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KGB ir Kunigų seminarija
Okupantai sugalvojo naują klastą — suskaldyti vienintelę Kunigų seminariją. Neva
leisdami priimti didesnį klierikų skaičių, pasiuntė tam tikrą skaičių KGB agentų
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Popiežius
ir lietuviškai
Velykos Romoje

Ir Jeruzalėje

Roma. — Paulius VI Velykų
Jeruzalė. — Į Jeruzalę šventų
lių,
raginančių
nebūti
uoliais,
dieną
jautėsi
pasveikęs,
lauke,
vietų
lankyti Didžiąją Savaitę
Mus pasiekiančios žinios iš
nes
ateitis
esanti
ne
uoliųjų
ran
prieš
Šv.
Petro
baziliką,
laikė
iš
suvažiavo 10 tūkstančių krikščio
Kauno Kunigų seminarijos nė
kilmingas Mišias ir suteikė tra nių iš visų pasaulio šalių. įspū
koše. Iš klierikų stalčių dingsta
ra linksmos. KGB ir toliau visu
dicinį Urbi et Orbi (miestui ir dingiausia buvo Didįjį Penktadie
jų parašyti pratybiniai pamoks
uolumu verbuoja Seminarijos
pasauliui) palaiminimą.
lai.
Yra
klierikų,
beveik
viešai
nį, kai maldininkai ėjo Via Doauklėtinius savo agentais. Sto
Po palaiminimo popiežius pa lorosa gatvele, nešdami didesnį
demonstruojančių savo ryšį su
jantiems į Seminariją Čekistai ne
linkėjo visiems "laimingų, palai ar mažesnį kryžių. Velykų rytą,
KGB. Štai Vytautas Rudys turi
sidrovėjo tiesiai pasakyti: "Jei ne
mintų ir rainių Velykų", kaip prieš saulės tekėjimą lotynų apei
drąsos kitam klierikui išrėžti į
dirbsi mums, j Seminariją nepapraneša
United Press Internatio gų patriarchas Giuseppe Beltritti
akis: "Saugumas yra visagalis, ir
teksi".Kunigų seminarijos auklėnal dešimčia kalbų: italų, pran Šventojo Karsto bažnyčioje laikė
aš padarysiu, kad tu Seminarijo
t'niai yra verčiami raštiškai pa
cūzų,
anglų, vokiečių, ispanų, por iškilmingas Prisikėlimo pamaldas.
je
nesimokintum".
Šis
"klierikas'
sižadėti, kad nucrfat teiks saugu
tugalų,
graikų, arabų, lietuvių ir
siūlė
kai
kuriems
Seminarijos
au
mui rupimą informaciją.
Izraelio policija ir kariuomenė
korėjiečių.
Mėtiniams bendradarbiauti, pasisaugojo
maldininkus nuo galimų
KGB ir Religijų reikalų tary
keič'ant
informacija
apie
Semi
"Uolūs klierikai savo stal
Prieš baziliką aikštėje, esant arabų užpuolimų. Užpuolimų
bos (RRT) dėka į Seminariją pa
nariją ir laikant tai paslaptyje.
čiuose
randa
rašteliu,
raginan
blogam orui, vistik buvo susirin nebuvo.
teko nemaža grupė kunigystės
Po 1977 pavasarinių rekolekci
čių
nebūti
uoliais,
nes
ateitis
kę 250 tūkstančiu tikinčiųjų. Įsi
šventimams gauti visiškai .ne
jų V. Rudys pareiškė, kad jis nie
ne
uoliųjų
rankose.
Iš
klieriktį
dėmėtina, kad tai gal pirmas at
tinkamų kandidatų, kurie tero
kada nesurimtės ir spjaunąs į dva
stalčių
dingsta
jų
parašyti
pravejis,
kai tokia iškilminga proga
Paleido belgų
rizuoja gerus klierikus. Seminari
sinį gyvenimą. Panašių į Rudi
tybiniai
pamokslai.
Yra
klieri
šalia
kitų
kalbų iš popiežaus lū
jos vadovybė bijo tokius klierikus
pramorJniriką
demonstruo vra ir kituose kursuose. III kurs"
pų buvo išgirstas ir lietuviškas
i? Seminarijos pašalmti, kad ne kų, beveik viešai
klierikas
Kazlauskas
paraše
RRT
pasveikinimas.
nukentėtų. Skaudžiausia, kad jančių savo ryšį su KGB".
įgaliotiniui K Tumėnui mela
Paryžius. — Belgų pramoninin
praeityje kai kurie panašūs klie
gingą skundą, būk tai kun. J. Kaukas Edouard-Jean Empain, pa
rikai yra gavę net/ kunigystės
neckas Semmarijoje pasakęs an
grobtas sausio 23, Velykų vakare
šventimus, nors šventimus sutei prabangos švaistyti klierikus pro
Labai panagiai buvo ir Chicagoje per šių metų Velykas
titarybinę
kalbą.
Seminarijos
va
Grasinimai
Sacharovui
buvo paleistas. Buvo labai išvar
kę vyskupai žinojo, kad kai ku vartus". B tikrųjų dabar yra
dovybė ir ordinarai žino, kad pa
gęs, bet sveikas. U ž .paleidimą,
riems iš jų net bažnytinė teisė brangus kiekvienas į darbą išei
našių klierikų grupė yra I-me
buvo reikalaujama 8.6 mil. dole
nąs
kunigds,
tačiau
visiškai
aiš
Maskva.
—
Andrėj
Sacharov
draudžia teikti šventimus.
kurse;
o
taip
pat
ir
V-me
kurse
rių. Pinigai buvo surinkti, bet
Reik;a padėkoti Seminarijos ku, kad morališkai iškrypę ar yra tiek moraliniu, tiek pasaulė Ir vii raketes Kuboje? Begin koalicija byra skundėsi, kad jis praėjusį ketvir
tadienį buvo pašauktas į saugu įteikimo metu įsimaišė policija,
vadovybe', kad prieš 1977 m. Ka KGB naudai dirbą klierikai pasi žiūriniu atžvilgiu nesubrendusiv
mą ir įspėtas, jog ateity bus nu vieną teroristą nušovė, kitą su
tarnaus
ne
Bažnyčios
labui.
lėdas iš Seminarijos pašalino IV
klierikų priimti kunigystės šven
baustas
pačia didžiausia bausme, ėmė. Suimtasis telefbnavo savo
Londonas.
—
Britų
spaudoje
Jeruzalė. — Izraelio kabinetas
kurso klieriką R. Jakutį, kuris Kai kurie klierikai aiškiai dir timus.
vakar buvo pranešta apie sovie išklausė premjero raportą apie kokią numato įstatymai, jei ir to likusiems draugams, ir tie palei
atostogų meru girtuokliavo ir ne ba KGB pavedimu. Uolūs klieri
tų atominių povandeninių laivų nesėkmingą konferenciją su Car- liau taip elgsis, kaip pasielgė ko do įkaitą.
fRm daugiau^
dorai elgėsi ir klierikų buvo lai kai savo stalčiuose randa rašte
apsilankymus Kuboje. Spėlioja, teriu, bet pritarė jo kietai linijai. vo 12, dalyvavęs demonstracijoj,
kad laivai gal būt Kubai pradė Oficialiai buvo pranešta, kad bu I protestuodamas prieš sovietų rė- Atsargiai su Michigano
jo pristatinėti raketų.
vo aptartas ir Amerikos valdžios jmimą palestiniečų. Saugume jis
žuvimis
žmonių, reikalavimas Beginui pa norėjęs pasakyti, kad demonst"Aušra" Nr. 9 (49)
ruot
leidžia
sovietų
įstatymai,
sitraukti.
Buvo
paaiškinta,
jog
Vargas su radikalais toks kišimasis į jų vidaus rei bet jam kalbėti nebuvo leista.
Springfieldas. — Illinojaus Vie
kalus yra neleistinas, ir tai rodo
šosios
sveikatos departamentas
Tokijo. — Japonų vargai su
įspėja, kad Michigano ežero žu
tiktus ryškius žemės paviršau: radikalais,protestuojančiais prieš didžiausią AmerikosTzraelio san
Lietaus
užteko
vys, jei jos sveria daugiau negu
erozijos reiškinius, 3. tvarkyti is naujo aerodromo atidarymą, ne tykių krizę per paskutiniuosius
20
metų.
torinius, archeologinius ir k t pa sibaigia. Po kelerių metų riaušių
Washingtonas. — Dėl pakan 7 svarus, gali būti nuodingos ir
minklus bei jų aplinką, talkinin ir trukdymų Tokijo tarptautini'
Nuosaikiųjų demokratų sąjū kamo kritulių kiekio Amerikos žmonėms, ir gyvuliams. Minimi
kauti kultūros ministerijos pa aerodromas turėjo būti atidary dis, viena iš Begino koalicijos vakarinėse valstijose šią vasarą ir chemikalai, kuriais jos užnuo
minklų apsaugos tarybai, 4. ruoš tas gegužės 2, bet demonstrantą-' partijų, sukvietė partijos komite- vandens užteks. Kol kas numato dytos. Jei tenka jų valgyti, tai
Arba kaip buvo pradėtas kraštotyrinio judejins) slopinimasti naujus teminius poilsio dienų pralaužė policijos sargybas ir su "o posėdį ir svarsto pasitraukimą mi tik mažesni trūkumai drėg ne daugiau kaip sykį per .savai
maršrutus ir juos propaguoti gadino kontrolės bokšto įrengi š vyriausybės, žada neberemti mės M Mexico, pietinėj daly Co- tę. Jaunesnės, mažesnės žuvys nė
mas rekomendavo skatinti jauni spaudoje, 5. rengti teminius žy mus. Vėl reikės atidėlioti atida 3egino. Gynybos ministeris Ezer lorado, vakarinėj pusėj Oregono ra nuodingos.
mą dalyvauti saugant istorinius gius įvairių reikšmingų metinių rymą. .
VVeizman taip pat žada .atsista ir Washingtono valstijose.
(Tęsinys iš šeštadienio)
paminklus, studijuojant pažan bei švenčių progomis, 6. ugdyti
Nestreikuoja,
tydinti.
1966 pradžioje įvykęs VLKJS gią liaudies kūrybą ir amatus.
žygeivių meno saviveiklą, žygių
Katalikai pasigenda
Nuostabus pašto
CK VIII plenumas, skirtas jauni
Šešiasdešimtųjų — septynias metu rengti susitikimus su vieti
bet dirbti negali
mo auklėjimui, kėlė pavojaus dešimtųjų metų kraštotyriniame niais gyventojais, 7. reguliarai
Etiopijos kaltinimai
lotynų kalbos
patarnavimai
signalą: "Buržuazinė propagan judėjime susiliejo kelos srovės: prieš žygius kviesti žymius moks
Washingtonas. — Angliakasiai
da stengiasi (...) pasėti jaunimo turistai, žygeiviai, "Romuvos" lininkus, gamtos ir paminklų ap
Amerikai
nubalsavo
streiką baigti ir kai
Princeton, N J . — Gallupo
eilėse abejones ir netikėjimą ko klubas, kraštotyrinių ekspedicijų saugos darbuotojus, žinomus ke Chicaga. — Sekmadienio "Chiinstituto žiniomis, beveik du treč kur jau pradėjo dirbti, pvz, Ohio
munizmo idealų triumfu". Po ke grupės, kraštotyros būreliai įvai liautojus, 8. aktyviausiems na cago Tribūne" įdėjo du skaityto
Addis Ababa. — Etiopija ap
ir W. Virginijos valstijose, bet
lių dienų vykusiame Lietuvos riose įstaigose, lietuvių liaudies riams stengtis įsigyti visuomeni jų laiškus apie pašto patamavi- kaltino Ameriką, kad Somalijai daliai amerikiečių katalikų nori,
14,000 kasyklų konstrukcijos dar
komjaunuolių suvažiavime pir dainų mėgėjų būreliai. Čia jauni nio gamtos bei kultūros pamink mą. Mrs. Baume! rašo, kad ji va už prarastą Ogaden teritoriją no kad parapijos į bažnyčias sugrą
bininkų
vakar tebestreikavo ir
mas sekretorius Česnavičius bu mas pažino krašto istoriją kitaip lų apsaugos inspektorių pažymė sario 10 iš Riverside, Chicagos ri "ant sidabrinės lėkštės" atiduo žintų išvarytą lotynų kalbą, ir
priemiesčio, pasiuntė kelis laiš ti Djibouti valstybėlę. Etiopija tas procentas ypatingai intelektu daugely vietų neleido kitiems
vo dar atviresnis: "Asmenybės negu mokyklose tautinį jausmą jimus.
dirbti.
kus į gretimus miestus Hinsdale, žada intervenuoti, jeigu Somali- alų eilėse didėja.
kultas, pasireiškęs subjektyviz praradusių mokytojų brukamuo
(Bus daugiau)
Bervvyną ir Chicagą. Adresai bu ja išdrįstų pasigrobti aną naują
mas ir voliuntarizmas, kai kurie se klastojimuose, kurie palikdavo
Pasiged imas lotynų kalbos vi
vo taisyklingai mašinėle parašy respubliką.
sunkumai tarptautiniame judėji sąmonėje daug klaustukų, ugdė
Tai bent Velykos
sus gerokai nustebino. Katalikų
ti, pridėti ir "zip" kodait Adre
me, turi įtakos jaunimo nuotai tautinę savimonę giliau susipa
spaudos susivienijimas ir katalikų
satai laiškus gavo tik vasario 22
koms, jo auklėjimui (...). Atski žindami su senomis tradicijomis,
Valstybės departamentas tokį oficialioji spauda to fakto tik
Lenktynes laimi
Springfieldas, UI. — Dėl snie
su pašto antspaudu iš... Colora- etiopų įtarinėjimą iabai stipriai kažkodėl nemini, tiesog igno go ir ledų audru' centriniam Illirų jaunuolių tarpe kartais dar papročiais, liaudies kūryba ir me
gydytojų honorarai do valstijos.
pasireiškia apolitiškumas, visuo nu.
paneigė
ruoja, rašo "Chicago Tribūne". nojuje per Velykas beveik 1 mi
meninis pasyvumas, trūksta klaKitam laiške čikagiškis Lucalijonas gyventojų neturėjo elekt
sinio-revoliueinio
sąmoningu W U turistų klubas įsisteigė
Washrngtonas. — Gydytojų relli sako, kad paštu nėra ko
ros energijos, tarp jų ir Sprmgmo". Partija sprendė aktualią 1958. Nuo 1966 jo veikla itin su imami honorarai iš pacientų au skųstis — jis dažniausiai koresgieldas.
problemą — kaip išjudinti gan aktyvėjo. Respublikinės Turizmo ga greičiau nei gripu sergančių pondienciją gauna tris kartus per
Lietuvoje ligonių "temperatūra", sako dr. dieną. Pirmą kartą atneša laiš
apolitišką jaunimą? Minėtas ple tarybos duomenimis
Rangoon. — Burmos lėktuvas,
numas paruošė eilę receptų. Ne turistiniuose žygiuose iki 1955 da Sidney Wolfe, Sveikatos tyrinėji kanešys, antrą kartą kas nors iš
tik pakilęs iš Rangoono aerodro
pagydomą ligą buvo nuspręsta lyvaudavo apie 20 tūkst. žmonių, mo grupės pirmininkas, ir siūlo to bloko kaimynų, klaidingai jam
mo, sprogo, ir žuvo visi 48 žmo
gydyti turizmu "kovų šlovės vie o 1967 dalyvavo jau 200 tūks.
nės. Pusė visų keleivių buvo už
pakeisti dabar vartojamą prakti paliktą, o trečią kartą už dviejų
tomis", kraštotyrinio darbo, ka
sieniečiai turistai.
1969 Vilniuje prie Turistų klu ką vietoj gydytojams mokėti už ar trijų blokų nepažįstami žmo
rinio auklėjimo stiprinimu: "Kiek be- įsikūrė Žygeivių sekcija, ku kiekvieną vizitą, atlyginti jam už nės.
vienos komjaunimo organizaci rios pagrindinis šūkis buvo: nė bendrą sveikatos priežiūrą.
jos pareiga — nuolat rūpintis re \reno žygio be konkretaus tikslo,
KALENDORIUS
\Vasninjrtonas. — Profesiona
voliucijos, karo dalyvių, socializ be naudos gamtai, žmogui, tėvy
WasbJngtonas. — Kovo 28, lai automobilių \agys dabar savo
Kovo 28: Rogatas, Gundelinda,
mo statytojų atminimo įamžini nei. Žygiai vykdavo savaitgaliais antradienį, prezidentas Carteris
"amatą" ž : no goriau nei pirmiau.
Rimkantas,
Girma.
mu savo kaimuose, gyvenvietė:e, ir švenčių laisvomis
dienomis. pradės lankyti Lotynų Ameriką ir Nors vagy.čių ir kiek mažiau
Kovo 29: Bertoldas, Diemoda,
rajonų centruose ir miestuose. Nuostatuose buvo šie sekcijos
Afriką.
nei
buvo
prieš
10
metų,
bet
pir
Kernius,
Almante.
Būtina nuolat rūpintis didvyrių uždaviniai ir darbo formos: 1.
miau
iš
vidutiniškai
1
milijono
Saulė
teka
5:43, leidžias 6:10.
kapais (...), prižiūrėti, tvarkyti, prisidėti prie eamtos apsaugos
New Yorkas. — Amerikos žy per metus pavogtų automobilių
statyti paminklus, obeliskus, me darbo, 2. informuoti apie paste
ORAS
dai savo tautiečiams į Egiptą Ve būdavo atrandama 86 procentai,
morialines lentas, steiscti kovu ir bėtus vandenų apsaugos taisyk
Dalinai apsiniaukę, «pae 50
dazoo sioves n-uieju*''. Pienu* lių pažeidimus, praneša apie su lykoms pasiuntė daugiau negu dabar tik 59 nroc, rašo "ChicaSP Sua-TImes",
Eūogijot policija
kipšai* .
komas KGB agentu. Niekaip ne
galima suprasti Vilniaus arkivys
kupijos valdytojo Č. Krivaičio ir
kitų, kurie Seminarijoje įvykusia
me posėdyje šį klieriką gynė. Kai
kurių dėstytojų ir ordinarų pa
syvi laikysena posėdžio metu liu
dija iki kokio laipsnio jie pataikau
ja KGB reikalavimams.
Vienas Seminarijos dėstytojas
yra išsitaręs, kad "mes neturime

Iš Lietuvos jaunimo
sąjūdžio istorijos

r

*

.

