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Irane atgijo
kurdų puolimai

TURKIJĄ SPAUDŽIA
DIDELI SUNKUMAI
Kariuomenė grasina perimti valdžią
Ankara. — Kaip pranešta, kų neturi darbo, nors daug jų
Turkija ir JAV pasirašė naują dirba užsienio šalyse. Turkijos
gynybos susitarimą, kuris leis užsienio skolos siekia apie 15
Amerikos karinėms jėgoms nau biL dol., 6 ižde vyriausybė te
dotis Turkijos bazėmis, o Tur turi apie 500 mil. dol. Daugiau
kija gaus kasmet po 250 mil. sia turkams pakenkė nepapras
dol. karinės paramos, ši sutar tas naftos kainų iškilimas, per
tis naudinga Amerikai ir NATO nai už naftą Turkija sumokėjo
organizacijai, kuriai Turkijos 3.5 bil. dol. Prie ekonominių
bazės, netekus žvalgybos įrengi sunkumų, patys turkai pripažįs
niu Irane, pasidarė dar svar- ta, prisidėjo ir prastas planavi
besnės. Turkijai naudinga bet mas. Teroro veiksmai sumaži
kuri parama iš užsienio, nes ji no pajamas iš turizmo. Ekono
pergyvena ekonominę krizę ir miniai sunkumai sumažino už
labai pavojingą tarptautinio ko. sienio
kapitalo
investacijas.
murizmo spaudimą.
pernai investuota tik 124 mil.
Europoje nemažai
smurto dol. Dabartinė Demirelio vy
veiksmų įvyksta šiaurinėje Ai riausybė griebėsi priemonių su
rijoje, Ispanijos baskų provin mažinti sunkumus užsienio ka
cijose ir Italijoje, tačiau smurto pitalui investuoti į Turkijos
atžvilgiu pirmauja Turkija. Vy pramonę. Buvo nuvertinta tur
riausybė įvedė karinę padėtį kų lira, sumažintos subsidijos
20-je Turkijos provincijų iš 67. nacionalizuotoms pramonės ša
Daugiau pusės Turkijos piliečių koms,
atsisakyta valstybinio
gyvena kariuomenės priežiūroje. monopolio kai kuriose šakose,
Policijos statistika rodo. kad palengvintos sąlygos privačiai
smurto veiksmuose Turkijoje, iniciatyvai, mažiems bizniams,
kas mėnesį žūva apie 200 žmo į laisvajai rinkai.
nių. Kariuomenės vadai jau ke
Premjeras Demirelis pripaži
liskart įspėjo vyriausybę ir par no, kad jo vyriausybės bandylamentą užbaigti politinius gin ; mai pastatyti Turkiją ant lais
čus ir kovas, nes kitaip valdžią vos rinkos kelio pradžioje atneš
perims kariuomenė. Per pasku sunkumų, tačiau ilgainiui Tur
tinius dvejus metus Turkijos vi kija atsistos ant stipresnių eko
daus kovose žuvo apie 2,500 nominių
pagrindų.
Kairiųjų
žmonių.
opozicija kaltina, kad Demirelis
Premjero Demirelio įstaiga rūpinasi tik turtuoliais, už
kaltina kairiąsias turkų parti miršdamas darbininkus ir varg
jas, turinčias ryšius su komu šus, kurie praėjusią žiemą ne
nizmu, kad jos siekia demokra kartą šalo dėl kuro, degalų
tinės Turkijos žlugimo. Po Ira stokos.
no ir Afganistano pasitraukimo,
iš Vakarų pozicijų, NATO val
stybėms labai svarbu išlaikyti
savo pusėje Turkiją, kuri turi
sieną su Sovietų Sąjunga ir lai
ko stiprią kariuomenę. Pernai
Bukareštas. — Pernai lapkri
Vakarų valstybės davė Turki čio mėnesį Rumunijos komunis
jai 960 mil. dol. paramą, tačiau tų partijos kongrese atsistojęs
ir ši suma pasirodė per maža.
senas komunistas Constantin
Turkijos bedarbių nuošimtis Pirvulescu kritikavo įsivyrau
siekia apie 20 nuoš., o infliaci jantį Rumunijos partijoje ir vy
ja apie 100 nuoš. Milijonas tur- riausybėje “Ceausescu kultą”.

1$ Maskvos grįžo pakarto vado vaikaitis

Egipto prezidentas Anwar ei Sadat įteikia amerikiečiui chirurgui dr. Michael DeBakey aukštą Egipto respublikos
ordiną už jo vadovavimą chirurgų grupei, kuri operavo buvusį Irano šachą, kurio blužnyje rasta vėžio ženklų.

