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Lietuvių ištverme 
reikia didžiuotis 

Šiandien su visais lietuviais Lietuvoje gali susišnekėti lietuviškai, bet ne su visais gali 
susikalbėti, daiktus vadinant tikrais jų variais 

Aušras Jurašienės pranešimas 

Lietuvių Tautos atsparu- kokias k : t a 5 žmogiško mastymo 
mas rusifikacijai, kurį mū- b i r ias , kalbėt? ir galvoti komu-
sų tauta įsigijo kaip prieš- nistiškai, neturėti savo nuomo-
nuodį spaudos draudimo r " , būti principingu, sraiLaasi, 
metais, išliko ir persidavė k o v 0 t i s u liaudies priešais, p iu: 
ateinančioms kartoms iki S a a &?*1 P ° € 

mūsų dienų. vienas. Kovoti sus svetimom bur
žuazinėm įtakom. su sve:ima B-

* losofija, su svetimom pažiūrom, 
/ T , . -v v v j - . . v būti ateistu (nori ar nenori) ir 
(Tęsinys is ses adsenio numerio) , ... ,. . . . . ' . 

•̂  ' kovoti su religiniais onetarais Norėčiau paliesti skirtinga ( n e t savo 
šios temos aspektą ir trumpai pa- ''buržuazinį 
kalbėti apie tai, kas man atrodo, tištai 
dar yrą grėsmingiau už rusifika
ciją. 

Mūsų tautoje vykdomas sovie
tizacijos procesas. 

viduj" ) . oasmerkti 
naconal'zrną", kri-

vertinti Lietuvos praeitį 
visą dėmesį skirti pažangių revo
liucinių jėgų ir kovų istorijai irt.t. 
Visus šiuos tarvb nius standar
tus galima suvesti į vieną for
mulę: visa, kas netarnauja tary-

Tai reiškinys, kuris veikia iš bįneį ideologijai, yra jai'priešiš-
vidaųs lietuvių sąmonę, mąsty- ka b atmestina. Principas, būdin 
mą, gyvenimo būdą, papročius ir g a s diktatoriškom sistemom. 
žmonių santykius. 

Apie rusifikaciją lengviau Pažvelgus šiuo požiūriu net tai, 
spręsti iš tolo, kadangi tai yra is- k a s buriama ar daroma Lietuvoj 
toriškai jau pažįstamas re'ški- kakūros srityje, teatre, kine, įgija 
nys, kuris mums neleidžia turėti ^ vadinamą antrą "augaą , ki-
iliuzijų dėl rusų pagarbos mūsų t a tarybinę prasmę. Ko yra 
kalfeai ir raštui. ^ t n V ^ r r i n . v r ^ ? , - kr,k: 

SovietLzaeifa yra grynai tarybi
nės santvarkos produktas, yra . . . . . . . . ,. 

• •' .*,. . i • , - nauti hetuv;sxi teatrai, lietuvis 
naujas reiškinys, kuris nukreip- . . . . . . ' 

verti 
tie tūkstantiniai tiražai, kokią mi
siją, turi tarybir+ė-literatūra be sa
vo estetinės misijos, kam turi tar

tas išugdyti naują, tarybinį žmo
gų. Bepriklausomai kokios tauty
bės jis Vebūtų. 

ki filmai. 

Kodėl taip yra skatinama liau
dies saviveikla ir ko yra vertos 

Tąm yra skirtas auklėjamasis kai kurios istorinės studijos, ku-
dąrfeas darželiuose ir mokyklose, rįos nušviečia craeitį reikiama 
visuomeninis darbas aukštosiose "šviesa". Lietuviški papročiai iš-
mokyk-lose, įstaigose ir gamyklo- virsta į tarybines šventes. Abe-
se, jingumas ir aplaidumas apima 

Naujo tarybinio žmogaus kū- darbščią tautą. Tie tarybiniai 
rimas yra paremtas kad ir tokiais "naujo žmogaus" standartai turi 
punktais: -įdiegti komunistinės užmušti gyvą mintį, kritišką gal-
"morąlės" principus (juos reikia vojimą, tiesos ieškojimą, sava-
pradėti diegti nuo pirmųjų žings- rankišką protavimą, pasiprieši-
nių), įsisavinti marksizmą-leni- nimą melui. Vadinami komunis-
nizmą (kas būtų neblogai), bet tiniai idealai turi užslopinti tau-
kaip vienintelį teisingą moky- tinę dvasią, sąmoningumą ir sąži-
mą, kaip vienintelę neklystančią nės balsą. Tarybiškumas — tai 
filosofiją, atmetant iš anksto bet ne tik vienintelė ir nekvestinuo-

h m a komunistinė ideologija, ku-
fia 8 esmė- niekas nebetiki, tai 
yri' savotiSka n r s ' y m o unifor
ma, prsiiaikusios vidut'nybčs 
rno '• turis gina savo menka-
ver:."- ankštoms frazėmis. 
frazėmis, po kuriomis slepiasi 
pyktis ir netole-ane;ja viskam. 
kas neįtelpa į duotuosius tary
binio gyvenimo standartus. Tiek 
praktiškoje, tiek ir dvasinėj, filo-

\ inėj plotmėj . 

Šiandien su visais lietuviais 
Lietuvoje gali susišnekę i lietu
viškai, bet ne suvisais gali susi
kalbėti, daiktus vadinant tikrais 
jų vardais. Ne iš visų gali išgirsti 
gyvą, autentišką žodį, blaivią, iš
mintingą mąstyseną (kažkada 
ta :p būdingą galvotiems . mūsų 
kaimiečiams). Vieni nenori iš
reikšti savo dvasinio . identiteto 
.š atsargumo ir dešimtmečiais 
skiepytos baimės. Kiti —jau iš 
įpratimo galvoti tarybinėm laik
raštinėm frazėm, nebeturėti sa
vo nuomonės, nebekelti klausi
mų, į kuriuos vistiek nesurasi at
sakymų. Ar iš ambicijos — gin
ti savo prisitaikėlišką galvoseną, 
kaip ir savo trapią, sunkią kaina 
įgytą egzistenciją. Tai ir yra so-
vietiziacijos pasekmės, kurias ga
li pajusti tik gyvendamas ten, — 
jos sunkiau įžiūrimos iš tolo. Tai 
keičia žmogų iš vidaus. Tarybi
niai mąstymo standartai, ku
riuos įspaudžiama jaunystėje ir 
kuriuos žmogus nešasi per gyve
nimą, kaip proto uniformą, atbu
kina imlumą aplinkai, naikina 
lietuvio atsparumą, savigarbą ir 
kartais skatina išdavystę. Bet ir 
čia reikės laiko, kol šis reiškinys 
taps (o gal niekad netaps) masi
niu. Šiandien mes galime didžiuo 
tis lietuvių ištverme ir kūrybiš
kumu. 

Grįžta pavasaris ir Kanados rntys kažkur pakely į šiaurę 

Naftos šalys neremia 
neturtinga JŲ 

Kairas. — Nafto< šalys per ma
jai duoda pinigu neturtingie
siems, nusiskundė 60 Afrikos — 
arabų šalių atsto\ ; konferencijoj 
Guinea ir Matfriti... Jie apkaltino 
turtinguosius kon rencijos daly

tiems, kurie 

DIDELIS ŽEMES DREI 
RUMUNIJOJ 

m 

-ad 

Bukareštas. — Penktadienio Floesti naftos rafinerijos komp-
vėlai vakare Rumunijos sostinę leksas. 
ir plačias apylinkes ištiko stiprus j Visi taksi naudojami kaip am-
zemės drebėjimas. Žuvusių galėjo Į bulansai. Sporto aikštėse įrengti 

Nauji kaltinimai 
disidentams 

Maskva. — Sovietų laikraštis 
' Izvestija" rusų disidentus Ame
rikos diplomatus, ir užsienio laik
raštininkus pavadino šnipų gran
dine. Laikraštis paskelbė diagra
mą, vaizduojančią, kaip tariamieji 

į nipai susitinka ir veikia. S. L. 
Lipavski, anksčiau buvo vadina-
r.as irgi disidentu, "Izvestijose" 
•ašo, kad jam esą žinoma visa 
likimo sistema. Mini kelių ame-

i rikiečių diplomatų vardus — 
Į vlelvin Levitzky, buvęs pirmasis 

imbasados sekretorius, dabar 
;r|žęs į VVashingtoną, Joseph 
Presel, dirbąs ambasadoje, ir 
Alynn Nathanson, dirbęs iki 
praėjusio rudens. Visi jie disiden-
ų pagalba "rinkę medžiagą žval-

Strategija prieš 
Vakarus 

Sofia. — Praėjusią savaitę 
Bulgarijos sostinėj buvo susirinkę 
komunistiniu šalių atstovai į ide
ologinę konferenciją ir diskutavo, 
kokių reikia imtis priemonių prieš 
Vakarus, kurie smarkiai remia 
Rytų Europos disidentinę veiklą. 
Kaip ir visada esti, pirmiausia 
jie pasmerkė Vakarus "už neleis-
. iną kišimas: į kitų valstybių vi
daus reikalus". Prieš Vakarus su
tarė laikytis bendros politikos. 

būti nuo 2,000 iki 3,000 

(Pabaiga) 

Patikimiausias 
automobilis 

Londonas. — Rolls-Royce Mo
tors yra pati pelningiausia auto
mobilių kompanija Britanijoj ir 
viena patikimiausia pasauly. Pu
sė visų Rolls automobilių, ranko
mis padarytų, pradedant nuo 
1904 metų, tebevažinėja. Kai ku
rios mašinos pasiekė pusę mili
jono mylių, rekordinį skaičių, 
kaip jokie kiti. Jų kainos taip pat 
aukštos — Sitver Shadows 30,000 
dol, Coniche 45,000 dol., o Ca-
margue net 90,000 dol. 

Vieną Rolls turi ir "proletarų 
vadas" Leonidas Brežnevas. 

Wa,"hingtonas. — Vasario mė
nesį Amerikoj bedarbių procen
tas padidėjo 0.2 procento ir pa
siekė 7.5. Padidėjimas rišamas 
su dideliais šalčiais ir energijos 
trūkumu. 

Illinojaus bedarbių procentas 
vaario mėnesį buvo 6.0 

De'Toitas. — Būrys aukštes
niosios mokyklos mokinių įlipo į 
autobusą ir elgėsi, kaip dažniau
siai esti: rūkė, keikė, užkabinėjo 
keleivius. Tik jie buvo nemaloniai 
nustebinti, kai tas autobusas įva
žiavo į policijos kiemą, ir visi 
feuvotuimti. 

Sovietai nori 
susitarti 

Washingtonas. — Sovietai yra 
suinteresuoti pasiekti susitarimo 
ginklavimosi apribojimo reikalu, 
sako valstybės sekretorius Cyrus 
Vance. "Aš manau, kad detante 
dar egzistuoja", pasakė Vance. 
"Derybas reikia atnaujinti. Kriti
ka dėl žmogaus teisių pažeidimų 
neryboms negali pakenkti". 

Vance kovo 28 skrenda į Mask-

Praso nežudyti 
jaunu ruoniy 

Paryžius. —Žinoma filmų akto-
j rė Brigitte Bardot kreipėsi į prezi
dentą Valery Giscard d'Estaing, 
prašydama, kad jis pasmerktų 
jaunr ų ruonių medžiotojus ir už
drausiu jų kailius importuoti. 
Ruonių žudymas paprastai pra
sideda kovo 15. 

Bardot jaučiasi turinti nuopel
nų pas prezidentą. Rinkiminės 
kampanijos metu ji aktyviai agi
tavo už Giscard. 

v:us nenoru 
naftos neturi. Tanzanija komere-1 feidbneste. Drebėjimas Buvo jau
čiai pasiūlė, kad naftos šalys juo- •*— •» - ••> • " - - • 
diesiems kasmet duotų 2.2 bil. do
lerių. Manoma, kad siūlymas 
praeis ir šią savaitę suvažiavę 
valstybių galvos jį patvirtins. 

Prašo JT kariuomenes 

Beirutas. — Libano preziden
tas Elias Šarkis pasiūlė arabų ša
lims ir Jungtinėms Tautoms pie
tinėj Libano daly laikyti Jungti
nių Tautų kariuomenę. Pirmiau
sia tuo reikalu turėtų sutarti ara
bai ir paskui siūlymus perduoti 
JT Saugumo Tarybai. 

Marokas boikotuos 
Afrikos unija 

eiamas nuo Romos iki Maskvos. 
Pagal Richterio skalę stiprumas 
matuojamas 7.2. Prezidentas Ni-
colae Ceausescu paskelbė bėdos 
padėtį ir gelbėjimo darbams su
mobilizavo visas pajėgas. Drebėji
mas laikomas stipriausiu Rytų 
Europoje nuo 1940. 

Skaičiai aukų nežinomi. Kol 
kas Rumunijos radijas minėjo, 
kad iš po griuvėsių ištraukta 298 
užmušti, bet Amerikos studentai 
medikai, kurie gelbsti rumunams 
:r padeda ligoninėse, aukų suskai
čiavo daug daugiau. Rumunijos 
radijas dar minėjo, kad provin
cijoj žinomi dar 72 užmušti, 1,700 
sužeistų. Jugoslavijos radijas mi
nėjo žuvusių skaičių apie 1,000 
Rumunijoj ir 20 Bulgarijoj. 

v ; c n Į pirmosios pagalbos punktai. 
Prezidentas Carteris Rumunijos 

prezidentui pasiuntė užuojautos 
telegramą ir pasiūlė savo pagalbą. 
Panašios telegramos atėjo ir iš ki
tu kraštų. 

M/V ; \* - Labiausiai nukentėio Belgrado 
Marrakecn. — Maroko karą- . . . . . . . „ J . ,. 

T TJ TT i i J J - J l didieji pastatai, v^eausescu jaudinus Hassan II >ako, kad nedide-1 , , . t 4-, . . , . , ; . i- - - i na. kad sugriuvo brangus Trans-ie grupe radikalų ir revoliucinie- • .. ° . . .. ° , • ... A t ., ,,0 i I portaeno^ ministerijos kompiu-nu nori perimu Afrikos 48 v a l s - r . J . ,c . "Z i tenų centras ir i o naujų aparta-
i mentinių namų. Kaltina bloga 

statyba, pareikalavo ištirti reika-

Sovietijoj per 
-

vyru 

Nori atpiginti 
skridime 

Washingtona,s. — Prezidentas 
Carteris pasiūlė Kongresui iš
leisti įstatymą, leidžiantį suma
žinti lėktuvų skridimo kainas ir 
suprastinti taisykles, kad į tą biz
nio šaką įsijungti galėtų naujos 
linijos. 

tybių unijos kontrolę. Jeigu ta ip! 
bus padaryta. Marokas organiza
ciją boikotuos. 

J**JU J Į 

Kampala. — Idi Amin išvarė j 
britą, anglikonų vyskupą Brian j 
Herd. Kuo jis i'katoriui nusikal-j 
to, nežinoma. 

Madridas. — Ispanijos vyriau-į 
sybė darbininkams suteikė teisę 

! streikuoti ir ža. :-jo paskelbti am-
nestiją. Tai aiškinama pasiruoši
mu būsimiems šiais metais rinki
mams. 

Maskva. — Po 45 dienų pa
slaptingo dinjr io viešai pasirodė 
užsienio reikalų ministeris Gro-
myko. Manom ••. kad jis negaluo
ja ir gydėsi. 

Roma. — B mos gatvės šešta-
i dienį buvo pa -̂ ios į mūšio lau-
j ką. kai apie 1].XK) studentų su
rengė demonst scijas, daužėsi su 

(policija, iškūlė .rautuvių langus. 
. Bu.o daug suž stų. 

IVashinz! f ' ; • — Praėiusį ru-
jdenį naujų o^ientų j Amerikos 
(kolegijas įsimetrikaie mažiau nei 
pčtZ rr.Cus. T ks atsitikimas yra 

lą ir ką nors nubausti. Didieji tu
ristiniai viešbučiai Intercontinen-
tal, Athenes Palace ir Dorobanti 
nenukentėjo. Sugriuvo ir didžiųjų 

Vilnius. — "Mokslo ir Gyveni
mo" paskelbtais skaičiais, Sov. 
Sąjungos imperijos ribose 1976 
gyveno 136.8 mil. moterų, bet tik 
118.7 mil. vyrų. Žemės ūky, t.y. 
kolchozuose ir sovehozuose gyve
nančių ir dirbančių procentas bu
vo 26. 

Rusu kalba, bet 
iš kito galo 

Londonas. — James Jackson, 
"Chicago Trįfesurt«** koresponden
tas, pastebėjo §domų faktą apie 
kinų radijo ttaosiiaciįas rusų kal
ba. Transliacijas duodamos kas
dien po tris kajr'tts. Pradėta trans
liuoti pr;*'š 10 metų. Svarbiausia, 
kad nedaug kas, gali iššifruoti, ką 
jie kalba ir kokia kalba — jie 
transliuoja į Juostelę Įkalbėtas 

meatana »r antisovieti-

Pranasauja naujus 
neramumus 

Tren^on, N.]. — New Jersey 
gubernatorius Branden Byme 
pranašauja, kad Amerikoj kele
rius metus trukusi ramybė baig
sis, ir šią vasarą galima taukti 
civilinių riaušių ir teroristinių ak 
tų. Federalinė vyriausybė savo 
keliu įspėjo miestų savivaldybes, buvo manyta, kad pirmais kartais 

jiems taip išėjo netyčia, inžinie
riai kalbos nemokėdami leido 

zimas. Vn 

nę propagandą iŠ kito galo, juos
tele leidžiant atbūtai. Niekas dar 
nežino, kodėl įie taip daro. Ilgai 

kad policijai nebūtų netikėta. 
' • » — — — — — — 

Baluj^s įfirą. Buvusių Rytprūsių zvejsi žvejoja tik ne ŽUVĮ. be+ g'ntarą 
\ " " ^(Prieškarine auotrauka) j pirmas per -5 i ctus. Cauiorruja, važiuojant pleatu Nr, 1 

juosteles atbulai, o kad paskui ne
reikėtų prisipaiinti rusams, kad 
jie suklydo, nutarė ir toliau taip 
tęsti ir erzimi Maskvą. 