•
.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J E G V M O UGDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
K Ė L U S Į SVEIKATA. 1601 \Vest Garfk-id Blvd., Chicago, I L 60636
Telefonas F B 6-6429

ŽMOGAUS PRISIKĖLIMAS
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kaip tėvai, kur nors reikiamai ne
atliko savo pareigų. Todėl reikia
kiekvienam suprasti, kas yra nor
malu vaiko asmenybės išsivysty
me.
Kiekvienas vaikas turi sunke
nybių — problemų lygiai taip,
kaip ir kiekvienas suaugęs. N ė vie
nas žemėj gyvenantis žmogus nė
ra visiškai tobulas. Jei "normalum u " suprasime neturėjimą asmenvbės sunkumų ir jausminių
nesklandumų — tai žemėje nė
ra "normalaus" žmogaus. Apie
daugumą žmonių mes kalbame,
kad i'e yra "normos ribose" —
nekalbame apie juos, kad jie yra
"normalūs". Visi tokie žmonės "Chicago Tribūne" dienraščio kolumnistė Annie Keegan Lietuvio sody
turi savos asmenybės sunkenybes boje domėjosi pagyvenusių lietuvių gyvenimu ir darbais. Ją išlydi šio
skyriaus vedėjas dr. J. Adomavičius
Nootr. M. Nagio
ir jausminius nesklandumus.

bus gero gyvenimo. Kad ir bus
Žmoniška veikla tėra ga
prie kiekvieno nežmoniškojo po
lima asmenybę ugdant
ou — tris policininkus, tegul bus
Gyvenimo tiesa jiems didžiausi kalėjimai ir baus
mės — vis vien blogio tvanas ne
Nors Velykų šventės jau pra siliaus mus liejes, jei mes minė
ėjo, bet vis dar jų nuotaikomis gy tais būdais nepradėsime kelti vai
vename. Taigi bus naudinga p a  ko asmenvbę. Net beasmenio žmokalbėti apie žmogaus asmenybės gaus nužudymas nesulaikys bloprisikėlimą, nes be to neįmano- gio tvano, nes nužudyto vietoje
Todėl normalaus ir nenorma
amas žmogaus prisikėlimas
r augs tuzinas menkų žmonių. To laus žmogaus asmenybės yra da
ls namų New Yorke išvežta kie pajėgs sukelti d a r didesni pra lys viena su kita susiliejančios
viename spektre. Sunku dažnai
už šimto mylių katė pėsčia suran garą mūsų tarpe.
atskirti ribą, kur "normos ribose"
da kelią į namus, nors jai reikia il
Visi vaikai lygus
žmogaus asmenybė baigiasi ir
gai keliauti ir daug nuoskaudų
Tėvai
dažnai
klausia
gydytojo,
kur
"nenormalumas" prasideda.
patirti. Tai ji pajėgia atlikti g a m
kokios
sunkenybės
gula
a
n
t
asme
Dėl
to kyla ilgalaikiai ginčai
tos dėsniais — instinktu besiva
dovaudama. O štai vaikas n e  nybės "pirmo vaiko", "antro vai Tiek tėvams, tiek visiems kitiems
randa savo muzikos mokytojo n a - k o " ir "trečio vaiko" šeimoje. Tik- lobai svarbu prisiminti aukščiau
mo esančio tame pačiame mieste, u r n o j e , nereikia kreipti tiek daug minėtą gyvenimo tiesą. Dabar
nors jis jau šešis kartus buvo tą dėmesio į vaiko vietą šeimoje, tinis žmogus skaito laikraščiuomokytoją lankęs. Taip atsitinka, kiek reikia rūpintis kiekvienu vai ise ir knygose apie vaikų auklėjikai gamtos dėsniams — asmeny ku savitai, pagal jo asmenybės I m ą įr jaučiasi kaltas ir nepajė
g USj kai jo vaikas susilaukia kobės išsivystymui užtrenkiame d u  bruožus.
D
a
b
a
r
dažnai
klaidingai
nusi\
kios
nors sunkenybės. Tėvai ne
ris. Žmogus be tikros asmeny
teikiama,
būk
jauniausias
vaikas
turėtų
klausti "Ar mes apsileidobės, be žmoniškų nusiteikimų
šeimoje
būtinai
turi
būti
me kame nors savo vaiką auklė
yra pūvančios mėsos gabalas.
Toks gabalas naikina patį žmogų | ™ * * " _ išlepintas. Lietuvoje to dami?" Vietoj tokio klausimo, jie
ir nuodija aplinkinius. Tokis gam kf skaitė pagranduku. Kartais taip turėtų domėtis: "Ar mes pakantos dėsnių nepaisymo pasėkos yra rtsitinka dėl šeimos narių n e - karnai žmoniškai auginome savo
vaiką ".
dabartinių žmonių virtimas pu
vėsiais — gyvais lavonais. T o 
Išvada. Visi mes turime trūku
kiems lavonams prisikėlimas neį
mų ir esame apsileidę. Čia ir pri
manomas. Taip ir nesikelsime nei
einame mes svarbiausią dalyką:
aš, nei tamsta tol, kol nepasiduo
mes turime augti savomis asme
sime gamtos dėsniams, kol savo
nybėmis tiek, kad įgautume pa
mis asmenybėmis —savais nusi
kankamai žmonišką
jausmiteikimais neprisikelsime žmoniš
minį asmenybės subrendimą.
kai — gamtos dėsniams, tinka
Tada
tik
mes
pajėgsime
mai veiklai. Toji veikla bus nei
gyvent
patogiai,
nei
sau
tautinė, nei valstybinė, ji bus nei
nei artimui nekenkdami, ir atlik
religiška, nei bedieviška — ji bus
sime žmoniškumo ribose gerą
žmoniška — kitiem vien gėrį tei- Į
darbą augindami prieauglį po mus
kianti. Kiekvienam šios žemės gy- j
ateinančiai kartai. D a u g p u apie
ventojui ji bus ta pati, nors sa
asmenybe — jausmais subrendi
vitai papuošta: priimtina, būti-1
mą — kitą kartą.
na, sau ir artimui laimę — džiaug
Pasiskaityti. A. H. Chapman,
smą teikiant dar čia tarpe kitųi
M. D . Management of Ernotiožmonių besirandant. Mūsų atve- j
nal Problems of Children and
fu — ji bus krikščioniška, lie- j
Adolescents, J. B. Lippincott Co.
tuviška.
Trys būtinybės
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M. Norvaišienė prie Lietuvio sody :
bos Chicagoje
Nuotr. M. Nagio

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
VLADAS RAMOJUS

galvos slinkimo, prašau pranešti.
Dėkoju iš anksto.
Asmenybe
dar
neprisikėjęs
ĮGYVENDINK
—
i
tvarkingo
elgesio
su'jauniausiuoAtsakymas. Džiaukis ir linksžmogus esti įvairiopai nevalyvas,
SVEIKESNIS
BOSI
j
u
vaiku,
bet
toks
netinkamas
el
minkis tikrai
tokią sveika
ypač tingus. Jis reikiamo darbo
nesigriebia, dėl to neišvengiamai gesys neleidžia priimti taisyklės,
! tą turėdamas. Kaip ir kiekvie
nas, taip ir Tamsta skaitykite sa
patenka i visokeriopas negeroves. kad jauniausias vaikas bus ir la
biausiai
sugadintas.
Žinoma,
KAI
KOJOS
NEPANE6A
vo turimus gėrius. Tik neapsileis
Tada be asmenybės žmogus dėl
paskutinis
vaikas
gali
būti
nelau
nesėkmės ima kaltinti kitą —
Klausimas. Esu 71 metų mote ti reikia savo silpnumuose, kurių
dažniausiai šėtoną. T a i p ir neda kiamas; gali tėvai planuoti ką riškė, jaučiuosi neblogai, miegu kaip ir kiekvienam - i - Tamstai
roma pastangų žmogaus atgimi nors kitą, kai paskutinis vaikas labai gerai, apetitas geras, bet jų netrūksta. Pirmas dalykas, kad
mui asmenybėje. Kam gi čia dirb gimsta — jie jo nelaukė. Taip su _ vargas su kojomis. Vaikščiojant nesitvarkai su svoriu — didelė
si — tobulėsi — asmenybe žmo- tokiu vaiku gali atsitikti kad jis, atsiranda blauzdose ir prie kojų blogybė. Nesako Tamstos geras gy
niškėsi, kad blogio kaltininkas i Šeimoje bus jausminiai - e m 2 ? 1 _ i pčdų sulenkimuose skausmai, ku dytojas Tamstai važiuoti į mėnu
yra šėtonas, o gėrio teikėjas — į ™ 3 a ^ n e s t a f' ^ J 1 3 ' priimtas.^Ta rie man neleidžia toliau eiti, pa lį pasigydyti. Neliepia jis Tamstai
angelas. IŠ tiesų pats žmogus, da aišku, iŠ tokio vaiko tikėtis kol neatsisėdu kur pailsėti. Tu eiti į Sibiro miškus malkų kirsti,
riu ir plokščiapadystę. Daktarų kad suliesėtum. Jis tik pataria ne
gamtos dėsnių prisilaikydamas, daug ko gero n ė nelauktina.
gerti kavos su cukrumi po keturis
kuria gėrį, ar dėl asmenybės sto
Tas pats atsitinka ir su kitais ir ligoninės pripažintas reumatoi
kos, kelia pragarą savyje ir aplin vaikais — berniukais bei mergai dinis artritas kojose, rankose, pe puodelius per dieną, ypač kada
vaikščioji — judi vis "lėčiau ir lė
koje.
tėmis. N e lytis, ne vaiko eilė šei čiuose ir alkūnėse.
čiau".
Nustok druską vartojus.
T a i p gyvenimo dėsnių ne moje turi reikšmės jo asmenybės
Bet gydytojo patarimo nepil
prisilaikant, gyvenimas tęstis ne formavime, bet tėvų ir kitų šei dau, nes ne visi tos pačios nuo Riebalų nevartok. Kraują pasitik
gali. Blogio tvanas ima m u s vi mos narių atsinešimas link jų. monės, kad skausmų sumažini rink dėl Uric acid. Gal negalėsi
valgyti žuvies, jei jos kiekis krausus skandinti. Reikia m u m s vi Kiekvienas vaikas turi būti atski mui (nuo sutinimų) reikia imti
juje bus pakeltas. Gimnastika —
siems atgimti asmenybėje. T o  ru individu laikomas ir būtinai tris kart kas dieną po keturias ta
^erai kad darai, bet ji neatstoja
kiam gėriui atsiekti mes dar šian reikia individualiai su juo elgtis. bletes aspirino. Kraujo spaudimas
vaikščiojimo ir darbo naudos.
dien turime imtis trejopų Tvėrė Tėvų nežmoniškas
elgesys su 130 —80. Sveriu 143 sv. Esu 5
Teisingai gydytojas kalba apie
jo — gamtos mums nustatytų vaiku esti šaltinis vaiko asmeny- pėdų aukštumo. Daktaro pataribūtinų darbu. I. Turime vaikus bės sumenkimo iki nepajėgumo mas sumažinti svorį 12—15svarų aspirino tokiuose kiekiuose varto
imti mylėti savu
atsidavimu vystytis — keltis į tikrą žmogų, j l a t> a i sunkiai
įgyvendinamas. jimą reumatoidinio artrito atve
j'ems: 2. Turim riboti vaikų el Štai. viena motina gražią jaunes- į Druską, riebalus, raudoną mėsą ju. Pieną gerk tik be riebalų —
gesį nuo mažens, o ne nuo paaug nę dukterį puošia, rėdo, visur su seniai sumažinau. Alkoholio nėge geriau vartok "No fat milk powlio amžiaus — kaip mes dabar savimi lyg žaislą vežioias. panie riu, nerūkau. Valgau vištieną, žu der". Plokščias pėdas nesunkiai
kad dažnai elgiamės: 3. T u r i m e kindama antrą savo dukterį. Pa vį, daržoves, vaisius, pieną. Ka sutvarkysi naudodama reikiamas
vaikui leisti augti, plėtotis gam staroji dar ir šiandien pairusia as vos geriu su cukrumi, 3 — 4 kart plokšteles. Cinkas čia gerai kiek
vienam 71-čiui. Jo parūpinsime
tos dėsnių prisilaikant
menybe blaškosi po Chicagą. nie per dieną. Virškinimą prižiūriu,
Tamstai.
Jau buvo pakartotinai ra
Tai pagrindinis darbas kiekvie kur žmoniškos užeigos nesuras- nes nuo kietų vidurių ir skausno a n t šios žemės gyvenančio sma — taip ji pati kenčia ir ki- m a i didesni. Darau man pa šyta apie būdingą ligą (sklerozę),
žmogaus. Gali tu elgtis visokiau tiems gyvenimą sunkina. Joks gy skirtus gimnastikos pratimus kas kada paeinant kiek skausmai kojo
siai, bet jei tu nesielgsi minėtai dytojas jai padėti negali — nega dien — nuo sustingimo ir norint se atsiranda, o pailsėjus kiek —
praeina. Nesikartosime. Tik visi
trejopai — tavo elgesys bus tikras li prikelti jaunystėje "užmūrytos" kraujo cirkuliaciją pagerint
laiko gaišinimas ir dabar jau df- jos asmenybės.
Skaitant Jūsų patarimus, ma pasimokykime: rašinius saugoki
me — prisieis pasinaudoti.
'delio blogio tvano didinimas.
no ligos analoginiuose atsitiki
Nė vienas nėra visiškai
muose, kilo mintis, ar nepadėtų
Pl.aukai slenka dėl daugelio
Sunku* darbas
tvarkingas
man cinko sulfatas, ar kas nors priežasčių. Tamstos gydytojas pa
Darbui, ypač sunkiam, reikia
Kartais tėvai klausia gydytojo, kita. nes be artraičio, gal pas ma tars. Dabar eik pirtin, kaitinkis
nusiteikti, jei norim minėti tre ar jų vaikas yra jausminiai "nor ne reiškiasi kojų ir rankų sklero sąnarius ir galvos odą masažuok.
jopa? elgiantis vaiko asmenybę malus". Tėvai nori sužinoti, ką zė ir gal dėl jos vaikščioju vis lė Pasitikrink, ar nesergi — nesirpabudinti — paruošti — prikel jie turi daryti, kad jų vaikas būtų čiau ir lėčiau.
gai lyties liga — sifiliu. Jis raute
ti žmogiškam elgesiui. Be šitokio "normalus". Jie nori sužinoti,
Jei daktarui žinomi kokie vais rauna plauku-s nuo galvos. Sėk
vaiko asmenybė? prikėlimo ne- 8r turi jų vaikas kokių sunkeny- tai ar vitaminai nuo plaukų ant mes, vėl parašyk.
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Subacription Rates: $33.00 ~ Chicago, Cook County,
luinais and Canada. Ebeebere ia the U.S A. $31.00. Forelga
countries $34.00.
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Pašto išlaidas maflnant, pakvitavimai o i gautas prenume
ratas nesiuoČiamL Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii Jo mokestį atžymima iki kada yra užsimokėjęs.
Mokama B anksta
joetams 6 men. 3 men.
Chicago ir Cook apsto. $33.00 $19.00 $15.00
13.00
18.00
Kitur JAV
31.00
15.00
19.00
Kanadoje
33.00
15.00
20.00
Užsienyje
34.00
9.00
15.00
Savaitiniu
25.00
• Administracija dirba kas. • e Redakcija straipsnius taiso savo
dlea nuo 8:30 iki 4:30, Sėsta- I nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik is anks
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
to susitarus. Redakcija už skelbi
• Redakcija dirba kasdien ;', mų turinį neatsaką Skelbimų
830 — 4300. šeštadieniais į kainos prisiunčiamos gavus pra8:30 — 12:00.
|i •ym*.
DRAUGO

r

£

7)llllfllllllllllllllllllUltHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIH?

10-4; šeštad. 1#-S vai.

