VVest
71st
Street
6. ps. Saulė Šatienė [Rhode IsTel. — 282-4422
ŽINIOS
ta Kerelienė ir s. Laima Lunec- nebrangi. Sesės norinčios išmok land
Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet,
SVEIKINU IR DĖKOJU IŠ antrad.,
ti
ar
pagerinti
savo
plaukimą
penkt.. 1-5, trefi. ir šešt. tik
krienė.
DR. ROMAS PETKUS
7. ps. Vytautas 'Vidugiris Los
V. si. Donatas Ramanauskas
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
TOLIMOS AUSTRALIJOS susitarus.
Šeštadienį įvyko trys paskaitos: dėl informacijų kreipiasi ir regist Angeles
ofisai:
-1“*'
išlaikė prityrusio skauto patyri mielam savo broliui Jonui Bertašiui, Dr Ant. Rudoko kabinetų perėmė
“Vienetų tarpusavio bendravi ruojasi iki gegužės mėn . 3 d. pas
111 N. WARASH AVĖ.
III. Į paskautininkio —
g.
v.
v.
Dainą
Rudaitienę
telef.
mo laipsnio egzaminus ir atliko dr. Elenai ir jos sūnui Algiui Deckiui
4200 N. CENTRAL AVĖ. ,
mas Vidurio rajone”. Prelegen
DR. EDMUND E. CIARA
1. v. si. Birutė Aušrotadtė Ha
434-0751.
Vėlyvesnės
registraci

Valandos
pagal susitarimų
Tautinio
ženklo
programą.
už
dovanas,
už
priėmimą
ir
už
vežio

OPTOMETRISTAS
tai: v. s. J. Vaišnys, SJ ir t. n.
miltone
jos
nebus
priimamos.
jimą
po
Chicagą,
taip
pat
savo
pusseSkelbiu,
kad
skautų
patyrimo
Danguolė Kviklytė.
Moderato
2709 VVest 51st Street
2. v. si. Ramutė Bairtuškienė
DR. FRANK PLECKAS
TEL. GR. «-^400
laipsnio egzamiihus išlaikė
se seriai Jadvygai ir jos vyrui Antanui už
rius s. S. M Alenai tis.
Chicagoje
suruoštas mano garbei vaišes ir už Že
OPTOMETRISTAS
s
Vai. pagal susitarimų: pirmad. ir
kantys skautai: psl. Algis Bace maitiškas vaišes. Daug džiaugsmo bu- ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penkGintarės norinčios vykti į
3. v. si. Rūta Čiaipette Chica
“Suaugusių skautavimas” — “Kryžkelės” sąskrydį įvykstantį
Kalba
lietuviškai
vičius, -psl. Gintaras Baukus, psl. vo, kai po 60 metų teko juos susitikti'ted' 10 *• geBtad- 10 -8 vai.
goje
■
prel.: v. s. j. Baronas ir ps. V.
2618 W. 71st St. — TeL 787-5149
Dainavos stovyklavietėje gegu
Rimas Baužys, si. Bronius Bikul- Chicagoje. Taip pat dėkoju p. Valat- Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960
4 v. sL Edvardas Gudaitis Nia
Stoškus. Moderatorius — v.
s. žės 25-37 d., registruojasi pas
Tikrina akis. Pritaiko akinius Jir
čiius, si. Gedas Grinis, ipsl. Algis kaičiams už vaišes ir vežiojtfną po Chi“oontact lenses“.
garoje
- Halina Flaušinaitietnė.
DR. E. DECKYS
tunto adjuitantę g. v. v. Kristiną
Strikas, sk. Arvydas Vaitkevičius. cagą; poniai Albinai Sablinskienei ir
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta trefi.
5. v. si. Otilija Kasparaitdenė
“Bendravimas su lietuvių ir Baumilaitę tel. 737-8342.
jos sūnui Juozui, kurie man pirmieji
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybė — Nervų ir
Chicagoje
Sveikinu minėtus skautus ir suruošė vaišes.
amerikiečių visuomene bei ame
Emocinės Ligos
DR. LEONAS SEIBUTIS
6. v. si. Andrius Kačinskas Chi linkiu sėkmės, ir skautiško ryž Taip pat siunčia linkėjimus Regina CRAWFORD MEDICAL BUILDING
rikiečiais skautais” — prel.. s.
INKSTŲ,
PŪSLES IR PROSTĄTO
Šio sezono sueigų užbaigimui, cagoje
to augant ir tobulėjant lietuviš Alis (po tėvais Gadeikytė) visiems, ku
844» So. Pulaski Road
Irena Regienė ir s. Gintaras Pla
CHIRURGIJA
riuos
čia
suminėjau.
7. v. si. Antanas Kulbts Bos koje skauitijoje. Mes, valdovai, di
Valandos pagal susitarimą
čas. Moderatorius: j. v. s. Bro- birželio 15-16 d. organizuojama
2656
W. 63rd Street
tunto (pavasario iškyla Grand tone
džiuojamės jūsų pažanga skauta- Su pagarba,
'■ nius Juodelis.
Vai. antrad. nuo 1-4 poplėį
Rezid.
tel.
—
GI
8-4)873
8. v. si. Rima Lasienė Toronte vinie ir asmenybės ugdyme.
Bronė Gadeikienė
Visos termos buvo įdomiai pri junetion, Midi., prie gražaus Usketv. nuo 5-7 vakare
Australija
DR. W. M. EISIN-EISINAS Ofiso irtel.
9. fil. Dr. Giedrė Miątiėh^ Cle?
statytos ir plačiais išdiskutuotos. ter Hood ežero. Č>ia sesės turės
776-2880; rez. 448-5545
(sk.)
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LI43OS
Diskusijose aktyviai
pasireiškė galimybės plaukioti įvairaus -tipo velande
Skautų
pažangumo
konkursas
GINEKOLOGINE
CHIRURGIJA
laivais, pakrantėje prie liepsno
10. v. si- Gražutis Matutis Ghi
" didesnė dalyvių dalis.
DR. J. J. SIMONAITIS
bus užbaigtas (gegužės mėn. įvyk aooooooooooooooooooooooooo- 6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
,
: ••(.: U-‘ •'»
Darbinga diena buvo užbaigta jančio laužo padaiguoti, pasiro cagoje
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
siančiose sporto varžybose tarp DAUGYBE LIETUVOS MIESTE.
pagal susitarimų. Jei ne
vakarone-lauželiu, kurį įdomiai dyti savo talentais, o laužui už IT v. si. Algimantas Milašius tunto vienetų. Laimėtojai gaus LIŲ aprašoma dr. 4. Vaišnoros, Valandos
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
atsiliepia. skambinti: 511 3-0001.
pravedė t. n. Loreta Plepytė ir gesus .pasidžiaugti nakties žaidi Chicagoje
Ofiso tei. RE 5-4410 '»<
premijas ir tiktai jiems bus suteik MIC, knygoje:
TeL — BE 3-5893
12. v. si. Brigita Paliulytė To
Rezid. GR 0-0017
ps. R. Strikas. Ilgai užsitęsė va mais. Vyksime autobusu.
ta pirmenybė sudaryti reprezenta
Valandos:
pirm. ir ketv. nuo 1 . vai.
Prašome
tėvelius
šį
savaitgalį
ronte
“
Marijos
garbinimas
karonė, nes visiems (buvo smagu
DR. A. B. GLEVECKAS
cinę tunto skiltį, kuri važiuos į
iki 3 vai. p. p. lr nuo 7 Iki 8 vr Vak.
rezervuoti
mūsų
sesėms.
Smul

'13.
v.
si.
Jonas
Pažemis
CleveGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pabendrauti ir padainuoti.
antr. ir penkt. nuo 1-8 vai. p, p.
Toronto “Rambyno” tunto vasa
Lietuvoje”
Specialybė Akių Ligos
ir vakarais pagal susitarimų,.
Antroji suvažiavimo diena -r- kesnių informacijų suteiksime ar lainde
--------------------------------------------------------Jsįj
ros stovyklą “Romuvoje”. Raginu
timiausiu
laiku.
3907
VVest
103rd
Street
14.
v.
si.
Rita
Ptemčylienė
Chi

sekmadiienis, buvo pradėta Sv.
Knyga nėra tik teologinė, ji dėl
vadovus atkreipti ypatingą dė įdomių vietovių aprašymo ir dėl job
DR. VYT. TAURAS
Mišiomis, kurias atnašavo v, s.
Valandos pagal susitarimą
Nerijos tunto tuntininkė cagoje
mesį į jūsų vadovaujamų viene gausios istorinės medžiagos tinka
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
15. v. sL Valerija Rlepienė Chi
J. Vaišnys, SJ.
Bendra praktika ir moterų ligos
tų skautų Ipažanigumą.
Ofiso telef. PR 8-2220
“
KRYŽKELĖS
”
SĄSKRYDŽIO
pasiskaityti kiekvienam lietuviui,
cagoje
Po pusryčių visi dalyviai su
Ofisas ir rez. 2052 W. 59t,U 81.
besiiominčiam Lietuvos istorija ar
REIKALU
Tel. PRospect 8-1223
DR.
JANINA
JAKŠEVICIUS
16. v. si. Aleksas Pocius Chi
sirinko diskusinei suvažiavimo
vietovėmis.
Knyga didelio for
Ofiso vai.:
Pirm., antr., ttefi. Ir
J
O
K
ė
A
cagoje
LSĘ Vyresnio Skautininko įsa mato 446 psl. — Kaina tik $3.00.
apžvalgai, kuriai vadovavo rajer
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8
Gegužės 25-27 d. Dainavos
VAIKŲ LIGOS
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu
17. v. si. Gediminas Puške kymu No. 57, Nr. 1 vasario mėn. Galima įsigyti “Drauge”.
no vadas. Iš pareikštų minčių pa stovyklavietėje
įvykstančiame
laiku pagal susitarimų.
.
2656
VVest
63rd
Street
L6 d, proga si. Edvardas Andriu O0(H>0OO0f>Cf><XXXX>O<X>0<K><K>OC
aiškėjo, kad visi dalyviai suva “Kryžkelės” sąskrydin yra kvie lius Clevelande
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-0105
18. v. si. Raminta Saipočkinaitė
žiavimą laikė labai reikalingu ir čiamos visos vyr. skautės, gintanuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
' naudingu. Pageidavo (dažniau -pa rės, skautai vyčiai ir jūrų budžiai. Toronte
DR. V. TUMASONIS
19. v. si. Jūratė Seškutė Toron
našių įvykių.
Ofd. PO 7-64)00
Rez. GA 3-7278
Ka/ftdidatai-tės, skautai-tės
bei
CHIRURGAS
Buvo svarstyta surengti drau kitas liet. jaunimas šiame sąskry te
2454 VVest 71st Street
DR.
A.
JENKINS
20 v. si. Vytautas Turūta To
gininkų suvažiavimą ateinantį dyje nedalyvauja. Svečiais kvie
Vai.: pirm., antrad., ketv. lr penktad.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rudenį, o sekančiais metais pra čiame skantininkes-fous ir vyres ronte
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA
2-4 lr 6-8. Treč. tr šeštad. uždaryta
3844 VVest 63rd Street
21 v. sL OI. Vladas Žukauskas
vesti bendrą visų -rajono viene nius vado\us-ves.
Tel. PRospect 0-0400
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ii
su lietuve Loretta Kasiene ruošia ekskursijas į
Chicagoje.
tų stovyklą.
6 iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
Lietuvą 1974 m. Visos grupės skrenda Skandinavian
LSS Tarybos Piranijos 1974
Suvažiavimas buvo baigtas dai
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUN
(VAŠKAS)
Visi telefonai 652-1381
na bendrame rato. Visi dalyviai
Airlines iš Chieagos tiesiog į Kopenhagą.
GOS TARYBOS PIRMUOS sausio 20 d. posėdyje:
GYDYTOJA IR CHIRURGE
I. Pakelti į skautininkų laips
DR. F. V. KAUNAS
skirstėsi patenkinti
darbingai
6648 South Albany Avenue
PRANEŠIMAS
19 d., 19 dienų — $1,049.00
1. — Gegužės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.:
nius:
praleistu savaitgaliu, kuris pra
Pirmad.
6-8 p. p.
antrad.
2-6 p. p penktad. ir šeštad. 2-4 p. p.
995.00
16 d., 16 dienų —
2. — Birželio
1407 So. 49th Court, Cicero
Lietuvių Skautų Sąjungos Ta
A. I vyresniojo skautininko —
ėjo nuoširdžioje bėndravimb ir
Kitom dienom tik skubiu reikalu,
30 d. 19 dienų — 1,145.00
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad. ir susitarus.
3. — Birželio
rybos 'Pirmijos Skautų Patrono
1. s. Marija Gveradienė St.
vienas kito (pažinimo dvasioje.
šeštad.
tik
susitarus.
14 d. 16 dienų — 1,049.00
4. — Liepos
Sv. Jurgio šventės proga
Gatherines, Kanadoje
Tel. Ofiso PR 0-0440
SKAUTININKU-KIU
28 d. 16 dienų — 1,049.00
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
5.
—
Liepos
A. Apdovanoti LSS garbės
2. s. Paulina Kaivaitienė Bos
DĖMESIUI
DR. F. C. WINSKONAS
11 d. 19 dienų — 1,195.00
6. — Rugpiūčio
ženklais:
tone
DR.
P.
KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
985.00
8 d. 16 dienų —
7. — Rugsėjo
1. Padėkos ženklu —
Chieagos skautininkių-lkų Ra
3. s. Nijolė Kersnauskaitė Cle
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street
L s. Jadvyga Budrienė, Cle velande
1443 So. 50th Avenue Cicero
movės sueiga įvyks sekmadienį,
Kreipkitės
—
Kasdien
1-8
vai.
lr
6-8
vai.
vak.
4. s. Elena Laurinaitienė Aust
gegužės 5 d., 3 vai. p. p. Jaunimo velande
Valandos: 1—6 vaL popiet,.Išskyrus trečiadienius,
Treč, ir šeštad. pagal susltarlflifi
2. s. ikun. Pranas Garšva, MIC, ralijoje
Centro 203 kamb. Bus įdomi
šeštadieniais IS lkl 4 vai. popiet.
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA, INC.
5. s. 01. Stasė-Nelė Modkuviediskusinio pobūdžio programa. Chicagoje
Tel. REUanee 5-1811
DR. PETRAS ZLIOBA
180 No. Miichigan Avė., Room 328
3. v. s. Aleksas Karaliūnas Chi nė Clevelande
Bus svarstoma skautaninkų-lcių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. WALTER J. KIRSTUK
6. s. t. n. Regina Nasvytienė
aktyviųjų ir pasyviųjų veikla ir cagoje
Chicago, III. 60601
Tel. 346-0102
6449 So. Pulaski Road
(Lietuvis gydytojas)
4. v. s. Česlovas Kiliulis Bos Clevelande
pareigos.
Ofiso
tei.
707-2141; uamų 030-4850
Loretta Kasiene ten rasite visą dieną šeštad; antrad ir ketv. nuo 5 iki 7
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7. s. 01. Malvina Švarcienė Cle
Diskusiniam ratelyje dalyvaus tone
v. v. Taip pat namuose:
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm. antr. ketv. 2—B lr 6—
U. Padėkos ženklu su rėmėjo velande
v. a. J. Paromis, v. s. Halina PlauVai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr penktad. 2—R. šešt. pagal susitarimų.
6953 S. Washtenaw Avė., Chicago, III. Tel. 776-0180
penktad. nuo
12-4i vaL, p. p. 6-8
B. I skautininko —
šinaitienė, ips. Raimundas Strikas, kaspinu —
vai. vak., šeštad. 12-8 vai. p. p. o
ps. Irena Žukauskienė. Diskusi
1. p. Juozas Gvildys ClidcagoL ps. Aldona Čdkienė MetuI trofiiad. uždaryta.
REMKITE DIENR. “DRAUGĄ”
į

j

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

Prasminga

3*g1I nftna <TvnsSnTų,

LIETUVIU IŠEIVIU KOVA

PASAULIO ANTIKOMUNISTŲ
LYGOS KONFERENCIJA

ir politinių, vertybių, kurios tu
rėtų sprendžiamą reikšmę? Ne
jaugi gali valdyti ukrainiečių,
lietuvių, latvių, vengrų, totorių
ir kitų sielas? Ar visi turi gy
venti jiems svetimo rusiško gy
venimo standartu?