Sirijoje veikia
aktyvi opozicija

Washingtonas. — Klausimą
apie JAV raštus Irano vyriau
sybei kai kurie stebėtojai, ko
mentuodami
Baltųjų
Rūmų
prieštaraujančius pareiškimus,
pavadino “žodine gimnastika”.
Prezidentas Carteris turėjo pa
daryti pareiškimą apie ameri
kiečių įkaitus Teherane. Švei
carijos užsienio reikalų ministe
rijos vardu Hansjoerg Renk pa
sakė, kad ambasada Teherane
perdavė Iranui du JAV laiškus,
tačiau nežino, kas juose buvo
rašyta.
Irano revoliucinė taryba 7—6
balsais nutarusi reikalauti, kad
studentai atiduotų įkaitus Ira
no vyriausybei. Prezidentas Ba
ni Sadras ilgai kalbėjęs su stu
dentų vadais. Šie pasakė, kad
jie laukia, ką pasakys ajatola
Khomeinis.
Amerika ir Europos sąjungi
ninkai pagrasinę Iranui imtis
griežtesnių priemonių, jei įkaitų
klausimas nebus greit spren
džiamas. Tarp tų priemonių mi
nimas iraniečių diplomatų skai
čiaus sumažinimas ir biznio ben
drovių nustolių atlyginimas už
šaldytais Irano pinigais.
Po visų prieštaraujančių pra
nešimų Teherane ir Washingtone, neaišku, ar ajatola Khomei
nis pritaria įkaitų perdavimui
vyriausybei ar nepritaria.

Damaskas. — Siriją jau 17
metr valdan+i baath socialistų
partija pripažino, kad neseniai
jvyko stipriausia opozicijos prieš
vyriausybę neramumų banga.
Per 10 dienų riaušės, protesto
demonstracijos, streikai įvai
riuose Sirijos miestuose buvo
sutrikdę normalų gyvenimą.,
Pats naujasis premjeras Abdel
Raouf ai Kassem pripažino, kad
teks imtis priemonių atitaisyti
gyventojų nepasitenkinimo prie
žastis. Jis jau palengvino kari
nės padėties suvaržymus, pa
leido iš kalėjimų apie 200 politi
nių kalinių, išvalė nesąžiningus
pramonės ir biznio įstaigų direk.orius ir decentralizavo ad
ministracijos įstaigas. Keturiuo
se miestuose pakeisti guberna
Senelis komunistas buvo tuoj toriai.
pašalintas ' iš partijos, tačiau
Nors Sirijos valdžia dėl nera
daug rumunų pripažįsta, kad jis
mumų ir riaušių kaltina “užsie
kalbėjo tiesą, šiemet prezi
nio jėgas”, paprastai, JAV “im
dento Ceausescu dinastija dar
perializmą” ir “sionizmą”, ste
išsiplėtė ir rumunams darosi ne
bėtojai mano, kad dėl neramu
patogu prieš užsieniečius.
mų daugiausia kalta savotiška
Rumunijoj
paskelbta, kad religinė situacija. Musulmonų
prezidento žmona Elena kovo
alawitų sekta, nors turėdama
29 d. paskirta pirmąja vice Sirijoje tik apie 12 nuoš. gy
premjere. Ji jau nuo 1972 metų
ventojų, jau nuo 1963 metų uži
yra partijos centro komitete ir ma vyriausybėje, kariuomenėje
vadovauja kadrų komitetui, nuo
ir valdančioje partijoje visas
kurio priklauso visi aukštesnių vadovaujančias vietas, kada kita
vietų paskyrimai. Šalia tos
daugumos sekta — suniai — jo
svarbios partijos pozicijos, po kios įtakos neturi.
Manoma,
nia Ceausescu dabar ir vyriau kad prezidentas Assadas sausio
sybėje užima aukštą vietą. Sau mėn. kaip tik dėl to ir paskyrė
sio mėn. jos gimtadienio proga naują premjerą dr. Kassem, nes
poetai rašė eiles, dailininkai ta jis priklauso sunių sektai.
pė jos portretus, skulptoriai —
Naujasis premjeras pabrėžė,
jos statulas.
kad neramumai nebuvo nukreip

Šalia savo žmonos preziden
tas neužmiršo ir kitų giminai
čių. Jo 27 metų sūnus Nicu pa
skirtas Rumunijos parlamento
sekretoriumi, pernai komunis
tų kongrese jis buvo išrinktas
nariu kandidatu j centro komi
tetą. Prezidento svainis Casile
Barbulescu į komitetą išrinktas
pilnu nariu. Prezidento vienas
brolis yra žemės ūkio viceministeris, kitas — generolas Die

Ceausescu
politiniame

dirba

kariuomenės

komitete.