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiinuiiiuiiiiiiiiiiii

i

Secood cbss postage p«ld at Chicago, m. PuMfcbed dtfly
ezcept Sundays, Logal Holldsys, days after Christiuaa
and Eaater b? the litnuanisn Catholic Press Sodiety.

radarbiavimas su dailininku. Rei
KAS VYKSTA OPEROS
DR. K. 8 . BALU KAS
kia padėti sustatyti dekoracijas,
UŽKULISYJE
Akušerija ir moterų ligos
~ . ...
paskui, veiksmui pasibaigus, jas 1
Ginekologine Chirurgija.
Balandžio 1. 2 ir 8 d. pnes
.n
, *> .
i • »• ° „,„•' i 6449 So. Pnlasld Rd. (Crawford
didžiulį žiūrovų būrį vėl atsivers:
f
talka skubiai
pakeisti
naujam 1
I su
veiksmui.
Ir ne vien
dekoracijas,
Medicai Building) TeL L U 5-6446
Chicagos Lietuvių
operos už
bet ir visą scenos atributiką. Iki
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
danga. 170 žmonių sudarantis
šiol m a n porą metų teko dirbti
Priima ligonius pagal susitarimą.
operos vienetas scenon išveda G.
su dail. A. Valeška ir tikrai
Verdi "Nabuoco" operą. Opera
džiaugiausi sklandžiu bendradar
DR. V L BLAŽYS
istorinė, biblinė ir joje atskamba
biavimu. Kai scena jau 'paruošta,
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
šauksmas "laisvės, laisvės!" Visus
Marąnette Medical Cente*
duodu ženklą choristams ir solis
tuos žmones, kurie dalyvauja sce
6132 So. Kedzie Avenoe.
tams, kad jie iš apačios jau rink
noje, matysime spektakliuose.
VaL: pirmad., antrad Ir ketvtrtad.
tųsi į scenos užkulisius. Jiems su
6 iki 7:30 vai. vakaro.
Bet kaip tie spektakliai yra gim
šeštad. nuo 1 iki 3 vai.
sirinkus, toliau jau t v a r k o j chor
Pagal susitarimą.
domi ir koks darbas vyksta už
meisteriai. T a i p pat scenos va
Ofiso telef. WA 5-2670.
kulisyje, gal retas kuris teįsivaizRezid. tel. WAlbroo«k 5-3048.
dovo pareiga pranešti, kada duo
duojam.
ti skambučius. Tiesioginis m a n o
Vieną vakarą turėjau progos viršininkas yra operos valdybos TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
pasikalbėti su Lietuvių operos rce- narys J. Vidžiūnas ir per jį vyks
DR. PETER T. BRAZIS
nos vadovu, žinomu skautų vei ta bendradarbiavimas su valdyba GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kėju skautininku Jonu Paroniu. ir kitais reikiamais asmenimis".
24S4 West 71st Street
Jau treji metai iš eilės, kai jis "Kas
jums
talkininkauja?" Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
Lietuvių operos pastatymuose yra "Techninį darbą atlieka L. Regis, 1:00 - 5:00 vaL popiet, trec. Ir Sešt.
tik susitarus.
scenos vadovas. "Esu kadaise dai E. Račiūnas, L. Valaitis, Povilas
navęs vyrų chore. Vėliau, po ve ir Stepas Juodvalkiai. Būdamas Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
dybų, iškilo klausimas: skautai skautas, stengiuosi tiksliai suskai
GALVOS IR STUBURO LIGOS
ar choras? Pasirinkau skautus ir čiuoti talkininkų įdėtą darbo lai
2858 West 6Srd Street
su jais jau trečią dešimtmetį te ką. Statant lietuviškas operas,
Chicago, Ulinois 60629
bedirbu. Statant lietuviškas ope keturi žmonės praleido 282 va
Tel. — 476-3409
ras, jų apšvietėjas skautininkas K. landas, o statant "Romeo ir Ju
Valandos pagal susitarimą
Cijūnėlis pakvietė mane įsijung liją" — 258 vai. Jei būtų tai ap
ti, nes ilgametis scenos vadovas mokama pinigais, kokios sumos
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Č. Rukuiža dėl kitokių įsipareigo susidarytų!",
tęsia J. Paronis.
jimų negalėjo operai talkininkau "Pirmam spektakliui praėjus, ki
DR. EDMUND L CIARA
ti. Tjup ir įsijungiau", pasakoja tuose spektakliuose darbas tik
OPTOMETRISTAS
J. Paronis. "Kokios yra scenos va riausiai lengvesnis?", klauriu.
2709 West 51st Street
dovo pareigos?" "Pagrinde bend- "Būna visaip. Dažnai apšvietėTel — GR 6-2400
VaL: pagal susitarimą.: pirmad. Ir
(Nukelta į 5 psl.)
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt

!
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THE UTRUANIAN WOKLD-WIDfc DAH.Y

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

DR. L DECKYS

TeL ofiso ir boto: OLytnpie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vai. vaic,
išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.

Tel. KEliance 5-1811

DR. WALER J. KIRSTU*
Lietuvis, gydytojas >
S925 West 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirta.d. Ir
p e n k t nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
vaL vak.
Treč. ir šeštad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCD1K.IU IR VAIKŲ LIGOS
SPECIAMSTfc
MKDICAL B l ILDING
7156 South \V»~tt>m Avcnue.
Valandos: Kasdien nuo 10 vaj ryto
iki i vai. popiet

Ofs. teL R E 7-1168, rez. 239-2919
Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 \Vest 71st Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Vai.: pirmad., antrad., ketvtrtad. ir
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

OPTIC AL

STUDIO

VIOLETA KAROSĄ IT fc
7051 So. \Vashtpnavr — Tel. 778-07M
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
receptus.
Didelis akinių r§mų pasirinkimas.
VaL: pirm., antr., penkt. 10-5:80.
Ketv. 1-8 v. vak. šeSL 10-4 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. — 282- 4356

DR. ROMAS PETKUS
AKTC LIGOS — OrnVUTiGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH A V E .
4200 NO. CENTRAL A V E .
Valandos pagal susitarimą.

C H A R L E S P. KAL
& ASSOCIATES

GYDYTOJA LR CHIRURGS

Ofs. tel. 776-5162; rez. 737^5047
2649 W. 63rd SI., ttcago, BĮ.
Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak.
Trečiadieniais uidaryta.
Seštad. atdara pusę dienos.
Mes duodame įvairius teisinius
patarimus
niiiu;miiiiuimiiHiuiiiiiiiiiHiiiiimiiiiii

CBAWPORD MEDICAL RLDG,
6449 So. Polasld Road

DR. FRARK PLEGKAS

DR. A. D. GLEVEGKAS

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
"Contact tenae***

iiitiiHtimiHiiiiiiiiiniiiinimuiiiiiiiitiiiii

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

Specialybe — Nervą ir
Emocines ligos.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL — BE 3-5893
Specialybė-Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso teL — P R 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
t O K S A
VAIKŲ
LIGOS
2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt.
nuo 12 Dd 2 vai. ir nuo 5 iki g vai.
vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL

Ofe. PO 7-6000

Dienraščio " D r a u g o " admi
nistracijoje galima pasirinkti j vairių liaudies meno d a r b ų : me
džio, keramikos, drobės, t a i p
p a t lietuviškų lėlių ir vėliavėlių.
Apsilankykite j " D r a u g o " ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal
r a s i t e kai ką padovanoti savo
giminėms a r draugams.
" D r a u g o " a d r e s a s : 4545 W e s t
63rd S t , Chicago, VL €0629.
iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiinuiinnii

Rez. G A 3-7278

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tre&

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, FOSLSS LR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
VaL antrad. nuo 1-4 popiet
ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS
Adresas 4255 W. 63rd Street
Ofiso telef. RE 5-4410
Rezidencijos telef. OR *-©<J17

DR. A. JENKINS

Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Offeo tel. HE 4-2123. N a m e GI 8-S1S5

3844 West 63rd Street

DR. V. TUMASORIS

Valandos pagal susitarimą

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

DR. K. A. JUČAS

Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad.
2-5 Ir 6-7 — 18 anksto susitarus.

DERMATOLOGIJA
CHERURGIJA
5214 No. Western Avenoe
1002 No. Western Avenoe
TeL atsakoma 12 valandų
489-4441 — 061-4605
įstaigos ir boto teL 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So.49th Coort, Cicero, DL
Kasdien 10-12 ir 4-7
Išskyrus tree. ir šeštad.

TeL ofise PR 6-6446

F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West 71st Street
Valandos: l-e vai. popiet
Treg. ir SftStad. pagal susitarimą.

Ofs. teL 586-3166; mmų

381-3772

DR. PETRAS ŽLI0BA
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
6234 So. Narragaasett Avenoe
VaL: pirnL, antr., ketv. ir penkt
2-7; šeštadieniai! pagal susitarimą

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.
*
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Skundžiasi, kad išeivijos
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LIETUVIAI GRIAUNA TAIKA

Vokiečiams ir juoktis reikia įsakymo
Terorizmas ir kova prieš jį išsaukia nuolatinį netikrumą

