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CARTERIS ATSISAKO
NEUTRONINES BOMBOS

"LKB Kronika" Nr. 31

Kaip lengviau uždaryti
maid os namus?

Jo politiniai ir kariniai patarėjai yra kitos nuomones
Washingtonas. — Prezidentas
Carteris apsisprendė sulaikyti ne
utroninės bombos gamybą- Kaip
žinome, Sovietų Sąjunga prieš tą
bombą suorganizavo nepaprastą
kampaniją, įjungė mokslo žmo
nes ne tik savo, bet kur tik pa
siekė jų ranka, kalbėjo apie gink
lą kaip labiausiai "nehumanišką",
nors bomba skirta tik gynybai.
Carteris apsisprendė prieš bombą,
neklausydamas nei užsienio poli
tikos ekspertų, nei karinių pata
rėjų.
Kiek yra žinoma, Carteris šia
nuolaida tikisi su sovietais susi
tarimo sulaikyti atominių ginklų

Valdžia ii nepraktikuojančių, sau palankių katalikų sudarė parapijcs komitetą
nepraktikuojantys katalikai ir kad neįeitų į tradiciją valdžios
net nepavyzdingo gyvenimo žmo- bandymai savo nuožiūra sudary
nes. Mes protestuojame prieš šį ti parapijos dvidešimtukus ir vyk"Religijų reikalų tarybos
grubų vietinės valdžios kišimąsi domuosius organus,
įgaliotiniui K. Tumėnui
į mūsų parapijos vidaus reikalus.
Pajevonio parapijoje labai uoli
Vištyčio Katalikų
Prašome išaiškinti šį incidentą apylinkės pirmininkė irgi persi parapijos komiteto
ir patvarkyti, kad pas mus įsta stengė į dvidešimtuko sudėtį įra
tymų nepažeidinėtų valdžios pa šydama pačios pasirinktus asme
Par
eiškimas
reigūnai ir kad mes galėtume ei- nis, kuriuos vėliau buvo privers
ta išbraukti.
Mes, Vištyčio parapijos religi- ti savo pareigas.
Kybartų parapijoje dvidešim
nes bendruomenės dvidešimtu
1977 m. gruodžio m ė n "
tuko nariai, klebonui nežinant
kas, esame labai nustebinti ir pa
Pasiuntus K. Tumėnui šį buvo sukviesti į miesto vykdomą
sipiktinę, kad be jokios priežas
ties buvome pašalinti iš savo pa skundą, į Vištytį atvažiavo rajo jį komitetą, ir atvykęs pavaduo
reigų, nors mes patys šito nepa no vykdomojo komiteto pavaduo tojas Urbonas, įsakė pasirašyti
tojas J. Urbonas ir, surinkęs skun naują sutartį. Kybartiečiams atsi
geidavome.
Vištyčio apylinkės atstovai, ga dą pasirašiusius ir net nepasira sakius šitai padaryti, J. Urbonas
vę rajono įsakymą, pasikvietę į šiusius asmenis, šantažavo, įkal- pareiškė nušalinąs Kybartų para
pagalbą tarybinio ūkio kontoros d a r n a s , kad jie apšmeižę ge- pijos vykdomojo organo pirmi
ir kitus darbuotojus, surinko sa- r d S žmones. Sumaišyti ir nusi ninką nuo pareigų ir įsakė ik
vo nuožiūra atsitiktinius asme gandę žmonės nesusigaudė rajo lapkričio 1 pasirašyti sutartį, nes
nis, sudarė naują dvidešimtuką no pareigūnui priminti, kad apy kitaip gresia bažnyčios uždary
ir, meluodami bei gąsdindami, linkė neturinti teisės sudaryti pa mas.
išgavo iš jų parašus po nauja rapijos dvidešimtuką.
Spalio 31 Kybartų parapijoj
sutartimi.
Įvykiai Vištytyje primena vi- dvidešimtuko keli nariai nuveze
Dalis surinktųjų asmenų yra si»mis Lietuvos kunigams budėti, į Vilnių K Tumėnui šitokį pareiškimą:
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Bogučanai, Sibire, kur Nijolė Sadūnaitė tris mėnesius dirbo kaip valy
toja mokykloje ir ligoninėje

"Š.m. spalio 28 d. Kybartų m.
vykdomasis komUetas mus, Ky
bartų religinės bendruomenės na
rius, sukvietė į savo patalpas ir
iš rajono atvykęs pavaduotojas
Urbonas vertė mus pasirašyti su
tartį panašią į tą, kurią pasira
šėme 1975 m. Skirtumas toks:
dabartinėie sutartyje juodu raša
lu išbrauktas sakinys: "Ši sutar
tis gali būti nutraukta, jei nusta
tytąja tvarka nutarta uždaryti
maldos namus (kulto pastatą),
kuriuo naudotis buvo le?sta šia
sutartimi", o v:eto;e io rašomą'a
mašinėle įrašytas toks sakinys
"Ši sutartis gali būti nutraukta,
jei nustatytąja tvarka bendruo
menė išregistruota.
(Rus daugiau)

"Aušta" Nr. 9 (49)

Iš Lietuvos jaunimo
sąjūdžio istorijos
Kaip pradėta slopinti
16
(Tęsinys 15 vakar dienos)
Kodėl KGB ir jų pakalikai bijo šio jaunimo sąjūdžio, kuris
neturi jokių politinių tikslų?
Kodėl tokios kelionės ir renginiai traktuojami kaip antitarybiškumas?
Visų pirma, valdžia išsigan
do šios veiklos greit augančio
populiarumo tiek mieste, tiek
kaime jaunimo tarpe. Tautiškai
nusiteikusios visuomenės dalies
susibūrimas, spontaniškai kylą-,
entuziazmas, veiklumas KGB
atrodo nacionalizmo šmėkla,
Lietuvos jaunimui kraštotyrinis judėjimas buvo tautinio sąmonėjimo ugdymas. Istorijos,,
liaudies meno bei tradicijų,
liaudies dvasinės kultūros apskritai gilesnis suvokimas padeda pasijusti istorinės tautinės
bendrijos nariu, kurį jau daug

CEĮCAOO, TLUNOZB 6 0 6 9

Lietuvos įžiūri pavojų "valsty
be lipdančiai" betautiškumo
doktrinai.

plėtimą, ir bus mažiau kritikos
iš tam tikrų sluoksnių namie, bet
susilauks pylos iš Kongreso, ku
rio daugelis atstovų buvo nepa
tenkinti Carterio nutarimu sulai
kyti ir B-l bombonešio statybą.
Dar kiti pranašauja, kad Va
karų Europoje toks nutarimas su
kels tiesiog siaubą, rašo "NYT".
Apsisprendimas buvo padarytas
dar prieš Carterio išvykimą į Lo
tynu Ameriką. Ar tuo klausimu
Carterio administracija diskuta
vo ru sovietais ir gaus kokių nuo
laidų iš jų, dar nežinoma. Tik
spėjama, jog sovietai gali susilai
kyti nuo SS-20 raketos statybos.

Grasinimai Amerikai Vel kalbos apie tunelį
Nicosia. — Kipro policija die
ną naktį saugo Amerikos amba
sadą, kai graikai kipriečiai pradė
jo grasinti Amerikai už norą nu
imti boikotą Turkijai. Boikotą:
buvo paskelbtas 1974, kai Turki
ja įsiveržė į Kiprą.

Kiniečių kvartalas San Francisco mieste

Amerikiečiai
^ ^ ^ ^ g y

paslapčių
i
*

Washingtonas. — CIA sluoks
niuose nusiskundžiama, kad šiuo
metu daug sunkiau surati agen
tų užsieny nei btrro anksčiau. Su
sidarė bendra opinija, kad ame
rikiečiai nemoka išlaikyti paslap
čių, o antra, kas visur kitur pa
sauly laikoma paslapty, Ameri
koj privaloma padaryti nepaslap
tingi.

Netaupiai tvarkosi
Washingtonas.
— Sveikatos,
švietimo ir gerovės drpartamentas tvarkosi n2 taip jau labai payzdingai. iei Kongrese yra žino
ma, kad 1977 neplaningai išleis
ta apie 7 bilijonai dolerių dėl vi
sokių suktybių ir kitų nepateisi
namų išlaidų. Departamento sek
retorius Califano pripažįsta ir sa
ko, jog tai sudaro 5 proc vi:o
biudžeto.

Prancūzai apie
Belgrado konferencija
— French Embassy, Press and
Informatio Division — 78-37 biu
letenyje,
kuriame
duodama
Prnacūzų delegacijos pirminin
ko Andre Bettencourt kalba bai
giamaįame Belgrado konferenci
jos posėdyje kovo 9, 1978 yra pa
sakyta:

"Bjauriojo
amerikiečio"
laikai pasibaigė

Sklypai po vandeniu

Londonas. — "The Times" ra
šo, kad vėl atgaivinamas projek
tas po Lamanšo kanalu tarp Brita
nijos ir Prancūzijos iškasti tune
lį. Projektas buvo sudarytas tuoj
po II pasaulinio karo, bet jo bu
vo atsisakyta dėl ekonominių sun
kumų.

Moro nebus
nužudytas

Atlanta. — Floridos oficialūs
asmenys pripažįrta apie susektas
suktybes pardavinėjant sklypus.
Turin, Italija. —Teisiamieji
Daugelis phkėjų, ypač iš Euro Raudonosios brigados teroristai
pos, kurie negalėjo vietoje pama teigė, kad Aldo Moro yra gyvas
tyti ką perka, buvo apgauti. Kitų Į ir nebus nužudytas. Tik jie sakė,
"sklypai" praktiškai pasirodė St. kad ir jis lygiai taip kenčia, kaip
John upės vidury, kiti neprieina kenčia ir sugaudyti teroristai
mose pelkėse. Apgavystės siekia
už 5.6 mil. dolerių.
Medžiai švarina orę

Washingtonas.— Carteri", bai
gęs ravai'ės kelionę po Lotynų Ameriką ir Afriką, pareiškė, jog pa
sibaigė laikai, kai buvo vartojamas
žodis "bjaurusis amerikietis". Jis
džiaugėsi, kad savo kelionėje ne
matė jokio priešamerikietiško
ženklo, pasisekimas ir nuoširdu
mas Amerikos atžvilgiu buvęs di
•
desnis, nei jis tikėjosi.
New Haven, Conn. — Yale
Moterims rūkyti
Labiausiai buvo sužavėtas Libe
universitetas
pataria visiems, kas
rijoj. Liberija pirmoji juodųjų ne
nepatariama
tik
turi
atliekamą
sklypelį prie
priklausoma valstybė Afrikoj. 1P
namų,
nelaikyti
tuščio,
bet kuo
amžiuj? suda-yta iš buvusių Ame
Housfon. — Amerikos vėžio nors užsodini — daržovėm ar
ri:<"s ve gų, kur jo apsilankyme
'nstituto
žiniomis, 1976 iš 100,-1 medeliais. Tai geriausia- būdas
orogi buvo paskelbta vals'ybinč
300
amerikiečių
nuo vėžio miroj niink namus apšvarinti orą. Vi
Š.entė.
132.3 žmonės. 1975 buvo 130.9 si auga'ai, ypatingai medžiai, su
ir 1974 131.8 mirtys. Praėjusiu geria atmosferoje esančias maši
Rumirnra
metų skaičius dar nežinomas, bet nų ar automobilių dujas ir kitus
atrodo, kad mirimai padidėjo. nešvarumus. "Tai nuostabus gam
tarpininkauja
Žinios prieštarauja prieš kurį lai tos patarnavimas žmogui", sako
ką paskelbtoms informacijoms, dr. William Smith, miškų pro
Bukareštas. —Izraelio užsie kad miršta mažiau.
fesorius ir ragina nenaikinti me
nio reikalų ministeris Moshe DaPastebėta, kad didėja susirgi džių, bet stengti;, kad jų aplink
yan lankosi Rumunijoj. Rumuni
mai moterų eilėse, svarbiausia dėl namus būtų kuo daugiausia.
ja yra vienintelė Rytų Europoje
rūkymo. 1976 moterų, mirusių
Londonas. — Dar vienas bran
šalis, palaikanti su Izraeliu dip
nuo vėžio, procentas pakilo 6.7 gus paveikslas buvo pikto žmo
lomatinius
santykius.
Prezi
proc. Plaučių vėžys pas moteris gaus auka: Londono Valstybinėj
dentas Ceausescu tarpininkavo ir
didėja didesniu greičiu negu pas galerijoj buvo supjaustytas Nicosuvedant Beginą su Sadatu. Be
vyrus. Apskritai kitų rūšių vėžio las Poussin, 17 a. prancūzų daili
abejo Dayan prašo tarpininkau
liga susirgimai rodo tendencijos ninko, paveikslas "Auksinio ver
ti ir toliau.
mažėti, didėja tik plaučių vėžys, šio garbinimas". Paveikslo vertė
Yra žinoma, kad po Dayan vi ir to kaltininkas — cigaretė.
925,000 dol.
zito ten lankysiu ir palestiniečių
vadas Yassir Arafat.
Washingtonas. — Amerikos li
Washingtoas. "Aviation Week"
Tokijo. — Japonija nutarė ge sako, kad sovietų tarpkontinenti- goninių sąjunga apskaičiavo, kad
gužės 20 atidaryti naują tarptau nės raketos SS- 18 ir SS- 19 pasie- pernai vidutiniškai viena diena
tinį Narita aerodromą, nepaisy kė didelio taiklumo ir beveik susi ligoninėj kainavo 167 dolerius.
dama radikalų grasinimų ir sa lygina su Amerikos raketų taik
Jeruzalė. — Izraelis iš Libano
botažų.
lumu.
karius pradėjo traukti. Palieka
tas vietas, kur įsikuria Jungtiniu
Tau'ų kariuomenės daliniai.
Nicosia. —Kipro teismas nu
teisė mirties bausme du palesti
niečius, kurie nužudė Egipto re
daktorių, buvuį kultūros ministerį.

Visokeriopai gniuždydama lie
tuviškus sąjūdžius,
kurie iš
sprūsta iš partinių organų kon
trolės, partinė oligarchija mėgs
tą rengti pompastiškas dainų ir|
kraštotyrininkų veikla
šokių šventes su privalomais
sunkiau yra nutautinti, paversti šlovinančiais himnais ir įkyria
bespalve tarybinės liaudies mo- retorika, primenančia Hitlerio
"Mes apgailestaujame, kad kon
lekule.
Vokietiją. Tos šventės plačiai ferencijos dalyviai negalėjo sutar
Itin pavojingas KGB pasiro- propaguojamos, būtinai kvie- ti dėl keletos paprastų (simple)
dė keliaujančiųjų bendravimas čiami svečiai iš užsienio žiū idėjų:
su kunigais bei bažnyčių lanky- rėkite, kaip mes puoselėjame
— kad Helsinkio Aktas yra pa
mas žygių metu. Oficialūs mo- nacionalinę kultūrą! Tačiau
kyklų kraštotyros būrelių na- KGB veikla, nukreipta prieš grindinis kelias detantei ir kad
riai Lietuvos miesteliuose bei tautotyrines organizacijas ir kiekviena pastanga iš kur ji beat
kaimuose ir, apskritai, jauni- pavienius kraštotyrininkus liu sirastų, to siekiant, būtų remia
mas vengia bendrauti su kuni- dija tikrąjį požiūrį į naciona ma.
— kad idėja gerbti žmogaus
gaiš, nors daugelis jų yra su- line kultūrą — tarybinės valsty
teises
ir pagrindinius lai:vės prin
rinkę daug vertingos etnogra- bės aparatui ji reikalinga tik
cipus
būtų visų kraštų puoselė
finės bei istorinės medžiagos, kaip propagandinis kevalas, už
jama,
siekiant
progreso ir drau
o bažnyčiose yra daug vertingų dengiantis tikrąjį vyksmą, kaip
ICALENDORIUS
meno paminklų. J a u neliečiant rezervatinis blizgutis. Tačiau giškumo.
kitų dvasinių dalykų, tai. kad aparatininkai ir kitų organų
— kad reikalai, vedą į progre
Balandžio 5: Vincentas Ferrer,
keliaujantieji kraštotyrininkai pareigūnai neatstovauja lietu- są detantės dvasioje būtų atnau
Kresccncija, Rimvydas, Žygintą.
laisvai bendrauja su kunigais, vių tautai, o jų melagingas "su- jinti, siekiant Helsinkio užsimo
Balandžio 6: Vilimas, Platone,
gali padėti vietiniam jaunimui sirūpinimas" lietuviška kultu jimų. Ypatingai turi būti tose sri
Daugirutis, Žintė.
l*fls-.
nusikratyti baimės būti apšauk ra žada jai prapultį vadinamam tys kurios rišamos :u individua
Saulė teka 5:29, leidžias 6:19.
tam "davatka", sukėlė KGB internacionalizmo, o iš tikrųjų laus žmogaus egzistencija, kon
gate—ag
ORAS
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rūstybę. Maža to, KGB net ir betautiškumo katile. Tą gerai taktais tarp jų ir pilna galimybė
ne Lietuvoje gyvenančių lietu- supranta Lietuvos kraštotyri informacijai".
Dalinai saulėta, bet vėsiau,
latorinė nuotrauka. Pavasario potvynis Kauno senamiesty nepriklauso
vių bendravime su tautiečiais iš įlinkai.
V. Karalius
mybės
pradžioje
.(Ii
Pas.
Liet.
Arctįvo)
apie 50 laipsnių*
(E.)
v
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VYDŪNO IftUNIMO FONDUI 25 METAI
Minime 25 metų sėkmingos
veiklos sukaktį. P e r eilę metų
Fondo valdyba pagal išgales ten
kino prašymus paskoloms gau
ti, skyrė lituanistikai studijuo
t i negrąžinamas paskolas. Rėmė
i r remia kultūrinius
jaunimo
darbus, skiria premijas i r atžy
mėjimo ženklus labiausiai pasi
žymėjusiems jauniems
lietu
viams — visuomenininkams.