Suprasti ir iššifruoti galima tik 
turint rekordavimo aparatą ir už
rašytą tekstą .paleidžiant atbulai. 
Sovietai kitas programas iš užsie
nio trukdo, bet šitų ne. Žino, kad 
nedaug kas turi rekordavimo 
aparatus ir nedaug kas supras 
kinų triuką. 

KALENDORIUS 

Kovo 7: Tomas Akvinietis, Fe
licija, Rimtautas, Vaidilutė. 

Kovo 8: Jonas nuo Dievo, Be
ata. Vaižgantas, Gaudvilė. 

Saulė teka 6:13, leidžics 5:47. 

ORAS 

Saulėta, šilčiau, apie 50 laips
nių. 

^ 
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LIETUVIAI C A LIF 0 R NIJ ū J 
LIETUVOS VĖLIAVA VIRŠ 

MIESTO 

Vasario 16-iąją Los Angeles 
lietuviai atšventė iškiliai, at-
kreipdami dėmesį ir daugmilijo-
ninio miesto kitataučių. Sekma
dieni, vasario 13 d., buvo iškil
mingos pamaldos. To$e dalyvavo i . ., ,. 
~ * . . . . - M : • i. v sipilde pilnuieie i 
9 org-iu vėliavos v; punutme baz- , c ,: , r . • 

v. v • n \K i. i oepahekam vietos 
nycia žmonių. Po to Marsha! ' 
mokvklos salėie. vietiniam Altos skyriui vadovaujant. buvo 
raoštas šios šventės minėjimas 
Invokacifą atkalbėjo prel. J. Ku-

I naneią savaitę bažnyčioje žmc-
! nės bus pabarstomi pelenais, vie-
Itos Jaunimo ansamblis, užgavė-
jnių proga, vasario 19 d. surengė 
įbaliu. Tai iau tradicinis, 15-tą 

kartą iš eilės, parengimas, pava
dintas blynu baliumi. Lietuvos į 

Kazimiero salė pri-! 
jaunimo, mažai . 

vyresniesierm, 
į kurių buvo taip pat gausiai. Jaū-
jn imo ansamblio vedėja O. R:>;.'-
įtieriė paskelbė parengimo a.tida-
I rymą, o visą kitą vadovavimą ir 

karalaičio §v 

fHūK UTHUANIAN \VOBLD-WlDE DAILI 
SCC.IMI ciass Pastale paid at Ciacago Ulinois. Publiished daily, 
ezcept Suiulays, Legal holidays. days after Christmas and Easter 

by the Lithaanian Catholic Press Socifty 

programą atliko jaunimas, 
kv i^ t ^ dr. V. Y v ^ r ^ K V,-v, &gt»s pasveikino Injr Pe i sa i 
eingis. Kalbai pasakyti buvo pa- j 

Torko. Meninę dali atliko mer
gaičių sekstetas ir vyrų kvarte
tas, o R. Mitkus su J. Raulinai 
ryte pagrojo smuiku ir kontraba 
su. Pabaigoje V. Čekanauskas pa 

tė.Eilėrašeiuą deklamavo "paukš-
| tylės" — N. Gedgaudaitė. B. 
i Lembertaitė ir D. Trotmanai':-*. 
i Vaidinimą, su daina — "Aš ka-
\ reiviu noriu būti"' atliko T. Dab-

kaitis 
sofos 

skaitė paruoštą JAV v y r i a u s y b e i ! ^ %P' ] 

rezoliuciją, prašančią paremti j 
Lietuvos išlaisvinimo reikalą. Re-: 
zolraciia priimta gausiu auditori-: 
jos pritarimu. Salės scena buvo į 
papuošta gražiai simboliškai: iš
sirikiavusių vėliavų fone ant me- į 
džio išdegintas Vyčio paveikslas,; 
šalis jo Lietuvos didžiųjų miestų i 
herbai. Publikos buvo artipilnė j 
salė. nors gal ne tiek gausiai, 
kaip kitais kartais. Per minėjimą 1 
buvo vykdoma tradicinė rinklia- j 
va Lietuvos vadavimo reikalams, i v 

c . , Z. i r j - prašom paklausyti — Kai. Akei-
SuriRKta šiuo kartu ir bendrai ' L 

Vasario 16 proga netoli 4,000 

pol-
Ki akordeonu pagrojo L. Poli-

"Tįys mergelės"", satyrinis 
— D. Barauskaitė, D. Ra-

zjutyte. D. Sakalauskaitė, K Ul-
dukis. V. Vilkas ir D. Mulokas. 
Uaudies dainą —"Šėriau žirge
lį'* —inscenizavo R. Polikaitis 
ir O. Šcpikaitė; šoki — Bemeti 
mūsų, nekraipyk ūsų — V. Ban-
džiulis. E. Bandžiulytė. D. Gu-
dauskaitė, A. Kazakevičiūtė, D. 
Prasauskaitė ir R. Vilkaitė. Cho-

šokėiai išpildė Prašom, 

V sus a n o -LO •šios minėiĖDe Los Angeles pamaldų metu. Nuotr. A. Gulbinsko 

mtrybės ir daugelio valau-; fJaji F f ^ I l d s C O . 

ec 
i . : . 

dų keikąlaujantįs darbas. Lr u tą 
atlieka jau .daugelį metų! Losan-

r;ai !je;uv'a] |ai už tą labai 
0.. Tad ir šiame parengi-

me, kai visam ansambliui dai
nuojam aptinkamai jai pritaiky
tą dainą, buvo įteikiama graži 
puokštė gėlių, „tai taip ir jautei 
tų žodžių nuoširdumą, ir kad 

Caiif. 

tos gėles, tai ne vien tik 

MINĖJO VASARIO 16-1A 
Vasario 13 3. lietuviška tri

spalvė viri. Walnui Creek 
miesto Heather I-'̂ rms Comnją-
nity Center. Tą šiltą pavasarišką 
popietę vaikai maitino prūdelyje 
plaukiojančias antis, o S.F apy
linkių lietuviai rinkosi salėje pa
minėti Lietuvos nepriklausomy-

žus gestas, bet pilnai pelnyta pa-j bės šventę. 
garba ir padėka, tiek daug iie- ] S.F.L.B. valdybos vicepirm. Ro-
tuviškam reikalui atsidavusiam j mas Ankaitis susirinkusiems pri-

mic-

navičiaus. Raiba paukšte — A 
m. Aukos būtų žymiai gausės- į ̂ u d o n i k i o , Pasėjau kanapėle -v ' . v ' i •" • v* ; :• ' i ! J. Zdamaus. VaiKai (rnazien; pa
neš, bet. deja. a si švente buvo; t , , . . . , 

, . . . . . ; J šoko suktini, vedara, noriu 
panaudota visiems priminti, jei; 
kas buvo užmiršęs, ir paryškin- į 
ti, kad esame tarpusavės kovos į 
stovy, kurio išdavoj atskiros gru- j 
pės siūlė savo atskirą "prekę" —I 
darė savo rinkliavas. Prieš tai kai i 
kurie platesnių pažiūrų vietos vei
kėjai ieškojo būdų. kaip šią ne
lemti eliminuoti ar bent sušvel
ninti, bet pilnai jos išlyginti ne
pavyko, nes iš centni instrukci- į 
jos ir toliau reikalavo naudoti j 
lietuviškafa visuomenę skaldan-1 
cus metodus. 

Vasario 16. kuri šiemet išpuo- J 
Įė trečiadienį, iš Los Angeles \ Vasario 16-sios minėjime Les An-
rhiesto vadovybės, kaip ir kitais j gėles kalba dr. V. Vygantas 
r-f-tais, buvo išsirūpintas iškil- į Nuotr. A. Gulbinsko 

asaacniui. 
Pažvmėtina. panašiais 

m ;ngas lietuviškos vėliavos iškė
limas prie miesto rotušės. Iškil
mėms vadovavo Los Angeles Al
tos skyriaus pirm. Vyt. Čekanaus
kas. Xors tai buvo darbo diena, 
iš plačiai išsimėčiusio Los Ange
les miestb susirinko per pusantro 
šimto tautiečių. Daugelis moterų 
dėvėjo tautinius rūbus. Mokyto
ja O. Razutienė išstatė savo mo
kyklos mokinių grupės špalerius. 
Šauliai dalyvavo su savo vėliava. 
Invokaciją atkalbėjo kun. Al. O 

untų choras, go. kubilą, žilvyti. Ja 
vėliau bendras choras, padaina
vo kelias dainas, ir po to vaikų, 
jaunių ir studentu grupės, kiek
viena atskirai, pašoko tautinius 
šokius. Visa programa praėjo gy
vai, ji buvo marga, įvairi. Cho
rams dirigavo Jaunimo ansamb
lio dainų mokytojai O. Razutie
nė ir A. Polikaitis. pianistė O. 
Barauskienė, akordionistas R. Po
likaitis. Šokius mokina O. Pa-

sauskas. Po Amerikos himno se-1 z ^ i e n e , Jos d u ^ ™ Danguolė ir 
kė Lietuvos himnas, kurį grojant, j D Barauskaite. Ansambl 

losangelieeių lietuviškojo gyve
nimo paįvairinimais ansamblio 
veikla nesibaigir. Jis taip pat 
atlieka gražią lietuvišką misiją 
ir kitataučių tarpe. Antai po šio 
parengimo ansamblis jau yra pa
kviestas atlikti programas Long 
Beach Chamber of Commerci, 

Į Caišfomijos universitete, Latvių 
į dainų • šventėj ir Lagūna Beach 
ruošiamoj šventėj. Gražios sėk-

j mis. 
]. K-nis 

j S a n t a Barbara, Caiif. 
Į 

SOL. V. ĮONUSKAITĖ 

Prieš keletą metų, mūsų lie-
tuviškon kolonijom nuolatiniam 
apsigyvenimui, sugrįžo Vincė Jo-
nuškaitė Leskaitienė. Kolonija 
praturtėjo ne eilinio talento, nuo
širdumo bei tolerancijos asmeny
be. Tik įžengusi į ketvirtai į šimt
mečio taką. sukaktuvių pobūvyje 
pirmavo, kaip premjeroje. O kai 
prisimena Subačių ar Voronežą, 
tai, rodosT dar tik vakar iš ten 
grižo! 

Vasario 16 d. proga, į savo 
jaukią seklyčią, susikvietę visus 
čia esančius dzūkus, aukštaičius 
vilniečius ir kauniečius ir savo 
pasakojimais nukėlė į nepriklau
somybės dienas. Kokia laimė dar 
būtų pakvėpuoti tėvynės oru ir 
parymoti tėviškės gonkeliuose. 
^ik apgailestauja, kad neatsira
do sponsoriaus, kuris techniškai 

statė ir Algirdą Vokietaitį, ku
ris skaitė paskaitą "'Istorinė mū
sų gimtos kalbos reikšmė ir jos 
vertė lietuvių tautos likime". Dr. 
Vokietaitis studijavo Vienos ir 
Marburgo u-tuose, vėliau dėstė 
Kaune k Vilniuje, veikė anrina-
cinėje rezistencijoje. Dr. Vokie
taitis apibūdino 3 istorinius laiko
tarpius, Lietuvių kalbos stovi ir 

išlaikyti šia unikalią kalbą, ku
ri išgelbėjo mūsų tautą nuo grę
siančio nutautėjimo. Prelegentas 
baigė šiomis mintimis apie lietu
vių kalbą: "Atsimindami, kad įi 
dabar Lietuvoje laikoma ypa
tingoje pagarboje, mylėkime ją, 
gerbkime ją, puoselėkime ją ir 
didžiuokime ją." 

Toliau S.F.L.B. pirm. Ina Ta
mošiūnaitė trumpai peržvelgė, 
metų veiklą, suminėdama pava-

~ Subscription Rater $30.00 — Chicago. Cook County, IUincis s 
S and Canada. Elsevvhere in the U.S.A. $28.00. Foreųm coun- * 
s \Ties $31.00. • I ~, i 
s Pašto išlaidas 2naž:nant, pakvitavimai u? gautas prenumt- -• 
S ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, s 
s gavus is jo mokestį, ttžymima, iki kada skaitytojas yra ulsi- ~ 
s mokėjęs. _ S 
"" -ar DRAUGO prenumerata mokama is anksto 

arėtais* 6 mėn. 3 men. — 
Chicago, Cook dpskr 
a Kanadoje 
Kjtur J.A.V 
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13.00 S 
7 . 0 0 ^ 

S • Redakcija dirba kasdien s • Redakcija straipsnius taiso savo g 
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sario ir žiemos balius, gegužinę, j 
S.F. Šokių grupės dalyvavimą V 
šokių šventėje, ir valdybos pro
testo laiškus prez. Fordui dėl ne
apgalvoto pasisakymo apie rytų 
Europos tautas. 

NAUJA VALDYBA 

S.F lietuvių kolonijoje priimta 
nauja LB valdyba išrinkti Vasa
rio 16-to minėjimo metu, nes ta 
proga susirenka daugiausia na-

TeL PB 8-3229 
DR. ANNA BAL1UN&S 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLĖS LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

tautinį susipratimą j u metu. Ru-1 m- *• Grigaliūnui pravedant. 
su caro valdomoje Lietuvoje, lie
tuvių spauda buvo varžoma, kal
ba buvo suteršta daugelio slaviš
kų skolinių, bajorai buvo stipriai 
suięnkėję. Nepriklausomybės me
tais, lietuvių kalba pirmą kartą 
tautos istorijoje tapo valstybine 
kalba. JKalbinin kaT rupmosį jcai-
bos išvalymu, atsigavo tautinė 
literatūra ir jnenas. -Tuo pačiu 
metu išryškėjo lietuvių kalbos 
mosklinė svarba indoeuropiečių 
kalbų šeimoje. Visa tai skatino 
tautinį pabudimą. Pasak prele
gento, net ir Jabar, Sovietų oku
puotoje Liet-voje, mūsų kalba 
tvirtai stovi dėka šiame laiko
tarpyje nuveltų darbų. Rašyto
jai poetai su :a pagarbiai elgia
si, vengdanr svetymybių ir bar
barizmų, nor- Rimčių yra. 

buvo pasiūlyta 5 kandidatai ir vi 
si vienbalsiai susirinkimo priimti. 
LB valdyba 1977 m. sudaro Felici 
ja Prekerytė-Brown, Aldona Seh-
gal, Viktorija Melinauskienė, Vy
tas Mickevičius ir Alvydas Konce. 
Minėjimui užbaigti sugiedotas 
Lietuvos himnas. 

Vietinė šokių grupė Vakarų 
Vaikai pašoko 4 tautinius šokius: 
žekelį, kubilą, abru>ėiį ir kvadra
tini šustą. Grupe moko Danutė 
Janutienė, akordeonu palydi Re
nius Pažemėnas. Po programos, 

(Nukelta j 5 psl.). 

» > • * • • • • » • * • > * • • • • • • • » * * • * 

PADĖKA 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ilgos 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Polasid Road .Cravrford 
Medical Boilding). TeL LU 5-6446! 
Pri ima Ugonius pagal susita-nma. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. 

TeL ofiso ir buto: OLympie 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai . vak 
išakynis trečiadienius. 

Šeštadieniaia 12 iki 4 vai . popiet. 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER L KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 West 59th Street 

Vai.: purmad. , antrad. , ke tv i r tad . Ir 
peiiktad. nuo 12-4 va., popiet ir 6-8 
<ral. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta . 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. K**tue Avenue 

VaL: pirmad.. antrad. ir ketvirtad. 
(5 iki 7:30 vai. vakaro. 
geštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. tol TCAlSrooic S-SG48 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGfi 
U M B į IR VAIKC LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BCIIX>IXG 

7156 South Western Avenne. 
Valandos: Kasd i tn nuo 10 va., ryt* 

iki ! vai. popšet. 
Ofiso tel. R E 7-116S: rezid. 239-2911 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. RR&ZfS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 rVest 71st Street 

Vai.: pirm., kets. 1 iki 6 v. popiet 
Antrad., penktad. 1-o, tred. ir šeštad 
tik susitarus 

Nors Išeivi; 
va. mes tririn 

sąlygose neieng 
•pareigą '•' »ar5i 

V. Čekanauskas, asistuojamas LB į na] 
vakarų apygardos pirm. Vyt. Vi- ( / K ; : x-
dugirio. iškėlė lietuvių tautinę 
vėliavą. Prie daugiaaukščių ro
tušės rūmų vėliava stiebai taip 
pal labai aukšti. Greta JAV vė
liavos, vėjeliui padvelkus, pla
čiai išskleidė savo sparnus Cali-
fornijos saulės nušviesta Lietu
vos vėliava. Atrodė gana simbe-
Įiškai — Amerikos vėliava glo
boja lietuviškąją, kuri pro did
miesčio rotušę gausiai praei
nančiai publikai bylojo, kad da
lis Lietuvos yra ir Los Angeles. 