Prie visos eilės sukakčių, ku mėm, ką mes esame padarę ir
rias mes įvairiomis progomis kils dar reikia atlikti.
♦
uiinime, reikia priskirti atminti
Čia dažnai buvo minima Lietuva ir lietuviai
nus 1944-UOSlUS, H pasaulinio
Reikia pasidžiaugti, kad iš sa
Ginklų turi Ir vergai
karo pabaigos metus, kai de vo žemės išblokštoji ir svetur
Pailėka
pavergtųjų
atstovams
gražina
kkiviokjenr
Pasaulio antikomunistų lygos
šimtys tūkstančių lietuvių la įsikūrusi lietuvių tautos dalis
Tačiau ne tiktai okupantas
konferencija,
įvykusi VVashingbai nenoriai pajudėjo iš savo nebuvo ir netgi šiandien nėra
Kongresmanas Richard H- I- turi ginklų, jų turi ir vergai, o
ko Fred Schlafly kalba. Jis savo
gimtosios žemės ir ją apleido nuo tautos kamieno “nuplauta tone, tęsėsi 4 dienas (balandžio
ohord išreiškė pasigėrėjimą, kad persekiojimas, kančia, mirtis įve
8-11). Konferencijoje dalyvavo kalbą pradėjo paminėdamas So pavergtos tautos ir jų atstovai da prie prisikėlimo. Čia jis pa
ne geresnio gyvenimo ieškoda šaka”. Vargiai jau visų tautų
vietų Rusijos okupuotą Lietu
nenuilstamai siekia atgauti pa stebi, kad pavergtųjų tautų
mi, bet išsaugoti savo gyvybę, tremties ir emigracijos istorijo 53 tautybių 400 su viršum as
menų,
jų tarpe 250 delegatų ir vą, Simo Kudirkos pastangas vergtoms tautoms laisvę. Esą. jaunoji generacija, žmonės mo
kovoti dėl tėvų žemės laisvės je bet kuri etninė tautos dalis
apie 30 prelegentų. Programa pakliūti į laisvę. Jis paminėjo
ir j ją sugrįžti.
buvo tiek veikli, kiek pastarojo buvo plati ir išsami. Per tas ke prezidento Nixono apgailestavi šiandiena pasaulyje tebevyksta kęsi ir užaugę rusų okupacijoje,
ideologiškai,
kova už laisvę ar tironiją, už pradeda atgimti
Šie tikslai buvo tik iš dalies meto lietuviai.
turias dienas buvo pasakyta mą, kad dėl kai kurių įstaigų mirtį ir gyvybę. Iš anos pusės aktyviai gindami savo tautines
Įvykdyti. Daugumas tuometinių
Tiesa, mūsų jėgos buvo per- daug kalbų, iškeliančių komu ir žmonių klaidų, neapdairumo geležinės uždangos gaunamų ži tradicijas, tikėjimą, individua
pasitraukusiųjų savo gyvybę iš
nizmo žiaurumus, ypač Sovietų nukentėjo lietuvis jūreivis. Ta
nių laisvasis pasaulis sužino a- lybę. Nacionalizmas reiškiasi.
saugojo, pasiekę vakarų kraš menkos, kad jstengtumėm savo
Rusijos okupuotuose Europos čiau, esą, viskas daroma, kad pie Sovietų terorą prievartos Protesto vardan prieš režimą, Paminklas prie naujosios lietuvių
tautai
nepriklausomybę
atkovo

tus, jie energingai kovojo ir te
tautose ir komunistų Azijoje. Simas Kudirka, kurio motina y- darbo stovyklose, psichiatrinėse rusifikaciją, tautinę ir religinę parapijos bažnyčios Clevelande.
bekovoja už Lietuvos laisvę, ta ti. Nebuvo ir nėra palankios po
Nuotr. VI. Bacevičiaus
litinio gyvenimo aplinkybės. Ir Buvo parodyta komunizmo va ra gimusi Brooklyne, būtų iš institucijose.
priespaudą žmonės susidegino.
čiau gyvenimui svetur užsitęsus
jeigu svetur būdami didėlių dar roma tautybių malūno ir naiki trauktas iš Sovietų kalėjimo il
ir pasaulinei politikos raidai nei
Jis duoda pavyzdžius suside traukti rusų okupacinę kariuo
Kalbėdamas apie siekimą pa
bų neatlikome, tai vis dėlto pa nimo politika, komunizmo pavo su šeima atgabentas į Ameriką.
ginusių
ukrainiečių, čekų, žydų,
nant mums palankia prasme,
gerinti santykius su komunisti
menę, grąžinti tautoms jų ne
jus.
darėme tai, ką galėjome.
Dokumentiniai
filmai
vargiai jau kas iš tų, kurie 1944
niais kraštais,
kongresmanas lietuvių, išvardindamas Kalan priklausomybę. Be tautinės kul
šiai organizacijai pradžią da
Pirmiausia visomis išgalėmis
metais apleido Lietuvą, turės
Bruce Herschensohn, specia pastebėjo, kad koegzistenciją tą, Stonį, Kukavičių ir kitus. Jis tūros nėra nė pasaulinės kultū
puoselėjome lietuvių tautinę vė Azijos tautų antikomunistų
laimę joje numirti.
pamini įvykusius bado streikus
kultūrą. Mūsų mokslininkai, ra veikėjai 1954 m. Jie ir buvo pir laus prezidento patarėjo pava laisvasis pasaulis supranta vie kalėjimuose, vergų prievartos ros, baigė savo kalbą Y. Stets
Tačiau ir pastaroji liūdnoka
šytojai, poetai, žurnalistai ir ki mieji jos pirmininkai (pirmasis duotojas, yra parašęs daug naip, o komunistai kitaip. Jie, stovyklose, ginkluotus susirė ko.
išvada neturi sulaikyti mūsų
ti kultūrininkai parašė ir išleido pirmininkas, dabar garbės vice straipsnių ir pagaminęs doku skelbdami taikingą koegzisten mimus Gruzijoje, Armėnijoje,
Svarstybų tema “'Komunizmo
kovoti su neteisybe, dėl kurios
vykdo didžiausią taikos
tūkstančius vertingų knygų. pirmininkas,, kinietis Ku Cheng mentinių filmų. Už vieną jų apie ciją,
žmonių aukos” vadovas 'buvo
Kaukaze.
Protestai
žinomi
ir
ki

mes palikome mums taip bran
Lietuviai gali didžiuotis faktu - Kang. Vėliau įsijungė ir kitos Sovietų invaziją į Čekoslovaki metu karinį pasiruošimą. Esą, tur. Išsilaisvinimo kova kilo ne ukrainiečių kilmės Čeorgetown
gią šalį. Nors ano meto tremti
‘ ‘Čekoslovakija kyla klausimas, ar ne peraukšr
kaip vienintelė tauta, išeivijoje tautybės, kol ji tapo pasauline ją, pavaidintą
organizuotai, bet spontaniškai. universiteto profesorius dr. Lev
niai jau virto emigrantais, ap
antikomunistų
organizacija. 1968 m.”, yra gavęs atžymėji- ta kaina sumokama Sovietams
Po to, žinoma, seka kratos, a- Dobrianski, kovotojas už pa
siprato su nauja aplinka ir sve išleidusi didžiulę 36 tomų encik
lopediją, ko nebuvom įstengę at 1972 m. buvo išrinktas pirminin mą — Academy Aword. Jis sa už santykių pagerinimą aprū reštai, ištrėmimai, kalėjimai. vergtųjų tautų laisvę.
šiose
timuose kraštuose gana paken
likti nepriklausomybės metais. ku meksikietis teisininkas Rai vo kalboje paminėjo laikraščių, pinant juos naujaisiais techniš Žmonės yra ne vien fiziškai pa svarstytose ypatingai įdomūs
čiamai įsikūrė, vis dėlto didžioji
Mūsų dailininkai, muzikai ir ki mundo Guerrero, o šių metų TV ir radijo komentatorius, ku kais įrengimais?
vergti, ekonomiškai eksploatuo buvo du iš Izraelio atvykę kal
jų dalis ir jų vaikai savo sieloje
tų sričių menininkai sukūrė am konferencijoje išrinktas pirmi rie skelbė komunistų siekimus
Apie
Sovietų
Sąjungos
ir
ko

jami, bet okupantas bando pa bėtojai: Afraham Shifrin, išbu
tebėra tremtiniai, neatsisakę nei
kaltinant
ninku amerikietis teisininkas palaikančias žinias,
žiams nemirtingų kūrinių.
munistinės Kinijos karinę grės vergti jų tautinę dvasią, išplėšti vęs 10 metų Sovietų Rusijos ka
savo kovos tikslų, nei nustoję
Amerikos vyriausybę už Vietna
Lietuvos, tiesa, neišvažiavo Fred Schlafly.
mę kalbėjo atsargos admirolas juos iš jų gimtosios žemės, pri lėjimuose bei priverčiamojo dar
tikėti į Lietuvos laisvę.
me
vykdomą terorą, mokyklų
me, tačiau nė vienai dienai ne
*
John McCain. Jis gerai pavaiz mesti rusiškumą. Kaip pavyzdį bo stovyklose. Jis buvo paleis
Tautų atstovų įvairybė
bombardavimą, rodė šiaurės
leidome mūsų pavergtosios tė-j
davo skaidrėmis, žemėlapiais, nurodė, kad 1973 metais apie tas iš kalėjimo ir gavo teisę iŠioje, palyginti, išeiviams sve
vynės laisvės klausimui tarp-. Atstovų buvo iš įvairių pa vietnamiečių pagamintus filmus, statistikos duomenimis komu 15,000 ukrainiečių, kariuomenės migruoti į Izraelį. Neseniai jis
tingoje šalyje mes radome vi
tautinės politikos sandėriuose saulio dalių ir tautų; Azijos, Af bet nerodė nuotraukų, neskelbė, nistinio ir Amerikos bei laisvo amžiaus vyrų, buvo pasiųsti toli liudijo apie Sovietų priverčiamo
siškai naują aplinką, skirtingą
numirti. Dabar visam trečdaliui rikos, Australijos, Naujosios Ze kad prezidento įsakymo dėka jo pasaulio strategines bazes pa nuo savo krašto baudžiamuose jo darbo stovyklas JAV senato
nuo tos, kurią turėjome savo
šimtmečio nuo nepriklausomy landijos, Pietų Amerikos, Kana stipriau bombarduoti priešo ka saulyje, karinius pasiruošimus, daliniuose gyventi prie kinų-so- saugumo pakomitety.
šalyje. Mes netekame įgimtosios
bės netekimo praslinkus, Lietu dos, š. Amerikos ir iš įvairių rinius įrengimus, ginklų atsar kariuomenės, ginklų, laivų ir ki vietų sienos. Brežnevo era pasi
realybės — savo tėvynės. Atsi
Penki milijonai vergų
va ir lietuviai vis dar yra gal Europos tautų, čia paminėtini gias, tiltus buvo pasiektas susi tų apsaugos priemonių pajėgu reiškia grįžimu prie stalinizmo,
dūrėme svetimuose kraštuose.
.stovyklose
didžiausia rakštis okupantų ka atstovai iš Italijos, Prancūzijos, tarimas su priešu, užbaigtas ka mą. Jis nurodė stiprios, gerai tautinio ir kultūrinio genocido,
Mūsų gyvenimo laivas lyg ant
rūnoje. "'Buržuazinių nacionalis Vokietijos, Norvegijos, Belgi ras, grąžinti namo kariai ir dau ginkluotos Amerikos būtinumą, rusifikacijos, naudojant sumo
Savo kalboje jis nurodė, kad
seklumos užplaukė. Nauja ap
tų” vardas vis dar neatlaidžiai jos, Danijos, Švedijos. Atstovus gumas karo belaisvių.
Sovietų
Sąjungoje yra tūkstan
norint išlaikyti taiką ir jėgų pu dernintus teroro metodus: psi
linka ir ypač skirtingos gyve
minimas ne tiktai okupuotosios turėjo taip pat baltgudžiai, es
čiai
priverčiamojo
darbo stovyk
Prieš
vyriausybę
nuteikta
Asiausvyrą tarp komunistinio ir chiatrines institucijas, vaistus
nimo sąlygos neleido mums lik
Lietuvos pareigūnų, bet ir di tai ir ypač gausiai buvo atsto merikos visuomenė nustebo žiū laisvojo pasaulio.
lų,
turinčių
apie
5 mil. darbo
žlugdančius žmogaus valią, tau
ti visiškai tokiais pačiais žmo
džiųjų Maskvos valdovų kalbo vaujama ukrainiečiams.
vergų. Kaliniai dabar nėra vie
rėdama TV, kad iš Vietnamo
tinį ir socialinį atsparumą.
nėmis,
kokiais buvome savo
Yaroslav Stetsko, ukrainietis,
Taigi išblokštasis lietuvis
šai žudomi, jie žudomi profesi
Labai pasigendama tokiose grįžę kariai, karo belaisviai lai
krašte. Kieta kova dėl būvio, se.
Nu.srivyUmas laisvaisiais
nenuilstamas antikomunistinės
niu būdu, dirbdami po 12 valan
dėl duonos kąsnio ir kitų mate jam skirtą uždavinį neblogai at konferencijose lietuvių, čia tu kė rankose Amerikos vėliavas, idėjos puoselėtojas, daugelio
rėtų pasirodyti visi kovotojai o ne Vietkongo, kaip demons
Baigdamas savo kalbą Y. dų baisiose darbo sąlygose stik
rialinių reikmenų atėmė iš mū lieka.
straipsnių ir kelių knygų auto
♦
dėl lietuvos laisvės, kai reikia truotojai priešais Balt. rūmus,
Stetsko išreiškė gilų nusivylimą lo tekinimo įmonėse. Jie ten pat
sų didžiąją laiko ir gyvenimo
rius, kalbėjo apie tautinį išsi
dalį. Savo tėviškės reikalų puo
Šiandieną mes jau turime ga viešai tarptautinėje auditorijoje ir plakatus su užrašais; “God laisvinimą Sov. Rusijoje ir sa Vakarų pasauliu, kad jų spau dirba, gyvena ir valgo stiklo
“God Bless
da, politikai, vyriausybės, Va dulkių pilname ore ir todėl grei
selėjimui mes tegalėjome skirti limybių patirti, kas okupuotoje tarti žodį, iškelti savo proble Bless America”,
telitiniuose kraštuose. Jis sako,
mažesnę dalį laiko ir mums Lietuvoje vyksta. Nebėra nie mas. Atrodo, būtų pravartu įsi President Nixon”. Dabar, esą, kad žmonija yra pastatyta prieš tikanas, bažnyčios, bendruome tai miršta. Darbo stovyklose
skirto riboto gyvenimo. Paga kam paslapties, ką pavergtosios jungti į tokią didžiulę organiza tie patys komentatoriai įkyriai galimybę būti sunaikintai ato nės ir institucijos yra kurčios, policijos pareigas dažniausiai ei
liau savo tėvynę, namus, palik Lietuvos žmonės ir ką jų oku ciją ir drauge veikti. Turime skelbia kitas galimas neigiamy minio karo atveju tarp komu nebylios ką nors pareikšti prieš na buvę aktyvūs kriminalistai.
vergiją ir terorą komunistų už Be to, du ar tris kartus savai
tus artimuosius mes tegalėjome pantai galvoja, kokias priemo daug organizacijų, draugijų, bes.
nistinio ir laisvojo pasaulio. Jis
imtuose kraštuose, kaip Ukrai tėje po darbo vakarais KGB ka
veiksnių.
Gerai
dar,
kad
iš
Ka