p a a u k o j o . Viską esame atsiekę
s u n k i u Fondo valdybos d a r b u ir
J ū s ų , mielieji F o n d o Bičiuliai,
• Administracija dirba kas* M • Redakcija straipsnius taiso save
a e a nuo 8:30 iki 4:30. šešta- \; nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu
a u k o m i s . J u m s visiems, priklau
deniais nuo 8 3 0 iki 12:00
nesaugo. Juos grąžina tik iš ank>
so m ū s ų visų nuoširdi padėka.
; to rusitarui. Redakcija už skelb 1
Todėl š. m. balandžio mėn. 16
• Redakcija dirba kasdien ,,
^ ^
neatsako.
Skelbimų
8:30 4:00. šeštadieniais į ^ ^
^
prisiunčiamos
gavus praE
d. minėdami šią brangią s u k a k
8 3 0 — 12:00.
• *ym%.
tį, kviečiame J u s mieluosius Bi
čiulius — Fondo Rėmėjus šia
tiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiin
m e s u k a k t i e s minėjime dalyvau V y d ū n o Jaunimo f o n d o prezidiumas. Pirmoj eilėj i š k.: Ramunė L u k i e n ė sekr., D a n u t e E i d u k i e n ė pirm.,
t i ir pasidžiaugti mūsų visų a t  Edmundas Korzonas pavad. A n t - ^ j eilėj fondo v a l d y b a . Iš k. R. M e r k y s p i r m . pavad., J. Variakojienė rei
TeL o f i s o ir b o t o : O L y m p t c 2 - 4 1 5 9
OR. K. G. BALUKAS
kalų ved., V. Mikūnas pirm., D . ....orzonienė sekr., V. Garbonkus ižd.
N u o t r . V. Garbonkaus
Per 25 metus įstengėme pa s i e k t a i s darbais.
Akušerija ir moterį} ligos
DR, P. KISIELIUS
skolinti studijuojančiam jauni
Iki malonaus pasimatymo!
Ginekologine Chirurgija.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mui $61,763.00 ir lituanistikai
1443 So. 50th Ave., Cicero
MODERNIOSIOS
zeno, Hancės, Berijo, Vėberno 8449 So. Pulaski Rd. (Cravvford
Danutė
Eidukienė,
stovyklavietėje ruošiamoje sto
paskyrėme 8,029.79. Tų sumų
Medical
Building)
Tel.
Lū
5-6446
Kasdien
1-S vai. ir 6-8 vai. vak.,
MUZIKOS {TAKĄ
ir kitų šiuolaikinių kompozito
vykloje dalyvaus Aušros Vartų.
mes iš niekur nepaveldėjome ir
VJF Tarybos
Prezidiumo
išskyrus trečiadienius.
Jei
neatsiliepia
skambint
374-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
rių
muzika
skatina nervinę
Kernavės, Nerijos i r Lituanicos
niekas tūkstantinių iš šalies ne
Pirmininkė
Priima ligonius pagal susitarimą.
Pastaraisiais
metais
muzikoįtampą, galvos skausmus, ne- j
t u n t ų jaunieji broliai ir sesės.
TeL KEliance 5-1811
Informacija
stovyklos r e i k a l u . 1 0 ^ ****> ^ P šiuolaikinė mo- migą, vedybines problemas iri
0R. V L BLAŽYS
rmo 1
bus artimu laiku išsiuntinėta | ^ i
muzika veikia muzikan net impotenciją daugeliui ją
DR. VYALER J. KIRSTUK
P L A U Č I Ų IR V I D A U S LIGOS
GERASIS D A R B E L I S
o leidėjais 100 dol. ir daugiau.
tus,
jeigu
net
klausytojai
pla
lietuvis gydytojas)
tėveliams. Turint klausimų sto
atliekančių muzikantų.
jm.
Marąuette Medical Center
TĖVYNEI
A u k a s i r p r e n u m e r a t a s siųsti
čiai
ja
skundžiasi.
6132 So. Kedzie Avenue.
3925 West 59th Street
vykios reikalu, kreiptis j savo
Jūrininkystės Knygos Fondo
VaL: pirmad., antrad Ir ketvirtad. Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir
tuntų vadoves-vus.
Iš
93
šiuolaikinę
muziką
g
r
o

AFRIKOS
PARKAI
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
Lemonte. EI. ir apylinkėse gy iždininkui H. Stepaičiui, 21
SeStad. nuo 1 iki S vai.
vaL vak.
Treč. ir sedtad. uždaryta.
jančių
o
r
k
e
s
t
r
o
muzikantų
t
i
k
vena nemažai lietuvių. J ų pa Cosmo Rd.. Toronto, Ont. M8X
Pagal susitarimą.
LTTUANICA Į V E R T I N A
11 skundėsi nemiga prieš įsto
Afrikos žemyne pastaraisiais
Ofiso telef. WA 5-2CT0.
stangomis Lemonto miesto va 123.
Rezid. tel. WAlbrook 6-3048.
DR. IRENA KURAS
TALKININKUS
dami
į
orkestrą,
o
kiek
padirmetais
gyvūnijos,
augalijos
ir
dovybė vasario 12-18 d. paskel
GYDYTOJA IR C H L R U R G E
bėję skundžiasi net 48. Tik 3 6 ; aplamai gamtos apsauga rimtai Tel ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
bė lietuvių savaite. T a proga
ANGLIJOS RAJONO
KCIHKH, IK VAIKU LIGOS
Pasibaigus
gražiai
pavyku
sakosi
anksčiau patirdavę įtam- ; susirūpinta,
SPF^CIAJLISTE
dviejų vyresniųjų skaučių, Sva
STOVYKLA
DR.
PETER
T.
BRAZIS
siai Kaziuko mugei, Lituanicos pą, o grodami šiuolaikinę mu- Į I š viso jau Afrikoje yra 76
MEDICAL BUILDING
jonės Kerelytės ir Nidos MisiuGYDYTOJAS tR CHIRURGAS
7156 South Western Avenue.
lytės pastangomis, buvo gau
Anglijos rajono v a d a s v. s. t u n t a s dėkoja visiems tėve ziką, j ą patiria 72. Galvos i nacionaliniai parkai, kurių benValandos: Kasdien nuo 10 vai ryto
24S4
West
71st
Street
d r a s plotas 20 milijonų hektarų. Vai.: pirm., antr„ ketv. ir penkt
tas
leidimas iš jų lankomos J . Maslauskas praneša, kad mi liams, mugės darbuotojams, t u n j skausmų taip p a t padaugėjo,
iki 1 vai. popiet.
broliams Kaip
Ofs.
teL
RE 7-1168, rez. 239-2919
1:00
6:00
vai.
popiet,
trec.
Ir
SoSt
Afrikos
nacionaliniai
parkai
pranciškonų vienuolijos mokyk n i m o rajono skautų-čių stovyk- to vadovams ir broliams.
Orkestro,
kuris
atlieka ir
tik
susitarus.
!
Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-8601
los direktoriaus t a m e pačiame la įvyks Lietuvių sodyboje. J o n ir kasmet, po įtemptos darby- klasikinę ir šiuolaikinę muziką, d a u g didesni, negu kituose kon
metės
džiaugiamės
bendros
stiebe, kuriame plevėsuoja J A V kviečiami apsilankyti visi tuo
DR. J. MEŠKAUSKAS
žmonės sakosi, kad po šiuolai tinentuose.
Dr. ionas G. BYLA-BYLAITIS
Vienas didžiausiųjų ir gar
vėliava, iškelti i r Lietuvos ve- m e t u Europoje
besilankantieji talkos dvasia, naujais sumany kinės muzikos koncertų jiems
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GALVOS K STUBURO U G O S
Afrikos — Kriugerio
liavą. Mūsų trispalvė b u v o ke lietuviai-vės. Stovykla v y k s š. mais bei projektais ir p a t i r t a pablogėja fizinė ir psichinė sa siausių
Specialybė vidaus ligos
2 8 5 8 W e s t 6Srd Street
p
a
r
k
a
s
.
Čia
gyvena
7000
dram
liama kasdien lietuvių savaitės m . liepos 26 — rugpiūčio 6 d. visuomenės parama, susidėmė- vijauta, o griežikai
2454
West 71st Street
tradicinio
Chicago, Dlinois 60629
jimu. Skautiškas ačiū visiems-'
blių,
daugiau
kaip
1000
liūtų,
71-os
ir
Campbell
Ave. kamp.
dienomis..
kolektyvo nariai tvirtina retai
TeL — 476-3409
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
650
leopardų,
200
gepardų,
3000
' V I L T I E S " SĄSKRYDŽIO
Lituanicos tuntas 1 kenčia t a s bėdas ir esą geros
Šį gerąjį darbelį Tėvynei atli
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik su^itaroa
Valandos pagal susitarimą
žirafų, 3000 begemotų, 13,000
R E N G Ė J Ų DĖMESIUI
s v pik 3,t o s
kusios sesės y r a veiklios vado
O P T I C A L
S T U D I O
vės: N i d a Aušros Vartų tunte.
REIKALINGOS UNIFORMOS j Kodėl? T y r ė j a i ' m a n o ,
k a d zebrų, 15,000 antilopių ir k t
VIOLETA KAROSAITE
Dr. A n t Rudoko kabinetą perėmė
7051 So. \Vasht<nawr — TeL 778-676*
Ateinantį sekmadienį, balan-į
« tsti labiausiai kenkia šiuolaikio Svajonė Kernavės tunte. Apie
Afrikos nacionalinių parkų
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju
DR. EDMUND L CIARA
savo t u n t o veiklą nekartą y r a džio 9 d., 12 vai. vidudienyje
Artėjant vasarinių uniformų' n ė s muzikos disonansai, mere- metinė apyvarta siekia apie ke
receptu*
OPTOMETRISTAS
rašiusios ir "Skautybės Kelio" š a u k i a m a s labai svarbus visų sezonui, daliai
Nerijos jūrų guliarus ritmas, garsūs dūžiai t u r i s bilijonus dolerių.
Didelis akinių rSmu pasirinkimas.
jm.
Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:S0
2 7 0 9 W e s t 51st Street
skiltyse. Tautinį sąmoningumą v y r . skaučių, gintarių, skautų skaučių t u n t o sesių yra reikalin j nelauktose vietose
kuriomis
Ketv. 1-8 v. vak. Sešt. 10-4 v. p. 9
Tel.
—
GR
6-2400
Trečiadieniais uždaryta.
jos stengiasi ugdyti ir savo va vyčių. j . budžių sąskrydžio ruo ; gos vasarinės uniformos. Kas | klausytojai ir net atlikėjai n ė r a
V a i : pagal susitarimą: pirmad. Ir
dovaujamų vienetų sesės, o Šimo komisijų narių posėdis. į turite išaugtas vasarines unifor į psichiškai pasirengę. ŠtokhauKetv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt
Telef. — 282- 4336
DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 10-4; seetad. 10-3 vai.
savo drauges amerikietes supa- j V y k s J a u n i m o centro 106 k a m b mas. esate prašomos j a s per
DR. ROMAS PETKUS
Telef. — 337-1285
žindinti su Lietuva ir d a b a r t i n e r e g i s t r a c i j o s lapai j a u išsiunti- leisti jas j ų reikalingoms se
Ofis, teL 735-4477; Rez. 246-2839
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virtuvėje,
todėl
ir
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m
e
jos būkle. Vėliavą mokykloje iš- j n ė t i vienetų vadovams.
sėms arba šiuo reikalu telefoOfisai:
DR. L DECKYS
nuokite j . s. Ir. Regienei tel. tais t u n t o vadovybė prašo ma
Ofisas:
kėlus i r mokinėms šiuo įvykiui
111 NO. WARASH AVE.
Sąskrydis sparčiai artėja, to
mytes, galinčias padėti prie
GYDYTOJA IR CHmURGfi
7 0 0 N o r t a Michigan, Suite 409
4200 NO. CENTRAli AVE.
susidomėjus. N i d a ir Svajonė dėl visos komisijos privalo j a m 476-7089.
Specialybe — Nervų tr
Valandos pagal susitarimą
maisto
gaminimo,
pranešti
apie
Valandos pagal susitarimą.
turėjo galimybės mokyklos mo r u o š t i s Visų komisijų narių da
Emocines ligos.
tai
t
u
n
t
o
tėvūnui
Jonui
Krutu
SVEIKSTA L I G O N Ė S
kinėms. kurių t e n yra p e r 600, l y v a v i m a s minimame posėdyje
CRA WF0RD MEDICAL BLDG.
DR. FRANK PLEGKAS
liui, tel. 476-2929. Tikimės, k a d
papasakoti apie Lietuvos paver į y r a būtinas.
6449
So.
Pnlaski
Road
(Kalba lietuviškai)
Neseniai pergyvenusios ne ir šiemet mielos mamytės ateis
girną, sunkią j o s gyventojų pa- j
OPTOMETRISTAS
dėtį ir lietuvių t r o š k i m u s bei D A L Y V A U K I M E S E S E R I J O S lengvas operacijas pamažu tai mums į talką.
Tikrina akis. Pritaiko akintos to
DR. A. B. GLEYECKAS
sosi ir sveiksta veiklios Chica
pastangas atgauti nepriklauso
"Contact iensoa*
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CHIRURGAS
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SUVAŽIAVIME
— o —
gos skautininkes v. s. Grasilija
2618 W . 7 1 s t S t . — TeL 7 3 7 - 6 1 4 0
mybę.
TeL — BE 3-5893
ASS Chicagos skyrius prašo
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tre&
Seniausia Lietuvių Radio progra
Meiluvienė ir Kernavės
tunto
Abi
sesės užsitarnauja ir
Specialybė Akių ligos
V i d u r i o rajano vadeivė j . v.
ma
Naujoj
Anglijoj
iš
Stoties
visus
pakeitusius
savo
gyvena
"mamunėlė"
v.
s.
Ona
Siliūnievisų mūsų jvertinimo ir pagar s. A. Gasnerienė r a g i n a visas
DR. LEONAS SEIBUTIS
3907 West 103rd Street
nė. Abiem sesėm Chicagos skau mas vietas pranešti savo nau WNSR, 1360 banga, veikia sekma
bos.
INKSTŲ, PŪSLfiS IR
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po
V i d u r i o rajono
skautininkes,
Valandos pagal susitarimą
tiškoji šeima linki greit sustip jus adresus, k a d būtų įmanoma pietų — perduodama vėliausių, pa
PROSTATO
CHIRURGUA
v y r . skautes, g i n t a r e s ir židi2656
W.
63rd
Street
SKAUTININKAS STUNDŽIA n i e t e s dalyvauti ateinantį sa rėti ir pasveikus vėl sugrįžti siuntinėti visa informacinė m e saulinių žinių santrauką u* komen
Ofiso teL — PR 8-2220
tarai,
muzika,
dainos
ir
Magdutės
džiaga.
šiuo
m
e
t
u
didelė
dalis
prie
savo
pamėgtos
skautiškos
VaL
antrad.
nuo
1-4
popiet
RAŠO
vaitgalį, (balandžio 8 ir 9 d ) ,
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
išsiųstų laiškų grįžta nepasiekę pasaka, šią programą veda Stepo
veiklos.
ir ketv. nuo 5-7 vakare
T o r o n t e įvykstančiame L S Se
JO Kg A
adresatų, o t a s neša
abipusį nas ir Valentina Minkai. Biznio
Ofiso
teL 776-2880, rezid. 448-5545
Savo laiške " S k a u t y b ė s Ke serijos vadovių
reikalais kreiptis ) Baltic
Florists
suvažiavime.
VAIKŲ
LIGO S
nuostolį — nariai negauna laiš — gėlių bei dovanų krautuvę, 502
liui" v. j . s. B. Stundžia, pra N u m a t y t a labai įdomi darboJAUNIMO DĖMESIUI
DR. J. J. SIMONAITIS
2656 West 63rd Street
kų, o skyrius gaišta laiką ir t u  E. Broadway, So Boston, Mass
nešdamas apie jo spaudai pa v a r k ė m u m s visoms, kaip lietu
G Y D Y T O J A S
A r jau pasikvietėt savo lietu ri bereikalingas pašto išlaidas. 02127. Telefonas 268-0489 Ten pmt Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt.
ruoštą knygą "Burės ir varik v ė m s ir skautėms, rūpimais
nuo 12 Iki 2 vai. Ir nuo 5 Iki 8 vai.
Adresas
4255 W. 6Srd Street
vius draugus ir drauges atsilan Visi prašomi savo tikslius nau gaunamas dienraštis "Draugas" ir vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
liai", r a š o :
Ofiso
telef. R E 5-4410
rasite
didelį
pasirinkimą
tietuviSku
klausimais. Dalyvaukime visos. kyti į Lituanicos tunto skautų j u s adresus pranešti Vytautui
RezklencrjOA
telef. OR 6-OS17
'Knygos t e k s t a s sulaužytas
knygų
Ofa. PO 7-6000
Rez. OA 3-7278
šj penktadienį, balandžio 7 d.. Kamantui. 1110 69th Street,
Ofiso vai.: pirmad. fa- ketvirtad.
ir pradėta fotografuoti,
n e s : P R A N E Š I M A S STOVYKLOS
Jaunimo centro didžiojoje salė Darien, UI. 60359. Tel. 968-7598. =«-» - i - - - *
nuo 1:00 bgi 3:00 vai. popiet
DR. A. JENKINS
spausdinama ofsetu. Jaučiuosi _
REIKALU
je ruošiamą "akmeninės" muzi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso teL H E 4-2123. Namu GI 8-61M
kaip iš vergijos išsivadavęs. Į
J kos koncertą ir šokius. B u s tiknes prie knygos paruošimo su Į
S844 West 63rd Street
Švenčiant Lietuvių Skautų rai įdomu išgirsti naujausią
DR. V. TUMAS0NIS
trumpomis p e r t r a u k o m i s t e k o sąjungos
šešiasdešimtąją
su- "Sacramento Ave." muzikinės
CHIR URGAS
Valandos pagal susitarimą
dirbti a r t i dešimt metų. Joje •
kaktį, a n t r i n ė Šeštoji Tautinė grupės muziką ir smagu šokti
2454 West 71st Street
naudojama paskutinė m a n pri- \
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad.
s t o v y k l a įvyks J A V rytiniame pagal jos taktą. Cia susitiksite
DR. K. A. JUČAS
einama techninė terminija —
2-5 Ir 6-7 — a anksto susttarua.
DERMATOLOGIJA
p a k r a š t y j e š. m. rugpiūčio mėn. j visus savo seniai
bematytus
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
lietuviška ar sulietuvinta ir tik
Tikimasi, kad joje dalyvaus vi-; draugus ir drauges, o t a i p pat
TeL ofiso PR 6-6446
CHIRURGIJA
ir balansavimas. Stabdžiai Duslintu
gale pridėtas t r u m p a s lietuviš
si šiame žemyne gyveną lietu- i turėsite galimybės
susipažinti
5 2 1 4 No. W e s f e r s Avenne
F. C. WINSKUNAS
kai, angliškai, vokiškai, i s p a n i š '
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
1002 No. Western Avenne
viai s k a u t a i ir skautės. Deda ir s u tais, kurių iki šiol nepažiGYDYTOJAS
IR CfflRURGAS
kai jūrinis žodynėlis.
taisymai F I R E S T O N E TIRES. Wheel
TeL atsakoma 12 valandų
m o s visos pastangos, kad joje note. | šj lietuviško jaunimo pa
3107
West
71st Street
alignment and balancing. Brakes.
489-4441 — 561-4605
didesnis bendravimą kviečiami visi lietu
Praktiniai iš Chicagos mažai d a l y v a u t ų ir galimai
Valandos: i-« vai. popiet
Treg. ir Scfttad. pagal misltarUna.
Shock abeorbers. Muf flers and pipes.
gavau paramos. Knygos b u s iš skaičius brolių ir sesių, iš Chi viai-vės. Pradžia 6:30 vai. vak.
Į s t a i g o s Ir b o t o teL 652-1381
Tune-Ups.
LubricarJon,
Change
of
ofl
Ofs. teL 586-3166; namu S81-ST72
dalintos jūrų skautėms-ams, o cagos. Dėl nuotolio, d a u g u m a s
DR. FERD. VYT. KAUNAS
and Filters.
REIKALINGA TALKA
likęs pelnas b u s perduotas Lie jaunesniųjų, deja, negalės joje
DR. PETRAS iUOBA
BENDROJI MEDICINA
STOVYKLOJE
tuvių fondui. Keliolika egzemp d a l y v a u t i , todėl Chicagos skau
GYDYTOJAS IR CHTRUROA8
1467 So.40th Oonrt, Ocero, DL
liorių b u s p a s i ų s t a buriuoto t ų vadovybė n u t a r ė saviesiems
62S4 So. Narragaasett Avenne
Kasdien 10-12 ir 4-7
Šią vasarą, be Tautinės sto
vilkiukams, bebrams, paukšty
VaL: pirm , antr., ketv. fa> penkt
jams Tėvynėje".
Išskyros trec. b- ftežtad
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
Knyga leidžiama J ū r i n i n k y s  t ė m s ir u d r y t ė m s pravesti jau vyklos, k u r i vyks Atlanto rajo
2423
Wesf
591
h
Street
—
Tel.
GB
6-7777
stovyklą ne, yra ruošiama stovykla Li
tės Knygos Fondo. K a d leng nesniųjų skautų-čių
viau būtu galima
padengti nuosavoje R a k o stovyklavietė tuanicos t u n t o vilkiukams, beb
Veikia nuo 7:00 vai. r y t o iki 8:00 v a i vakaro.
skau
spausdinimo išlaidas, y r a pra j e i . m. liepos mėn 8-22 d. Vi- r a m s ir jaunesniesiems
Sežtadiemiak nuo 7:00 v a i r y t o iki 4 vai. popiet
šoka, užsiprenurieract: i š anks s^ ^ėvc^'^Li 'crsšomi isidėtnėt' ši3 t a m s mūsų Rako stovyklavietė
ftveutadieaialB uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS
t o ©rtftiucžiant 4 30 dol Eėraė- d&tą planuojant v a s a r e s prazr.c- je. Iki Šiol mūsų stovyklautojai \
:^.i Z^~. - v - šc*x&x>& ^ dcri-> J * a ir šeimų *toOc£;ai. Rz^o scifesiversdavo be mamyciiį tai- į
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KOM. KINIJOJE - VE JAS 1$ VAKARŲ