Los Angeles burmistro Bradley 
pasirašytą proklamaciją, skel
biančią, kad ši diena skiriama i 
Lietuvos nepriklausomybei pami-j 
nėti. perskaitė miesto valdybos 
protokolų šefė B. Lavery. Sveiki
nimo ka;bas apsakė estų garbė?! 
konsulas E. Laure! ir Pavergtų
jų tautu s-gos Los Angeles skj-
riaus pirm. Olgird Kleynot (len
ku taut.) . V. Čekanauskas pasa
kė kalbą, nušviesdamas lietuv'ų 

- J - Bužėnaitė ir V. Ban- Pfobulinęs dar kartą išleistų jos 
j įdainuotas dainas. 

meilė r. • ,., - Didi meile likosi buvusiems r u o ū k a buvo gausiai pavaism-!, , , , v „ p-. - . , - f. „' r ,̂ „ Kolegoms teatraiams ir rasyto-ta bnna ;s . Kugeliu. poncKom , . , . ., T, « Vv. ., . - T - . v , J?: . j . iams bei rnuzikams. B. Brazdzio-zagarenais. Jai soKaneioio ir dai-J . (Crt .. ., . „ 
įuo Poezijos pilnatis — jos gy
vybės eleksyras. Su malonumu 
paskaitė iš to lobyno porą eilė
raščių, o pačiam autoriui, kuris 

nuajancio jaunimo mamyčių triu-; 
sas; joms patalkino S. Puikūnie-
nė, M. Banionienė, M. Žyman- j 
tienė, I. Kazakevičienė, M. Sturo-
rJenė ir kitos. Barą tvarkė R. 
Bužėnas ir R. Vizgirdas. 

Visą šį Ansamblį, kuris subu
ria netoli poros šimtų Los An
geles lietuviškojo jaunimo, a r t 
savo pečių naša mokytoja Ona 
Razutienė. Tai didelio atsidavi-

Tetet. - 337-1285 
DR. ŽIBUTI ZAPARACKfiS 
AKIŲ LIGOS - CHTRURGIJA 

Palm Beach Lietuvių Klubo (Flo
ridoje surengtame Dr. Jono Basana
vičiaus mirties sukakties minėjime, 

garbę I vasario m. 19 d. aukos buvo renka
mos Amerikos Lietuvių Tarybai. Au
kojo: 

700 Nortt? Michigan. Suite 409 
Valandos pagal susitarimą. 

pats pasisakė, kad gyvena "virš
valandžius", dvasios sustiprini
mui, jo naujoje sodyboje, santa-
barbarieeiai pasodins eglę. 

Buvo visi maloniai pavaišinti. 
Mūsų sukaktuvininkei linkime 
"iaug gražių, laimingų metų! 

K. Galiūnas 

Buvo 
: l . 

eražL sauie-tautos kelias 
ta diena, ir iškilmes praėjo, s 
kytumei. kukliai, bet iškilmin
g i - j 

J Ktwr;oniš\ 
JAUNIMO ANSAMBLIO 

UŽGAVĖNIŲ BALIUS 

jtai Los Angeks l i a . parapi-
^ Kiebunas paskCiuč. ,<ad atvi-

! 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vfa«6 prograaĮOS B WOPA 
Lietuvių kalba: kasdJea nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1^0 vai. pcpiet. — Šegtadienį ir 
sdanad. po <:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef.: HFadoek 4^413 
1490 A. k . 

715t So. MAi'LEWOX)D AVE. 
CB1CA0O, OJL 00629 

$50.00 — A. ir V. Tomkail 
$25.00 — K. ir A. šimuliai, J. ir 

J. Daugėlai 
$20.00 — O. ir J. Juozaičiai 
S 15.00 — Klubo Valdyba 
$10.00 — E. ir V. Mazoliauskai, V. 

ir P. Balčiūnai, V. įr K. Žibai, A. ir 
A. Steponauskai 
$5.00 — V. ir A. Garmai, A. ir E. 
Rukšėnai, J. Budrevičius, J. B. Žekas 

$2.00 — V. Mickus, V. ir 6. Dovy
daičiai 

$1.00 — A. Papievienė 
Viso surinkta $200.00. 

Visiems aukojusiems širdingai dė
kojame. 

Palam Beach Lietuvių 
Klubo Valdyba 

Dr. Ant. IJudoko kabinetą p<wmė 

DR. EDMUN9 E, mU 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 5l.st Street 
TeL — GR 6-24iW 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. b 
(cetv. 1-4 ir 7-9; antrad. lr penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Of8. tel 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. L DEOKYS 
GYDtTOJA IR CHIRURGE 

Specialybė* — Nervų Jr 
Susodinės ligos 

CRAWFORD SrEDICAL BCTLOCVG 
6449 So. Pulasfel Road 

Valandos pagal susitarimą,. 

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Canipbell Ave. k a m p a s ) 
Vai.: pirmad.. a n t r u s ke tv i r tad . b 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susi tania 

O P T I C A L « T U D I O 
VĮKM>ivT-4 KAItOSAlTE. 

7051 So. Washtenaw. Tel . 778-«7«* 
Prita.omj a.kimai pagal gydytoju 

receptus f * 
Didelis akinių rėmų pas i r ink imas . 
Vai.: pinn. , antr . , penk t . I d - 5 : t 0 

Ketv l-S v. vak. šeši. 10-4 v. O. p 
Trečiadieniais uždaryta . 

Los Angeles mieste prie rot vėliavos iškėlimo iškilmėse 
tfuotr. A. Gulbinsko 

7 Drive-in Tellers 
Open 6 days a week 

Opes Friday evenings, 5 P. l t to 8 P j i 

Instead of 1*ur8day ereninga 

MAROUETTE NATIONAL B) 
64tb and Westem Avenuo 

Mam Bank - 8316 Šautu pMton - GI įĄM 

TT^T, 

Rezid. tel — GI 8-6S7S 
DR. W. M. £!S!K-E!SiNAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS V a J Pa^ 
G I N E K O L O G E N Ė CHIRURGIJA 
61S2 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

ARK" UCKM — CHIRUKGMA 
. Ofisai: 

111 NO. WABASH A T E . 
4200 NO. CE.VTRAL AVB. 
Valandos pagal sus i tar ime. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTO^EETRISTAS 
f 2618 W. 71st S t — TeL 737-5149 

Tikrina akis. P r i t a iko akinius fc 
"Oontar t lenses" 
susitarimą. Uždaryta treč. 

Valandos pagal susitarimą. .Jei ne
atsiliepia skambinti ; M! 2-0001. 

DR. A. B. GLEVEOKSS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West I03rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso toL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKšEVIčiUS 

i O K Š A 
V A I K Ų L ! G O S 

2656 West 6S. d Street 
Plrtnad.. antrad. . ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 va' 

Ofst PO 7-6000, Rez. GA S-7278 

DR. A. IENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 68rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5541 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijom telef. G R 6-0013 
Vai.: pirmad., an t rad . ke tv i r tad . B 

penktad. nuo 1 iki 3 va i . popiet. 

DR. K. A. JUDAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
ĘSkU Ko, Westem Avenue 
1002 No. Westera Avenae 
TeL atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir motenį ligos 
<>[>».- tr rez. 2652 W . 5»ti» « . 

Tel. PRospec* S-1223 
Ofiso va!.: p ina . , an t r . , tred. t* 

penkt. nuo 2-4 vai. ir 6-8 V. vak. 
sėst. 2-4 p. p. ir k i tu l a iku auaitarua 

Ofiso tel. HX 4-2123. n a m o GI 8-61M 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
VaL: pirm., an t rad . , ketv. Ir penktad 

2-B ir 8-7 iš anks to sturftaros. 
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Keletas minčių 

VASARIO 16 ATSYENTUS 
Lietuvos nepriklausomybės bės dvasią ir sustiprino mūsų ry-

sventė atšvęsta — daugiau ar sius su šio krašto politikais. Ge-
mažiau iškilmingai paminėta vi- rai daro tie, kurie ieško Lietuvai 
sose didesnėse ir beveik visose palankių draugų šio krašto įta-
mažesnėse lietuvių kolonijose, kinges/iių politikų, senato ir kon-
Ivairiomis formomis buvo atlik- greso narių tarpe. Bet reikia ne-
tas minėjimas: pamaldomis, pra- nuižiau pagirti ir tuos rengėjus, 
šant Aukščiausiojo Lietuvai lais- kurie Vasario 16 šventės proga 
vės, pagerbiant žuvusius dėl Lie- pasistengė sustiprinti lietuvių ry-

Grėsmingas Maskvos šauksmas 
Jau Sovietai ruošiasi 60-s.cms revoliucijos, metinėms 

GEDIMIN \s GALVA Komunistų partijos centro ko
miteto 1977. L 31 nutarime pa
siruošti revoliucinei sukakčiai gi
riasi nepaprastais komunistinės 
santvarkos laimėjimais. 

Esą, spalio mėn. pergalė — 

tuvos, iškilmingais minėjimo ak
tais, vėliavų pakėlimu, paskai
tomis, prakalbomis, sveikinimais 
bei linkėjimais. Šventė minėta ne 
tiktai savųjų, bet ir svetimųjų 
tarpe. Šia proga apie Lietuvą ir 
lietuvius, jų laisvės troškimus ra-

ninkai, tegau: 
rublių pensiją? 
gali įžūliai me 
kintas socialini-
mas, kai persėk svarbiausias XX amžiaus įvykis, 

pakeitęs visos žmonijos raidą. Pa- į siekiantys tauti-
sius su šio krašto kultūrininkais, j šaulio darbininkai atlikę išvada- Komunistai net 
mokslo, spaudos darbuotojais. 

Šių eilučių autoriui ypač įsmi
go galvon prasmingas ir gerai su
planuotas Vasario 16 minėjimas 
redidelė/e Omahos lietuvių kolo-

vimo misiją. Tuo metu, esą, pa
daryta milžiniška ūkinė, visuo
meninė ir kultūrinė pažanga So
vietuose. 

' Iki revoliucijos mūsų šaliai 
. . , . , . . . . . . . . , . , . . . . niioje, kurį suruošė JAV Liet. i teko tik kiek daugiau kaip 4 proc. 
se didieji ir vietiniai laurasciai, B e „ d r u o m e n ė s a p v l i n k ė s v a l d v _ į pasaulinės pramonės gamybos, o 
lietimą: ir a n, kiečių spaudos fe G a l į m a s a k y t i ' tei b u v Q u&_ š k n d i e n ą _ j o s penktadalis. Ta-

rybų Sąjungoje daugiau negu 
kurioje kitoje valstybėje pagami
nama ketaus, plieno, naftos, gele
žies, mangano, chromo rūdos, 
anglies, kokso, cemento, traktorių, 
motorvežimių, linų ir minerali 
nių trasų. Žemės ūkio gamyba 
padidėjo 4,4 karto. Badas, skur
das, nedarbas, neraštingumas, so
cialinis, ir tautinis engimas, bū
dingos piktžaizdės kapitalizmui, 
jau panaikinti. Įgyvendintas mo
terų lygiateisiškumas. Trys ket
virtadaliai darbuotojų liaudies 
ūkyje turi aukštąjį ar vidurinį 
mokslą..." 

darbuotojai. Kai kurios radno sto- ••, J i • r , , . ... . ,. .' .„ siskas pavvzdvs, kaip turėtų ir tys Vasario .16 grojo lietuviška į į , , , ' . . ' ; , . r . ... i- j - - i . K.1 tos kolonijos tokius minėjimus liaudies ar mūsų kompozitorių 
., /-. t . • . * ruošti , muziką. Gubernatoriai, miestų 

burmistrai skelbė proklamacijas Jei šios kolonijos lietuvių su-
Lietuvos laisvės reikalu. Ir Valsty- sirinkimus, pamaldas ir parengi-
bės departamentas, tegu ir kuk- mus įprasta tvarka lanko apie 
loku pareiškimu, prisiminė am- 100 lietuvių, tai į Vasario 16 mi-
žinuosius lietuvių troškimus. Pa- nėjimą jų susirinko daugiau kaip 
galiau jau įsisenėjusia tvarka Va- 200. Atvyko nemaža iš toliau gy-
sario 16 buvo paminėta JAV *e- venančių. Vienas veterinaruos 
nate, kovo 31 d. bus minima gydytojas atvažiavo net 150 my

lių. Ir tautiškai mišrios šeimcs 
neliko abejingos. Išleistos į mar
čias lietuvės atvažiavo su savo 
svetimtaučiais vyrais, lietuviai 
vyrai atsivežė svetimtautes žmo
nas., suvažiavo ir mišrių šeimų 
vaikai. Visi nuoširdžiai meldėsi 
šv. Mišių metu, labai atidžiai 
apžiūrėjo Lietuvos ir lietuvių lais
vės kovų ir kenčiančios Lietuvos 

apie ''tikrąją la 
ir kovotojai di 
persekiojami, p 
Čiami į kalėjin 
mus" i r bepror 
privilegijomis t< 
munistų partiji 
svarbiausi talki: 
so vadinamai p 

tys keliolikos 
Tik komunistai 
K>tį kad panai-
ir tautinis engi
ami tikintys ar 

savaimingumo 
vlrjsta šnekėti 

;vę", kai tikintys 
autinės laisvės 

-merkiami, siun-
is, "pataisos na-
lamios. Laisve ir 
-inaudoja tik ko-
- vadovai bei jų 
-.kai. Jie priklau-
.ilegijuotai kla-

Tik aklas gali tvirtinti, kad ka
pitalistinėje santvarkoje yra dau
gelis negerovių, kurios ir leido 
Sovietams išaugi, ' vykdyti im
perialistinę politiką, apsiginkluo
ti ir toliau skverbtis ten, kur jie 
pajėgia. Masinio žmogaus vidi
nis pakrikimas ir sumaterialėji
mas, nesugebėjimas spręsti dau
gelio klausimų daug kur pravėrė 
duris Maskvos vadovaujamam 
imperializmui. Kai Sovietai apsi
ginklavo, jų imperialistinė poli
tika, prisidengus socializmu ir 
tautiniu laisvinimu, žymiai pa
spartėjo. 

Sovietu taikingumas 

.-
Čiuožjėjai ant užšalusio Spyglio ežerėlio Dainavoje jaunių 3t-kų žiemos 
iškylos metu. Tolumoje matyti kryžiai. 

kongrese. 

iis pirmenybė-
iai priklauso ru-
unistai, yra ne-
vatyvi ir gyve-
>j'e slinktyje. Jie 
iiktatūros atsto-

Gausūs minėjimai parodė sve
timtaučiams ir mums patiems, 
kad lietuvių tauta nėra mirusi, 
kad nėra susitaikiusi su okupaci
ne padėtimi, kad trokšta tikros j " 
nepriklausomybės ir suvereninės 
valstybės teisių atstatymo. Minė-
jimai įrodė, kad išeiviai visada d ė l { } 

tun mintyse savo_ krašto nepn- l ų k a J b o m i s i n f o r m a d n i u £ į -

sei, besinaudojąr.čiai medžiaginė
mis ir politin. 
mis. Ši klasė, ki 
sai ir slavai ko 
paprastai kon-
na savoje uždą 
yra proletariato 
vai, besidangstantys "socialistine 
demokratija", kcioje nėra demo
kratiškumo nė kruopelės. 

Komunistų partija nenori šių 
prieštaravimų matyti ir tekalba 
apie kapitalistine santvarkos pa-1 
krikimą. 

klausomybę. Gausūs jaunųjų mi
nėjimai, suruošti lituanistinėse 
mokyklose, jaunimo organizacijų g g į į ^ T g £ 
tarpe, jaunųjų dainininkų bei tau
tinių šokių šokėjų pasirodymai 
minėjimuose ar jų pačių suruošti 
minėjimai įrodė, kad ir mūsų 

nių apie mūsų kraštą, atid'iai 
klausėsi pranešimų, paskaitos, se-

dVnas, 
tautinių šokių šokėjus, lituanis-
tir.ės mokyklos mokinių pasiro
dymus. Kartu giedojo ar daina-

. . . . . vo lietuviškas giesmes, dainas, 
jaummui^ tautos troškimai nėra p a s i f u t o m e e s ą v i e n o s d i d e l ė s lfe_ 
svetimi, kad jis, nors ir kiek 
skirtingu keliu, eina su visa lie
tuvių tauta, gyvenančia tėvynėje 
ir išeivijoje. 

Minėjimai įrodė, kad ir šian
dien mes nestovime prie Lietuvos 

tuviškos šeimos nariai, kartu su 
mūsų tautos žentais bei marčio
mis, jų vaikais. 

* 
Omaha —nėra didelis mies-

laisvės kapo, ne prie mirusiojo t 3 S lr jo vadovai neturi lemian-
paminklo, nė ašaras liejame, bet " ° s reikšmės JAV užsienio poli-
ryžtingai reikalaujame Lietuvai tikoje. Tačiau apdairūs ir rūpes-
la'isvės ir su viltimi žvelgiame į &*& minėjimo ruošėjai nuosta-
mūsų tautos ateitį. biai taikliu būdu surado Lietu-

* vai ir lietuviams be galo nuo-
Ką mūsų nepriklausomybės at- š i r d ž i u d r a u S u amerikiečių kul-

gavimo reikalu turi atlikti pa- t«nnmkų tarpe. Į minėjimą at
vergta tauta, mes negalime jai v> t :°- nuoširdžius sveikinimo ' 
įsakyti —ji pati geriau 
reigas žino. Atrodo, kad 

'O-

gia atlikti 

savo pa- °žius pasakė čia esančių abiejų 
1 ji paiė- a 'Jkštųjų mokyklų prezidentai, ke-

Ii profesoriai. Didžiausio laikraš
čio redakciia atsiuntė savo ko-

savo uždavinius ge-
giau, kaip mes manome. Savo 
vargus ir rūpesčius pavergtoji respondentą, o dviejų televiz-jcs 

bendrovių vadovybės savo repor
terius. Pridėkime dar, kad lietu
vius sveikino specialiai į ši mi
nėjimą atvykę latvių ir lenkų et
ninių grupių atstovai —gausis 

Pažangos kaina 

Sunkioje pramonėje padaryta 
pažanga, bet už ją gyventojai 
tebemoka nepaprastai 'aukštą kai
ną. Ji tarnavo apsiginkluoti iki 
dantų, bet gyventojų gerovė ki
lo,-ir tebekyla labai lėtai. Žemės 
ūkio kolektyvizacija pareikalavo 
20 mil. aukų ir atnešė badą. Net 
ir šiuo metu, blogesniais metais 
neišmaitina krašto gyventojų be 
užsienio paramos. 

