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Priėmė vietnamiečius

Popiežius Jonas Paulius II-sis
Vienos arkivyskupas kardino
vas4rio 7 d. atskirose privačiose las Koenig pakvietė šešis vietna
audiencijose priėmė
vyriausiąjį miečius pabėgėlius, vienos šeimos
ukrainiečių arkivyskupą kardino narius, apsigyventi arkivyskupijos
Sunkus Zimbabvės kelias į nepriklausomybę
lą Juozapą Slipyj, iš Vengrijos at patalpose. 34-verių metų šeimos
Salisbury. — Rodezijoje, bū-1 Stebėtojai tvirtina, k a d dauvykusį Szekesfeherver
vyskupą tėvas bus įdarbintas Vienos'arki-1
simoje Zimbabvėje, vakar bai- j giausia vilčių laimėti stiprias
I m r e Kisberk ir Australijos pra vyskupijos spaustuvėje. Vienos j
gėsi parlamento rinkimai, ku- į pozicijas būsimoje Zimbabvėje
monės ir prekybos
ministrą arkivyskupo priimta vietnamie-t į
riuose buvo išrinkta 80 juodųjų t u r i buvęs mokytojas, sukilėlių
Lunch.
čių šeima priklauso penkių šim
atstovų.
Pagal naują, Londono kairiojo sparno v a d a s Robert
Tą pačią dieną Popiežius pri tų vietnamiečių pabėgėlių grupei, j
derybose sutartą, konstituciją, Mugabe. J o oponentai vadina jį
ė m ė apie du šimtus N A T O San kurią praėjusiais metais Austrijoje į
20 baltųjų buvo išrinkti anks komunistu, tačiau j i s p a t s sa
tarvės gynybos kolegijos dėstytoju priglaudė krašto vyriausybė.
čiau, jie visi priklauso buvusio kosi esąs socialistas, kuris ban
i<r studentų, įvairių tautybių ka
premjero I a n Smith partijai. dysiąs taikyti socializmo teoriją
rių. Pasidžiaugęs šios
Kolegijos
Rinkimai vyko palyginti tvar prie savotiškų Rodezijos sąlygų.
Ar afganai gauna
studijų sesijos užsibrėžtu tikslu —
kingai, pirmąją
dieną balsavo J i s žada nenutraukti ryšių su
iper kultūrinių ir moralinių verty
Amerikos
ginklų?
apie
800
tūkstančių
žmonių. Pietų Afrika, nors j a m nepabių pažinimą ugdyti tarptautinį
Smurto
veiksmai,
neramumai,
j t i n k a jos rasių atskyrimo sistesolidarumą, Jonas Paulius II-sis į Washingtonas. — Valstybės
atentatai daugiausia vyko prieši m a . Jis bandysiąs taikiais kepažymėjo, jog šiandien, labiau. departamento kalbėtojas Hod-1
rinkimus, k a d a atskirų partijų ! liais keisti Pietų Afrikos renegu bet kada, žmonija yra išsi- j ding C a r t e r pasakė reportekandidatai bandė važinėti po j žimą.
ilgusi taikos ir teisingumo. Tai-! riams, kad Amerika gali priparinkimų rajonus. Kiekviename * Baltieji bijo Mugabės laimė
ikai tvirtą pagrindą ir jėgą šutei-1 žinti Afganistaną esant sovietų
rajone budėdavo sukilėlių "pat jimo, nes jis sugriausiąs šalies
kia tiesa, visų pirma tiesa apie, įtakos zonoje. Visos pusės j a u
riotinio fronto" vyrai, daugiau- ekonomiją, nacionalizuosiąs žežmogų. Kas priešinasi tiesai, tas kuris laikas tokią padėtį išgyve-1
sia jaunuoliai, kurie civilinio, m e s Baltieji Mugabės laimėjituo pačiu kenkia taikos reikalui, į no ir, man rodos, gali toliau s u !
Dvi žymiosios Indijos moterys: premjerė Indira Gandhi ir Nobelio Taikos premijos laimėtoja, vienuolė Motina karo metu būdavo pasiuntiniai, m o atveju gali pradėti masinį
nes netiesa, melas palaiko prievar-; tuo susigyventi, pasakė jis.
Teresa, Kalkutos vargšų globėja. Indijos vyriausybė apdovanojo motiną Teresę aukščiausia "Barat Rama" — tai
tą ir ugdo karo židinius. Tikroji i Britanijos premjerė Margaret reiškia "Indijos papuošalo" premija. Ji skiriama Indijos respublikos įsteigimo sukakties dieną už nepaprastus žvalgai i r sukilėlių informato- į bėgimą iš Rodezijos.
taika visada yra tiesos ir teisin- i Thatcher pareiškė pasitenkini- nuopelnus. Premija yra tik antrą kartą skiriama mote riai. Pirmą kartą ją gavo dabartinė Indijos premjerė riai. Jie savo vado Mugabės j A n t r o s sukilėlių grupės vadas
gumo vaisius.
mą, kad sovietai planuoja pa- Indira Gandhi. Motina Teresė, gimusi albanų šeimoje Makedonijoje, jau apie 30 metų apaštalauja Indijoje ir konkurentams neleisdavo kalbė- j Nkomo laikomas nuosaikesniu
ti a r lankyti balsuotojų, išardy- Į u ž Mugabę. J a m baltųjų tarpe
yra Indijos pilietė.
Speciali rinkliava
\ v e r s t i Afganistaną neutralia š a - '
darni susirinkimus arba juos daugiausia pakenkė keleivinių
„
,
_
„ j limi, tačiau, pridėjo ji, —reikėtų
trukdydami.
lėktuvų numušimas civilinio ka
r a n
- T ° D V T ^ U P a S C a 7 ' k * i ko daugiau, n e vien žodžių, !
U J °
McCormick, P e n s : l v a m , o s A a l s t i - , m e s
Negalima sakyti, kad tik Mu- r o metu. Nkomo gyrėsi numureikalaujame
SOviet
te.
gabes šalininkai ėmėsi smurto Į šęs lėktuvus i r fotografavosi
joje, Jungtinėse Amerikos V a l s t y - į r i u o m e n ė s a t i t r a u k i m o g Mg&.\
Dese, specialiu laišku Kreipėsi ij . .
ir Dauginimo taKUKOS. Kiiuamų prie jų įaužo, juOKuaiiiasis is
visas jo vyskupijoje esančias lie-į
Nemaža įta
! prižiūrėtojai i r užsienio kores- žuvusių keleivių.
tuvių parapijas, kviesdamas jas! Prancūzijos užsienio reikalų
— Popiežius Jonas Paulius Į pondentai sutinka, kad ir v y s -ką Rodezijoje tebeturi i r nuo
Lietuvos nepriklausomybės šven- " P " * * " * paskelbė, kad ateiII-sis
paskyrė prelatą Aloiz Sus- j kupo Muzorewos šalininkai bei saikus nacionalistas, vyskupas
tės proga — Vasario 1 6 - 1 7 die-i n a n č i * savaitę du aukšti prant
a
r
Ljubljanos
arkivyskupu, slo- j kitos sukilėlių grupės — Nkomo Muzorevva. J i s įspėjo balsuo
Bus stiprinama JAV ambasadų gynyba
nomis, — pravesti rinkliavą ken cūzų diplomatai vyks į Maskvą
venų respublikoje, Jugoslavijo- j rėmėjai irgi mokėjo panaudoti tojus, k a d Mugabės laimėjimo
Bogota. — Kolumbijos sosti-1 nesuimti, jei j a i prireiktų va je. ši vieta buvo neužimta jau Į bauginimo taktiką, ragindami atveju Rodezija t a p s "pragaru
čiančios Lietuvos Bažnyčios nau- patikrinti sovietų intencijų i r
dai. I šią rinkliavą yra raginami; Kremliaus reakcijos į Europos nėję Domininkonų respublikos j žiuoti į ligoninę,
Rodezija
tapsianti
treji metai, po vyskupo Joze! vietinius balsuoti tik už savo žemėje".
įsijungti taip pat ir amerikiečiai Rinkos siūlymą, kad Afganista ambasadą okupavę komunistai i Valstybės departamentas ati Pogacnik pasitraukimo dėl se-į kandidatus,
grasindami, k a d "bananų respublika", komuniz
nas turėtų tapti neutrali zona, paleido 13 įkaitų: sužeistuosius į dengė kongreso užsienio reika- Į n a ^ v ė s į r į g o s
tikintieji.
"bus blogai", jei nebus paklau- mo prietiltis.
su tarptautinėmis garantijo- j ir moteris. T a r p paleistųjų y r a lų komitete, kad planuojama su
— Panamoje studentai buvo Į s v t a " C a r i t a s " veikla
mis.
„, ,
,
civiliai darbininkai, buvę amba stiprinti J A V ambasadų užsie- .
Šalia balsuotojų bauginimo,
Tarptautinė katalikiškoji žmoTW^,~*
~r,+~: okupavę Salvadoro ambasadą,
Gynybos sekretorius Harold sadoje jos ruošiamo diplomati .
Atsistatydino
nių pagalbos organizacija Caritas Brown Atstovų Rūmų biudžeto nio priėmimo proga. N o r s va rniuose apsaugą. Departamento, ,
.. ,
. . .
v Z ,.
)
. Jie
Tio tinrpio
nnriAmnnstninti
cnll-1
įnrato rinkti
rinkti iiŠ
IrairmAriii aukas,
aiilrns
:
norėję
pademonstruoti
soli-1
įprato
š
kaimiečių
paskyrė penkis milijonus doleriu i komitete paklaustas, a r tiesa, te r buvo paskelbta, kad Ame- į komitete, kad netolimos praei
Tailandijos valdžia
pagalbai alkstantiems Kambodi-j kad Amerikos CIA agentūra fi- likos ambasadorius Diego Asen-į ties patyrimai parodė, jog tarp- darumą "prispaustai Salvadoro I Paprastai, i š kiekvieno imama
į amerikietiškais pinigais po p u - Bangkokas. — Tailandijos
jos gyventojams ir Tailandijoj j nansuoja Afganistano sukilėlius sio yra sužeistas, tačiau, vėles- j tautinis terorizmas plečiasi, to- liaudžiai".
buvo!
santro dolerio. Vietiniai, bijo- premjeras Kriangsak Chomanan,
prisiglaudusiems Pietryčių A z i j o s p r į e š sovietų kariuomenę, atsa- nėmis žiniomis, jis sveikas. J i s dėl reikia būti pasiruošusiems į — Jaunas egiptietis
pabėgėliams. Tailandijoj yra keli j k ė nenorįs nei patvirtinti nei dalyvavo derybose s u teroristu ginti atstovybes. Planuose yra; Kaire užėmęs medicinos khni-; danu buvusių f sukilėlių keršto, 62 m. pasitraukė iš pareigų po
šimtai tūkstančių pabėgėlių, ku- j paneigti šios žinios. Jis tačiau vadais dėl 13 asmenų palei- įrengiami ašarinių dujų palei-! ką. paėmęs įkaitais kelis p a - ' ™ e » i duoOa^.lygiM, kaip j e politinio spaudimo parlamente.
J i s daugiausia kaltinamas dėl
rie gyvena labai sunkiose ir ne-! pripažino, kad sukilėliai gali dimo. Teroristai tebelaiko apie i dimai puolimo atveju. Dujas; cientus,
reikalaudamas,
k a d : miela! balsuoja
uz nurodytą
ekonominės krizės, kainų kilimo,
sveikose sąlygose. Katalikiškos or-i g a u t į ginklų iš Pakistano. J i e 4.0 ?."rnenų.
numatoma paleisti prie įėjimų, i Egiptas uždarytų Izraelio am-|*ancuaa.ą.
Vienoje balsavimo apygardoje nusikaltimų augimo. Parlamen
ganizacijos ne tiktai rūpinasi pa- j tačiau nesą sukilėliai, bet pabė- Teroristų grupė vadinama Ba prieškambariuose. Dujų paleidi-; basadą ir išvarytų žydus diplo
gerinti gyvenimo sąlygas pabėgė- i geliai, kurie eina pirmyn ir a t -landžio 19-tos judėjimu. Jis įsi mo mygtukai būtų toliau, sau-1 matus. Policija puolė kliniką, Nkomo partija atsiuntė prieš t a s buvo paskelbęs specialų po
•lių stovyklose, bet taip pat siekia | ? a j p e r p e k i s t a n o sieną ir jie, steigė po paskutiniųjų Kolum giose vietose. Planuojama įren- j išvadavo įkaitus ir egiptietį su- rinkimus 87 savo kampanijos sėdį, k u r premjerui grėsė nepa
darbuotojus, kurie važinėjo po sitikėjimo pareiškimas. Jis nu
įdarbinti pabėgėlius, ypač žemės | greičiausia, gali gauti Pakistane bijos rinkimų 1972 m. Komu gti
stiprius.
nepralaužiamus ėmė.
kaimus, ragindami piliečius bal taręs, gelbėdamas demokratinę
ūkyje ir įvairiuose amatuose, su- ginklų
nistinės grupės tuomet skelbė, kambarius laikinam diplomatų
suoti už Nkomo. Viskas vyko sistemą, pats pasitraukti. Gali
darant jiem sąlygas pradėti žmo
Kennan
kritikavo
Vėliau Pentagono atstovas kad rinkimai buvo suklastoti i r pasislėpimui. Tokiuose amba- į
gerai, kol 13 darbuotojų k a ž m a s daiktas, k a d premjeru taps
gaus vertą naują gyvenimą sveti
Thomas Ross, paaiškindamas įsteigė organizaciją kovoti prieš sadų bunkeriuose būtų maisto j
kur dingo. K a i kurie liudininkai gynybos ministeris Tinsulanonmame krašte.
elgesį su Iranu
sandėliai, radijo siųstuvai. Nu
sekretoriaus Browno pareiški naują vyriausybę.
tvirtina, k a d darbuotojus p a - da.
Pagalba raupsuotiesiems
Ambasadą užėmusių teroris matomi ir slapti išėjimai iš tų Washingtonas. — Veteranas
mą, pabrėžė, jog sekretorius
vaikinai".
diplomatas, buvęs ambasado- ^ o b ė Mugabės
Vakarų Vokietijoje veikianti nepripažino, kad ginklai, kurių tų apetitas didėja. D a b a r j a u patalpų.
Leis komisijai
Kiti planai liečia dokumentų, rius Jugoslavijoje ir Sovietų Są
Raupsuotųjų pagalbos akcija pra afganų sukilėliai gali gauti P a  reikalaujama i š kalėjimų p a 
pamatyti įkaitus
ėjusiais metais ekonomiškai pa kistane, y r a Amerikos duodami leisti 311 komunistinių grupių bylų, įrekorduotų juostelių sku jungoje, laikomas komunizmo
b
a
u
s
sunaikinimo
įrengimus.
kalinių,
reikalaujama
paskelbti
specialistu George Kennan pa
Ragina užbaigti
rėmė n e t du šimtus penkiasde Pakistanui.
Teheranas. — Irano vyriausy
didesniuose pasaulio laikraš- i Ben Read pabrėžė, kad naujie- reiškė senato užsienio reikalų
šimt projektų 38-niuose Afrikos,
Sekretorius Brown pasakė,
bė
paskelbė, kad Jungtinių Tautų
diplomatu
grobime
Azijos ir Lotynų Amerikos kraš kad JAV vyriausybė sutiktų s u čiuose j ų organizacijos mani- \ ji įrengimai neapsaugos tarnau- komitete, kad Irane pagrobtų
komisijai,
kuri tyrinėja Irano
tojų. jei valstybės, kurios amba' amerikiečių byla per ilgai užsi
tuose, tam tikslui išleisdama 30 neutraliu Afganistanu, tačiau festą.
Caracas.
—
Venecuelos
radij
skundus
dėl
šacho režimo nusi
milijonų markių. Tai aukščiausia Brežnevo pasiūlymas nepriimti
Viena iš ambasados paleista padas privalo globoti, nesuteiks tęsė, vyriausybė per ilgai laukė jas, kalbėdamas apie Kolumbi
kaltimų, bus leista susitikti su air sunku tikėti, kad įkaitų sau
raupsuotųjų pagalbai paskirta su nas. J i s siūlė visiems pasmerkti moteris papasakojo spaudai, k a d skubios paramos.
jos sostinėje įvykusį Dominin merikiečiais įkaitais. Revoliucinės
gumas buvo pagrindinis vy
ma nuo šios organizacijos įsikū "užsienio kišimąsi".
Sovietai 'kaitus prižiūri apie 15 vyrų i r
konų ambasados užėmimą ir dip tarybos narys Hassan Habibi pri
riausybės rūpestis.
Jkaitams
rimo 1957 metais. Sių metų gau negali laukti, kad mes pripažin 8 moterys. Viena teroriste b u 
lomatų pagrobimą, apeliavo "už dėjo, kad tik tie įkaitai susitiks
Nevyksta susitarti
gresia psichologinė žala, pasakė
sio mėnesį organizacija jau gavo tume, jog mūsų kišimasis lygus vo sužeista susišaudyme su K o 
baigti šią nesąmonę". Po Ameri su komisija, kurie sutiks pasmerk
du šimtus pagalbos prašymų iš jų kišimuisi, pasakė Brown.
Haga. — Olandijoje pasibaigė Kennan.
lumbijos policija. Buvo leista
kos ambasados tarnautojų Tehe ti buvusį šacho režimą.
įvairiu pasaulio kraštų.
Jis pareiškė, kad Baltieji Rū
atsiųsti į ambasadą d u gydyto j m devinta Egipto - Izraelio de
rane pagrobimo, Pietų Ameriko
Tarptautinė komisija, kuriai
jus. Vyriausybė pažadėjo j o s rybų sesija dėl palestiniečių au mai turėjo tuoj paprašyti Kon je vien šiais metais buvo užpulMaskvos radijas
Tiesos ieškojimas
buvo parodyti šimtai invalidų,
tonomijos. Izraeliui atstovavo vi greso paskelbti Iranui karą, su
os 10 diplomatinių atstovybių.: buvusių kalinių,
Svarbiausias teisėjų rūpestis,
nukentėjusių
transliuoja iš Kubos
daus reikalų ministeris Yosef imti visus Amerikoje esančius ^".
Gvatemaloje, Meksi- nuo šacho saugumo policijos, už
Panama gražino
svarstant teismines bylas, turi bū
. _. . , ,
MII •• ir Sa-!vadore
Burg, Egiptui - premjeras Mus| koje ir Peru. Šitokie teroristiniai baigs savo da<rbą Irane ateinančią
ti tiesos ieškojimas. Tiesa yra pa Washingtonas. — Praėjusią
iraniečius
ir
tada
pasiūlyti
iš
tafa
Khalil
ir
tarpininkavo
speci
sektos pinigus
puolimai nusibodo ne tžk vyriau savaitę ir grįš į Ženevą paruošti
ti esminė ir aukščiausioji teisin savaitę Federalinė komunikaci
alus JAV ambasadorius Sol Lino- keisti juos į amerikiečius. I r
sybėms,
bet ir visuomenei.
jų
komisija
atidengė,
jog
Kubos
Washmgtonas.
—
P
a
n
a
m
o
s
gumo norma, pažymėjo popiežius
raportą Jungtinėms Tautoms.
vvitz, kuris sakoma, daugiau pa dabar Amerika turėtų
būti
audiencijoje, priimdamas aukš radijo stotis CMCA pradėjo vyriausybė sugrąžino Amerikai laikė Egiipto pažiūras. Neslepia pasirengusi visiems spaudimo
Vienas ipagrobtų ambasadorių
čiausiojo Bažnyčios tribunolo — Maskvos radijo propagandinę apie 6 bil. dol., kuriuos P a n a m o s ma, kad nepavyV) prieiti vienos
veiksmams, neišskiriant ir kari Kolumbijoje yra JAV Diego Asen
KALENDORIUS
Sacra Romaną Rota — teisėjus ir programą anglų kalba, š i stotis bankuose laikė "Peoples Tem nuomonės. n->rs Camp David tai
cio, kuris, gimęs Ispanijoje, atvy
nių, pasakė Kennan.
jų bendradarbius naujųjų teis keičia Maskvos transliacijų lai ple" sektos vadai. Kaip žino kos sutartis numato, jog palesti
kęs su tėvais šešių mėnesių am
Kovo 1 d.: Albinas, Antanina,
minių metų atidarymo proga. ką. Kartais programa vadinama ma, sektos vadas ir apie 900 n a  niečių autonomija turi būti iš nių Bostono apylinlkėse. Čia yra žiaus, užaugo ir baigė mokslus Tulgaudas- Rusnė.
Sacra Romaną Rota tribunolas, "Kubos balsu", kartais — "Mas rių išsižudė Jonestowne, Guya- spręsta iki gegužės 26 d.
daug universitetų ir kolegijų su Amerikoje. Jis įsijungė į diploma
Kovo 2 d.: Jovina. Elena, Eiįsteigtas tryliktame šimtmetyje kvos radijo pasauline tarnyba". noj. Federalinė vyriausybė d a u g
puikiais stadijona:s ir bendrabu tinę tarnybą 1957 m., dirbo Mek tautas, Naida.
i- dabar vadovaudamasis moder Programose transliuojama gry išleido žuvusių kūnams perga
čiais, kur galėtų apsigyventi už-jsikoje. Panamoje, Portugalijoje,
Kovo 3 d.: Titjanas, Kunigun
Bostonas sudarė
niaisiais laikais parengtu proce nai komunistinė propaganda, benti, žuvusius identifikuoti. Tos
sienio sportininkai, jei Maskvos j Brazilijoje ir Venecueloje. Pui- da, Uosis, Tulė.
olimpinį komitetą
dūros kodeksu, daugiausia svars skirta Amerikos žmonėms. Ban Į išlaidos turės būti padengtos
olimpiada būtų boikotuojama.: k ; ai ka<lba ispaniškai, portugališSaulė teka 6:27, leidžiasi 5:40.
to moterystės ryšio bylas. Tribu gos eina per standartinę AM I sektos lėšomis. Be t o , d a u g inBostonas. — Miesto meras Ke- Manoma, kad žaidynių organiza- i kai. Kolumbijoje 'jis daug prisiORAS
nolą sudaro 20 teisėjų, kurių juostą ir j a s gali sugauti kiek ; dividų teismuose kelia ieškinius vin White udarė 9 asmenų ko vimas kainuotų apie 25 mil. dol.! dėjo prie narkotikų prekybos suvienas
automobilistas,
ypač
Flo
i už savo žuvusius gimines ir mitetą tyrinėti ar negalina būtų Lėšų tikimasi iš federalinės vy- Į mažinimo. Vedęs \ a n c y Rodritarpr 13 yra italai, septyni kitų
Saulėta, temperatūra dieną 20
ridoje.
Į pan.
taotybių teisėjai.
l., naktį 5 1.
I guez, šeima augina 5 vaikus.
surengti vasaros olimpinių žaidy-1 riausybės.