Ponios

Ceausescu brolis Gheorghe Petrescu yra ir vyriausybės ir par

TRUMPAI
IŠ VISUR
— JAV Aukščiausias teismas
atsisakė uždrausti vyriausybei
deportuoti iraniečius studentus.
Bylą iškėlė Irano studentų
Amerikoje federacija. Imigra
cijos įstaiga pradėjo 5,000 stu
dentų deportavimo bylas. Iki
šiol tik 19 studentų buvo iš
tremti ir 43 buvo įsakyta išva
žiuoti.
— Sovietų prezidentas Brež
nevas, nematytas nuo kovo 4 d.,
pasirodė viešai, atvykęs atsiim
ti Lenino premijos, kuri jam
skirta, kaip rašytojui už tris
atsiminimų tomus.
Brežnevo
kalba tęsėsi 13 min.
— Palestinos Laisvinimo or
ganizacijos vadas Arafatas iš
Indijos, kur jis buvo priimtas
>yg vyriausybės galva, atvyko į
Abu Dhabi pas šeiką Zayedą.
— Buvusių Portugalijos ko
lonijų, dabartinių nepriklauso
mų valstybių vadai suvažiavo
Mozambike įsteigti bendrosios
rinkos, kurioje dalyvaus šešios
valstybės.
— Irake lankosi Italijos ato
minės energijos komisija tartis
su Irako mokslininkais.
— Prezidentas Carteris, pa
siųsdamas Kongresan savo biu
džeto mažinimo projektą, pa
reiškė, kad jis vetuos bet kurį
projektą, kuris prasilenks su
nauju biudžetu, iš kurio atima
ma 15 bil. dol. lėšų.
— Tarp Kolumbijos sostinė
je teroristų laikomų įkaitų yra
vienas Bogotos fotografas, kurį
Domininkonų ambasadorius bu
vo pakvietęs fotografuoti priė
mimo. Fotografui pavyko, nors
jis tapo įkaitu, išsiųsti 70 nuo
traukų į žurnalo “Cromos” re
dakciją. Leidėjai pažadėjo jam
sumokėti 52,000 dol. Nuotrau
kose JAV ambasadorius neša
maisto dėžes, teroristų vadas
geria.

Prezidentas ginkluoja valstiečių būrius

Rumunijoj plinta
Ceausescu kultas

Neaisld Irano
įkaitų padėtis

NR. 78

ti prieš Sirijos užsienio politi
ką. Visi sirai priešinasi Izrae
lio-Egipto taikos sutarčiai, pa
reiškė jis, o Amerika ir skati
na neramumus, norėdama pri
versti Siriją prisijungti prie tos
taikos sutarties. Sirija toliau
bandysianti įgyvendinti “tikrąjį
socializmą, be kitų socialistinių
šalių daromų klaidų’’, pareiškė
premjeras.
Stebėtojai praneša iš Sirijos,
kad nepasitenkinimą valdžios
politika reiškė gan plati visuo
menės organizacijų dalis. Profesinės sąjungos, kaip gydyto-,
jai, teisininkai, inžinieriai, vai-1

tijos centro komiteto įtakingas stininkai, dantistai reikalavo pa-į
narys.
naikinti karo padėtį, reikalavo >

daugiau demokratinių laisvių.
Dėl šių protestų prezidentas
Assadas pradžioje kaltino Mu
sulmonų broliją, tačiau praėju
sią savaitę jis atšaukė kaltini
mus, sakydamas, kad didesnė
brolijos narių dalis smerkia žu
dynes, smurtą ir neproteguoja
žmogžudžių.
Premjeras paaiš
kino, kad karinės padėties ne
galima atšaukti, kol Sirija yra
nenutraukusi karo su Izraeliu.
Šiuo metu esanti tik paliaubų
padėtis.
Didžiausi neramumai ir dau
giausia streikų įvyko Alėppo
mieste, čia valdžia atsiuntė
10,000 kareivių, kurių šarvuo
čiai ir tankai patruliavo gatves
ir atstatė tvarką. Miesto mu
sulmonų dvasiškiai paskelbė at
sišaukimą, kuriame reikalauja
ma daugiau pilietinių laisvių ir
pabrėžiama, kad reikia įvesti
islamo įstatymus visose gyveni
mo srityse, šis reikalavimas at
siradęs jau Irano revoliucijos
įtakoje, mano užsienio diploma
tai.
Prezidentas Assadas dalyva
vo keliose valdžios sušauktose
konferencijose: valstiečių fede
racijos ir darbininkų profsąjun
gų. Savo kalbose jis pabrėžė,
kad Sirijos valdžią sudaro “liau
dis”. Valstiečių atstovai pareiš
kė Assadui savo paramą. Buvo
nutarta steigti ginkluotus val
stiečių būrius “revoliucijos iš
kovojimams
ginti,
reakcinių
gaujų • nariams demaskuoti ir
persekioti”. Visuose “liaudies”
suvažiavimuose pažadėta “at
remti imperializmo ir reakcijos
spaudimą”.
Assadas pabrėžė,
jog darbininkai ir valstiečiai su
ginklu rankose turi ginti revo
liuciją.
Visi šie įvykiai Sirijoje rodo,
ciento kepenis, pasakė dr. Gound
kar kairioji vyriausybė turi ne
Nur. Kai kurie specialistai pri
mažai rūpesčių.
vačiai tvirtina, kad šachas gali
gyventi dar 12 mėn., o galbūt
tik 6 mėn.
Egipto parlamentas patvirti
no nutarimą priimti buvusį ša
Kairas. — Egipto karinės li chą i Eri"ta. Iš 392 n«rhj 8
goninės biuletenis paskelbė, kad balsavo prieš. Jauni egiptiečiai
buvęs Irano šachas po operaci- demonstravę prieš šacho atvy
jO8 stiprėja ir už 10 dienų gali kimą Asyut mieste, 235 mylios
būti iš ligoninės paleistas. Iš- į pietus nuo Kairo, susikirto su
piovus blužnį yra ženklų, kad policija, kai kurie buvo pagul
vėžys gali būti išsiplėtęs į pa- dyti į ligoninę.