Nutarime daug kas nutylima, 
bet dar daugiau ten melo. Melas, 
kad tarybinė santvarka panaiki
no skurdą, socialinį ir tautinį en
gimą. Melas, kad socialistinė de
mokratija — teisių ir pareigų, 
tikros laisvės ir pilnutinės atsako
mybės vienybė. 

Sovietuose daugelis gyventoj'ų, 
ypač senesniųjų, tebeskursta. 
Kaip gi gali pragyventi pensi-

Kapitali/mo krizė 

Komunistu parrijos centro ko
miteto nutarime randame: "Ka
pitalizmo krizė pigi Įėjo, jo nesu
taikomi prieš: J ravimai paašt
rėjo. Vis didesnį užmojį įgauna 
kova prieš išnauJojimą ir mono
polių įsigalėjimą". 

Išvada aiški: ateitis priklauso 
socializmui, o ne kapitalizmui. 
"Per pastarąjį dešimtmetį įsivy
ravo streikai, nukreipti prieš iš
naudojimą, nedarbą, pragyveni
mo pabrangimą ir mėginimus dar
bo žmonėms primesti ūkinės kri
zės naštą". 

Aiman, Sovietuose darbinin
kai streikuotų, jei jiems būtų 
leidžiama, nes vadinamuose so
cialistiniuose kraštuose: Rytų 
Berlyne, Vengrijoje, Lenkijoje ir 
Čekoslovakijoje darbininkai ko
vojo prieš komunistinę santvar
ką. -

Nutarime nurodoma, kad pa
vyko sumažinti tarptautinę į tam
pą ir skatinti skirtingų visuo
menės santvarkų valstybių tai
kos sambūvį. Tuo pačiu metu 
kalbama apie socialistinį poslin
kį arabų kraštuose, Afrikos ir 
Azijos žemynuose ir priduriama: 
"Pastaruoju metu buvo didelis 
revoliucinio judėjimo laimėji
mas Angoloje. Jis pasiektas su
laukus TSRS, Kubos ir kitų so
cialistinės sandraugos ir pažan
giųjų Afrikos valstybių, šalių 
paramos". 

Iš to seka, kad taikos sambū
vis yra tik priemonė Sovietams 

DAINAVA - CYVA IR GAJI 
Sukaktuvių proga teisybes beieškant 

ALFONSAS NAKAS 

Vartau du Dainavos sukaktu- nosios kartos veikėja, nei su su-
vinius leidinius. Ant pirmojo lei- kaktuvinio leidinio redaktorium, 
dinio viršelio užrašyta: "Daina- Turiu galvoj polemiką dėl "aš
va 1956-1966", o ant antrojo — mens kulto". Žinau, kaip sunku 
"Dainava 1955-1975". Kodėl j sukaktuvinius leidinius redaguo-
toks datų nevienodumas? Abie- ti ir to darbo visada kratausi, 
juose leidiniuose skaitau Daina-į Tačiau nesakau, kad tokie lei-
vos istoriją ir randu šiuos t r iadiniai nereikalingi. Jie reikalingi 
svarbius momentus: 1955 m.! istorija ir keliais kitai požiūriais. 
lapkričio 22 pasirašyta 226 akrų 
ūkio "irkimo sutartis, 1956 m. 
pavasarį pradėtas tvarkyti ežeras, 

Tačiau istorija atrinks ir išrū
šiuos. Kas sukaktuviniuose leidi-

e perdėta — iš perspekty
vos matysis kaip ant delno. O 

džiais: "Kapitalistinių valstybių ; du 

pravestas kėlias, elektros linija ir 
pradėta salės-valgyklos su virtuve Dainavos istoriją rašys ne tie, 

vykdyti imperialistinę politiką, j statyba, kuri užbaigta rugpiūčio kurie ją kire , jai dirbo, dirba ir 
Šią išvadą dar patvirtina šiais žo-į mėnesį, 1957 m. vasarą pastatyti {dirbs, o veikiau tie, kurie maža-

jeigu ne 
daugelio 

n i nė ne-
polemiką 

įenoriu eiti, bot viena visuome
nini n kės frazė man neduoda ra
mybės. Abiejuose straipsniuose ji 

b' 

socialistinius kraštus. Todėl jie ir j trijų momentų datos išsklaido vi 
pripažįsta skirtingų santvarkų j SU5 rūkus. O jubiliejinius leidi-
taikos sambūvio būtinumą". j n ; u s galima organizuoti, remian-

Iš tikro Sovietams rūpi ne ! t i s ne tik 1955, 1956 ir 1957 me- j pakartojo: "Dainavos stovykla 
taika, ne taikos sambūvis. Jie pa- Uų datomis, bet ir naudojant ap- Į tebe\ eactuoia". Tebevegetuoja, 
naudoja taikos sambūvį apsigink-i valu skaičių 1950. Mat, abie- j reiškia — vegetavo anksčiau, gal 
luoti, sulaujti g'.nklų persvaros, j juose lediniuose primenama, jog į visada iki šiol ir dabar vegetuo-
kuri sugniuždytų ir palaipsniu 
palaidotų Vakarų pasaulį. 

Varžybos jau prasidėjo. Jose lai
mės tas, kas sugebės geriau sutelk
ti jėgas ir ištverti. Tai lems ne 
tik ūkinė pažanga, ginklo pajė
gumas, bet ir žmonių ištvermė. 
Anuo metu drausmingoji Sparta 
greičiau sunyko už Atėnus. Ar 
istorija pasikartos? 

tauta išsako per "LKB Kroniką", 
per pogrindžio "Aušrą", per ki
tus laiškus bei skundus, per 
"Drauge" dažnai spausdinamus 
Lietuvoje parašytų knygų rank
raščius. Pagaliau savo rūpesčius 
perduoda per pabėgėlius ir disi
dentus. 

be galo maloni, Lietuvos laisvės 
reikalui ir lietuviams labai pa-
l?nki atmosfera, paremta ne po
litine spekuliacija, ne greitai at-

Vasario 16 šventės proga per- vėstančiais rinkiminiais paza-
kratant mūsų išeivijos darbus dais. Faktas, kad mažos tautinės 
Lietuvos laisvinimo reikalu, at- grupės parengimas buvo po įvy-
rodo, kad mūsų kova, nežiūrint kio tinkamai aprašytas vie'os 
daugelio kliūčių, negalavimų, kai spaudoje, pagarsintas per radiją 
kurių sutrikimų mūsų pačių tar- i r du televizijos kanalus, rodo, 
pe, mūsų vadovų apsileidimo ir kad Omahos lietuviai prasmingai 
kitokių negalavimų, yra tiksli ir dirbo ir savo pareigas Lietuvai 
prasminga. Susidaro įspūdis, kad tinkamai atliko. 
ii tarptautinė padėtis, ligi šio ^ , ,. „ . . . , 
, ., 7 . i v . Omahos lietuvius ir jų ben-
laiko buvusi mums labai nepa- , . , ' _. . . . 
, , . . . , . , . druomenes vadovus mes įskele-

ALRK federacijos darbuotojai sa 
brandino mintį steigti jaunimo 
stovyklą 1950 metų kongrese, 
Pittsburghe. Taigi! 

Bet Dainavą pirmoje vietoje 
traktuojant kaip jaunimo sto
vyklą, — kas iš tikrųjų ji ir yra, 
— ateities sukaktuvinius leidi
nius aš siūlyčiau planuoti pagal 
1957 m. datą ir pačias sukaktu
ves švęsti liepos 14 arba liepos 
28. Nei mintis stovyklą steigti. 
nei ūkio nupirkimos data, nei 
net valgyklos pastatas bei ke'e-
l's piknikautojams, iaunimui dar 
nieko konkretaus nedavė Kūnu 
ir siela lietuvškass jaunimas Da ;-
>-.avą ėmė msti tik nuo 1957 m 
liepos 14-sios. 

Beje, po sttkakttrvinio leidinio 
tariamo dvidešimtmeč'o proga 
pasirodyme iškilo aštri polemika 
tarp jo redaktoriaus ir vienos vi-
suomenininkės. Pastaroji baisiai 
pasipiktino vienų asmenų leidi-

ja. Tebevegetuoja, reiškia, buvo 
ir yra anemiška, leisgyvė, savo 
paskirties neatliko ir neatlieka. 
Sis nelemtas žodis — tebevege
tuoja — mane privertė įrodyti, 
kad jis yra labai toli nuo teisy
bės. Įrodymas reikalingas ne is
torijai, o dabarčiai, nes Dainava 
reikalinga visų paramos. Parama 
teikiama ne kokiom pusgyvėm 
institucijom, ne vegetuojančiom, 
o gyvom ir gajom. 

(Bus daugiau) 

lanki ir vietomis net apgaulinga, 
tamsi, ima po truputį šviesėti, 
kai pasikeitė šio krašto politinė 
vadovybė. Europoje mes turime 
tikrai gerų draugų, bet ir Ame
rikoje ima didėti dėmesvs paverg- , . , , _ 
. / _. v • - ' - j . daugiau, gal but, net geresniu 

tiesiems. Dabartinio prezidento , 7 . . . » . . .vi u ' 

me tik kaip vieną iš šviesių pa
vyzdžių, kurį savo akimis stebė
jome ir jame dalyvavome. n e 
abejo,, tokių pavyzdingi? Vasario 
16 minėjimų Amerikoje buvo ir 

Jaunimo stovykla Dainava. Nuotr. J. Urbono 

PASAULIEČIŲ 
APAŠTALAVIMAS 

Šveicarijos ka'aukai minėjo 
;sa:;:.uliceių apaštalavimo dieną. 
Ta proga paskelbtame ganyto-
jiniame la i k e Šveicarijos vys
kupai primena tikinčiųjų misiją 
bati atsakingais Bažnyčios gy
venimo ir veiklos dalyviais, ku-

nyje išaukštinimu, o kitų — pa- i " a n t teisingesnį visų žmonių 
Įžeminimu, apie jų veiklą pusiau' tarpusavio broliškumu paremtą 
j ar visai nutylint. Kliuvo redak- j pasauli. Liudyti krikščionybę 
toriui, dar daugiau kliuvo jo iš-1 yra pagrindinis kiekvieno tikin-
keltiems akmenims. Abiejuose! čiojo uždavinys, pažymi šveiea-
straipsniuose autorė priminė, kad rų vyskupai. Šis uždavinys b u s 
D3''navos stovykla tebevegetuoja. [ juo sėkmingiau atliktas, r a šo 

Šiame ilgesniame rašiny nema- j vyskupai, jei jis bus vykdomas 
nau e'ti į polemiką nei su se-įvisų bendromis jėgomis. 

Jimmy Carterio žygiai žmogaus 
teisių apsaugos reikalais pasau
lyje mus jaudina. Žinoma, dar 
bus kiek saulėlydžių, bet po jų 
gali šviesesnė saulelė ir mums 
patekėti. Taigi nusiminti never
ta ir nereikia. 

Prisiminus mūsų suruoštus Va 
sario 16 minėjimus, reikia dau

geliu atveju pagirti jų rengėjus, mingas ir prasmingas 
kurie įstengė pakelti lietuvių nuo- vadavimo darbui, 
taikąs, kovos dėl nepriklausomy-

Visa tai rašome ir juos iškelia
me tik todėl, kad norime pagir
ti visus tuos mūsų tautiečius, ku
rie Vasario 16 ar kitomis progo
mis artimai bendrauja ne vien 
tiktai su politikieriais, bet ir su 
šio kraštp kultūrininkais, moks
lo, spaudos žmonėmis, visuome
nės veikėjais. Jų vienokiu ar ki
tokiu būdu padarymas mūsų 
draugais gali būti labai re'kš-

Lietuvos 

b.kv. 

SIBIRAS-TREMTINIŲ 
KAPINYNAS 

Sibiro tremtines atsiminimai 
34 

Puoštis nereikia, o t kaip gerai... Bušlatas ant pe
čių, įsistoji į brezentinius šlervelius —koncertui pa
siruošus... 

Smunkanti abi pro duris, o jau iš visų barakų tik 
skuba būriais i r po vieną, v i s valgyklos link. 

— Matai, sakiau ,kad ta ip bus.... Jau kažin ar 
įsigrūsime, — abejoja draugė. 

— Dar ta ip anksti... 
— Lyg geriau sėdėti an t narų? Prisisėdime... 
Bėgame susikabinusios, slidinė jame n u trepentu 

takeliu, pralenkdamos kitas, smunkame į valgyklos 
prieangį, prisigrūdusį rūkorių. Visi suolai jau užimti, 
tik kraš tuose stalai d a r neužsėsti. 

— Einame arčiau prie scenos į dešinę pusę — 
grūsdamosi pro kitas, Alė tempia mane už rankos. 
Nusirengusios sudėjome bušlatus an t stalo, bus minkš
čiau sėdėti ir aukščiau, geriau matysime. 

— Na ką. patenkinta? — juokiasi Alyte — Ma

tai, nepralošėm atėjusios anksčiau. i dekoracijos, kostiumai, padaryti pačių sumanumu, iš-
O durys neužsidaro, vis e ina ir eina, nors atsisėsti i radingumu, buvo žavingi. Užsimiršau, kad esu lage-

jau nėra vietos. Prisigrūdo stačių pilna valgykla. Lau- j ryje. 
kiame, kada prasidės programa. Pagaliau skambučiai 
vienas po kito ir, kaip visur tea t ruose , prasiskleidžia 
uždanga. 

Scenoje žiema. Iš palubės pamažu elegantiškai 
krinta snieguolės... Senelis ša l t i s praneša vakaro prog
ramą. Pirmiausia iškilmingas susir inkimas: kalbos 
apie darbo rezultatus, procentus, darbo pim:ūnes ir 
kitas man visai neįdomias aktual i jas . Po viršininko 
pranešimo pagaliau sulaukėme tikrosios konce r to pra
džios. 

Išėjo Lilija su akordeonu. Atsisėdo vidury 
scenos. Balta bliuskute, ilgu j rodu sijonu ligi žemės, 
tokia nekasdieniška, išsinėrusi iš lagerio uniformos, 
žavinga buvo. 

— Žiūrėk, — kumščioja man Alė. — viršininkas 
net išsižiojo pamatęs tokią gražuolę... 

Pagrojo pora dalykų, d a r negirdėtų, santūriai , 
jausmingai, už ją kalbėjo muzikos garsą ' : liūdni 
grėsmingi akordai išreiškė j o s sielvartą ir skausmą, 
kuris gaubė ilgesio pilnas, juodesnes už ta*r,siausią 
naktį, akis. Kai pagrojus nusilenkė, kilo ovacijų aud
ra. Po to, prasidėjo pagrindinė Naujų Metų su.ikimo i lų ir iš virtuvės atnešė tuose pačiuose lageriniuose 
programos dalis — karnavalas. Balerinos, solistės, vi- ; bliūdeliuose truputį raugintos grietinės ir duonos l ie 
sos pirmos klasės artistės profesionalės. Puikios 1 keUų. Ir visad balius. C&m daugiau^ 

Mūsų merginos šoko paskutinės. Gražiai a t rodė 
jų tautiniai kostiumai prie vakaro šviesų. Mačiau, 
jaudinosi merginos, bet pašoko šauniai. Audringais 
plojimais palydėtos, nors valandėlę buvo laimingos, o 
£u jomis ir aš kartu jaudinausi ir džiaugiausi. 

Baigėsi koncertas. Po tokių jaudinančių ir tau
rių valandėlių, vėl j kasdienybę gr 'žtant , akivaizdžiai 
pajun'.i gyvenimo gero ir blogo laikinumą. Viskas pra
eina nesulaikomai, čia ką tik lyg sapne svaigome, tos 
valandėlės dingo ne-.ugrąžinamai, vėl juodų dienų la-
įas ir šiais naujaisiais metais. 

Tvanku. Skubame išeiti. Jau buvome netoli durų, 
kai Halina, sučiupus mane už rankos, prašė pasilikti, 
bus artistų vakarienė. 

— Aš r.e artistė, —a'sikalbinėju. 
— Marija Aioksandrcvna liepė jus pakvies'J. Ar 

gi nebus įdomu lageryje artisčių vaišėse? 
— Hm... Kur nebuo Įdomu... 
— Tai einame, —tempia mane ir kitos mūsų šo

kėjos. Lilija iš tolo mojo ranka. Pasilikau. 
Toje pat valgykloje popieriais apdengė porą s ta -
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

•ROMEO IR JULJTOS" JULIJA 

Artėjančiuose C. Gounod ope-

I\lūsij kolonijose 
Lemont, 111. 

N A U J A PREKYBININKE 

ros "Romeo ir Ju l l j . " visuose tri-į 
juose spektakliuose, statomuose 
Chicagos Lietuvių operos, pa
grindinę Julijos rolę atliks visiems 
gerai pažįstama viešnia iš Mont-
realio solistė Gina Čapkauskienė." 
Prieš porą savaičių solistė viešė
jo Chicagoje, dalyvavo operos 
vieneto repeticijose ir vieną po
piete Jaunimo centre atsirado 
proga su soliste Gina Čapkaus
kienė pasikalbėti: 

— Kada paskutini kartą daina
vote ChicaooĮe? 

— Paskutinis mano pasirody
mas Chicagoje buvo Chicagos 
Lietuvių operos "Meilės eleksy
ro" pastatyme 1975 metais. 

—Berods, prieš eilę metų 
kaip tik Chicagoje ir įvyko JŪSŲ. 
kaip dainininkės, platesnio mas
to debiutas, atvėręs kelią į pla
čiuosius dainos horizontus? 