Teroristai Bogotoje
kelia reikalavimus

TRUMPAI
iŠ VISUR

1
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
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IŠ ATEITININKŲ FEDERACIJOS
VALDYBOS POSĖDŽIO
Vasario 8 d. posėdžiavo Atei jungos referentė Ramunė Mikutininkų Federacijos valdyba. Po lionytė supažindino valdybos na
sėdžio pradžioje Federacijos va rius su JAS statuto projektu. Ra
das Juozas Laučka painformavo, dus (jame netikslumų buvo su
kad yra gauta atsakymų į Fede daryta komisija tą statutą per
racijos valdybos pasiųstus kalėdi žiūrėti ir jį pristatyti sekančiame
posėdyje. Komisiją sudairė R. Minius sveikinimus.
kulionytė,
L Kojelis ir Pr. Balta
Baltieji Rūmai atsiustame laiš
kis.
Komisija
glaudžiai dirbdama
ke dėkoja už sveikinimus, prašo
su
Feeracijos
vadu peržiūrėjo ir
nenuilstamai siekti taikos pasau
lyje ir linki sėkmės organizacinia patikslino JAS statutą, kuris su
mažais pakeitimais ir buvo priim
m e darbe.
tas.
Kardinolas Samore savo laiš
ke rašo, jog "...Prisiminimas ne
Buvo svarstytas ir finansinės
tik mano širdžiai taip brangios paramos klausimas jaunųjų atLietuvos, bet ir kilnios Ateiti ku sąjungų veiklai paremti vi
ninku organizacijos yra visados same pasaulyje. Tuo
reikalu
•gyvas manyje. Meldžiu Visagalį gruodžio mėnesio gale Federaci
laiminti JŪSŲ gražią, prasmingą jos valdyba kreipėsi į At-kų Šal
veiklą lietuvių intelektualu tar pos Fondą.
pe Bažnyčios ir Lietuvos labui"...
Buvo aptartas ir religinės (litera
Federacijos vadas painformavo tūros premijos klausimas. Jos me
vaidybą, jog praeitą vasarą Moks cenatu yra visiems žinomas Ame
leivių at-ku stovyklos vadovybė rikos 'lietuvių veikėjas d r. kun. J.
Neringoje liko skolinga seselėms Prunskis. Sudaryta premijai svars
daugiau kaip 2000 dolerių. MAS tyti komisija, Ji sudaryta Hartfor
centro valdyba pasižadėjo sutelk do, Putnamo ir Worcesterio tri
ti didelę tos skalos dadį, o likuti, kampyje. Jai vadovaujama dr.
(700 dolerių) -prašo Federacijos kun. Cukuras. Komisijos nariai:
valdybą padengti. Valdybos na seselė Augusta—Sereikytė, d r.
riai
išreiškė nusistebėjimą iš J. Kriaučiūnas, Nina Gailiūnienė
leista suma ir siūlė ateityje pa ir Stasys Rudys.
svarstyti būdus jaunųjų
sto
vyklų organizavimui ir finansi
Federacijos vadas iškėlė reikalą
n i a m įsipareigojimui. Po valdybos informacijos apie ateitininkų są
narių pasisakymų reikiama su jūdį anglų kalba. Toji informa
ma buvo ipaskirta esamai skolai cija turėtų apimti at-kų istoriją,
išlyginti.
ideologiją ir siekius. Gundis Vait
Federacijos valdyba svarstė JAS kus ir Jonas Vaitkus sutiko tokios
statutą. Gruodžio 18 dienos po informacijos projektą paruošti.
SJV.
sėdyje Jaunųjų Ateitininkų są

Nuotr. Jono Kuprio

Ateitininkų namuose svečiai klausosi Kazio Bradūno poezijos.

ATEITININKŲ

DALYVAUKIME ŠV. RASTO
SEMINARE

• Administracija dirba kas- j
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
!
- « . . ..
±.
, ,
f
• Redakcija dirba kasdien
? ™ ~ *J??' 5 e S t a d i e m a i s I
8:30 — 12:00.
j

VIENYBE

• Redakcija straipsnius taiso sanuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
^ ^
^ ^
aeiLta^A
S k e ,_
bimų kainos prisiunčiamos gavus

Vo

pra§ymą>

Pasakoja Stasys Barzdukas
Sv. Rašto seminaro rengėjai
ir daugiau, todėl juose buvo gyva Į tokia naujiena, kad ji iš pradžių
kviečia visus, bet ypatingai atei
Šiemet ateitininkams sukanka! skaisčia saule, bet nebuvau taip tautinė dvasia paremta religinė joje nesiorientuoja: esą, kas duo
tininkus kovo 14 —16 dienomis jau 70 metų. Tai palyginti jau pat ir užgesusi žvaigždė. Tad nuo vienybė. Ji mus vedė mūsų tau sią nepriklausomai Lietuvai ge
dalyvauti Sv. Rašto seminare.
ilgas laiko tarpas, kuriame tu- j pat pradžios domėjausi ateiti- tai artimu "sulietuvintos krikš ležies, druskos, cukraus ir kitų
Visais ateitininkų gyvenimo rėta linksmų ir liūdnų momen Į ninku keliais, m a n rūpėjo atiduo čionybės" keliu, nors matėme, būtiniausių reikmenų? Lietuvos
metais, tiek nepriklausomoje Lie tų, ateitininkų keliu pereita dau j ti ir savo įnašą, paisyti ne tik to, kad ateitininkuose tokiai "supa- gyventojų masei nepriklausomy
tuvoje, tiek tremtyje Sr. Rašto stu gelio jos narių, džiaugtasi vie- > ką ateitininkai gali m a n duoti, gonintai krikščionybei" esama ir bės faktas buvo neįsisavinta tik
dijos buvo organizuojamos, Sv. nybe ir rūpinjasi dėl skirtybių, I bet kuo taip pat galiu prisidėti nepritariančių. Bet dėl to neiš rovė, todėl nemaža jų buvo kri
Rašto būreliai vyko ir buvo lan tarpusavio kivirčų ir nesusipra- Į prie jų gyvenimo ir veiklos. Tad siskyrėme ir nenuėjome atski
tiškai nusiteikusių.
komi. Tęskime šią <refliglne prak timų. Ateitininkų keliu einu i šia proga prisiminkime ateiti- rais keliais.
(Bus daugiau)
tiką.
nuo 1920 metų rudens, taigi Į ninku vienybę.
Seminare be kun. Vytauto j šiemet sukaks 60 metų. Nete-Į Man ateitininkai visų pirma
.Apskritai,
...
. tautinių
. . . . .....siekimų
Bagdanavičiaus, kun. L. Zarem-j ko šviesti ateitininkų gyvenime | yra tautinis visuomeninis sąjūdis. Į a ^ ž v i ' g i u a t e i t i n m k a i isnko vie
Advokatų Draugija
Tad daugiausia ir rūpėjo, kaip šis \ ***& n " ° . g * « • • isisteigimo
•bos, seselės Janinos Golubickytės
VALDEMARAS BYLAUIS
girdėsime kun. Joną Duobą, kurs FEDERACIJOS KONTROLĖS sąjūdis reiškiasi savo tautoje: ką dienų. Štai 1918 m. vasario 16 d.
paskelbiamas
Lietuvos
nepriklau
ER
skaitys dvi. paskaitas: "Sv. Rašto
KOMISIJA
jis savo tautai duoda, kiek ją pa
VINCAS
BEIZGYS
somybės
atstatymas.
Sąmonin
įkvėpimas" ir "Pasaulio sutvėri
Renkant naująjį
Federacijos kelia, kokiomis dvasinėmis verty gieji ir aktyvieji tokiam užmo
Teisių
d
aktarai
mas".
'vadą, drauge buvo renkama ir nau bėmis praturtina. Todėl ir į reli jui angažuojasi be kompromisų. 2458 W. 69th Street, Chieago, EU.
Žinant mūsų visų laiko netu- ja Kontrolės komisija, kuri pa- giją ėjau visų pirma per tautišVisi tel. 778-8000
rėjimą, atvažiavimo sunkumus ir reigomis pasiskirstė taip: pirmi-1 k u m * Tai& priklausiau prie tų, Kitoj pusėj atsistoja lietuviški
Valandos pagal susitarimą
internacionalistai.
Pačiai
tautai
tai
kitokius nepatogumus susirinkti,
nkikas — Cezaris Surdokas, na ! kurie religijoje norėjo matyti
kun. J. Duoba, paklaustas, argi
riai Teresė Gečienė ir Vytautas {tautinių elementų ir rasti tau
negana žmogui individualiai tą
tinės dvasios. šie elementai visa
Volertas. Pirmininko adresas —
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
laiką pašvęsti Sv. Rašto skaity
dos buvo artimi mano širdžiai,
DR. K. G. BALUKAS
mui ramybėje savo namuose, at T3if¥i vjiiston rark j\a.,<^atonsvme tad religiniame gyvenime ieško
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
Md. 21228. .
sakė:
jau savos lietuviškos maldos, sa
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
NAUJA VALDYBA
1443
So.
50th
Ave., Cicero
"Besidomintiems Šv. Raštu ne
vos lietuviškos giesmės, net savos
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
gana pradėti i; skaityti, bet rei
apraiškų.
Medical Building). Tef. LU 5-6446
Brazilijos moksleiviai
ateiti- lietuviškos liturgijos
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet.•_,
kia taip pat ir žinių, kurios supa ninkai išsirinko valdybą 1980 Malonu pastebėti, kad šiuo atJei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagai susitarimą
Tel. REliance 5-1811
žindintų su juo bendrai, kaip metams. Pi r. Mitlda Remenčiūtė, j žvilgiu nebuvau vienas. Šitaip
tai, kokia jo prigimtis, kaip jis su vicepirm. ir iždininkas Douglas j nusiteikusių ateitininkuose buvo
DR. WALTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
sidarė, kodėl jis yra Dievo žodis Saldys ir sekretorius Stasvs 2ū-1
Lietuvis gydytojas
DR. PETER T. BRAZIS
ir pan. Panašūs klausimai suda tautas.
3 9 2 5 W e s t 5 9 t h Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
ro Sv. Rašto įvadą.
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Viena Sv. Rašto savybių yra U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I U I I U I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
JURGIS J A N K U S
jo įkvėpimas, jo buvimas Dievo žo
Northwestern universiteto lie vai. popiet, treč. ir šešt. trk susitarus
džiu. Tad ir vienu įvadinių klau
tuvių klubas nuoširdžiai dėko
DR. IRENA KURAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
simų yra tinkamai suprasti, ką
ja poniai Marijai Krauchunienei
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
'
įkvėpimas reiškia. Tai pasisavi
Romanas
DR. EDMUND E. CIARA
už didelę pagalbą surengiant lie
SPECIALISTĖ
~—
OPT0METRISTAS
nus, bus galima geriau suprasti
296 pusi. Išleido ATEITIS 1978. tuvišką parodą, kuri tęsėsi visą
MEDICAL BUILDING
2709
West 51st Street
§v. Rašto temos, tekstas ir dabar Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap- vasario mėnesį universiteto bi3200 W. 8 l s t Street
Tel. — GR 6-2400
kylančios problemos. Šia proga lankas^autoriaus.- Kaina su persiun- bliotekoje, minint Vasario 16
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
vienas pokalbis, pats pirmasis, timu $7.73.
| i r V i i n i a u s universiteto 400 m. 7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919L
bus skirtas susidaryti aiškesnei Sv.
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-980t
Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839
Rašto įkvėpimo sampratai.
DR. J. MEŠKAUSKAS
Iš kUausimų, kurie tuojau atsi muiiHiiHiimmmumHimmmiuiHHni!
DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
randa pradėjus skaityti Šv. Raštą, .-t||I1III!!!Iin!!I!Ii!Iti1tIIlIIllIiiI111IllllIliiiUIlIIIII!l!!lIIIll!IlIiIIIinilifiIiliiiiiIiiIiiiil|£
Specialybė
—
Nervu
ir
Specialybė vidaus ligos
-yra pasaulio ir žmogaus sutvėri
Emocinės ligos
2454
West
71st
Street
į
GERIAUSIA
DOVANfi
BET
KTTRIA
PROGA
§
mo aprašymas pirmuosiuose Pra
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
džios knygos skyriuose. Pirmu
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. irpenktad
žvilgsniu pasirodo iš karto lyg
Valandos pagal susrtanmą
3 iki 7 v. p. p Tik susitarus.
>alis Cicere ateititiiriKU naujųjų namų viename kambaryje.
ten
yra
prieštaravimų,
o
ypač
su
Nuotr. A. Zaiiskaitės
\
(Įdainuota lietuviškai)
|
Telef. — 282-4422
DR. A. B. GLEVECKAS
sidaro sunkumas, kaip reikia žiū
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
rėti j tuo klausimu turimas moks
kas tik Daumanto kuopos nariai
CICE:
NINKU
Tel. - BE 3-5893
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIM -•
lo žinias ir taip skirtingus duo \
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
§
ir tėvai kiekvieną mėnesio pirmą
Ofisai:
iii
Specialybė Akiu ligos
;Mmenis, randamus Sv. Rašte. To- :
Dirigentas Alvydas Vasaitis
E
111 NO. WABASH AVE.
3907 West 103rd Street
mėnesio sekmadienį tai išnau
; dėl kitas pokalbis yra skiriamas
Norėdamas užmegzti ir palai doja.
4 2 0 0 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarime
GRA2INA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS. LIKIMO GALIA,
|
| paaiškinti šiam Sv. Rašto apra :
Valandos pagal susitarimą.
kyti artimesni ryšį su ateitininkų
Ofiso tel. — PR 8-2220
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
|
Kovo mėnesio susirinkimas šymui. Tuo taip pat tikimasi bus I
tėvais. Vysk. M. Valančiaus kuo
DR. FRANK PLECKAS
pos globėjos R. Olšauskaitė, A. įvyks 9 dieną, 2 vai. p. p. Jauni galima gauti daugiau šviesos ir \
Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siiįsti:
S DR. JANINA JAKSEVIČIUS
(Kalba lietuviškai) r ^
JO KŠA
Zafiskaitė ir A. Prapuolenytė, mui esant susirinkime, tėvai ga kitiems panašias problemas ke
0PT0METRISTAS
Ė
DRAUGAS, Ą5b5 W. 63rd St., Chieago, TU. 60629.
į
VAIKŲ LIGOS
spraleido su tėvais porą valandų lės pasiklausyti dr. A. NorviJos liantiems klausimams".
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
2656 West 63rd Street
UI. gyventojai d a r prideda 60 et. valstijos mokesčio.
s
Tad visi ruoškimės ir dalyvau \
ateitininkų namuose.
Tėvams paskaitos apie "Dvikalbiškumą".
"Contact lenses"
Valanaos
pagal susitarimą
ap. kime Sv. Rašto seminare kovo
besišnekučiuojant su globėjomis,
2618 W. 7lst St. - Tel. 737-5149
iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiHiiimiiHn^
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč'.'
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
14 — 16 dienomis J. centre Chica
kitose dviejose patabpose vyko
PATIKSLINIMAS
#>jemoksleivių k jaunučių susirinki
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS "
mai Kur kitur tai būtų neįmaInformacijų
reikalu
skambin
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Praeito šeštadienio straipsny
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
~J
noms
3844 West 63rd Street
je Vasario 16-ji ir ateitininkija ti Ramintai Maehertienei, te!.
PROSTATO CHIRURGIJA į*
Valandos pagai susitarimą
D. A.
Visi ateitininkų vienetai gali vasario 16-ios signataro vardas 598 — 5323.
2656 W 63rd Street
Vai
antr
14 popiet ir ketv 5-7 vak '
i
tomis patalpomis naudotis. Kol turi būti Jonas Vailokaitis.
6132 S. Kedzie Ave Chicagc

PADĖKA

Anapus Rytojaus

JLg*prideda5% '~*yšm*
į

SOL. DANOS STANKMTYTĖS
OPERŲ

ARIJOS

|

Į

AUTOMOBILIU TAISYMAS

fnimiiiimnmiiiiimiHMiiiiiiHimiiimii

Lietuvos atsiminimai
Radijo Valanda Jau SS metu* tar
nauja New Jersey. New York ir Conaecticut 'lietuviams !
Kas
piet
1330
vak.