Irano šacho
vėžys išsiplėtęs

Teheranas. — Irano vidaus
reikalų ministerija paskelbė,
kad p šlamento rinkimus sep
tyniose balsavimo apygardose
teks pravesti vėliau, kai šiuose
miestuose padėtis sunormalės.
Pabrėžtina, kad visi tie miestai yra kurdų. Sugrįžęs pava
saris atgaivino ir susikirtimus
tarp armijos ir sukilėlių kurdų
grupių, kurios keturis mėne
sius buvo palyginti ramios.
Naujos kovos prasidėjo Oshnoviyeh miesto apylinkėse, kur
gimė garsus kurdų vadas, Mustafa Barzani, užpernai miręs
išeivijoje, Amerikoje, šis mies
tas yra 75 mylios nuo Mahabado
miesto, kur yra kurdų svarbiau
sių organizacijų centras. Čia
savo bazes turi šeikas Ezzedin
■Mosseini, religinis kurdų vadas,
ir kairiųjų pažiūrų Kurdistano
demokratinė partija su vadu Abdur Rahman Quassemleo. šis
persų naujųjų metų proga pa
sakytoje kalboje pabrėžė, kad
kurdai nepadės ginklų, kol ne
gaus autonomijos.
Mahabado mieste kurdų suki
lėlių vadas Qazi Muhammad
1946 metais įsteigė Kurdistano
respubliką, kuri planavo prisi
jungti prie Sovietų Sąjungos.
Mahabade Muhammadas buvo
pakartas, kai jo sukilėlius nu
galėjo šacho kariuomenė. Ne
maža dalis jo padėjėjų išbėgo iš
Irano, kiti išsislapstė pogrindy
je, tačiau po šacho nuvertimo
jie grįžo ir vėl ėmė veikti kar
dų tarpe, įsijungę į demokrati
nę Kurdistano partiją.
Tarp sugrįžusių iš egzilės yra
pakartojo kurdų vado Muhammado vaikaitis dr. Rahim Qazi,
kuris 33 metus praleido Sovie
tų Sąjungoje. Neseniai kurdų
penki vadai buvo atvykę į Tehe
raną derėtis su prezidentu Bani
Sadru dėl kurdų autonomijos.
Kurdai atsivežė savo reikalavi
mus, tačiau centrinė revoliucinė

Marino mergina

vedė dienoraštį

taryba juos atmetė. Tarp pen
kių kurdų vadų delegacijoje bu
vo ir dr. Rahim QazL
Paskutinieji kurdų neramu
mai kilo dėl Irano kariuomenės
manevrų Kurdistane ir Kermanshahane. Vietiniai kurdai pra
dėjo puldinėti armijos dalinius.
Azarbeidžano provincijos gu
bernatorius ir kariuomenės va
das gen. Jamshid Haųgou pa
reiškė spaudai, kad armija turi
teisę manevruoti, kur nori. Jos
pratimai kurdams negrasino ir
jų teisių nepažeidė.
Centrinė
vyriausybė turi pareigą saugoti
suverenumą visose provincijose.
Šią pažiūrą parėmė ir preziden
tas Bani Sadras, pridėjęs, kad
kurdų reikalavimai ne tiek Ke
čia autonomiją, kiek visišką ne
priklausomybę, kurią finansuoti
turėtų Teheranas. Kurdai sie
kia savo kariuomenės, savo poli
cijos, o centrinė vyriausybė to
negali leisti, nes Irano valstybė
je įsiteigtų kita valstybė.
Paskutiniuose kurdų susirė
mimuose žuvo apie 50 vyrų. Di
plomatiniai stebėtojai mano,
kad kurdus remia ir kursto so
vietai. Įsteigus
“socialistinę”
kurdų respubliką, rusams būtų
patogu ateiti jai į pagalbą, kaip
jie atėjo į Afganistaną.