— Mano debiutas Chicagoje 
buvo 1970 metais "Draugo" ro
mano konkurso premijos įteiki
mo šventėje. Prisimenu, kaip ku
nigą i Pr. Garšva mane pakvietė 
koncertuoti? nors manę% dainuo
jant nebuvo girdėjęs. Pasitikėjo 
tik rekomendacijomis. Ar jis dėl! 
to dabar gailisi, nežinau. Prie I 
progos pasiteirausiu. Po to kon- j 
certo man atsivėrė platesni ke-
liei lietuviškose scenose, nors 
kanadiečiams jau pastoviai dai
navau nuo 1964 metų. 

Plačiuose horizontuose 

—Kalbant apie Jūsų plačiuo
sius dainos horizontus — koncer
tus lieruviams, kanadiečiams, 
amerikiečiams, pasirodymus Chi
cagos Lietuvių operoje, taip pat 
gastroles po įvairius kontinen
tus — kurie jūsų meno kelyje 
yra svarbiausi, kurie labiausiai 
išryškėja? 

— Savaime aišku, pasirodymas 
Chicago Lietuvių operoje yra 
mano karjeroje didelis Įvykis, ku
ris apvainikuoja mano Įdėtas pa
stangas Montrealy ir Quebecke 
pasirodymai radijo ir televizijos 
programose yra taip pat svarbūs. 
Rečitalis Carnegie Hali , New 
Yorke, buvo ntan reikšmingas. 
Gastrolės Australijoje paliko ma
lonių ir neišdildomų prisimini
mų. 

— Šį karta C. Gounod operoje 
"Romeo ir Julija"' atliksite pa
grindinę Julijos rolę. Ka aplamai 
galite pasakyti apie šią operą ir 
savo rolę? 

— C. Gounod operą "Romeo 

metų? Remia ne tik savo atsi
lankymais spektakliuose, bet ir fi
nansiškai. 

j darbuose. Ji a&torc, mokytoja, 
! lituanistinės mokyklos vedėja, 
tautinių šokių programų prane
šėja. Andrius LaaUaitis 

Brooklyn, N. Y. 
MINĖS ARKIVYSKIPĄ 

J I B G j MA1TLAIH Julija Aleksiūnaitė - Cijūnė-
lienė išmokus:, ištaikiusi egza-, 

i minus ir gavusi leidimą, prade-1
 N e w Yorko Ateitininkų ini-

jo nekilnojamo tur to — Real chityva rengiamas arkiv. Jurgio 
— Įdomus butų ir Jūsų atei-, e s t a t e pardavinėjimo prekvbą. Matulaičio minėj ime balandžio 

ties pianai. Ar tenka kada ramiai j į ^ ^ r a š t i n e t u r i j ^ ^ 3 d., sekmadienį. Bus specia-
pauseti šeimos židinyje po įvai- j WtmtM R ^ l r v Cn 99^ M * i n ! iios pamaldos ir religinės mu-

P AR APMOS CBORO 
ŠVENTE 

Parapijos choro metinė šven-
| tė bus kovo 21 dieną. Choristai 

kviečia jungtis į šią šventę sa
vo šeimų narius, draugus i r pa-
rapiečius. Pe t ras Sandanavi-
čius yra išrinktas vyriauš&iojli 
organiafttormm. 

3 

I 

rių repeticija bei gastrolių? 

— Plane yra keli koncertai va-

jVVolski Reai ty Co., 223 Main 
zikos koncertas 11 vai. Po pa
maldų bus akademinis paminė-

Street. 
J i visiems gerai žinoma, nes 

saros metu lietuviams ir kanadie-1 labai veikli LB apylinkės veik- į J*mas- Marijonai ir kiti daly
čiams. Gal ir trumpos atostogos. į loję ir kituose lietuviškuose į v a u s pamaldose, pasakys pa« 
Tarp visų gastrolių tenka ir na
mie pabūti, dažniausia? savaitės 
vidury. Žinoma, daug laiko uži
ma pasiruošimai koncertams, o 
vis dėlto laiko užtenka ir su savai
siais pabūti, — baigė pokalbi so
listė Gina Čapkauskienė pabrė
žusi, jog buvo įdomu mintimis 
pasidalinti ir iki pasimatymo ope
roje. 

įdomu pastebėti, kad į ''Romeo 

mokslą ir dalyvaus akademijoj. 

įvairių prfltAj 
brangiai JS mūsa 

COšMOS PABCELS KtFKESS 
SIUTIMAI į UETDV* 

3 3 S, Hafete* SC, ChlOKSO, tU. *M 

CLASSIFIED GUIDE 
• - » « - A--1V U-&• T A T E 

ŽIOHKrTE 

ass3 
25tH W. M. Sfc, Čhacaga, BĮ, S9623 

Telef. 925-^m — 254-3** 
V. Vi 

ir Julijos" spektaklius, kuriuo-e j 
dainuos ir du kanadiečiai — G.!• 
Čapkauskienė ir R. Strimaitis — ; 
Kanadoje organizuojamos net spe
cialios ekskursijos. Kadangi šiais 
metais operos bus tik trys spektak
liai, mes, čikagiškiai, turim pa- I 
skubėti bilietus Įsigyti, nes pas-
kutinėmis dienomrs- gali jų ne- j 
belikti. 

IKUJAUSIOS KNYGOS, NEĮTRAUKTOS | "BRAUfiO" 
PUTINIMO KNY6Ų KATALOOį 1970 Mtt0 

Sol. G. Čapkauskienė "Meilės eliksyro" operoje Chicagoje 

SOCIALINIS DRAUDIMAS 
Klausimas. Aš turiu žmoną sant nuo to", koletas pajamas ir 

ir tris vaikus. Mano sveikata šaltinius j i s turi, nes jis yra p0-
vis blogėja. Aš galvoju išpil-; nametis. Bet kokios pajamos 
dyti aplikacijas sočiai security jūsų ar kitų šeimos narių ne-

ir Juiiia- oradėiau mokvtis su di-1 nedarbingumo beneficijoms.; palies jo galimybės gauti pri-
deliu užsidegimu. Juo labiau į ją ! A P i e k i e k m e s gautume? į mokėjimus. Bet jo SSI primo-
filinausi, iuo labiau ią painė- Atsakymas. Mėnesinė bene- kėjimas gab' būti sumažintas 
gau. Tai' nemirštanti meilės isto- ; f i c i J u s u m a - v r a nus ta ty ta pa- į vienu trečdaliu, kad jis gyve-
rija, turtinga gražiomis, lengvai £ a I darbininko vidutini u i -{na k a n u su jumis. 
plaukiančiomis melodijomis ir I darbį kelerių metų laikotarpy-! Klausimas. Aš turiu sunkią 
stipria orkestraeifa. • Je.- Vidutinis sočiai security inkstų ligą ir man reikia spe-
.» * —. , ^ - - - - * nedarbingumo nrimokėjimas ne-' cialaus gvdymo. Aš visą laiką Zvmtairsjas kultūrina vienetas , . » - Z- v . __-l. . . , : . , v . "7 " . 

aarbmgam žmogui ir 30 seimai ; buvau civnes valdžios tarnyboj 
—Kiek kartų jau dainavote yra 475 dol. per mėnesį. Vidu- į ir neturiu jokio sočiai security 

Cbicagos Lietuvių operoje ir ku-' tinis primokėjimas vienam ne-]uždarbių rekordo, bet mano 
rie svarbiausi vaidmenys liko Jūsų darbingam žmogui yra 242 dol. j žmona tu r i . Ar aš galiu gauti 

per mėnesį. j pagalbos sumokėti už gydymą 
Klausimas. A š suprantu, kad iš .Medicare iš jos rekordo? 

mano 27 m. amž. protiniai ne-Į Atsakymas . Jeigu jūsų žmo-
išsivystęs (mentally retarded) \ na dirbo užtenkamą laiką, tu-
sūnus. kuris su manim gyvena, i 1 i lama sočiai security. jūs 
gaji gauti mėnesinį sočiai s e c u ' r a l galite gauti iš Medicare pa-
rity čekį mano sąskaita, kada gal jos rekordą. Medicare pa-
aš mirsiu grha kada gausiu ~eda žmonėms mažiau 65 m. 
pensijas arba nedarbingumo a m ž , kur iems reikia ilgo laiko 
beneficijas. A r jis negalėtų inkstų valymui (dialysis) arba 
gauti kokių nors primokėjimų; persodinimui dėl nuolatinio inks-
dabar? | tų nusilpimo. Paskambinkite 

Atsakymas. Jis gal galėtų arba parašyki te bet kokiai so-
— Mano manvmu Chicagos ^ a u t i Papildomų security paja- cial recuri ty raštinei ir gausite 

Lietuvių QPera yra'išeivijoje m ū - | m u ( S S T ) P^mokėjimą, priklau- ! daugiau informacijų. 
sų žymiausias kultūrinis vienetas, 
kuris suteikia mums ne tik dide
lio pasitenkinimo, bet ir garbės. 
Opera iš organizatorių pareika
lauja daug pasišventimo ir kant-

atrrrintyje? 
— Mano pasirodymas su Chi

cagos Lietuvių opera šį kartą bus 
jau ketvirtas. Atliktos rolės — 
Violetos, Micaelos. Adinos ir da
bar Džiulijetos — yra visos skir
tingos. Kiekviena jų turi savo 
originalumo ir grožio, reikalau
jančios skirtingo pasiruošimo. 
Arijos, kaip ir rolės, vienos yra 
patrauklesnės atlikti, kitos — ne. 
Priežasčių yra įvairių. 

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
Chicagos Lietuviu operą? 

rybės. Taip pat pastebėjau, kad 
visados stengiamasi išlaikyti aukš
tą muzikinį lygį. 

— O apie čikaglškę publiką9 

— Ką Blogo galima pasakyti 
atMe Chicagos publiką, kuri savo 
operą taip kantriai retrua jau 2Q 

PASKUBĖKITE KOL KAINOS YRA MAŽESNIS 
IKI BALANDŽIO MIN. I DIENOS. 

Įsidekite ne tik antrus langus ir duris, bet ir pirmuo
sius pagrindinius padarykite sandaresniais ir lengvai 
atidaromais. Tą visa jums pagelbės 

K O S T A S B U T K U S 
TELEF, 775-275! 

PENNSYLVANIJOs ANGLIAKASIŲ LIETUVA 
Vladas Būtėnas 343 pusi. 

TIIE RALT1C NATTONS 
B. J. Kasias 319 pusL 

LIETUVIŠKAS PAMLARYS 
H. Tamašauskas 
Pakalnės ir Labguvos apskritys, 336 saL 

LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS ŽODYNAS 
V. PėteraitU 
Apie 30.000 žodžių kietais virš. 

minkštais viri. 
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA, m ir IV 

Pranas Naujokaitis 
MOČIUTĖS DOVANELE 

Danutė Lipčiutė-Aagienė 
Iliustravo Jadvyga Paukštienė 
Vaikams, 71 osl. 

NEGĘSTANTI LIEPSNA 
Religiniai sonetai, 50 psl. 

Rankraštis gautas iš Lietuvos 
PRANAS DOVYDAITIS 

Juozas Girnius, išleista 1975, 776 1*1. 
KOMAS KALANTA 

V. Alantas, 114 psl., 1976 
BCTOS IR LELIJOS 

P. Enskaitis. 134 psl. 
Skautiški apsakvmai 

UŽ VASAROS VARTŲ 
Leonardas And riekus, PoeĄja. 80 psl. 

LTTHUANIANS Cs AMERICA 
DT. Antanas Snčas, 1975, 349 psl. 

RELIGIJOS FILOSOFIJA 
Antanas Maceina, 335 psl. 

HISTORY CF LTTHUANIA 
Dr. Joseph 6. Končius, 142 psL 

POPULAR LITRPL ANIAN RECIPES 
J. Dau/A'sūrdis 
Vn-th eč tion. 130 psL 

KIŠKUČIO VARDINES 
Stasys h iugas 
Eilėraščio mokyklinio amžiaus vaikams, 60 
Iliustrav. dail. VI. Stančakaitė 

JUODVARLAI 
Paulius Turkus 
Pasaka - Poema, 200 psL 

LIKIMO AUDROSE 
Vladas \4iti0nis 
Romaną- 344 pAf . ;\.'A • 

LTTHUANIAN \ HRtSTIAN DEMOCRACT 
A. i. Ka- aitis, 244 psl. 
NERAMIOS DIENOS 
Janas Mtt-iHems, 570 psl. - "•\:\^.: 

PENKTOJI LAISVOJ© PASAUL» UBTUVIŲ 
TAUTEVU ŠOKIŲ ŠVENTE 
Red. D. B rdokienė 

PO VASAROS 
Vitalija P. -utaitė 

Eilėraščifl 99 psl. 
RTNKTEVIAI KASTAI 

K Avižonio. gl4 psL 
SAVANORIO IR KONTBAiVALOYBININRO 
ATSIMTMMAI 

Jonas Derri^recKs, 200 psl, k. T, 
..m,, v . . ^ . 

VAKARAS SARfJO NAMELYJE, Antanas Vaičiulaitis, 1^5 p. 
STRIKU/, \S 
Iccokas M. ras, 277 psL 

ŠIMTAS ŽAIDTMC 
V. AagnK'S Ir #. Ptožas, 1«S psL - , 

SV. DVASIA, I'. VŽNYČIOS ATNAUJINTOJA 
123 psl. 

TOUMŲJŪ KR \^TŲ MIRAŽAI | . 
A Saud:^.»eaė, 342 psl. 

psl. 

k. v. 

PROF. AUGT "si INAS VOLDEMARAS 
Red. Morkus Šimkus, 672 psl 

ERELIŲ KORM 
Petronei rintaitė 
Romaną- 384 psL 

20.00 

12.60 

$6.00 
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8.00 

po 10.00 
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2.00 

15.00 

3.00 
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3.00 

6.00 

6.00 

3.00 

4.00 
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5.00 

7.00 
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15.00 
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4.01 
, . -

16.00 

5.00 
4.00 
4.00 

8.00 

2M 

2.06 

SM 
fM 

15.00 

8.00 

V. 

EUROPIETE 
Stasys E€ 
Romaną-

METMENYS x 

Kūrybcs 
DULKES RAT s. 

Vincas 7 

Romaną-
ŽODŽIAI K^II 

Aldona \ 
Eilėraščiu 

KCČIOS 
Stasys Y; 
Prasmė, 

jAUNAMARTf 
Jonas y v 

Apysaka 
OONFRONTA f 1 

Six Bai' 
Edited i. 

avas 
173 ps l 

S2 
Analizės žurnalas 

< VAM SAULĖLEIDY 
lonas 
99 psL 

>%LOS 
• iūnaitė 
64 psL 

i 

boliai, maldos, 22 ps l 

m 
26 ps l 
N TVITH TYRANNY 
f*lays. 
ilfreds Strausmanis. 363 psl 

v. 
• . 

6.00 
5.00 

3.00 

Užsakymu: sinti: DRA06AS, 4545 W. $3nl St„ 
Chicago, IL 55529 

P. 8. S| ekeiv išsikirpti ip paaEUdkytl 

tas Harąuette Fko. patogitisioje gat-
««»». Vnt* iŠ ntets KOd«rritom fcno-
gui. Htatąrtaft. imokBti a*ie JI 5.000. 

S a*kŠCQ I B I B M ant plataną akly-
po prie Mamuetf Ptoo. vek, . KtriiJIa. ! 
Viri >5,500U>0 l«a«vti pajamų me-
taran PafgidftitHilMt ft~ Astmos- torto 
padaltateta* Ufce*» inok«tt M.oeo. 

ttfiškntettą pelningam bizniui dide-
Ua aaoaaa, įreagta patalpa ir grąžtai į 
butas gyvent i 50 p. aKlypaa, S gara-
SiU 4-^-loia ma^inora. -t" i visk* jmokS-
tl apl* 5.000 dol. Teiraukitės, bus gai
la po.vSta.vxm Marqu«tt« Parka. 

(Abiri gražt mūrine rMldęnoįm, 
1% vtmios. 3au9Q pažų beiacueataa 
Karpėtai, -rlrtuv«« pačma, daug pria-
du.. |ixiok8ti apie $7,000.00 tr gaHte 
kelte. Arti *72-4W & Kedsie. 

A Wtq a f i n a S auto m*n sara-
Sa*. B Šerų ranfeu, prleaala park^. 
Maojas «azu .. SiMymas ir elektra 
»8,5Q0 pajamų. Tertac $£0.00.0. 

1H aMHtor mmnm. t auto aior. ga-
ratea OrįginaJi *5 metu gera statyba 
Erdvos 2 butai. Senute nepaJBgia. 
turi parduot. Marquette P k a Pigia} 
1X2,000. 

M mx*n r - i t fn 1 aiairTij i r t i ai 
tf 3 a;jto m~.ro garaiaa. "Radiaat" 
~gT6yt*>fi£ SIiiroroette Parka 

Ffcini* ttfSSs ar*J 9v. Kryiiaua Uso-
s nlt>*» pierta? 

VHSIS TSįSį. ESTAt£ 
2625 V,>st įįįk Street 

Z--A. V .;--.. -w a r i a «33-8a34 

YYRA1 Bt MOTERYS 
II —«^»«» •• I I I I ! ! • ! • • 

REIKALINGA 
nekilnojamo tarto pardavėja-as Chi
cagoje arba Lemonto apylinkėje, ui-
teresuoti prašomi kreiptis j 

BUDRAITĮ — teL 767-9690 

BUDRAITIS REALTY 
^ 4 3 W. 63 St., 

_ . chicago, ra eeežsr 
C U S T O D I A l T s 

€euple> For Deerflekl Ororch 
Sunny apartment, all utilities plūs 
aalary- ^ermanent employment. 
Pleasant working conditions. 

m f? iyjgn 

IŠNUOMOJAMA — FOR RĖNT 

5. roem flat for couple with 2 or 
less cnildren, unfurnished, l s t tl, 
nes* North and Wells Streets — 
145^ No. Wieland (1600 north). 