SKILIMAI R Ę !Att

Atrodo, kad gyvename skili-Į Be šios skilimų priežasties yra
mų amžių. Skaldomos valstybės, | ir kitų: asmeninė simpatija ar neDaug nežinomųjų dengia komunistines imperijos vakarų politikai palankų vystymąsi skyia komunizmas, ima skeidėti apykanta, ideologija, materiali
,,
Lietuviškos radiios programos, siskyrė ir kiti **Margu5o pagrinkomunistinė Rusija, pavergusi ir nė nauda, gaTbė, didybės manija,
BH A'JŠROTAS
beždžionės, vėl džiugins žiūrovų prijungusi daug tautu ir valsty įsipareigojimas asmeniui ir gru
Visose tautose, žvilgtelėję į ne
peiiodiškai perduodamos per šio diniai ramsčiai. Bet skauakis ir jausmus.
krašto radijo stotis, yra la- džiausiąs smūgis ištiko 1964. XII. tolimą dar mums ranka pasiekia
bių. Dėl tų skilimų n e tik nesi pei, laisvės siekimas, nenoras de
bai svarbus veiksnys lietuvybės 28, kai keliones į tolimą radijo mą istoriją, mes stebėjome žmo kius su nekomunistiniais kraš
Džiugu, kad ir draudžiamos jaudiname, bet džiaugiamės, nes mokratiniams dėsniams paklusti
išlaikymui ir lietuviškumo stip- stotį metu automobilio nelaimė- nių nuomonės pasikeitimus — tais. Tuo kebu žengiant, Kinija knygos vėl grąžinamos į knygy ir mvsų pavergta tauta laukia ir ktrinimui. Jos greta mūsų spaudos, je žuvo pagrindiniai "Margučio" nuo konservatyvaus įsitikinimo naujo šimtmečio angoje tapsian nų lentynas. Taip pvz. Šekspyro dienos, kada galės atskilti nuo Turint prieš akis eilę priežas
organizacijų ir parapijų neaki- radijo ir žurnalo vadovai — Li- ligi kairėn palinkimo.
ti galinga socialistine valstybe". veikalas Hamletas' pirmą kartą Rusijos, kuri nuo Algirdo laikų čių ir jas svarstant, peršasi iš
vaizdiniu būdu suburia lietuvius lija Vanagaitienė ir rašyt AlgiTaigi ir nenuostabu, kad po Hua taip pat reikalavo, kad būtų pc 23-jų metų vėl pasirodė Peki neduoda lietuvių tautai gyventi vada, kad -visi tie skilimai išven
vienam bendram darbui, pateik- mantas Mackus. Kiek anksčiau kom. Kinijos kūrėjo Mao mirties daugiau skiriama dėmesio auklė no knygų parduotuvėse.
ir vis nori mus praryti. Komunis giami ar nesunkiai pataisomi. Tik
damos lietuviškos muzikos, dai- mirė aktyvus "Margučio" žurna- (1976 m. rugsėjy) naujieji * kraš jimui, susirūpinta dirbančiųjų
Nėra abejonės, kad ir jaunos tinės Rusijos skeldėjimo laukia ir reikia lietuviško teisingumo ir
nų, informacijos, dailiosios lite- lo ir programos darbuotojas dr. to vairuotojai palaipsniui tolo ekonomiška padėtimi bei atpa merginos atrodo daug gražesnės kitos pavergtos tautos ir džiau pagarbos kitos ideologijos žmo
ratūros ir kitų naudingų dalykų. Bronius Dirmeikis.
nuo Mao kairaus radikalizmo. laiduoti varžtai mokslo ir meno šiek tiek pasidažiusios savo giasi, pastebėjusios skilimo ženk gui. Prisimintina, kiek daug mes
Tokių lietuviškų radijo prog- Ne vieną kartą "Margutis" per Pirmoje eilėje buvo surasti atpir srityse.
ir mūsų tauta kenkėjo nuo dik
skruostus, antakius ir lūpytes. lus.
ramų šiame krašte priskaičiuoja- savo 50 metų amžių yra pergyve- kimo ožiai Mao žmonos Čiang
Joms jau negresia pavojus būti
Bet nuotaika pakinta, kai pa tatorių, nuo didžiūnų sauvalia
Padidinti atlyginimui
me gal porą dešimčių. Jų yra vi- nes krize. Dažniausia ji atsiras- Čing ir "keturių banditų" asme
apšauktoms "supuvusių vakarie matome savuosius skilimus. Visi vimo. Kodėl mes vė! norime įves
sose didesnėse lietuvių kolonijose, davo, kai vietinė radijo stotis, su- nyse. Jų įtaka ir šalininkai turė
Dar prieš prasidedant šiam is čių papročių pamėgdžiotojomis". sutinkame, kad tie skilimai nerei ti baudžiavą ir visiems diktuoti
o kai kuriose ir ne po vieną. Šiuo radusi pelningesnį klijentą, atsa- jo sugrįžti ten, iš kur atvyko jų toriškam suvažiavimui vyriausy
Kairiųjų dalia
kalingi, nenaudingi, kad jie men savo sumanymus, primest; savo
metu Cnicagoje veikia trys nuo- kydavo ''Margučiui" programos (kairiųjų) anksčiau pasmerktieji bė leido pakeiti dirbančiųjų al
Kaip yra priimta komunisti kina mus pačius ir mūsų organi valią? Iš kur tas didybės ir galios
latinės lietuviškos radijos progra- laiką. Programa nutildavo kar nuosaikiosios politikos šalinin gas nuo 10-20 proc Neužmirš niuose režimuose, kai keičiasi vai zacijas, senas, tvirtas ir labai rei troškimas, kai jau nesame kuni
mos,
tais keletui mėnesių, tačiau ji pa- kai.
kime, kad nuo algų pakėlimo ruotojai, tai tie, kurie nespėjo įsi kalingas. Susirūpinimas beveik vi gaikščių ar karalių ainiai.
*
sišventusių vadovų dėka vėl atgy"Savaitraštis "Newsweek** sa praėjo 12-ka metų. Taip pat bu- gyti naujai atvykusių simpatijas, suotinis, bet skilimas nesustabdo
Skilimų žala
Rodos, kad Chicagos "Margu- davo ir tarnaudavo lietuviams, vo IH.13 laidoje rašo, kad "Mao v - sugrąžinti spec, atlyginimai turi vykti į kalėjimus. Atrodo, mas, nepataisomas, o vis plintan
tis" yra seniausia lietuviška ra- 1965 metų pradžioje "Margučio" valdymo laikotarpiu "žmogaus vadinamų "bonus priedai" ir kad 95 proc kiniečių šiuo metu tis prieš mūsų norą ir net prieš Visi lietuviški skilimai kelia
dijo programa JAV-bėse, nes šio- talkininkas Vladas Vijeikis ištei- kilmė" lėmė, kuo jis Kinijoje ga- leista mokėti už antlaikinį laiką. sutinka su Hua nuomone, iš mūsų pasipriešinimą. P. Maldei- mums rūpestį, nes gerai supran
mis dienomis mini savo veiklos do paskutinį žurnalo numerį, po j ^ K ^ B t a E t * ė m b j £
Taip pat ir ūkiuose dirban reikšta liaudies atstovų suvažia kis (Draugas, 1978. 3. 22) rami tama jų žala. Gaila, kad tie, ku
riAtn sukaktį.
«iilrak-ti Tai
T a i viena
v i e n a se«o_ kurio
Irnrirk išleidimo
į c l p v i r m n šis
sis ^
l i m a l a « T»P, .
, . „ _ „ .
_- .
50 metų
žurnalas
ne ,
tiems padaryta nuolaidų: jiems vime, kad "viskas vyksta daug nasi, kad visos imigrantų grupės rie paneigia žmogaus demokrati
nosios lietuvių išeivijos įkurta beatsigavo, nors ir paliko ryškius bus leista naudotis . Tačiau V-sis leista parduot: savo ž. ūkio pro geriau negu tikėtasi".
išgyvena tuos skilimus. Bet mū nes teises, skilimo žalos nenuma
Tautinis liaudies suvažiavimas,
institucija, nenutraukusi savo veiklos pėdsakus,
Sugrįžusieji iš kalėjimų į val sų atveju tas'raminimas nepade to, nors jį patys vykdo arba kitus
susirinkęs kovo pradžioje Pekine, duktus (iš nuosavų sklypelių)
darbo ligi šių dienų.
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nutarė, kad "ne asmens kilmė, bei pardavinėti vietiniuose tur džios pozicijas nuosaikieji sten da, skilimų nesulaiko, nes mes romia. Jie numato, kad skaidy
"Margučio" steigėjas buvo mu- Šiandien "Margutis", pergyvegiasi lygiai taip pat pasityčioti patys lietuviškoje tamsoje žval- mas jiems asmeniškai nėra žalin
bet jo politinis įsitikinimas lems guose savo namų dirbinius.
zikas Antanas Vanagaitis, atvy- nes daug sėkmių ir nesėkmių, te
iš savo priešų, kaip pastarieji ty gomės ir tų skilimų neįstengia gas, nes dėl skilimo kenčia kiti,
tokio individo padėtį valstybėje"
kės į šį kraštą 1924 metais ir, bėra gyvas ir gyvu lietuvišku žoPasikeitimai moksle, mene
čiojasi iš prieš dešimtmetį iš me matyti. Tik maža dalis juos kurie visai nėra kalti. Skilus šei
Ir suvažiavimas paskelbė šūkį:
kartu su keletu kitų muzikų bei džiu kalba Chicagos ir apylinkės
mai, daugiausia kenčia nekalti
mato, bet nežino, kas daryti.
"tebežydi tūkstančiai gėlių ir
Pažymėtina, kad taip pat atsi tremtųjų. Kaip mes gerai ži
aktorių puoselėjęs lietuvišką te- lietuviams radijo bangomis penvaikai. Skilus šalpos institucijai,
nome, "kerštas yra visada sal
Skilimo priežastys
atrinę veiklą. 1928.IV.1 Vana- kis kartus savaitėje nuo 7 ligi 8 šimtai naujos idėjos mokyklų sakyta ir nuo priverčiamojo dar
kentės šelpiamieji vargšai. Skilus
bo ūkiuose ar įmonėse tam tik dus." Visi buvę prisiplakėliai
gaitis išleido pirmąjį "Margučio" vai. ryto. Jo finansinius reikalus
visuomeninėms
organizacijoms,
Išaukštintas Teng
Vieniems nesantaikos priežas
šiandien yra apspiaudomi turgų
rais
universitetinio
amžiaus
jau
žurnalo numerį, kurio tikslas, tvarko Patikėtinių įstaiga, Valdo
nukentės švietimas, kultūros dar
Tuo būdu, tepraslinkus 18-kai nuoliams, prileistiems studijuoti aikštėse, kaip ir su jais elgdavosi tys — pinigai. Bet tai tik dalis bai, kova dėl Lietuvos laisvės ir
kaip rašome jo įžangoje, buvo Adamkaus vadovaujama. Progratiesos. Šalia pinigų yra ir kitų
"per dainą, juoką, humorą mos vedėjas Petras Petrutis savo mėnesių po komunistinės Kini aukštojo moksio įstaigose. Lygiai jų nedraugai.
B esmės imant, gyvenimas ne priežasčių, kurios neleidžia tai-1 lietuvių tauta. Todėl ne be reikažadinti lietuvybę".
1930 m. darbą atlieka jauno radijo dar- jos teoretiko Mao mirties, 5000- ir Kinijos baigiamųjų egzaminų
kiai ir sutartinai dirbti, siekiant lo ateina iš okup. Lietuvos laiš
"Margutį" pavadino muzikos, buotojo studento Audriaus Regio t'nis liaudies kongresas nutraukė institutai — istorijos, religijos ir sikeičia ir jame žmogus dar vis to paties tikslo. O kad tos kitos kai ir pogrindžio spaudiniai, nuo
dainų, juoko, teatro mėnraščiu, jau septintus metus padedamas. ryšius su praeitimi: jie sveikino filosofijos bei ekonomijos moks nesuranda nieko naujo.
priežastys išnyktų, reikia gero lat primeną mums vienybės rei
Užsimojimai buvo labai dideli: Programa išsilaiko iš lietuvių "heretiką" Hua garsiais šauks lų — uždaryti nuo 1966 m., bū
lietuvio ir gero visuomenininko. kalą. Jie žino, kad tos vienybės
mais ir žurnalistai spėliojo, kad sią atidaryti šį rudenį.
pirmojo "Margučio" numerio bu- aukų ir komercinių skelbimų,
DINGUSIOS
TESTAMENTAS
Komunizmas skyla, nes Kinija, mums labiausiai trūksta. Jie taip
vo išspausdinta net 42,000. Toks Aplink "Margutį" mūsų dieno- šio posūkio tikrasis vairuotojas Taip pat ir tradicinė vakarie
Jugoslavija, Prancūzija,
Italija pat žino, kad didelei tautai susi
Po ilgo ieškojimo surastas
tiražas buvo, žinomas, perdidelis. mis noriai kaupiasi lietuviškas esąs 74-metis vicepremjeras Teng čių pasaulio opera, uždrausta
nenori, kad Maskva joms diktuo skaldymas nėra laba: žalingas,
Vorheas
Bet vis dėlto "Margutis" buvo jaunimas, kurio patalpose mūsų Hsiaoping. Jo pragmatinės idė Čiang čing galios laikotarpyje, testamentas Helen
tų, kad Maskva būtų viso pasau bet mažai tautai — tragedija.
daugelio skaitomas ir prenume- studentai mėgsta buvoti ir posė- jos Mao valdymo dienomis buvo po 10 metų ir vėl grįžta į sceną. Branch. paveldėtojos 21 mil. lio komunizmo neklystantis val JAV lietuvių skaičius kasmet
ratorių nestokojo.
džiauti. Gal todėl "Margutis" nustumtos užmarštin. Ir kaip tik Šilkiniai drabužiai, senojo stiliaus doL, kuri dingo be žinios prieš dovas. Tai svarbiausia skilimų mažėja. Mažina natūrali mirtis- ir
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greičiau kaip kas kitas iš mūsų šiuo metu Tautinis liaudies kong meilės istorijos, kuriose būdavo kelis mėnesius. Kam tortas priežastis. Skyla šeima, kai vienas nutautimas. Jau greitai ims trūk