Nereikia manyti, kad mūsų &- kad yra kitas Vatikano sparnas,
Kai vokiečių mišri grupė, kaip ta liūdnu įvykiu. Nepatogumas besivystančiuose kraštuose. Praeiviškoji veikla jau taip nereikš- reikalaująs griežtai kovoti su ko""^
minga, kad mes čia plakamės tik munizmu. Jų tarpe yra ir lietu- turistai, išvyksta atostogų į kitą yra ir dėl to, kad, stebint viešą-1 moniniame pasaulyje žmonija ser
savo pačių kieme, nieko pozyti- vių. Esą: "Minėtam ultradeši- kraštą, juos tuojau iš tolo gali ji gyvenimą, v ra daugiau moty ga atsiribojimu n u o viso, kas yra
vesnio nesukurdami ir nenuveik- niajam katalikų bažnyčios spar- ma atpažinti dėl jų triukšmingo vų liūdėti, negu džiaugtis".
dvasiška. Visur reiškiasi grupi
danū. Nereikia manyti, kad mū- nui priklauso ir lietuvių buižua- juoko gatvėse, autobusuose, resto
niai anarchistai, pasižymėję nea
Jei patys vokiečiai taip apie sa pykanta visų ir visiems. Nuos
sų veiklos neseka okupantas ir zinės emigracijos klerikaliniai ranuose, ypač kai "užmina ant
k a d jai neskiria dėmesio. Nebū- sluoksniai, ypač tie, kurie po II kamščio". Tačiau namie jie yra ve kalba ir galvoja, kaip visas rei tabu, kad kaip tik turtingesnėse
kime per- kuklūs, šiek tiek reiš- pasaulinio' karo rado prieglobstį tylūs, susirūpinę, niūrūs. Šią vo kalas atrodo užsieniečiams, apsi valstybėse reiškiasi kažkokia de
kiame ir mes, o kad tai tiesa, Jungtinėse Amerikos valstijose, kiečių savybę pastebėjo Vakarų lankantiems Vakarų Vokietijoje? presijos psichozė. Dėl to tiek au
galime prisiminti ir S. Kudirkos Uoliai kartodami žinomos mal- Vokietijos
psichoanalistai
kancleris
H e l m u t Jie tuojau pastebi, kad Vokietijo toriteto įsigyja
atvejį. Jei S. Kudirka nedingo dos žodžius "visai žmonijai tai- Schmidt ir, neseniai atidaryda je yra išnykęs kolektyvinis džiaug kurie sudarinėja žmonių psicho
•koncentracijos^ stovyklose, šiaip ką ir vienybę duoti teikis", lie- mas parlamento darbų poatosto- smas. Ir tai Vokietijoje, kur yra logijos dėmius ir diktuoja išva
a r taip nemažas išeivijos lai- Tuvių klerikalai visus pokario me- ginę sesiją, kreipėsi i tautą tikrai Į S a r s u s , "fascriingiest" (kamava- das. Neseniai "laimingoji" Švedi
mėjimas. Ir daug panašių atvejų tus aktyviai rėmė bet kokias nu istorinės svarbos atsišaukimu. Jis las), kurio metu linksminasi pa ja, turinti pusaštunto milijon"
galėtume priskaičiuoti. Bet bene perializmo akcijas, nukreiptas paragino vokiečius būti linksmes gal nustatytą programą. Karna gyventojų, pasiekė pasaulinį sa Skotijos degtinės (Whisky) kainos buvo labai
Europos Bend
labiausiai mūsų darbus ryškina prieš taiką ir tautų saugumą". Ir niais, dažniau šypsotis, pabrėžda valo metu maskuoti drabužiai yra vižudžių rekordą. Dabar jau i» rajai rinkai susidarė sunkumų ją parduoti. Čia matome wbisky sandė
okupanto su m u m i s kova komu- toliau Aničas, užmiršęs, kad Sov. mas: "Vokietijos respublikoje ir daugiausia panašūs į XVII am Vakarų Vokietija yra netoli atsi lius Škotijoje
nistinės spaudos puslapiuose.
Sąjunga užgrobė Lietuvą ir kitas džiaugsmas yra leidžiamas".
žiaus Prūsijos kareivių unifor likusi n u o Švedijos.
taikos. Vokiečiai ne tik nesidžiau-1 vingumo, jaudinimosi atmosferą,
Viena tai komunistinė spauda tautas, užmiršęs trėmimus ir žumas. Ar tai nėra vokiečių nesą
Prancūzų
generolas
Binchet,
gia, bet yra susirūpinę ir valdžios. Kur Vakarų Vokietijos policija
Liūdėti ar džiaugtis
perdeda, skelbdama, kad mus dymus, užmiršęs žiaurius ir damoningas noras su ginklu gintis
anksčiau buvęs karinis komendan vartojamomis piliečių apsaugai parodo savo griežtumą ir budruremia milijonieriai, kad m u s re- bar tebevykstančius persekiojiKancleris savo kalboje pasisakė nuo naujo, šį kartą jau vidaus
mia antikomunistinės jėgos, kad mus, šitaip rašo: "Atitrūkę n u o visiškai sutinkąs su tuo, ką jau priešo — anarchijos? Taigi Vo tas Berlyne, gal kiek ir perdėjo priemonėmis. Gatvėse važinėjan- mą — tai gaudydama girtus au
mes esame apmokami. Ne, mūsų savo tautos-ir nuo visos planetos nas žurnalistas Johannes Gross kietija, kuri atrodė indeferentiš- kai prieš trejus metus rašė, kac tieji policijos šarvuočiai praktiš tomobilių vairuotojus. Jiems ne
veikla kukli ir privati. Tiesa, mes dorosios žmonijos dalies, lietuvių rašė "Frankfurter Zeitung" laik ka viskam, kas dedasi už jos sie vokiečiai yra ligoniai. Tačiau sve kai nėra jokia apsauga. Jie yra di gailestinga, nes girtų prie vairo
susirandame
svetimtaučiuose emigracijos reakcininkai tapo ar- raštyje tuojau po to, kai buvo ne nų, staiga pajuto priešą viduje. timšalis, patekęs į Bonną ir ge deli, nepaslankūs, sunkiai vairuo pasitaiko ypač daug Vokietijoje.
rai apsidairęs, įsitikins, kad kanc jami. Tokio šarvuočio šoferis ma Kartais policija atima vairuoto
draugų, bet šiaip ar taip veikiam šiaušiu karo kurstytojų įrankiu", paprastas vokiečių
laimėjimas, O toks jausmas tikrai nekelia lerio Schmidto paraginimas b ū t to prieš save labai mažai arba ma jo leidimą net nepadariusi "Blutsavo jėgomis.
Komunistiniai * Nekreipdamas dėmesio, kad
išlaisvinus įkaitus Mogadišio aero džiaugsmo, nežadina juoko.
linksmesniais turi pagrindo, ypač to blogai. D ė l to įvyksta net su brobe" (kraujo tyrimo). Jei krau
puolimai rodo, kad dirbame ne Sov. Rusija yra imperialistinė, jėdrome. Jis rašė: "Buvo tam tikras
jBonnos
gyventojams.
sisiekimo nelaimių. O t u o tarpu juje randama daugiau kaip 0,8
taip j a u blogai, kaip kartais ga ir teroru valdanti užgrobtas
Žmonijos liga
nepatogumas, kai iš vienos pu
teroristas, užsėdęs a n t dviračio, su proc. alkoholio, atimama leidi
mums patiems nusivylimo mo- šalis, "Tiesa" puola tuos, kurie
sės valstybė įsigijo t a m tikro kil
Yra tikra, kad žmonija šian
Baimės nuotaikos
v a d i n a m a molotovo bomba ran mas vairuoti ir dar piniginė pa
mentais atrodo.
kalba už laisvą tautų apsispren
n u m o ir pasitikėjimo, ir tai pir dien serga, yra ligonis visur, abie
koje gali tokį policijos tanką pa bauda pagal uždarbį. Pvz. tauti
dimą: "Lietuvių emigracijos kle- mą kartą savo gyvenime, apgin jose pusėse ideologinių
Bonna, tas nedidelis provinci
skirtu
degti ir sulikviduoti. T u o susirū nės futbolo komandos vartinin
Kovo 2 d "Tiesoje" komunis- rikaliniai sluoksniai negalėjo ir d a m a savo teises įstabiu jėgos
mų ribos. Galbraith mūsų lai jos miestelis, šiandien tapęs V a  pinę net ir kariškiai: jie siūlo kas Sepp Maier turėjo sumokėti
tinis filosofas Juozas Aničas pa- negali pakęsti tų visuomenės jė- smūgiu, o iš kitos pusės visa ta
kus vadina "netikrumo epocha", karų Vokietijos vis sakoma laiki- v i e t o
15,000 markių pabaudą už tai,
llcl
skelbė straipsni "Pasaulėžiūros gų. kurios siekia tarptautinio į- istorija gyventojų buvo palaikyJ ° s s u ^ ų šarvuočių
nes visur vyrauja sąmyšis, ypač ne sostine, pilnas valdžios įstai- a t v>e s eP °
kad
pervažiavo raudoną šviesą.
klausimais, klerikalizmas ir žmo- tempimo mažinimo. Klerikalai
gų, svetimu valstybių ambasadų I S
*£**> P a d u o t u s džipus,
Teisme aiškinosi, kad buvo išgė
gaus teisės". T a m e straipsnyje au- visaip išjuokia, niekina ir šmeiir konsulų, šiuo metu gyvena I k a l P a n 8 l a i Airijoje.
ręs tik du bokalus alaus. Jei tai
C
a
i
d
a
ž
n
a
i
torius puola Ameriką, teigdamas: žia taikos šalininkų judėjimą".
„
^ ū k i a m a s vilkas,
S "tarybines" spaudos paminėti baimės, susirūpinimo atmosfera.! M *
tus nuostolius antrasis šaltinis be
tiesa,
tai vargšui bokalas alaus
tel
"Tačiau JAV karinis,pramoninis Kaip matome laisvojo pasaulio veik padvigubina (žmonių), padi na dar pora dalykėlių. Sakiuose iš Atrodo, kad Bonna yra karo f r o n - ! v r l k a s '
^
~
kompleksas ir jo "vanagai" taip lietuviams priskiriami gana dide- dina trečdaliu (tankų) ir pakelia einantį antradieniais, ketvirtadie to linija. Visur spygliuotos vielos k a d iš tikrųjų yra vilko pavo atsėio 7,500 markių.
Kanclerio Schmidto raginimas
pat kitų imperialistinių valstybių Ii ir reikšmingi" laimėjimai. Ir 20% (patrankų).
niais ir šeštadieniais dvilapuką aplink žymesnių valdžios žmo- jus. Perdėtos apsaugos priemonės,
"Draugą"
redaguoja
G.
Judickas,
sudaro pagaliau nepaisymo, n e  būti linksmesniems turi ir kitą
atitinkami sluoksniai, dėdamiesi tenka pasakyt, kad visų mūsų
Nežinau, kaip vadinti tokią "ta
nių namus, naktimis apšviestus
dideliais "žmogaus teisių gynė- pareiga toliau tuo keliu eiti ir ro rybinę" statistiką — melas, klas o jo padėjėja yra Aldona Zavisbojimo atmosferą. Dėlto 1977 m . tikslą. Vokiečiai labai raukosi ir
tauskienė. Praėjusiųjų metų pra prožektoriais, apstatytus policijos
jais",
"pamiršta" pagrindinę dyti Sovietų Sąjungos imperia- tojimas ar nerūpestingumas, bet
teroristų taikiniais ir aukomis erzinasi nuolatiniais radijo ir te
tuo pačiu keliu eina ir okup. Lietu džioje juodu paskelbė "konkursą" būriais. Gatvėse slankioja polici tapo kai kurie "stambūs taikiniai", levizijos pranešimais apie Bunžmogaus teisę - teisę gyventi. listines užmačias. •
vos statistikos sudarinėtojai, š. m. tema: "Didžiajam Spaliui — 60". jos šarvuoti automobiliai, visai
Tarptautinio įtempimo mažini
*
sausio 17 d. šakių rajono laikraš Na, ir kas atsitiko? — "Konkurse" panašūs į tankus, kartais pasigirs kaip vyr. prokuroras Buback, pir desrepublik (valstybės), Bundesmas iškėlęs terorizmo pavojų vie regierung (valdžios), Bundesmo priešai, siekdami maksirrralitis "Draugas'' Nr. 8 (4200) pa dalyvavo 12 autorių. Komisija ne
Nepaisant, kad "Tiesa" ir A- skelbė V. Siudiko parašytą ir LTA rado nė vieno rašinio verto pirmo ta aliarmo sirenos. Tos sirenos šumon, už ką praėjusių metų ministerien
(ministerijų)
ir
nių pelnų, kuriuos efektyviau
sios premijos, paskyrė dvi auntrą- pasigirsta kasmet porą kartų: tai
ničas daug kartų puolė Šv. Tėvą agentūros spaudai
išsiuntinėtą
(parlamen
balandžio" mėn. Karlsruhėje die Bundesabgeordneter
siai užtikrina ginklavimosi var
ir Vatikaną, šiuo metu džiaugia straipsnį "Kapsukas šiandien". Ja sias ir dvi trečiąsias premijas. bandymas, kaip jos veikia.
to
narių)
darbus
ir
nuolatines
kal
nos
m
e
t
u
buvo
n
u
š
a
u
t
a
s
drauge
žybos, iš visų jėgų stengiasi pri
si Vatikano vedama taikos poli me rašoma apie .Marijampolę, da Tarp tų dvi?jų trečiųjų premijų
bas,
perduodamas
per
radiją
ir
su
sargu.
Pasirodo,
kad
n
ė
asmens
yra ir "Draugo" redaktoriaus pa
stabdyti pozityvius taikos stipri
tika, kuo buržuaziniai naciona bar perkrikštytą Kapsuku, o dau vaduotoja A, Zavistauskienė. Tai Vokietija, tur būt, yra vienin
nimo ir tarptautinio bendradartelis kraštas, kur tokie bandymai apsaugai nuolatinė kai kurių as televiziją. Eiliniams piliečiams at
lietuvių
pravardžiuojamą
listai nepatenkinti nes nori Va- gelio
"Kapšiuku" ir net "Kipšiuku". gi prasti reikalai Zanavykuose su yra daromi. Suprantama, kad tai menų palyda nieko nepadeda. rodo, kad jų yra perdaug, nes jos
btavrmo procesus. Tuo tikslu jie .. . .',...
,
,,Z. . v ,
v . »
tikane griežtesnes Imuos komu- Tarp kita ko tame straipsnyje ra tuo "Didžiuoju Spaliu", jeigu jau
Pavyzdys
—
Hans
Martin tuščios pagyros ir daugiau nieko.
varo milžinišką
šantažo, pro nistų atžvilgiu ir nori "grąžinti šoma: "Prieš karą mieste veikė net ir "Draugo" Lenino partijos nežadina džiaugsmo ir ramybės.
Schleyer, kuris žuvo drauge su
Kartais ir per didelė demokra
vokacijų ir melo kampaniją prieš Vatikaną į karingojo antikomu dvi gimnazijos ir viena pradinė laikraščio redaktoriai tepajėgia tik Po Schieyerio pagrobimo nutarta,
trimis
jį
lydėjusiais
ir
saugoju
tija
gali žmones dusinti, kaip ir
trečiąją
premiją
išstenėti,
o
pirmo
kad
panašiais
atvejais,
jei
teroris
1
socializmo šaMs,
pasitelkdami nizmo ipozicijas -— toks yra di mokykla, kuriose 1936 metais mo
sios
visai
niekas
negauna.
siais
policininkais
ir
šoferiu.
Bontiranija.
Per radiją ir televiziją
tai padarys panašų dalyką, pavo
bet kokias reakcines ideologines džiausias JAV veikiančių lietuvių kėsi apie 500 mokinių." Na, čia
nos
gyventojams
nesudaro
džiaug
įvairiais pranešimais ir skelbi
tai jau ne statistika, o tikras "ta
jėgas bei politinius judėjimus - klerikalų noras".
Na, o kaip gyvena Zanavykų jus bus paskelbtas per pavojaus
rybinis" melas. Kasgi nežino, kad pensininkai? Skaitykime tame pa sirenas. Nors vokiečiai ir patys smo spaudoje iškeltas ir aprašy mais valdžia nori parodyti pilie
fašizmą, sionizmą, rasizmą, n a 
"Tiesoj" Aničas pyksta ir ant Marijampolėje veikė trys (Rygiš čiame "Drauge" (1977. XI. 5. Nr. vengia ir užsienio spaudai pataria tas policijos neapdairumas ir ne čiams, kaip ji juos myli, kaip rū
cionalizmą, taip pat
įvairaus
kių Jono, Marijonų ir Žydų), o vė
plauko perbėgėlius, karo nusi- tų, kurie nepatenkinti Helsinkio liau keturios (kai buvo įsteigta 134): "1971 metais gavo pensijas "Raudonosios armijos brigados" atsargumas. Paaiškėjo, k a d Schley- pinasi jų saugumu ir gerove, kai
kaltelius, žudikus, kurių sąžinė konferencija, nes visi dori žmo- mergaičių) gimnazijos, mokytojų 10503 rajono gyventojai Jiems puolimus nevadinti "pilietiniu erį lydėjo trys policininkai at tuo tarpu nepajėgia apginti nuo
sutepta tūkstančių žmonių krau- nes ta
konferencija
turėtų seminarija, prekybos ir amatų mo kiekvieną mėnesį buvo išmokėta karu", tačiau tas karas su teroris skiru automobiliu, kurio bagaži vis augančio terorizmo, plėšika
219068 rub. Pastaruoju metu rajo
ju".
džiaugtis. "Helsinkio pasitarimų kyklos, ne viena pradinė mokykla no socialinio aprūpinimo skyrius iš tais vyksta. Jie nėra kur nors už nėje b u v o jų automatiniai gink vimų, žudymų. Dėl to jis, klausy
Kaip matome, Maskva nieko dalyvės skelbia Europos valsty- ir kitos mokslo jstaigos. Buvo pa moka pensijas 11067 žmonėms. Jie spygliuotų vielų fronto linijos, lai.
damas radijo arba žiūrėdamas te
naujo neišgalvoja, kaip tik kai- bių sienų neliečiamumo princi- statytos dvi naujos — Petro Kriau- kiekvieną mėnesį gauna 355049 bet viduje, pačiame mieste, ne
levizijos, užuot juokęsis, džiaugę
Policijos stropumas
tinti bėglius, kad šie vykdė kri- pą, pripažįsta visų Europos vals- čiuno u* Petro Armino pradžios | rublius" Taigi vienam pensininkui matomi, nepastebimi. Kartais pa
sis,
vien pyksta, nervinasi, kar
k3:
k
^••'•••-•-•• 'į per mėnesį 1971 m. buvo išmoka vojaus sirenos pasigirsta netikė
minalinius
nusikaltimus, už- tybių. jų tarpe ir Pabaltijo, tary- ~"--:•-*••>• •
Kartais policija metasi į kitą pu tais ir nusikeikia. Visos tos prie
ELTA tvirtinimo, kad 1936 m, Ma
miršdama, kad didžioji dauguma biniu respublikų valstybingumą rijampolės miesto mokyklose mo ma apie 20 rublių, o "pastaruoju tai, n e bandymui, o pvz. sugedu: sę — pasidaro perdaug stropi ir žastys paskatino kanclerį paralietuvių, o ir kitų tautų visuome- ir suverenumą." Esą, šiuo pripa- kėsi tik apie 500 mokinių, tai jau metu" — apie 32 rub. Na, ir mai jų įtaisymams. Vokiečiai dar pri-1 atsargi. Yra buvusių atvejų, kad inti vokiečius džiaugtis, juoktis, tik
nės veikėjų,, iš tėvynės išvyko žinimu atimama iŠ veiksnių veik- tikrai akiplėšiškas "tarybinės" sta tinkis, apsirenk, užsimokėk nuomą, simena karo metu kaukusias sire- policija, ką nors įtartino sekdama nepasakė kodėl. O kariškas įsaky
tistikos melas. Juk jau 1927 metais paskirk susisiekimo, spaudos ir kt.
vaikai arba jau išeivijoj gimė. los perspektyva.
mas (Schmidt buvo kariškis) ga
vien
tik Rygiškių Jono gimnazijo išlaidoms, gaudamas 70 kapeikų ar nas amerikiečių orinio puolimo j ar tikrindama, paleidžia šūvį į viKoncentracijos stovyklų kūrėjai,
Šias gana ilgas citatas iš labai
je buvo apie (ar net daugiau) 1000 kad ir vieną "tarybinį" rubliuką į metu. Užtat ta "muzika" negali sai nekaltą žmogų- Tokių atve- limas tik kareivinėse ir karo fron
trėmimų į Sibirą vykdytojai, psi- ilgo straipsnio pateikiame paro- mokinių.
J . V.
dieną
Jarg. JEžer. šiandien sukelti džiaugsmo n u o - ! jų yra nedaug, bet ir jie rodo ner- t e .
chiatrinėse žmonių laikytojai už dydami, kad mūsų veikla nėra
menką nusikaltimą, u ž laisvą bereikšmė. Parodome, kas ladailiai i š m ū r y t a s e r d v u s ir a u k š t a s bokštas, viršūnėje
ir brangūs.
knygą ar laikraštį suiminėja i r biausiai Lietuvos okupantui iš
smailas. Toliau t o k s p a t ir karaliaus kapas. Viduryje
Galop
atsiradome
ir
Naųplia
vasarvietėje.
G
y
v
e

baudžia, o Vakaruose gyvenan- mūsų veiklos nepatinka. Puolinome Grande Bretagne viešbuty, prie p a t įlankos a n t i š g r į s t o s akmenimis žemės gulėjo pailgas, neaukš
čius šmeižia. O esą net "Vatika- mai rodo, kad mūsų užimtoji li
no pozicijose įvyko tam tikru nija yra daugiau ar mažiau teiir uosto. Netoli kranto vandeny saloje stovėjo pilis. t a s k a i p s t a l a s a k m u o . Dešiniame šone ištos angos.
motifikacijų aktualiais tarptau- singa. Mes ir toliau ta linkme
Nuplaukėme į j ą motoriniu laiveliu. I š l a u k o apačioje K i t a s t o k s pat, b e t nedidelis ir žemas bokštelis, (gal
tinės politikos klausimais", nes turime veikti ir, jei okupantas
sienos tvirtai išsilaikiusios. Kalno viršuje — griuvėsiai. k a r a l a i č i ų ? ) . Neilgai pavažiavę sustojome pietų toje
Vatikanas "pozityviai prisideda skundžiasi, kad mes griauname
Šią pili pastatė Venecijos italai, kai b u v o u ž g r o b ę pačioje vietoje, kurioje buvo p a g r o b t a gražiausio
MARIJA PETKArSKJENĖ
prie tarptautinio įtempimo m a - taiką, tai reikia suprasti, kad mes
ji Elena, S p a r t o s karaliaus Menelajo žmona. J ą pagro
Graikiją
žinimo".
siekiame tikros, o ne kapų taikos,
bė
Mažosios Azijos Trojos k a r a l i a u s P r i a m o s ū n u s Pa
Matėme toje pačioje apylinkėje ir kitą didelę pilį,
Dėl t o kariavo 10 metų.
italų statytą (16 - 17 šimt.). Pilies v a r t u o s e buvo dai ris i r nusigabeno į Troją.
*
kad mes siekiame taikos su teise
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Iš vienos pusės, girdama V a - laisvai gyventi Pabaltijo ir kine,
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pamatyti senovės šventyklos, pastatytos dievaitei A r - sarvietėje. Cia vandeny kalnas, a r t i k i t a s , k a i p didtikaną, kad jis einąs taikos keliu, toms pavergtoms tautoms,
Spalio mėn. 3 d. su d u k r a ir dukraitėm nuva
temis. J i Zeuso ir Latonos duktė, mėnulio ir m e  laivis plūdūuriuoja. Jie apaugę žalia žole, v i e t o m i s a k 
komunistinė
"Tiesa"
kaltina,
AB
gražią
istorinę stabmeldišką
džioklės deivė. Mėgdavo draugauti su žmonėmis. Su menimis susglaudę ir pilkos bei molio spalvos i š m a r  žiavome į Sounion
ginti.
Visi
juros
įlankų
pakraščiai
išraižyti
i
r
išsivinšventyklą. Apie j ą žinios labai šiurpios. Gilioje senovė
savo bendrininkėm Okeanidomis galingo J ū r ų dievo
Spaudoj ir gyvenime
Okeano ir su 20 nimfų, kurios nenorėjo apsivesti ir giavę. Sausumoje vėl kalnų virtinės j u o s a p s u p a . V a n  je, ž i a u r i a m karui siaučiant, karalius savo laimėjimui
gyveno giriose. A r t e m i s apsiginklavusi auksine vily- duo jūroje visada ryškiai mėlynas, t y l u s , be b a n g ų . pažadėjo d u k t e r į j ū r o s dievams. J i s k a r ą laimėjo, tai
Čia, ugnimi ir žaibu vedė savo nimfas per tamsius miš Dangus šviesus be debesėlių. Naktį žvaigždės, k a i p an jo d u k t ė b u v o įmesta į j ū r ą ir p a a u k o t a dievams, o
toje vietoje a n t aukšto kalno buvo p a s t a t y t a didelė
kus, medžiais apžėlusius kalnynus ir medžiojo elnią. gelų akys mirkčioja.
Artemis — pavaizduota gražia a u k š t a medžiotoja, lai
Viešbučiai senoviški — nebrangūs, m o d e r n i š k i — balto m a r m u r o šventovė (deivei A t ė n a i ) . Jos trombai
labai aukšti. Priekyje laiptai ir vartai. Dešinysis šo
kančia rankoje laidyklę ir a n t pečių vilyčias.Jos ženk brangesni.
las buvo skaistusis mėnulis, apšviečiantis aukštuosius
Graikų gėrimai: limonadas, apelsinų s u n k a , v y n a s , n a s i š 5 stulpų, mažojo — kairysis iš 8. Atskiri ak
Okupuotos Lietuvos spauda, mini iu, daugiau kaip 10 tūkstančių pa kalnynus ir žalius miškus. Artemis šventykloje- vai alus gero skonio. Valgiai skanūs. Visur v a r t o j a alyvą. m e n y s k a i p bačkos nudailintos lygiomis linijomis, iš
1943 m. vasario 2 d. pasibaigusį trankų ir minosvaidžių, apie 3
raižytos i r uždėtos viena a n t kitos be jokio cemento.
vadinamąjį
'THdyjj Stalingrado tūkstančius kovinių ir. transporto kai žaisdami a t r a d o nusekusiam upelyje archeologinių Mėsa šviežia, s k a n i Augina d a u g avių. Y r a j a u t i e n o s ,
mūšį", taigi 35 metų Sovietų armi lėktuvų.^'' Tačiau "Gimtasis Kraš senienų, šiuo m e t u t e n p a s t a t y t a s muziejus. Prie j o ki kiaulienos, paukštienos. Produktų t u r i apsčiai. G a m i  P r o s t u l p u s ir erdvę m a t y t i mėlynas dangus i r gilaus
jos prie Stalingrado pergalės su tas" š. m. 6 nr.. remdamasis pulk. toje pusėje kelio d a b a r stovi koplytėlė. Buvo užrakinta, na ir itališkus bei kitu t a u t ų valgius. B a l t a s p y r a g a s ir slėnio gražiausia p a n o r a m a .
kaktį. Ta proga pateikiama ir vo N. Komarovo atsiminimais, teigia, nutarėm apžiūrėti kitv kartą.
saldieji kepsniai ypač skanūs.
P r i e š a i s p a k r a n t e vandeny k a l n a s tuluoja, aplin
kiečių kariuomenės tame mūšyje kad Stalingrado- kautynėse "Hitle
Grįždami sustojome Mykėnų vietovėje. Joje labai kui vėl kalnynai. Slėnyje retai balti nameliai, kaip
Spalio
1
ir
2
dienomis
visi
važiavome
į
Nauplią
nuostoliai- Žurnalas "Laikas ir rininkų kariuomenė neteko pusant
įvykiai" Š. m. 3 nr.. remdamasis ro milijono žmonių, trijų tūkstan miestą ir vasarvietę. Pakelėje prie Atėnų sustojome pa seniai buvo miestas, b e t kariaujant buvo s u g r i a u t a s , m u s m e r ė s raudonuoja. Vienur kalnų pilka, gelsva bei
maršalo K. Rokosovskio atsimini čių tankų ir šturmo pabūklų, dvy matyti labai seną vienuolyną kalne. P a s t a t a i iš akmenų, liko tik liekanos. Jame r a s t a d a u g menišku b r a n g e n y  r u s v a žemė, k i t u r jie žalumais apsikloję, akmenimis
mais ir V. Kardašovo knyga "Ro- likos tūkstančių pabūklų ir minos langeliai maži. Koplytėlėj -švč. Mergelės Marijos alto bių: aukso maskės, vazos, stovylos ir k t . Vokietis dr. susiglaudę ir miniatūriniais žalumais pasipuošę. Apa
kosovskis", rašo, kad "fašistų ka vaidžių iki trijų tūkstančių lėktu rius, dega vaškinės žvakutės. Turistai nuolat lanko. Schliemann kasdamas j a s atrado. Nemažai tų a r c h e o  čioje prie k r a n t o pležas. Pakėlęs akis j dangų, matai
riuomenės nuostoliai prie Stalin- vų ir daug kitokios ginkluotes". Vienuoliai čia negyvena, tik s a r g a s prižiūri Sode au loginių daiktų išvežė į Atėnų muziejus ir k t . š i o k a i
vėl a n t k i t o kalno bažnytėlę baltuojančią. I r t a i p tas
grado , \.. "sudarė daugiau kaip 800 Taigi tokia yra "tarybinė" statis
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žavusis peizažas nesibaigia/
tūkstančių žmonių, iki dviejų tuks tika: tik lėktuvų skaičiai beveik
ta=£u ***-VĮ i? cKolsasift pabūk-l •***&' £ i £ » t "apie" 3JOOO>, O kt.|Stabtelejoai keramikos dirbinių p a m a t y t i . Jia p * ž & | karalienes k a n a s — g r a ž ū s v a r t a i . Viduje i š a k m e n y
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VLADO SELENIO DVI SUKAKTYS