Bachtiaras pataria
nesidereti su ajatola
Paryžius. — Dr. Shahpour
Bachtiaras, paskutinis šacho pa
skirtas Irano premjeras, buvo
paklaustas korespondentų Pary
žiuje, kaip Amerika turėtų elg
tis su revoliucine Irano vyriau
sybe. Bachtiaras pasakė, kad
JAV vyriausybė klysta, jei tiki
si sudaryti su ajatola Khomeiniu bendrą antikomunistinį ar
antisovietinį frontą. Komuniz
mas Irane, per Tudeh partiją ir
kitas grupes yra sudaręs 8u aja
tola sąjungą ir tik laukia, kada
jia pasitrauks, tada pagrobs
valdžią Teherane, atsakė Bach
tiaras. Jo nuomone, JAV turė
tų veikti, kaip ir buvo pradėta,
per tarptautines organizacijas,
per Jungtines Tautas, nes toks
veikimas atkreipia tarptautinės
bendruomenės dėmesį į situaci
ją. Betarpiškas diplomatinis
Amerikos derėjimasis su ajatola
ne tik neduos rezultatų, bet ir
pažemins
Ameriką,
pasakė
Bachtiaras. Khomeinis šiuo me
tu jau nebeturi galios įkaitus
paleisti, pasakė buvęs premje
ras.

Teheranas. — Irano tardyto
jas, aiškinęs bylą, kurioje ira
nietis, gindamas savo šeimos
garbę, nužudė savo jauną sese
rį, nes ji turėjusi intymius san
tykius su JAV marinų seržantu,
pareiškė spaudai, kad žuvusi
mergina paliko dienoraštį, ku
riame aprašo savo meilę Michaeliui Moelleriui, vienam JAV
ambasados įkaitui. Paaiškėjo,
kad marinas buvo perkeltas į
Iraną iš Pakistano liepos mėn.
Rugsėjo mėn. jis susipažino su
23 metų iraniete, ji tapo nėščia.
Ambasada buvo užimta lapkri
čio 4 d.
Oslo. — Norvegijos naftos
Blogiausia, kad marino žmo platformos šiaurės jūroje nelai
na ir du vaikai gyvena JAV-se. mėje žuvusių tarpe buvo 35 bri
Caruthersville, Mo.
tai, trys suomiai, po vieną: ispa
nas. vokietis ir portugalas. H
viso žuvo 123 žmonės, daugiau
sia norvegų. Dingusiųjų ieško
jimas baigtas.
Nelaimėje pa
Guemica. — Kovo 31 d. susi vyko išgelbėti 80.
rinko neseniai išrinktas Ispani
jos baskų parlamentas, kuriam
KALENDORIUS
teks išrinkti provincijos vyriau

Norvegai nutraukė
dingusių ieškojimų

Susirinko naujas
baskų parlamentas

sybę, kuri pradės su Madridu
Balandžio 2 d.: Pranciškus,
derybas dėl autonominių teisių Teodoaja, Ankodas, Vania.
perėmimo. Baskams teks pa
Balandžio 3 d.: Didysis Ket
tiems sukurti vietinės policijos virtadienis, Vytenis, Rimtautė.
organizaciją, mokesčių sistemą,
Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:16.
švietimo programą.
Baskų
ORAS
premjeras turi būti išrinktas iki
Debesuota, gali lyti, tempera
balandžio 9 d. Po to jis turės 30
dienų vyriausybei sudaryti.
tūra dieną 45 L, naktį 32 i,
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juokas ir traški kalba. Netrukus
čia bus galima vaišintis namuo
se gamintomis dešromis, kuge