Žinodamas, kad lietuvius gerai veiksnių reaguoja į mus liečian- resas patvirtino Tengo "sociali įvelti mandarinai ir šventosios paliekamas, dar nepaskelbta.
nori diktuoti kitam, kuris neno ti lietuviškai rašančių, laikraš
veikia gyvas lietuviškas žodis, čius pasaulinius įvykius, siunčia nės demokratijos" teorijas, nu
ri diktatui paklusti. Kai šeimoje čiams redaktorių ir bendradar
daina ir muzika, 1930 - 1931 m. telegramas, rašo protestus ar pa- stumdamas į šalį "nuolatinės re
nuolaidumas gerbiamas ir bran bių. Mažės ir surenkamų pinigų
J. Vanagaitis kartu su J. Budriko dėkos laiškus. Ypač prisimintinos voliucijos" reikalavimus.
ginamas, skilimo nėra. Didelė pa sumos. Jei komunistinė Rusija
Ir nors buvo laukiama, kad
baldų prekybos bendrove prade- Simo Kudirkos nelaisvės dienos,
dėjėja —demokratija. Jos trūks greitai nesugrius, sunyks ir mūsų
jo leisti "Margučio" radijo prog- Bražinskų kalinimo metai, budė- kongreso posėdžiavimo dienomis
ta ir mūsų organizacijoms. Pir politiniai veiksniai. Todėl jau da
ramą. Nuo 1931 metų "Margu- jhnai, dieninės ir naktinės dė Teng būsiąs paskirtas ministeriu
mininkas pagal mūsų dabartinę bar reikia pradėti taupyti liettftis" liko jo vieno rankose. Eilę monstracijos lietuvių tautos rei- pirmininku, bet spėliotojų lūkes
sampratą didelis asmuo ir auto višką energiją, darbininkus ir pi
čiai neišsipildė. Hua kaip buvo,
metų J. Vanagaičiui taikino visa kalais.
ritetas, kuriam turi nusilenkti ne nigus, bandant išsiversti su ma-'
eilė senosios lietuvių
išeiviTaigi ir 50 metų sulaukęs taip ir liko savo kėdėje.
j tik valdybos nariai, bet ir kitos žesnėmis sumomis. Reikia visomis
jos darbuotojų, kurių tarpe ypač "Margutis" yra dar pakankamai
; organizacijos. Pasakyti, ką kas tu- jėgomis atstatyti ir gerai suorga
Vakarietiškas Hua
minėtini: jo žmona Lilija Žilvi- jaunas, mūsų studentų. me
| ri dirbti, yra kitų organizacijų nizuoti vienybę ir kartu susirin
tytė - Vanagaitienė, Antanas O- giamas, jų remiamas. Sumanūs
Suprantama, kad niekas nega
| niekinimas, su jomis nesiskaity kus aptarti visus darbus, kad jo
nekartotų kelios grupės ir orga
lis, Vema Olienė, Juozas Ba- Tadijo programos vadovai sku- lėtų perskaityti slaptų Teng min
mas.
čiūnas,. Pranas Gudas, Kazys biai ir labai greitai informuoja čių, ar jis visiškai buvo paten
Vasario 16 minėjimai parodė, nizacijos. Tai turi būti padaryta
Deveikis, dr. Steponas Biežis, An- klausytojus apie naujus įvykius, kintas, klausydamas, kad jo teo
kad ne visi rengėjai rinko aukas, ne diktuojant, o demokratiškai,
tanas Lam'nskas ir keletas kitų.
pateikia gražiai užrekorduotus rijos rado tokį platų atgarsį da
pagerbdami aukotojo teisę ir pri gerbiant organizacijų integralą
Puoselėdami lietuvių muzikinę pasikalbėjimus, nuomones, lietu- bartinėje
vyriausybėje.
57-tis
imdami jas visiems veiksniams. ir jų atstovų asmenišką orumą.
veiklą, liaudies dainų grožį ir viškos muzikos bei dainos daly- min. pirm. Hua suvažiavimui
Skilimo pradžia jau yra, kai įsaky Vienybei išlaikyti reikia gerbti
Argentinos
lietuviams
minint
Vasario
16-tąją,
Lietuvių
susivienijime
lietuvių kompozitorių kūrinius, kus. Sekdamas seną tradiciją, ir pažadėjo, kad "būsiančios deda
mas paneigiamas, kai atmetama žmogaus teises, visur ir visuomet
rūmuose
buvo
įteikti
garbes
diplomai.
B
kairės:
E.
Burbienė
—
imig
A. Vanagaitis kartu su A Oliu šiuo metu "Margutis" ruošia kad mos visos pastangos pakelti ūkio
laikomasi laikytis demokratinės santvarkos
rantų sekr., R. Stalioraitis — Argentinos Lietuvių organizacijų ir spau demokratinė tvarka,
nuo 1928 metų ruošė plačiai ži- ir siauresnio masto koncertus,
našumui, išugdyti stiprią pramo dos tarybos pirm., Ad. Burba — ižd., J. Ascila, kuriam įteikiamas dip diktatūros, kuri šiame krašte ne-Į ir krikščioniškos artimo meilės.
nomus "Margučio" vakarus —
*
nę ir išplėsti prekybinius santy- lomas, Z. Juknevičius — vicepirm.. kun. A. Steigvilas — sekr.
pakenčiama.
M Stonys
koncertus iš pradžių lietuvių saBet ir vyresnio amžiaus lietulėse, vėliau iš šių patalpų per- viams, įskaitant senąją išeiviją,
Šiuo rašiniu siekiama pateikti ne tik trumpą Vliko
Trisdešimt penkeri Vliko darbo metai yra neilgas,
keldami juos į puošnias ameri- "Margutis" malonus, mielai lauįsikūrimo ir veikios apžvalgą, bet taip pat bandoma bet svarbus lietuvių {autos praeities laikotarpis. Jis
kiečių sales. Tokiems vakarams kiamas. Daugelio lietuvių jis buišryškinti jo vieta mūsų laisvinimo darbų sąrangoje ir yra integrali dalis mūsų tautos istorinės sklaidos ir
kviesdavo geriausius lietuvius vo pradėtas klausyti nuo lopšio,
įžvelgt ateities galimybes. Antra vertus, čia nesie jos nepaliaujamų kovų, siekiant valstybinės idėjos
muzikus, dainininkus.
o taip pat daugelį klausytojų jis
kiama duoti pilną Vliko atliktų darbų sąrašą, bet nori realizavimo. Tos kovos priekyje įvairiais laikotarpiais
1933 metais, minint "Margu- jautriais žodžiais ir gedulingos
ma iškelti tik svarbesnius jo veiklos laikotarpius bei stovėjo skirtingi šaukliai ir vadai Kunigaikščiai ir
čio" penkmetį, "Margutis" puoš- muzikos garsais yra palydėjęs į
ryškesnius užmojus ir pasiekimus. Tas p a t mą-stas tin karvedžiai kūrė senąją Lietuvos valstybę ir vedė tau
niame Conrad Hilton viešbutyje amžinybę.
ka ir minint asmenis: tik darbų pradininkai ir pagrin tą į horizantalinį išsiplėtimą, kuris, neatsiradus tokio
suruošė lietuvišką
muzikinę Tačiau nemažas lietuvių skaidiniai veikėjai teminimi.
pat masto kultūrinių milžinų, baigėsi valstybinės ne
puotą. 1934.VII.19 pasaulinės čius, sekdamas "Margučio" progpriklausomybės netekimu ir svetimų įtakų įsiveržimu,
Rašinio
tikslas
ir
metodas
tėra
informacinis.
To
parodos Chicagoje metu suruoš- ramą, nepakankamai įvertina
ST. D Z K A S
dėl jame nesiekta kritiškos Vliko darbų analizės ir ne nutautinusiu Lietuvos diduomenę. Tik nepriklau
tas gerai pasisekęs simfoninis sunkias jo darbuotojų darbo ir
bandyta nuspręsti, ko jis neatliko, o turėjo atlikti, ar somybės prietemose paskirų didikų pastangomis
koncertas. Panašių gražių pa- gyvenimo sąlygas. Nesuklysime
ĮŽANGA
nurodyti
jo klaidas. Tai atliks mūsų istorijos tyrinėtojai įsteigt? kultūriniai židiniai. įvairaus "laipsnio mokyk
rangimų buvo ir vėliau, po II pa- pasakę, kad jo programos vadoVyriausias
Lietuvos
Išlaisvinimo
Komitetas
(Vlilos, tarp jų ir žymusis Vilniaus universitetas, neįsten
saulinio karo.
vai, skirią brangų laiką, iš "Markas) per 35 savo veiklos metus yra įnešęs reikšmingą
gė pasiekti tautos daugumos, ir palaipsniui tie patys
{VADAS
Galima teigti, kad "Margučio" gučio" materiališkai arba nieko
indėl| į bendrąsias lietuvių
tautos pastangas prieši
židiniai pateko svetimųjų įtakon ir lietuviškiems rei
veiklos kulminacinis punktas bu- negauna, arba labai mažai yra
nantis kiekvienai okupacijai ir siekiant Lietuvos ne
kalams netarnavo.
Antrojo
pasaulinio
karo
tarptautinėj
drumstyje,
vo 1933 - 1949 metai. Tada mu- atlyginami. Tai lyg tos liesosios
priklausomybes atstatymo. Savo kūrėjų skirtą uždavi Sovietų Rusijai ir nacinei Vokietijai susitarus, 1940
Kai tauta jau buvo visai svetimųjų pavergta, iš
zikinė veikla buvo pakankamai ir neturtingosios "bažnyčios penį
—
vadovauti
Lietuvos
laisvinimo
pastangoms
—
metais
Lietuva
neteko
nepriklausomybės.
Rusų
armi
gera ir vėliau nebe pakartota.
lės"...
jos vėl kilo nauji šaukliai ir kovotojai už lietuvių tau
jis stengės atlikti visada, nežiūrint besikeičiančių ap jai tų metų birželio 15 d. Lietuvą okupavus, buvo su
tos teises. Jų kovos ginklai jau buvo kiti. S. Daukan
*
Džiaugdamiesi "Margučio" lailinkybių ir tarptautinės politikos vingių.
vaidinti "liaudies" seimo rinkimai ir kartu su Latvija tas ir jo bendraamžiai ugdė tautoje patriotizmą, iš
Naujosios išeivijos pajėgos ge- mėjimais, mes teigiamai vertinarokai sustiprino šiek tiek prade- me jo atliktą darbą per ištisus 50
Lietuvių tautos rezistencija pavergėjų priespau bei Estija Lietuva buvo paversta sovietine respublika. keldami didingą Lietuvos praeitį. Vysk. M. Valančius
jusį pailsti "Margutį". Tačiau metų, sveikiname jo darbuotojus, dai tebesitęsia vis naujomis formomis ir kitokiom Po metų hitlerinė invazija atnešė naujus okupantus, o savo raštais ir veikla vedė tautą į kultūrinę pažangą.
greitai jo stulpai vienas po kito klausytojus ir linkime dar ilgus priemonėm. Vlikas gi, laisvės kovų įkarštyje gimęs ir karo pabaiga ir Vokietijos kapituliacija 1944 metais V. Kudirka, J. Basanavičius ir visa eilė naujųjų, iš at
ėmė virsti. 1949.111.10 mirė jo dešimtmečius gyvuoju lietuvišku vėliau gavęs krašto rezistencijos įgaliojimus vadovau vėl sugrąžino sovietinę okupaciją, kuri tebesitęsia iki bundančios tautos kilusių, šviesuolių ruošė kelią į Lie
įsteigėjas Ant. Vanagaitis. Su žodžiu kalbėti į jų sielas ir širdis. ti Lietuvos laisvės kovai užsienyje, tęsia Lietuvos lais šioL
tuvos nepriklausomybę ir buvo vadai politiškai eko
Šiuo pasauliu ir "Margučiu" atb. kv.
vinimo pastangas Vakaruose. Jo, kaip moderniosiom
Lietuvių tauta negalėjo sulaikyti tų invazijų jėga, nomiškai ir kultūriškai besiorganizuojančios tautos,
tarpt, teisės normomis aptariamo tautinio komiteto tačiau jos aktyvus pasipriešinimas okupantams pra kuri 1918 metais jau buvo pasiruošusi nepriklauso
Izraelio kariuomenės įvykdytu misija ateities Lietuvos laisvinimo darbų komplekse sidėjo, kai tik nepriklausomybė buvo sunaikinta. Ta mos valstybės atstatymui.
IŠREIŠKĖ UŽUOJAUTĄ
Nepriklausomo gyvenimo (1918-1940) metai lie
pasipriešinimo akcija reiškėsi įvairiomis formomis ir
antpuoliu prieš Libano teritori gali būti labai svarbi.
tuvių
tautą subrandino ir joje išugdė laisvės meilę ku
jį
tebesitęsia
iki
šiol
tiek
pavergtoje
tėvynėje,
tiek
iš
Vliko vardas daugumai išeivių yra žinomas. Jj
Popiežius Paulius VI per Va ją, kuris pareikalavo daugelio
rios
jokios
okupacijos jau nepajėgs užgesinti. Tai bu
tikano valstybės sekretorių kar nekaltų libaniečių h* palestinie žino ir okupuotosios šalis lietuviai Tačiau daugeliui eivijoj, žinoma, čia visai skirtingais keliais ir priemo
dinolą Villot pasiųstoje telegra čių gyvybės. Kard. Villot te jis atrodo kažkokia paslapties skraiste apgaubtas. Gal nėm. Jau praėjo daugiau kaip 35 metai, kai į Lietuvos vo irodyta 1941 metų sukilimu, pagrindine veikla, par
moje apaštališkajam nuncijui legramoje pažymi, jog Sv. Tė taip yra dėl to, kad jo veikla tik retkarčiais prasiveržia laisvės kovos frontą įsijungė Vyriausias Lietuvos Išlais tizanų heroiškais žygiais ir tebesitęsiančia prieš paver
Beirute išreiškė Libano vyriau vas meldžiasi už visus nekaltai į dienos aktualijų sferą, o ribotom pajėgom atliekant vinimo Komitetas, pradėjęs savo veiklą vokiečių oku gėją rezistencija, kuri pastaruoju metu įgavo naujas
formas ir pasiekė masinį pobūdį,
sybei ir tautai savo užuojautą žuvusius ir giliai užjaučia jų pastovius ar momento iššauktus darbus, nelieka gali puotoje Lietuvoje, o nuo 1944 metų tęsias ją už Lie
(Bu» daugiau)
mybių paties Vliko ar j o veikėjų darbams garsinti. tuvos ribų.
ir skaudų apgailestavimą tu. artimųjų akaųjmą.