šeštadienį nuo • iki 5 vai po
« WEVD Stoties Ncw Torke
kil.. AM Ir nuo 7 iki S vai
97.9 meg. FM.

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
2S4 Sunlit Drive
Watrrrang, N. J. 07066
Kviečiame taip pat Klausytis iJefuvlSkų kultūr * valandų anglų kalba
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOC S9 5 me$r
FM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro i

Cicero ateitininkų tėvai Ateitininkų namų Lemonte salraoe
Nuotr. A. ZaitakAitėt

(Vadovaut* pref, J

Stnk*»)

tllHIMIlMIliUJUtlIllIlIlIltllIUIIIIIUIIlllltl

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES.
Wh.ee' alignrnent and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Muiflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and ffiters.

WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

2423 West 59tti Street _

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir še$t

DR. IRENA KYRAS

Tel. GA 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popieL

DR. J. J. SIMONAITIS I
Tel. - G R 6-0617
6 9 5 8 S Talman Ave.

3

į s t a i g o s ir b u t o t e l . 6 5 2 - 1 3 8 1

1407 So. 49rh Court. Cicero. III.

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St.. ChJcago
476-2112
Vai

pagai susitarimą Pirm . a n t r , treč

netv

6 va' Seštad 10 iki 1 vai

Ofiso teJ HE 4-2123. n i m g GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 7lst Street
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad. £•%
6-7 - š anksto susitarus

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*
6745 W M ! 63rd S t r M t
-1
Vai ptrm . antr k#»tv ir p#nkt S-i
2 - 7 ) iest.idip riMis iMK.il susit.irima

"T

'
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Pietų Amerikos

DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ PUSIAUSVYRA
Ateitis neaiški ,kai nėra pasiryžimo kovoti

LIETUVIU JAUNIME SUTINKANT

Rimties valandėlei

JĖZAUS DIEVYBĖS LIUDININKAI

P . GAUCYS
Kadaise Juozas
Bachunas,
b ū d a m a s Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės pirmininkas, ap
lankė Australijos lietuvius. Grįžęs
jįis pareiškė, kad šio krašto lietuviai,
kurie skaičiumi ir įsigyvenimu stip
riau stovi už kituose laisvojo pasau
lio kraštuose gyvenančius lietuvius,
turi sumegzti su jais ryšį ir sujungti
su lietuviška bendruomene tautinei
dvasiai išlaikyti ir visus vienam tau
tiniam tikslui paskatinti.
Tai buvo mintis verta svarstymo.
Kartu buvo ir paskatinimas imtis šio
uždavinio — padėti Australijos, Pie
tų Amerikos, net Europos lietu
viams, ypač jaunimui. Jie visi tada
jaustųsi vienos tautinės bendruo
menės nariai ir įsipareigotų skleisti
tautinę dvasią savo aplinkoje. Tuo
pačiu jie keltų ir Lietuvos laisvės
klausimus. Išlaikyti
viešumoje
Lietuvos vardą, kad jis nebūtų
ištrintas iš pasaulio žemėlapių, kelti
politiniuose sambūriuose Lietuvos
pavergimą ir jos laisvės troškimus
yra būtina visur, kur yra politikų,
visuomenininkų ir kultūrininkų, lai
kančių žmoniškumą ne žemiau už
egoistinius valstybių ar tautų inte
resus.
Jaunimo kongresai sudarė pra
džią jungtis lietuvių jaunimui iš įvai
rių kraštų, iš kurių tik jis į kong
resus galėjo vykti. Tautinių šokių
šventės paskatino meninius vie
netus dėti daugiau pastangų tau
tiniams šokiams pasiruošti ir su jais
dalyvauti didžiulėse šventėse. Kong
resų perkėlimas į Pietų Ameriką ir
pereitais metais į Europą nebuvo noTaspamatyti kitus kraštus, o kaip tik
pastangos suteikti daugiau gali
mumų tų kraštų lietuvių jaunimui,
nors ir ne taip gausiam kaip JAVbėse ar Kanadoje, pasireikšti su sa
vo organizaciniais sugebėjimais, sa
vo idėjomis ir savo lietuviška
dvasia. Ir tie "kongresai yra verti ne
tiek dėl jų skaičiaus, kiek dėl to, kad
jie išjudino trečiuoju Jaunimo kongresiLPietų Amerikos, o ketvirtuoju —
Europos lietuvių jaunimą dirbti tau
tinį darbą, kelti Lietuvos vardą,
parodyti savo tautos praeitį nesu
klastotoje istorinėje perspektyvoje ir
dabarties siekimuose.

Pastarųjų
Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenės valdybų užmojis su
megzti tarp įvairių kraštų jaunimo ir
visuomenininkų glaudesnius ryšius
yra tikrai sveikintinas. Ši valdyba
net suorganizavo specialią Kultū
rinės talkos komisiją, kurios va
dovu pasikvietė gerai organizuoti
pajėgiantį asmenį — dr. L. Kriaučeliūną ir didelį būrį talkininkų. Jie
ir padarė pirmą žingsnį — atsikvie
tė dvi grupes jaunimo, jau parodžiu
sio ir dar turėsiančio progą parodyti
savo tautinio darbo rezultatus.
Argentinos "Žibučių" vokalinis
vienetas dainomis jungia tolimo
krašto lietuvių jaunimą su JAV ir
Kanados lietuviais. Urugvajaus tau
tinių šokių grupė "Ąžuolynas" savo
disciplinuotais tautiniais šokiais,
nauju įvairumu ir skirtingu, galima
tarti, pietietišku temperamentu ro
do tautinius šokius ir taip pat jungia
tolimą ir mažą lietuvių skaičiumi
kraštą. Tai žingsnis, kurio reikšmę
įvertins tiktai ateitis, nes tiek jauni
mas iš Pietų Amerikos, tiek lie
tuviai, pastoviai įsikūrę šiame kraš
te, vieni kitus geriau gali pažinti,

vieni kitus skatinti tų pačių tikslų
siekti.
Į šį susitikimą su Pietų Amerikos
kontinento tolimiausių kraštų atsto
vais, kurie lietuvybe taip pat rū
pinasi, negalima žiūrėti tik pro šo
kius ir dainas. Reikia ir tiesiogiai
žvelgti į juos pačius, į trečios, ket
virtos ar mišrių šeimų narius —jau
nuolius, kurie nori pajusti savo tau
tinio kamieno sultis. Jeigu jie savo
tautinių šaknų gerai nepažįsta ar
net jas skirtingai supranta, tai rei
kia žinoti, kad Pietų Amerikoje —
Argentinoje, Urugvajuje, Brazili
joje — įsikūrimas buvo sunkus,
emigracija nėra sena ir tautinis dar
bas neseniai šiuo būdu žadinamas.
Negalima
sakyti,
kad
a n k s t y v e s n i e j i P. A m e r i k o s
emigrantai lietuviškais reikalais
nesirūpino. Bet jų medžiaginės ir
moralinės sąlygos ne visuomet leido
jiems plačiau išsiskleisti. Pagaliau
tų kraštų nacionalinis jausmas
svetimiesiems dažnai buvo nepa
lankus, o tai buvo kliūtis ir lietu
viams geriau net patiems save
pažinti.

Jeigu anksčiau tarptautinių san
tykių sistema buvo aptariama kaip
dviašė ar kaip tarpusavis JAV ir
Sovietų Sąjungos rungtyniavimas,
tai nūdien ji yra nepaprastai sudė
tinga ir sunkiai suvokiama. Be abe
jo, jos tebeturi gausybę įvairiausių
ginklų, galinčių pasiekti bet kurį
mūsų žemės kampelį ir jos yra vie
nintelės siekiančios nugalėti toli
mąsias erdves. Taip pat neabe
jotina, kad jos išlaikys tą vyravimą
iki šio šimtmečio pabaigos, nepai
sant, kokią didelę pažangą komu
nistinė Kinija padarys.

Galima laukti Kultūrinės talkos
komisijos pažadų išpildymo, kad ji
pasiųs iš šio krašto ar Kanados į Pie
tų Ameriką vieną ar kitą meninį vie
netą. Tai dar labiau sujungtų tolimų
kraštų lietuvių jaunimą su šiais
kraštais, nes bus siunčiami, kaip ir
iš ten, reprezentaciniai sambūriai.
Tai svarbu ne tik meniniu ir kul
tūriniu požiūriu, bet ir tautiniu, nes
sava kultūra, savos tautinės praei
ties geresnis pažinimas stiprina tau
tinę tapatybę. Pats susitikimas yra
naudingesnis. Dar naudingesnis yra
pasidalijimas meninėmis ir kul
tūrinėmis vertybėmis, kurios išryš
kina tautinę dvasią ir paskatina
sąmoningiau pažinti save tautinėse
kultūros ir tradicijų apraiškose.
Net kritikuodami šiuos užmojus,
vis dėlto niekas negali paneigti, kad
išeivijos jungtinės jėgos, kuriomis
galima siekti bendrų tikslų laisvaja
me pasaulyje, yra nepaprastos reikš
mės. To negalima vertinti tik vienu
ar antru meniniu pasirodymu, bet
kaip tik tautinės sąmonės žadi
nimu, tautinių daigų sėjimu, kur iš
auga ir stiprus tautinis medis.
Nepaisant, kur gyventų, lietuvių
jaunuolis turi jausti po kojomis savo
žemę, bet ir tą žemę, kuri nešiojo jo
tėvus ar senolius. Tai ir yra įsijun
gimas į tautos praeitį, kurios didin
gumu ir kultūriniu paveldėjimu kiek
vienas galėtų didžiuotis.
Susitinkant Pietų Amerikos lie
tuviško jaunimo rinktinį būrį, reikia
pareikšti dėkingumą
aktyviajai
lietuviškosios bendruomenės daliai,
kuriai rūpi tautos likimas ir laisvė.
Parodant ar žiūrint jų meninių su
gebėjimų pasireiškimus, reikia ver
tinti ne tik patį tautinį meną, bet ir jų
didžiules pastangas, kuriomis ku
riama tautinė kultūra svetimuose
kraštuose. Palydint savuosius į toli
mesnes lietuvių kolonijas, reikia ten
nunešti tautinio meno ir tautinės
kultūros regimas apraiškas tautinei
sąmonei ugdyti.
Viso laisvojo pasaulio lietuvių
jaunimas turi sužydėti tautiniais žie
dais, kad jis laisvai imtųsi tautinių
įsipareigojimų — pratęsti tautinę
veiklą, kad lietuvių tauta išliktų gy
va ir bendromis jėgomis siektų lais
vės ir kultūrinės pažangos, n f>
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Karinės pajėgos
Abi valstybės savo karinės jėgos
neprarado, bet ką jos su ta jėga pa
darė? 1950-53 m. JAV nesugebėjo
Šiaurės Korėjos nugalėti. Korėja
pasiliko padalinta į dvi dalis. 1975
m. JAV pralaimėjo Šiaurės Vietnamui, nepaisant milžiniškos JAV
galybės, ir jis prisijungė Pietų Viet
namą. Taip pat Sovietai sutriuš
kino Vengrijos revoliuciją, o vėliau
pavergė ir Čekoslovakiją. Per abu
karus JAV patyrė didžiulius nuo
stolius prarastomis gyvybėmis ir
medžiaginiais turtais. Ir kas dar
blogiau, jie palaužė amerikiečių tau
tinį atsparumą ir pasitikėjimą savi
mi. Rusų - amerikiečių rungty
niavimas reiškėsi dviem skirtingais
būdais Europoje ir kitose pasaulio
dalyse. Europoje buvo sudaryta
NATO sąjunga ir komunistinių
valstybių blokas. Padėtis nusis
tovėjo, sienos liko nepakeistos ir nė
viena pusė nesigriebė ginklo joms
pakeisti. Vidurio Rytuose ir Azijoje
abi didžiosios valstybės, veik
damos už kulisų, išvengė ginkluoto
susirėmimo. Ar Sovietų laimėjimai

ištobulinti savo tolimo skridimo ra
ketas, tačiau atrodo, kad rusai ir
čia juos pralenkė, nes patys ameri
kiečiai dabar bijo, kad netikėto puo
limo atveju rusų raketos gali sunai
kinti JAV visus raketų šulinius
pačioje JAV teritorijoje.
Ar nauja Kinijos politika gali pa
keisti dabartinę politinę sistemą?
Įtampa tarp Maskvos ir Pekino pri
vertė Kremlių prie Kinijos sienų su
telkti 44 divizijas ir ketvirtadalį sa
vo k a r o a v i a c i j o s .
Didelės
kariuomenės laikymas Tolimuose
Rytuose ir Kinijos priešiškumas
Sovietams
labai
pasitarnauja
Vakarams. 1978 m. padėtis pasi
keitė, Kinijai atsidarius išoriniam
pasauliui, jai pakeitus ideologinę
santvarką į produktyvingumo sant
varką ir nepabijojus iš Vakarų pa
naudoti technologiją ir paskolas jai
įsigyti.
Visa tai gelbsti Kinijai ūkiškai ir
kariškai sustiprėti. Rusai pyksta
dėl to Kinijos suartėjimo su Va
karais. Tačiau mes neturime kažko
ypatingo tikėtis iš tos tariamos są
jungos. Jeigu rusai pasiryš per
žengti Kinijos sieną ir įsibraus į jos
vidų, JAV neturės nei noro, nei
priemonių ten įsikišti. Europiečiai
yra įsitikinę, kad ir tuo atveju, jei
gu Sovietai pultų Vakarų Europą,
Kinija nepajudėtų.
P a s a u l i o rinkų
valdymas
Tuo po II-jo pas. karo JAV vyra
vo pasaulio rinkose. Jos buvo fi
nansinis, prekybinis ir pramoninis
centras laisvajam pasaunui. Suda
rydamos tik 6% viso pasaulio
gyventojų, jos suvartojo 50% viso
pasaulio žaliavų. Tokia nenormali
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ke, Angoloje ir Afganistane yra ku iš to vyravimo mažai kas beliko.
riuo nors būdu susiję su rusų — Procentualiai imant, pažangiauamerikiečių karine jėga? Atsa ssiusių Europos šalių gamyba yra
kymas, rodos, savaime aiškus. Af didesnė negu JAV, nepaisant, kad
rikoje Kubos kariuomenė atsirado JAV-bėse laimingai derinasi di
ir veikė Sovietų remiama ir vado džiulis gyventojų skaičius su milži
vaujama. Vidurio Rytuose Maskva niška teritorija.
pakentė 1967 m. Izraelio laimėjimą
Savo ekspansijai plačiame pa
ir 1973 m. nepasiuntė savo para sauly Sovietai naudoja tik karinę
šiutininkų tik dėl JAV ten turėtos jėgą ir politinę propagandą, o taip
jėgos. Nepaisant visų krizių ir pat Kubos kariuomenę, beveik nie
rungtyniavimo, atominių ginklų kam neįstengdami ūkiškai pagel
panaudojimo baimė abi puses su bėti. Afrikoje JAV pasirodo kaip
laiko nuo ginkluoto susirėmimo. pasaulio rinkų centras, o Sovietai
Daugelis politikų taria, kad JAV to kaip viena iš dviejų didžiųjų kari
kia laikysena pagrįsta noru iš nių galybių. Sovietų ekspansija
vengti baisų atominių ginklų sunai Afrikoje, Vidurio Rytuose ir Afga
kinimų karo atveju.
nistane griauna galybių pusiaus
vyrą
ir stato į pavojų pasaulio rin
Sovietų kariuomenė
kas.
Jeigu Irane ir Pakistane
Sovietai visada laikė didelę ka įsigalėtų priešvakarietiška sant
riuomenę. Užtenka palyginti So varka, įvyktų perversmas Saudi
vietų ir JAV tankų skaičių: 50,000 Arabijoje, o Sovietai, įsitvirtinę
prieš 10,000. (Europoje). Taip pat ir Afganistane brautųsi prie Indijos
Sovietų karinis biudžetas yra tris vandenyno, suirtų ir ūkinė sant
kart didesnis už JAV. Netgi ir ato varka ir politinė bei karinė pusiaus
minių ginklų srityje rusai yra pada vyra. Dar nežinia, kaip artimiau
rę didenę pažangą.
N o r s sioje ateityje susiklostys įvykiai,
amerikiečiai labiausiai stengėsi bet visa rodo, kad JAV ūkiškai bei
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Šiaip taip per naktį prasnauięs kampe
besėdėdamas, pagaliau sulaukiau ryto. Sau
lutei patekėjus iš rūsio išėjau, dairydama
sis, ar kas nemato. Išėjęs nuėjau į priešingą
miestelio pusę, iš kurios artėjo frontas, ir po
medžiais atsisėdau. Besėdint pradėjo visais
keliais ir keleliais važiuoti vokiečių kariai
įvairaus tipo sunkvežimiais nuo fronto pu
sės. Pradėjo ir motociklai birbti, bet šūviai
kaip ir pritilo: tik vienur kitur buvo girdėti
paskirų šautuvų pokšėjimai. Atrodė, kad vo
kiečiai pradėjo trauktis.
Staiga iš kažkur atskridęs amerikiečių
lėktuvas pradėjo į važiuojančius šaudyti.
Tuojau du sunkvežimiai ir nuriedėjo nuo
plento j griovį. Pradėjo ir iš sunkvežimių į
lėktuvą šaudyti. Po kelių minučių susišau
dymo lėktuvas nuskrido. Vokiečiai, pasiėmę
iš nuriedėjusių sunkvežimių sužeistuosius,
skubiai nuvažiavo tolyn.
Priartėjo jau ir vakaras man po krūmais
besėdint, pradėjo skilvį alkis kamuoti, nes
visą dieną išbuvau
nevalgęs. Visai
pavakare nuėjau į vietos valgyklą ir už turi
-