Džiaugiausi
turėdama
progą
lankyti mintimis ir jomis užpil nes okupacinis režimas taiko ir
stato klausimą, ar iš tikrųjų ga
nados
buvo
atvykęs
dr.
Juozas
noje, Lietuvoje, Latvijoje, Esti liniams ruošia politinius prane
pertraukos metu pasikalbėti su
dyti atsiradusią be galo klaikią ką planuoja daryti.
li būti reali tokia galimybė? Ar
tuštumą.
Galima pasidžiaugti, kad ir Kaškelis, kuris nuo antros kon Fred Schlafly, padėkoti už jo nėra kito kelio atsispirti prieš joje ir kitur. Tuose kraštuose šimus. Jei kas tų pranešimų ne
yra patalpinamas į
Lietuviams reikėjo surasti sa sunkiausiose aplinkybėse lietu ferencijos dienos išsirūpino pri priminimą komunistų pavergtos komunizmą, kaip tik kapitulia vykdomi nauji suėmimai ir kali siklauso,
ve naujoje, neretai skaudžioje vių tauta išliko gyva. Tik, paly pažinimą būti lietuvių delegatu. Lietuvos ir daromus žygius iš cija prieš tironus, siekiant įtam nimai. Jis ragino konferencijos bausmės kameras. Be to, jei ka
dalyvius veikti, reikalauti, kad linys nekooperuoja su KGB, yra
Konferencijos pradžioje prisi laisvinti Simą Kudirką. Kalbėtikrovėje, neprarasti savęs ir ginti, nedidelė dalis mūsų tau
pos sumažinimo, kaip paaukoti
tautinių ypatybių išlbloškimo tiečių yra daugiau palūžę ir rinko daug įvairių tautybių žmo dama su Bruce Herschensohn šimtus milijonų pavergtų žmo būtų panaikintos prievartos sto patalpinamas i griežto režimo
sūkuriuose. Materialikai įsikurti “dėl geresnio valgio šaukšto” nių, o taip pat daug ir ameri pareiškiau, kad būtų džiugu, jei nių, apie tuziną turinčių tūks vyklos, paleisti kalinami žmonės kalėjimus ar psichiatrines ligo
mums daug padėjo senesniosios pasidavę okupantų įtakai Ir o- kiečių. Buvo iškilmingai įneštos galėtų būti paruoštas filmas a- tančių metų savo kultūrą ir is dėl jų tautinių, religinių ar po nines.
kartos lietuviškoji išeivija. Mū kupacijos sąlygose Lietuvos vėliavos įvairių kraštų, kurie tu pie Lietuvą ir jos pavergimą, toriją, pavergtų ir satelitinių litinių įsitikinimų, kad nebūtų
Kai asmuo yra areštuojamas,
naudojamos cheminės priemo
sų naujos organizacijos nuo pir mokslininkai ir kultūrininkai rėjo savo delegatus. Buvo su kaip jis padarė apie Čekoslo
jo
artimieji, kaip žmona, moti
valstybių, pripažįstant vergiją nės išgauti prisipažinimams, su
mosios savo gyvenimo dienos kuria nemirtingas vertybes. Lie kalbėta invokacija, Amerikos vakiją. Jis pasakė, kad turint
na ar kt., yra šaukiami J KGB.
galėjo naudotis jų sukurtomis tuviškasis jaunimas tėvynėje, himnas, buvusio pirmininko žo pakankamai medžiagos, tai ga- ir Rusijos tironų valdymą? Ar stabdyti persekiojimus dėl ti
be materialinių ir technologinių kėjimo, tautinės kultūros, iš(Bus daugiau)
lietuviškomis institucijomis, pa nors ir nėra toks, kokio mes no dis ir naujai išrinkto pirminin- lėtų būti įmanoma įvykdyti.
talpomis ir įvairiais patarnavi rėtumėm, eina savitu keliu, nemais. Dažnais atvejais mes vy 6pritardamas ir nepriimdamas
kokia pažanga visur jau padaryta. Kartais pradedu
bėti, — subarė Vilkelis pykstantį Šukį.
kome pas savo nepažįstamus brukamų idėjų, o dažnai ir ne— Jis mums aiškino, kad mūsų valdžia planuo bijoti, kad čia yra tik sapnas. Bijau, kad pabudus ne
okupantams.
tautiečius, kaip malonūs tolimi sitaikstydamas
SUNAIKINTOS PASTANGOS ja į priekį ne metams ar kitiems, bet dešimtmečiams. rasčiau ir vėl žandarų.
ir laukiami svečiai, gaudami jų Taigi lietuvis lieka “sau žmo
— Va, čia Vilkelis nukalbėjo mano liežuviu, —
Jis gi sakė, kad Krupavičius yra ne tik geras kunigas,
namuose prieglaudą, maistą ir gum”, lieka lietuviu.
bet dar geresnis valstybininkas. Sako, jo pravestoji pašoko Jurgėla.-— Kalėdoms buvo parvažiavęs mūsų
VLADAS VAILIONIS
darbą. Nors daugelio mūsų pir
Iš čia dar kartą iškyla mūsų,
Lietuvoje žemės reforma yra geriausia pasaulyje. Antanas iš kariuomenės. Mieste būčiau nepažinęs sa
mųjų geradarių nebėra gyvųjų lietuvių išeivių, pareiga visomis
Žiūrėkite, kaip Žemės ūkio ministerija neriasi iš kailio, vo tikro vaiko. Uniforma, kaip caro generolo. Išvažia
tarpe, jų šviesų atminimą mini išgalėmis padėti lietuvių tautai 5
norėdama pagerinti mūsų gyvulių ūkį. Pasižiūrėkite į vo vaikiščias dar ne po ūsu, o po metų grįžo vyras,
me ir geradarių vardus tariame jos sunkioje kovoje dėl laisvės
— Nusineš kuris sau galvą, tai tada Gerulis pra Gerulio olandų veislės bulių ir karvę. Iš tos karvės jis kaip mūras. Varlius jau net ir į puskarininkius įsimuir nepriklausomybės. Dabarti ras ir savo ūkį. Per aukštai šokant, galima bambą su primelžia iki aštuonių tūkstančių kilogramų pieno per šęs. Parodė jis man ir savo kardą, net ir kaip juo rei
su didele pagarba.
Mūsų tremties 30 metų su niai mūsų kovos metodai yra siplėšyti, — nerasdamas gero žodžio Geruliui, bum metus.
kia kirsti. Net nusigandau, žmogeli. Sakau, sūnau, kišk
kakties faktą mes dar kartą ke tikslūs ir geri. Reikia tiktai ko bėjo Šukys.
<
— Mandruolis! Jau ir pieną jis matuoja kilogra atgal, nes, ko gero, dar pirštus nusikaposi. O jis tik
liame ne būtinai tam, kad būtų votojų eiles labiau jungti, cent
nusijuokė ir įkišo į makštį net nežiūrėdamas. Sakau,
— Gerulis nėra toks kvailas, kaip tu galvoji. Jis mais, bet ne kibirais ar stiklinėmis.
ruošiami iškilmingi ar gedulingi rinių organizacijų darbus derin viską daro gerai apgalvojęs, — kalbėjo vis dar Vilke
— Tu, Šuky, neturi nė vieno gero žodžio Geru vyras, tai vyras.
šio įvykio minėjimai, bet kad ti ir toliau neatlaidžiai kovoti, lis. — Girdėjau, kad jis padarė su tais vyrais mieste liui. Gėdykis, kaimyne. Taigi viskas tam, kad mes išei
— Matėm, matėm ir mes jį. Vakaruškose mer
dar kartą pergalvotumėm savo nes mūsų kovos metodai yra sutartį. Jie dirba pas jį savo atsakomybe.
tume iš to senovinio ūkininkavimo. Kad tik mano kar gos akimis jį sekiojo, kaip katės, tupėdamos prieš
tikslus ir prasmę, atliktumėm tikslūs, geri, pati kova prasmin
— Ten yra marios akmenų. Įdomu, ką jis su jais vės atvestų telyčaites, tai visas auginsiu. Po kelių me aukštai kabančią lašinių paltį, — pritarė jam keli vy
b. kv. veiks?
sąžinės sąskaitą ir pažiūrėtu ga.
rai.
tų ir aš turėsiu juodmargių bandą.
— O ką tu darysi su tuo pienu? Negi kiaules gir
— Akmenys valgyt neprašo. Jie gali, pašalinus
Sekančią dieną Noreika lyg ir be reikalo užsuko
juos iš dirvos, sukrauti gulėti ir iki pasaulio pabaigos. dysi? — nenusileido jam Šukys.
Spaudoj ir gyvenime
— Žmogau, negi nežinai, kad šią vasarą pradės pas Gerulius.
Nei jie pūva, nei rūdija. Mūsų plentai yra seni, to
— Norėjau pažiūrėti kaip mano kaimynai laikosi,
dėl valdžia ir juos pajudins kada nors. O tada Geruliui statyti Kalnėnuose labai didelę pieninę? Sako, toli
—
pasisveikinęs
kieme Gerulį, pradėjo kalbą Norei
mesniuose
kaimuose
pastatys
grietinės
nugriebimo
nereikės ieškoti akmenų sprogdintojų. Iki mes, akme
ka.
—
šyptelėjus
pavasariui, atsirado darbų, kad nėra
punktus.
Tada,
vyrai,
pienas
plauks
iš
mūsų
ūkių,
o
nų turintieji, susimėtysime, Gerulis turės jau pinigus
‘•Valstiečių laikraštis” 1974. IV rių, tempiant} cisterną su amoniakilaiko
nė
žodžiu
persimesti
su kaimynu. Tai, va, sa
kišenėje. Bet aš jam nepavydžiu. Gera galva numato pinigai į mūsų kišenes. Po to jūs visi šoksite pirkti iš
33 atspausdno korespondenciją iš niu vandeniu, pasuko ne pro ato
kau,
nors
šiandien
dirstelelsiu
ir į kaimyno kiemą.
Tauragės rajono, antrašte “Tiesiai kiau stovintį naują tiltą, o tiesiai dalykus į priekį. Reiks ir man pradėt rudenį vilkt ak Gerulio ir manęs ne tik telyčių, bet ir buliukų.
—
Viskas
tvarkoje,
kaimyne.
Ačiū Dievui jokių
— Tu, Muliuoli, tur būt, kasdien skaitai “Patarė
menis arčiau plento. Ką čia žinai žmogus, kada jų pri— brangiau”. Korespondentas P. per senąjį, aplūžusį...
Senasis
tiltas
sulūžo,
cisterna
nu

bėdų
neturime.
Kas
gi
pas
jus?
Ar
žiema
nepridarė ko
šakys apie ruso kolonisto traktori
ją” ? Gaila, kad tu neišėjai į kunigus. Išdroštum geres
reikės, — šnektelėjo iki tol tylėjęs Jurgėla.
ninko T.
Triehovo išdaigas šitaip virto, beiveik tona amoniakinio
kių
blėdžių?
—
Nelaukdamas
nė
atsakymo
Gerulis kei
— Jurgėla čia teisybę sako. Galvojant į priekį, ūki nį pamokslą ir už mūsų pralotėlį — metė šalia Muvandens išsiliejo Jūros upės senva
rašo:
tė kalbos kryptį. — Užeikim, kaimyne, į vidų. Gal at
ninkauti daug lengviau. Atsimenat, vyrai, ką apskri liuolio sėdintis juokelį, ir visi nusišypsojo.
gėje.
“Nelenk kelio dėl takelio”, —
— Juokai juokais, vyrai, bet Lietuvoje tikrai ste siras dar koks nors lašelis karčiosios. Vienam nėra
ties agronomas mums čia prieš metus aiškino?
Pačiu neršto metu žuvys ėmė plū
— Miesto ponas nori mokyti ūkininkus ūkinin buklai vyksta, — kalbėjo vėl Vilkelis. — Prieš karą kaip, bet su kaimynu būtų ne pro šalį ir burnelę iš
taip nuo seno liaudies pasakyta.
duriuoti aukštyn išverstais pilvais.
Tauragės
rajono
“Raudonosios Valstybinė gamtos apsaugos in kauti. Tegul jis pamoko savo vaikus ant puoduko sė mes neturėjome nei savos valdžios, nei savų valdi mesti. Ne darbymetis dar kol kas, todėl galim ir ilgiau
ninkų. Visur sėdėjo ruskis. O dabar pažiūrėk, kas de pakalbėti.
Žvaigždės” kolūkio traktorininkas spekcija dabar skaičiuoja nuosto dėti.
—
Nutilk,
Šuky,
ir
l
eisk
Muliuoliul
toliau
kai*
(Buu daugiau!
dasi.
Dai tik keturiolika »ety, kai Lietuva laisva, o
T. Trichovas šito nepaisė. Trakto lius,”

TRICHOVO TRIUKAS

*

*_______ DRAUGAS, trečiadienis, 1974 m. gegužfta mėn. 1 d.