"MARGUČIO" AUKSINE SUKAKTIS

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA,
ATEITIES PERSPEKTYVOS

DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. balandžio mėn. 5 d.
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CLASSIFIED ADS

Gėlių parodoje McCormick rūI muose, 23 g-vė prie Michigano
'ežero, Chicagoje, yra milžiniš
kas iš gėlių ir dekoratyvinių
MISCEI-LANBOUS
augalų laikrodis, teisingai roitiimuitiiitiiiiiimiutiiiiiiffiHitiniiiHii'
; dąs laiką.
l i l h A U L KXPttESt> Ąt.KNOi
DVI PAGROBTOS

B E 4 L

E 8 T AT E

HELP WANTED VYRAI

Reikalingas
AUTOMOBILIŲ
MECHANIKAS

• fcarnb. mOr. 3 miegami. 66 ir Tal Iretptis į savininką
man. $27,500.
Mftą tesą — TeL G * 6-7TT7
MARMA NOREUOESĖ
Gražus bungalow — 6 kamb. 2 ži
diniai 83 ir Kedzie, $64,200.
SIUNTINIAI f LIETUVA
DES1GNER & DRAFTSMAN
L&bal pageidaujam** geroe rfi&«*
15 metų senumo, 6% kamb., 3
fivk&h Maistas ti Europos aandeUa
MECHANICAL
:..<)> V\ «»th St.. Chlcago. UL «0«3* miegami. Daug rūbinių. 2% maš. ga
T > L — WA 5-27M
ražas. 63 ir Narragansett $54,000.
Fastest growing hydraulic vaive m a iillilllIlIUIIIIIIIIIIIIHIIIIHUIHHIIIIIIIHUI
2-jų aukštų — po 6 kamb. mūr. nufacturer in midwest taas opeaings
65 Ir Talman. $32,500.
in thelr engineering deparfmest tor
50 akrų žemes Lemonte. $10,000 desigaer and drafsman.
už akrą.

Dvi Chicagos moterys — DeI nise Wood, 25 m., ir Yvone
Smith, 29 m., — buvo pagrobjtos, kai jos vidurnaktį x sėdėjo
automobily prie Haisted ir 68
| gatvės. Grasindami ginklu du
vyrai jas uždarė į bagažo sky
MODULAS CONTROLS
Svečiai Bostono lietuvių surengtame T a u t o s š v e n t ė s m i n t j u n e L a e t u v i ų puiecių. kluOe
rių automobily, a
. 190 dol.
ŠIMAITIS
R E A L T Y 142, N. Primoeton, Villa Park
N u o t r . P . P l i k š n i o Nelaisvėje j o s išbavo 2 valan
Te*. — 333-5211
Insurance — mcome Tas
Apdraustas perkraustymas
das.
Pagrobėjų
automobilis
{vairių atstumų
2951 W. 63rdSt.. 436-7878
turėjo nelaimę — trenkė į na
mą prie 1700 YV. 65 gatvės. TeL; 876-1882 arba 876-5996
VYRAI IR MOTERYS
Vienas pagrobėjų susmuko su
g
^
m =
MABQUETTE PARK
Mes, Amerikos lietuvės, turi-; tant švietimo ir tautinius reika- žeistas ir jį poli ja areštavo,
2-jų
butų mūrinis po 5 kamb.
me didelį paveldėjimą, kurio i lus. Paimkime
organizacijos kitas pabėgo. Pa:: ei ja, išgirdu
Gazn
šildymas.
Mūr. garažas. Arti
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
daugelis moterų nemato ir vi-i ženklą. Supraskim, kodėl toks si šauksmą, išvadavo pagrob
6S-tos ir Talman. Žemiau $34.000.
siškai nesupranta. Mes taip už-; ženklas buvo priimtas. Ogi tąsias.
ir kitus kraštas
BUTŲ NUOMAVIMAS
DAILUSIS 2 0 D I S LAISVĖS
siėmusios visokiais darbais, kad | kaip valstybės vėliava nėra tik
NEDZINSKAS. 4065 Archer Ave,
Namų pirkimas — Pardavimą*
VARPO KONCERTE
kartais
nematome, k a s stovi į margo audeklo dalis, taip ir o r - j d r a u d ą
i i a i s Clucago, m. 606S2, teteL 027-5960
Moteru sąjunga
Valdymas
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ing process. Also need experiKai lietuviškas žodis vis labiau
Nstariatas — Vertimai
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automoreikšmę.
Galutinai
suprojekg
^
^
e
n
nekalbam
apie
apdrau
Polish language.
;
stengias jį iškelti kaip vieną mūsų
pas m u s
J.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
kius.
tuotas
ženklas
reprezentuoja
t
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;
^
laike
kai
apaisaugojįnia
išlikimo ramsčių. Tuo tikslu jau
FRA NK Z A P 0 L I S M55 So. Kedzie Ave, - 778-2233 Visit our Persormel Office.
Versdama ALRK Moterų są- kybos, vilties ir meilės siekimus. | ^ ^ ^ k a i p ^mmn2L*
organi.
antri metai Laisvės Varpo pavasa
S208H West »5th Street
riniam koncerte, dailiajam žo jungos istorinės knygos lapus; Zenkias yra žalias, baltas ir zacijų daro. Ne, mes kaip moCtaicago, nilnoin
Polish National
Telef. GA 4-8*54
džiui skiriama tiek pat laiko, kaip nuo pat pradžios, matau, kad į raudonos spalvos, tuomet priterys, rūpinamės jaunimu, nes
dainai, kuri seniau išimtinai vy atėjo laikas geriau susipažinti I imtos Lietuvos vėliavos spalvos,
Alliance
šiais laikais jaunimas labai ma
raudavo mūsų kultūriniuos rengi ir visuomenei pranešti apie mo-1 Ženkle y r a rūta — Lietuvos
žai dėmesio kreipia j. sutaupymą
6100 N. Cicero Ave.
niuose. Toks posūkis sveikintinas terų užsimojimus prieš 6 4 me tautinė gėlė. Inkaras — paropinigų ateičiai. Taigi mes dėvisais atžvilgiais. Nemažiau reikš tus, susimąstyti kaip moterys, do
Mes su 90 kitom namų pardavimo
mūsų _ pasitikėjimą, k u r i o į m e a į į , ^ „ Į , , n u r o d y t i jau
0f coli _ 286-0500
sERfiNAS perkrausto baldus ir ! įtaigom aptarnaujame pietvakarių
minga tai, kad dailiajam žodžiui kurios neturėjo tiek mokslo stiprybė glūdi Viešpatyje. Šir
nimui kelią, kaip sutaupyti pi- kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei Chtcagą — tas daug pagreitina
atlikti kviečiami patys geriausi kaip šios dienos lietuvės, vis- dis — meilės ir gailestingumo j ^
d u o
dimai ir pilna apdrauda.
pardavimą b plikimą.
mūsų aktoriai.
vien jos buvo toli numatančios ženklas, būtent visuomet išties- j ^ ^
tūkstančių dolerių šu
I
TEL. — WA 5-8063
Immediate opening for full-time opNOKINTIEJI
Praeitų metu Laisvės Varpo moterys, stojo į būrį ir suorga tą pagalbos ranka. Kryžius — taupymui per 20 metų ir tuo
erator.
SmalI congenial department.
PARDUOTI AR PIRKTI
pavasariniame koncerte lietuviš nizavo vienintelę centrinę Mo krikščionybės ženklas. Žvaigž- ; p f t č i u ]aSka ^ ^ a t v e j u ^ a
;uNin>f'iiiiitmi!imimi!inttiii
Quiet southwest side neighborhood.
d
ką žodį į pačias aukštumas iškėlė terų sąjungą.
t^Z. k a l b l a p ! e _ ^ t ų j d e a l ų mūsų jaunimo progresas. Čia
Excellent fringes. 12 holidays, penM. A. Š I M K U S
Sąjungos šūkis — proga tėvams, močiutėms, viakt. H. Kačinskas, o šiemet jį per
Esu čia gimusi ir plačiai vei siekimą.
Įsipareigojimo
ouu&saust
sion, health insurance. 8:30 to 5.
te
Jokio
NOTABT PrBLIC
duos aktorius Juozas Palubinskas. kusi amerikiečių organizacijose. Dievui ir Tėvynei. Mūsų glo- ^ ^
f N CO>TE TAX SERVIOE
SuorganiBELL ELECTRIC
Tai patys pajėgiausi ir kūrybin Kad geriau suprastume t o s bėja
neperstojančios pagal-; 2 u o k i m
dešimts
4259
So.
Maptarood,
tet
554-74M
Taip
pat,
abejojam
dėl
tarimo
ar daugiau
Tel — 778-6111
Taip pat daromi VERTTKLAJ,
giausi mūsų aktoriai, kurių pėd veiklos apimtį, buvau pirminin bos.
DRAUDIMO, ar norint apdrausti
lietuvaičių i būre.
s mielu j
AB BquaJ opportunit^ eoc»loy«r
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
sakai giliai įspausti mūsų tauti kė visų 150 moterų organizaci
NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ ir
PILIETYBES PRAŠYMAI tr
Gal a š tiktai sapnuoju, bet noru atvyksime sukin ti kuopos
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus
kitokie blankai.
nės kultūros baruose lygiai Lie jų, kurių vien tik tų organiza
a š matau
Amerikos lietuvių pradžią.
Greipkitės j centrą MHfUlllililIlilIlIilinfHllllllilIlIlilUiilIlII
HEU> WANHID
MOTERYS
tuvoje, kaip ir už jos ribų.
cijų pirmininkės ir viena dele- moterų prisikėlimą iš miego ir arba į centro pirm. (Mrs. Julia
BALYS BUDRAITIS
Akt. Palubinsko pasirinktoji gatė galėjo vykti į susirinkimus, j atgaivinimą
darbo,
pradėto į Mack, 8 Hartford Rd., Worces4243 W. 63rd St., Chieago, BL MATURE WOMAN PRESSER
programa yra labai įvairi ir įdo Gerai žinau istorinius faktus tų j prieš 64 metus. Žiūriu ir skai- į ter, Mass. 01608).
9:30 a.m. - 3:30 p.m., 4 days per
767-0600 arba 778-0871
mi. Jis atliks Skrudulio monologą organizacijų ir galiu pasakyti, tau apie kitų tautų prisikėlimą
KILIMUS
IR
BALDUS
J
week. We will train. Apply beJulia Mack,
iš Maironio "Kęstučio mirtis", A. kad nė viena organizacija ne iš "numirusių". Lietuvės nega
Plauname b* vaškuojame
fore
4 p.m.
Centro pirmininkė
Škėmos "Kančių šalis", V. Putino turėjo savo organizacijos istori li
'
visų
rfišiiĮ
grindis.
atsilikti, nes šiais laikais
CHARM CLEANERS
i. BUBNYS — TeL RE 74148
"Gyvuosius apverkiu", St. Sant- jos knygos forma, kaip Liet. Grass Roots labai madoj. Lie
1149
Ogden, Downers Grove, m.
varo "Nutolusi pakrantė", J. Ais Moterų sąjunga. Taigi turėtų tuvės įvertina mūsų lietuviškas
Paieškojimas
S kamb. taanjo tipo mūr.
čio
"Partizano šermenys" ir tuo didžiuotis Moterų sąjunga,
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir
šaknis — mūs šaknys pagal is- Bronė T v a r k ū n i e n ė - Vaznonyte
vėsinimas.
Galimo tuoj pažinrfttl Ir
"Draugams", B. Sruogos "Sapie
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]Carqueite
kad faktai nuo pat įsikūrimo , tarinius faktus jau žinomos nuo
LJETUVIŠKAM RESTORANUI
Parke.
gos monologas", K. Bradūno "Vil
tuvos
TSSR,
i e š k o s a v o tetos
REIKALINGOS
Spalvotos
tr
Paprastos.
Radijai,
yra centre rr p a s nares.
į l o - t o šimtmečio prieš Kristaus A N T A N I N O S
CENSKIENfiS
niaus varpai", "Švilpynė", ir "Ro
4 rtenetn mftraa tr Įnmt>n. MarStereo
Sr
Oro
Vėsintuvai.
Skaitant apie sąjungą, nuste- j gimimą. Gerai žinoti ir didžiuo- ADAŠIŪNATTES, d. Simono, g y v .
quette Parke. Naujas gazu Mldym&S.
jaus angelai", N . Niliūno "Išduo
Pardavimas Ir TBJUTIIMS
N'asle atiduoda už $38.800.
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tas medis", B. Brazdžionio "Pa bau radusi tokių gražių įsikūri
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5 kamb. labai modemas maro a a niai j Lietuvą arba skambinti t e l .
SKAMBINT 326-2724
vasario kelionė", A Gustaičio mo minčių. Trumpai mėginsiu kais svarbiau surasti būdą iš S 1 2 — 5 « ^ 1 5 6 A. Vaznonienei.
?S46 W 0 9 t h 8 1 , t e l 770*1486 į « » « ant plataus sklypo,
tinkamss
laikyti
lietuviškas
šaknis.
Ka
i Setmal žavingai gyventi.
Arti TI Ir
"Draugystė ir nežinomojo auto nuvesti prie pradžios ir parody
. - • • • . - . . . r- K e d z ^
$39,goo.
ti tuos gilius jausmus supran- dangi daugiau ir daugiau jauni BBPJSJBJSJSJSJBJBJSJ - BJBJSJSJSJfJ 1 - . — <ą " " • ""
riaus "Sūnelis".
Grazna planu sklypą* f
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mo išeina į visuomenę, t a s jau
irairirj prrktq p a a t f l i a S — nebraa- lfarqnette Pke. Vertingas pirkėjui.
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Tai labai plačios apimties pro
gial U mfis-Į ssadSUo.
palieka
lietuviškumo
zuoja Aleksandrą. "Ji yra lietuviš nimas
Tvirtas 2-Jp ankšto mftras, 2 butai
BADIO SETMOS VAUVNOOS
grama lygiai autorių, kaip ir sti
COSMOS PABGELS EXFRB88 ir maloni biznio patalpa. S auto lllHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIilHllllilHHIIIIIIir
šaknis
namie.
Čia
gyvenimo
kų tradicijų, labai graži, austu
Savininkas
nusileido iki
Visos programos iš WOPA
lių bei nuotaikos požiūriu. Vi
SIUNTINIAI Į LIETUVA j• garažas.
M «k išėjo iš spaudos
{88,500.
Maruuette Parke.
lietuvišku kostiumu, lietuvišku faktas. Vien tik pasiryžimas Lietuvių kalba: kasdien rroo pir
sa tai girdėsime Laisvės Varpo
8. Habrted 8t., Chloago, m SOW»
akcentu, gammarti skanius lie lietuviškų organizacijų ir lietu madienio iki penktadienio 3:00 — ttSS
« O l W. «»th St., Chlcago. UL SOS9S
Anatolijaus Kairio dramų
pavasariniame koncerte balan
T«lef.: »a5-87S7 — 954-SSM
tuviškus valgius ir turinti airiš viška veikla lietuvybės ryšį iš 3:30 vaL popiet. — šeštadieni ir
rinkinys vienoje knygoje
džio 16 d. 3 vai. po pietų So. Bos
sekznad. nuo 8:30 ^ci 9:30 v ryto.
laikys.
ką pavardę''.
tono Lietuvių Piliečių d-jos sa
iiiiiiiiiMfiiiiMiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii i
2 6 2 S W c s t T f st S t r e e t
Telef.: 434-2413
lėje trečiame aukšte.
Skaitydama Moterų sąjungos
Žurnalistė smulkiai
aprašo
1490 A. M.
įtuimnitiiimiiiimiiimimiiiniiiinniiii
TUJ9 S. MAPLKWOOD AVE.
Aleksandros dėvėtą lietuvišką kos istoriją, j o s lietuvybės išlaiky
STATOME NAUJUS NAMUS TeL 737-7210 ar 737-8534 1. RŪTE3J6, 4 v. drama
VYRŲ SEKSTETAS KONCER
OBICAGO,
IJLL.
60629
mą,
pamatai
j
o
s
krikščionišką
tiumą ir jo gavimo istoriją. Tas
Atliekame
TUOS LOS ANGELES
2. SAULĖS RŪMAI, 4 v. dra
kostiumas buvo atsiųstas 7 0 me ir bažnytinę veiklą, j o s didžią
9eno naraų pstaisynins.
ma
IftNTOaKMAMA — FOB KENT
Bostono vyru sekstetas, ku tų tetos iš Lietuvos, kuri dirbo ir paramą Lietuvos nepriklauso
PETRAUSIAS
3. ŽMOGUS I R TTLTAL 3 v.
riam vadovauja komp. Julius Gai taupė du metus, kad galėtų šia mybei ir daug daug kitų darbų.
Išnuom.
apšild.
5
kamb.
butas
OONSTRUCnON
OOMPANT
drama
delis, yra pakviestas koncertui į dovana atsidėkoti už gautus siun Kartu norėčiau pranešti, kad
2-me
aukšte.
Suaugusiems.
69
ir
Tel.
—
847
7564
Rinkinys
dedikuotas nepri-.
Los Angeles. Jis koncertuos birže tinius. Pragyventi Lietuvoje yra Moterų sąjungoj yra ir ketvir
Pairfield
apyl.
$240^K>
į
mėn.
Skambint po 6 vaL vakaro
klausomybės 6 0 m. sukakčiai
lio 18 d. lietuvių parapijos ren labai sunku, trūksta maisto, rū tos kartos narių. Tegul kitos!
Skambint po 6 v. v. 776-5490
paminėti.
bų, visko.
giamoje Lietuvių dienoje.
"imtiiiMiiHMmiiiiiiiiiiiHiitniimiiiiiiii
organizacijos pasigėri šiuo fak
Išrroom. 4 kamb. (2 mieg.) butas
A l e k s a d r a va zd žiai
Nors ketvirta karta nekal
vidutinio
amž. Seimai. Joktą gyvu
Kama s u persiuntimu $6.55.
MINKU RADIJO PROGRAMOS!.
"
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P ^ f * ? - tu.
ĮSIGYKITE DABAB !
bet prisideda
KOMCFRTAS
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Thompson 1930 metais, jos du
BALTŲ KONCERTAS
ggs
sotūs. Čia gi buvo rojus". •
kra G e n y Tagman vėliau ir P.
Apsimoka skelbtis dieo. DRAUGE, nnnimmiH?!MMiii!i?immni'rHiiinnmi
Naujosios Anglijos Baltų d-jos
Toliau sekė Aleksandros asmeDtpL teta.
Tagman
dukra Sharon Hones fiB plačiausiai skaitomas lie Radiio Valanda Jau virs 35 m. tarnau
koncertas, kuriame programą at-j ninio gyvenimo pasisakymai ir J
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai ja New Jersey. New York ir ConnecrJliks smuikininkė Brigita Pumpo-įgale lietuviškas maistas. A m e . : w a r d šiais metais. Tai yra bū
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Kviečiame taip pat klausyti Lieto"Patriot Ledger" įdėjo ilgą straips ba, dešras, raugintus kopūstus ir kai bus lietuvių moterų balsas produkcijas. Kartu ir XX amžiaus mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se
pakeltas dėl Amerikos arba dėl Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova- veikiančius įstatymus, bet Ir Vo Vtrftinių kortelių naudojimas yra vflkų kult&rtnių valandų anglų kalba
nį ir nuotrauką Aleksandros Dau braškių patiekalą.
kietijoje, Anglosaksu pasaulyje bei gražus paprotys. Biznieriai jas pla B Setoo Hali Universiteto radijo sto
kantienės — Moriarty, ryšium
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čiai sr lietuviui.
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ROCHESTER, N. Y.