Jėzaus atsimainymas ant kalno
trijų apaštalų akivaizdoje įvyko jau
po to, kai apaštalai buvo įsisąmoni
nę ir atradę, kad Jėzus nėra tik žmo
gus iš Nazareto. Vaikščiodami,
gyvendami drauge, klausydami
pamokymų ir matydami jo didelius
darbus, jie pagaliau pradėjo tikėti,
kad Jėzus yra tasai Mesijas, kurio
laukia visa tauta. Betgi niekas žydų
tautoje neturėjo nė mažiausios min
ties, kad žadėtasis Mesijas bus pats
Dievas. Iš Šv. Rašto žydai žinojo,
kad šioje žemėje Dievo negalima pa
matyti ir likti gyvu. Mozė prašė Die
vo: "Parodyk man savo veidą, kad
tave pažinčiau ir rasčiau malonę ta
vo akyse" (Iš.33,13). Pažadėjęs
patenkinti visus Mozės prašymus,
Dievas jam tarė: "Negalėsi matyti
mano veido, nes žmogus negali ma
nęs matyti ir likti gyvas" (Iš.33,20).
O apaštalai drauge su Jėzumi valgė
ir gėrė, matė ne tik jo veidą, bet ir
dalinosi su juo visu jo varganu
gyvenimu.
Fariziejai, Rašto žinovai ir vy
riausieji kunigai laukė Mesijo, atei
nančio su visa šios žemės didybe ir
galybe. Tokio Mesijo laukė visa iš
rinktoji tauta. Ne kitokie buvo ir
apaštalai. Jie niekaip negalėjo su
rasti, kad Dievo karalystė, apie ku
rią tiek daug Kristus kalbėjo, nėra iš
šio pasaulio. Į dangų žengimo die
ną, kaip Lukas rašo, susirinkusieji
ėmė Jėzų klausinėti: "Viešpatie, gal
tu šiuo metu atkursi Izraelio kara
lystę?" (Apd.1,6). Žydų tauta nelau
kė tokio Mesijo, kuris turės kentėti ir
numirti ant kryžiaus visų panie
kintas.
Apaštalams buvo nepaprastai
sunku įsitikinti ir išpažinti, kad Jė
zus iš Nazareto yra Dievo Sūnus. Jė
zus buvo jiems artimas, buvo jų
draugas, visiems prieinamas ir nuo
lankus žmogus. Jėzus betgi darė to
kius darbus, kokių nė vienas žmo
gus negali padaryti, ir kalbėjo, kaip
nė vienas dar nebuvo kalbėjęs. Jis
sakė, kad jo Tėvas yra Dievas. Kai
po duonos padauginimo, audrai
siaučiant, laivas vėjo buvo nešamas
link Genezareto, kai Jėzus, vande
niu atėjęs išgelbėjo skęstantį Petrą ir
įlipo į valtį, apaštalai jį pagarbino ir
išpažino, sakydami: "Tiktai tu Die
vo Sūnus" (Mt.14,33). Vėliau Jėzus
apaštalus paklausė, kuo jie jį laiko,
kai kiti sako, jog jis yra Elijas,
Jeremijas ar iš numirusių prisikėlęs
Jonas Krikštytojas. Petras visų
apaštalų vardu atsakė: "Tu esi Mesi
jas, gyvojo Dievo Sūnus" (M1.16,16).
Ilgai truko, kol apaštalai priėjo išva
dą, kad Jėzus iš Nazareto yra Die
vas.
kariškai susilpnėjo, persvara pa
krypo į Sovietų pusę. JAV susilp
nėjęs ūkis, įsigalėjusi infliacija,
neturėjimas tinkamos vadovybės, o
tautai ryžto atgauti buvusią vyrau
jančią padėtį pasauly nežada links
mos ateities.

Po tokio įsitikinimo dar sunkiau
buvo sutikti su mintimi, kad Jėzus
turi kentėti ir mirti. O jis vis dau
giau ir daugiau aiškino savo moki
niams, "kad jam reikia eiti į Jeru
zalę ir daug iškentėti nuo tautos
seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto
aiškintojų, būti nužudytam ir trečią
dieną prisikelti" (Mt.16,21). Petras
Jėzų labai draudė, kad to neįvyktų.
Tada Jėzus Petrą išbarė, kad jie
mąsto ne Dievo, o žmonių mintimis
(Mt.16,23). 2monių mintys apie Me
siją buvo, kad jis turi būti didingas
visų žemės karalysčių valdovas, o
Dievo mintis, kad jis kančios ir mir
ties kaina atpirktų žmoniją.
Pakeliui iš Cezarėjos į Jeruzalę Jė
zus Petrą, Jokūbą ir Joną pasiėmė su
savimi ir užsivedė juos nuošaliai į
aukštą kalną, kur "jis atsimainė jų
akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip
saulė, o drabužiai tapo balti kaip
šviesa" (Mt.17,2). Apaštalai pamatė
Jėzaus dievišką veidą ir nenumirė
dėl tokios Dievo garbės apsireiš
kimo. Jie tik pajuto, kad jiems labai
gera. Petras kreipėsi į Jėzų, saky
damas: "Mokytojau, kaip gera
mums čia! Padarykime tris palapi
nes: vieną tau, kitą Mozei ir trečią
Elijui.". (Lk.9,33). Apaštalai norėjo
pasilikti tokioje būklėje visą laiką.
Evangelijoje sakoma, kad Jėzus
kalbėjosi su Moze ir Eliju. Gal jis kal
bėjo su jais apie kančią ir mirtį, ku
rią turėjo laisvai prisiimti, gal to
pokalbio reikėjo laisvam jo apsis
prendimui. Evangelija apie tai nie
ko nesako. Besileidžiant nuo kalno,
Jėzus apaštalams įsakė niekam ne
pasakoti "apie regėjimą, kol Žmo
gaus Sūnus prisikels iš numirusių"
(Mt.17,9). Iš šių žodžių galime daryti
išvadą, kad apaštalams, kurie jau
tikėjo, kad Kristus yra Mesijas ir
Dievo Sūnus, reikėjo dar jo dievybės
pajutimo ir išgyvenimo. Kristaus
mokiniai juo apsivylė, kai jis buvo
nukryžiuotas ir mirė. Tą apsivylimą
mokiniai iš Emaus pačiam prisi
kėlusiam Jėzui išreiškė: "Aukštieji
kunigai ir mūsų vadovai pareikala
vo jam mirties bausmės ir atidavė jį
nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis
atpirks Izraelį" (Lk.24,20-21).
Apaštalai iš anksto buvo ruo
šiami, kad jie dėl kančios ir mirties
savo Mokytoju neapsiviltų. Trims
rinktiniams apaštalams buvo su
teikta ypatinga privilegija pama
tyti Jėzaus dievybės apsireiškimą,
kad jie po prisikėlimo būtų žmonijai
liudininkai, jog Jėzus, tikras Dievas
ir tikras Žmogus, kentėjo, mirė ant
kryžiaus ir trečią dieną prisikėlė iš
numirusių.
V. Rmš.
_ Jaunimas yra mūsų gyvenimo
šaknys. Jos nudžius — išnyks ir
viršūnės: garsiosios dainų šventės,
didingus šokių šventės ir nebebus
kam žodžio tarti dėl Lietuvos lais
vės.
Prel. M. Krupavičius

siems grasino, kad pabėgusius pagavęs tuo
mas maisto korteles nusipirkau visos die
jau
sušaudysiąs.
nos maisto davinį, jį suvalgęs, nuėjau į
Sekančios
nakties metu kilo didelis šau
savo butą.Parėjęs savo lagaminų jau nera
dymas
iš
visų
rūšių ginklų, kad net iš dau
dau. Paklausta Šeimininkė, kur jie dingo,
gelio namų langų stiklai išbyrėjo. Paryčiui
m a n atsakė, kad vakar vakare buvo atėję du
šaudymas aptilo. Buvo girdėti bevažiuojan
sandėlio sargai ir juos išsinešė. Aš likau tik
tys tankai. Vokiečių ar amerikiečių tankai
su senais, nuplyšusiais darbo rūbais. Mano
važiavo, nežinau, nes bijojau išlįsti iš rūsio,
lagaminai su visais mano rūbais, dokumen
į kurį su šeimininkais buvome šaudymui
tais ir kitu turtu nuvažiavo nežinomu keliu.
prasidėjus visi sugužėję. Pagaliau ryte pa
Labiausiai man buvo gaila Lietuvos pašto
matėme, kad amerikiečiai jau čia. Tuomet ir
ženklų rinkinio, kuriame buvo visų laidų
mums, bėgliams, pasidarė ant širdies leng
Lietuvos pašto ženklai, taip pat ir duotas
viau,
nes žinojome, kad dabar sandėlio vman tarnybos lapas iš Lietuvos pašto laikų.
kas
neatvyks
mūsų ieškoti.
Pavakare atsirado ir mano bendradarbis
Tą dieną abu su Moržrimu nuėjome į
Bergrinas, su kuriuo drauge viename kam
buvusj
sandėlį, kuriame dirbome, pasi
baryje gyvenome ir kuris praėjusį vakarą
žiūrėti.
Nuėję
sandėlį radome jau atidarytą
atsiskyręs nuėjo pas savo šeimą, esančią ki
ir
vietos
burmistrą
su keliais savo tarnau
tame kaime. Jis atvyko pasiimti tuos du ark
tojais
ten
bešeimininkaujantį.
Nors san
lius ir vežimą, kuriame vakar vakare parva
dėlyje buvo likę jau ne daug kas, b°t dar bu
žiavome iš X miestelio, nuvežę sandėlio
vo
likę ir civilių kostiumų. Pasisakėme
turtą. Bet vietos burmistras atsisakė visa tai
burmistrui,
kas esame ir kad mūsų turtą be
jam atiduoti, nors jis sakėsi, kad tie du ark
mūsų
žinios
ir sutikimo sandėlio v-kas, bėg
liai ir vežimas yra jo nuosavybė, atsigaben
damas
nuo
amerikiečių,
išsivežė, prašėme,
ti iš Lietuvos. Bet jam ne-pavyko dokumen
kad mums iš sandėlio likučių duotų po kos
taliai įrodyti ir viso to jis negavo.
tiumą. Burmistras liepė ten buvusiems tar
Tos dienos vėlai vakare atsirado dar
nautojams leisti mums pasirinkti pagal sa
vienas mano bendradarbis MorŽrimas, ku
vo ūgį ir išduoti. Pasirinkę po naują
ris buvo su visais kitais išvažiavęs į tą mies
kostiumą ir burmistrui už tai padėkoję, iš
telį. Jis pasakojo, kad atvažiavę į tą mies
sandėlio išėjome nešini laimikiu.
telį tik arklius pašėrę ir patys pavalgę
išvažiavo toliau. Pasilikti nebuvo galima —
frontas vis artėjo. Toliau jiems bevažiuo
jant ir jis pabėgo. Sugrįžęs pasakojo, kaip
sandėlio v-kas, neradęs manęs ir Bergrino
važiuojančių darbininkų tarpe, keikė ir vi
(Bus daugiau).

- •
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VASARIO 16 MINĖJIMAI
PhoeniX, Ariz.

and adopt JJL5407, recently introduced imto the 96th Coagress,
authorizing continuing appropriations for the Lithuanian Legation in the United States and
providing continued diplomatic
representatives..." Šios rezoliuci
jos kopijos bus pasiųstos preziden
tui Carterhri, visiems senatoriams
ir kongresmanams ir kitiems Ame
rikos vadams, Lietuvos atstovui
VVashingtone. Lietuvos konsula
tams New Yorke, Chicagoje ir
Los Angeles, Radijo, T V stotims ir
laikraščiams. Po rezoliucija pasira
šė pirmininkas V. Rusedkas ir
sekretorius Donatas Zakaras.
Patriotinis Vasario 16 minėji
mas pasibaigė sugiedojus Lietuvos
himną.
Stasys Pieža

bendros Kūčios, o vasario 17 d.
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktis. Miesto meras bu
vo paskelbęs proklamaciją — Lie
tuvos dieną, pirmą kartą miesto
istorijoj. Po pamaldų už žuvusius
dėl Lietuvos laisvės pritaikytą
pamokslą pasakė lenkas kunigas
Gracz. Minėjime pagrindiniu
kalbėtoju buvo jaunas Aidis L.
Zunde. Jaunimas atliko ir meni
nę programą, dalyvavo Laura
Laframboise, Aleksandra Jagiella,
Della Sheman, Peter Kazlauskas.
Gytis Zunde. Gražiai padainavo
Kris Hogan-Giedraitytė. Po mi
nėjimo buvo bendra vakarienė.

netis Arūnas —smuiku. Muzika
ir daina tiesiog visus dalyvius už
būrė ir nukėlė į mielus tėviškės
laukus, į margas žydinčias pievas
ir didingai ošiančius miškus.
Džiugu iparninėti, kad į minė
jimą atsilankė ir gražų sveikini
mo žodį tarė čia atostogaujantis
kun. T. Gedvilą, pastoracinį dar
bą dirbąs Montanoje. Minėjimas
baigtas tautos himnu.
Minėjimo dalyviai šį kartą bu
vo ypač duosnūs aukomis skirto
mis Lietuvos laisvės kovai tęsti.
Tai buvo graži lietuvių sąmo
ningumo, solidarumo ir vienybės
demonstracija.

— Romėnų moterys impera
jamos per radiją, trumpai nupa
sakojo Lietuvos istoriją ir dabar toriaus Nerono laikais jau pla
tines mūsų tautiečių kančias čiai vartojo kosmetiką ir savo
žiauraus okupanto vergijoje.
odos pašviesinimui naudojo bal
Skardėte tą šviną ir kreidą.