BOSTONO ŽINIOS

vokatui Petrui Viščiniui sulauk
ti ir mūsų didesnėm paramos, kad
tas lietuviškas žodis dar garsiau
skambėtų oro bangomis.
P. Žitkus

DAINUOK IR SKAMBĖK PER AMŽIUS

VAKAR TĖVIŠKĖ, ŠIANDIEN
MUZIEJUS

Soliste Aleksaite ir Laisves Varpas
Balandžio 21 -d. Bostone pui
kiu koncertu buivo atžymėta Lie
tuvių radijo valandos Laisvės Var
pas dviguba sukaktis. Varšuvos
konservatoriją baigusi, o dabar
gilinanti dainavimo
studijas
Naujosios Anglijos konservatori
joj kaip “post graduate” Birutė
Ona Aleksaitė šiame kontinente
scenoje pasirodė pirmą kartą ir
atliko programą. Kaip (paprastai,
kiekvienas naujas menininkas su
tinkamas su tam tikru smalsu
mu, nepasitikėjimu ir kritika. Pa
našiai buvo laukta ir sutikta nau
ja dainos žvaigždė Birutė Ona
Aleksaitė.

Koncerto programoje rašoma:
Grovienes katvatima iš operos
‘“Figaro vestuvės” — Wolfgang
Amadeus Mozart, Juokas ir aša
ros, Žuvelė (Upėtekis) ir Tu esi
ramybe — Franz Sehubert, Jis —
visų gražiausias — Robert Scbumann, Lia Azael motinos rečita
tyvas ir arija iš kantatos “Sūnus
palaidūnas” — Glaudė Debusy
ir Leonoros arija iŠ operos “Liki
mo galia” Verdi. Šie dalykai so
listės -paruošti dar Varšuvos kon
servatorijoj. Ji juos čia atliko ori
ginalia kalba.
Programa prasideda. Elena
Vasyliūnienė trumpai supažindi
na su dainuojamų arijų ir dainų
turiniu. Tada į 9ceną išeina sol.
Birutė Ona Aleksaitė,
lydima
akompaniatoriaus dr. Vytenio M.
Vasyliūno. Man teko susipažinti
su soliste antrąją dieną po jos
atvykimo į Ameriką, o taip pat
susitikti ir vėliau. Tai miela mer
gaitė, bet kokia ji yra solistė?
Taigi su nekantrumu laukėm jos
pasirodymo scenoje. Iš karto bu
vo galima pamatyti, kad ji žino
ir -gerai pažįsta savo darbą. Dai
nos skambantys garsai su aiškia ir
gražia tartimi pripildė sceną ir
salę O (kai ji -baigė pirmąją ariją
iš “Figaro vestuvių”, sugriaudė
aplodismentų audra.
Švelnusis
Schiubertas Juoke ir ašarose, Žu
velėje ir Tu esi ramybė gražiai
plaukė iš solistės ne tik lūpų, bet
ir iš širdies. Ir taip po kiekvie
nos dainos didėjo plojimai ir
mezgėsi šiltas ryšys tarp daini
ninkės ir klausytojų. O kai ji jau
baigė pirmąją programos dalį su
pasauliniais kompozitoriais,
-ji
-jau buvo užvaldžiusi klausytojus,'
kurie nepaliaujamai plojo.

1950 m. Petras Viščinis pra
dėjo rūpintis visuomeninio ir kul
tūrinio (pobūdžio programos su
organizavimu. O 1954 m. kovo
7 d. suskambėjo jo Laisvės Var
pas.
Toliau dir,- Budreckis -padarė
gana plačią apžvalgą visos Lais
vės Varpo veiklos, kuri yra šako
ta ir plati. Gi 1969 m. kovo 22
d. Lietuvių radio valanda ir Lais
vės Varpas susijungė į vieną ra
dijo valandą Petro Viščinio vado
vybėje. Ji tuo vardu yra ir dabar.
Dažnai, esą, mes vertiname
gerus darbus ir taurius žygius pa
vėluotai. Užtat minėjimai tampa
mirusių prisiminimu. Bent šiame
sukaktuviniame koncerte pagerb
kime gyvuosius . Esą, atsirastų
baisi tuštuma, jei nustotų Lais
vės Varpo skambesys. Todėl dė
kime visas pastangas, kad jis -ne
nutiltų.
Po dr. Budreckflo ilgo ir išsa
maus apžvelgimo radijo valandė
lių svarbos ir darbų, prasidėjo
koncerto antroji dalis. Čia jau
buvo lietuviai kompozitoriai: Aš
šią naktį, Rūtelės arija iŠ ope
ros “Jūratė dr (Kastytis” ir Jūratės
ariją dš tos -pačios — Kazio Vik
toro Banaičio operos, toliau se
kė — Mylėk 'ir Visur tyla — Juo
zo Gruodžio, Lietuvai, Švyturys
ir Būk sveikas, Lietuvos jaunimel
— Stasio Vainiūno ir paskutinio
ji Damos arija iš operas “Dana”
(žodžiai St. Santvaroj — Juliaus
Gaidelio. Abu esą čia pat salėje
buvo (pagerbti plojimu Bisni so
listė pada-iinavo Kur bakūžė sa
manota. Daug dar plota ir šauk
ta, bet toliau nebebuvo įdainuo
jama. Tada didelės rožių puokš
tės šviesai žybčiojaint papuošė
jauną ir naują žvaigždę. Tai Bi
rutės Onos Aleksaitės pirmasis
koncertas šiame Amerikos žarny
ne. Mes giliai tikime, kad po šio
-puikaus jos debiuto, jai atsida
rys lietuviškų scenų durys ir ji
žavės ir džiugins mus.
• Laisvės Varpo vedėjas adv.
Petras Viščinis savo žodyje “Pa
žinkime savo talentus”, jau eilei
lietuvių jaunų ir tik pradedan
čių dainos žodžio meną meni
ninkams atidarė duris į -plates
nes scenas. Iš Bostono jie keliavo
į visas didžiąsias lietuvių kolo
nijas. Todėl tikime,- kad šis pui
kus pirmasis koncertas solistei Bi
rutei Onai Aleksaitei yra didžio
ji -pakopa, iš kurios ji jau lengvai
žengs į kitas. Jos neatskiriamas ir
lyg vedantis palydovas pianu bu
vo dr. Vytenis M. Vasylli-ūnas.

Balandžio mėnesio kultūrinio
subatvalkario prelegentu buvo inž.
dr. Jurgis Gimbutas. Jo paskaita,
arba, kaip jis pats sakė, praneši
mas, buvo apie oro ar tėviškės
muziejus. Vardas nesąs nusisto
vėjęs. Dar nepriklausomoj Lietu
voj buvę pradėti organizuoti oro

muziejai, kitaip sakant, muziejai
po atviru dangum. Dr. Gimbu
tas yra keliavęs ipo Europą ir lan
kęs tokius muziejus, Taip pat pa
daręs daug spalvotų skaidrių iš
tų muziejų.
Keičiantis žmogaus (gyvenimo
būdui, vis daugiau supramoni
nant ir sumeoh-anizuoj-ant ūkius,
išnyksta tos senosios ūkininkų so
dybos. Amerikoje ir kituose kraš
tuose mechanizuojamas ūkis iš
stumia (mažuosius ūkius.
Tie
ūkiai yra superkami didesnių. Di
desnieji ūkiai yra lengviau meI
(Nukelta j 5 pusi.)

PADĖKA
A. f A. PULK. ALBERTAS LIUTERMOZA
Nuoširdžiai dėkojame visiems užjausiantiems mūsų giliam liū
desyje; užprašiusiems už velionio sielą šv. Mišias, prisiuntusiems
gėlų ir pareiškusiems užuojautą spaudoje, telegramomis, laiškais
ir asmeniškai. Už velionio atmintinį įnašą Lietuvių Fondui. Danu
tei Alseikienei, J. ir V. Andrašūnams, Agutei Dudienei, A. ir K.
Bulotams, Monikai Lembertienei, N. ir K. Matijošaičiams, G. ir J.
Rukšėnams, T. ir T. Sereikams, K. Vec Žemeliui, Marijonai Žyman
tienei ir A. ir A. Vosyliams, Dr. ir Mrs. Reinolds už auką “Ameri
can Cancer Society” velionio atminčiai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems lankiusiems koplyčioje ir laido
tuvėse, Valerijonui Balčiūnui už atsisveikinimo kalbą prie karsto
kapinėse.
Nuliūdę: žmona Ona, duktė Rita Saliamonienė su šeima,
ir sūnus Jonas su šeima

PROGOS

OPPORTUNITIES

Taverna — Likerių Krautuvė ir na
mas. įeinamas šaldytuvas. Gerai einąs
biznis. 5 kamb., 2 miegami. Uždari porčiai. Gazu apšild. Arti Marųuette pko.
Sakmbint tarp 9 v. r. ir 3 p.p.
tel. 434-6017

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
BUTAI — rinktiniams nuomininkams

VVANTED HOUSEKEEPER

Best Agenojr, 2925 W. OSrd. PR 8-6039

2 days per week. $3 per hour plūs

Nelaukite, užsiregistruokit dabar.
Aptarnauja pietvakarinę dalj 9 me.
tus. Savininkai kreipkitės dėl patarnavmo nemlokamal.

realb'st ate

Gage Parke — Mūr. 2-jų butų na
mas po 6 kamb. Garažas. Skambint
savininkui tel. 279-9459

5 butai tr 2 biznio patalpos. Gra
žus namas. Marųuette Parko centre.
Palikimas — reikia skubiai parduot.
ų miegamų biingalow. Gerai
užlaikytas. Prie pat Marąuett Parko.
MISCELLANEOUS
2 po 0 kamb. medinis. Didelis na
mas. Brighton Parke.
Naujas 8 po 4 kabnrius niūrė arti
Kedzie Ir parko.
i o po 3M mūr. Gerai
išlaikytas
Taisau senus ir įdedu naujus pe Netoli Kedzie Ir Marąuette Rd.

2-J

NAMŲ APŠILDYMAS

čius. Pigiai išvalau ir alyvinius per
dirbu dėl dujų. įdedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis —
A. BANYS — 447-8806

Insurance — Ineome Tas
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd St., 436-7878

>♦«♦>!>>«>

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

HEI.P WANTED — MOTERYS

car fare. Hours 9 A. M. to 4 P. M.
Near North Bide. References required, some English necessary.

327L-3924

MATUKE
IJVE IN HOUSEKEEPER
Ltght h.3uscwork & aaslat
with
one Infant. Own room, bath įį T. Y.,
top salary & home for rlght person,
referoncea, Near North «xcell. tronaportution, some English necessary. .

TEL. — 266-8707

HOUSEWIVES
Part time work while your
children are i n school
Summer and holidays off.

CASHIERS AND LIGHT
KITCHEN WORK

nmramNimmmnianiniMiNmmMmMmmmmNBiiHMniRHMNniimNOBHirRfflim

Apply at:
Marąuette pke.
arti bažn. mūr.
2-jų butų po 4 kamb. Lr butas rūsy.
Garažas. $27,500.
Plauname ir vaškuojame visų
68 ir Claremont. Med. modernus
rūšių grindis.
5 kamb. ir pajamos rūsy. Gazo ši
3140 N. Lincoln Avė.
J. BUBNYS — tel. RE 7-5168
luma. Gražus. S1S.000.
72 ir Mapletvood. 4 miegamų mūr.
or call 549-8531
Gaza šiluma. 2 maš. garažas. $20,000
Homrtmm.
4
miegamų
modernus
—■■HlllllllllllllHnniliiiiluniinmmeminini.miiB iiinBr.iM
duplev. Platus
Lotas. Žemi taksai.
VYRAI IR MOTERYS
Guzo šiluma. Garažas. $30,900.
58 Ir Pulaski. Prie mokyklos. 8-Jų
Spalvotos Ir paprastos
miegamų mfir. Georgian
Įrengtas
Radijai
rūsvs. Garažas. $29,500.
Brighton pke. R-Jų aukštų, 4 butų
Stereo Ir oro vėsintuvai
mūr namas. $55,000.
Full or part time five days per week.
Pardavimas Ir taisymas
Rrigbton pke. 10 apartmentų mūr.
Geros pa lamos.
Savininkas sutiktų
Meals and uniforms provided.
duot paskola. $80,000.
Lemont,
III.
Liuksusinis
s
metų
se

2346 W. 69th SL — Tel 776-1486
B kamb.
mūro
rezidencija.
PHONE CAFETERIA MGR.
■»IIJIIilHI«!ltlHIIIIHiBllHlllltlllllll!lll1!'llllilUiWI«IHIIĮimilBIUlllllllll!lliailllllllUIŲUIIIt»lll numo
Įrengtas rūsys,
vonios, židinys.
Tik $55.000.
562-7484
lement 111. Naujas 3 miegamųjų
bi-level. 1 l<. vonios. Įrengtas rūsys.
An Eųual Opportunity Employer
Kaina $41,500,
Vestuvėms, banketams, laidotumėme
Prie 63 ir Austin. Geras investa
ir kitokioms progoms
vimas. 2 aukštu mūras duodas 1.000
FULL & PT. TIME
dol. mėn, Susideda Iš tavernos Ir 5
POSITIONS
kamb. f3 mieg.) apsčlol Ir 10 pa
2443 W. OSrd Street, Chicago, Rl. vieniu kamb. viršui. Viskas nilnal IfiTEL. PR 8-0833 — PR 8-0834
5
fiM
TO 1 PM
nn-im-ota.. Kaina 5 kartai metinių pa-

Mc Donalds

TELEVIZIJOS

EKSKURSIJOS I LIETUVA 1974 METAIS
Gautos 4 papildomos grupės. Skubėkite registruotis.
American TraveI Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių kelionių į Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo
organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ
GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.
VISOS GRUPĖS LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 dieną Kaune)
Užpildyots grupės: birželio 11 ir 17 d. ir liepos 8 ir 31 d.
BIRŽELIO 27 D.
LIEPOS 23 D.
RUGPIŪČIO 4 D
RUGSĖJO 1 D.