liu ir troškintais kopūstais. Jeigu
dar pridėsite stiklą skautų par
davinėjamo gėrimo, puikiai pa
sisotinsite. Iki pietų dar yra lai
ko, taigi sustokime prie p. D. Gra
jauskienės stalo. Šiandien ir jis
turtingas. Lietuviškos
knygos,
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVS
knygos liečiančios Lietuvą ang
Kedenoja akta. Irena Kegienė, 2632 W. 65tfa St., Chicage, IIL 60629 lų kalba, plokštelės, lietuviški
Telefonas 476-7689
mimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuiiiuiuiiiiiiiuuiiiiiiii atvirukai, marškinėliai su lietu
viškais užrašais, sagės. Jeigu ko
Lietuvos Skautų Sąjungos Tarybos vardu sveikinu bro
nors trūksta, dabar proga įsigyti.
lius ir seses Sv. Velykų proga.
Toliau skautų stalai, čia vy
Kiekvienam linkėdamas asmeniškos laimės ir pasiseki
rauja medis. įvairios lėkštės, kry
mo, kviečiu, kad Kristaus Prisikėlimo šventė atgaivintų ir
žiai, koplytėlės, vytys, vokam
stiprintų Lietuvos Skautų Sąjungos ryžtą vykdant pasiža- ■ atidaryti peiliai. Rasite čia ir odos
dėjimą Dievui, Tėvynei, Artimui.
išdirbinių. Puikūs diržai, pini
Budžiu,
ginės, laikrodžiams dirželiai. Tie
v. s. SIGITAS MIKNAITIS
sa, čia ir vazonėliai su gyvomis
LSS Tarybos pirmininkas
gėlėmis ir žalumynais. Pavasaris
čia pat Prasidės darbai darže
liuose. Skautas sumanus. Iš anks
to numato, kad tada reikės ir gė
Sveikinu visas seses Sv. Velykų proga linkėdama, kad
lių ir žalumynų.
prisikėlęs Kristus laimintų mūsų tėvynę Lietuvą ir savo at
Prie loterijos stalo vis dar tur
nešta meile, taika ir ramybe pripildytų mūsų širdis.
gus. Nuo kavinės atplaukia akor
v. s. IRENA KERELIENĖ
deono garsai. Tai E. RadionoLS Seserijos Vyriausia Skautininkė
vas lietuviškom melodijom kelia
besišnekučiuojančių jau ir taip
LS Brolijos vadovus, brolius ir tėvelius Velykų proga
pakilią nuotaiką. Vietininkės pa
tarimas bendrai padainuoti, tuoj
sveikina
v. s. VYTAUTAS VIDUGIRIS
pat suburia didoką skautų-čių
ir atsilankiusiųjų būrį. Sklinda
LS Brolijos Vyriausias Skautininkas
graži lietuviška daina. Klausaisi
jos ir galvoji, kokia yra stipri
Kristaus Prisikėlimo šventė tesustiprina mūsų tikėjimą
meilė kenčiančiai tėvynei. Ir po
ir viltį Tėvynės Lietuvos Nepriklausomybės prisikėlimu
keturiasdešim priespaudos metų
Nuotaikingo ir prasmingo Velykų švenčių išgyvenimo
ji vis dar pajėgia suburti savo sū
visoms sesėms, broliams, tėvams ir rėmėjams linkime:
nus ir dukras į bendrą darbą. Pa
SKAUTYBĖS KELIAS
jėgia suvesti į sueigas, į mugę, į
Chicagos Skautininkų-kių Ramovė
stovyklas į tautinę dainų ir šo
Chicagos skautininkių draugovė
kių šventes.
Tikėkime, kad ir
ateityje ji bus mūsų darbų ir
Aušros Vartų tuntas
siekimų kelrodžiu.
B.
Kernavės tuntas