jčianuo rūsy okupantŲ.
Nora Bimba, „iFhoenix Maga
MALDOS IR REZOLIUCIJOS zine" redaktorė pagelb nrnkė, pra
vedė programą lietuvių ir anglų
UŽ LIETUVOS LAISVE
kalba. Amerikos himną, Star
„Apsaugok, Aukščiausias, tąispangled Banner pagiedojo Kamylimą šaūbį, kur mūsų sodybos, ren Vidžiūnienė iš Tucson. Ariz.,
kur boSu kapai..."
clr. Juozo Vidžiūno žmona. InvoŠie žodžiai poeto Maironio su kaciją sukalkėjo kun. A. Valiuspritaikyta kompozitoriaus C. Sas ka.
nausko muzika nuskambėjo jaus
Marijus Dambrauskas (perskai
mingai Sacred Heart koplyčio tė Lietuvos nepriklausomybės ak
je, kur Fhoenixo lietuviai susirin tą, Elena Kadzevičiūtė-Green
Sekančią dieną vasario 10 d. Sv.
H o t Springs, Ark.
ko Vasario 16-sios minėjimui sek perskaitė Arizonos
gubernato
Jono bažnyčioje 10 vai. buvo už
madienį, vasario 24 d. Dvi puokš riaus Bruce Babbitt proklamaci
Šiemetinis Altos vietos skyriaus prašytos Šv. Mišios uŽ žuvusius
tės gėlių puošė Lietuvos trispal-i ją. Kalbėdamas Arizonos ukrai
>
ruoštas Vasario 16-sios minėjimas mūsų tautiečius dėl Lietuvos lais
•
vę vėliavą prie altoriaus. Svečias niečių vardu Yarosflav Rosola pa Lemont, I1L
įvyko
vasario 9 d. YMCA salėje, su vės. Kun. R. Esposito atnašavo
iš Kanados kun. J. (Kubilius, SJ, i minėjo: „Mes ukrainiečiai gerai
traukęs
gausų būrį vietos lietuvių. Šv. Mišias, kurios buvo transliuo
Montrealio Aušros Vartų parapi įvertiname Lietuvos padėtį Sovie
Vasario 16 d. minėjimą pra
jos Mebonas, sakė ptmokslą per tų okupacijoje. Mes ukrainiečiai dėjome pamaldomis už paverg Minėjimą atidarė skyr. pirm. V.
Rastenis, .paprašė L. Lapinskienę
MKias koplyčioje.
irgi vargstame po rusais. Te Lie tą Lietuvą. Šv. Mišias laikė lie sugiedoti Amerikos himną. Po
Perskaitęs Evangeliją lietuviu tuva ir Ukraina gyvuoja laisvos!" tuviškai kun. St. Adominas, ra
to pakvietė Sibiro tremtinę rašy
kafliba, jis pasakė: „Šiandien šven
Arizonos latvių vardu Janis gino visus melstis, kad Dievas toją S. Rūikienę programai pra
čiame mūsų .lietuvių tautos šven Gramatins ir Ivars Mačiuls pa duotų stiprybės ir laisves tėvų
vesti. Jautrią maldą iš "LKB Kro
tę, kada Lietuva yra žiauriai pa skelbė rezoliuciją, paruoštą Joint žemei.
nikos" ir nepriklausomybės aktą
vergta. Gal nėra nė vienos tau- Baltų tarybos Arizonoje. Ma
Aukas nešė tautiniais rūbais .perskaitė Klaipėdos išvadavimo
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
tos, kuri yra tiek kentėjusi kaip fiuk j
^
^ perskaitė
pasipuošusios A. Buividienė ir dailyvis A. Zuibavičius. Eilėraščių
rezomūsų tėvynė. Nėra tokios tautos, liuciją, kurioje buvo pareikšta,
IR MĖGĖJAMS
deklamacijomis programą pratur
kurią motina išmokė ir knygne „kad dabartinė situacija Afga A. Petrauskienė. Vėliavas nešė tino E. Rastenienė ir A. Zubašiai iškuitūrino. kada
lietuvių nistane yra panaši į Sovietų Ru A. Lankutis ir Vaida. Per mi vičius. Dienai pritaikytą paskai
kalba buvo užginta rusų valdžios. sijos okupaciją Lietuvos, Latvijos šias seselės labai gražiai giedo tą skaitė O. NageSė. Susirinkimui
Bet istorijoj Lietuvos Mindaugas, iir Estijos ir yra pavyzdys Krem jo lietuviškas giesmes, vargo buvo perskaityta skyr. vicepirm.
Gediminas ir Vytautas buvo už liaus imperializmo ir pavojus lais navo administratorė Grace Ca- Petro MaldeJkio paruošta rezo- Daug sutaupysite, pirkdami čia
roL Baigiant visi sugiedojome!
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
valdę pusę Europos. Šiandien, voms tautoms".
Lietuvos himną. Ne vienam se Jrucrja Amerikos vyriausybės pa togiu planu atidedant pasirink
nors Lietuva mažesnė, visvien tu
Inž. A. Polikaitis kalbėjo ang
reigūnams, kuri ir buvo priimta.
ri būti skaitoma laisva žmonių lų kalba ir inž. E. Jarašūnas — nukui riedėjo ašarėlė... Brangi
tus reikmenis ypatingai progai.
šeimoje. Mūsų uždaviniai, ypač lietuvių kalba. Jis baigė savo tu mano graži tėvynė pasipuo Sis vasario 16-tosios minėjimas Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
atvažiavusių, yra mums skelbti įspūdingą kalbą poeto Bernardo šus didvyrių kapais ir krauju. nebūtų skyręsis nuo kasmeti aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
pasauliui apie žiaurumą ir pries Brazdžionio eilėmis: "Mylėsi Lie Tu visados liksi gyva mūsų šir nių trafaretSkų minėjimų, jei ir ketvirtai vakarais iki 9 vai.
šios mažos lietuvių pensininkų
paudą Lietuvoj, kur Sovietų ateis tuvą iš tolo visa širdim, visais dyse ir mintyse.
tai nori išplėšti Dievą iš lietu jausmais..."
Ses. Gabrielė paruošė tauti kolonijos savo atsilankymu ne
būtų pagerbęs kompozitorius Da
3314 West 63rd Street
vių širdžių. Mes turime ugdyti
Meninėje programoj dalyvavo nius drabužius ir visiems pri rius Lapinskas su visa savo šerma,
meilę Lietuvai, ypač tarp jauni abu inžinieriai, kurie pasirodė segė trispalvę, sakydama, lie
Tel. — PRospect 6-8998
mo. Nors mūsų jaunuoliai ir už kaip talentingi dainininkai. Taip i tuviais esame gimę — jais turi atsiveždamas naujausią savo mu
miršta lietuvių kalbą, bet yra pat dalyvavo programoj Rūta me ir mirti. Be to, jos paruoš zikos kūrini Tolminkiemio Kan- L
džiaugsmas išgirsti iš jų sakant, Klevą Vidžiūnienė iš Los Ange ta yra svečių kambary įdomi tatą"5 sukurtą 'Kristijono Done
,1 am proud tu be a Lithuanian'. les ir jos brolienė Karen Vidžiū parodėlė — muziejus lietuviškų laičio 200-jų\ mirties metinių
Mes niekad neturime užmiršti, nienė, kurios dainavo duetu. Ka dirbinių. Ją aplankę džiaugia atminimui, kuri dar niekur kitur
prieš tai nebuvo parodyta. Tai
kad mes esame Dievo paskirti ren Vidžiūnienė atliko solo, dai mės lietuviško meno grožiu.
vėl nepaprastas naujoviškos, mo
būti 'lietuviais?" Savo pamokslo nuodama „II Baccio" jausmingai
Ses. Janinos buvome skaniai dernios muzikos kūrinys. Reikia
ADDTNG MACHINES
pabaigoje kun. KubHius paprašė ir gražiu sopranu. Joms akompa pavaišinti lietuviškais valgiais.
pastebėti,
kad
šis
muzikos
veika
visų pasimelsti, kad arkivyskupas navo pianinu O. Metrikienė. Rū Po pietų ėjome lankyti ligonių.
Nuomoja, Parduoda, Taiso
Jurgis Matulaitis Matulevičius bū ta Klevą Vidžiūnienė yra vokie Prisegė trispalves, padainavome las į žiūrovo klausą ir akį tuo
Viri 50 metų patikimas jums
veikė, kad jį atliko vitų pripažintas Bažnyčios šven čių ir prancūzų kalbų mokytoja keletą dainų, o A. Lankutis ir į įspūdingiau
patarnavimas.
^ s i e i a i r S i i x f i m | fa m e n i n i n
tuoju.
gimnazijoj Los Angeles mieste. J. Puišis net solo užtraukė! Sti
5610 8. PatasU Rd-, OUesgo
5v. Mišias lietuvių kalba atna Prieš meninę programą buvo presnieji prie muzikos sušoko kai patys Lapinskai: Darius —
pianinu,
jo
žmona
Laima
—dai
— 581-4111
«
šavo kun. Antanas Vatliuška, Lie bendri pietūs, kurių šeimininkė
me polkutę ir taip baigėme šią nomis ir deHamaeijomis ir sūtuvių katalikų misijos Arizonoj buvo Zofija Liubartienė.
šventę.
dvasios vadas. Mišių metu giedo
Pirm. V. Ruseckas paskelbė,
MiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiii^
jo lietuvių choras ir solistai iš kad salėje surinkta 625 dol. ko Už lietuviškų tradicijų palai
kymą
dėkojame
visai
vilos
ad
I D E M E S I O ! RADIJO K L A U S Y T O J A I ! !
Los Angeles ir vietiniai iš Phoe- vai dėl Lietuvos laisvės. Pinigai
ministracijai
ir
seselėms
kazinfaco. Vargonais grojo Ona Met- bus pasiųsti Altai, Bendruome
K l a u s y k i t ė s kas v a k a r ą !
|
mierietėms, kurios globoja ir I
rikienė, žymi muzikė iš Los Ange nei ir Vlikui.
linksmina mus senatvėje.
Sk. I
les, kuri pirmiau gyveno Chica
Stiprioj rezoliucijoj, Phoenixo
goje. Chorą sudarė šie nariai: Lietuvių Bendruomenės viembail=
Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro.
s
Atlanta, Ga.
Bronius Dirsė, Donatas Zakaras, siai priimtoj, buvo pasisakyta dėl
I
KAZĖ BBAZD2IONTIĖ
I
Leonardas ir Bronė strfkauskai, Nepriklausomos Lietuvos konsula
Atlanta, Georgia mieste ir apy- 1
2646 West 71st S t , Ctiicago, AL — T e l 778-5374
|
Marijona ir J. Zidavičiai, Marija tų išlaikymo Amerikoj. Pareikš- j linkėse lietuvių nėra daug, taSt, Petersbarg, Fk*. — šeštadieni, 12:30 vaL popiet
5
Gylienė. Rožė Sanders, V. Sinkus, tą: „Be it resolved, that we Ame- Į čiau vis gyvėja Lietuvių Bend- |
|
Stotis WTIS — 1110 KC
I
Jonas Sereiva ir Maria Edelis. So rican Lithuanians urge our repre-' ruomenės apylinkės veikla. Prieš
listė Akvilė Ančiūtė pagiedojo sentatives in Congress to sponsor I Kalėdas buvo surengtos pirmosios fdiHiuiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?
„Panis Angelicus".
Svečiai iš Los Angeles, kurie s. iiiiiiiiuiiiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinttiiiiiiitiiiiiiiiiiimuiiniiimiiiiiiiiuiiiiftiMfiiiigiedojo su choru, buvo dr. Ema
nuelis Jarašūnas, inžinerijos pro
fesorius California valst. univer
BADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA • TOSCA
sitete ir inž. Antanas Polikaitis.
2646 W 69th Street — T e l R E 7-1841 =
TURANDOT
- AIDA - LA JTIVE - ANDREA C B M B I E
Jie su kitais atiliko meninę ir pa
^iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
CARMEN - MANON - LESCAET - PAGLIAOCI
triotinę programą po pamaldų
Phoenixo ukrainiečių salėje.
S T A S Y S B A R A S , tenoras
į »iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiwiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£
Salėje programą atidarė Vin
1980 KELIONES Į LIETUVĄ
§
Sttrttgart'o Simfoninis orkestras
I I
cas Ruseckas, Lietuvių Bendruo
Dirigentas
DARIUS
LAPINSKAS
|
menės Arizonoje pirm. Jo laiškas
|
AMERICAN TRAVEL SERVICE BTJREATJ
|
buvo išspausdintas
laikraštyje
Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su pershuiti | I
(Established in 1959)
|
„Arizona Republic" vasario 9 d.
:
mu
$7.30
Amerikoje
Užsakymus
siųsti
f
Jis kreipėsi i Amerikos vadus ir

TIK KĄ IŠĖJO IŠ S P A U D O S f j
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ
KATALOGAS
Didelio formato, 184 pusi. Išleistas 1980 m.

\
m

lame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, iiloso- j
fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kaT- l
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau- į
•
šiai išleistos knygos Ir t.t.
Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

WAGNERand SONS f

L I E T U V O S A I D A I —1490 AM i

Į

demokratišką pasaulį, prašyda
mas pagalbos Lietuvai, kuri ken-

tir

Įsigykite i\ą populiarią plokštelę

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. Chicago. m 60628

Į

=
:
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A»pber HolMays"

|
2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS IS NEW YORKO/BOSTONO
S $1295.00 — Birželio 13 d., RugpiūCio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu).
2 $1400.00 — RugpiūCio 10 d. (6 dienos Romoje).
3 $1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija).
5 $1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija).
a
Kelionėms IS Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00.
E
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese kambaryje).

1980 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ IS BOSTONO/NEW YORKO
MASKVA/VILNIUS
Gegužės 7 d.
— % 899.00
Gegužės 14 d.
— % 889.00
Gegužės 21 d. (su Riga) — $1199.00
Birželio 5 d.
— $ 999.00
Birželio 19 d.
— $ 999.00
Birželio 23 d. Dainų Šventė — $ 949.00
Liepos 15 d.
— $ 999.00

Rugpiūčio 7 d.
— % 999.00
RugpiūCio 13 d. (su Riga) — $1199.00
— $ 999.00
Rugpiūčio 28 d.
— % 899.00
Rugsėjo 17 d.
— $899.00
Rugsėjo 24 d.
— $879.00
Spalio 8 d.
Gruodžio 26 d.
— $ 779.00

1
=
2
S

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERVICE, INC.

l

393 West Broadway, P. O . Box 116, South Boston, Mass. 02127. Tel. 617-268-8764
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZTUNIENfi.
Priees a r e b»*ed o n double oecup&ncy a n d are subjftct to c h a n ^ e s .

1
l-OS SAVATTĖE KELIONĖS H NEW YORKO/BOSTONO
\ $895.00 — Gegužės 12 d., Rugsėjo 15 d., Rugsėjo 23 d., Spalio 6 d.,
E
Spalio 19 d.
| $995.00 — Gegužės 25 d., Birželio 8 d.. Birželio 23 d. (Šokių ir Daig
nų Šventė).
E $1040.00 — Birželio 29 d., Rugpiūčio 10 d.

|

DAROME CIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS]

|

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

1
2
I

J

• ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND ENCREA5ES
IN 1990.
Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus kelionei reikalingus dokumentus, gauname vizas.

PRAŠOME REGISTRUOTIS!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BTJREATJ
9727 South Westera Avenne
Chicago, Iffinois 60643. — TeL (812) 238-9787
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Bicek's House Of Flovvers

Designer s Cove Hair Care

VVedding Flovvers And Ali Occasions
Delivery Serv. To Suburbs
Chicago—521-5900
Bervvyn—788-7060
2500 S. Christiana, Chicago

CENTER (UNISEX)
Student bpecial—Hair Cut &. BIovv Diy^—
$10.00 VVith This Ad—Reg. $15.00. Expires
March I5t'n
6801 VV. 63rd St. _ « 229-9628 or 229-1588

H0LIDAY INN
INVITES
Your VVedding Reception
Banquet Rooms Accomodate Up To 225
Family Style Dinner Or Buffet
$15.95 Per Person
1040 Dixie Highvvay, Chicago Heights
756-0300

FOR ALL CKZCASIČNS' *~*
CATERING T O VVEDDINGS
COMMERCIAL ACCOUNTS INVITED
Flovvers By VVire — F.T.D. •
Major Credit Cards Acceptad".
3790 VV. 79
582-0200

D0NMA K. BRIDALS
Ask For Free Bride's Booklet
Rush VVedding Service
Govvns-Custom Veils-Invitations
Accessories
17204 Oak Parlt Ave., Tinley Park
*
429-6969

DuBOIS H P0RTRAITURE
COLOR VVEDDING CANDIDS
VVeddings—Children—Families—
Executive
Passport & ID Photos
Old & Faded Photographs Copied
and Restored to Your Satisfaction
BEN NORKUS OVVNER
3613 95th Evergm Pk — 636-8100

CLANCrS BRIDAL C0RNER
351 N. YORK
Elmhurst — 834-0097
Only Bridal Shop We Knevv of VVhich
Allovvs Customers To Vievv AH The
Govvns And Make Their Own Choice!

Princess Pastry Shops
VVEDDING & PARTY CAKES
145 York St. — Elmhurst 530-5133
5530 VV. Belmont, Chicago
Also Cookie Jar Bakery
11125 Bellvvood, Bellvvood 544-0500

m 6REENW0O0 FL0RIST

GREEN H O U S E S
GARDEN CENTER
O P E N 7 DAYS A VVEEK
i
3942
VV 111
779-1355
§
E
£
West Lane Banquets
£
all occasions
= • Nevvly Decorated Rooms
• Accommodations For 30-300
| • Air Conditioned - Ample Parking
-5 • Flprfrrrmic Air Piltpr^
Complete Outside Catering Available
a
438-1600
5350S. Kedzie
=
s
Foley's Travel Bureau
2
— EST. 1949 3
• Complete Honeymoon Travel Service
a • Honeymoon Packages
I • Customized itneraries
• Personalized Consulting
S
755-3212
s
1010 Dixi« Hgwy
Chicago Hgts
S

Redden-Weberg
Flowers & 6ifts_ _

|

PR0FESSIONAL
VVEDDING PH0T06RAPHERS

|
S
a

The Number To Call Is...
240-6890
Mention This Ad—Receive 25 Free
Thank You Cards From A Pose Of
Your VVeddini?

LOOKING G O O D MEANS
Feeling Good. Complete Stylinį
For Mer. and VVomen.

QUEEN BEE HAIR
FASHI0NS (UNISEX)

S£U
5937 VV. 63rd St. — 581-2310
Bring This Ad In For CompIimgn*<iry
Sample. VVe Use And Recommend Redken
Retail Products.
^

_ _ ^ ^

j '-t*

Murphy Rentai Service
Išnuomavimo Centras Pobūviams
• Sulankstomos kėdės • Apvali staįafrr
• Banketams stalai • Platformos
• Porcelianiniai indai
Tai keletas iš daugelio daiktų *ĮHr*
Pageidaujant pristatome. xmg*
3114 VV. 95th Evergreen Pk. 423-18T0

The Catering Co. .
Quality C a t e r i n g from o u r family..?o
yours. S t a r t i n g from $ 3 . 4 5 p e r p e r s o n .
Ph.: 2 8 6 - 2 5 8 8
6218 Belmont Ave.

Weber Travel Agency
Honeymoon Planning—Domestic-r4".».
Foreign
Air—Land—Sea—Rail—Bus
A Complete Service
6805 Cermak Rd. Tel: 749-1333 ,„',
BERVVYN

FLOVVERS BY PHILLIPS

•

Best vvishes to Nevvlyvveds from ' ft>e
vvedding flovver specialist. Save 15%©n<mr
specia! vvedding package.
Servįng
Chicagoland for over 50 yjears
CICERO - 652-6766
i A
4904 VV. CERMAK RD.
,rr„

VVedding specialists
•
Complete coverage from only $89.50
includingdeluxealbum. Pleasecallorviat
for more informatton.
4909 S. Ashland
3710 W 26th
254-7554
522-3388

"MUSICAL GEHTS"

'

M i n i m u m 4 Piece Band Available Fcįr
VVeddings, D a n c e s & Banquet&. W e
Play Good Old Fashioned Ballrboii
Music & Ethnic Polkas.

282-6879
FINE ART PDRTRAITS

"*

FINE ARTS STUDIO
VVedding—Color Candids
I
Children And Adulu
g
Passports And Copies
Passports VVhile You VVait
"^
1452 VV. Chicago Ave. HA 1-0610

m

Barzify reikime Lietinių
enciklopedijoj

tmmmmm
aji

Reportaže iš Venecuelos, iš
spausdintame „Tėviškės žibu
riuose", A. Vaisrūnienė rašo apie
vienos šeimos vaikus, kurioj nė
ra nė vieno plaukuoto, ūsuoto ar
barzdoto. Mes manytume, kad
šiaip jau verta pagyrimo dvyli
kos vaikų šeima, šiuo atveju ne
turėtų būti per daug giriama,
nes barzdos reikšmė amžių tėkmė
je buvo milžiniška, ir apie tai
rašoma mūsų „Lietuvių Enciklo
pedijoj". T e n barzdos reikalai
šitaip aiškinami:
„Pirmykštėms ir senovės tau
toms barzda reiškė vyriškumą,
pajėgumą, laisvumą. Net ir asiRedaguoja dr. S. Aliunas
riečiai prisitaikydavo
dirbtines
barzdas ir taip pat barzdos nete
kimą laikė nelaisvės ir negarbės
ženklu. Dargi egiptiečiai, kurie
barzdas užleisdavo tik gedėdami,
TfcVEUAL VAIKELIAI I R
kunigaikščiai
ir didikai, norėda
PAMOKSLĖLIAI
m i iš minios išsiskirti, pasmak
Gana dažnai abu tėvai (dar rę dirbtinėmis barzdomis paįvai
arba visuomenimiame darbe kiek
vienam, kuris pakelia ranką dėl daugiau mamutė) būna nepaten rindavo. Barzdoti kareiviai ver
tvankos, kas nors tuoj per tą ran kinti savosios dukros ir sūnaus kte pavergtas tautas skustis savo
ką — ir taip nebeliktu tų tvar vedybiniu pasirinkimu: perpras nelaisvei pabrėžti.
kos šaukėjų, o liktu tik viena tas, ne iš "geros" šeimos, neko
Prancūzų didžiosios revoliuci
kios profesijos,
neturtingas, jos laikais pilna barzda laikyta
ranka, visiems kertančioji.
Kalbant atvirai, 'lyg susirinki peržemas, peraugėtas, persto- demokratinio nusiteikimo pažy
me, tavo vienybė yra niekis, tavo ras, perplonas, perdaug juokia miu, taip pat ir apie 1830 m.
tvarka yra nulis, o tėra viena si, permažai šypsosi, surūgęs, •barzda atsigauna, būdama jau iš
tvanka i r viena vienybė, tad ma negrakštus, negražus, neelegan- dalies liberalizmo pažymiu. Čia
tiškas, senu automobiliu beva- daro įtakos ir JAV pavyzdys, kur,
n o paties.
Nors spygliuotinių minčių kū žinėjąs, be ambicijos per daug ilgai vyravusi fermeriška
pusrėjas M. Čapkauskas ir sako, kad nugeriąs, per daug rūkantis, au •barzdė gavo pasiduoti skustuvui.
„geras šūkavimas yra geresnis, sis ir klausą baigiąs sugadinti
Turkijoje, kaip ir kitose maho
s
u
t
a
savo
"rock"
muzika,
visuo
negu (blogas dainavimas", mes,
metonų šalyse, pagerviama kitas
met tik "džinsais" apsirengęs... kitą, barzdon bučiuojant, ir net
vienybės,
bijodami nuobodžios
kad i r nelabai tobulai uždai J a m greičiausiai n e meilė, bet prisiekiama savo ar bent kilnaus
nuojame, truputį
.pataisydami tik seksas rūpi, t o s blizgančios pranašo Mahomedo barzda.
a k y s a r tik ne nuo "žolės" rū
poeto Margailio posmą:
Slavų tautos gal dar labiau už
kymo? . . .
kitas senovėje barzdas gerbė, sa
AL Gi m a n t a s
Per anksti, vienybe, pas mus
vo dievus ir vėliau šventuosius
"Tėv. žiburiai". vaizdavosi barzdotus, savo barz
atskridai,
Žiūrėk — nepaleido, dar Vliko
das puošė kaspinais ir blizgu
KALBĖJOSI SU MIRUSIU
čiais, XIV amžiuj net Bažnyčia
ledai,
"Danguolė Valentinaitė, lan iškeikdavo kiekvieną, kuris sku
Dar sniegas tėbtirpsta ant mūsų
kydamasi
Washingtone, aplankė tosi. Tokia tad barzdos reikšmė
laukų,
Lietuvos
atstovybę
ir kalbėjosi buvo ir dar ir dabar nežuvo.
Dar nebaigėm rauti viens kito
plauku. su Lietuvos atstovu Kajecku".
Pranešė Margučio radijas va
Linas Mėlynas sario 13 d.