SPALIO 2 D.

—
—
—
—

Iš Chicagos — $1070.00, iš New Yorko — $955.00
Iš Chicagos — $1085.00
Iš Chicagos — $1,050.00; iš New Yorko — $945.00
15 dienų:
iš Chicagos — $963.00; iš New Yorko — $857.00
20 dienų su Roma:
iš Chicagos — $1,085.00, iš New Yorko — $980.00
— Iš Chicagos — $898.00; iš New Yorko — 792.00

PRICES & AIR FARES SUBJ.ECT TO CHANGE. RATES QUOTED BASED
ON TARIFFS AND EXCHANGES IN EFFECT APRIL 1, 1974.
Taipgi mūsų biuras organizuoja keliones { Havajus — vieną š. ra. rugpiūčio
mėnesį, kitą vasario mėnesį 1975 m. Patariama registruotis dabar.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

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

Pertraukos metu šios radijo su
kakties minėjimui rengti komite
to ir LB Bostono apylinkės vardu
žodį tarė pirm. Ant. Matjoška,
kuris pakvietė dr. Algirdą BudMinėjimas baigtas Petro Viš
reckį tarti žodį minimos sukak činio žodžiu, kuris padėkojo
ties proga.
Onai ir Juliui Jakuliams, kurie
Dr. Budreckis kalbėjo, kad lie pasirūpino ir sudarė sąlygas šiai
tuvio -pasaulis ne tiek regėjimo, jaunai solistei atvykti į Ameriką.
kiek klausos pasaulis. Gal todėl, Padėkojo ir smuikininkui Izido
kad mūsų protėviai vykdydami riui Vasyliūnui, kuris padėjo so
savo kultūrą buvo veikiami mig listei programos sudaryme ir jos
pasi
lotų padangių ir tamsių tanku paruošime, o ypatingai
MOTINŲ DIENOS NOVENA — gegužės 4 — 12 d. d.
džiaugė
jauna
tur
nauja
meno
mynų krašto. Pas lietuvį išsivys
Marijonų vienuolyno koplyčioje
tė garsų, o ne spalvų atpažini žvaigžde, prisiminė Šukytę, Vokemas. Todėl lietuvių rašyboje vy itaifiį ir kitus, kurie iš čia pradė
Si novena, į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir
rauja eilėraštis, o ne proza. To jo spindėti savo talentais. Žino
Nepaliaujamos Pagalbos švč. Dievo Motiną Mariją, bus celebruodėl ir nenuostabu, kad atsiradus ma, jis džiaugėsi dar ir todėl, 'kad
jama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas,
komerciniams radiofonams Ame nauja solistė yra vilnietė, kaip i-r
gyvas ir mirusias.
rikoje, lietuviai buvo tarp -pirmų pats VSSniis.
jų tautinių mažumų, kurie išmė
Po programos vyko šakiai d-r
gino šią bevielę susisiekimo ir su visų pabmdiravimas. Publikos bu
Reikšdamas/a dėkingumą už motinos meilę ir pasiaukojimą, įjungiu
ją į šv. Mišių noveną.
sižinojimo priemonę. 1933 m. vo pilna salė. Tik viena, mes no
Lietuvių kunigų vienybės suva rėtume priminti. Koncerte buvo
Motinos vardas.................................................................. gyva/mirusi
žiavime Bostone kilio mintis sėdima prie apvalių stalų. Jie bu
įsteigti radijo programą. O 1934 vo suspausti gir kai kam -buvo
m. gruodžio 14 d. Sv. Petro para sunku matyti sceną ir solistę. Gi
pijos vargonininkas Rapolas Juš buvo ir tokių, kurie -sužinoję, kad
Novenai aukoju....................
ka, Sv. Juozapo Romos Katalikų -bus sėdima prie stalų, net visai
Lietuvių darbininkų sąjungai ta- nevyko į koncertą. Ateity, renVardas, pavardė ........................................................
...............
kininlkaujant, , suorganizavo pir igjant koncertus, reikėtų pagalvo
Adresas ...........................................................................
.. ...........
mą tokią programą, kurią pavadi- ti, ar ne (geriau, kad (publika sė
no “Lietuvių radijo valanda . Si dėtų eilėse, o ne prie stalų. Tada
Marian Fathers, 6336 S. Kilboum, Chicago, IL 60629
radijo programa turėjo piniginių bus išvengta nesusipratimų. At
sunkumų. Tada Darbininko re ėjęs anksčiau, sėdęs arčiau ir pam.
daktorius Antanas Rneižys perė Pobūviui stalus galima susistatymė šią radijo valandą savo atsa ti ipo programos. Be to, būtina
komybėn. Jis jai ir vadovavo ilFRANK’S TV and RADIO, INC.
pertrauka.
metus, iki 1960 m., kada sveiRADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS n? TAISYMAS.
šia proga mes nuoširdžiai lin
ai sunegalavus, perdavė ją Jo kime jaunai ir dailiai solistei ge 3240 SO. IIALSTED STREET
tel. _ CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVESUOS
nui Romanui, kuris ją vedė net riausios sėkmės dainos mene, o
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
Laisvos Viai«]p« įr jo scedkįui ad
7 metus.

E

CLASSIFIED GUIDE

BAKER <& COOK

MIGLINAS

TV

G ė L £ S

BEVERLY HILLS GĖLINY6IA

iamu.

DRAUDIMAI — INSURANCE
Įvairių prekių
pasirinkimas moto
ciklai šaldytuvai, maistas, doleriniai
CERTIPIKATAI IR AUTOMOBILIAI

COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI I LIETUVA
2501 W. GOtli St., Chicago, Ld. 00029
3333 S. Halsted, Chicago, III. 60608
Tel. WA 5-2737; 254-3320
V. Valantinas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu mieste ir užmiesty naujus
tr perstatau senus visų rūšių namo
apšildymui pečius, air conditioning
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
Mntngal ir garantuotai.
DOMAS ZTIKAC8KA8
4444 So. Westero Avė.
Chicago, UI. 60609
Tel. VI 7-3447

<ve11rntn<i Ir irv-rvb^*

NTnmn.

Namų pirkimas bei pardavimas
Butų nuomavimas

Fast Food Restaurant
Looking For Hard Working

BUD'S REALTY GRILL PEOPLE
BALYS BUDRAITIS
4369 So. Archer Avenue
Tel. 254-5551

EXP. NOT NECESSARY.
WILL TRAIN.
APPLY IN PERSON.
ASK FOR MGR.

ŠIMKUS REAL ESTATE

6720 W. ARCHER ;

8IOTARY PCBLIO
INCOME TAX SERVICE

BETWEEN 10 AM - 6 PM-

Tvarkingai patarnauja visais Real
Estate reikalais. Be to čia veikla
Notariatas, daromi Ir llfldljlmat, ver
timai, užpildomi pilietybės pareiški
mai ir įvairūs blankai.

HELP WANTED — VYRAI

4259 So.

Mapletvood, CL

4*7460

EXPERIENCED OPERATORS
FOR VINYL SEATS & BACKS.

SIUNTINIAI I LIETUVA
Ir kitus kraštus

Dabar Laikas Pirkti

Puikus, kaip naujos « kamb. modm-nus mūras. Įrengtus beismentas.
Chicago, UI. 60632, tel. YA 7-5980 2 auto gar. Tuoj galėsite keltis J
Marąuette parką. $22,000.
Liuksus 3-jų buto, apie 1B metų
mūras lr mūro garažas. Tik 1 blo
kas nuo parko. $46,000.
Didelis modernius 6 kamb. namas,
pilus 2 kamb. beinmente. 2 auto ga
8ERENAS perkrausto baldus ir ki ražas. Platus lotas. Arti mūsų. Pa
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi žiūrėkit. $19,500.
2 butų mūras, 2 auto mūr. garažas.
mai Ir pilna apdraudė.
Modern. vonios, virtuvės, naujas gu
2047 VV. 671h Place — VVA 5-8068 zu šildymas lr elektra. Arti Paramos.
$28,800.
Koks pirkinys!
Naulo stiliaus 4
butų mūras pajamoms. Našlė atiduo
da už $47.000. Arti parko.
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
1 Vi aukšto 20 metų mūr. 2 butai,
Įrengtas beismentas, platus lotas. Ga
ražas Arti mūši). $28,900.
■erų prekių didelis pasirinkimas. A.u8 butu mūras. Apie $14.000 paja
omoblllai, šaldytuvai, televizijos, domų. Parūpintas finansavimas rimtam
,r. certifikatal, maistas, akordeonai.
Smogu, Arti parko $59,900.
008 W. 091h St., Cldcngo, 1U 00629
Kolontsiu poniškas
9-Jų
aukštų
THURF. — WA 5-2787
mūras PldeM 7 kambarini. Įre-nrrtas
beismentas. nentr šildymas Ir vėsini
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibimiiihiiiiRiii mas. 2 auto garažas Arti Kedzie lr
parko. *2 9.500.

NEDZINSKAS,

Mc Donalds

WORLD’S LARGEST

4065 Archer Avė.

MOVING

SIUNTINIAI | LIETUVA

AR REIKIA VIZITINIŲ
KORTELIŲ?

FULL COMPANY BENEFITS.

Tel. — 523-5925
DĖMESIO I

“LIETUVOS ATSIMINIMAI”

★
Radijo Valanda Jau 30 motų tarnau
ja New Jersey, New York ir ConBectiout lietuviams. Kas šnšt&dien]
nuo 4 iki 5 vai. p. p„ iš WEVD Sto
ties New Yorke ( 1380 ktl. AM ir 989
meg.
1407 Korės Hr.
Moiintatnslde N. •!. 07992
Hirekt. — Hr. Jokūbas .1. Stoka*.
Tel 232-5565 (uode 201)
Kviečiame taip pat klausytis
Lietuviškų Kultūrinių Valandų ang
lų kalba, iš Keto n Hali Universiteto
radijo stoties. (New Jersey W8OU)
(89.5 įiiog. F.M) Pirmad. 8:05-9:00
v. v. (Vadovauja prof. J. Ktukae).

VALDIS REAL ESTATE

Vizitinių kortelių naudojimas yra 7051 8. W*shtenaw Av. RE 7-7200
ražus paprotys. Biznieriai jas plaApsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
iai naudoja, bet tinka ir visų luo
neti jis plačiausiai skaitomas lie
Namų valdymas - Ineome Tax tuvių dienraštis.. Gi skelbimų kai
tų atstovams turėti gTažias vizities korteles.
Notariatas - Vertimai
nos visiems prieinamos.
Kreipkitės į “Draugo” spaustuvę
isais panašiais reikalais. Būsite pamkinti kiekvieną kartą.
Ptoase Fononu 8mokey*t ABC*tl
i. BACEVIČIUS

BELL REALTY

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiilIlIlIlIlIH

6455 S. Kedzie Avė., 778-2233

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies tr automo
bilio pas

FRANK

DĖMESIO!

ZAPOLIS

8208 H West 95th Street,
Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8654

VILIMAS
MOVING
Apdraustas perkraastymas
Įvairių atstumų
823 WEST 34th PLACE
Tel. FRontier fl-1882

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Progra
ma Naujojoj Anglijoj, 15 stoties
WLYN, 1360 bangos, veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po
pietų — perduodama vėliausių pa
saulinių žinių santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės
pasaka. Šią programą veda Stopom
Minkąs. Biznio reikalais
kreiptis J: Baltic Florists — gėlių
bei dovanų krautuvę, 602 E. Broadw»y, So. Boston, Mase. Telefonas
AN 8-6489. Ten pat gaunamas U

J.

i Otaocaitfs DzaagM.

/ t

JONIŠKĖLIO VIDURINE MOKYKLA

no jūros”. Tam reikalui yra pa-Į iš nufotografuotų įvairių lietuvis

BOSTONO ŽINIOS

skirta 173 (jeigu gerai nugirdo-' kų leidinių,
me) hektarai žemės, kur turėtų
Paskaita-pranešimas tikrai bu
sutilpti visi norimi eksponatai. vo įdomi, o skaidrės su paaiški
Tai bus tur būt pats didžiausias
nimais davė dar gyvesnį ir tikres
tokios rūšies oro ar tėviškės mu
nį tos praeities vaizdą.
ziejus visoje Europje. Ir ten pa
Susirinkimas buvo gausus. Suvadinimas dar ne visai nusistovė
jęs, bet daugiausia ap9istojama ant batvaJkarių komisijos pirm. inž.
tėviškės muziejaus” vardo. Oro Ramas Veltas pradžioje gražiai
muziejus nepriklausomoje Lietu pristatė prelegentą, o taip pat su
voje buvo pradėtas organizuoti sirinkime esančią viešnią iš New
prieš 40 metų. Jo vadovai buvo Yorko Čekienę.
P. Žičkus
Galaunė ir dail. Antanas Rakš
telė. Į dabartinį Lietuvos tėviš
TURĖSIME VAIDINIMĄ
kės muziejų norima atgabenti iš
įvairių Lietuvos vietovių visus pa
L)B Bostono apylinkės valdyba
status, kokiais anų laikų žmonės
naudojosi. Net dvaras, smuklė, ir skautai vyčiai pakvietė Hamil
bažnytėlė, pirtis ten bus atgaben tono, Kanadoje, vaidintojų grupę
ti. Taip pat įvairūs padargai, “Aukurą”. Gegužės 12 d. 3 vai.
įrankiai ir panašiai. Dalis jau p. p. Lietuvių Piliečių draugijos
esanti atgabenta. 1913 m. Ryt didžiojoj auditorijoj, So Bostone,
prūsiuose prie Karaliaučiaus 5 jie vaidins Vytauto Alanto 3-jų
žemės plote buvęs įsteigtas’toks veiksmų komediją “Šiapus uždan
muziejus, kuriame buvo
eks gos”.
ponuojami lietuviški
pastatai.
Jau ilgesnį laiką Bostonas netu
Laike ikaro tas muziejus sudegęs. rėjo vaidinimui. Todėl “Aukuras”

Ištrauka iš atsiminimų
(Atkelta iš 4 pusi.)