HGSU KOLOniJOS
Milvvaukee, Wisc.

IJETUVIŠKAS N A M E U S
Paskutiniu keliolikos mene-' tuvos Keleivis, Diena, Dienos f
sių tarpe apie žurnalistą Vladą; Naujienos, Lietuvos Naujienos, | Mihvaulcee viešasis muziejus
Selenį teko pa-ašyti vieną kitą Kūno Kultūra ir Sveikata, K u n - j p a d a r ė planą ir pradėjo įrengti
nemalonią žinelę: kad sunkiai su-; taplis — tai laikraščiai, kuriuose pastovų europietiška kaimą salėsirgo, kad iškentėjo aštuonių su j būdavo s-jausdinami jo raštai. j e . Muziejaus tikslas — pavaizpuse valandų operaciją, kad vėl N u o 1930 metų tapo nuolatiniu į duoti Europos tautu kultūrą, euir vėl turėjo grįžti j ligonines. Vi-1 Lietuvos Aido bendradarbiu Siau- j ropiečių imigrantų įnašą Amerii •
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— vKretingoje.
sos nelaimės
prasidėjo
septynia
kos gyvenimui ir jų kilmės ame
dešimt šeštųjų rudenį. Lyg ty JAV lietuvių spaudoje ėmė ben- rikiečių veiklą. Kaimelis vaizduos
čia tuomet, kai užbaigė darbus dradarbiauti patekės į Vokietiją, maždaug vėlyvo 19-jo ir
ank
Detroito apylinkėje, kai prie Man-! bet stipresnio ryšio su kuriuo vie-; v 0 20- jo amžių būklę ir paprochesterio miestuko netoli Daina- • n u laikraščiu tuomet dar neturė čius. Iš viso bus 17 architektūrivos ant dešimties akrų kalnelio jo. Atvykęs j Ameriką, 1950 — 51 niu pastatų, kurie reprezentuos
pasistatė erdvius namus ir su sa metais vedė apžvalginių straips 32 atskiras tautybes. Estams, lat
vo Bronike ten apsigyveno. Že nių skyrių "Dienos temomis" viams ir lietuviams skiriamas vie
maitiška Vlado kantrybė ir gele Naujienose. Nuo 1964 metų ta nas trijų kambarių namelis, iš
žinė valia ligai ragus aplaužė. po nuolatiniu Draugo bendradar orėje pastatytas pagal lietuvišką
Jau kelintas sekmadienis jį sutin biu. Jo korespondencijos ir repor stilių. Statybos jau pradėtos ir
kame Dievo Apvaizdos šventovė tažai iš Detroito lietuvių gyve kai kurie nameliai pastatyti, tik
je ir kultūros centre. Skautų su nimo visada būdavo tikslūs, ob galutinai neįrengti. Europietiškas
rengtuose Kaziuko "atlaiduose" jektyvūs, švieži skaitiniai. Per su kaimelis bus baigtas įrengti 1980
mudu kartu sėdėjome ir po vie sirašinėjimą su lietuviškų kolo m, ir tą vasarą b u s atidarytas.
nodą porciją dešros su kopūstais nijų gyventojais JAV ir Kanado
Pabaltiečių namelis j a u pasta
ir bulvėm sukirtom. Besivaišin- je žinau, kad Vlado straipsniai tytas, bet vidus dar neįruoštas.
dami, žinoma, kalbėjomės apie visur būdavo skaitomi. Detroitie- Kovo 8 d. muziejuje buvo "vaini
ateinantį pavasarį, politiką, apie čiai ketvirtadienio Draugo lauk- kų pakėlimas" a n t pirmųjų pa
jaunimą.
statų. Pakelti vainikai a n t pa
baltiečių
(taip muziejaus katalo
Kad artėja Vlado 65-rių me
ge pavadinta), lenkų ir rusų na
tų amžiaus sukaktis, visai nese
melių. Įvyko t a m tikros iškilmės,
niai ir visai atsitiktinai "prisimi
kuriose dalyvavo muziejaus di
niau", besiknaisiodamas po Lie
rektorius dr. Kenneth Starr, ap
tuvių Enciklopediją. Kitas datas
skrities reikalų vedėjas VVilliam
perbėgau nesąmoningai. Skautiš
F* O'Donell, John Dahlberg, Mu
ku dešrų užkandus, man labai
ziejaus Draugų organizacijos pir
knietėjo paklausti, kaip ten atsi
mininkas dr. Lazar Brkich, pro
tiko gimti Maskvoje, o augti, bręs
jekto direktorius, tautybių atsto
ti ir gyventi Žemaitijoje. Bet tuo
vai,
programos dalyviai ir svečiai
met mano rašinys
nebebūtų
Pabaltiečių
vainiką,
papuoštą
staigmena. T a i ir nutylėjau. Pa
trimis
tautinėmis
juostomis,
pa
prašysiu, kad papasakotų, kitą
kėlė Rasa Mickevičiūtė ir Ro
kartą susitikus. Antroji sukaktis
bertas
Bedelis.
— 50 metų spaudos d a r b u . —
švystelėjo tik prie mašinėlės at
sisėdus, kai jau kiekviena skaito
ma data galvoje registravosi.

,

Programoje
dalyvavo latvių,
lietuvių, lenkų ir rusų tautinių
šokių grupės. Lietuviams atstova
vo "Bijūno" vienetas, kuriam va
dovauja St. Milašius ir R i m a Kažemėkaitytė.
Akordeonu grojo
Petras Kivėnas. T a i p pat progra
Žurn. Vladas Selenis
moje dalyvavo Racine Lietuvių
davo su nekantrumu. Jo bendra Moterų klubo kvartetas: O n a Kadarbiavimo dėka Draugo komp j žemėkaitienė. Bronė Nekrošienė,
lektuose liko išsamiausia ir ob S Stasė Petrušaitienė ir Ida TamuGitara pritarė Liudas
jektyviausia Detroito lietuvių is ] lėnienė.
torijos dalis, gražus tuzino metų Kūliavas. Po programos buvo vai
prekybos
tarpas. Jam dėl ligos pasitraukus, šės, kurias paruošė
bendrovės:
Pabst
Brewing
Co.,
pusantrų metų "Detroito žinios'"
tebejaučia didelę spragą.

CLASSIFIED ADS

Gari Sehaeffer's Cataring ir Usinger's Sausage Co.
Pabaltiečių .naaaelio statyba ir
lietuvių kambario įrengimu rū- <'
• .;_

i . _

K b . l L

Marinis — 12 metų, 5U kamb„ 3
mieg. Kabirretfr.? virtuv? Dvi pimos
! vonios. Sausa? įrengtas rūsys. Mar*.{ qu$ie. P&į*!.-px.te " i ^ w m
H E AL
£ 8 T a ! B
Martruette Parke. MūnnK 2 miksos
butai po 6 kamb. Kiekvienas butas
turi 2 vonias. Abi nauios kabinetines
MARQUETTE PAKK
virtuvės. Sausas rūsys. Mūro gara
2-Įų butų mūrinis po 5 kaomb. žas.
Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti
Prie 72-o* ir Tafcnan. 1V2 aukšto
66-tos ir Talman. Žemiau $34,000.
medinis. 4 ir 5 kamb. Nebrangus.
BUTŲ NUOMAVIMAS
BROKERIS P. 2UMBAKIS
Namų pirkimas — Pardavimas
P R &4916
Valdymas
Draudimai — Income Tas
Notariaias — Vertimai
IŠNUOMOJAMA — ft>B BENT

MlšCELJLANEOLS
'"""~'* J1 ..'""™ 1 ~
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pmtts
buvorengimo
sudarvtas
Lietuviųl
P A t h ^ u t : toa»RESB AGENCTS
Paviljono
komitetas,
MARMA NORHtWiL\£
kurį įeina po d u asmenis iš KeSIUNTIMAI 1 UETUV4
nocshos,
Milwaukee ir Racine
I A N
pmfivtOaiaj»mot> £ero» rdelea
lietuvių kolonijų, Paviljono ko psekSa.
Maistus I i Euvopoa — - H ^ M Į
8 L , Ctoloago. OB. aOSM
mitetą sudaro — Vytautas Janu 2609 W .T Pft»tb
f • — W A 5-2787
šonis — pirm., d-r. Yitoldas Bal uiiitiiiuiiinMiiiiiiituiUHMiiktiuHfiiinn
SSE

^

sty-jZ^^T-ZŽJ^^Jžlž
nas Pliura, vicepinr.. Petras PetVytautas
— sekr.
fcf~ ..""" *!?'
*
Paukštelis ~ u d t a u u a s .
Namelio statybos išlaidų lie Apdraustas perkraustymas
tuvių dalis buvo 3000 dol., kurie
Įvairių atstumų
buvo gana greitai surinkti ir į-i
teikti muziejui. Dėl šios priežas TeL: 376-1882 arfas 376-5996
ties ir vainiko kėlimas prie pa
S5E
baltiečių pastato buvo vienas iš
pirmųjų. Namelį turime, bet rei
kia jį tinkamai įrengti, todėl au
kos bus renkamos ir toliau. T a i p
— o —
p a t bus ieškoma tinkamų ekspo
natų, b a n d a n t juos gauti kaip au
Seniausia Lietuvių Radio progra
kas, pirkti arba laikinai skolintis. ma Naujoj Anglijoj iš Stoties
WNSR, 1360 banga, veikia sekma
"VViacansino lietuviai nuošir dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po
džiai r ė m ė šį labai vertin pietų — perduodama vėliausių, pa
gą darbą ir tikimasi, kad sa saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės
vo aukomis padės tinkamai įreng pasaka, šią programą veda Stepo
ti tą lietuvišką kampelį, kurį me nas ir Valentina Minkai. Biznio
tų metus matys tūkstančiai mu reikalais kreiptis } Baitic Florists
ziejaus lankytojų. Kad žodis tam — gėlių bei dovanų krautuvę, 502
pa kūnu, tenka dėkoti duosniems E. Broadway, So Boston, Mass
02127. Telefonas 260-0489 Ten pat
aukotojams, energingam komiteto gaunamas dienraštis "Draugas" ir
pirmininkui V. Janušoniui ir dr. rasite dideli pasirinkimą Uetuvisku
V. Balčiūnui, kuris buvo pirma knygų.
sis šio projekto skatintojas lietu
vių tarpe.
Jurgis Milas
iiTiTiiiititiiiiMitiiifiHiiffiimmiinmntfiir>
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A. V I L I M A S
BELL RĖALTY
M O V I N G
J. B A C E V I Č I U S
8455 So. Kedzie Ave.
I

nmų PARDAVIMAS
Namus veltui
Galiu namus
Turiu gerus
BEAL ESTATE

PLUMBI

A. t A. JONIU VARNUI mirus,

A. t A. Dr. JONUI GEČUI mirus,

NG

l

l

5 kamb. naujo tipo mūr. namas
ir garažas. Centr. oro šildymas ir
vSsinimas.
Galimo tuoj pažiūrėti ir
nupirkti
už
$28,350.
Marąuetto
Parke.

į

Semi Skiiled

5 kamb. labai modernas mtlro na
mas ant plataus sklypo,
tinkamas
Seimai žavingai gyventiArti 7 1 Ir
Kedzie.
$39,800.

Paid holidays & vacations* Air
conditioned plant. Free insurance

KIWI CODERS CORPORATION
265 E. Messner, Wheeling, IUiaois
Phooe — 541-4511
Tvirtas 2-ju ankšta maras, t butai

Gražus platus sklypas tr gurafas
llarąuette Pke. Vertingas plrkfijui.

i Ir nsaieni
biznio patalpa.
2 auto
garažas.
Savininkas
nusileido
iki
$38.500.
Marttuette Parke.

Valdis fieai Estate
2625 West 7lst Street
TeL 737-T200 ar 737-8534

11

••

ŠIMAITIS

Need 1 working foreman & 1 operator
& set-up man for Browne & Sharpe.
Mušt be esperienced in Cam lay-out
and set-up. EzceUent pay, 40 hours.
4 day week.

REALTY

Insurance — Income Tax

2951 W. 53rd S t . 436-7878

Budraitis Reaity Co.

HELP WANTED
GRINDERS O.D. and 1.0.
Mušt speak a little English.
Phone — 866-1821
™Si!:*l

AVIONICS
BENCH PERŠON

\ -

\ % VACOHM REPAIK —
Minimum 5-years exoerience. Mušt
be abi e t» use ail tęst eq.uipm.ent
includiog stcna! cenerators, acopes,
Collina. King, and Lin Aire etc. be&ch
tęst equipment.

108, FD-109 Systema Mušt h/s ab'.e
t o tjse ai! tęst eotiipmeot, includlng
sigmai
srenerators.
seopes, Collina,
980M-A, 971P-1. etc.

NORINTIEJI
Pt&DUOm AR PIRKTI
arba išnuomoti bota

Illinot-

4-8654

be jokio įsipareigojimo
mums.

M OVING

DME —
Minimum 5-years cjrperience. 1)BB

ikamhbilrtt Transponder - Weather radar repair.