operos "Jūratė ir Kastytis" per
duota arija — barkarolė "Laivi
nė", kuriafkompozitorius pasirin
ko Balio Sruogos teks ą, solistas
Stasys Baras. J. Vaičiūnienės eilė
raščio po'mai "Velykiniai var
pai" vertė prisiminti kad — " T a 
vo tėvynėje velykiniai varpai ne
baudžia". Žinių skaityme progra
mos vedėjai Salomėjai Šmaižienei
talkininkauja Antanas Zubavičius.
Programas į magnetinę
juostą įrašo bei perrokordavimus
atlieka Petras šmaižys. Sekanti
orograma bus girdima balan
džio 9 d. 2:30 p. p., banga 590
AM, per KBHS stotį.

IR VIS TIK PASIMATĖM

Prof. VI. Sabalienė, susirinku
sių
vardu, į eikdama naujausiu
Nors Jurgio Jankaus naujausio
pasakojimų rinkinio pavadini prof. K. Avižonio Raštu I i r II
mas ir liūdnokai nuteikia, bet ne tomus su visų dalyvių parašais ir
sutrukdė aną, kovo 19 d. šešta linkėjimais, sveikindama J. Jandienio vėlybą vakarą ne tik gau :ų pažymėjo, kas šiandien do
siai usirink:;, pasimatyti, bet ir mėtųsi mažomis tau omis, kaip
atvirai šnekant, labai maloniai ~>av. Suomija; jei ji neturėtų Silaiką praleisti. O nesimatę ar to bslijaus, Norvegija Ibseno, m u pasakotojo
liau gyveną, pažintis panaujinti, xiko Griego, Danija
susitikti su to vakaro kaltininku Andersono, senovės graikai jau
Jurgiu Jankumi, pamatyti jo nau seniai praeitin yra nuėję, bet jų
ją pasakojimų rinkinį "Ir nebepa- dvasiniai kūrėjai gyvi ir savo tau
simatėm", ar net jį įsigyti, pasivai tą atstovauja dar ir šiandien.
šinti šampanu ir kitais to vaka
ro gardumynais. Čia išgirdome ir
kruopščios akademikės
kritikės
Aušros Liulevičienės atsiliepimu?
apie Jurgio Jankaus kūrybinį ke
lią, apie Jurgį Jankų dailiojo
žodžio pasakotoją.

Ir šiuo kartu, kaip ir prieš 5
metus, jo "Užkandį" pasitinkant,
mažai J. Jankus turėjo laiko pri
sėsti prie kavos puoduko, pasivai
šinti skaniais ponių iškeptais py
ragaičiais. Jis vis buvo prašomas
pasirašyti į tik ką išspausdintą jo
pasakojimų knygą " I r nebepasi
matėm". Ir taip jis pasirašinėjo
iki vėlybų išnaktų. Šiam retam
pasimatymui vadovavo dr. J. Dė
dinas.
A. Sabalis

Aušra Liulevičienė kovo 19 d. kal
ba Rochesteryje apie rašyt. J. Jan
kaus kūrybą

MŪSŲ kolonijose

A t A. JONAS OAINIS

DĖKA

Jurgis Jankus, gėle papuoštas
Izb. Žmuidzinienės, kaip ir visa
da gerai nusiteikęs, papasakojo,
kodėl jis tą ar kitą temą pasirenkąs, kaip ir kada jo pasąmonėje
tai atsiranda, kad tai esąs talento
reikalas, kuris verčias rašyti. J o
literatūrinis žodis esąs toks, kaip
ir jis pats. Jo aprašomi asmenys
yra tokie, su kuriais galįs susikal
bėti. Įvykiai nesą išgalvoti. Tai
tik žodžiai sudėti į sakinius. Esą
rašyti modernišku stilium daug
lengviau. O kai jau tie žodžiai
pavirtę į sakinius atsiranda ant
popieriaus, tada žmona perrašanti
rašoma mašinėle. Perrašius reikią,
kad būtų išleista knygos pavidalu.
Autorius skundėsi ne tiek skaity
tojų stoka, kiek leidėjais.

•

A. t A. Kun. EU6ENJUI SABALIAUSKUI

Salomėja ir Viktoras Endrijenai

— Stasys Gečas, gyvenęs anks- į
I'iau Chicagoje i r talkininkavęs j
Vištos organizacijai, kovo vidu
ry persikėlė į Hot Springs nuo-1
latiniam apsigyvenimui į nuosa
— Kunigas Petras Patlaba gy vus namus, kuriuos įsigijo praė
vena už miesto ribo% labai gra jusiais metais.
žioje, ramioje vietovėje, bet sve
čių bei lankytojų turi visada ir
— Atšilus orams, greit prasi
iš arti ir iš toli. Kovo viduryje
dės
gegužinių sezonas. Gegužės
pas jį buvo apsistoję prof. dr. Vy
tautas Vardys su šeima iš Nor- 6 dieną Jame Stepens parke prie
man Oklahoma, Pranas Paulaus B lakely Mt. užtvankos įvyks ge
kas iš Chicagos. Prieš Velykas gužinė radijo valandėlės Leiskit į
svečiavosi k u n . J . Borevičius tėvynę. Toje pačioje vietoje lie
SJ iš Chicagos ir ta pačia proga pos 1 dieną bus Altos gegužinė,
pravedė rekolekcijas. Hot Springs o liepos 22 d. — Lietuvos Atgimi
lietuviai su dėmesiu klausėsi jo tu mo sąjūdžio.
riningų pamokslų.
— Lietuvių bendruomenės ge
gužinė
numatyta gegužės 27 d
— Velykų metu būta i r dau

A. t A. ANELEI ŽEMAITIENEI mirus,
jos dukrai dr, VINCENTINAI ir inž. JONUI JURKŪ
NAMS, sūnui VYTAUTUI ir BIRUTEI ŽEMAIČIAMS,
anūkams ir jų šeimoms bei giminėms reiškiu gilią
užu:jautą.
Gražina Jezukaitienš su šeima
S t Petersburg, Fla.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Salomėja Šmaižienė

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GEBALDAS F. DAIMID

A . t A . AMaEI ŽEMAITIENEI mirus,
dukrai Vincentinai, sūnui Vytautui bei jų
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškb

a.sb.
gėsi įsigyti Jurgio Jankaus naujau- i
sią knygą, gauti atsiminimui jo į
mielą parašą. Salė papuošta šventiškai. Per
scenos uždangą nuo pat lubų iki Į
scenos grindų nuleista plati lietu-!
viškų raštų juosta su išaustu;
H o t Springs, Ark,
įrašu Lietuva. Abipus rašomojoj
TRUMPAI
stalo dvi aukštos palmės, a n t sta-'
lo gėlių puokštė, o kiek toliau at
— Velykinė programa radi
skiras stalas apkrautas Jurgio Jan
jo valandėlės "Leiskit į tėvynę"
kaus jau išspaudintomis knygo
pradėta tradicine giesme "Links
mis ir šalia jų dar trys stori sąsiu
ma diena m u m s prašvito". Vely
viniai rankraščių, laukią leidė
kų dienos rimčiai paskaityta min
jų. Tai romanai "Pušis" ir "Ana Zigmas Arlauskas, seniausias Ro čių iš kun. Bruno Markaičio, S.
pus rytojaus" ir apy:akų rinki chesterio, N. Y., LB choro daly J., knygos "Širdies gelmė", paly
vis. Jis dainuoja beveik be pasi dint smuiko garsams jo paties su
nys "Muškit būgnais".
traukimo nuo 1916 m. Pradėjęs
Viešnia Aušra Liulevičienė dau
—Sonata
dainuoti Liepojos mieste, Latvijoj. kurtos kompozicijos
giau valandos trukusioje savo gi Neseniai atšventė 75 m. sukaktį
in D Major. Iš K. V. Banaičio
liai akademinėje apžvalgoje, ro-j
dos, pavadintoje Jurgis Jankus
pasakotojas, palietė visas čia trem
tyje jo išleistas knygas, panagri- į
nėdama jo pasakojamų a:menų '
charakterius, jų tikroviškumą. •
Gyveno Northbrook, Illinois. Anksčiau gyv. Australijoje.
Pranešimas buvo gerai pareng- į
Mirė bal. 3 d., 1978, 9:30 vai. ryto, sulaukęs 57 m. amž.
tas ir klausytojams, kaip teko pa
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 20 metų.
tirti, neprailgo.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbara (Pipins),
brolis Ben Dainis, broliene Isabe'.ė, švogerka Ina Ragis su vy
Po pertraukos A. G e m i n i s pa
ru Adolfs, gyv. Hamilton, Kanadoje, švogerka Julija Lescycin
pasakojo, kada ir kaip atsirado
su vyru Jacob, gyv. Hamilton, Kanadoje, 12 sūnėnų ir dukte
skaitytojų rankose naujausias J.
rėčių, Lietuvoje 2 seserys su šeimomis, kiti giminės, draugai ir
Jankaus pasakojimų rinkinys "Ir
pažjstami.
nebepasimatėm". O tai buvę vieno
Kūnas bus pašarvotas treč., 2 vai. popiet Petkaus Marsuėjimo proga, dar gerokai prieš
ąuette koplyčioje, 2533 . 71 St.
Jankui peržengiant per 70 metų
Laidotuvės įvyks penktad., bal. 7 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
slekstį. Žinodamas, kad J. Jankus
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
tokių minėjimų ir jų tortūrų ne
maldų
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
mėgsta, kilusi mintis išleisti kurią
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
nors jo dailiojo žodžio knygą. Pri
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
tarimas buvęs visuotinas. I r taip,
nuoširdžiai paskatintas, A. GiemiNuliūdę: Žmona, brolis, seserys ir kiti giminės.
nis ėmęsis šio darbo. Ir tik po ge
Laid. direkt. Donald A. Petkus, tel. 476-2345
rų dviejų metų anas sumany
mas štai dabar čia aplaistomas
šampanu. Jis sakė, kad imsis ir ki
tų J. Jankaus raštų išleidimu
rūpintis. Jei reikėsią "kiek pinigi
niai paremti, jis tikisi, kad ir čia
susirinkę neatsisakysią.