J. VAIČEUŪNAS

(Pabaiga)

Kartais vaidinimai būdavo ruo

dykę. Mokyklos kapelionas reika
laudavo, kad visi mokiniai sek
madieniais atvyktų į bažnyčią
pamaldoms. Kad juos patikrintų,
kartais kurį nors mažiau religin
gą mokinį per tikybos pamoką
paklausdavo, kokią
evangeliją
kunigas skaitė praeitą sekmadie
nį. Būdavo ir tokių mokinių, ku
rie sekmadieniais į bažnyčią ne
nueidavo, o skaitytą evangeliją
sužinodavo iš savo draugų.

chanizuojami. Tai pasidaro lyg
ir tam tikri komerciški dvarai.
Tas pats yra ir sovietų Rusijoj,
kur tie ūkiai vadinami visokiais
vardais, bet ne komerciškais dva
rais. Tačiau paskirtis ta pati, tik
valstybiniu mastu.

šiami mokyklos vardu. Tokiems
vaidinimams vadovavo mokyto
jai, o kartais ir jie dalyvaudavo
vaidinimuose. 1921 m. buvo su
Taigi, keičiantis tų ūkių pavi
ruoštas vaidinimas, kuriame da
dalui,
išnyksta buvusių ūkių pa
lyvavo ir pradžios mokyklos kai
statai,
padargai ir įrankiai.
O
kurie mokiniai. Tie artistai, ku
žmonėse
yra
sentimentas
tai
pra

rie atliko čigonų roles, turėjo iš
eičiai.
Norint
išsaugoti
tas
senas
mokti dainuoti čigoniškų dainų:
kultūras kaip seniau žmonės .gy
Ei, gyvenimas čigonų
veno
ir dirbo, kuriami tokie mu
linksmas, laisvas ir gražus.
Tikrais bedieviais toje mokyk ziejai, kurie ir bus ta apsauga.
Kaip laisvai kvėpuot malonu
loje išaugo Karolis Valašinas ir
po girias ir po laukus.
Okupuotoje Lietuvoje toks mu
Povilas Ratomskis. Antrosios bol
ziejus statomas Rumšiškių pa
ševikų
okupacijos
metu
K.
Vala

Stinga rūbų, trūksta duonos,
šinas vedė religingą mergaitę M. krantėje prie vadinamos “Kau
vis tai niekis — žmonės duos,
Petrauskaitę, dantų
gydytoją.
o čigonas po berželiu
Nežinia,
kuris
kurį
paveikė
ide
meilės dainą padainuos.
ologiniu
atžvilgiu
šeimos
gyve
 pagandiniame laikraštuky (G.
Arba:
K.
1968.VII.4) apie lietuvius
nime.
Mums namai tai tamsios
laisvamanius taip rašė: “Kupiš
_
girios.
Mokykloje buvo antireliginio kėnų laisvamanybės šaknys —
Peni mus naktis tamsi....
nusistatymo mokinių,
kuriems gilios ir plačios. Devynioliktame
Joniškėlio vidurinėje mokyk mokslas sekėsi silpnai. Bet jie sa
amžiuje žinomas
miškininkas
loje buvo suvaidinti šie veikaliu- vo “gudrumą” stengėsi pade
prof. Povilas Matulionis pasėjo
kai: Karalaitė tikroji teisybė, By monstruoti “Kultūros” žurnalo
čia pirmą kovos su prietarais sėk
la dėl linų markos, Aušrelei be skaitymu. Tą žurnalą Šiauliuose
lą. Spaudos' atgavimas tą sėklą
auštant, Girkalnio užgavėnes ir leido kairieji-laisvamaniai. Jį re
subrandino. O pažangioji to me
kiti.
dagavo vienas “Kultūros” bend to moksleivija — Peliksas Bugai
Kurį laiką veikė mokyklos ko- rovės narių — P. Bugailiškis. Tie
liškis, Antanas Purenąs, Jurgis
operatyvėlis, kuriame buvo par mokiniai “Kultūros” žurnalą už
Čiurlys, Antanas Vireliūnas, Pra
davinėjami mokiniams reikalingi siprenumeruodavo trys ar keturi
nas Mažylis — tai toli gražu dar
mokslo reikmenys. Bet jis nebu susidėję kartu. Bet ta “Kultūra
ne visi, kas augino iš jos želme
vo įspūdingas, nes neturėjo tin jiems daug kultūros nedavė. Jie
nį. O ateistines paskaitas skaity
kamų patalpų, o jam konkuren ir liko tik su keturių klasių išsi davo: prof. P. Mažylis, A. Pure
ciją darė čia pat miestelyje esan lavinimu, kai kitų pažiūrų nema
nąs, J. Šliūpas, J. Čiurlys, P. Pačios krautuvės.
žai jaunimo baigė aukštuosius karklis...”
Joniškėlio vidurinė mokykla mokslus.
Prisimenant Joniškėlio viduri
turėjo ir savo knygynėlį. 1922Minint
laisvamanių
leistą
nės
mokyklos 50-ties metų sukak
23 metais to knygynėlio vedėju
“Kultūros” žurnalą, reikia pasa tį nuo jos pirmosios laidos išlei
buvo ketvirtos klasės mokinys Jo
kyti, kad laisvamanių Lietuvoje dimo, reikia pasakyti, kad ta mo
nas Mikeliūnas. Vėliau to knygy
buvo ir su aukštojo mokslo išsi kykla Joniškėlio apylinkei davė
nėlio vedėju buvo vienas iš mo
kytoj ii. Knygos būdavo keičia lavinimu. Jei tokiems lietuviams daug kultūrinės naudos. Nema
laisvamanybė nepakenkė jų lie žai tos apylinkės ir neturtingųjų
mos kartą savaitėje.
tuviškumui,
tai žemesnio išsila vaikai galėjo baigti gimnazijos
Kai į Joniškėlio vidurinę mo
vinimo
lietuviams
laisvamanybė keturias klases, o vėliau siekti ir
kyklą atvyko mokytojas Mykolas
pakenkė jų tautiškumui: daug jų aukštesnio mokslo. Taip pat šią
Račkauskas,
jis suorganizavo
nuėjo į komunistų eiles. Tuo bū mokyklą baigusieji
daugiausia
skautus. Moksleivius imponavo
du ir inteligentai ateistai prisi buvo susipratę lietuviai, kai anti
skautų graži uniforma, jų šūkiai
dėjo prie komunizmo išugdymo lietuviško nusistatymo baigusių
ir įdomi programa, ypač prakti
Lietuvoje.
jų skaičiuje buvo labai mažai:
kos darbai: iškylos, stovyklavi
1968 m. okupuotoje Lietuvoje gal tik tie du minėtieji Valašinas
mas, kelionės. Bet į tą organi
zaciją įstojo nedaug mokinių. lietuviškieji komunistai savo pro- ir Ratomskis.
Nestojau ir aš į ją, nors tą orga
nizaciją ir vertinau. Gyvenau pas
ATA AMERICAN TRAVEL AGENCY
tėvus už poros kilometrų
nuo
1857 YVest 47th Street, Chicago, III. 60609
mokyklos. Po pietų nebeturėjau
Tel.: (312) 376*7228 arba 376-6755
Ekskursija tik J VIENIŲ ir RYGA. išvyksta 1974 m. liepos 4
galimybės atvykti į skautų suei
KELIONES MARŠRUTAS
gas bei jų praktikos darbus, nes
Kaina iš Neiv Yorko — S 909.0(
iš Chicagos — $1,076.00
namie reikėjo dirbti visus fizinius
Miestas
Nuvyksta
Išvyksta
darbus. Todėl nebuvo prasmės ir
IS Chicagos
Liepos 4 d.
New
Yorfcą.
i
Liepos 4 d.
stoti į tą organizaciją, nes nebū
Liepos 4 d.
*»
5 d.
i Maskvą,
5 d.
»»
čiau atlikęs visų jos reikalavimų.
'»»
Vilnių
5 d.
i
10 d.
»»
>»
Ryeą
10
i
d.
16 d.
Viena svarbi priežastis, kodėl
»»
i Maskvą
16 d.
19 d
»»
skautų organizącija mūsų
mo
’»
i New Yorką
19 d.
19 d.
»»
Chicagą
19
d.
i
kykloje neišaugo, buvo ta, kad į
ją daugiausia įstojo
mokiniai Smulikasniom informacijom kreiptis virSminStu adresu lal&ku ar telefonu.
miesčioniukai, kuriems daugiau
rūpėjo ne tos organizacijos ide
alai, o tik uniforma, iškylos, sto
A. + A.
vyklavimas. Būdami
padykę,
miesčioniukai dažnai iškrėsdavo
GABRIELIUI EDZELIUI
nemalonių pokštų, už kuriuos iš
mokytojų gaudavo pabarimų ir
mirus,
net baudų. Vienu metu net bu
j"o žmoną 0N$ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir
vo susidariusi savotiška nuomo
kartu liūdi
nė apie skautus. Jei kas ką nors
blogo mokykloje padarydavo, tai
daugumas mokinių sakydavo —
Lietuviu Paštininku Sąjunga
gal skautai. Panašios nuomonės
buvo ir mokytojai, ypač mokyk
los direktorius A. Baranauskas,
nes keletą kartų jis pats skautus
Mielam giminaičiui ir kaimynui
pagavo nusikaltimo vietoje. Vie
A. -Į- A.
nas iš skautų pokštų — rudenį
ar pavasarį iš mokyklos antro
aukšto į kiemą iššokti pro langą.
Nors Joniškėlio vidurinės mo
žmoną VERUTę ir šeimą, brolį dr. JONĄ ADOMAVIČIŲ
kyklos mokiniai daugiausia buvo
ir Lietuvoje likusius brolius bei gimines užjaučiame
religingi kaimiečių vaikai,
bet
ir kartu liūdime.
molksleiįvių ateitininikų organi

■ DR. VLADUI ADOMAVIČIUI mirus,

zacijos skyrelis — kuopa čia ne
įsisteigė. Miestiečių vaikai buvo
mažiau religingi, bet labiau pa-

Aldona ir Bronius Underiai

SKAUTAI

A. -f- A.

(Atkelta iš 2 pusi.)

KASTANCIJAI MANKIENEI

sklt. Vytenį Grybauską, siklt. Al
gį Pūrą.
Sveikinu su apdovanojimu ir
pakėlimais linkėdamas skautauiti
su vis nemažėjančiu ryžtu.

mirus,

jos vyrui VINCUI su šeima gilią užuojautą reiškia

Chicagos Lietuviu Taryba

Budėki

ps. Sigitas Miknaitis
Tuintiininkas

Perskaitę ' Dranga'', duokite jį kiliems.

Lietuvoje tokie mažesni miuzie* yra mielai laukiamas, nes lietujai buvo Rokišky, Telšiuose ir ki viai mėgsta vaidinimus.
tur. Taip pat prelegentas kalbėjo

apie Švedijos muziejų “Skansen
Norvegijos, Danijos, Olandijos,
Vokietijos ir net Amerikos vieną
muziejų Sturbridge Village, kuris
yra Mass. valstybėje. Taip pat jis
parodė daug jo padarytu spalvo
tų skaidrių iš tų įvairių muziejų,
kuriuos jis yra lankęs. Iš Lietu
vos naudojo kitų padarytas arba

PARENGIMAI

— Gegužės 4 d. Šv. Kazimiero
parapijos choro, iš Brocktono,
koncertas įvyks Lietuvių Piliečių
d-jos auditorijoj, So. Bostone.
— Gegužės 19 d. Gaidelio mo
kinių pasirodymas Tautinės s-gos
namuose, 484 E. 4th str. So. Bos
tone.
«•

DRAUGAS, trečiadienis, 1974 m. gegužės mėn. i d.

SENESNIEJI NORI DAUGIAU butai turi būti papiginti, dalį
BUTŲ
nuomos mokant iš valdiškų

Senesnių piliečių organizacija
nusprendė siekti, kad iki 1977
m. Chicagoje jau būtų pastaty
ta 30,000 butų senesniems. Tie

A.

fondų. Dabar tokių papigintų
butų senesniems Chicagos mies
tas turi 2,400, o laukiančių eilė
je yra net 12,000.

A.

IANINA KLEINOTAITĖ
JAMONTIENE
Mūsų dukra Janina buvo gimusi 1942 m. birželio 4 d., Bardiškių kaime, Žeimelio valse. Paliko dvejų metų amžiaus, mums
išbėgant iš namų, pas senelę, motinos motiną Bardiškių kaime.
Baigusi mokyklą persikėlė į Šiaulių miestą, kur susituokė su
Česlovu Jamontu. Jiems gimė dukra Rūta, dabar 10 mėnesių
amžiaus. Liko prie Česlovo motinos Šiauliuose.
Balandžio 21 d., 5 vai. popiet a. a. Janina mirė turėdama 32
metus amžiaus. Palaidota balandžio 24 d., Bardiškių kaimo ka
pinėse.
A. a. Japinos Kleinotaitės-Jamontienės tėvai gyvena JAV,
Racine, Wisconsin, čia yra ir velionės brolis Algis ir sesutė Vik
torija.
Emilija ir Petras Kleinotai

Direktoriai

Laidotuvių
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m.
balandžio mėn. 26 d., Vokietijoje mirė teisininkas

MM0KMMS
•84* SOUTH YVESTERN AVENUE

TRYS MODERNIŠKOS

L

|

A.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

A.

MAŠINOMS

IDZIDORIUS RUGIENIUS

REpublic 7-8600

Gimė Suodžių kaime, šakių apskrityje, Lietuvoje 1905 m.
Gyveno 8 Muenchen 2r2, St. Anna PI. 2/0. Vokietijoje išgy
veno 30 metų.
Kaune dirbo žemės Banke teisių skyriuje. Vokietijoje buvo
J. A. V. zonos Balfo įgaliotiniu IRO organizacijoje, o nuo 1952
m. buvo Balfo įgaliotiniu Vokietijoje.