Tarp pat, abejojant dėl turimo
SERSNAS pe krausto baldus Ir DRAUDIMO, ar norint apdrausti
kitus daiktus, i r ii toli įmesto let-. NAMĄ AUTOMOBILĮ. GYVYBĘ ir
dimai ir pilna apdranda.
t SVEIKATĄ maloniai jums patarnauf

^ ^

Z E N R H MANUPACTCRINO
2920 N. CaKfomia, Chicago
TeL — 463- 0400

Mes su 50 kitom namų pardavimo ATJTO PIIX)T —
įstaigom aptarnaujame pietvakarių
6-years esperience auto
Cmcagą — tas daug pagreitina p i lMinimum
a t Flight systema repair. prefer
pardavimą ir pirkim*.
heavy eiperlence in FD-105, F D -

320S54 West 95th Street

WA

*

AUTOMATIC SCREW MACIŪNE

6 kamb. mūr. 3 miegami. 65 ir Tal
man. $27.500.
Gražus bungaknr — 6 kamb. 2 Ži
diniai 83 ir Kedzie, $64,200.
15 metę senumo, 5* 3 kame, 3
miegami. Daug rūbinių. 2lĄ mas. ga
ražas. 63 ir Narragansett $54,000.
2-jų aukStų — po 6 kamb. mūr.
65 ir Talman. $32,500.
St akrų žemes Ifmmte. $10.000
už akrą.

ZAP0LIS

ra. "

VYRAI

GENERAL MRCHINE SH0P
RHD ASSEMBLY

10% — 2 0 % — 30% pigiau mokėsite
n i apdraodą n o o ugnies tr autmnor»af) nias

Chica«o,

HELP WANTED

4 vienetų mftrafl tr • — ! • > Marquette Parke. Naujas pažu šildymas.
NašlS atiduoda už $38.800.

NEDZINSKAS, 4665 Archer Ave.
Chicago. m . 60632, t ? H S27-5986

Teief. GA

PIRKTI

Pirksiu seną b e t stiprią
atsigulamą kėdę.
Skambint 776-8127

Sudiev Žiemuže,

SIUNTINIAI l UETUVrĮ
ir kitos kraštas

FRARK

NORI

llllluMIlIlIlUlUlllllllllltilIllSUUitlIlIUII

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
Olandijoje statomas aerodina dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
Telefono 478-3950
minis tanelis skraidymo apa
r a t a m s bandyti. Jis bus 150 'iiiniiniimniiiiinitwwmnmiwtiiBmii
'•l Hpi! fW' W ^
metru ilgio, 50 metrų pločio i r
BARČUS
25 m. aukščio. Tunelyje b u s S 0 P H I E
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
galima tiksliai išmatuoti įvai
Visos programos is WOP V
riausias lėktuvų bei malūnspar
Lietuvių
kalba: kasdien nuo pir
nių darbines charakteristikas.
madienio
iki penktadienio 3:00 —
Tunelį sudarys t r y s viena į ki
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį ir
tą įmautos "rankovės" — ma sekmad. nuo 8:30 Un 9:30 • . ryto.
tavimų kameros. Pirmoji b u s
Telef.: 494-2413
1499 A. M.
apytikriai 1 0 x 1 0 m. dydžio,
7159
S.
MAPLEWOOD
AVE.
oro s r a u t o greitis joje sieks iki
CHICAGO, DLL.
55m/s. Kitos kameros b u s di
desnes.
TOL
,

įkainuoju.
parduoti.
pirkėjus.
BROKERIS

Viena moteris ieško kartu gyventi
moters pensininkės, norinčios pigiau
pragyventi, Marąuette Parko koloni
joje. Galima naudotis visais namo pa
togumais. Dėl daugiau informacijų
skambint RE 7-8105

P.ŽUMBAKIS — PR 86916

STATOMAS
BANDYMŲ TUNELIS

Štai ta onciklopediška, rupi,
skylėta biografija.
Vladas Napoleonas Selenis gi
mė Maskvoje 1913 metų balan
džio 1 (taip, Prima Aprilis!).
Mokslus pradėjo 1924 — 31 me
tais Kretingos ir Klaipėdos Vy*
tauto Didžiojo gimnazijose. Po
ilgos pertraukos, 1946 — 48 me
tais Miunchene studijavo ekono
miją. 1949 m. baloje Augsburgo
dantų technikų mokyklą. 1953
m. LaSalle Extention universite
te baigė atskaitomybės mokslą
Lietuvio žurnalisto pasą Vla ir dalyvių skaičių reikėdavo la
(Higher Accountancy), o 1960- das Selenis nešioja 40 metų, nes bai riboti, patekdavo tie žurna
siais —biznio administraciją Mi- 1937-siais jis priimtas i Lietuvos listų svečiai, kurie pirmiausia už U I I H I H I l I f l I l I l I i l M i m t t H I M I I H I H I I i m i l l l l
popietės
chigano un-te (University of Mi- Žurnalistų sąjungą nariu —ko siregistruodavo. Visos
Juozas Ratinis
chigan).
respondentu. Prieš porą dešimt praėjo kuo sėkmingiausiai, sve
Lietuvoje n u o 1932 m. dirbo mečių Detroite įsteigus Lietuvių ! Sais perpildytos iki paskutinės MAMO LAIMIS ir NELAIMES
mokesčių srityje: Vilkaviškyje — Žurnalistų sąjungos skyrių, jis vietos. Seleniui (vis dėl tos ligos)
LIETUVOJE ir AMERIKOJE
apskrities, Šiauliuose — miesto ir tapo ir šio skyriaus nariu. Kai ii- iš pareigų pasitraukus, nors mė
Kretingoje — vėl apskrities mo gai miegojusi išeiviška Lietuvių tiniuose susirinkimuose ir prisiekesčių inspekcijose. Nuo 1940 m. Žumalistų sąjunga buvo žadina- j Minėdavome popietes tęsti, po vien
Autoriaus leidinys. 1977 m. Dide
buvo Kretingos apskrities mokes ma ir 1967 metais iš detroitiškių o s kitos viskas nutilo,
lio formato, 232 pasl. Kaina su
renkama centro< Laimingai ir gražiai Su savo persiuntimu
čių inspektorius, nebe
eilinis laikraštininkų
$3.80. Užsakymus
tarnautojas, o 1941 — 44 m. — valdyba, išrinktųjų tarpe rado- j Brone gyvendamas, V l a d a s išau siųsti: į. Ratkns 301 Oceaa Dr.
Kretingos apskr. pramonės įmo me ir Vladą Selenį. Jam teko iž gino, tiesa, tik vieną sūnų. Tik Ast. 504, Miami Beada, Ffeu 83139
nių direktorius. Detroite kurį lai dininko pareigos. Cikagiškiai ko "tik" galima greitai užmiršti, kai- MiinuiirmiHHiiiiiimtiimiiiiiiiiiiiiium
ką bandęs laimę prekyboje ir dir- legos, besidžiaugdami savo tūks- žinai, kad tas sūnus vadinasi Ro
bes kitokius darbus, paskutinius! tančiais, kartais lyg ir su pašaipa bertas Selenis. Kas lietuvių spau
keliolika metų su Šeima sėkmin- : pabrėžia, kad iš mūsiškio iždinin- dą, ypač šį dienraštį skaito, R o 
gai darbavosi nuosavame motely ko teperėmė tik apie šimtą dole bertą Selenį. neblogai pažįsta.
Vonių,, virtuvės sinkų ir vandens
je.
rių. O mes tylfme ir jiems nepri Apie šį jauną žemaitį čia šia pro iOdytuvų specialistai. Virtuves ir
Jaunystėje Vladas buvo didelis mename, jog buvome pionieriai, ga nieko nebekalbėsiu, kad jo tė vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
sporto entuziastas. Žaidė futbolo jog šešerius metus LŽS žadinom, vo nepritemdyčiau...
plytelės. Glass blocks. Sinkos
Vladai, jau d a b a r tikrai į pen vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
ir krepšinio komandose. Dvejus o paskui ugdėm, jog atlikome ei
metus (1933 — 35) ėjo Vilkaviš lę visokių būtiniausių organiza sininkus išėjęs, susveik ir dar il lite kreiptis nuo 7 iki 8 vaL ryto
arba po 5 vai. vakaro.
kio apskr. JSO sporto vado pava cinių projektų, jog leidome "Pra gai džiaukis savo darbų vaisiais!
SEBAPINAS -.636.2960
duotojo pareigas, o apsigyvenęs nešėją", už kurį tik retas atsiskai
Alfonsas Nakas
Kretingoje, 1937 —40 metais bu tydavo. Dėkui iždininkui VI. Se
vo apskrities sporto vadu. Baigęs leniui, kad pinigų niekada nepriKūno Kultūros rūmų tautinių trūkome, kad neįsiskolinome. Jei
šokių instruktorių kursus, Kre gerai prisimenu, ir posėdžių pro
tingos apskrity steigė ir instruk tokoluose liko ne vienas LŽS c.
tavo šokių grupes. Kai 1938 m. į v-bos pirmininko Vytauto Alan
skausmo prislėgtiems žmonai JULIJAI, suirai AL
Čekoslovakijos Sakalų
sąskrydį to komplimentas iždininkui VI.
GIUI su šeima ir kitiems gimii^m^ reiškiame gilią
buvo pasiųsta Lietuvos reprezen Seleniui.
užuojautą.
tacinė tautinių
šokių
šokėjų
Pagaliau po šešerių metų LŽ
Bronė Jamiikeviėiene,
grupė, joje dalyvavo ir Vladas Se
S
c.
v-bos
dviejų
terminų
VI.
Se
lenis. Šoko Prahoje, Masaryko
duktė Danute ir sūnus Algis
stadijone. Jaunystės sportinė veik lenis grįžo į Detroito skyriaus val
su šeimomis
la paliko pėdsakus visam Vlado dybą. Vėl ir vėl jis būdavo per
gyvenimui. Ir dabar pensininko renkamas pirmininku. Jo pirmi
amžiuje jis tebėra tiesus, nė tru ninkavimo keleri metai liks neuž
pučio neknebtelėjęs, o jo eisena mirštami žurnalistinėmis popie
tėmis. Tos popietės tai šimtu pro
Mielam
—tartum mokomos kuopos ka
centų Vlado kūdikiai. Jo pa
reivio.
kviesti, popietėse kalbėjo visokių
Svarbiausia biografijos dalis, srovių, pasaulėžiūrų, įsitikinimų
kurią pasilikau pabaigai, tai spau žmonės. Štai keli, berašant šj pa- į
jo dukrai GRAŽINAI, ientui JOKŪBUI bei anūkams
dos darbas, laikraštininkystė. ar sąmonės švystelėjimą:
Kęstutis
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
ba žumalizmas. Čia ir aiktelė Keblys. Vincas Rastenis, Bronys
jau prie 1928-jų datos. Pasirodo, Raila, Antanas Kučys, Balys Gra
Vincas ir Petronėlė Nausėdai
tais metais tik penkiolikmečio žulis, kun. Juozas VaSnys. Ka
l u o m Ir mįm Nausėdai
Vlado pradėta braidyti po raša dangi popietės būdavo rengiamos
lą ir raidžiu, dažus. Žemaitis, Lie dažniausia privačiuose namuose,

MK£ "r,-;::
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RADIO PROGRAMA

HAMC APSITVARKYME

—

Išnuom. 6 kamb. butas 1-me aukšte.
Suaugusiems. Jokiu, gyvuliuku. Cioero778-2233 je ant 49 Ave. Skambint 656-6889

1

HiMiuiiiiiiuuiitiiimiiiuiiiiiiiiniiniiHM

M. A. Š I M K U S
HOTARY PTBIilC
TVCOME T AX SERVICi:

4259 So. Mapletrood, tet 254-7450
Taip pat daromi VERTTMA1,
OIMTNTŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI tr
kitokia blankai

BALYS BUDRAITIS

CeJl JANET MILLER
(314) 426-7060
An Ecroal opportuntty emnlorar

4243 W. 63rd St., Chicago, HL
767-0600 arha 778-9S71
3 ^

Mušt be able to use all tęst ecrdipment
incluUinsr
sigmai generators,
seopes, Collins. King, Lin Aire, etc.,
bencb tęst eqnipment.
Mušt be self
starte rs.

5 ^

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,

HELP WANTED

MOTERYS

CRT OPER'S, CLERK TYP1ŠTS
GENERAL. CLERICA L

ar© growing and have inunedines jis plačiausiai skaitomas lie at©WeDpeninics
for sharp individuals
a hlgh school educatioa or
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai with
©qulvalent to work at onr convenl-

fmiiniiHHHtHiiiiniHwwiimmiiHHHi» nos yra visiems prieinamos.

V A L O M E

CP

KILIMUS IR BALDUS

o

o

ent Nortb. Mlchifjan Avenue offiees.
If yoo can type 40WPM wc wfll train
you to operate our CRT Termteals.
W G offer a good «tartlng salary and
oompany paid benefits. Pleaae c»U
tor interview appointmcnt:

Perskaitę "Draugą", duokite
PLetnname Ir vašknojame
PAT MITRAI — 645-5962
visa rOSin grindis.
Kqual opportunlty emptoyer,
m./t.
jį kitiems pasiskaityti.
i. BUBNYS — TeL B E 74068
HELP WANTED — MALĖ

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir Paprastos, Radijai,
Stereo tr Oro Vėsintuvai
P a u s u l i i s n tr T»**ym«s

M I G L I N A S TV
2346 W

A9th S t , tel T76-14>V8

IMIIIUIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIHnilIlIHI
Imirtv f»reklp pti«*rt*kiw
nebran
giai t* mnna SBSsMfc

O08NO8 PABCK&8 EXFRK8S

SIUNTIMIAI Į LIETUVA

^

:

IMMEDIATE 0PCNINGS

PLASTIC EXTRUSION
T0P VVAGES TO EXPERIEMCEO MEH
Por SET-UP and EXTRUDBfG OP PROPŪUBS wifh Kno«N
ledge of most rigid Thermo Plastiea. Wot^ver, WTTJ, TRA3N
thoee with sitfficient MECHANICAL experience. Openingw on
all 3 shifts.

EXCEtUENT OOMPANY BENEFTPS.
CALL POR AFPOINTMENT

• M 8. Halstod 8t.. CbJcaao, m S0S8S

asai w . eatn s t , aaemęa, m. •©«»
l e l e L : S3&-97S7 — S&4USSM

Vytsstas Vslantuiaa
•••(!.iiw.litt(ll)lllll.llltilllfllflf|llll IIIHII

67M33S

^

PATJ*JO NELAIMINGIEMS '• DRAUGAS. antradienis, 107? m. kovo mė?v 28 <i

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
(Nukelta į 5 psl.)

dijo valandėlėmis ir TV? Tiesa,
jas ar kiti, spektakliui pasibaigus, iš administracinio biudžeto kar-j
pamato įvairių plyšių, įtrūkimų tas nuo karto jiems paskiriama j
dekoracijose ir pan. Tada greitai 25, 50 ar net 100 dol. vienkar
tenka viską lopyti, tvarkyti ir tinės aukos, nes didesnių sumų
ypač skubėti, nes, kaip žiūrovai skirti neleidžia kuklus administ
žino, spektakliai ir atskiri veiks racinis biudžetas. Jei apie pa
mai visada prasideda be vėlavi grindinę mūsų "jėgainę" nerašys
mosi. Tą tradiciją opera kietai laikraščiai, nekalbės radijo, var
vykdo ir, mums beskubant, tenka giai ji taip sparčiai augs, kaip
kartais gerokai prakaito pralieti. auga. O lietuvių laikraščiai ir
O kai pasibaigia visi operos spek radijo valandėlės vos suveda ga
takliai, vėl reikia dekoracijas nu lą su galu. O jei juos ištiktų
imti, sutvarkyti ir išvežti į san milžino "Daily News" likimas?
dėlius, kuriuos Opera yra nu- Man regis, kad viena iš fondo
pareigų padėti mūsų laikraš
samdžiusi".
čiams ir radijo valandėlėms iš
Tai dalis pareigų, kurias atlie
silaikyti. Ir tai būtų galima įvyk
ka scenos vadovas ir jo talkinin
dyti tada, jei pelno skirstymo ko
kai užkulisyje, paruošdami spek
misija kas metai tam tikrą sumą
takliui sceną ir ją keisdami ats
paskirtų spaudai ir radijui pa
kiriems veiksmams. Be jų didelės
remti, kaip paskiria lit. švietimui,
ir pinigais neapmokamos talkos
Kultūros tarybai, rašytojams ir
kažin ar Lietuvių opera subalan
pan. Spaudos parėmimo klausimą
suotų biudžetą, kažin, ar jį būtų
ne vieną kartą kėlė redaktoriai
sulaukusi 22-tojo darbo sezono.
vedamuosiuose, jis taip ipat iški
Lygiai tą patį reiktų pasakyti ir
lo ir paskutinėje fondo spaudos
apie chorą, metų bėgyje paaukokonferencijoje.
jantį dar daugiau pinigais neap
mokamų valandų, taip pat ir apie
valdybos narius. Čia ir yra pa
MERGAITĖS LAVONAS
grindiniai pamatai, išlaikantieji
Lietuvių operą.
Lavonas 21 m. amžiaus mer
LIETUVIU FONDAS
IR SPAUDA

Amerikiečių katalikų organi
zacija pagalbai užjūrio kraš
tam — Catholic Relief Services,
praėjusiais metais suteikė para
mą daugiau negu aštuoniolikai
milijonų žmonių įvairiuose pa
saulio kraštuose. Tam tikslui
organizacija per vienerius me
tus surinko apie dvylika mili
jonų dolerių aukų. Surinktų
maisto produktų ir įvairių gė
rybių vertė siekia daugiau ne
gu 50 milijonų dolerių. Ame
rikiečių katalikų žmonių pagal
bos organizacija Catholic Relief
Services taip pat ir šiais metais
numato padėti įvairiem Trečio
jo pasaulio kraštam. Pagalba
bus
teikiama ypač nuo sausros
Sol. A. Voketaitis koncertuoja Los Angeles. Akompanuoja R. Apeikyte
Nuotr. L. Kanto nukentėjusiem Afrikos kraštam,
kuriuose trim milijonam žmo
nių gresia badas.
mos sambūris yra pakviestas
LIETUVIAI
gastrolių į Detroitą gegužės 20
— Kas kiekvieną giria, nie
V. Iri.
ko negiria.
Samuel Johnson
CALIFORNIJOJE ir 21 dienomis. •

Brone ir Stasys Juozapavičiai

A.f A.

FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus,
jos seseriai VANDAI URBONIENEI ir ŠEIMAI reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Brone ir Stasys Bužinskai
su šeima

"SAULĖGRĄŽŲ SALA"

Los Angeles Dramos sambū
ris balandžio 29 d-, 7:30 vai
vak. Thomas K. Starr gimnazi
jos salėje, Fountain Ave., sta
to Vyt. Alanto 3-jų veiksmų ko
mediją "Saulėgrąžų sala".
Komediją režisuoja D. Macgaitės Joanne Hirshfield rastas kialienė; dekoracijos — P . Japo laiptais namo 1440 N. Cle- siukonio, rez. padėjėjos: E . Do
veland, Chicagoje. Jokių prie vydaitienė, I. Tumienė. Vaidina:
vartos žymių jos kūne nerasta, D. Barauskaitė, V. Dovydaitis,
bet matyti adatų ženklai ran V. Jatulienė, S. Matas, M. Priškose. Policija mano, kad ji mantas, S. Stančikas, R. Zelemirė nuo pergausios narkotikų nytė, R. Žukas,
dozės. Nustatyta, kad ji buvo
Po 'Saulėgrąžų salos" spek
jauniausia duktė
Evanstono taklio liet. tautiniuose namuose
gydytojo dr. J. Hirschfield.
bus dailės darbų paroda, kui rioje dalyvauja jaunieji daili— JAV 1968 m. pagaminta! ninkai: S. Stancikas — tapyba,
640 mil. porų batų, bet dėl im-; R. Žukas — fotografijos menas,
porto 1977 m. ta gamyba su- A, Ambrozaitytė (iš Cbicagos)
mažėjo ligi 400 mil. porų. Im- — tapyba,
portas nuo 175 miL porų pakilo
Su "Saulėgrąžų" sala" ir B.
ligi 370 mil. porų 1977 m.
Pūkelevičiūtės "Palikimu" Dra

Lietuvių fondo vadovybė su
spauda ir radijo
valandėlėmis
stengiasi palaikyti kuo geriausius
santykius. Nuo 1962 m., kada
fondas įsikūrė, iki šių dienų kar
tas nuo, karto šaukiamos spau
dos konferencijos, kurių metu pa
informuojama apie fondo veiklą,
skirstomą pelną, ateities planus.
Panašaus pobūdžio ir kiek pla
tesnės apimties informacinis po
sėdis įvyko trečiadienio, kovo 8
d. vakare, Jaunimo centro kavi
nėje. Kai sužinojom, kad pvz.
Lietuvių rašytojų "draugijai jos
metinėms literatūros premijoms
fondas jau yra paskyręs 14,000
dol. ir kad LRD prašo premi
joms skiriamą sumą padidinti, ne
vienas susidomėjom, kiek Lietu
vių fondo pelno skirstymo komi
sija yra paskyrusi pinigų lietuvių
spaudai, radijui ir TV paremti?
Pelno skirstymo komisijos pirm.
dr. K. Ambrozaičio atsakymas bu
vo, kad spaudai paremti per visą
fondo gyvavimo laiką buvo pa
skirta taip pat apie 14,000 dol. ir
kad tam tikra suma dar skiriama
iš administracinio biudžeto. Bu
vo įdomu, kokiai spaudai parem
ti atiteko tie 14,000 dol.? Pasi
rodo, kad specifiniai: "Lituanus"
žurnalui, informuojančiam ame
rikiečių intelektualinius sluoks
nius apie lietuvių ir kitų baltiečių pasiektus mokslinius bei kul
tūrinius laimėjimus, taip pat
"Eglutei", kurią skaitydami lie
tuvių vaikai geriau pramoksta lie
tuvių kalbos. Abiejų minėtų žur
nalų egzistencija svarbi, jie atlie
ka savo funkcijas ir reikia džiaug
tis, kad Lietuvių fondas juos pare
mia.
Bet kaip su tais laikraščiais,
radijo valandėlėmis, kurie Lietu
vių fondo idėją rėmė ir apie fon
dą tiek daug rašė ir teberašo?
Kaip atrodo, jiems LF pelno skirs
tymo komisija nėra paskyrusi nė
cento. Jiems atitenka tik nuotru
pos iš LF tarybos patvirtinto ad
ministracinio biudžeto. Iš tų
nuotrupų nemaža suma atitenka
"Pasaulio lietuviui", nes jo pusla
piuose skelbiami narių įnašai,
nauji nariai arba tie nariai, ku
rie padidino įnašus. Reguliariai
duodami skelbimai ir "Margu
čio" radijui. Nuo š.m. sausio 1
d. kiekvieno mėnesio narių įna
šai atskirais skelbimais pradėti
skelbti ir "Drauge". K šio biu
džeto dalis pinigų atitenka ir fo
tografui, fotografuojančiam svar
besnius Lietuvių fondo įvykius.
Taigi, kas belieka kitai spaudai
ir radijo bei TV valandėlėms?
Ar pvz. didžiausiam mūsų dien
raščiui "Draugui" užtenka tik
kelių ar keliolikos skelbimų me
tuose? O kaip su "Dirva", "Dar
bininku", "Keleiviu", "Tėviškės
Žiburiais", "Naujienomis", nes vi
si tie laikraščiai apie fondo veik
lą deda pranešimus. Kaip su ra-

A. t A. FILOMENAI BUTĖNiENEI mirus,
seserį Vandą Urbonienę su seimą ir kitus
gimines nuoširdžiai uijeučisme.

A. f A.

AGNIETEI MICKEVIČIENEI mirus,
sūnų GEDIMINE su ŠEIMA nuoširdžiai užjaučia
Dainavos Ansamblis

Mylimai motinai

A. t A. AGNIETEI MICKEVIČIENEI mirus.
dukrai STASEI LABMAUSKIENII. jos Šeimos na
riams ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime.
Chicago* Ateitininkai Sendraugiai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir 6ERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So, California Avenue

A.ĮA.
PAUL B A N I S

Telefonai L* 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage • renue
Teleion > — YJLrdb 7-1741-2

Anksčiau buv. fotografas IUington Studio, 2258 W. Cermak Rd.

Gyveno 2258 West Cermak Rd., Chicago, Illinois.
Mirė kovo 23 d., 1978 m., 9:00 vai. vakare, sulaukęs
88 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioj, 2314
West 23rd Place.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 29 d. iš koplyčios
9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę lieka: DRAUGAI.
Laid. direkt. Step. C. Lack ir Sūnūs, tel. 847-6672.

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN / M E .
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A. BARBARA SKIRIS
MIKOLAITYTĖ
Gyveno "Cicero, Illinois.
Mirė kovo 24 d., 1978, 7 vaL vak., sulaukus 67 m. amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Velionė buvo našlė a. a. Joseph.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Clare, marti Joanna, 2 anū
kai Robert ir Donna, 2 seserys: Lucy Beard su vyru Robert, ir Sabina
Milbratz su vyru Frank ir jų šeimos, brolis Lawrence Mikolaitis,
brolienė Betty, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė šv. Kazimiero Seselių rėmėjų dr-jai ir Maria High
School Alumni Association
Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S. 50 Avenue, Cicero.
Laidotuvės įvyks antrad., kovo 28 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus
atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

A.fA.
MARY NORVILLE
\ZF.NiXKAITt
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną, senelę, kurios netekome
1977 m., bal. 1 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už Jos sieią .šv. Mišios bus atnašaujamos balandžio 1 d.
8:30 ir 9 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje.
Tuoj po pamaldų bus paminklo pašventinimas šv. Kazimie
ro kapinėse — sekcija 70, blokas 24.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
už a. a. Mary Norville sielą ir taip pat dalyvauti paminklo pa
šventinime.
Nnliude: Vyras, sūnūs, duktė
marčios, žentai ir anūkai

P E T K U S
TĖVAS IR ŠONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TBYS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St,

Tel. GRovenhiil 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-0
AOB9T9J AUTOMOBILIAMS

BT ATYTl

IAHX)TUViy DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai.
Laid. direkt. Jean Vance — Tel. 652-5245

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
Mylimai motinai

A. f A,
MARIJA GIRDVAINBENĖ
JATULYTfc

f,

Gyveno Chicago, Illinois..

SN7 SO. LITUANICA AVE.

A. t A. FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus,
dukrai ALGEI ŠLEŽIENEI ir jos giminėms bei arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi
me.
Chicagos Ateitininkai Sendraugiai

Mirė po sunkios ligos 1978 m. kovo 24 dieną.

Tel. YAnta 7-MU

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS
2314 W. 2Srd PLACE
2424 W. «*h STREET
U O So«thwest »ghway,

mus. ra.

VTrjsinia 7-6*72
TeL FEpubUc 7-1213
TeL 97444M

PETRAS BIETONAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL LAfayette 3-JS73

Gimė Lietuvoje, Šiauliuose.
Vokietijoje gyveno Hanau lietuvių stovykloje.
Pasiliko dideliame nuliūdime: sūnūs Kęstutis ir Vy
tautas bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Lietuvių Tau
tos Fondui.
Laidotuvės įvyko pirmadienį, kovo 27 dieną. Palai
dota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuliūdę: Sūnūs Kęstutis

ir Vytautas ir giminės-

JURGIS F. RUDMIN
Mylimai motinai

BU 90. LITUANICA AVE.

A. t k FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus,
RLGE ŠLEŽIENĘ ir VIDĄ ŠILIENC bei visus gimines
nuoširdžiai užjaučia ir liūdi
Marija Mileriene
Elena Baltrušaitiene ir dukros

TeL Y Arde 7-1138-31

POVILAS l RIDIKAS
90.

HALSTED STREET

TeL Y Ar* 7-ifll

VASAITIS - BUTKUS
um so.

AV*, CICERO, ILL.

TeL OLym*c

• • • H K
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(

*
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DRAUGAS, antradienis, 1978 m. kovo mėn. Z8 d.