CaU 664-1216 

IŠNUOM. Bedegamas kambarys prie 
vieno dirbančio žmogaus, 1-me 
aukšte. Galima naudotis virtuve ir 
kitais buto patogumais. 71-os ir 
Talman apyl Kreiptis po 4 vai. po
piet, šeštad. ir sekmad. visą dieną 

71-os ir_Whrpple apyl _ j g į j teL 776^042 
batų nsūr. Visas moderniškas.; Gražiame, netoli jūros, Miami 
Uazu apšild. Centr. oro vėsicimas. j Beach rajone išnuomojamas nedi-
2 maš. agaražas. Daug priedų. Su- j delis butas pas lietrrritis. 
sitarimui apžiūrėti skambinkit po j mėn. 1—305—532-3073 
7 v. v. 581-0459. 

J1SO.00 

Bodraffis Reaity Go. 
DRAUDIMAI JVAIRTL" R C ^ Ų 

IŠNUOM. 6 karafc. fcutas. Kilimai, 
apšildymas, karštas vanduo. Skam-
bmt šiokiadieniais nuo 11 v. r. iki 
3 v. popiet; šešt. ir sekm. visą d. 

„ _ 436-8664 

Išnuom. buvusio savininko 2-iq 
miegamų apSild. butas. Oro vėsini
mas, "built-irv' orkaite. ?Sa's' Biege-

j low kilimai vi;?jn.bute. Puikiai deko-
: ruotas. 2 blokai nuo šv. Kryfiaaj li-

66 ir Mazart — s miegamų muro I gonines. S'oatariniui apžiirėtj skam-
buncalov. - $22,^*0. ! j.;r,b-;t n.ir, rir~\->~ "t- r^>ta* ta*T> 8 

Būsys. cmr-mmų platus lotas. $a4,9»o. i v. r. n- o v. v. tel. S27-So<}Z. 
66 ir Wasbtėaaw — S karnb. mū- | —I I "» 

ras. Centr. oro vėsinimas. Labai 
geram stovy. SSS.S'dO. 

73 ir Sirirjer. ff Vamb. **expan-
dab'.e". I>j<i«*H mU^nmirĮj Įrengtas 

I rūsys. Garažą-1?. $37,0(10. 
«# tr \arrafccai«-:* « — 6 kaniti 

*'rancn" stiliaus namas Garažas. Tik 

6» ir Ijav.rRj;):." •.— 3 •mtegazaa ma
ro rezidenci'a. Pilnas rūsys. Ga
ražas. $42.79*. - ': 

67 ir Romai) — \'k aukšto maraat 
5 kamb. »pačioj-ir 2 mitai po 3 karrtb. 
vū^šui Jrena^aa rtisys. Garažas. Pia-
tus lotas *3o,500. 

7t it Mozart — 20 m«fa neffinmo. 
2 butai po 4 kamb. Pilnai -rūsya 
Garažas. $43,500. 

63 ir Keating — 2-jų aukštu mil-
ras. 2 butai po '-5 kamb. Įrengti 
porčiai. Rūsys. Garažas. $45,000. 

72 ir Fraafcteeo — 4 bufų mūr. 
2 batai po 4 kamb. ir Z po 3 kamb 
Rūsys. Nauja gaao šilima. $54,900.. 

44 ir Wood — 4 botu medinia 
Rūsya Garažas. Pilnai išnuomotas. 
$t».0O». 

57 ir SpamVMng g butai. Gera
me story. $75,0*©. 

• • Ir Fraaeisoo — 10 butu PO S 
kamb. $7*5,000. 

42 ir TB'esttam — 12 batą. Me-
tmią pajamų $20.000.00. JCaina 
$72,000. 

K&Tp JfftTOMAVTMAS 
Parinksime nnominnrkns 

4 2 ^ W. 63rti St., fd . 767-6600 

ftUTŲ NUOMAVIMAS 
— Pardavimas 

Valdyraas 
— Iaeome Ttac 

' Vertimai 

BELL REALTY 
I . B A C E V I Č I U S 

6455 8«v Kėide Are. — 77S-22S3 

3 O 0 0 O 0 O 0 O 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 O 0 « 0 O 0 O 
Polkas 8 botq mttraa. Arti iV. K17-

flaaa Bsor tn la Viri »l»,OO».0o aaja-
«na. P a l i k i m ą * — tena*** naptrkalt*. 

Gerai g la t tytM tnfirtnto, 1 po t k. 
n* •ftSOaetis Mania Arti CampbeH tr ffi 
5»oa s--r*B. Virš $500.00 pajanHj aaSa. 

Tflkra* grąžos btragakm. t mle«. fr 
«ateommii«, fa tocas iimiBialimas I 
jak»^..» ni ' :fornia Ir s>-čloa. 

f l i f t l f l j REALTY 
^ 5 1 W. g.lrS 'įfrtmt — «6-7Ž7f5 

MISCELI^^NEOUS 

ooooooooooooooooooooooooot 
NA>fŲ APSiLDV^LaS 

Taisaa senns !r MKledti aaajus pe-
Čitis. Pigiai Evaiau laipci alyTiniaai 
ir perdirbu dč! duju. Įdedu vaadeas 
Šikiytavus. K.rciptis 

A. BANYS •— teJ. 447-8806 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>0O^OOCKKH>O<X>CK>Cr<>00O<>O<>00Q 

M O V I N G 
aER£NAS perkrausto baldus ir kJ» 
tua daiktus. Ir iž toli miesto leidi
mai ir pilna apdranda. 

TEL. — WA 5-8063 
K«>OOO<>OOOO<>OOOOOOOOOOOO«S 

D A Ž Y M A S 
Du lietuviai studentai gražiai k 

greitai atlieka visokius dažymo 
daibns. 

m 
TOMAS - 325-6489 

.DĖMESIO 

m 
0^5 

4.00 

S15.00 

ITYXAT?rAfi BUKAUSKAS 
StIVTHHAJ f UfTU¥4 

'i imami pmen«*»n-ta«iTt*» fWo» cCHe* 
>r*w".- Mat-*u^ S ;;r.K>i>o« «iand£Ua. 

. ?f»<h W . itiii št.. CbicaifO. UU MOSt 
T E I i — W l 5-3787. 

~ ~ ~ — - r ~ r ~ 1* - r ~ - I T 1 r r 
* - •• 1 - - •* -• ~ ' - * - - ' J — 

OCK>O<K>C->0<>O<>O<>CK>O<X>0<>OOO<>C 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDOT 
PbMHuune tr vaškaojasM 

visų rflSiu sriodis 
m. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

x»oooooooooooooooo<MX)ooooe 

M. A. Š I M K U S 
MOTARY PT IŪ.IC 

I S 9 So. Maplewood, t«L 254-7456 
Tasp ph: j 5 ->mi VTCFTTM^I 

GIMINI:/ i^'o.-.ef.ma a-.comi 
PILIETYBES PRA.sYllAI ir 

k:tc^į blanda.:. 

irmimmiiiiRHnifmiiimiHHHiirHtiHH* 
TELEVIZIJOS 

M I G L I i A S T f 
Spalvotos tr Papwwtoš. Radijai, 

Stereo h* Oro Vėenntuvai 
Pardavimas ir Taisymas 
M I G I N A S T V 

2348 W. 69th SL, tel. 776-1486 
tininiiiiiiifnfinnnmiintiittHnuniiinii 
^>o<x>ooooooooooooooooooooot 

sroirrfliiAi 1 tarų? 1 
ir •%"™wsF n l M t N v 

NKt»2IJfSKA8. 4619 Arehf* Ava. 
Chicago. m . 066S2, f«lef. 927-5986 
K > O O O O O O O O O O O O O O O O O 6 O O O f l 0 W 

6 ^ 0 0 « 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « W K > O O O O O O t > 
t ą * _ so% — M pbjaaa amokMM 
>>Š tpdf^'iA* o"o ugnita tr animan 

F i T i » K " B ? 0 L 1 s 

3 0 0 O 0 O - " - - * : - --v-*^^P#5«^Se 

OOX>OOC-0<K>3<K><>0<H>0<KK>«-OOOOt 

NAMU I l i l l l M 
PRIEINAMA K.ftTNA 

Taisa-j ir naujai jrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas. Jrengis 
kambarius rūsy. Dažau, 
Sgmas, tel. 776-6882 po 6 v. tak. 
) 0 0 0 0 0 0 < K K > < * - ' J O O C C-f>OOOOOOOOf> 

A. V I L I M A S 
M O V i N G 

Mfėrmastm petirraa'iti — I 

_ 
TEL. — ST5-1SS2 arba 

s<6~uo90 

file:///4iti0nis
http://po.vSta.vxm
http://m~.ro
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' Vasar io 16 d. minėjimas Hot Springs kolonijoj. Pirmoj eilėj 
su ponia, miesto meras Tom EUsworth ir T. Dambraus kas. 

Chamber of Commerce atstovas dr. Smith 

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Hot Springs^ Ark. 

Vasario 19 d. 
lietuvių kolonija 
vos nepriklausomybės suka.<tĮ. 
LB apyl. pirm. Stepas Ingaunis 
atidarė minėjimą, trumpu žodžiu 
apibūdindamas, kad ši sukaktis 
nėra džiaugsmo ar liūdesio, bet 

i sunkiai visais laikais kovojo del W a t e r b u r V C o i U l . 
jiautos išlaikymo. 1918 metais ne- ' 
] priklausomybės akto paskelbimas 
j buvo nepaprastai drąsus žings-

P 
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS 

Hot Springs i ri's> ? ° >''liXi kovų už laisvę atėjo 
minėjo Lietu-1 'aikas organizuoti ir kurti valsty-

susikaupimo ir apmastymo. Pasi 
džiaugė. kad minėjimas mūsų 
kolonijoj ruošiamas vienas bend
rai LB, Aitos skyriaus, Lietuvos 
Atgimimo sąjūdžio, talkinant Mo
terų Seklyčiai, — tas rodo, kad 
mes esam vieningi ir bendrai 
d i rbam mūsų tėvynės laisvinimo 
darbg. Taip pat priminė, kad 
šįais metais sueina 50 metų nuo 
mūsų didžiojo patriarcho dr. Ba
sanavičiaus mirties. . 

Po pirmininko žodžio pakvies
ta įnešti Lietuvos ir Amerikos vė
liavos, kurioms palydą sudarė 
tautiniais rūbais ponios: D. Gar-
bonkienė, E. Rastenienė, S. Šmai-
žienė ir E. Užėmienė. Moterų 
oktetas sugiedojo Amerikos him
ną, o Lietuvos himną giedojo 
visi dalyvavę. Atsistojimu ir tylos 
minute pagerb.i žuvę už Lietu
vos laisvę. Kun. J. Burkus sukal
bėjo progai pritaikintą invokaci-
ją. Valdybos viceipirm. T. Damb
rauskas anglų kalba pristatė mi
nėjimo garbės svečius miesto me
rą Tom Elisvvortb ir Prekybos 
rūmų atstovą d r. Smith su 
ponia. Trumpu bet įspūdingu 
žodžiu anglų kalba apibūdino 
mūsų tėvynės kančias komuniz
mo priespaudoj ir priminė apie 

bę. Per trumpą 20-ties metų 
laisvo gyvenimo mūsų tauta pa
darė didelę kultūrinę ir ūkinę pa
žangą, parodydama pasauliui ko 
laisvas žmogus gali pasiekti. Pas
kutinės okupacijos liudininkais 
esam mes patys ir gerai žinom, 
kiek lieruvių buvo išžudytų, iš
tremtų ir kiek yra išblaškytų po 
visą pasaulį. Dabar pavergtoj tė
vynėj žmonės nors ir persekioja
mi kovoja su okupantu del reiigi-
[oS 'aisvės ir kitų teisių, bet kovą 

LIETUVOS NEPR. ŠVENTĖS 
MINĖJLMAS 

Jau 37 kartą Waterburio Al
tą tinkamai surengia Vasario 16-
sios minėjimą. Nors ir turint 
daugelio metų patirtį, bet kasmet 
minėjimo tvarka ir programa 
nuolat tobulinama bei įvairina
ma. Vaterburiečiai lietuviai .pa
tenkinti šventės pravedimu, ame
rikiečiai lieka suįdominti Lietu
vos klausimu. 

Apie būsimą minėjimą buvo 
skelbta lietuviškoj spaudoje, vie
tos laikraštyje ilgesniu aprašymu, 
per kelias radio stotis, bažnyčios 
biuletenvje ir plakatu "Spaudos" 

kad 

hm 
ir Moterų 

i ruoštais. . ^ 
Kieky-cnas ! 

| t f savo auįką, 
• p.: įvirtu. Auk.; 
• P;;v džiukaitieiv 
I lienė, Juozas \ 
! cas Sklada/tls, * 
(612 dol., L.B-' 

Vlikui - 142 ė 
! Neilgai truki 
jlais dekoruotor 

A!tos pirm. k ' 
{\ edėjąs Adolfai 
į pradėjo visus p. 
f to sekė veliavi 

himnų giedojin 
č'ausko invokac 
sus kritusius l 
nant, muz. J. B. 
Al. Jarus kornt 
šiųjų giesmės nu 
linės pirm. Vik 
kiliai skaitė K.. 
Aktą, po kurio \, 
etas pagrojo "1 
mes gimę". Po 
manė Alvera B-

eącląusl^ut- t,oj Jėvyuėj 
;bo ; 

Sibiro taigose ne-
pa-

ža alęio įteik-

iŠnykstamai yra likę jos atmin
tys tačiau, be savo nusiskundi
mų vaizdžioj nušvietė Lietuvoj ir 

minimo veiklai' SiBife esančių lietuviu padėti, ku-
liiminėjo Julė irios susirinkusieji klausėsi su di-

Aldorta Rauga-
-aūskaš it, Vln-
inkta Altai — 
— 687 dol. k 
Viso 1441 dol. 

; a utiniais ženk
le enon įžengęs 

tės programos 
mpė minėjimą 

- ikindamas. Po 
ošimas, abiejų 

- ir kun. J. Vil-
>s maldą. Už vi-
ruvos laisvę gi-
i noris pianu ir 

pagrojo žuvu-
>diją. L.B. apy-

ras Vaitkus iš-
^riklausomvbės 

muzikinis du-
uviais esame 
miesto alder-
ndienė skaitė 

Conn. gubernat irės, o alderma-
nų prez? Donai VleGill miesto 
mero proklamii 
McGill pasisak 
giasi esąs pusė 
močiutė lietuve 

as. Advokatas 
i-̂ ad jis džiau-
'. tuvio, nes jo 
ii nuo dabar 

yra nepaprasiai sunki, o laisves vi. , t . j ' i . » , ' .v . knygvno lange, kad mineiimas tioskjmas toxs didelis. Mes įsei- . , • i© j % _ J ? i . . » , . , . , . ivvks vasario 13 d. lad nedaugei vijoj turim stengtis isiaikyti he-l .. : . ,., , v. z. . , ,. • .v, » i i • lietuviu liko, kūnuos si zmia ne tuvvbę per iietuviskas moKvklas. 
remti jaunimo organizacijas ir 
laisvės kovotojų veiksnius. Pas
kaita buvo išklausyta su dideliu 
susidomėjimu. 

Po paskaitos buvo 15 min. p c t -

Ir.ž. P r . Cinkus skaito paskaitą Hot 
Springs Vasario 16 minėjime. 

aukų , { , : įas. Aukos 
pagai aukotojų renkamos nava] 

komunizmo pavojų ne tik paver
gtom tautom, bet ir visam lais
vam pasauliui. Po to miesto meras 
tarė žodį, dėkodamas už pakvie
timą, įvertino lietuvių vieningą 
organizuotumą, išreikšdamas, 
kad mūsų pasitikėjimu ir darbu 
Lietuva ir vėl bus laisva. Pabai
gai pats perskaitė savo proklama
ciją, kurioje paskelbė vasario 19 
d. lietuvių diena, ragindamas 
visus piliečius įvertinti lietuvių kolonijos moterų oktetas, iš D. 
viltis ir siekimus atgauti savo tė- \ Garbonkienės. Z. Grigaitienės, L 

lakvp kurią mes Ameri-į Gudelienės, L Sirutienės, K. Sta-
; naitienės, V. Škierienės, L. Tamo
šaitienės ir E. Užemienės labai 

'gražiai padainavo keletą dainų. 
Solistui ir oktetui akompanavo 

rauką 
buvo 
apsisprendimą ALTai, LB ir VLIK 
ui. Aukų buvo surinkta 1,144 dol. 
Po pertraukos buvo meninė da
lis, kurią išpildė mūsų žinomas 
solistas Gintaras Aukštuolis, ku
ris visų klausytojų buvo la
bai mielai sutiktas. Po jo, mūsų 

vynei laisvę, kūną mes 
koj taip branginam. 