AŠ TIK DEL TVARKOS

-:
^,

J M e t ų pradžioje vyko ar tebe
vyksta įvairių susirinkimų, suva
žiavimų ir šiaip valdžių .pasikei
timų. Ir, žinoma, labai malonu,
kad kiekviename susirinkime,
įvairius reikalus sprendžiant, bū
n a ir draugiškesnių pasikalbėji
mų, nors n e tokių draugiš
kų, kaip kai kurių valstybių par
lamentų posėdžiuose, kur ir šau
namieji, ne tik liežuviniai, gink
lai panaudojami. Šiaip jau, ten
ka pastebėti, visi susirinkimai
vyksta gana padoriai, bent Ha
tol, kol reikia rinkti vaddžią.Tada
jau prasideda: aš negaliu, aš negaliu, gal gali kas kitas. Bet bū
n a afcvejų, kad bent kėli nori, ir
tada prasideda mūšiai ir nuola
tinis šauksmas — aš tik dėl tvar
kos!
Svarbiausia, kad juo daugiau
šaukiama „aš tik dėl tvarkos-",
tuo daugiau tos netvarkos, nes
visi, darydami tvarką, ir padaro
tą netvarką. Be-abejo, atsiranda
ir tokių, kurie jau visa tai moks
liškiau pradeda, teigdami — aš
tik" dėl- procedūros. Bei šiaip įau
rankos kyla tik dėl tvarkos. Svar
biausia, kad kiekviena ranka, jei
kas leistų, ji ir padarytų tvarką,
tik gal kitokią, negu kita ranka.
Bet tokių griežtų rankų nebela
b a i šiais laikais matyti.
Visa vienybė kaip tik ir prasi
deda nuo tų žodžių — aš tik dėl
tvarkos, o paskui jau bus visur
tvarka ir vienybė. T o s tvarkos la
bai sunku pasiekti. Rodos, kaž
kuriais laikais buvo vienas vadas,
nedaug belikę partijų, buvo ir
tvankos palaikytojų^ bet vienybė
nebuvo įgyvendinta.

T e n k a pasakyti, kad tie visi
tvarkon vedą žygiai labai sunkai
apibrėžiami. Vienam atrodo, kad
lietuviška parodėlė tautų festiva
l y yra pati svarbiausia, o kitam
— kugelio amerikonam pardavi
nėjimas. Skaitem spaudoj, kad
vienoj vietoj tam tikslui sutar
kuota keli bušeliai bulvių. Ir kas
gali ginčytis, kad ir kokias tvar
kas ir vienybės norėdamas,, kad
Šie žygiai nevaduoja Lietuvos šr
kad jie neremtini.
*5«igu žmogus šoka, tai jis lai
mingas, bet kiti teigia, kad tas,
kuris laimingas, tai jau nebėra
karingas, todėl geriau tautinės
rrfuštynės, o ne tautinės šoktynfes. Reikia juk žmogui palaikyti
karišką dvasią, kad galėtų prie
šui užkirsti, o jei jau vis taip
maloniai, vis taip talkiai, vis tarp
f e n i n g a i ir meiliai, tai brolis lie
tuvis praras kautynėms būtiną
nuotaiką.
Taigi tvarka ir vienybė nėra
Jau taip paprastas reikalas, vien
rankos pakėlimu ir šūkiu „aš tik
dėl tvarkos" išsprendžiamas. Bū
tų gera, kad taip susirinkime,
l

-.
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D R A U G A S šeštadienis, 1980 m . kovo mėn. 1 d.
BALYS PA VABALYS

Susikibę už teisybę
Pasakyk, padangių paukšti,
Kaip iškilti man j aukštį,
Jei plečiuosi vis į plotį
Ir nemoku susiploti,
Jei ir širdį mano plačią
...
Vis į plotį kažkas plečia,
Kad platesnis būt veikimas,
Kur tautiečiai narsiai imas,
Už tėvynę ir teisybę
Kaip gigantai susikibę,
I r vis plečiasi į plotį
Ir nemoka susiploti?

KUO BCSI?
Vilniaus spauda aprašo Šito
kį linkamą, pokalbį.
Sutikęs motiną s u vaiku pa
žįstamas sako vaikui:
— Och! Koks riebulis! Sa
kyk, kuo t u būsi!
— Sakyk, dar nežinau, dar
palauksime, — sako motina.
— Tikriausiai traMorininku.
Sovietinė meška treniruojasi prieš olimpiadą. Taip ją vaizduoja respuhli— Leisiu aš savo vaiką te
konų biuletenis.
paluoti*!
— Tai gal vairuotoju!
TAUMAU
LLNKSMT PAAIŠKINIMAI
— A h a ! Leisiu a š savo vai
prirašė receptą ką užsimušti!
Gydytojas
Vardininkas — vardynų kal
vaistų i r t a r ė :
tininkas.
— Tai inžinierium!
— Imk juos p o kiekvieno val
Kilmininkas —
kilnojantis
— Fui! Atbula ranka mesk
taurelę ir besiginantis aukšta gymo.
pagalį, vis į inžinierių pataikysi!.
— Bet, d a k t a r e , — prisipaži
kilme.
— Dailininku!
Naudininkas — naudingas, vi no ligonis, — a š jau keturios
— Vaikšto, k a i p valkatos,
dienos n e s u nieko valgęs.
siems reikalingas žmogus.
plaukais apsileidę!
— T a i puiku, — a t s a k ė gy
Galininkas — daug galįs, bet
— Tikriausiai, dideliu dideliu
dytojas,
—
t
a
m
s
t
a
i
ilgiau
už
nieko nedarąs.
viršininku!
Įnagininkas — "į nagą" paim t e k s vaistų.
Vieną dieną pavlršinint a s pavaldinys, kuris visados
kaus, o kitą? A š leisiu vaiką
G E B Ą S ADVOKATAS
kaltas.
ten...
Kas d a b a r inžinierius,
menininkas, daktaras prieš...
Vietininkas — vietinis gyven
— Žinau, k a d t a u reik advo
— prekybininką!
tojas.
Aišku, prekybininkas. Jei
Šauksmininkas — šūkaujan kato. Rekomenduoju s a v o sūnų.
TĮ^yf 4-otrr\ o i i n n a *3a-»> r\& \H^„
gu nebūčiau turėjus pažįstamos
tis viršininkas.
n o s bylos nelaimėjo.
vyro pažįstamos pusbrolio duk
Z. Bernotas
— T a i teisybė, bet t a v o by ters vyro pažįstamo, kuris dirba
loje jis gali pralaimėti pigiau bazėje, manote, a š būčiau gavus
u ž k i t u s New Yorko advoka vaikui vežimėlį.
ois
tus.

M. ČAPKAUSKO UŽUOMINOS,
RAŠYTOS SU SMILIUM ANT
VERDANČIO VANDENS
Bausmę išgalvojo žmonės, bet
gamtoje jos nėra. Gamta nieko
nebaudžia, ji tik moko. Jos pa
moka vadinasi patyrimas. Jeigu
žmogus nuskendo, tai jis įgauna
tokį patyrimą, jog antrą kartą
jam jau nereikės skęsti.

VEIKLI

vo „income tax retum" formų
niekada pats nepildė. Būtų prive
lės klaidų.

Barzdos reikšmė
Skruzdėlės kaip ir žmones tu
ri vienodą charakterį, nes jos ne
ĮTIKINANTIS DRAUDĖJAS
žino kada sustoti. Jeigu jos gauna
I r va vieną dieną užeina pas J
cukraus ar medaus, tai ryja tol,
Oras yra keisčiausias gamtos
pilietį draudimo agentas. I r pra
kol nusprogsta.
gaminys. Jis nieko nesveria, o pa
byla į jį gyvu žodžiu.
kelia sunkiausius džetus ir bom
Laukimas yra nervus tąsantis !• — Tai kad n e ž i n a u . . .
Tai
bonešius. Reikia ar ne, jis lenda
darbas. Žmogus daktaro laukia Kai palauksiu . . . — išsisukinė
į mažiausią skylutę. Kodėl jis len
i
majame pavirsta į Lozorių, skai j a pilietis.
da, — niekas nežino. Kada oras
Agentas
nenusimena:
tydamas 25 metų senumo žurna
juda, jis jau įgauna kitą vardą.
— O j ū s pažįstate draugą to
lus.
Tada jis ne oras, bet vėjas. Oras
kį ir tokį? Jūsų įmonėje dir
dar keistas ir tuo, kad juo dau
,.Ką pasėsi, tą ir pjausi", sakė ba — sako jis t a m dar nela
giau jį spausi, tuo jis darosi leng
man papą ir mama. Sėjau pju bai sąmoningam piliečiui. —
vesnis. Juo daugiau oro įpūsi į
venas ir pelenus, bet niekada jų Pakišo ranką po presu — tik
balioną, tuo jis aukščiau kils.
čekšt! Ir suplojo du pirštus. Ir
nepjoviau.
Koks yra oras pragare, — niekas
ką jūs pasakysite? Gavo drau
nežino, kadangi Liuceiferis nie
Kdūręs skylę sūryje, pakeisi jo dimą. Tik dvi savaitės kaip ap
kam neduoda atostogų pas mus
išvaizdą,
bet ne skonį.
sidraudė. Tai bent pasisekė
apsilankyti. Buvo laikai, kada
žmogui!
žmonės sakė, jog oras yra nema
Visaip
žmonės
žudosi.
Pasipjau
O va kita šeima, čia netolie
tomas. Ką jie pasakytų dabar, pa
na,
pasikaria,
nusišauna,
šoka
se,
gretimoje gatvėje Vos spė
matę mūsų oro taršą? Bet oras
per
langą
ir
t
t
Žudosi
turtingi
jo draudimas įsigalioti, išvažia
pats nesugenda. Jį sugadina žmo
nės. Dabar jau pats laikas šva ir vargšai. Bet kodėl neturtingi vo visi sekmadienį nuosava ma
rinti orą, nes bus per vėlu, kada nešoka per langą. Dėl to, kad šina į gamtą. K-a-a-ip duos į
per rūsio langą iššokus niekada medį! Kam koją, kam ranką...
paukščiai pradės kosėti.
neužsimuši. Vietnamiečių nusižu Ir visi draudimą gavo. Turi
dymo būdas yra susideginimas. žmonės laimę.
Niekada nenusiplikysi visos
Žinoma, tai nėra smagi mirtis,
O jūsų kaimynams d a r ge
rankos, jeigu į verdantį vande
bet ji ura švariausia.
riau. Kiek aš įkalbinėjau: apnį įkiši tik vieną pirštą.
drauskite turtą nuo gaisro. O
Man dar niekas nedėkojo už šeimos galva ne ir ne. Girdi, kur
Bertrand Russell buvo garsus
nesivėlavimą, ir niekas neatsipra čia degs, kai visur tokia prieš
filosofas ir matematikas, bet sa
šė už laukimą, kai atvykau laiku. gaisrinė apsauga. Pagaliau nu
sileido. Ir ką jūs manote? Gais
Geras šūkavimas yra geresnis, ras! Viskas sudegė! Liko risi
negu blogas dainavimas.
kaip stovi! Draudimą jam iš
mokėjo. Žmogus net apsiverkė iš
Aš mėgstu miegoti, nes miego džiaugsmo. Tikras laimės kū
damas niekada nepadarau jokių dikis!
nuodėmių. Tatai yra geri šansai
įžengti dangaus karalystėn.
NEGENfcKlT SAKELIŲ

TffįįL

J^eperšokęs per griovį, nesa
kyk „Op!" — sakė mūsų prabo
čiai. Kodėl jie nesakė, koks rei
Komunistinė agitatorė moko karvę, kad Lenino garbei ji pasiaukotų ir kalas sakyti „Op!", griovį peršo- Į
kus?
duotu ifr»-gfa»" pieno.

Gal dejuosit a r stenėsit,
Kai skaitysit juokelius.
Bet jei juoką išgenėsit.
Gausite tikrus dygliua
AO Wood

vestuvių metu.
TIKRAS LIUDIJIMAS

DUKRELE

sPYGiiuoTnrcs MIRTYS

— Kai kyšis keitė vardą JJ pa
— K a s buvo t a s vyriškis, du
krikštijo
dovana.
krele, k u r t a v e , mačiau, pabu
čiavo v a k a r v a k a r e ? — klausia
—Nemeluok sau, kol neturi
motina.
— Kelintą valandą? — t e i  argumentų.
raujasi d u k r a .
Draugo žmona žymiai ma
loniau, negu žmonos draugas.
— M ą s t y t o j a s jieško kelio į
— žiūrime ne į puodą, b e t į
visumą, praktiškieji — kelių į košę.
sandėlius.

Pilnomis akimis ašarų berniu
— Dieta — sočiųjų prasima
kas vaikų darželyje priėjo prie
savo mokytojo ir pradėjo skųs "Valstiečių laikraštis" pavergtoj Lie nymas.
tis, kad jam reikia eiti namo, o tuvoj jsidėjo šią nuotrauką ir istoriją,
kas ištiko valgyti norintį kotchozi— J u o k a s — geriausi ir pi
drabužinėje palikta tik viena
giausi
vaistai, kurių niekur nepora kaliošų, bet ir tie ne jo.
užsakysi.
Mokytojas apžiūrinėjo visus
Zemėt ūkio akademijos
kampus, pastales ir pasuoles ir
— Nei gražuolė nepasitiki « v
mokomojo
ūkio Tabariškių
kitos poros niekur nesurado.
vo grožiu: moterims visada jo
fermos šėrikas Jonas Marti
Beieškodamas jis pavergo ir pa
maža.
šius buvo nutvertas, vagiant
klausė berniuką:
šakniavaisius („Komjaunimo
— Globokime gulbes! žmoni
prozektorius").
— Iš kur t u žinai, kad tie pa
ja d a r neatsisakė gulbės pieno.
liktieji kaliošai yra ne t a v o ?
— Mano buvo snieguoti, —
atsakė jam mažasis berniukas.

— Pažink save! — tarė spyna,
kai dingo raktai.

KLAUSIMAS

— Vargas vyrui, kai moteris
užplanuoja didesnę laimę, negu
jam reikalinga.

Politikieriaus automobilis ke
lias dienas išbuvo p a s t a t y t a s
draudžiamoje zonoje. Pagaliau
atėjo poUcininkas ir nugabeno
automobilį j surinkimo punktą.
— Kas čia dabar? — suriko
politikierius, gavęs žinią apie
įvykį, — duokit man t ą polici
ninką prie telefono.
— Ar ketini atleisti jį iš tar
nybos? — paklausė žmona.
— Ne, — atsakė vyras, —
aš noriu tik paklausti, kaip jis
užvedė tą mašiną.
KAIP ŠVĘSTI SUKAKTI?
— Jis niekada nerūko, nege
ria, niekada neina į kino t e a t r u s
ar naktinius klubus. Jis nieka
da nesikedkia ir nelošia korto
mis, niekad nebuvo vedęs.
O
dabar ketina švęsti 89-tąjį sa
vo gimtadienį.
— Tai kaip jis švęs?

Parsigabeno na
Jis burokėlį skaitos*!.
Bot toko ranka numoti.
Mooptto|us svettaM kąsnio.

— Gyvenam su taisykle, bet
traukia išimtis.
«
— Kvailoje galvoje Ir racio
nalus grūdas neišdygsta.

DĖDES ŠAMO PIETOS
(Donelaitiška daina apie South Bostoną)
K a i saulelė į aukščiausią įkopdama skliautą
Saukia čion juos, Erelio virtuvėj maitinamą tautą,
Čiauška tarška nameliai gelsvieji ant marių krantelio,
K u r senjorai suėję kermošišką klegesį kelia.
Nesikrimskit, gaidau, jei iškart bus sunku atpažinti
Šiam t a u t ų k r a t i n y m ū s garbingą lietuvninkų gentį. • •
Kiek p a l a u k : kai link kumpio minia pasikels į lenktynes,
D u k r o s m ū s giminės, p u r p t , prie puodų prilėks pirmutines.
Statys Liepas

A. A. DR. ZENONA M N G i A ATSISVEIKINUS
1980 vasario 8 d. staiga Hoti
Springse mirė medicinos dakta
ras Zenonas Minginas. Jis bu
vo gimęs 1899. 6. 1 1 d . Biržų
apskr., Joniškėlio valsč. Sabonių
km., Jono ir Stasės Minginu, pa
žangių ūkininikų, šeimoje
I-jo pasaulinio karo metu Ze
nonas pateko į Gruziją. 1921 m.,
baigęs Tiflise gimnaziją, sugrįžo
į Lietuvą ir įstojo į Lietuvos ka
riuomenę. 1924 — 1931 m. stu
dijavo mediciną Vytauto Didžio
jo universitete Kaune ir įsigijo
odos ir veneros ligų gydytojo spe
cialybę. Be to, specialybės žinias
pagilino Prahos universitete Čekos
lovakijoje, kur laisvai pramoko
čekų k. Studentaudamas priklau
sė studentų medikų korporaci
jai "Fratemitas Lithuanica", ku
rios nariai vadinosi broliais.

LAIŠKAI DRAUGUI
Autorius ir vertėjas

autorium, o ne vertėju. Si klai
da savaime ir buvo kartojama
knygos recenzijose.
Iš pagarbos Vincui žemaičiui
ilgai tylėjau. Tačiau sąžinė ne
leidžia prisiimti svetimo darbo
autorystės. Tad prašau visų tu
rinčių knygą tinkamai tai pa
taisyti. Taip pat prašau Biblio
grafijos tarnybos tai pažymėti
pataisant bibliografijoje.

TEISĖJO ĮSAKYMAS

Federalinio teismo teisėjas N. <
J. Bua antradienį įsakė Chicagos miesto vadovybei išsiunti-<
nėti pranešimą visiems miesto ;
tarnautojams, primenant vadi
namą Shakmano nuostatą, pa
skelbtą prieš 8 m. Tas nuosta-!
t a s draudžia bausti tarnautojus,'
kurie rinkimuose neparemtų de- i
f Saulius Girnius mokratų kandidatų. Teisėjo raš
tą iššaukė skundas 32 miesto
— Kinijoj dideliu tempu sta tarnautojų, kad jie buvo atleis
tomi viešbučiai turistams, net ti, perkelti ar pažeminti pažei
džiant t ą Shakmano nuostatą.
dvidešimtyje miestų.