*~»
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CHICAGOS ŽINIOS

X Illinois Arts Councfl šie
VIŠČIUKAI NE DOVANOMS
KULTŪROS CENTRAS
met paskyrė Lietuvių Operai
Verdi "Nabuoco" operos pasta
Chicagos parkų distrikto ko Neleidžiama vaikams dova
tymui 2,000 doL Tai pirmoji
mitetas priėmė planą, pagal ku noms duoti mažų viščiukų ar
valstybinė parama mūsų Operos
rį south Shore Country klubas, j ančiukų.
Tai skelbia Illinois
veiklai paremti.
Federalnė
;esąs paežerėj, 71 gatvėj, bus j žemdirbystės departamentas.
valdžia, pagal 1965 m. priim:ą
paverstas kultūros poilsio ir Draudimas daromas norint ap
I įstatymą, skiria tam tikrą sur. ą
saugoti tuos paukščiukus.
švietimo centru.
X šv. šeimos vilą Lemonte P«"gU kiekvienai 50 valstijų.
I SIMFONIJOS CHORĄ
nuo šių metų rugpiūčio mėn.|° t o s valstijos meno taryba
ŽUVO UGNIAGESYS
perims nauja administratorė skirsto tą sumą toms organizaGesindamas gaisrą ugniage •Priimami dainininkai į Chicaei
joms,
kurios
ati
inka
nusta-i
vietoj daug metų buvusios ir
sys Daniel McGovern, 47 m., gos Grant Parko simfoninį cho
tytiems
valstybiniams
reikalą-1
jau dėl sveikatos iš tų pareigų
buvo sužeistas krintančio tinko. rą. Reikia sugebėti iš gaidų
vimams.
Opera
džiaugiasi,
susi
pasitraukiančios ses. demenci
Nuvež'as į Billings ligoninę, dainuoti angliškus, lotyniškus,
jos. Administratorė paskirta laukusi amerikiečių paramos ir
mirė. Manoma, kad gavo šir prancūz'škus, vokiškus ir itališ
ses, Grace Carol, kuri šiuo me- kvfeč'a taip pat ir saviškius m
kus kūrinius.
dies smūgį.
tu specia'izuojasi Šv. Kryžiaus I praleisti vieninte'ės progos
SEPTYNIOS MIRTYS
BRANGI KLAIDA
ligoninėje. Anksčiau ses. Grace girsti labai puikią, rvainomis
Marąuette
Parko
lituanistinės
mokyklos
ansamblio
i
ariai,
kurie
daiyvaus
Toronte
V-oje
Dainų
šventėje.
Carol buvo chemijos mokytoja melodijomis perpintą, "NabueNavy Pier Chicagos paežerė Degant namui 235 W. 112 PI.,
Vidury sėdi: ansamblio vedėjas V. Gutauskas, šokių mokytoja D. Narutytė, klebonas kun. A. Zakarauskas:
eo*' operą.
Marijos aukšt. mokykloje.
mokyklos vedėja seselė Edwarda, Tėvų komiteto pirmininkė R. Prapuoleni~-nė ir lituanistinės mokyklos ve je atnaujinama viena auditori Chicagoje, žuvo visa šeima —
Nuotr. V. Noreikos ja. Tačiau projektuose buvo Ann Hampton, 39 m., jos trys
X Gediminas Januia, "Drau dėjas P. Razminas
X Nijolė Jankutė - Užubanepadaryta klaida. Prireikė per sūnūs ir dvi dukterys bei W.
nė kalbės apie Jurgio Jankaus go" premijos mecenatas, vyčių
taisyti apšvietimą ir akustiką, Westbrook. Vaikai tarp 5 ir
kūrybą rašytojui skirtoje va veikėjas ir Dariaus - Girėno
kas kainuos 250,000 doL Vie 13 m. Spėjama, kad namas už
karonėje šį penktadienį, 7 vaL aero klubo organizatorius, ne
šųjų miesto pastatų komisija sidegė nuo elektrinio šaldy
vak.. Jaunimo centro kavi seniai atšventė keleriopą su
kaktį: savo amžiaus kapos, ve
nusprendė tokią sumą pataisy tuvo.
nėje.
mams skirti.
x Ktm. dr. Jonas Kubilius, dybų dešimties metų ir klubo
FIRMOS IR INVALIDAI
Petras
Pupiai,
—
Stasys
Vaškys
ir
Sofija
—
Zuzana
ir
įsteigimo
Australijoje
25
m.
J. A. VALSTYBĖSE
SJ., Aušros Vartų parapijos
SKAUDI NELAIMĖ
JAV Darbo departamentas
St. Petersburg, Fla., Baltic 12 Vaškienė atsikėlė į Floridą, BelMontrea'yje klebonas, buvo ke Khibo sukaktį žada atžymėti
—
Teofilė
Mišauskienė
iš
įsigijo
butą
—
la
Vista
vietovėn.
Abu
su
žmoEisenhowerio greitkely susi- tirs, ar 30 Chicagos firmų, tu
lioms dienoms atvykęs į Cfcica- kada nors rudeniop. Su tuo bus Union Pier, Mich., atvyko į butų namuose
vyriausybės užsakymus,
pastogę.
j
na
dalyvauja
vaidintojų
grupėj
i
galima
jungti
ir
kitas
sukaktis.
d ū r ė trys automobiliai prie Ra rinčių
gą. Pereitos savaitės pabaigo
Santa Mcnicą, Calif., pas savo
neatmeta
norinčių dirbti inva— Kun. Pragulbickas. kun., ir Lietuvių klubo chore. Sta- j c : n e gatvės, Chicagoje. H. Harje Jaunimo centre jis pravedė
X lietuvių fondo rudens va- draugę AL Vidugirienę. Ji da'idų.
tris vakarus trukusias rekolek jaus pokylis šiemet įvyks spalio lyvavo šv. Kazimiero parapijos Žemaitis ir muz. 1Mamaitis ko- sys geras kalbėtojas, dirbo N. | rfugton, 54 m., norėdamas savo
vo
12
d.
viešėjo
S
:.
Petersburg
Yorke, banke. Kovo 9 d. vai- automobihu pereiti į ki ą liniMICHIGANO ŽUVYS
cijas akademikams skautams,- 28 d. naujame Marriot viešbuty, bažnyčioje lietuvių pamaldose
Beach,
Fla.
Svečiavosi
pas
dino
komedijoj:
"Apdraudos.
j
atsitrenkė
į
sunkvežimį,
o
ą
ėms, ir jų šeimų nariams bei Chicagos miesto centre.
ir skautų surengtoje Kaziuko
Jei Michigano ežere sugauta
pinigai".
Justiną ir Eleną Dirginčius.
sunkvežimis
dar susidūrė su ki žuvis sveria 7 svarus ar dau
artimiesiems. Rekolekcijas lan
mugėje.
X Sv. Kryžiaus ligoninėje
— Sofija Salienė, mirusio
— Rašyt. Juozas Švaistas su tu automobiliu. Harringtonas giau, Ulinois Sveikatos depar
kė apie 100 asmenų, o baigia
— Denver. Colo, amerikiečių
profesoriaus
Salio
žmona,
St.
jau
dabar
pradėjusi
programą
laukė 87 m. amžiaus. Gimė Ro- sunkiai sužeistas ir nugabentas tamentas nepataria tokios žu
moji konferencija ir pamaldos
laikraštis "The Danver Post"
Petersburge
mėnesį
svečiavosi
paruošti
visus
tarnautojus
ir
kiškyje
1891 m. kovo 18 d. Šiuo, i • * L u k ° ligoninę,
sutraukė daugiau kaip 200 da
kovo 13 d. laidoje išspausdino
vies valgyti daugiau kaip kartą
Techniškuosius reikalus' pareigūnus vadinamam tornado ^ ^ ^ ^ ^ M ^ T l k * ^
\ P*f Kačinskus, jau seniau čia metu gyvena Los Angeles,
savaitėje — perdaug chemika
DEMONSTRAVO PRTEŠ
įsikūrusius.
sezonui.
Kadangi
kiekvieną
pa
tvarkė Vytautas Kamantas.
Calif.
lų. Tik mažąsias žuvis galima
kultūros
puoselėtojus.
Prie
RUSUS
vasarį ir Chicagą paliečia di straipsnio įdėjo juostą audžianvalgyti dažniau be pavojaus.
— Vakaronė su poetu Sta
— "Postband Oregon" laik
x Ona ir Stasys Piežai išvy desni ar mažesni oro netikėtu
Chicagoje priešais JAV —
NAUJI UGNIAGESIAI
ko į rytus aplankyti savo sū mai — audros, tai programa čios Irenos Bochus nuotrauką I siu Santvarų įvyks balandžio 8 raštis, Seattle, Wash, įsidėjo Sov. Sąjungos draugystės būs
naus Tomo su šeima ir S. Pie- pradedama iš anksto, kad ligo ir taip pat su jo drožiniais Vyt.! d. 7 vai. vakaro Waterburio straipsnį apie Mocarto "Užbur tinę, 220 So. State SL, demon
Teismas įsakė, kad iki 1980
žos sesers Sofijos Gorney, gyv. niai, ypač vaikučiai, gimdyvės Beliajaus nuotrauką. Kaip ži- j lietuvių klubo svetainėje, 48 toji fleita", kuri čia bus sta stravo grupė jaunų sionistų, m. Chicagoje naujai samdomų
Arnold, Pa. Jie mano ten pa ir po operacijų galėtų būti tin nona. V. Beliajus yra žurnalo i Green Street, Waterbury, Ct. toma gegužės mėnesį. Operoj protestuodami prieš kalinamą ugniagesių pusė būtų priimta iŠ
j "Viltis" leidėjas ir tautinių šo- į Vakaronę rengia lietuvių ben- dainuos ir sol. L. Šukytė, kuri Ščaranskį Rusijos kalėjimuose.
būti iki pavasario. St Pieža kamai apsaugoti.
mažumų.
kių puoselėtojas.
{druomenės apylinkės valdyba. gražiai aprašoma, kaip iškili,
dar tikisi aplankyti Galitzen,
X Jonas Narbutas, sporto
Lietuvoj gimusi solistė.
Pa., kur ilgus metus dirbo ir
leidžiąs didelį vei-' x Antano Gustaičio vieno
žurnalistas,
X "Noriu išreikšti savo pa
yra palaidotas kun. Galicenas,
— Dafl. Albinas Elskus da
Lretuvos kunigaikščių šeimos kalą apie Lietuvos sportą, kai- veiksmo ir trijų paveikslų le-\ dėką "Draugo'' leidėjams ir relyvauja
Amerikos vitražistų pa
narys. Jis buvo pirmas kuni bės "Lietuvos Aidų" radijo pro- genda "Generalinis dvasios va- daktoriams už didelę ištvermę,
rodoje, kuri vyksta Crafts mu
gas, įšventintas 1795 m. Ame gramoj balandžio 1 d. tarp 8 ir da«" ir Liudo Dovydėno viena- taip ilgai leidžiant dienraštį.
veiksme pjesė "Kiaušinienė"; Nors "Draugas" atkeliauja pas ziejuje Manhattane, arti Moder
rikoje, kai su motina atvyko iš 10 vai. vak.
yra daTis naujos programos, ku- j mane po 2—3 numerius iš kar- niojo meno muziejaus. Apie
Prancūzijos, kur jau buvo pra
x Marija Stankus. 23-jus me
parodą parašė Time žurnalas,
dėjęs savo mokslus. Pamėgęs tus išdirbusi Šv. Kryžiaus ligo rią Antras Kaimas atliks Play-! to (tai pašto kaltė), bet vis tiek
h^use salėje (balandžio 15 ir 22 jie mielas ir brangus". Taip kur buvo paminėtas ir Alb.
Ameriką, Marylando valstijoje ninės
centrinio aptarnavimo
darbavosi kaip misionierius. Jo skyriuje, pasitraukia į pensiją. d ) , ir Jaunimo centre (balan-įrašo mums nuoširdus skaityto-,Elskus. Daug išsamiau ir pla
tėvas Dimitrinis Galicenas bu Jai, kaip ilgametei tarnautojai, džio 29 d.). Dėl rezervacijų j jas Ig. Kazlauskas iš Great čiau parašė Craft Horizons žur
Necko, N. Y. K a r t u atnaujino nalas vasario mėnesio numery,
vo rusų ambasadorius Olandi kovo 30 d. ligoninėje rengiamas šokite pranešimus "Drauge".
prenumeratą ir pridėjo 9 dole- I d ė J ° v i e n j * A*0- Elskaus vitrajoje. Kun. Galicenas įsteigė atsisveikinimas su ligoninės tar
x Domininkas Varnas, Chi
rių auką. Už viską dėkojame, j ** —rožių langą ir labai gražiai
Loretto miesteli Pennsyrvanrjo- nautojais ir pareigūnais.
cago, 111., senas ir uolus "Drau
X Pianistas Manigirdas Mo- įvertino jo vitražinę kūrybą,
j e ir ten užbaigė savo gyve
go" skaitytojas, išre : škė savo
Kaip jau "Drauge" buvo rašyta Marijos aukšt. mok. mokinės gražiai
X
Birutė
Kažinskienė,
CMpasitenkinimą dienraščiu, atnau tekaitis akompanuos De Paul
nimą.
pasirodė aukštesniųjų mokyklų mokslo projektuose, gaudamos įvairių
AUSTRALIJOJE
cago, m., pasinaudodama "Drau jino prenumeratą ir įteikė 10 universiteto s ^ t o m o m operom
atžymėjimų. čia matyti sesele Margaret Zalot, mokslo klubo moderatoX Dr. Alfonsas Stankaitis. go paskelbtu knygų nupigini- j
.
.
Bernsteino ""Trouble m Tahiti'
— Rašytoja Irena Naudžių- re. Andrea Buskiewicz, Guoda Antanaitytė, Christine Skirius, Judith
dol
Rartu ^ ^ ^
Wethersfield. Conn.. atsiuntė 9 mu, nusipirko už didesnę sumą
ir Mozarto
I e
naitė-Joerg
sulaukė 56 m. Ji Ann Krupinski, Guadalupe Rodriguez
' " ? Empresario".
dolerių auką. Nuoširdžiai dė įvairių leidinių. Paliko ir auką ' geriausios kloties savo dienk
gimė
Kaune
1922
m. kovo 20 d.
raščiui. Nuoširdžiai d ė k o j a m e . | f ^ S ™ " J f t
™ \
r'-""
kojame.
Dėkojame.
"^
! balandžio 1 ir 2 d. De Paul Lm- Jos romanas "Taika ateina į
Valentis iš Bad Vv'oerishofeno;
VOKIETIJOJE
x Jonas šarka, Omaha,
x Gustave Černius, Notre į den Park Campus, 804 W. Bel- slėnį", susilaukė gero kritikos
turiningą pamokslą pasakė ir
Vertinimo, taipgi gerai įvertin
Nebr., savo sveikinimus "Drau-1
— Munchene LB apylinkės
Dame des Anges Montauben, den Ave.
maldą už tėvynę sukalbėjo, kun.
gui" parėmė 9 dolerių auka.;
Ka-adoje, išreiškė pasitenkinix Margučn? ritinė urnas vai- tas ir novelių rinkinys "Laimės visuotinis narių susirinkimas [Pr. Skėrys. Ekumeninėms paNuoširdžiai dėkojame.
išrinko naują valdybą: pirmi
rną dienraščiu, atnaujino pre- kams, ruošiamas Pr. Dielininkai- eškotojai".
| maldoms baigiantis, už jas kuX Vytautas V. šeštokas. Los
ninkas Richardas Hermanas, se
rumeratą ir pridėjo 7 dolerių čio jaun. moksl. ateitininkų kuonigams padėkojo klebonas kun.
—
Sydnėjaus
lietuviai
telkia
pos, įvyks Atvelykio sekmadie
Angeles, Calif., atnaujindamasį
kretorius dr. Kajetonas Čegins
auką. Dėkojame.
nį, balandžio 2 d. nuo 2:30 vai. lėšas jaunimui, kad jis galėtų kas ir iždininkas stud. Mečys A. Rubikas.
prenumeratą pridėjo 10 dolerių'
x Bronius Juška, Kenosha,
p. p. Švč. M Marijos Gimimo nuvykti į Lietuvių dienas Karą- Landas.
auką. Labai ačiū.
— Muenchene Lietuvos nepri
Wis., aktyvus bendruomeninio„ o r i _ doje. Lietuvių pastangas remia
x Rūta Stauskas, Chicago, :
0
klausomybės
minėjimas įvyko
kas ir dienraščio bendradarbis,! ^ E ^ J ? ^ • ^ J ?
™
— Vasario 16 gimnazijoj šiuo
Washtenaw Ave., Chicago, Dl ir australai.
D!., aukojo 7 dolerius. Dėkui j
vasario 18 d. Susitikimų name.
LB apylinkės susirinkimo metu
metu mokosi 68 mokiniai. Kiek
į Kviečiamas visas priešmokyklix Antanas Drutys, žinomas
—
Kun.
Pranas
Dauknys,
Šventė pradėta tautos himnu.
parinko "Draugui" aukų. Au
anksčiau buvo 70, t y. 10 dau
i
nio
ir
pradžios
mokyklos
amčikagiškis, atnaujindamas pre-:
Atidarymo žodį tarė, svečius
"Tėviškės
Aidų"
redaktorius,
kojo: V. Samulkmis — 5 dol.,
giau, negu pernai. Mokinių
! žiaus jaunimas ir tėveliai.
numeratą įteikė 7 dolerių auką. j
vokiškai pasveikino ir progra
bus pagerbtas jo 25 metų kuni
V. Vilcinas — 3 dol., Br. Jaras
x A. Domeika, Toronto, Ont., gystės sukakties proga. Austra skaičių žymiai pakėlė iš Ame mą pravedė VLB Muencheno
Ačiū.
— 2 dol., Br. Juška — 5 dol.
atnaujindamas prenumeratą pa lijos lietuvių federacijos valdy rikos ir Lietuvos pernai atvy apylinkės pirm. R. Hermanas.
X Aukų atsiuntė: 5 dolerius
Visiems rėmėjams nuoširdžiai
X
Gasparas
Kazlauskas,
ku
skyrė "Draugui" 12 dolerių au ba jam ruošia vaišes Lietuvių kę moksleiviai Dabar iš JAV Paskaitą skaitė iš Anglijos at
— Antanas Kukšta; po du dol. j
dėkojame.
yra 10 mokinių, iš Kanados 8,
ris
Californijoje,
kaipo
prezi
ką. Nuoširdžiai dėkojame.
— J. Tapulionis. K Pakeltis,
vykęs dr. A. Štromas. Meninę
namuose Melbourne balandžio
iŠ Venecuelos 1. Mokyklą lan
x Antanas Buknis, CleveX Juozas Dženkaitis, Glen- 8 d.
Ant. Sprainaitis; 1,50 doL — dentas vadovauja savo Astrodalį atliko solistas R. Dauno
ko 33 mergaitės ir 35 berniu
Marija Jarienė. Visiems malo Arc Co., čia kalba Operos me land, Ohio. prie prenumeratos dale. Calif., atnaujindamas pre
ras iš Stuttgarto ir aktorė Da
cenatų vardu po praeitų metų mokesčio pridėjo 9 dol. auką. numeratą parėmė savo dienraštį
— Kunigą Alfonsą Savicką kai.
niai dėkojame.
nutė Krištopaitytė - Hermann
operos spektaklių. Jis, ne tik Labai ačiū.
Australijos valdžia apdovanojo
9 dolerių auka. Ačiū.
— Memmingene Vasario 16-ji iš Strasburgo, kuriuos klausy
x Tik 3 dienos liko iki Verdi kad kasmet atvyksta į operos
garbės medaliu. Apdovanojimo
atšvęsta vasario 25 d. evang. tojai šiltai sutiko. R Raunorui
"Nabuoco'' operos premjeros, spektaklius, bet ir mūsų Operos
priežastis tokia: 1977 m. sausio
parapijos salėje. Minėjimą pra akompanavo muencheniškis A.
kuri bus jau šį šeštadienį, ba veiklą remia finansiškai. Šiais
mėnesį įvyko Granvillės tilto
dėjo vietos LB apyl. pirm. V. Hermanas. Daugelį sužavėjo
landžio 1 d., 8 vai. vak., Mari metais jis vėl atsiuntė 1.000
tragedija, kai traukinys, vežda
Eernotas, pasveikindamas visus aktorė Krištopaitytė, iŠ atmin
jos aukšt. mokyklos salėje. H-į dol. čekį, tuo labai sumažinda
mas darbininkus į darbą, nusly
lietuviškai ir vokiškai. Pagerbti ties meniškai padeklamavusi
lietai dar gaunami Vaznelių' mas Operos finansinę naštą sta
do nuo bėgių ir atsitrenkė į
žuvę už Lietuvos laisvę. Sveiki bene 16 poeto Aisčio eilėraščių.
krautuvje, 2501 W. 71st Stį tant kasmetines operas. Lietu
stulpą. Kun. Savickas taip pat
nimo žodžius tarė ir evang. kun. Pasirodė ir Muencheno lietuvių
Premjeros vakarą bilietų kasa vių Opera šiam didžiam mece
vyko tuo traukiniu į darbą. Pa
Teichert bei vietos latvių pirm. jaunimo tautinių šokių grupė
bus atidaryta 6 vai. vak. Pra natai reiškia gilią padėką.
matęs katastrofą, liko nelaimės
Filipson. Paskaitą skaitė dr. ratukas.
šome tuos. kurie dar nesuspė
vietoje, guodė sužeistus ir jiems
(pr.).
Alina Plechavičiūtė-Veigel. Pa
jo įsigyti bilietų, atvykti ir iš
padėjo, kaip įmanvdamas gelbė
rodytas V. Bernoto sukurtas, įs
x Lietinių Moterų Federaci
girsti reto grožio operą. (pr.). Į
jo, o mirštantiems davė pasku
pūdingas gyvasis paveikslas
jos Chicagos klubo valdyba pra
tinius sakramentus. Shio metu
x Reikalinga raštininkė —
"Žiupsnelis mano Žemės". Vaidi
neša, kad tradicinis Velykų sta
kun. Savickas gyvena Austrijo
Mutual Federal Savings and lo pobūvis, numatytas surengti
no Daina VVeh-Punginy^ė, Ange- Idvokatas JONAS GIBAITIS
1
je,
baigia
ruoš
i
daktaratą
ir
Loan Association of Chicago. Atvelykio sekmadienį, balandžio
lika Jurgaitytė, Audronė Veine6247 So. Kedzie Aveuue
žada grįžti į Sydnėjų.
Skambint 847-7747.
(sk.). 2 d. Lietuvių Tautiniuose Na
rytė ir Joana Bernotaitė. Piani
TeL: 776-8599
— Česlovas Liutikas, žinomas nu porą muzikos kūrinėlių pas
x 1978 ra. kelionių ) Vflnių muose, dėl susidėjusių aplinky
Chicago, Ulinois 60629
visuomenės darbuotojas, gra kambino D. Weh. Uždarymo žo- Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak.
tvarkaraštis jau paruostas. Tei bių, šiais metais neįvyks. Visos
Putnamo seselių rėmėjų kovo 19 d. surengtam koncerte Chicagos Jau žiai tvarko Sydnėjuje esančią ! dį tarė V. Bernotas. Vasario 26
raukitės pas Marių Kielą, 65.57 padarytos rezervacijos atšau nimo
Seštad. 9 vai iki 1 vai. d.
centre sol. G. Čapkauskienė (dešinėje) iŠ Mbntrealio su akompaValdyba
lietuvių biblioteką. Jam padeda maldininkų pilnoje senelių kopSo. Talman Ave., Chicago, TU. kiamos.
niatorium muz. M. Motekaičiu ir rėmėjų pu-mininke Marija Remiene
(pr.).
6062a t e l e l 737-1717.. (pr.).
ilyčioje šv. Mišias aukojo kuo.
Nuotr. D. Vatew 4 Jadvyga Venclovienė,
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