Po mero trumpai kalbėjo dr. 
Smith, prisimindamas praeitų 
metų tautinių šokių grupės "Žil
vičio'" pasirodymą, dalyvavimą 
Amerikos 200 metų sukakties ei- i 
senoje, pagelbą puošiant miesto 
Kalėdų eglutę ir prašė, kad lie
tuviai ir ateityje taip gražiai ir or
ganizuotai reikštųsi. Kongres-
rnano J. P. Hammerschmidt 
Sveikinimo telegramą perskaitė 

L. Diedrich. Po meninės dalies 
vietos ALTos skyr. pirm. V. Ple
pys užbaigė minėjimą išreikšda
mas padėką visiems atsilankiu
siems-. Pabaigai sugiedojus Marija 
Marija iškilmingas minėjimas bu
vo baigtas. Minėjime dalyvavo 
apie 130 asmenų. Po minėjimo L. 

| Sirutienė. S. Ingaunis p n - s t a t ė . Gudelienė pakvietė visus prie gra-
Prekvbos rūmų koordina-1 z ! a i V»P*** f Ą p a s r v m -
toriaus Ike Isenhower sveikinimą! š m t į k a v u t e i r Ą ? ™ T ! T' 
rr perskaitė miesto mero p r o k l a m a - ! ^ ^ , e n i , v a s a n o 2 0 d ' į " " * 
ciią lietuvių kalba. Po to pristatė! ? u r k a „ u ; b u v o atnašautos Šv. M>-
savanorius kūrėjus: J. Bagdonavi-! ^ o s * į £ Z * A u ^ " ? • 
čiu, P. Petrulionį ir A. Tumaitįį k , e n e ' ° m , t e Ė 5 ^ Slcgaitiene 
ir Sibiro tremtines: S. RūkienęJ s u J u t i m a i s " Pamaldos 

pasiekė. 
Rytą, 9 vai., dalyvaujant poli

cijos garbės sargybai ir būriui 
sėtuvių, buvusi Sibiro kankinė 
Elena Juciūtė, iš Bostono, prie 
miesto v-bos rūmų, pakėlė lietu
višką vėliavą. Miesto aldermonų 
prezidentas Donald McGill mies-

lardu pasveikino lietuvius, o 
A. Čampė trumpu žodžiu padė
kojo ir visi sugiedojo giesmę 
"Marija". 

Lietuviška radijo valandėlė tą 
dieną jausmingai nuteikė klausy-
t jus savo programoje, paįvairi
nant lietuviškais maršais, dai
nom ir patriotiniais pareiški
mais. Pažymėtina, susirgus šios 
valandėlės vedėjui Jonui Adomai
čiui, jau kelios savaitės tą 
programą praveda Adolfas Čim-
pe. 

Ypatingai gausiai lietuviai susi
rinko bažnyčion sumai. Įneštos 
Amerikos, Lietuvos, ramovėm], 
ateitininkų ir skautų vėliavos. 
Jaunimas, tautiniuose rūbuose, 
nešė auką. Klebonas kun. Jurgis 
Vilčiauskas atnašavo mišias ir 
sakė pamokslą. Jis pasidžiaugė 
gausiu lietuvių atsilankymu ir pa
sakė giliai patriotinį pamokslą. 
Didi laimė turėti tokį mielą kie.-
boną, kuris čia gimęs, niekad ne
buvęs Lietuvoje ir sugeba gra
žia lietuviška kalba lietuviams 
skiepyti tautinius jausmus, ska
tinant stengtis iškovoti laisvę 
L'etuvai. 

Muz. Jono Beinoriaus vedamas 
choras galingai pradžioj užtrau
kė "Dievas mūsų prieglauda...", 
laike mišių gražias lietuviškas 
giesmes, o pabaigoje "Apsau
gok Aukščiausias" nuskambėjo 
jausmingai. 

Tuoj po pamaldų, visi nuvy
ko į parapijos mokyklos salę, kur 
Įeinant buvo atsilankiusiem pa
siūlyta kavutė bei arbata su py-

stengsis pramokt ietuvių kalbos. 

Pasivėlinęs (bu o kitur su kal
ba) kongr. Roi.. d Sarasin tarė 
keletą sakinių I i aviškai, o vė
liau anglų kalba išreiškė savo 
simpatiją lietuviams, užtikrinda
mas dėti savo pastangas lietuvių 
siekimams atsiekt' 

Vėliavas page s, Elena Ju
ciūtė. knygos "Pt >s mirties zo
noje" autorė, iasakė, pusvalandi 
trukusią, aue«Skingai prasmingą 
kalbą. Jos pergy.c: imai paverg-

deltu dėmesiu. Juciūtė kalbėjo 
Švelniai, ramiu tonu ir ne iš ras
to, bet iš širdies, kaip ji pati sa-
kėsi. 

Po šios kalbos. Marcelė And-
rikytė-AIeksienė perskaitė rezo
liuciją, kuri visų vienbalsiai bu
vo priimta, o Altą persiųs aukš-
tiėsiems Amerikos valdžios asme
nims. 

Pabaigai Antaninos Bulotienės 
vadovaujamas jaunimo tautinių 
šokių "Ratelis" šokėjai gracingai 
pašoko keletą įautinių šokių. 

Po porgramos Čampė padėko
jo visiem už gausų atsilankymą. 
programos dalyviams ir už dos
nias aukas ir kun. J. Vilčiauskui 
už nemokamai suteiktą salę. 

Visi skirstėsi namo gerai nusi
teikę, patenkinti, kad tą dieną 
oras pasitaikė gan švelnus ir kad 
programa pravesta per pusant
ros valandos. 

Lietuviams išreikšta pagarba, 
suteikia pasididžiavimą, o Wa-
terburio miesto valdybai tenka 
didi padėka. Vietos laikraštyje 
didesniu, apmokėtu, skelbimu, 
tokia padėka viešai buvo pa
reikšta. 

A.K. 
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Buvusiai dainavietei 

A. t A. SOFIJAI PEIERIEMEI mirus, 
liūdinčius SŪNUS ir DUKRAS su šeimomis nuošir
džiai užjaučia 

Dainavos Ansamblis 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 

Ž44S WEST 63rd SREPT 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8 0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiu krautuvė. 

THE DAISY STORE 
9918 Southvvest Hwy, Oak Lawa. 

TeL 499-»:>i-

Mieiuosius bičiulius 

KUN. PIJU BRAZAUSKĄ ir 
dipl. mišk. JONĄ BRAZAUSKĄ m šeima, 

ją mielajai motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge gailisi 

Faustina ir Antanas Vasaičiai 

A- A. 

SOFIJA MATULIS 
(PO TĖVAIS PETRAVIČI0TĖ) 

Gyveno Brighton Park kolonijoje, Chkagoje. 
Mirė kovo 5 d., 1977 m. popiet, sulaukusi 51 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių mieste. Amerikoje išgyveno 17 m. 
PasUako dideliarnfi nuliūdime vyras Stasys, du sūnūs Algis ir 

Vincas su žmona Lynn, du anūkai Cbnstine in Vincent-Anthony, 
sesuo Petronėlė KeJlman gyv. Duiseldorfe. Vokietijoje, o Lietuvoje 
liko sesuo Janioa Remeikienė su šeima. 

Priklausė Brighion Park Liet. Bendruomenei ir Anglijos-Brita-
nijos klubu.. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadieni 5 vai. popiet Gaidas ir Dai-
mid (Eudeik;o) koplyčioje, 4330 South California Avenue. 

Laidotuvės (vyks trečiadienį, kovo 9 d. iš koplyčios 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta ] švč. Mergelės Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sieią. 
Po pamaJdu bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažįstamus 

A. f A. 
JONUI ŠIURNAI staiga ir netikėtai mirus,, 

dideliam skausme likusiems žmonai AKVILINAI, 
dukrai ELENUTEI ir sūnui ANTANUI reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą ir kartu jungiamės prie gi
laus liūdesio. Barbara ir Antanas Zubavičiai 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠONUS 
IKYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKSTC AUTOMOBILIAMS STATYTI 

*MNS 
Laidc.Tjvių Direktoriai 

6845 S0 WESTERN AVENUI 
ITK\ MODERNIŠKOS 

UR-tONMTIONED KOP! vriO> 

MA^LNOMM VOGTA 

tEpubln 7 8600 REpubhr 7.860 

E U D E I K I S 
UUD0TIJVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 i 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 SO. LITCANICA AVEL TeL YArds 7-S401 

/ i baistos Lietuvos himnu. 
Hotspringietė 

O n u t ę L. Gudelienę ir L Sirutie- i 
nę. Visus pasveikino ir prisegė j 
tautines spalvas. Su apgailestavi- į 
Ciu prisimintas savanoris a. a. J. LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
Grybauskas, kuris prieš keliolika j ^ 2 
riienu iškeliavo amžinybėn. i\e-l 
priklausomybės aktą perskaitė V. t dalyviai rinkosi prie kavos ir už-
Šklerienė. Toliau sekė paskaita! kandžių. Buvo malonu matyti 
rjiž. Pr. Činkaus, atvykusio i i 
Tennessee. Paskaitoj buvo apibū
dinta Lietuvos to l ina praeitis, 

naujų veidų — Felicija P. Brown, 
pirmą kartą atvykus i S.F. lietu
vių parengimą su vyru ir sūne-

Idek daug ii ruieįo p r ^ , kaip i iiu, luci patžkc į valaybą. Dra^- ū 

gu pakviesti, minėjime dalyvavo! 5 
keletas lietuvių kilmės, nors lie- į f 
tuviškai nekalbančių svečių. Vie
ni domėjosi tautiniais šokiais, ki
ti stengėsi prisiminti kokius lietu
viškus valgius močiutės ruošda
vo, dar kiti stebėjosi, kad šiose a-
pylinkėsę tiek daug lietuvių. Dau
mantas ir Vyga Dikiniai. kelis 
metus išgyvenę Brazilijoje, svei
kinosi su seniai nematytais drau
gais-

Taip S.F. LB. užbaigė dar vie
nus veiklos metus ir pradėjo se
kančiuosius. Linkėtina naujai 
valdybai ir toliau sėkmingai dirb- ] % 

oi 

Nuliūdę: Vyras, sunūs, marti, anūkai ir visi kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daunid. tel. 523-0440 

w iiniHuiiiuMMHiiiiiiitmninuimiiiimiimiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiuiiuiitiiiiiiMHiui* 

1 NAtJAS ŽODYNAS STUDENTAMS P' 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS i 

STEPONAS C. LACK <LACKAWICZ) ir SDNiS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VTrginia 7-6«71 
3424 W. 69th STREET TeL REpuMic 7-1218 
11029 S4>nthwest H1ghway, Palos HiUs, I1L TeL 974-1410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette S-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 

Kleistas minkštais viršeliais I 
kaina t& ^8.00 | 

kurio* kolegrjos dabar mokina Betuvig kalbą Ir dažnai E 
= studentams reikia Hetuvifikai angliuko žodyno pamokoms. Dabar i 
5 Draugas išleido sžudenjarns papiginta laidą šio žodyno, kur, sure- s 
s dagavo VlHns PeleraJfis. Kietais viršeliais lis žodynas kainuoja = 
| $10.00. = 

f Rašytftei DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. i 
I DtHe^o, IH. 6062f 
I &a!on£klte prtifea įį oentfis palto glaldoms, Ir mokesčiams, jei E 
| gyvenate Hii30j» ^ajftyh*įe). | 

iHHUUHimmiunMMiinMUiiiniiiitMiiiiumuminmMnuiiiuiiumuimiiniiiim ^ 

S354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 SO. UTIJANICA AVE. TeL F Arda 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1440 SO. 50th Ave^ CICERO, ELL. TeL OLympic 2-1003 

Perskaitę " D r i u g i " , duokite j i kitiems. 



v 

• 

DRAUGAS, pirmadienis, 1977 m. kovo mėn. 7 d. 

x Kun. Jonas Kubilius, S. J., 

nžcagos mm 
NAUJA TVARKA 

PARINKTI KLEBONUS 

Chicagos arkivyskupijoje y r a 
įvesta nauja tvarka parinkti 
k ebonus. Jeigu klebonas mirš-

šį trečiadienį, kovo 9 d., 7:30 v. i*a « Perkeliamas kitur, para-
vakare pradės rekolekcijas Jė- P-ečiams pranešama, kad bus 
zuitų kep yč oje. Rekolekcijos Parapijos susirinkimas, j kurį 
nuo treč.adienio vakarais tęsis š a l i a t e i t i v i s i parapiečiai, kurie 
iki šeštadienio vakaro imtinai. į t ik n o r i - Susirinkimas būna t ik 
R e k o e k c j o s baigsis sekmadie- pasauliečių, parap :jos kunigai 
nį, kovo 13 d. 9 vai. ryto šv. nedalyvauja, tik atvyks a tos 
Mišiomis koplyčioje. Chicagos s r i t i e s vyskupijos vikaras, ku-
Ateitininkų sendraugių s k y r i a u s i " 8 išklauso žmonių pageidavi-

IŠ ARTI IR TOLI 

valdyba kviečia visus rekolekci
jose dalyvauti. 

mus, kokio naujo klebono j ie 
norėtų, kokiomis savybėmis j is 
turėtų pasire'kšti. Darant sky-
•imą, atsižvelgiama į pageida-

L:et. Kat. Mokslo akademijos Chicagos iidiniq nusirin kino. Įvykusiame sausio i aimo centre. Prie
kyje iš kairės: dr. Jonas Reinys, vysk. Vincentas 3.*i zgys, inž. Kazys Pebedinekas, dr. Antanas C e r i u s 
?rof. dr. Arūnas Liulevičius, Vincentas Liulevijius ir kt. Nuo:. M. Naeic 

PARDUOS GARAŽUS 

X Lietuvio amerikiečiu res
publikonų lygos susirinkimas j vimus. 
įvyks kovo 13 d. 3 v. p. p. Mar
gučio patalpose, 2422 W. Mar-
auette Rd. Bus įvairūs prane-j Kai kurie Chicagos miesto 
Šimai ir vykdomojo komiteto j garažai statyti automebiliams 
rinkimai. f neša nuostoli. Miestas planuoja 

X Emilija Pakštaitė, kaip juos parduoti-
praneša '-The New World» laik-j T E N I S O PAMOKOS 
ramtis, kovo 6 d. St. Frances 
par. Cicero, vadovavo muzikos' Chicagos miesto parkuose ko-
programai, pagerbiant prieš k e - v o 17 d. pradedamos teniso 
lerius metus mirusį tos parapi- pamokos. Marąustte Parke jos 
jos kleboną mons. G. Beemster- vyks trečiadieniais, 6700 So. 
boer ir jo garbei prikalant pa- Kedzie. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
VAKARONĖ SU POETU 

K. BRADCNU 

Jaunimo centro kavinėje ko
vo 4 d., penktadienį, £ur< 
x\azio Bradūno naujausio 

minklinę lentą. Miręs klebonas 
buvo žymus Chicagos kunigas, 
pastatęs bažnyčių ir mckyklų, 
ilgai klebonavęs St. Frances pa
rapijoje. 

x »Komp. J . 
vaujamas vyrų 
certas įvyks Chicagoje kovo 
13 d. Rengia Lietuvių televi
ziją-

X A. a. Leonui Barauskui 

LĖKTUVO NELAIMĖ' 

• Jaunimo centro vardu dail. i ta ikytas šių laikų sąlygoms ir 
M. Stankūnienė i r St. Burckienė mokinių pajėgumui. Labai ge-
poeiui ir paskaitininkui prisegė; r a s dalykas, kad prie skaity-

. i gėlę, Kazimierai Bradūnienei rao vadovėlių yra paruošti pri-, penktadienį, s u r e n g t a s 0 ™ . . . ,. T J. f . " . \ 
!_*jl ,. vardadienio proga ite.ke gehų: taikyti pratimai, kūnu Lietu-
Jraduno naujausio eile- _ / r . . . i . . . . «.. • 

1 puokštę. Po to visi turėjo progą voje neturėjome. &a yra ame-
pasivaišinti kava ir pyragais, rikietLkos mokyklos įtaka, bet 
taip pa t pasikalbėti savo tarpe labai ge ra ir girtina. V. Mila-
literatūriniais ir kitais klausi-1 vickienė paruoštas skaitymo 
m a s . j pra tybas susirinkusiems patei-

Susirinkusių gausumas rodė, j hė gražia forma. 
kad poezija dar daugelis domi-1 
si. Už jaukią vakaronę visi bu-
TO dėkingi vakaronės iniciato-' 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Bronius ir Birutė Dirsės 

'ū Ontario, Kanados, šią žiemą 
iigesnį laiką užsibuvo Phoenixe 
Ariz. Jų palikti namai prie 
Lake r>:e kurį laiką buvo 
visiška, užsnigti. O čia jie 
i'žiaugiasi, kad ga'i taip malo
niai saulutėje šildytis. Dabar į 
?hcen xą ture? atvažiuo i kiek-
v'e.ią žiemą, nes čia šiaurinėje 
miesto dalyje nusipirko sparta-
meninius namus. T ;o bu io 
pasidarys nuolatinai P h w h t f i 
gyventojai 

— "S t Pet^rsburg Times ' 
•aikraštis va~ario 19 d. įsidėjo 
straipsnį apie l'etuvius katali
kus ir jų pamaldas Šv. Jono 
bažnyčioje. 

— Dail. J . Juodžio paroda nu
matyta š. m. balandžio 1 d., dėl 
rusidėjusių aplinkybių nukelia
ma tolimesniam laikui. 

raščių rinkinio "Alkana kelio
nė" sutik.mas. Piinutė.ei kavinei 
prisirinkus poezijos mėgėjų, 
kun. A. Kezys t rumpu žodžiu 
atidarė vakaronę, pakviesda
mas svečią iš MontreaDo, Ka
nados, Vytautą Jonyną supažin
dinti su naująja knyga ir paana
lizuoti K. Bradūno poeziją. 