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 2 d.
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Nerijos tuntas
Lituanicos tuntas.

>

KELIONĖ PER AZIJĄ

Pietryčių Azija — Thailandas,
Vietnamas, Kambodija,
Laos,
HAMILTONE
KAZIUKO MUGĖ
Korėja, Iranas Kuwait, Saudi Ara
Kovo 16 d. Tėviškės ir Šatrijos dabro išdirbiniai, bet didžiausias bija, — tokiu maršrutu keliavo
vietininkijų skautai-ės vietos ir dėmesys, visdėlto, gintarui
me kovo 24 d. Chicagos skautinin
Sekantys stalai skaučių. To kų,-ių ramovės suruoštoje po
apylinkių
lietuviams
suteikė
malonią progą susitikti ir pabend kioje eksponatų daugybėje gali pietėje, kurioje įdomias minėtų
ma ir pasimesti. Čia Vilniaus ver kraštų akimirkas pateikė ps. fil.
rauti Kaziuko mugėje.
bos,
gyvos ir dirbtinės gėlės, lė Leonas .Maskaliūnas. Reikia pa
Tuoj po lietuviškų pamaldų,
lės
tautiniais
rūbais pagalvėlės, čioje pradžioje pažymėti, jog bro
Šv. Trejybės parapijos klebonas
kun. J. Matutis atidarė mugę pa juostos ir juostelės ir pasigėrėjimo lis Leonas, vos prieš keletą mė
linkėdamas rengėjams viską iš verti deginimo būdu medyje su nesių su savo šeima sugrįžęs
parduoti, o susirinkusiems nesi kurti paveikslai. Daug kruopš-1 Chicagon, paskutinius 18 metų
gailėti pinigėlių skautiškai veik taus darbo skautės ir jų vadovės kaip tik ir praleido anoje verdan
*■.
lai paremti. Prie visų, didelės pa sudėjo į šį stają._
čioje žemės rutulio dalyje, kur
rapijos svetainės, pasieniais išdės
Nuo skaučių neatsilieka
ir vertėsi savo inžinerinės firmos
tytų, stalų būriavosi lankytojai, paukštytės. Nors ir labai negau darbu.
tačiau didžiausia. spūstis buvo sios skaičiumi, bet pilnos geriau
Pašnekesys sutraukė
gausų
prie loterijos stalo. Čia kiekvie sių norų ir energijos. Ant jų sta būrį sesių - brolių bei svečių,
nas norėjo išbandyti savo laimę lo šokoladiniai baravykėliai, šir nes ar yra šiuo metu kitas mūsų
ir ką nors mugės prisiminimui, delės, įvairūs darbeliai iš spalvo planetos kampelis, į kurį būtų
laimėti. Šiam stalui lankytojų to popierio, tautinėmis spalvomis nukrypusios viso pasaulio akys?
niekada netruks.
pagražintos užrašų knygelės, tri Sustokime valandėlei ir prisimin
Ant gretimo stalo ir už jo sienoj spalvės vėliavėlės ir keletas kas kime keletą keliaujančio filiste
— Aldonos Seimininkienės kūri dieniniam gyvenimui reikalingų rio pateiktų iškarpų.
niai: puikūs paveikslai, juostos, dalykėlių. Smagu paukštytėms,
Thailando karalystė: ji spal
kalėdinės eglutės papuošalai. Vi smagu tėveliams, o smagiausia vinga karališkomis tradicijomis
sa tai padaryta iš įvairiaspalvių jų vadovei, kai visi džiaugiasi lie bei uniformomis, visad besišyp
šiaudelių. A. Seimininkienės iš tuviškos skautijos ateitimi.
santi rytietiškais veidais, skirtin
radingumas ir sugebėjimai šioje
Štai ir kavinė. Ne viena, net ga savo moraliniais standartais;
meno srityje plačiai žinomi ir ir labai prašmatni, miesto ke Thailandiečiui turėti daugiau nei
už Connecticuto valstijos ribų.
pykla jai pavydėtų. Ir ko čia ne vieną žmoną yra visai normalu.
Šiais metais mugę nepaprastai rasi: tortai, saldūs ir ne perdaug Patyrėme, jog ir nevienas mūsų
praturtino bostoniečio Norberto saldūs pyragai, su uogom ir su amerikiečių karys, karo aplinky
Lingertaičio a tvežtas
gintaras, kremu pyragėliai, sausainiai, au bėmis ten ilgiau užsibuvęs, turė
auksas ir sidabras. Meniški gin sytės ir kvapi kava. Čia pat ir sta jo laikiną, vadinamą “contraet”
taro papuošalai, statulėlės, kryže lai. Čia galima prisėsti, pailsėti ir žmoną!
liai ir Rūpintojėliai sutraukė pasivaišinti.
— Jei kada keliausite Pietiniu
gausiai lankytojų, kuriems, ypač
Iš virtuvės sklinda skanių pie Vietnamu, — perspėjo prelegen
svetimtaučiams, N. Lingertaitis tų kvapas ir vyr. skaučių, virtu tas, — atsiminkite du dalykus:
mielai aiškino gintaro kilmę ir vės šeimininkių ir mamyčių (vi gyvuosite įvairiausiai patiekta ry
jo apdirbimą. Puikūs aukso ir si- si trys titulai vienam asmenyje) žių dieta ir... saugokitės kišen
vagių, kurie yra bene apsukriau
si visame pasaulyjeKambodija brolį Leoną labiau
siai užimponavusi daugiaaukš
čiais bokšto formos šventnamiais
— pagodomis. Keliauji džiunglė
mis, susiraizgiusių krūmynų plo
tais, ir nelauktai tarp jų išnyra
didžiulė monumentali šventykla.
Besigrožėdamas pagalvoji, kad ir
jos gal priklauso vadinamiesiems
septyniems pasaulio stebuklams.
Laos — neturtingas, skurdus
kraštas prie Mekongo upės, kuri
savo milžiniškomis
pavasarių
liūtimis vargina Laosą dar labiau.
Pramonė — rankinė, tačiau laosiečių gaminami “teek” medžio
ir raudonmedžio
baldai turi
gausią paklausą visame pasauly
Los Angeles vyr. skaučių draugovės sesės, ėjusios, ar dabar einančios
je.
Jaunųjų vadovių pareigas. Pirmoje eilėje: L. Steikūnaitė, D. Petronytė,
Pietų Korėja, kurioje pasako
R. Sttmčikaitė. Antroj eilėj: A. Sodeikaitė. A. Bulėnaitė, D. Sakalauskai
tė, D. Augutė, ps. N. žygienė — draugininkė, R. Vilkaitė, O. Sepikaitė, tojui teko gyventi dvejetą metų,
bene tankiausiai apgyventa Azi
D. Praaauakaitė. 1. Bulėnaitė. M. Stočkutė ir L. Prasauskaitė.
Naatr- L. KaMs
jos valstybė: 800 gyventojų kvad-
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Jau daug metų šelpiame savo
seses užjūryje, o joms ir toliau rei
kalinga mūsų kukli parama, gal
net ir didesnė, nes jau ne vieną iš
jų gerokai senatvė prislėgė.