1

siūnaičius viešėjo dukros su šei DRAUGAS, trečiadienis, 1978 m. balandžic mėn. 5 d.
momis iš Chicagos. Anna. Gaushas turėjo svečių iš Dalias, Te
xas, — sūnų Frank su žmcna.
Gailutė Bartkienė -u vaikais bu
vo atvažiavusi iš Chicagos aplankyi savo tėvų Alberto ir Kas
Lietuvoje minis, ; o broliui KUN. ANTANUI SABAtutės Rožėnų, kurie čia turi iš
LIAULCUI, seserims VIKTORIJAI ORENTIENEI,
giję Perry Plaza Motei, ir uoš
PAULU
AI DAMBRAUSKIENEI ir visiems artimie
vių Bartkų. Onutė ir Jonas Kir
siems Lietuvoje nu.širdžią užuojautą reiškia
vaičiai iš Chicagos šiuo metu vie- i
ši pas savo giminaičius Šmaižius.

reikia pradėti naują gyvenimą.
Veiksmas vyksta puošnioje Jo
naičių rezidencijoj, siekiančių at
siriboti nuo skurdžios praeities.
Jaunieji Rochesterio aktoriai į
šią nesudėtingą komediją, pasak
jų režisieriaus A. Cieminio, yra
A. KAIRIO K U - K Ū
gana gerai įsigyvenę, puikiai iš
A. .Kairio, žinomo dramaturgo mokę savo roles ir tik laukia už
trijų veiksmu komedija Ku - kū, dangos pakėlimo.
Los Angeles dramos sambūrio
Vaidinimas įvyks balandžio 8
pravestame dramos
konkurse d., šeštadieni, 7:30 vai. vak. Po
giau svečių —pas Radžius ir Sta- i
1970 metais yra laimėjusi H-rą vaidinimo šokiai.
Taigi, p a s i m a t y m a s su J . J a n  vietą.
Komedijoj dalyvauja lygiai 10
kum ir jo naujausiu rinikiniu su
Tai linksma, neverčianti nuo
aktorių.
Štai jie: D . Kašinskas,
sipažinimas " I r nebepasimatėm" bodžiauti, kad ir trijų veiksmų
buvo gyvas. .Salėje beveik visos komedija, dažnai verčianti juok Vilija Dėdinaitė, Gailutė Tamo
vietos buvo užimtos. Kas reiškia, tis iš nieko neveikiančių trijų po šiūnaitė, A Lapinas, Ant. 2muidkad mūsų judrusis Jurgis neturi niučių, kurios dėka savo vyrų yra zinaitė, T. Pierce, Rasa Krokytė,
Paulius Klimas, Alf. Džiakonas
priešų, o tik draugus.
kiek prasigyvenusios. Anot jų,
ir A. Tamošiūnas. Dekoracijos —
Susirinko skaitą lietuvišką kny
Danutės Krokytės, grimas — St.
gą ir nedažnai skaitą. Bet aną i
Ilgūno, sufleris — L. Klimaitė.
vėlybą šeštadienio vakarą visi sten i

Šio reto pasimatymo kaltinin
kai dr. Jonas Dėdinas, Algis Olis,
o šiuo kartu ir Andrius G e m i n i s ,
o ir pats J. Jankus daug triūso ir
širdies yra įdėjęs į tokių pasima
tymų renginius, kaip jie juos yra
pavadinę kultūriniais pobūviais.
Jie per eilę metų yra pakvietę ko
ne visus tremtyje gyvenančius lie
tuvius rašytojus, kai kuriuos dai
lininkus, literatūros kritikus, jų
tarpe ir Belgijoj gyvenantį Cinzą.

. - •

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1330 34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
460507 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Meilute ir Kęstutis Biskiai

Mažeika y Evans

PADĖK
A. f A.

Laidotuvių Direktoriai

(Mga Kapteinienš (Švarcienė)

6845 SOUTH VVESTERN /ME.

Mūsų mylima motina, uošvė, senelė ir prosenelė po ilgos ir
sunkios ligos žemiškąją kelionę baigė 1978 metų kovo mėn. 5 d.
Buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse kovo men. 8 d.
Neišmatuojamo sielvarto prislėgti dėkojame giminėms,
draugams ir pažįstamiems mus užjautusiems gilaus liūdesio va
landą, velionę lankiusiems koplyčioje, bažnyčioje ir palydėju
siems į kapus. Dėkojame už aukas šv. Mišioms, Misijoms, Lie
tuvos Dukterų draugijai ir lietuviškai spaudai remti. Dėkojame
už gražias gėles, už mums pareikštas užuojautas žodžiu, laiš
kais ir spaudoje.
Ypač nuoširdžiai dėkojame Ziono parapijos klebonui kun.
Jonui Juozupaičiui už maldas koplyčioje, gedulingas pamaldas
bažnyčioje ir palydėjimą į poilsio vietą.
Dėkojame karsto nešėjams, laidotuvių direktoriui Steponui
Lakavičiui už rūpestingą laidotuvių tvarkymą ir Margučio ra
dijo vadovui.
Nuliūdę. Sunas V. Švarcas s a šeima ir duktė I. Makštu tiene
su šeima

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR S0 RUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
rBYB

MODEBMAKOS

Mūsų mielam klases draugui

2533 West 71 St.

A. t A. Kun. EUGENIJUI SABALIAUSKUI

MIO So. 50th Avė* Cicero T0wnhall 3-2I08-9
AEKftT*

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seserims
VIKTORIJAI 0BENTEHEI, PAULINRI DAMBRAUS
KIENEI ir broliui kun. ANTANUI SABALIAUSKUI.
L Tamošaitiene
M, Pauperiene
P. Kinderiene

Liūdesy likę — žaona Elena, duktė Regina ir sosis Ričardas
se Sehr.oir.hi.

VCTOMOBEUAMS

STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PADĖKA

3307 SO. LITUANICA AVE.

TeL YArOs 7-S401

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) IR S0N0S
2314 W. 23rd PLACE
VlrRtaia 7-6672
2424 W. 69tta STREET
TeL REpnbHc 7-121S
11028 Sonttmest ffighway, Palos HUls, HL
Tel. 974-4410

Daktaras Povilas Legeckis

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems at
silankiusiems koplyčioje, bažnyčioje bei palydėjusiems į kapines.
Dėkojame daktarui V. Taarui už koplyčioje tartą žodį Lietuvių Gydy
tojų Draugijos vardu, kunigui Stasiui už pamaldas šv. Kryžiaus
bažnyčioje ir maldas kapinėse. Ačiū visiems pareiškusiems mums
užuojautą žodžiu, laiškais ir spaudoje. Padėka taip pat priklauso
Ramunės šeimininkei Kunkulevičienei už skaniai paruoštus pietus
ir laidotuvių direktoriui Evans su sūnumis už rūpestingą laidotuvių
tvarkymą sniego audros metu. Ir galiausiai, dėkojame už aukas šv.
Mišioms, Lietuvių Fondui ir Lietuvių Gydytojų Moterų Pagelbinio
Vieneto Stipendijų Fondui.

Tel. GRovenhilI 6-2345-6

ANTARAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

A.f A.
Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir uošvis mirė 1978 metų
vasario mėnesio 3 dieną New Yorke ir buvo palaidotas vasario 6
dieną šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

KOPLYČIOS

PETRAS BIELIŪNAS

A. A.

JUOZAS GRYBINAS

4348 SO. CALTFORNIA AVE.

Mirė 1978 m. kovo 20 dieną. Palaidotas kovo 23 dieną Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsilankė j koplyčią,
aukojo šv. Mišioms ir dalyvavo laidotuvėse.

JURGIS F. RUDMIH
3319 SO. LITtTANICA AVE.

Dėkojame Annai Naujokaitienei atsiuntusiai gėles.
Nuoširdžiai dėkojame kunigams: T. Tamošaičiui už mal
das koplyčioje ir T. Gutauskui palydėjusiam į kapines,

Ktafiftdę. 2J=fe*c !r dracgai

TeL YArds 7-11SS-39

POVILAS I. RIDIKAS
33">4 SO. HALSTED STRfET
•

Ačiūl visiems grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald
A. Petkui už rūpestingą patarnavimą.

TeL LAfayette S-S572

•

I

I

Į

I Į

I

TeL YArds 7-1S11
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VASAITIS - BUTKUS
1446 SO. 50th AVE., CICERO, UJU