REpublic 7-8601

P E T K ES

Palaidotas 1974 m. balandžio 30 d. Muenchene.
Liūdesyje pasiliko: žmona Evelina, duktė Angelė,
anūkas Morkus, taip pat Amerikoje liko brolis Jonas
su šeima ir kiti giminės Lietuvoje, Kanadoje ir
Amerikoje

VIETA

MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS

IR SŪNUS —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2S33 West 71 st St.

P A DĖKA-

1410 S, BOth

Ava.,

Telef. GRovenhlll 6-2345-4
T0wnhall 3-2108-09

Cicere

AflUTS AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. j- A.
STANISLOVAS TUMOSA
Mūsų brangus tėvas mirė 1974 m. balandžio mėn. 19 d. Pa
laidotas balandžio 24 d. šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame Kan. V. Zakarauskui už maldas kop
lyčioje, šv. Mišias ir palydėjimą į kapines, šv. Ritos gimnazijos
kunigams aplankiusiems velionį koplyčioje.

Širdingiausią padėką reiškiam© artimiesiems draugams ir
pažįstamiems dalyvavusiems laidotuvėse, atsilankiusiems kop
lyčioje, pamaldose, palydėjusiems į amžino poilsio vietą.
Taip pat nuoširdus ačiū už šv. Mišių aukas, gėles ir pareikš
tas užuojautas.

Ypatingai širdingai dėkojame grabnešiams ir laidotuvių di
rektoriui Jonui Evans už rūpestingą ir malonų patarnavimą.

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laidotuviū Direktoriai
TRYS MODERNIOS

KOPLYČIOS

4330 South Californnia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

Nuliūdę sūnūs: Arvydas, Vytautas, Saidius ir Antanas

A. t A. GABRIELIUS IDZELIS
Gyveno Chicago, III., Marąuette Parko apylinkėj.
Mirė bal. 29 d., 1974, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje. Amerikoje išgyveno
63 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona (pagal pirmą vy.rą Lubinskienė), sūnus Vincas, marti Kay, anūkas Danny, bro
lio dukterys Helen Kalak su vyru William ir šeima, ir Julie Ver
bickas su vyru Andrevv ir šeima, posūnis Juozas Lubinskas su
žmona Daila ir šeima, podukra Elena Rimkus su sūnum Stanley,
Australijoje podukra Aldona Jablonskis su vyru Adolfu ir šeima
Lietuvoje sesuo Kazimiera Idzelytė, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz kopi. 2424 W. 69 St.
Laidotuvės įvyks ketv., geg. 2 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus at
lydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks
ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Vietoje gėlių, aukoti Lietuvos Dukterų Dr-jai arba T. Jėzu
itams Mišioms.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugūs ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sūnus, posūnis, podukra, marčios, žentas,
anūkai ir kiti giminės.
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos Nariai

AHTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVE.

TeL YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SOHOS
2314 W. 23rd PLACE
TeL Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
TeL REpublic 7-1213
11028 Southivest Highway, Palos Hills, m.
TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S.

CALIFORNIA AVE.

Tel.

LAfayetto 3-3572

POVILAS I. RIDIKAS
8854

S.

IIALSTED

8819

8.

LITUANICA

TeL

STREET

YArds 7-1911

JURGIS F. RUOMIN
AVE.

TeL

YArds

7-1188-89

VASAITIS — BUTKUS
1446 8.

SOth

AVE,

CICERO,

ILL. TsL

OLympta 2-1008
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X Dr. Juozas Kazickas šį sa
vaitgalį atvyksta iš New Yorko
dalyvauti Lietuvių fondo suva
žiavime ir padarys platesnį pra
nešimą apie a. a. Jono Krukonio testamentą ir jo palikimą.
x Okupuotos Lietuvos pro
blemos kultūrinėje vakaronėje.
Po praėjusio penktadienio įdo
maus pokalbio su Sibiro trem
tiniu Jonu Kreivėnu, šį penkta
dienį (gegužės 3 d.) 8 vai. v.
Jaunimo centro kavinės kultūri
nėje vakaronėje vėl bus liečia
mos okupuotos Lietuvos gyve
nimo problemos. Šį kartą kal
bės dr. Z. Rekašius tema “Kau
no įvykiai dviejų metų perspek
tyvoje”.
x Juzefą ir Mykolas Varaneckai, atvykę iš Adelaidės,
Australijos, ir apsistoję Z. ir
St. BikulČių
šeimoje, Cicero.
Lydimi St. Bikulčiaus, aplankė
“Draugą” ir kitas lietuviškas
įstaigas, norėdami susipažinti
su lietuvių gyvenimu Chicagoje.
Prieš tai jie lankėsi Argentino
je, kur gyvena M. Varanecko
brolis Petras. Jie yra- gerai įsi
kūrę Australijoje, bet jau išėję
pensijon.
Dar kiek pabuvoję
Chicagoje, svečiai grįš atgal į
Adelaidę.

X Rašyt. Nijolė
Jankutė
Užubalienė kalbės Ciceroje mo
tinos dienos minėjime gegužės
12 d., tuojau po sumos Šv. An
tano parapijos salėje. Minėjimą
ruošia Cicero lit. mokyklų va
dovybė.
X Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir architektų sąjungos Chi
cagos skyriaus narių susirinki
mas įvyk8 gegužės 3 d. penkta
dienį, 7:30 v. v. Lietuvių tauti
nių namų salėje, 6422 So. Ked
zie Avė. Programoje dr. Zeno
no Danilevičiaus paskaita, tema
“Medicinos tarnybos sistema”.
Visus narius, su viešniomis ir
svečiais, skyriaus valdyba kvie
čia dalyvauti. Po paskaitos pa
bendravimas prie kavutės.
x Beverly Shores, Ind., pa
rapijos klebono Charles Doyle ir
Beverly Shores Lietuvių klubo
kviečiami, lietuviai jėzuitai su
tiko laikyti šv. Mišias lietu
viams kiekvieną pirmą mėnesio
sekmadienį 12 vai.
Šv. Onos
bažnyčioje. Prieš Mišias bus vi
suomet klausoma
išpažinčių.
Gegužės 5 d. šv. Mišias motinų
intencija atnašaus kun. J. Borevičius, SJ.

x Pirmojo penktadienio relig. susitelkimas įvyks gegužės
3 d. 7 v. v. tėvų jėzuitų koply
čioje. Po šv. Mišių Jaunimo cen
tre kun. J. Gutauskas rodys
Kristaus drobulės skaidres ir
jas paaiškins, {ėjimas visiems
laisvas.

x Aukų “Draugui” prisiun
tė: 3 dol. — Vincas Stankus;
po 2 dol. — J. Majauskas, St.
Gedutis; 1,50 dol. — John A.
Kasa. Visiems nuoširdžiai dėko
Jauna visuomenės veikėja stud.
Audronė Arštikytė kalba Jaunimo
jame.
x Vi a. a. Juozo Gegevičiaus
sielą mirties metinių proga šv.
Mišios bus aukojamos gegužės
5 d., 10:30 v. ryto Šv. Antano
bažnyčioje Cicero ir 11 v. tėvų
jėzuitų koplyčioje. 1 vai. p. p.
šv. Kazimiero kapinėse bus pa
šventinamas paminklas. Gimi
nes, draugus ir pažįstamus šei
ma kviečia atsilankyti į šv. Mi
šias ir į paminklo pašventinimą.
(Pr.)

centro salėje.

Nuotr. A. Gulbinsko

X Ateiti ninku sendraugių
stovykla Dainavoj ruošiama lie
pos 28 — rugpiūčio 4 d. Regist
racija rūpinasi Valius Gražulis,
2446 Treadwell, Westland, Mich.
48184, tel. (313) 729-1933.
X Audronės Simona’itytės
rečitalis įvyks gegužės 15 d.
Roosevelto
universiteto Ganz
salėje, 430 So. Michigan Avė.,
i
Chicagoje. Programoje Vivaldi,
X A. A. Dr. Vladui Adomavi Lully, Beethoveno, Verdi, Faučiui mirus, vietoje gėlių ant jo re, Poulenc, Wlntter Watts ii’
kapo, dr. Rimvydas ir Giedrė Glinkos kūriniai.
Sidriai aukojo ALVUDui.
x Vyčių salėje, 2455 W. 47
(pr.)
st., gegužės 3-4 d., nuo 9 vai. r.
DAR YRA LAISVŲ VIETŲ
iki 8 v. v. vyks daiktų išparda
LIETUVIŲ EKSKURSIJOJE
vimas, Lietuviai kviečiami atei
I HAVAJUS
ti ką nors nusipirkti ir taip pa
Išvykimo datos yra sekančios: remti Vyčių namų išlaikymą.
(pr.)
RUGPIŪČIO MĖN. 3 dieną — 15 die
nų kelionė (aplanko 4 salas). $670.00
asmeniui (skridimas ir viešbučiai).
RUGPIŪČIO MĖN. 16 dieną — 10
dienų kelionė (aplanko 3 salas). $545.00
asmeniui (skridimas ir viešbučiai).

X Liet. Gailestingųjų Seserų
S-gos metinės šv. Miš'os bus
atnašaujamos geg. 5 d., sekmad.
10 vai. ryto, T. Jėzuitų koply
Air fares subject to change.
čioje už a. a. mirusias nares. Po
pamaldų bendri pusryčiai su
Rašykite arba skambinkite:
šeimos nariais.
AMERICAN TRAVEL SERVICE
L. GalL Seserų S-ga
BURBAU
(pr.)
9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois (>0648
x Dail. Antano Petrlkonlo
telefonas — (312) 288-9787
tapybos darbų paroda atidaro
Gali prisidėti keleiviai iš visų Ame
ma geg. 4 d., šeštad., 5:30 v. v.,
rikos miestų, (sk.)
Marąuette Meno galerijoje, 3215
X Dariaus ir Girėno spektak W. 63 St., prie Kedzie Avė. Pa
lis įvyks š. m. gegužės mėn. roda atd. 7 dienas savaitėje iki
12 d., 3 vai. po pietų Jaunimo birž. 22 d. Maloniai visus kvie
centro salėje. Muziko Dariaus čiame aplankyti parodą.
Lapinsko sceninis pastatymas.
Rengėjai
Pastatyme dalyvauja aktorius
(pr.)
Liucijus Alenskas, mezzo sop
X Reikalinga raštinės tar
ranas Elena Blandytė, tenoras
Leonas Baltrus, Jaunimo cen nautoja. Mutual Federal _ Sav.
tro choras, muziko Fausto Stro- & Loan B-vė, 2212 W. Cermak
(sk.)
lios vedamas, Chicagos lietuvių Rd. Tel. 847-7747
oro skautų pagamintas “Lituax Lietuvių Fondas. LF nariai savo
nicos” lėktuvo modelis. Bilietai įnašus padidino: Marytė R. Shalins,
platinami Marginiuose, 2511 Woodhaven, NY $100, iki $300. Vy
West 69th. Street. Visi kviečia tauto D. Šaulių Kuopa, Čikaga, $100,
iki $217. Stasys Pangonis, Omaha, NB,
mi atsilankyti. Spektaklį rengia $100, iki $500. LF adresas: 2422 W.
Amerikos lietuvių Aero klubas. Marąuette Rd., Chicago, IL. 60629, teL
826-6897. (prJ
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J. A. VALSTYBĖSE
— ‘Žmogaus ir tilto” drama
Clevelande
bus gegužės 4 d.
Jau praėjo 33 metai, bet brolių
partizanų ryžtas — ‘laisvės ide
alą perkelti iš vienos dienos į
kitą” — gyvas mumyse. Gyvas
dainose, gyvas rašytojų kūri
niuose. Clevelando
Naujosios
parapijos salėje
dramaturgo
Anatolijaus
Kairio drama
“Žmogus ir tiltas” mums pri
statys vieną epizodą iš kovų,
“kur broliai ėjo į mirtį — kar
tu į gyvenimą”. Dramą stato
Hamiltono lietuvių teatras “Au
kuras”.
Kviečia Clevelando
LFB sambūris.
— Tautinių šokių instituto
vadovybė posėdžiavo Detroite
pas Šilainės vadovę Galiną Gobienę. Pasitarime dalyvavo in
stituto pirmininkė ir New Yor
ko tautinių šokių vadovė Jadvy
ga Matulaitienė, instituto vice
pirmininkė tautinių šokių rei
kalams K. Gobienė, instituto vi
cepirm. tautinių šokių muzikos
! reikalams ir Hamiltono Gyvataro vadovė Genovaitė Breichmanienė, instituto sekretorė sol.
Vanda Stankienė ir iždininkas
(Gintaro
jaunesniųjų grupės
vadovas)
Vytautas
Turūta.
Daug laiko buvo skirta dėl pa
rinkimo šokių ir muzikos V-tai
tautinių šokių šventei, kuri įvyks 1976 metais. Norima, kad
ateinanti šokių šventė kuo nors
skirtųsi nuo buvusių švenčių.
Taip pat tarėsi dėl galimybių
išleisti knygą apie tautinius šo
kius. Kitas instituto vadovybės
posėdis įvyks Darbo dienos sa
vaitgalį.

— Los Angeles, Calif., birže
lio 16 d. įvyksta šv. Kazimiero
parapijos rengiama 21-ji Lietu
vių diena. Bus aukšto meninio
lygio koncertas, dailininkų ir
skulptorių darbų parodos. Lie
tuvių dienos meninės progra
mos dalyje dalyvauja vienas
pajėgiausių lietuvių dainininkų
solistas Kazys Yakutia iš New
Yorko ir vietinės pajėgos: Rai
monda Apeikytė, Birutė Dabšienė ir Janina Čekanauskienė.
Meninė programa bus Marshall
salėje.