Pamatęs išspausdintą P. I.
Kušnerio (Knyševo) knygą apie
"Pietryčių pabaltijo etninę pra
eitį", be galo nustebau radęs,
kad esu paskelbtas autorium
straipsnio "Background
and
Summary of P. I. Kushner's
Book". Sį straipsnį
paruošė
knygos redaktorius dipl. miški
ninkas Vincas Žemaitis, kuris
paprašė manęs jo paruoštą kny
gos santrauką išversti iš lietu
vių kalbos į angių kaibą. A š
tai ir padariau, kai ką sutrum
pindamas ir praleisdamas, bet
nieko savo nepridedamas. Ver
timo korektūros nemačiau
ir
tiktai gavęs jau įrištą knygą,
kai jau buvo per vėlu ką n o r s
A. a. dr. Zenonas Minginas.
ištaisyti, sužinojau, kad redak
kad ir nepažįstamą, lietuvį na torius paskelbė mane straipsnio
Profesinį darbą pradėjo Kau muose ir ligoninėse, ištisas va
no miesto savivaldybės odos ir landas išsėdėdavo prie ligonių
rauti su lietuviukais. Jis prie tėvo
veneros ligų ambulatorijoje. Vė lovų, o dažnais atvejais ir iki
karsto prisiekė jam mylėti Lietu
liau dirbo Kauno Miesto ligonių paskutinio jų atodūsio šioje že
vą ir sekti jo nurodytais keliais,
kasoje. Atgavus iš lenkų Vil mėje. Ypač jis rūpinosi ir mylėjo
ikartu pasižadėdamas siuntiniais,
nių, dirbo Lietuvos Raudonojo vienišus, mažai žinomus lietu
kaip ir tėvas, šelpti pasilikusius
Kryžiaus ligoninėje, kaip odos ir vius. Neatsižvelgdamas į jų ma
Lietuvoje gimines. Vargu kas yra
veneros ligų sikyriaus vedėjas. terialinę padėtį ar išsilavinimą,
girdėjęs panašią priesaiką iš čia
Nacių okupacijos
metu, sugrį surasdavo ir lankydavo juos na
gimusio grynakraujo
lietuvio,
žęs į Kauną, perėmė vedėjo pa muose, viešbučiuose ar vargingo
kurią padarė mišrios šeimos sū
reigas Kauno Miesto I-sios poli se landynėse, net ir gatvėje, išnus. A. a. dr. Minginas, jo sūnus
klinikos odos ir veneros ligų sky-1 girdęs kalbant lietuviškai, prisiJonas ir žmona Lydija lieka švie
riuje ir atidarė savo privatų ka- > jungdavo prie jų.
siu pavyzdžiu visiems tėvams
binetą. Pasitraukęs į Vokietiją;
Nors jis buvo didelis toleranlietuviams patriotams, kaltinan
buvo stovyklos gydytoju Liubecke. I tas, tačiau vengė linksmo pobūtiems aplinką už vaikų nutauti
1950 m. atvyko į JAV ir apsigy- į dšio subuvimų. Kviečiamas į panimą ir nemokėjimą
gimtosios
veno Chicagoje. Dirbti prade- j silinksminimus atsakydavo: " Aš
kalbos.
jo dr. R. Kasčio privačiame kabi- j mielai lankau ligonius, sekmadieIlsėkis ramiai, pavyzdingas
nete. Interno praktiką atliko Lo-; niais bažnyčią ir rimtus susirinšeimos tėve lietuvi! Tebūnie tau
rette- ligoninėje. 10 metų išdir- j kimus, o likusį laiką triūsiu apie
lengva šio laisvės krašto žemelė!
bęs Central Community ligoni- j namus, sEcaitau laikraščius ir kny
Bronė Martin
nės patalogijos skyriuje asisten gas". Ir tikrai jo namų ap
tu, pasitraukė į pensiją ir 1968 m. linka buvo pavyzdingai jo paties
rankomis sutvarkyta. Jis prenumeįsikūrė Hot Springs, Ark.
Gvvendamas Lietuvoje visą sa- I ravo keletą lietuviškų laikraščių,
vo uždarbį paskyrė brolių ir se- į o trokšdamas sielai peno, perskai
serų išmokslinimui ir tėvų ūkio j tė kuone visų draugų ir LB kny- INTERNATIONAL HIS AND HER
HATR STYLING
pagerinimui, kur mielai atosto- gynėly sukrautas knygas,
5742
&
Archer
— Phone 284-1011
gaudavo. Vokietijoje, teikdamas
Būdamas tikras patriotas, įsiBring tlus ad for $1.00 off any service
medįcįnišką pagalbą lietuviams j j u n g ė į naujai įsikūrusią LB ir
ir vieliniams gyventojams, leng- išbuvo skyriaus valdyboje 4 mevai išvengė bado. T e n 1949 m . ' tus. Šiais metais po ilgesnės per Plumbing
vedė Lydiją ir buvo laimingas, traukos vėl sutiko dirbti LB valED EAGLE PLUMBING
Didieji vargai prasidėjo, atvykus dyboje, įsipareigodamas lankyti
4552 S. Kedzie — TeL 247-6510
į JAV ir apsigyvenus Chicagoje, ligonius ir susigrąžinti atskilėlius
Ali types of Plumbing Repairs.
kur vos pajėgė išlaikyti jauną; į vieningą darbą. Nepasisekus jo
Ali Drain Lines Rodded.
šeimą, kuriai būtinai reikėjo ge- j paskutinei misijai, labai pergyro maisto, aprangos ir sveiko oro. j veno ir kankinosi, nemiegodamas
Mažasis Jonelis, gyvendamas su; naktimis. Žmonos Lydijos manytėvais drėgname
rūsyje, staiga j m U ) tas gilus susisielojimas pagreisumenko ir rimtai susirgo — grė tino mirtį, iššaukdamas staigų
sė mirtis. T a i pastebėjęs senas širdies priepuolį. Tai viešai paSouthwest Chicago and all areas
amerikietis pasiūlė savo vasaros į b r e zė ir kun. Petras Patlaba atnamelį Lemonte, kur kūdikis į sisveikinimo kalboje, palydint į Fiat and Peaked Roofs — Gutters
Chimneys — Hot Asphalt Mopping
amžinybę.
greit sustiprėjo.
Pirmadienį po bendrų pamal- Low Rates — Satifaction Guaranteed
Nudžiugę tėvai išsirūpino pa
skolą ir nusipirko sklypelį. Cia j dų laidotuvių koplyčioje atsis3815 So, Parnell Aire.
jie savo rankomis sulipdė mažių- j veikinimo kalbas pasakė: Hot
ką vieno kambario namuką. Su- \ Springs LB vardu S. Ingaunis, AlKai — S36-5040
stiprėjus kūdikiui, Lydija įsijun- j tos, d r . Bobelio ir savo šeimos
gė į sunkų lėktuvų valymo dar-, v a r d u p . Maldeikis, LOS — Sababą aerodrome, o vakarais lankė liūnas, Radijo vai. "Leisikit į Tėvy
IXOOME TAX SERVICE
McCormick Business College, Jo- nę"—-P. šmaižys, po organizaciBY DUNiUTE SERVICE
liet, 111., palikdama sūnų dr. ZeĄ -]ų atsisveikino prof. T. DambOne Stop — One Visit
— 2 L»Dcationa To Serve You —
nonui, vos grįžusiam iš darbo. Ir; r a u s k a s , išryškindamas sielos neMain Office
B r a n d i Office
šiandien dar dažnas prisimena i mirtingumą, ir angliškai Kazie- 2209 A. Hignland 8520 S. Cicero Av.
Berwyn, 111.
. Burbank, 111.
jį išvargusį, sušilusį, paraityto- | n e >
CAELi — 788-2133
mis rankovėmis ir atlapais maršHot Springs lietuviai, netekę dr.
kiniais su kūdikiu glėbyje, velkan- j Mingino, apgailėjo jį kaip nuotį supirktą maistą į namus. Lai- j širdžiausią ligonių draugą, gauSpecializing in Hot Roofs
koplyčioje,
kas bėgo ir namelis, pamažu pri šiai apsilankydami
Patching and New Roofs
Call Day or Nite — F a s t Service
augdamas po kambariuką, išaugo kitą dieną bažnyčioje ir palydė
All W o r k Guaranteed
No jobs too small or too large
į gyvenamą namą. Tai 4 rankų I dami į kapines. Tokio gausaus liepasiryžimo ir darbštumo pavyz- j tuvių susitelkimo dar joks Hot
TeL —890-0515
Springs
susirinkimas
nebuvo
madys!
- . - - . . — --.
Dr. Minginas, išvykdamas iš tęs. T u o stebėjosi ir didžiausios j * * ~ ~ * r ;
Hot
Springs
laidotuvių
įstaigos!
M
O
B
I
L
E
S
ERVICE
Chicagos, gavo gražy rekomen
direktorius
Gross,
kuris,
per
dau-'
Tw*ing
—
Road
serdce
— Repatr
dacinį laišką iš patalogijos sky
,.
,
.
Archer
and
Har1«ra
7142 W. Archer, Chicago, m .
riaus vedėjo, kad lengviau įsi
geli metų aptarnaudamas miru Tune ups — Alignment — Air Cond'g
jungtų tarp H o t Springs dakta
BOBBA'S SERVICE CENTER
siuosius Hot Springse, pirmą kar
Tel. — 586-6006
rų. Tačiau jis tuo laišku nepasi
Credit Carda — Visa & Master
tą įstaigos istorijoje perpildė savo
naudojo ir nesidomėjo. Tik po
koplyčią, pripildė Šv. Jono bažny
12 metu — po jo mirties šeima,
čią ir pamatė ilgiausią eilę paly
atradusi ir atidariusi tą laišką,
M & R COINS & STAMPS
dovų į kapines.
įsitikino, kaip aukštai buvo ver
21%
Off Coin and Stamp Supplies
Po iškilmingų pamaldų ir lai
tinamas jų tėvas ir vyras. Tuo
Buy — Sell — Appraise
dotuvių šeima pakvietė visus da
raštu apgailestaujamas dr. Min
Estates
— Accurauiatkms
lyviais į Avanell restoraną pietų,
gino pasitraukimas iš ligoninės ir
5518 W. 95th St., Oaklawn, 111.
palikdami a. a. Zenoną amžinam
Phone — 857-8132
išryškinama jo aukšta
moralė,
poilsiui Kalvarijos kapinėse.
tvirtas ir nesvyruojantis būdas, iš
Giliame liūdesyje pasiliko Hot
tikimybė, neveidmainiškas ir be
Springs lietuviai, sūnus Jonas ir miiniiimiuitininiiminiiiniiniiniifiim
išimčių pasiaukojimas
ligonių
žmona Lydija, kuri, būdama sve
gerovei, jautri artimo meilė ir
timtautė, (pasijuto lietuvaite. Ji,
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
mokėjimas keletos kalbų, labai
mylėdama lietuvį, -be akcento iš
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
reikalingų kosmopolitinėje ligo
moko lietuvių kalbą ir priėmė ka
Pardavimas
ir Taisymas.
ninėje.
talikų tikybą. Zenonas ir Lydija
MIGLINAS
TV
Tokį dr. Minginą mes paži
sutartinai išmokslino ir išauklė
2346
W.
69th
St.,
tel.
776-1486
nome ir Hot Springs lietuviai.
jo religingą sūnų, patriotą lietuj, immmiiiiiiiiMiiiitiiiiniMiiiiiiiimiuuii
Nors jis oficialiai medicinos ne
užaugintą ir išmokslintą tarp: Biznieriams apsimoka skelbtis
praktikavo, bet savanoriškai ir be
amerikiečių, bet puikiai kalbantį
jokio atlyginimo lankė kiekvieną,
lietuviškai ir ieškant} progų bend- dienraštyje "Drauge

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 1 d.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Praėjo dveji metai, kai amžinybėn iškeliavo mūsų brangus
vy^ras, mylimas tėvelis, senelis ir brolis

A.fA.
KAZIMIERAS P L Ė N Y S
Mirė 1978 m. kovo 4 dieną
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 4 d., T. Jėzuitų
koplyčioje 7 vai. ryto, švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 8 vai.
ryto, ir šeštadienį, kovo 8 d., T. Jėzuitų koplyčioje 9:30 vai. ryto.
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
a. a. Kazimiero sielą savo maldose.
Nuludę: Žmona Sofija, sūnūs
Rimvydas ir Liucijus su šeimomis
ir brolis Aleksandras su šeima

Vienerių Metų Mirties
Sukaktis

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

•

DIREKTORIAI

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
A.

A.

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS

URŠULE
NAVARDAUSKAS
Dambrauskaitė

I

r

L-C
negailestinga mirtis atskyrė iš

Jau su§jo vieneri metai, kai
mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną, uošvę ir močiutę, kurios nete
kome 1979 m. kovo 8 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 8 d., 8 vai. ryto
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Gary, Indiana.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a.
Uršulės sielą.
Liūdi vyras Aleksas, dukterys Janina ir Dale, sūnūs
Alfonsas, Romas, Jonas, maru Janice, anūke
Brandy, dukterėčia Onute su šeima, sesuo Onute
su šeima, brolis Juozas su šeima.

DE HOYO'S

4330-34 So. California A v e n u e
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2

_
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, ,

K
3

4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
I ** • M « v 6 a • • • a • •

Ldiuuiuviiį

O i m mm * * l # 4 # % 90 • *» •

uiicniuuai

6 8 4 5 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Mylimam vyrui, tėvui bei seneliui

A. + A. R. VIRKAU mirus,

Tel.

737-8600

jo žmoną, mielą draugijos narę VANDĄ, VAIKUS,

Tel.

737-8601

VAIKAIČIUS ir visus velionio ARTIMUOSIUS nuošir
džiai užjaučia

NEIGHBORHOOD
ROOFER

Lietuvos

Dukterų

Draugija

PETKUS
A. f A. ELENAI ŠPOKIENEI mirus,
jos vyrui LIONGINUI - ALGIRDUI, dukrai VIOLETAI, sūnams:
VIKTORUI, VYTUI ir MARIUI, uošvei FELICIJAI ŠPOKIENEI,
ALEKSANDRUI ŠPOKUI su seūna, BIRUTEI BAGDANSKIENEI ŠPOKAITEI su šeima ir visiems giminėms reiškiame gilią
užuojautą.
I
Broliai Jarai ir šeima
Kenosiia, Wigc.

JAY DRUGS V A I S T I N E

R&M ROOFING

2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Atdara šiokiadieniais nuo S "ai. ryto Dd 10 vai. vakaro.
Sekmadieniai! ano 9 vai. ryto iki 8:30 Tai. vakaro.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

Tarptautiniai Reprezentacinės Plokšteles |
Atlieka: DALIA KUčiMIEMI
l Akompanuoja: Enrique Arias
n

i

TELEVIZIJOS

Pirmoje plokštelėje HetuviŲ kompozitorių kūriniai:
Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius, Klova,
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius.
Antroje plokštelėje pasaulinių kompozitorių kūrimai:
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini,
Stout, Wagner.
Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais
dainų bei arijų tekstais.

i

Plokštelių Albumas gaunamas DfiAUGE
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85

MARQUETTE FUNERAL HOME

f >• --v

TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 47e-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