I rems - - A. Grincevičienei ir J. 
Rūke besile^sdamas lėktuvas Literatūros k r i t .kas ir plačios; G y l i e n e i . _ P s 

S t Charles apylinkėse apsi- i '"-Paties recenzentas V. Jony-; apylinkėse apsi-
, vertė, sutraiškė kabiną, kur žu- j n a s prisiminė pirmiausia tris 

Gaidelio vado- vo juo skridę trys vyrai ir m o - ! N a k t i s : poeto K. Bradūno am-
okteto kon- teris. - i a u s °0 m e t u > "Žemės" antolo

gijos išleidimo — 25-rių metų 
MARQUETTE BANKAS j , ^ m e t ų Bradūno spaudos 

Marąuette bankas kuris ap
tarnauja ir daugelį lietuvių, ga-

I vo leidimą atidaryti savo pa-
atminti vakaronė įvyks šį penk-; d a l i n j 3940.50 w . 63 St„ Chi-
tadienį Jaunimo centro kavinė- c a g 0 - j e 

je. Dalvvaus aktoriai, kalbės 
dr. V. Sruogienė, bus parodyiaj CHICAGOS GIMTADIENIS 

Chicaga penktadienį atšventė 
savo 140-tą gimtadienį. Vado-

| darbo sukaktis . Jis j au 1937 m. 
:buvo "Ate t ies" redaktoriaus 

Antanas Rakštelė, 
skaidrių. 

x Dail. 
gyvenantis 
darbu ir rūpesčiu daug prisidė 
jo prie dr. K. Jurgėios knygos 
' 'Lithuania: the outpost of 
freedom" išleidimo. Šis vertin
gas šaulių sąjungos leidinys 
"au platinamas. 

X Tau'iniu šakių instituto 
kursai Dainavoj įvyks rugpiū-
čioi — 2 3 d. ! 

x E. Vengianskas (pirm.), 
S. Juozaitis, S. Bernatavičius, 
St. Cecevičienė, Ant. Markaus
kas, J. Jasaitis, S. Paulauskas, 
P. Malėja, A. Gailius ir V. Zin-
kus suJaro ' komisiją šaulių 
sąjngos kultūriniui suvažiavi
mui reigti. Suvažiavimas įvyks 
liepos 1—4 dienomis Union! 
Pier, Mich. Suvažiavime kvie
čiami dalyvauti ir ne šauliai. 

x Jonas Maldeiks, Waterbury, 
Conn., atnaujindamas prenu
meratą atsiuntė ir 10 dol. au
ką. Labai ačių. 

x Kazys Černiauskas, Chica-
go. III., atnaujino prenumeratą 
ir paliko 10 dolerių savo dien
raščiui stiprinti. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

X Liet. Bendruomenės Hot 
Springs apylinkės valdybos 
vardu Aldona Ingaunienė padė
kojo "Draugui" už gerą jų veik
los informaciją ir atsiuntė 10 
dolerių auką. Ačiū. 

MOKYTOJŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas įvyko vasario 
27 d. Chicagoje Kriaučeliūnų 
Mcntesrori Vaikų nameliuose. 
Susirinkimą jpradėjo ir jam 
pirmininkavo pirm. Janina Juk
nevičienė, o cekre .oriauti pak
viestas Jonas Kaunas. 

Džiugu pastebėti, kad susirin
ko daug ausia jaunos kartos li-

kėdėje ir iki šiol spaudos darbo 
neapleido. 

Išsamioje paskaitoje V. Jony
nas paanalizavo K. Bradūno po-
etinę karybą, jo poezijos etapus, I tuanistinėse mokyklose dirban 
prąi inp j o gfflĮ pasinėrimą sa-j t i e jį mokytojai, ' k u r i e domisi 

St. Petersburge, vaujant merui Bilandfcui, buvo ' V 0 J z e m eJ> 1S kurios podirvio — lietuviško jaunimo mokymu ir 
ianp1 riHsiH<a_ i ;c:iriiTv,Q- «v; .̂+ . ~ , ; , .x ; : . j scnicusios prae.t ies j i s sem.asi [ aukiėjimu. Pirm. J. Juknevi-

j įkvėpimą ir kurion nuolat griž-j č i e n ė supažindino susirinkusius 
I ta, tar tum norėdamas prikelti j s u darbotvarke, kuri vienbal-
bočių dvasias ir parodyt i jų gy-

Po referatų vyko paklausi
mai ir kolegškas pokalbis. 
Mokytojai pasidalino mokykli
nės praktikos patyrimais, rū
pesčiais ir laimėjimais. Pasi
guosta darbo sąlygų sunkumu, 
mokinių lietuvių kalbos mažu 
žodynu, nes daug laiko gaišta
ma naujų žodžių aiškinimui. 
Svarbiausia, labai mažai skiria
ma laiko lituan'slinėms pamo
koms. Parapinėse mokyklose 
tik pusvalandis per dieną, o 
eštadieninėse mokyklose tik 

vieną ka r t ą (3 vai.) per savaitę. ^ _ z 

Pageidautina, kad tėvai moky- Lietuvos laisvei" referentas. Sim 
tojams pagelbėtų būtent pri- P°ziumas buvo pravestas JAV LB 

rytinio pakraščio apygardų ir apy
linkių pirmininkų suvažiavime New 

AUSTRALIJOJE 
— Aukos Lietuvos laisvinimo 

reikalams per Tautos fondą tel
kiamos visose lietuvių kolonijo
se. Nemaža aukų surenkama 
,'asario 16 minėjimo metu. Jos 
,c: sia-čiamos Vliko darbams 

pa remi . 
— Melbcurne kovo 12 d. ruo

šiamas tau.Liių grupių koncer
tas, kuriame pasirodys ir lietu-
•'ai. 

0KUP. UETUYCJE 
VUniaus universiteto isto-

įps I tumias jau išieista? 
-xOk^lo' .eidyk.es V kūuje. 
i . ik„.as skir tas artėjančios 
Vilniaus universiteto 40<j metų 
sukakties paminėjimui. Paruo
šė autorių kolektyvas, prof. J . 
Kubiliaus vadovaujamas. Kny
ga apima 1579—1303 metų lai
kotarpį. Pa eikta nemaža ži
nių i rapie universiteto bibliote
ką bei spaustuvę. II tomas 
apims 1803—1940 metų laiko
tarpi, o III tomas skiriamas 
pokario meto ir susovietinto 
universiteto raidai nušviesti. 

VOKIETIJOJE 
— Vasario 16-sios gimnazijoj 

abitūros egzaminai šiai3 me
tais prasidėjo sausio 24 d. ma
tematikos rašomuoju. Po jo 
sekė vokiečių, anglų, lietuvių ir 
rusų kalbų rašomieji. Žodiniai 
egzaminai bus tik gegužės mėn. 
Egzaminus laiko 4 abiturientai 
Abitūra yra valstybinė. Ją iš
laikę, abiturientai gauna teisę 
stoti į visus Vokietijos bei kitų 
šalių universitetus. 

— Velykų atostogos Vasario 
Julius Veblaitis, simpoziumo "Mū-! 16-tosios gimnazijoj prasideda 
n Į**—} . **** ' iš l i k i^ą ^ talka j balandžio 2 — 18 d. 

it kilmės miesto rotušėje 

žiūrėtų vaikus, kad jie paruoš
tų namų darbus. Nors sąlygos yorke/ 
ir sunkios, bet lituanistinės mo-

Nuotr. K. Čikoto 

Sol. R.mas Strimaitis, Ka-
jaunųjų dailininkų, neseniai 

mniillĮ dabar yje. J o prisiriši
mas prie savos žemės skatina 
ji poezijoj kelti tą gyvąją lietu
vybę, kuri reiškiasi visokioje 
ap'.inkoje, net svetimoje žemėje. 
Jo patriotizmas nėra didaktinis, 
atremtas tik šūkiais, bet gilus, 
dvasingas praeities prikėlimas 
iš amžių glūdumos, tautos vė
lių pabudinimas, meilė savai že
mei, nuolat ar to jo purenamai. 
Dėlto prasmingas ir naujosios 
kartos poe ų prieš 25-nus me
tus antolojijai par inktas "Že
mės" vardas. Pre legentas t a pa-

siai priimta. Dienotvarkėj bu
vo referata i : Darželio ir I-III 
skyr iaus skaitymo pratybos. 
Pirmą referatą skaitė jaunes
nės ka r to s ilgame iė Kristijono 
Doneiaičio . . tuanistnės mo
kyklos mokyt. I rena Bukavec-
kienė. Ji gerai pasiruošusi, sa
vo dalyką moka kitiems per
duoti. Be to. ji yra parašiusi 
p ' r m a m skyriui skaitymo vado
vėli su pritaikytais pratimais. 
Atrodo, vadovėlis tinkamas 
skaitymui, i i.aitymo mokymui 
jos pačios r : rašyt i pratimai, 
kur ie , prasid da nuo raidžiu, 

— "Lietuvoje miršta Kristus", 
tokio pavadinimo — "Christus 
stirbt in Litauen — Andrė Mar
tin - Peter Falke knyga išėjo iš 
spaudos. 320 psl., lininis įriši
mas, kaina 28 DM. Išleido Paul 
Pattloch Verlag, 8750 Aschaf-
fenburg, Goldbacher Str. 2, 
Postfach 549. 

— Užgavėnes Vasario 16-sios 

sario 21 
22 d. 

d. vakare i r vasario 

— Dr. Jono Griniaus pagerbi
mas Muencheno lietuvių ruošia-

skiemenų ir žodžių 
pra tybų ir pereina į 

junginių 
vadovėly 

cia proga priminė ir Kazio Bra
dūno organizacinius sugebėj"-

baigęs Toronto karališkąją mus telkti bendradarbius , kaip pa t e ik t į tek? q skaitymą Va-
kokervatoriją, šiemt bus girdi- "Lietuvių l i te ra tūros svetur" Povėlis pritaikyta* šių laikų są 
mas Lietuvių Operos pastaty- antologijai, te ikt i bendradarbius lygoms ir mokinių pajėgumui 
me. J o pirmasis debiutas bus "Draugo" kui tur in iam priedui, Pedagoginiu ir metodiniu at-
kaipo Romeo Gonoud opero- rūpintis jaunųjų žmonių raš to žvilgiu vadovėi;s 

je. J is dainuos Dalandžio 3 d. žmonių-poetų prieaugliu. Linkė- rai . 

kyklos atlieka didelį lietuvybės kaladėles, korteles, paveikslus, 
išlaikymo darbą. Todėl niekad įvairias iškarpas. atvirutes, 
_:ere kia gailėtis pastangų, lai- i įvairių kalbų paveiksluotas kny-
ko, rūpesčio ir gerų žodžių, no- gėles, augalų pavyzdžius, gy-
rint užkariauti vaikų širdis. Po vų gėlių vazonėlius, šūkius ir 
svars ty tų padaryta pertrauka, karpinius. Be to, naudojami. _ 4 ; A g a v c u e s vasario IO-SIOS 
iturios metu pasivaišinta kavų- gražūs kūrybiški estetiški žais- g i m n a z i j o s mokiniai šventė va-
:e ir to r ais. Po pertraukos lai. 
vyko Janinos Juknevičienės re-! Sienos dekoruotos vaikams 
"eratas — Vaikų darželio aukiė- patraukliais paveikslais, žemėla-
jimo metodai. J. Juknevičienė, piais ir vaikų darbeliais. Pa-
"--•idurir.ės kartom d'piomucta : ta'pos atrodo, kaip gerų na-
Montessorinės sist.?mos mokyto- į ;nų jaukumą ir atsiskleidžia m a s k° v o 19 d. nusitikimo na-
ja, daug metų d'.rba Montessori vaikikos karalystės grožis. m u o : e (Haus der Begegnung). 
prie'mokyklinio auklėjimo na- J. Juknevičienė ne tik parodė -^bšs lietuviškųjų organizacijų 
'.De'iuose, ji tu-d ilgų metų mo- vartojamas vaizdines mokyme ijel institucijų atstovai, bus me-
kymo ir • ukiėiinc praktiką. Ji triemones, bet ir išsamiai j a s i " ^ dalis, įvyks ir draugiškas 
vaizdž ai papasakojo apie Mon- aptarė ir aiškino jų reikšmę bei P°DŪ V I S -

vreri auk'ėjimo bei mokymo vartojimo būdus. Be to, ji kvie- j _ j o n o Glemžos 90 metų sn-
tistemą. Montessori vaikų dar-; tė mokytojus, kurie domisi i i aktis . Jubiliatas y ra gimęs 
želiuose ir mokyklose mokiniai Mo::tezsori sistema, atvykti i , igg7 m . sausio 20 d. 90-ąjį 
savistoviai pagal jų pasirinktus | vaikų namelius pasižiūrėti, ka ip : gimtadienį šiauresniame draugų 

są." j mėgiamus dalykus mokosi, žai-1 vaikučiai visą pusdieni užsiima; r a te ly atšventė sausio 20-21 d. 
m' 1 džia ir išgyvena dienos įvykius; įvairiais darbeliais. į gaVO b u t e Schwarzwalde. Calw-

! su vaizd'nių priemonių pagalba. | Mokytojų referatai buvo 

spektaklyje. 

X Antanas Kamštaitls, iš 
Gary, Ind., parėmė "Draugą" 
7 dol. auka. Ačiū. 

parašytas frl^LTŽ^T£Z 7 " J T T " S . l i mZT ^ ; a M 1 ^ v u j H i r s a u . Platesnio masto šven-
v įso darbo eigai mokytoja tik Kruopščiai paruosti, pavyzdžiai U k u r i o j e d a l y v a v o a p= e 4 0 

J9 poetui dar daug kūrybingų j i s a V o r- t . r a t e skaitymo ^ *£*' /"• . n U O S a b u s f °" : faimt^ i š . ™ky™™ P ^ k t i - i a s m e n ų „ Vokietijos ir švei-
me'ų ir naujos kūrybos . pra tybų vartojimą susirinku-' ^ymo hei a u k l e J i r " o metodas, kos, įdomiai ir sklandžiai susi-

X "Romeo ir Julijos" operos 
I spektakliuose, kurie bus kovo 
; 26 d. 8 vai. vak., 27 d.. 3 vai. p . 
p. ir balandžio 3 d. 3 vai. p. p. . 

X Balys Rūkštelė, žinomas j chicagoje, dainuoja Gina Cap-
Detroito lietuvių veikėjas, m a - ! k a u s k i e n ė < Margarita Momkie-
loniu laišku padėkojo "Drau- | n ė > G e n u t ė Mažeikienė, Ki-
gui" už gerą kalendorių ir kor-! m a g S t r i m a i t i s > c l t e f a n w i c i k ) 
teles. Šia proga jis atsiuntė ^ g i r d a s Brazis, Jonas Vazne-
10 dolerių auką. Labai ačiū. 1Es> Valentinas Liorentas, Ber-

x Stasys StulpmavS, East Chi- n a r d a s P r a p u o I e I I įS f j u i i u s S a v . 
?0 111. SPna<3 "Drstntrn'' alrai-

va: 
Po paskaitos poetas K. Bra- šiems vaizdžia; pateikė. 

dūnas su t rumpa i s paaiškini-] Ant rą referatą apie II-III sky-
mais, kaip gimė jo poezija, pa- r iaus skaitymo pra tybas skai-
skaitė keliolioka eilėraščių iš t ė vyresnės kartos ilgametė 
naujojo rinkinio ir kelis kitus mokyt . Vanda Milavickienė. Jos 
eilėraščius. ' r e f e ra t a s k r n o p S U paruoštas, 

Vakaronę padėkos žodžiu už- bet daugiau ouvo jaučiamas 
darė kun. A. Kezys, o rengėjų klasinis metodaą šiek tiek pri-

J i pati y r a pasigaminusi daug rinkimui pateikti. 
vaizdinių priemonių. Vartoja; J . Kaunas 

carijos, įvyko didžiojoje vieš
bučio Hotel KIcster Hirsau 
svetainėje sausio 22 d. 

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 

cago, 111., senas "Draugo" skai 
tytojas, prie prenumeratos mo 
kesčio pridėjo 7 dolerių auką 
Dėkų L 

rimas, Vaclovas Momkus, Kai 
ntundas Lacis ir Oj>cro>» Choras. 
Operą diriguoja maestro Alek
sandras Kučiūnas. Bilietai gau-

x Šv. Juozapo garbei šv. Mi- narni Marginiuose. 2511 W. 69th 
šių ir maldų novena prasidės St., Chicago, 111., o paštu bilie ai 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. užsakomi žiuo adresu (siunčiant 
(7 vai. rytais) . Marijonų koply- čekį ir pažymint spektaklio da-
čioje, prie "Draugo". Norintieji tą) Lithaanian Opera, 8905 S. 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi- Artesian Ave., Chicago, 111. 
jungti su savomis intencijomis. 60629. Bilietų kainos: 12 50, 10, 
kviečiami neddhAŠM kreiptis: 8, 6 — parteryje, ir 11, 7,50 ir mm 

Marian Fa th r r s . 6336 So. Kil- 5 dol. balkone. Lietuvių Opera ^ . ^ k J u b o 2 g m s u k a k t i e s m i n 5 j i m e 
boum Ave., Chirago, 111 «WJ9. I-"-H« kviečia atsilankyti pp^k-

VAIDILŲ KANKLES 
VIOLETA 

Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis" 

GROJAME JUMS 
Dainuoja Violeta Rakauskaitė. Tai viena iš populiariau
sių ir jauniausių dainininkių. 

fgrojo L.S.T. Korp! Neo-Lithuania orkestras. va*dovau 
jamas Algirdo Modestavičiaus. [dainavo An'inac; Gas-
paraitis. 

1 SU ŠOKIU IR DAINA [grojo L.S.T Korp! Neo-Lithuania orkestras 

n 
KALNUOS DAINUOJA- Kvintetas 

orkestras 
•BAITUA" ir L.S.T Korp' Neo-Lithuania 

3 
KOKIAIS KELIAIS 
AŠ KELIAUSIU [dainavo "RALTUA wnj kvintetas 

(pr.). takliuose. -t Barooaa ir vabalnh 
Kairėje 

uvęs E u : , 
(pr.) .Galva. Priekyje, vidury, nusigręžęs kun, S. Neiauc 

vti vabalninkėnas 

Nuotr, M. Nagio 1 

Kiekviena plokštelė kainuoja $6.00 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, l'l. 
50S29. Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokštelę persiun
timui. Illincis gyventojai taipgi moka 5% mokesčių. 

Užsakymams 1 Kanadą reikia pridėti po S1.75 paito Išlaidoms. 

http://eidyk.es