Redaguoja

MEŠKIUKO NORAS

Kartą gyveno meškiukas. Jis
gyveno zoologijos sode. Viskas
jam buvo nuobodu, nes jis neži
nojo, kas kur darėsi. Jis norėjo
žinoti, kas buvo kitur, ne tik jo
garde. Kiekvieną dieną žmonės
su vaikais eidavo į zoologijos
sodą vis iš kitų miestų. Meškiu
kas norėjo žinoti, kur buvo tie
miestai. Sutemo ir meškiukas
norėjo miego. Užmigęs sapnavo
sapną.
Dievas stovėjo prieš Meškiu
ką.
— Sveikinu, Meškiuk.
— Labas, Dieve.
— Kodėl tu esi toks nuliū
dęs?
— Nea aš nežinau, kas už zo
ologijos vartų.
— Tavo norą Aš išpildysiu.
Meškiukas tuoj sušuko:
— Aš noriu pamatyti kiek
vieną kraštą pasaulyje.
Jis visur skrajojo. Kada jis
atskrido į šiltus kraštus, jam
buvo labai karšta.
Meškiukas pramerkė akis ir
pamatė ,kad saulė jau švietė ir
kad jau buvo kita labai šilta
diena.
Virginija Kuraitė,
Detroito Liet. Mokyklos
7 sk. mokinė.

KĄ AŠ ŽINAU APIE
BRAŽINSKUS, SIMĄ KUDIR
KĄ IR ROMĄ KALANTĄ

Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus
Medžiagą siųsti: 7045 So., Claremont Avenue, Chicago, Dlinoia 60686

vergtos Lietuvos ir kovoti ui
jos laisvę.
Simas Kudirka
atplaukė į
Ameriką rusų laivu, kuriame
jis dirbo. Atplaukęs į Ameriką,
jis pabėgo nuo to laivo. Rusai
sužinojo ir liepė amerikonams
atiduoti jį atgal rusams. Ame
rikonai taip padarė, bet jie tai
padarė neteisingai. Dabar Si
mas Kudirka' sėdi kalėjime Ru
sijoje. Jo šeima buvo išmesta
iš namų. Rusai atėmė viską, ką
jie turėjo. Štai yra antras ne
kaltai nubaustas Lietuvos vy
ras, kuris už Lietuvos laisvę ir
savo meilę Lietuvai dabar sėdi
kalėjime.
Romas Kalanta buvo jaunas
vyras, kuris Kauno Laisvės
Alėjos sodelyje užsipylė benzi
no ant savo kūno ir susidegino
save. Jis prašė, kad žmonės jo
negelbėtų, nes jis norėjo žūti už
Lietuvą.
Degdamas jis rėkė,
kad jis save susideginąs už Lietu
vos laisvę, čia trečias ir jau
niausias Lietuvos kovotojas.
Šie vyrai žuvo arba nubausti
už jų meilę Lietuvai. Mes nie
kad neturime jų užmiršti. Mes,
taip pat, turime kovoti, kad
mūsų brangi tėvynė būtų lais
va. Reikia ją mylėti visa savo
širdimi ir niekad neužmiršti tos
mūsų gražios tėvynės Lietuvos.
Dana Račkauskaitė,
Bostono Lit. mok. 8 skyriaus
mokinė
VELYKŲ BOBUTĖ

Bražinskai yra šeima iš Lie
tuvos. Kaitą jie pabėgo ir pa
sislėpė lėktuve. Jų šeimoje bu
vo tėvas ir jo sūnus. Jie vėliau
užėmė tą lėktuvą ir netyčia vie
nas iš Bražinskų pataikė su
su brauninku lėktuvo patarnau
tojai Lėktuvas ore skrisdamas
siūbavo ir brauninkas iššovė. Ta
patarnautoja vėliau mirė. Dabar
Bražinskai sėdi Turkijoje kalė
jime. Jie jąu ten sėdi 4 metus
ir vis laukia teismo. Bražinskai
sėdi nekaltai kalėjime, nes jie
— Aloyzo Barono nauja pro tikrai tik norėjo pabėgti iš pazos knyga
“šilko tinklai”
($4.50) ir Julijos švabaitės poe
zijos rinkinys “Septyni saulės
CHICAGOS
patekėjimai”
($3.50) neseniai
išėjo iš spaudos. Kreipkitės pas
ŽINIOS
platintojus, arba užsisakykite
tiesiog
Ateities
leidykloje,
FILMAS
17869
Goidwin,
Southfleld,
Cannes festivaly bus rodomas
Mich. 48075.
Chicagoje
susuktas
filmas
(pr.)
“Another Saturday Night”. Fil

X Mikas Rėklaitis, Chįcago,
III., žinomas visuomenės veikė
jas, atnaujindamas prenumera
tą paliko 8 dolerių auką savo
dienraščiui stiprinti. Dėkojame.
X Dr. J. Žemaitis, Waiukegan, III., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo didesnę auką
“Draugui” stiprinti. Ačiū.
x Cicero ateitininkų tradi
cinis “pavasario vakaras”, įvyks parapijos salėje gegužės
11 d. šeštadienį.
x Lietuvių Televlrjoje rėmė
jų metinis susirinkimas įvyks
gegužės 3 d. 7 v. v. Anatole
Productions, Ine. 5845 So. Oak
ley Avė., patalpoje. Bus renka
ma nauja valdyba, ir praneši
mas apie praeitų metų veiklą.
Bus gera proga susipažinti su
LTV veiklą i Sarčiau. Įvykiams
pailiustruoti bus rodomas fil
mas. Po susirinkimo bus vai
šės. Prašome rėmėjus ir svečius
gausiai dalyvauti.
x “Pelkių Žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje
per Margučio radiją tarp 7-8 v.
vak., šį ketvirtadienį, gegužės
2 d. Kazio Jakubėno eilėraščius
skaitys aktoriai Ona Knapkytė,
Nijolė Strazdūnaitė ir Vytautas
Taukinaitis. Programa skiriama
patiems jauniausiems klausyto
jams.

įsteigtas
J. Plačas.

Labai toli Lietuvoje prie ma
žo miškelio stovi gražus name
lis. Jame gyvena Velykų bobu
tė. Prieš Velykas ji labai užsiė
musi, nes ji ruošia geriems vai
kams Velykoms dovanėles —
gražius krepšelius su margu
čiais ir saldainiais. Velykų nak
tį ji atneša į gerų vaikų namus
ir paslepia. Jai padeda tas do
vanėles paruošti kiškučiai.
Judita Sasnauskaitė,
m a sk.
K. Donelaičio lit. m-la.

GODUS

ŽMOGUS

Godus žmogus yra toks, ku
ris visko tik sau nori. Jis ki
tiems visko gaili, pavydi. Pini
gus labai taupo. Toks žmogus
nėra draugiškas. Jis neperka
daug dalykų.
Godus žmogus
yra šykštus kitiems žmonėms,
o kartais ir sau.
mą režisavo
Steve Poster ir
Daiva Mikfinaitė,
Mik Derks. Filmas apie Seiko
Dariaus Girėno lit m-los
paviliotą merginą, kuri vėliau
VI sk. mokinė.
pametama Rush gatvėje.

NAUJAS PARKAS
PAEŽERĖJE

Chicagos parkų distriktas
planuoja įrengti naują parką
prie miesto centro paežerėje.
Jis susidarytų pilant į ežerą
žemės,
iškasamas pravedant
požeminio susisiekimo tunelius.
Kainuos apie 27 mil. dol.

MANO BROLIS IR SESUO

Bažnytėlėj

Mano brolis Algis yra 16 me
tų. Gimtadieniui mes nupirkom
jam kišeninį laikrodį ir nuo tos
dienos jis vis klausia, ar kas
nori žinoti kelinta valanda. Al
gis yra vyriausias, tai žinoma,
kad jis yra stipriausias. Bet ne
manykit, kad Algis nuvažiavo į
krautuvę ir nusipirko stiprumo!
Oi ne! Jis gavo kilnojamų svo
rių komplektą ir dirbo 4 vai.
kasdien! Jis dirbo ir važiavo į
Colorado. Kai grįžo, mažiau dir
bo ir pasidarė ištižęs. Bet jis ži
nojo, kad reikia muskulų, jei
nori šokti Čiurlionio Ansamb
lyje, todėl vėl pradėjo svorius
kilnoti. Pagaliau vėl sustiprėjo.
Tai toks yra mano geras, sal
dus šešiolikinis brolis Algis.
Mano sesutė Daina tuoj bus
15 metų. Ji žaidžia krepšinį ir
ir šiandien jų komanda pralai
mėjo prieš “Orange High” 3417! Daina negavo taškų, bet ji
yra viena iš dviejų pirmamečių
jų komandoj, šį kartą tiek apie
mano gražią sesutę Dainą.

Žvelgia Kristus nuo altoriaus
Į mane, į tėtį,
Dievulėli, nebenoriu
Niekad nuaidėti!

Rytas Budraitis,
šv. Kazimiero lit. mok.
Clevelande 6-to skyr. mok.
GALVOSŪKIAI

Gieda Rimas, gieda Eglė,
Kai mama užgieda,
Net nušvinta angelėliai
Pro lelijos žiedą.

Kai palinksta rožės
Prie Jėzuito kojų.
Už tėvynę Jam širdelę
Ir maldas aukoju.
Atsiuntė Audrutė Verbylaitė,

Montrealio lit. m-los mokinė
“Liepsna’’

NE

LAIMĖ

Vieną dieną mes atvažiavom
į lituanistinę mokyklą ir buvom
labai nelaimingi, nes negalėjom
žaisti krepšinio, nei tinklinio,
nes didesni vaikai neleido... Mes
nenorėjom, kad mergaitės lai
mėtų, nea jos neleido mums
žaisti. Balsavom už berniukus
ir jie laimėjo!
Vėliau, kai jie žaidė tinklinį,
mes vėl balsavom už berniukus,
bet iki šiol nežinom kas laimė
jo.
Vilija Sutkutė, 6 sk.
Lemonto lit. m-la
MOKYKLOJE

I (mįslė)

— Andriau, palygink būdvar
nesušyla, žiemą nesu dį plikas kaip ...
(10 taškų)
— Plikas, kaip turkų šventa
H
sis.
Vienas skautas 1938 m. iš
— Blogai, sekantis.
Vilniaus, Neries upe, mažu lai
— Plikas, kaip tilvikas.
veliu, atplaukė į Aukštojoje Pa
— Negerai, sekantis.
nemunėje vykusią tautinę skau
— Plikas, kaip vėžys.
tų stovyklą. Kaip vadinosi tas
— Ne, sekantis.
skautas?
TAUTOSAKA
(10 taškų)
Vasarą
šąla.

Atsiuntė Vytenig Senuta.
m
Vieną upę galima pavadinti
tekančia gėla (nesūraus) van
dens jūra. Ji prasideda netoli
vieno vandenyno, teka per visą
žemyną daugiau kaip 6000 kilo
metrų ir įteka į kitą vandeny
ną. Žemupyje ji yra apie 20 km.
pločio, o jos delta siekia 80 km.
pločio. Jau vidurupyje ji turi
apie 70 metrų gylio. Joje, kaip
jūroje, gyvena delfinai.
Audros metu upėje kyla ke
lių metrų aukščio bangos. Kaip
vadinasi ta upė?
(5 taškai)
IV
Parašykite dvylikos zodiako
ženklų lietuviškus pavadinimus.
Už kiekvieną pavadinimą gau
site po 1 tašką.
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BRIEDŽIO NUOTRAUKA
“TRIBŪNE”

Vitas Briedis, 11 m. berniu
kas, kuris, radęs per 100 dole
rių, juos perdavė policijai, da Paukščiukai tyliai kalbas apie Velykas.
Piešė Rima Valiulytė
bar išgarsėjo. “Chicago Tribū
ATSAKYMAI
AFRIKOS GYVŪNAM
ne” antradienį įdėjo jo stambią GALVOSŪKIŲ
PAVOJUS
nuotrauką su rastais pinigais,
II Mėnulis.
kurių po mėnesio niekas neatsi
įn Kukurūzas, Vynuogė, ar
145 laukinių žvėrių rūšims,
šaukė ir kuriuos policija įteikė
Afrikoje, gresia
būzas, kriaušė, obuolys, agur gyvenančiom
radėjui.
visiško išnykimo pavojus. Ypač
kas.
brangs ligoninės
atsidūrė
IV Žodis “orientavimasis” at pavojingoje būklėje
Net 81 Chicagos ligoninė sie sirado, prieš išrandant kompa nykštukiniai hipopotamai Dram
kia patvirtinimo jų plano — pa są, kai ‘orientavimosi” pagrin blio kaulo krante, juodieji raga
kelti mokestį 8%. Blue Cross du buvo imama saulės tekė nosiai Angoloje, baltasparniai
praneša, kad 1973 m. už kiek jimo kryptis — rytai.
purpleliai Somalyje ir daugeliui
vieną apdraustą toj įstaigoj pa
V National
Archives Buil
gresia
ciento dieną mokėjo ligoninei ding. (Anksčiau buvusi Kongre kitų rūšių gyvūnams
so
biblioteka).
išnykimo
pavojus.
jm
vidutiniškai po 111-55 doL

Apie Miežiškius
žmonės
paukščiuką griežlę taip pamiegdžioja:
“Bręs, bręs glūdus,

Grūdus, rugius,
Rugius duonai, duonai."

— Plikas, kaip ponas moky
tojas.
— Gerai, sėskis.
— Kad pripranta, tai nė galo
neberanda.
— Giria būsi, giria (miškas)
ir pasiliksi.
— Ko puodas prisigėręs, tuo
ir šukės atsiduoda.
VORŲ TINKLAI

Yra žinoma, kad paveikti
tam tikrais chemikalais, vorai
pradeda megzti skirtingų for
mų tinklus. Pagal šių tinklų
formą galima nustatyti, kokių
medžiagų buvo paveiktas voras.
Neseniai buvo gamtininkų tyri
nėjama, kaip atskirų nervinių
celių suardymas veikia mezga
mų tinklų formą. Bandymo me
tu voru8 kryžiuočius apšvitin
davo rubininio lazerio spindu
liu. Per vieną mil. sekundę
spindulys pažeisdavo voro pate
lės nervų centrus iki 7 tūks
tančių milimetro gylio. Apšvi
tintų vorų tinklai labai skyrėsi
nuo normalių. Jie buvo apskri
tesnį,
turėjo
netaisyklingus
kampus ir spirales, buvo mažes
ni. Švitintų vorų tinklų formos
pakitimai skyrėsi nuo tų tink
lų, kurių mezgėjai buvo paveik
ti chemikalais.
Bandymų
rezultatai rodo,
kad vorai turi du tinklų mezgi
mo centrus,, ir centrinė nervų
sistema juos valdo atskirai.
Apatinis centras kontroliuoja
mezgimo kokybę, darbo tvarką
ir tinklo formą, švitinant laze
riu, šis centras buvo pažeistas,
tačiau centras, įsakantis megzti,
liko nepaliestas, todėl tinklai
buvo numegzti bet kaip.