• - - > •

•

x Dr. V. V. Urba, Munster,
Ind., dažnai paremia savo dien
x Marijos aukšt. mokyklos raštį. Ir dabar gavome jo auką.
antrųjų metų geriausiais pažy Ačiū.
miais baigusios šios mokinės:
x Ona Ragelienė, Maywood,
Silvija Fabijonaitė, C. Flecken- UI., atsiuntė Garbės prenumera
J. A. VALSTYBĖSE
stein, A. Houghteling, J. Jagu- tos mokestį. Labai ačiū.
— Jono Jurašo paskaita New
szewski, N. Kosinski, P. A.
x Gintaras Valiukėnas, ChiHampshire
kolegijoje, Rež. Jo
Lyle, L. McGovern, M. Meek, L ) cago, UI., dažnai paremia savo
ną Jurašą kaipo garsenybę New
Pytel, D. Samborski, Rita Stu- j dienraštį Ir dabar, atnaujindaHampshire
kolegija pakvietė pa
kaitė,
Kathy
Szydagytė,
Nerin-1
mas
prenumeratą,
atsiuntė
diX Marijonų bendradarbių CHiskaitai,
kuri
įvyko vasario 12
cagos apskrities susirinkimas ga 2adeikytė ir Shirley Zilvity- desnę auką. Ačiū.
d. kolegijos salėje. Paskaitos
įvyks šį trečiadienį, kovo 5 d., tė.
x Generolas Vladas Mieželis,
pasiklausyti atsilankė kolegijos
1 vai. p. p. Marijonų vienuoly
x Ateitininkų'namų šio sek Phoenbc, Ariz., atsiuntė malonų
profesoriai,
studentai ir svečiai.
no svetainėje prie "Draugo". madienio popietės tema: Dvi- laišką, palinkėjo "Draugui" sėk
Jurašas kalba gerai angliškai,
Jame bus aptariami pasiruoši kalbiškumas. Paskaitininkas dr. mės ir savo sveikinimus sustip
aiškiai
formuluoja mintis ir yra
mo seimui reikalai.
A. Norvilas. Pradžia 2 v. p. p. rino auka. Ačiū.
malonu jo klausytis. Jurašą su
X Juozas Pargauskas, toron
X "Chicago Tribūne'' vakarą Visi kviečiami ir laukiami
sirinkusiems
pristatė profesorė
tiškis, išreiškė pasitenkinimą
dienos laidoje "Weekend" sek
dr.
Aušra
Kubiliutė.
Dr. Kubix Jūratė Norvilienė, komite dienraščiu, atnaujino prenume
cijoje, platesniame straipsnyje
liutė yra profesorė, ji dėsto an
gražiai paminėjo ir Lietuvių to narė, kuris rengia rekolekci ratą ir aukojo 10 dol. Dėkoja
glų
kalbą ir literatūrą. Jurašo
jas
—
šeimų
atsinaujinimo
die
me.
operą, statančią veikalus jau 24
klausėsi
dekanas, profesoriai ir
X Anelė Dulkytė, Newark,
metus lietuvių kalba. Pamini, nas Ateitininkų namuose, regisjie ir kiti pateikė prelegentui
kad šiemet stato "Carmina Bu- į truoja dalyvius. Telefonas: 637-j N. J., maloniu laiškeliu padėkodaugybę
klausimų. Prelegentas
2595. Visi kviečiami.
rana" ir "Pajacus".
jo "Draugui" už šventines kor
kalbėjo
apie
teatro ir teatralo
X Dr. Leonas ir Irena KriauX Klajūno dalia, Vinco Ne teles, dailų 1980 m. kalendorių
sąlygas Lietuvoje.
čeliūnai išvyko į Detroitą da kęs eilėraščių rinkinys išėjo iš ir atsiuntė auką. Ačiū.
—i Dail. Prano Lapės kūrinių
lyvauti Urugvajaus "Ąžuolyno" spaudos. Rinkinyje yra 95 ei
x Juozas Stropus, Tinley Urugvajaus "Ąžuolynas" po pasirodymo Chicagos Daley Ceoter. Iš kairės: dr. L. Kriaučeliūnas, Chicagos bur
paroda New Yorke rengiama ge
ir Argentinos "Žibučių" koncer lėraščiai.
Nuotr. V. Kučo
prenumeratos mistre Jane Byrne, dr. A. Stankevičius ir R. Kučėnienė.
A d o s Park, I1L, prie
gužės 3 ir 4 Kultūros židinyje.
te, kurį rengia kovo 1 d. De Korsakaitės-Sutkuvienės.
mokesčio pridėjo 10 dol. auką.
Rengia
LMK Federacijos New
troito lietuviai. Susidomėjimas
Dėkojame.
Yorko klubas. Dailininkas gy
x L. K. Susivienijimo 85 kp
šiuo koncertu yra didelis ne tik
x Jonas Adomaitis, Tinley
vena Chamberlein, Maine, apie
ilgamečiui sekretoriui Jonui Lit-į p a r i t > ui., pasidžiaugė savo dien
Chicagoje, bet ir Detroite.
80 mylių į Šiaurę nuo KenneX Kun. Alfonsas Grauslys ko vinui susirgus, nariai dėl drau-1 raščiu, atnaujino prenumeratą
LIETUVIAI PENSININKAI | do. Pagal kalbėtoją, minint Va-1 nimo centre. Buvo perskaitytas bunkporto.
vo 9 d., sekmadienį, 1:30 vai dimo mokesčių ir visų informa- \ įr aukojo 10 dol. Ačiū.
ci
— Los Angeles, Calif., kovo
p. p. Jaunimo centro kavinėje J*i kreipiasi į Andrių Povilaitį, i x Vytas Zdanys, Wethers- MEVĖJO VASARIO 16-TAJA sario 16, mes minim ne 62 me- garbės pirmininkės D. Zailskie
7019 s
26
d., trečiadienį, 7:30 vai. vak.
tus nuo Lietuvos valstybės at nes laiškas ir pasiskirstyta pa
skaitys paskaitą apie popiežių j
- Maplewood Ave. Chica- Į fįeld, Conn., aukojo 10 dol. DėLietuvių pensininkų susirinD1
sikūrimo ir ne 700 metų Lietu reigomis. Pinrnninku išrinktas prasideda gavėnios rekolekcijos,
Joną Paulių II-jį. Lietuvių vi- j S°- - 60629, telef. 776-4849. kojame.
. ,
_ , ,
kimas vasario 14 d. Chicagoje vos valstybės egzistavimo laikoV. Zalatorius, vicepirmininkė j kurias ves kun. Kazimieras Pusuomenė kviečiama dalyvauti.
x Vincas Kiniečius, Chicagos
x Aukų po 5 doL atsiuntė: j s ,.
.
tarpį
skaitant
Mindaugo
laikus,
perrinkta E. Razmienė, sekreto- į gevičius, lietuvių Katalikų šalX Irena ir Edmundas Vaitkai j statybininkas, su žmona Ona iš-1 *"• Juozas
Petrikonis,
Vacius
;„ TT_
_;.._! Saulių namuose praėjo vasano
je 8 T,7TZ_
B r %>„<._;!
iš Stratford, Conn., persikėlė į įvyksta dviejų savaičių atostogų ^ ^ < °!r- - Valadka. Visiems 16 paminėjimo dvasioj. Kaip vi bet turėtume prisiminti Lietu rė tapo G. Ambrozaitienė, iždi- pos reikalų vedėjas.
vos valstybės egzistavimą nuo Į ninku D. Bielskus, kultūros ir
Chicagą ir apsigyveno Mar-|j S t p e tersburg, Fla. Ten ap- dėkojame.
sada taip ir šį kartą buvo susi
0KUP. LIETUVOJE
1219 metų. Suprantama, kad | renginių komisijos pirmininke —
quette Parko rajone. Chicagoje j I a n k y s gįmįneg i r pažįstamus.
X Operos mecenatai kasmet rinkęs gausus būrys, salė buvo
— Vyrų šuoliuose į tolį vis
tas egzistavimas istorijos bėgy D. Žilevičienė, o narėmis buvu
gyvena I. Vaitkienės sesuo Ha- i QHg kovo 6 d.
savo aukomis padeda išlaikyti prikimšta.
je buvo ne kartą nutrauktas, sios gimnazijos mokinės R. Mu- labiau ima pasižymėti vilnietis
liną Moliejienė su šeima, o Chi
Atidarydamas
susirinkimą
mūsų Operą. Ir šio sezono nau
lygiai
kaip kad ir šiuo metu, bet sonytė, E. Rekašiūtė ir R. So- A. Sabonis. Vilniaus miesto pir
cagos apylinkėje ir jų dukterys
jiems pastatymams — "Carmi- darbštusis sąjungos pirm. Sta
anksčiau ar vėliau Lietuvos vals deikaitė. A. Šležienė yra narė menybėse jis nušoko 7 m 72 cm,
su šeimomis, taigi bus arčiau
nai Buranai" ir "Pajacams" au sys Vanagūnas apgailestavo,
tybės nepriklausomas gyveni ypatingiems reikalams, o S. Za- Lietuvos taurės varžybose — 7
savo artimųjų.
kojo: Viktorija Jonikienė 130 kad paskutiniuoju laiku sąjun
mas vėl bus atkurtas.
latoriūtė — informacijos vedė m 75 cm, tarptautinėse leng'X Kun. Pijus Dambrauskas
dol., Lietuvos Vyčiai Chicagoje ga neteko dviejų veiklių narių
vosios atletikos pirmenybėse
Prelegentas priminė 1918 m. ja.
jau kuris laikas guli Šv Kry
100 dol., Ona ir Petras Abro — tai inž. Igno Pociaus ir Tado
Vasario 16-sios aktą, kurio įgy Komitetas stengsis plėsti ry Berlyne — 7 m. 90 cm, pasiek
žiaus ligoninėje dr. Jurgio Star
maičiai 100 dol., Danguolė ir Kelpšos. Jie pagerbti susikau
vendinimas nors ir pareikalavo šius su gimnazija, rėmėjų būre- damas naują Lietuvos uždarų
kaus priežiūroje. Jam buvo pa
Eugenijus Bartkai 100 dol., Pru- pimo minute.
daug gyvybių, tačiau pagaliau liais, mokinių tėvais ir buvusiais į patalpų rekordą. Šuolių varžydaryta operacija, po kurios li
Pirmininkas,
po trumpo
bet | Lietuvos nepriklausomybė vėl
dencija Bičkienė 100 dol., Emi prasmingo
atidaromojo
žodžio,
mokiniais. Kalbėta apie gali- bas Berlyne laimėjo R. Vokieti?
gonis pamažu sveiksta.
lija ir Antanas Gaškos 100 dol., paragino prisiminti žuvusius ir Į atstatyta.
mybes surengti buvusių moki- jos sportininkas U. Lange su
Jonas Indriūnas 100 dol., Danu- tebegyvenančius už Lietuvos
X Kun. V. Rimšelis laikys
Brokevičius su giliu įsijauti nių vakaronę ir priėmimą į tau-, 8 m 9 cm rezultatu. A. Sabonis
tė ir Jonas Juodgudžiai 100 dol., I l a i s v e kovojusius savanorius,
šv. Mišias kovo 9 d., 4:00 vai.
mu padeklamavo du eilėraščius, tinių šokių šventę atvykstan- išsikovojo m vietą.
Vincentina ir Jonas Jurkūnai partizanus ir Sibiro tremtinius.
p. p. tėvų jėzuitų koplyčioje už
ponios Lukienė ir Prankienė pa tiems gimnazijos šokėjams. D. j
ŠVEICARIJOJE
100 dol., ir Antanas Kovera iš
Putnamo seselių rėmėjus ir ge
Turiningą kalbą, pritaikintą dainavo "Leiskit į tėvynę". Dai 2ilevičienės iniciatyva per "MarGrand
Rapids
100
dol.
Lietuvių
—
Šveicarą
valstybinis radi
radarius. Visi kviečiami daly
Vasario 16-tosios minėjimui, pa nininkes palydėjo nuolatinis di Gras" veikusi valgykla davė
Opera taria nuoširdų ačiū. (pr.) sakė sąjungos narys Antanas
vauti,
(pr.)
sąjungos muz. K. Venskus. Mi 143 dol. pelno ir pagarsino gim jas rengia ateinančios vasaros
programai ilgą transliaciją apie
X Vasaros stovyklos Nerin Pleškys. Savo rūpestingai pa nėjimas baigtas Tautos himnu. naziją.
X Abiturientų tėvų dėmesiui.
baltų
tautas. Programa užtruks
Sekantis posėdis šaukiamas
goje (Vermont) vyksta sekan ruoštoj kalboj palietė Lietuvos
Antroje susirinkimo dalyje
Lietuvių Moterų Federacijos
čia tvarka: Lietuvių kilmės, ne valstybės kūrimosi eigą, prade buvo sprendžiami įvairūs sąjun kovo 23 d., sekmadienį, 12 vai. tris valandas. Kiekvienai tautai
Chicagos klubas ir šiais metais
kalbantiems lietuviškai nuo birž. dant devintuoju šimtmečiu, žy gos klausimai. Neapsieita ir be Jaunimo centro posėdžių kam — lietuviams, latviams ir es-'
rengia abiturientų, t. y., jaunuo
29—liepos 12; mergaitėms nuo miai anksčiau negu nuo kara vaišių, kurias gamino per visą baryje. Kiekvienas narys pa tams — skiriama po valandą.
lių baigiančių šį pavasarį aukš
VIII
kl.
mokinės
Gina
Kiiiūtė
ir
Ra-1
liepos 13—rugp. 2-tros, berniu- liaus Mindaugo laikų. Anot pre dieną P. Stulgienė. Nuolatinei teiks konkrečių pasiūlymų atei Transliacijos apie baltų tautas
tesniąsias
mokyklas
(high
vyks ryšium su 1940 metų birschools) pagerbimą — pobūvį. mona Bielskytė deklamuoja Maironio; kams nuo rugp. 3—16-tos, At- legento, randama žinių, kad 852 vaišių šeimininkei P. Šleinienei ties darbams, kurie bus bendrai že
eilėraštį Kr. Donelaičio mokyklų Va- j kams rugp. 17—30-tos. Norint m. Lietuvos kunigaikščiai jau susirgus, šį kartą jų paruošimui apsvarstyti ir bus priimtas vei- \ ho mėnesio įvykiais, kai rau
Jų tėvų komitetui išrinkti su
donoji armija užėmė Baltijos
sario 16-tosios minėjime II. 16 d.
daugiau informacijos kreiptis: kariavo su Švedijos užpuolimais vadovavo P. Paketurienė, kuri, į klos P l a R a s
sirinkimas įvyks kovo 2 d., sek
Nuotr. J. Tamulaičio Camp Neringa, LC.C, Putnam. prie Apuolės, kuri randasi 8 ki padedama kelių nuolatinių vai
S. Zalatoriūtė valstybes.
madienį, 1 vai. popiet Jaunimo
(pr.) lometrai į pietryčius nuo Skuo- šes ruošiančių pensininkių, atli
centro kavinėje (dar tebevyks
AUSTRALIJOJE
x A. a. Aleksandro Romano Conn. 06260.
ko darbą pasigėrėtinai. Joms
tant Kaziuko mugei). Federa Kulikausko mirties metines mi
—
"Romuvos"
korporacijos
RUSAI APIE LIETUVI
visoms buvo išreikšta padėka
cijos valdyba kviečia tėvus gau nint šv. Mišios už jo sielą bus
nariai Melbourne paminėjo savo
Negalima nepaminėti Leikaus Edvardo Levinsko gyvenimą; organizacijos įkūrimo Vytauto
siai dalyvauti.
(pr.) atnašaujamos kovo 9 d., sekma
ir Paketurio. Pirmasis daug pa- plačiai aprašė "Novoje Russkoje į D. u-te Kaune 50 metų sukak*
X Religinė popietė. Šių metų dienį, 10 vai. ryto T. Jėzuitų
dėjo šeimininkėms vežiodamas! Slovo" vasario 16 d. numery. Jis j tį. Sukaktuvinis balius ruošiaRASTA NEGYVA
COOK APSKR. IŠLAIDOS
kovo 2 d. Cicero Sv. Antano * » » • *
(pr.)
mašina iš krautuvių produktus, | gimęs Šiauliuose. Jaunatvėj pra-; mas kovo 8 d. Lietuvių namuoPrieš 15 dienų dingusi Julie
parapijos salėj tuoj po lietuvisx Mlami lietuvių Klubui reiCook apskr. taryba patvirti- o Paketuris daug pastangų pa- i radęs tikėjimą ir, slegiamas be- j se.
kos sumos (11:30 v.). Paskaitą kalingas prižiūrėtojas. Pagei- Angel, 15 m., šiaurinės Chica-Į n o 1 9 g 0 m n a u j bį u džetą, kuris dėjo surinkdamas laimės šuliniui prasmybės, ruošėsi nusižudyti,
skaitys kun. L. Zaremba.SJ, te- j daujama pora. Duodamas bu- gos gyventoja, rasta negyva j s i e k s 5 5 2 2 nūi. dolerių. Numa dovanas ir jas paruošdamas, j bet eidamas skandintis pamatė
ma pasiruošimas Velykų pa tas ir geros sąlygos. Kreiptis į pnekaboje Northfieldo a p s k r i - Į t y t a p a k e l t i tarnautojų atlygi- Dovanų buvo ypatingai gausu;lange Tolstojaus knygą. Susidoslapčiai. Diskusijos, kava. Visi Klubo prezidentę Sofiją šepu- ty. Lavone nerasta prievartos I n i m ą 5 % ^ % fc rinkimų išlai- ir jų dalinimą pravedė Macke- mėjęs to autoriaus kūriniais ta Advokatas JOMAS GIBAITIS
kviečiami.
(pr.) tienę, 9140 Abbott Ave., Surf- žymių, bet dingęs jos rankinu-. d o m a s k i r t a 1 2 ^
6247 So. Kedzie Avenue
dol
Aut()_
vičius.
j . b. po tikinčiu, jo sekėju. Bolševiside,
Florida
33154.
Tel.
(305)
kas.
Ji
vasario
11
d.,
pirmą
sa-;
iiistai
turės
mokėti
Cook
m
o
b
Tel. — 776-8700
X 1980 m. grupinės kelionės
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j Lietuvą Pasirinkite jums pa
GDINAZIJOS KOMITETAS
^ V ^ «*« J° f ^ , zmox Akiniai siuntimui j Lieta- > ? * į L ^ ^
^ m d i n ė j e , 4927 z o l i n o g a I i o n ą .
togų bet kurį metų laiką. Ne
t na. Stalinui mirus, buvo nusta- Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
.
'
N. Harlem, apie 7 v. v. išėjo
aukštos kainos, malonus patar
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Pirmasis naujojo Vasario 161 tyta, kad buvo išvežti neteisėtai,
vą.
Kreipkitės
j
V.
Karosaitę.
^
AUKŠTOS
PALŪKANOS
Harlem
fet
Unkui
fr
navimas. Užpildomi kvietimai
gimnazijai remti komiteto po- Grižo į Žagarę, kur mirė 1973
Studio, 7051 S. Washte-; ^
Padarvtas skrodimas
giminėms į JAV arba jūsų pra Optical
naw Ave.. Chicago
EI. 60629. L . * J
,
v , .
'
Chicagoje rpalūkanos už pa- sėdis įvyko vasario 24 d. Jau- i m., sulaukęs 80 m.
6
„
•
manoma, kadA ji nužudyta.
I - .
, .
..
šymai keliauti į Lietuvą ilges Tel. 778-6766.
(sk.) |
; skolas perkant namus gali pa
iiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiimimir/diiiiiiiiiiH
niam laikui su giminių kvieti
kilti iki 14% ir aukščiau, gal
Advokatas
x RAŠOMOSIOS maS. lietuvišku
mais. Kreiptis: Danutė ZllisI net iki 15%. Uptown Federal
2:>---: *-— RH33 ,.- H a , ,.-, ^ raidynu, visom kalbom. GAIDOM, vi-! \V. B. Carr trečiadienį krimi- bendrovė jau dabar ima palūka
GINTARAS P. 6EPENAS
suose
modeliuose
gaunamos
CHICAį
naliniame
teisme
Chicagoje
nuAVP.. Chirago. UI. G0629. Tel. GOJĘ: Draugas
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
nų daugiau kaip 14%.
^LZ„ ^If
fi"! baustas 40 m. kalėjimo. Jo ben
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
312= 476-3808.
(sk.) ir vakarais pas A. Daugirdą,
tel. 47SNETEKSIĄ TARNYBŲ
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin drininkė Carol Lump, 25 m.,
ir pagal susitarimą.
x Juozas 2vynys, turintis ko: J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. policininko duktė, nubausta 25
TeL 776-5162 arba 776-5165
didelę praktiką Inoome Tax pil-! Northport. N. Y. llTSi.
(%*.} m. kalėti. Abudu jie nužudė Chicagos mere J. Byrne skel
2649 W. 68 Street
dyme. kiekvienam besikreipian- j x I p S k o m M 3 . ^ m i e p ^ ^ Richardą Bemoskį, kuris buvo bia, kad kai kurie ugniagesiai
Chicago,
10. 60629
čiam užpildys Income Tax tiks- b n t a s p i r m a m e a u k š t e M a r . pasiskelbęs arkivyskupu vadi- dėl streiko galės netekti tarny
HiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiHiiiimi
bai, nepraleisdamas nei vienos; q u e t t e p a r k o rajone ^ a u a u
I namų senkatalikų sektos. 2u- bų, o kai kuriems gali tekti
įrtatymais leistos lengvatos., P a a i ū l o m 8 prašoma skambinti • d i k a i b u v o P a s a k y t i John Per- dirbti kelias dienas be užmokėsKreiptis kiekvieną dieną adr.: i 737.9742 p o 6 v. vakaro, (sk.) i C1C' tt m ' ' ^ ^ tai 1 1 3 ^ 8 1 P^T- čio, kol jie atgaus ankstyvesnes
teises.
T259 S, Francisco Ave., Chi-!
imti vadovavimą sektai.
^
arha tel. JTfi 7 ^ 7
X W SWI^ND2IŲ tau tik j
,- - ,
T
MIRTIS D£L SUKNELES
reik. tuoj pa3 Petrą ir užeik'
DIRBA 950 LGNIAGESl\>
Kūdikiams ir vaikams
Užsidegus suknelei, buvo ras
X NAMAMS PIRKTI PA-1 — INTERNATIONAL MEAT
Mere J. Byrne skelbia, kad,
rūbu krautuve
SKOLOS duodamos mažais me-lMARKET. Medžioklinės deSre- i nežiūrint streiko, dirba 950 ug- ta negyva senutė Florence Ja- SV K"V**AU^ \?^f~*iTt~\ V*l<'r:\*\ V -įpj-r.—y -Ą
savanorę patarnautoją Sadie
6237 S, Kedzie Ava.
resiniais imokėjimais ir priei-įlės, kumpiai, aviena, veršiena, niagesių ir Chicagos miostas tu- ronke, 80 m., gyvenusi 1622 W.
Iš kairės: ligoninės admini»Diversy
Parkway,
Chicagoje.]
namais nuošimčiais.
! dešros ir t. t. Užsakymus siun- ri pakankamą apsaugą nuo gaiš
Te!, 436-4184
trarorė ses. M. DonKhea, hMBsn p>frfM nkas kun. Robert Cislo. sava>r*
Mutual Foderal Savings. 2212 čiame paštu bet kur Amerikoje.: rų. Ugniagesių sąjunga daro Manoma, kad suknelė užsidegė nnr-v, variovf- Hripn
vadovė ses. M. Lydia. Tokie
Sav. Stasė Bacevičienė
West Cermak Road — Tclef 291S W?st fif?rd St. ChirAgo. V Kai kurių nuolaidų ir tikimasi Dardant jai uzviegti kūrenamas savanoriai labai dau* padeda ugoniams \x mjoiatx,A,-n3
ecrir^ tardujas* virtuv^į*>
nautojMM
VI 7-7747
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 1 d.
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