TeL OLymplc 2-100S

DRAUGAS, frtfTtrfffrrte, ĮB78SL g a t o a g o mča. 5 d. Y

IŠARTI
IR TOLI

X Marijos aukšt. mokyklos
Motina klubo susirinkimas bus
sekmadieni,
balandžio 9 d.,
2.30 v a i p. p . mokyklos kavi
i. A. VALCTUSE
nėje. Kalbės Victor Palacek iš
— Kun. Viktoras Rimšelis,
Lincoln Parko apie augalus,
marijonų
vienuolijos vyresnysis,
viešniomis rūpinsis Rose Marie
4*.
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Lipinski, Barbara Rogowski ir vedė Phoenixe lietuviams trum
pas
rekolekcijas.
Kovo
12
d.
Redaguoja J. Ftaoas. Medfiagą siųsti: 7045 So. daremont Avenuc, Oucago, Dlinois 64636
X Šiandien "Draugo** atkar Harriet Barabasz. Bus naujų vietos lietuviai svečiui buvo su
pareigūnių
rinkimai.
Klubo
poje pradedame spausdinti il
ruošę pagerbimą, kuriame da
gesnę St. Dziko studiją "Vy pirmininkė G&il Danaher kvie lyvavo apie 40 asmenų. Vai
LIETUVOS DZL\UGSMAI
MANO NORAI
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo čia motinas dalyvauti. Infor šes suorganizavo V. Zakarienė,
NAKTIS KRMBARYJE
macijas
teikia
informacijos
va
EB
KANČIA
komiteto kilmė, istorinė apžval
dovė R. M. Lipinski
(telef. kun. A. Vaikiškos patalpose.
Jei a š būčiau Amerikos prega ir ateities perspektyvos".
Naktis kambaryje. Tamsu.
Prieš išvykdamas svečias dar
585-8884).
Vasario 16 diena buvo ir yra zidentu, a š mėginčiau padaryti
Tik lempos nuo gatves man šviečia.
X Dail. Zitos SodeUdenės
O medžių šešėliai pro langą ant sienos
x L. Andriekaus, A. Pečiu- spėjo pamatyti tą garsųjį Sun visiems lietuviams svarbi diena. Ameriką teisingesniu kraštu.
pieštas "Draugo" premijuoto
City.
Svečias
spėjo
pamatyti
Džiunglių paveikslus man piešia.
Hums ji primena visus lietuvių Niekas nenori gyventi pavergromano — rašyt. Anatolijaus! raitės, L. Sutemos, V. BogutaiIr rodos- regiu slenkantį tigrą
Kairio "Po Damoklo kardu" j « • » _ R V ė H o i r kitų poezija yra Fountain Bills i r Hempe uni- j pasisekimus ir kančias. Taip toj tautoj ir aš stengčiausi tą
versitetą.
Pakrūmėm prie savo aukos;
'
pat
galima
matyti,
kaip
betųlaikyti
savo
mintyse.
Mūsų
oras
girdima
naujai
išleistoje
garsi
viršelis jau baigiamas paruošti
ir
vanduo
būtų
švaresni.
Mes
—
Kun.
dr.
Valdemaras
Cukuj
v***
mylėjo
savo
kraštą
i
r
net
Ir rodos matau, kaip rangos, vyniojas
ir greitai bus išspausdintas. nėje kasetėje Poezijos pavasa ras, Pamfret, Conn., par. klebo buvo pasiruošę mirti už Lietu mėgintumėm išlaisvinti tautas.
Smauglys ant šakos.
Premijos laureatui įteikimas ris Chicagoje 1974, Skaitymai. nas ir kolegijos profesorius, 40- vos laisvę.
Žmonės, kurie gyvena Ame
Tikrumoje ten nieko nėra,
bus balandžio 23 d. 3 vaL p. p. Garsinę kasetę paruošė dr. J.! 3
Lietuva buvo vokiečių užim rikoj, gali savo religiją prakti
Vien tik siena šešėliais raina.
j^ ^ ^ ^ ^ T ^ . Š ^ Š
Jaunimo centro salėje. Meni Bogutį o "išleido Bogutų e l e k - švęs
t
a
beveik
viso
Pirmo
Pasaulinio
O
vietoje smauglio siūbuoja nuo vėjo,
kuoti. Aš mėginčiau padaryti
birželio 11 d., bet Norvich
laboratorija.
1
nėje programoje — soL Danos tronikos
Pakibus
vijoklio kasa.
X Juozas Manstis, nuoširdus I ^ s k u P * * bendra visų jubuiatij karo metu.
v oKjeųjai sdpne- mūsų tautą tokią, kokia j i bu
Stankaitytės koncertas, pianinu skaitvtojas
Vėjas judina medžių šakas.
SL Petersburge, | ^ g U šventė rvyko jau šiom* j J a n t Lietuvos atstovai turėjo vo, kai ji dar buvo jauna: oras
akompanuojant muz. Alvydui
Šešėliai ant sienos siūbuoja.
dienomis. Su jais kartu buvo j konferenciją Vilniuje. Tie ats- švaresnis, vanduo švaresnis,
atnaujindamas prenu- N o c h
Vasaičiui. Bilietai jau plati Floridoje,
Merkias
ir mano pavargus akis.
mer;^nu^s^Iė^^atog;i
^
v ^ k u p a s Daniel Reil- j tovai sudarė Lietuvos T ^ j p i e v o s ir laukai pilni gyvulių,
Šešėliai
ir
ją uzliūUuoja.
nami.
ly. Ta proga visų jubiliatų nuo kurioje buvo 20 vyrų; žymiau- j žmonės bus sveikesni ir man
pašto
patarnavimu
—
neretais
x Dr. B. Breckett, Cbicagoj
BL Merkevičius
trauką įsidėjo vietos katalikų šieji buvo Jonas Basanavičius, j bus mažiau bėdos.
plačią praktiką turjs gydytojas, atvejais gauna "Draugą" po 4 laikraštis.
Antanas Smetona, Aleksandras
Saulis Banionis,
patekęs į Lietuvių operos pa numerius iš karto. "Žinau, kad
Stulginskis ir kiti, iš kurių da Clevelando Šv. Kazimiero Ut.
—
Patikslinimas.
Rašytoja
statytą Verdi operą "Nabucco", tai ne jūsų kaltė" — rašo jis Irena Naudžiūnaitė Joerg gyve bar nė vieno nėra gyvo. 1918
mokyklos 6 skyr. mokinys.
buvo labai sužavėtas, jis buvo laiške. J. Manstis "Draugą" na Austrijoj. Iš kovo 28 d. m. Vasario 16 d. Lietuvos Ta
MANO RAKETOS
pritrenkiančiai nustebintas, "kad į s k a i t o J*tt • m e t u * e s a s * » • "Drauge"
^
išspausdintos žinutės ryba Vilniuje paskelbė visam
1
šitaip gali pasireikšti t M t t ^ l " ^ , ^ . *"?*?*.
^ L t i i a t r o d ą kad ji gyvena pasauUui, kad Lietuva y r a NePraeitą rudenį aš sustačiau
grupė. Dr. Breckett vra dide- j t u a t s r u n t ė * a u k a - J o ^ ^ ^ • Australijoj
priklausoma valstybė. Per tuos raketą. Jos spalvos buvo: raulis muzikos mėgėjas, sakosi pa- i Persiustas paštui.
™
— JAV Lietuvių Jaunimo są 22 laisvus metus Lietuva pra- dona, balta ir mėlyna. Ji vadiX
Lietuviškų
knygų
atpiginirašysiąs lietuvių operai laišką
dėjo atsistatyti i r gražėti.' nosi "Alpha".
ir paprašvsiąs Ir kitiem pasta*-! mu ' < D r a u ^ " pasinaudodami jungos valdyba praneša, kad Statyta modernūs namai, mo
Vieną dieną mes nuvažiavo
fymam w Z ir tapsiąs E £ - i « tat
. « * » * «* * * « • - » » » "
m
f S " L J 2 C kyklos. fabrikaL
me
į aerodromą. Iššovėm ją lau
viToperos
rėmėju.
J Uetuvių!**
* ««*»*
nusipirko: į ^ f1u v i ų jaunimo sąjungos ta4
J
Nors Lietuva už laisvę taip kuose. J i pakilo aukštai, atsi
^
*
^ ' A n t a n a s Zailskas ir Vladas! ry ** suvažiavunas jvyks baoperos pastatytą "Nabucco" eiilgai
kovojo, ji buvo nepriklau darė parašiutas ir raketa leng
landžio
22—23
dienomis
Ro
siąs visus tris kartus.
i Abramikas.
«———.
Knygų išpardavi-j
m
soma
labai trumpą laiką. 1940 vai nusileido į medį. Negalėjau
GALVOSŪKIŲ NR. 2 2
x SoL Violeta Balčiūnienė iš | —
*T&*?mT
J***7?
\ ^m u oPs e ' ^ I ^ J * ^ 0
Z m. biržeUo 15 d. Lietuva vėl jos nuimti. Turėjau kitą pa
MANO
GYVULIUKAI
P n J r f J Z T f c ^ T ^ ^ f a . . i K^r;|t{«i«iiM Ugi balandžio 15 d i e - i
- Registracija bus
ATSAKYMAI
Bostono buvo atvykusi j lietu-;
.
T ^ _,
" i a - m _ Q ^ n vai šeštadienio ry- buvo rusų užimta ir prarado ne statyti. Antros raketos para
B M> v
vai
u™ i.
>»
- nos imtinai. Knveu sąrašas i •
**" '
L Stalas.
priklausomybę. Kai minime Va šiuto Unijos sutruko. Aš j a s Aš turiu dvi žiurkytes (gervių "Nabucco" operos premje^
oereito š e š S ^ o ! te. Visi tarybos nariai prašomi sario 16 d., turime neužmiršti sutaisysiu ir šį pavasarį iš- bils). J o s yra labai gražios,
II.
Iš tikrųjų jos yra tiesios,
adie mo
iš^Detroito
lydimi, V.
balandžio
rą. Savo tėvelio
CižauskoI!"Draugo"
| f™™™ k^tūriniame
J ^ į S ^ s e š tpriede.
,
|
čaSywatL
Uetuvių Lietuvoje i r Sibire, ku šausiu. Naujos raketos vardas 2iurkytės yra rudos su baltais galima liniuote patikrinti.
X J
B,c,umei
Ad. ilankėsi
^ i ^ i "Drauge", įsigijo
^ ™°™- *»-!
— St. Petersb«rg'j, JTa., Lie rie vis bando išlaisvinti Lietu yra X-ray.
pilvukais, ilgomis uodegytėmis
III. Lazdelės viena pėda sve
kagiškė, parėmė savo dienraštį
įvairių gaidų ir knygų. Jos tėtuvių klubo pava3a-.io balius vą. Taip pat, turime tikėti,
ir
pasipūtusiais
ūsiukais.
Jos
ria
vieną svarą. Tad metras
Arūnas
čypas,
didesne auka. Ačiū.
velis Detroite yra uolus U e t u - ! — " - " auAa"
" ^
l*^ 1 " 5 balandžio 22 d Progra- kad kada nors Lietuva vėl bus Rachesterio Ut. m-los mokinys. yra labai draugiškos ir išdyku apytikriai svers 3 ir vie
viškų knygų platintojas.
x Dariaus - Girėno Lituanis-j 1 1 3 0 ^ vaidinimas "Apdraudos laisva.
sios.
ną ketvirtį svaro. 2 ir vienas
"Plunksna".
x "Didžiosios Vatikano II su- tinės mokyklos mokiniai ir s t y - l P 1 " 1 ^ " ' a u t o r ė &. B - Zelbi&Vida Simonaitytė,
Vieną dieną mano mokytojas ketvirtis svaro lygus kilogra
sirinkimo idėjos ir pagrindai" ginis orkestras vadovaujant F. n e ' sekstetas, vadovaujamas Bostono Ut. mokyklos mokinė.
į klasę atnešė dvi žiurkytes. mui. Vienas metras lazdelės
— tokią temą nagrinės kur_ Straliai atliks meninę programą G r a ž : n o s Jezukaitienės. Šokių
Man jos labai patiko. Prašiau svers maždaug Zy± :2V4=1%
Alfonsą? Grauslys šį penkts.- Dariaus - Girėno Lituanistinės or "kestras.
MANO VELYKŲ ATOSTOGOS į
mamos, kad leistų nusipirkti. kilogramo.
dienį, balandžio 7 d., 7:30 v a i mokyklos 15-kos metų sukak-1
——j—~
x Stefa Daaksienė
IV. Banginis. J i s gyvena
Ji nenorėdama leido. Man jos
Savo Velykų atstogas pralei-|
vak.
kultūrinėje vakaronėle ties minėjime balandžio 9 d , '
» Cicero,
EL
ne
Antarkties
vandenyse ir šiauri
labai
patinka
ir
su
jomis
daž
dau
Vištoje.
Kai
a
š
nuvažia-!
Jaunimo centro kavinėje.
3:30 vai. pooiet Jaunimo centro
' P
p r e n ^ e r a t o s mokesc:o
d
nėje
Didžiojo
bei Atlanto van
nai
žaidžiu.
x
Gintaras
Budrijonas, didžiojoj salėje. Karšta vaka- !
P" eJo 7 doL auką. DėkuL vau, medeliai ir gėlės žydėjo.
denyno dalyje.
X M. šnapštys, Daarborn,! Buvo labai gražu. Vištoje gyveįamžindamas savo dėdę moky- rienė. Stalus rezervuoti skarnMano gyvuUukai gyvena sti
Mick
11
toją Endrijoną. jį įrašė į Jur- binant 737-8871 arba 637-9226.j
' ž ™ ^ šauUų organiza-jna mano seneliai ir jų gyvuliai,
V. Baden-Baden.
klinėje dėžėje. Kiekvieną vaka
0 03
barko monog-aFjos "Mūsų Jur-;
(pr>. I ^ darbuotojas, pasinaudoda-;Mano seneUai turi apie septyrą jos nori išlįsti iš gardeUo.
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barkas" leidėjų ei'es Monogra-' v ~
^
.
I™*8 " ^ u g o " vykdomu lietu-jius kalakutus, vieną gaidį, deAtsistoja ant užpakalinių kojy
fiia baigiama ruošti Tikimasi • ^ ^ ^ m f e n a t a i ! kurie viškų knygų papiginimu, nusi- vynias dideles vištas, keturiasčių, dairosi aukštyn. Man jų
I (mįslė)
dar šią vasarą jos sulaukti Bei- ™ ^
^lsekuslos
Nabuc- p i r k o įvairių leidinių už kebas- dešimt mažų viščiukų ir gaipasidaro
gaila
ir
išleidžiu
pasi
Naktį turi dūšią
(sielą),
co" operos pastatymo dalinin- dešimt dolerių ir dar paliko au- džiukų, devynias dideles antis.
bėgioti po namą. Jos grei'ai dieną neturi. (10 taškų).
kaiS
rem a
p e r O S m e n i n ę k ą mūST
knygų ėdimui pa- Dar trys antys tupi ant kiaušitet
i r daug
^ w \ istonnes
r f J r t ^reoKs^ ! w '1 ^^ 0 ^' v e i k°l ą
J toVB*
ture, ir
Džiaugia-' ką mūsų
bėga ir dažnai ateina pas mane
fei
mės iUustracgų — nuotraukų, _ T , - _ . ^
/T"*" . ^" " remti Dėkojame.
inių. jos i š a r ė s mažų ančiukų ir
prasyti valgio. Priėjusios prie (
kurias dabar tvarko daiL ZiU f f:
,. M a « d a l e n a "" J w z a s
x Edvardas Zatorskis, Wind- žąsiukų. Jie turi labai daug
manęs pakelia aukštyn savo
Sodeikienė.
. ^ o s šiam pastatymui pasky-sor. Kanadoje, maloniu laiške-i riušių _ mažų ir dideUų. Visgalvutes, tarytum klausdamos:
A n l i u adėk
.
I! Z t
" *W
"
?
oj'o už "Draugo" ka-jtoje aš turiu daug draugių, su
v w - + tt . .
'Kuo mus pavaišinsi?" Bėgiox Rūta Balchunaitė u- Snsan tonas Razmos - 100 doL. Emi- lendorių. atnaujino prenumeratą kuriomis aš žaidžiu ir vaidinu.
damos žiurkytes padaro šiek
Patla pereitą sekmadienį sun-Uja ir muz. Balys Pakštai - : i r atsiuntė 7 dolerių auką. Ačiū Aš mokau j a s Uetuviškai kal
tiek žalos: sukramto kilimą,
kiai susižeidė, jų automobiliui 1100 dol. Už jų nuoširdžias au-j x Aukų atsiuntė: po 3 dol b ė t i
rūbus, lovą, knygų lentyną ir
atsitrenkusi į šviesos stulpą.;kas Uetuvių Opera labai n u o - | _ Ben. Dunda, Marija KrauKidžiojo Ket-.-irtadienio rytą
Velykų
bobute
visą kitą, ką jos gali pasiekti.
chunienė; 2 dol. — T. Gelum- mes buvome bažnyčioje. Didįjį
Kritiškoje padėtyje j o s guli Širdžiai reiškia gilią padėką.
Piešė Danutė Penčylaitė, Marąuet^ Nors žiurkyčių padarytos išdai-|
Mercy Ugoninėje. Nelaimė įvy
(pr.). įbauskienė. Visiems dėkojame. Penktadienį 12 vai. vėl ėjome į te Parko lit. mokykla
gos man nepatinka, bet kai
ko prie Canalport ir 18 gatvių.
bažnyčią, šeštad'erų mes važia
pamatau, kaip joms patinka
Va* nuąjų-k&l
x švč. M. Marijos Gimimo
DAR ATSIMENU
vom namo. Aš i r mano šeima
laisvė,
daugiau
nebepykstu.
parapijos salėje ateinantį sek
marginorc margučius su vašku
Kai buvau trejų metų, ma
madienį 11:30 vai. r. LRKA su
Kiti žmonės galvoja, kad
lietuviškai. Sekmadienį buvo mytė, broliukas ir aš važiavo
sivienijimo susirinkimas, o 2
žhirkyčių
nereikia paleisti bė
Velykos. Aš gavau daug sal me į Lenkiją. Tėvelis nevažia
NARKOTIKV FABRIKAS
KAS MOKA BAUDAS
vai. p. p. Moterų s-gos 67 kuo
dainių iš Velykų Bobutės. Ga vo, nes turėjo dirbti. Lenki gioti po namą, bet mano many
pos bunco žaidimai.
vau didelį šokoladinį zuikį, kiau joje gyvena mano močiutė. Ten mu, tai yra neteisingas galvo
Policija areštavo tris 20 m. Illinois aukšč. teismas nu-i
gardelyje
x Putnamo seselių namo sta- IjaunuoUusNorthbrookpriemies-:^endė, kad automobiUų nuo- šinį, kuris turėjo mano vardą mes buvome šešias savaites. jimas. Uždarytos
I
žiurkytes
neturi
progos
paro
£ašytą^
Iš
savo
seneUų
gavau;
^
^
^
^
^
NORJ
tybai 300 dol. aukojo S. Vaiš- j ty, 200,000 vertės rezidencijoje, j ^vuno
firmos turi sumokėti
dyti savo "talentą": nugriauŽpabaudas, nors jos buvo uždė šokoladinę avytę. Buvo smagi
vilai, o po 100 dol. dr. Kazys ir j radusi narkotikų fabriką.
sunenu.
ti
gėUų lapus, vilkti į numaty
savaitė.
tos
važiuojant
pašaliniams
as
Marija Ambrozaičiai, Julija BiBirutė Marcinkevičiūtė,
tą savo Uždui vietą popierines
čiūnienė. dr. Antanas ir Elena U2SDIUŠ& ARCHITEKTAS menims, išnuomavusiems auto
Gailė Radverytė,
Toronto "Maironio" lit. m-los nosines, pasnmti iš rankų mais
mobilius.
•
n.
Razmai ir Marija Remienė.
Los Angeles Ut. m loc mokinė.
6-to skyr. mokinė. Kanada.
Antradienį palaidotas arch.
tą ir su juo nubėgti į tolimiau
Aukas siųsti rėmėjų iždininko
(žiūrėkite piešini). Perskai
"Saulutė".
BALETAS "GISELLE"
"Mūsų pasaulis".
R. D. Anderson, 50 m. Jis žu
sią kampą, kuriame jį suvalgo tykite, ką mergaitė rašo kny
pav. P. Norvilai — 7114 S.
vo susidūrus dviems automobiChicagos baleto bendrovė
arba pasideda atsargai.
goje. (5 taškai).
Rjchmond Ave., Clucsgo m . , ]i&ms
G>-veno Baringtono prieOperos
rūmuose
turėjo
keturis
60629.
Aną dieną j o s matrase pa
miesty.
m.
"Giselle" baleto spektaklius su
X Tradicinis Dzūkų Draugi
Parašykite Uetuvių tautinio
darė didelę skylę ir joje sėdėjo.
svečiais prancūze balerina N.
STATE GATVĖ
jos balius įvyks gegužės mėn.
šokio
pavadinimą, kuriame būtų
Po valandos bėgiojimo jos ne
Pontois ir vietnamiečiu šokėju
$'4tty
6 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo DideU pagražinimai Chicagos i Ch. Jude. Chicagos Baleto bentrys
"ė".
(5 taškai). Atsiuntė
laimingos vėl grįžta į savo na
centre. Staliukus rezervuoti te- miesto centre, State gatvėje, j drovės pastatymuose šoka ir
Rūta Budrytė.
melį.
ura $
lefonais 925-9159, 927-3375 ir j kainuos 16 mil. dolerių. Chica- Birutė Barodinaitė bei Lisa
IV.
Šitie žvėreliai tikrai palinks
927-5980.
(pr.)- i gos miesto tarybos finansų ko-;Andrus.
7 Slet*
' ČU
Parašykite aštuonių raidžių
mina vukų laisvalaikį. Patin anglišką žodį, kuriame būtų tik
X Sunny Hiūs, Floridoje, ap-, mitetas nusprendė bonaLs už-: GAISRAS 19-ME AUKATE
3 mil
ka jie ir suaugusiems. Patar viena balsė. (10 taškų).
lankysime pavasarį- Išvykstame t r a u k t i 3 mil
dol. paskolą,
Chicagos šiaurėje anksti ant
D i d ž i ą j a dal
lėšu
a u s iš fede
čiau visiems juos įsigyti.
balandžio 29 d., grįžtame gegu-'
'
*
^
-i
V.
radienį iš cigaretės užsidegė po- ]
ralinio iždo.
iės 1 dieną. Marius Kiela. teL
D*rfo
pieriai ir užsiUepsnojo visas
Jungtinių Amerikos Valsty
2iurkytės nedaro nieko blo
737-1717.
fsk.)
MUZIKŲ SUVAŽIAVIMAS
butas 19-me aukšte. Gelbėti
bių
prezidento, Calvin CooUdge
go, yra malonus gyvuUukai!
X Reikalinga raštininkė
vice
prezidentas 1925 metais
Sekmadienį prasidėjo JAV; gyventojus net buvo nusileidęs !
!:
W>\rt
Violeta
Doveinytė,
gavo NobeUo taikos premiją.
Mutual Fedcral Savings and Muzikos mokytojų suvažiavi- ant stogo helikopteris. Gyven-!
Detroito "Žiburio" Ut m-los Jo vardas buvo Charles, parašy.
Loan Association of Chicago. j mas Radison Chicago viešbuty tojai baiminosi, bet labiau nuSkambint 847-7747.
(ak.). Ūbavusiam — Sheraton).
Į kentėjusių nebuvo.
$ ak. mokinė. "Skambutis", ' k i t ę pavardę. (5 taikai).
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