Aušros Vartų tunto Šatrijos draugovės paukštytės džiaugiasi savo išmar- į
gintais velykaičiais.
Nuotr. N. Balzarienės

ratinėje mylioje (plg. Amerikoje
60 gyventojų). Turint minty,
jog geroką krašto dalį yra užgulę
kalnai, produktyvios žemės plo
tas gerokai sumažėja. Todėl ne
nuostabu, jog korėjiečiai yra
sunkiai dirbą, kieti žmonės. Tai
atsispindi ir jų charakteryje. Sa
votiškos šio krašto
gyventojų
stalo “manieros”:
valgydami
smarkiai šliurpia, o pavalgę —
garsiai atsiraugia, kas reiškia, jog
jau pasisotinta!
Su didžiausiu įdomumu sekė
me kelionę per Iraną —dabarti
nį pasaulio įvykių centrą, su fa
natiškais musulmonais, senų ir
moderniųjų
tradicijų skersvė
juose besiblaškančiomis moteri
mis, bedarbiais, beraščiais ir 11
Saudi Arabija — turto ir skur
do kontrastai, tuščios smėlio dy
kynės ir milžiniškais statybų šuo-,
liais
besiplečiančiais miestais;
tarpmiestiniuose greitkeliuose au
tomobiliai ir... tingūs kupranu
gariai. Beje, moterys šioje valsty
bėje neturi teisės vairuoti auto
mobilio. O jei paklausi oficialų
asmenį — kodėl ne, atsakymas la
koniškai paprastas: ar tu drįstum
važiuoti moters vairuojamu au
tomobiliu?

Padėkojęs prelegentui už tik
rai įdomų margaspalvį pašne
kesį, ramovės p-kas v. s. P. Nedas
pasveikino popietėje dalyvaujan
tį ramovės valdybos narį brolį Ge

diminą Janulą, švenčiantį 62rą
gimtadienį ir 50-tuosius skautavimo metus. Sugiedojus Ilgiausių
metų, popietės dalyviai buvo se
sės “mamūnėlės” O. Siliūnienės
pakviesti pasisvečiuoti prie bro
lio Gedimino patiektų vaišių —
kavutės ir pyragaičių.
dalyvis
SVESIME
Ateinanti sekmadienį, balan
džio 6 d., Šv. Velykos Chicagos
visų tuntų skautams ir skautėms
sueigų nebus. Vadovės-vai visiems
broliams ir sesėm bei jų tėveliam
linki nuotaikingų švenčių.
REMKIME LS SESERIJOS
SOCIALINI SKYRIŲ

Artėjant pavasariui, noriu iš
reikšti padėką visosms sesėms ir
LS Seserijos vienetams, atsiliepu
siems į Socialinio skyriaus pra
šymus ir nuoširdžiai aukojusiems
mūsų vargstančias seses paremti.
Tikiuosi, kad ir ateityje, šį mūsų
bendrą ir kilnų tikslą remsite
savo piniginėmis aukomis.

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAIHS
m
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. SMb Street, Chicago, m.

Visi teL 778-8000
Va.landoa parai susitarimą

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems lietuviams

Viešėdama Europoje lankau
mūsų šelpiamas seses. Viena iš
jų yra ypatinga asmenybė. Tai
kantri, niekad nedejuojanti, vi(Nukelt* į 4 paL)

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

linkime visiems.

CAPITOL PHOTO ENGRAVERS
Weet Derby Laue, We

ITHnah 60138

TELEF. — 681-0055

Gamina preciziSkai visokias kliiei.
*

.............

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
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Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avė.. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 Virt• vak.--išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet -""

Tel. REliance 5-1811

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETER T. BRAZIS

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą; pirmad. ir ketv. 1-4 ir
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Tret»4r šešt.
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ UGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street

(71-mos ir Campbell Avė. kampas]
Vai pirmad , antrad . ketvirtad ir penktai
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus.

DR. A. B. GLEVECKAS

Telef. - 282-4422

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. ROMAS PETKUS

Tel. - BE 3-5893

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą.

Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
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Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
J O K S A
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3 7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Avė Chicago
WA 5-2670 arba 489 4441

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

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATO CHIRURGIJA

2656 W. 63rd Street
Vai. antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak

Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. - GR 6-0617
6958 S. Talman Avė

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Kasdien 1012 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

FIRST NATIONAL BANK
OF EVERGREEN PARK
3101 West 95th Street
TeL GA 2-6700-PR 9-6700

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W. 59 St.. Chicago
476-2112

Vai pagal susitarimą Pirm., antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai pirm . antrad . ketv ir penktad 2 5
6-7— iš anksto susitarus.
Ofs tel 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai : pirm , antr ketv ir penkt
2 —7) šeštadieniais pagal susitarimą
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DIDIEJI ŠIŲ METU SPRENDIMAI

550 M ETLĮ

VYTAUTO DIDŽIOJO SUKAKTIS
“Toji tauta teisingai didžiuo
jasi savo senoviška, labiausia
archajiška Europoje kalba. Pa
smerkta sunaikinimui iš kry
žiuočių pusės, sukūrė galingą
valstybę, apsaugojo plačius
Rusijos plotus nuo mongolų
jungo, davė Lenkijai didingą
Jogailaičių dinastiją, o pasau
liui daug žymių valstybės vy
rų, mokslininkų, menininkų.
Suskilusi vėliau į dvi dalis —
sulenkintąją klasę ir jos pa
žemintą lietuvišką liaudį, iš
statyta rusifikacijos grėsmei,
ne tik atgimė kaip tauta, bet ir
sukūrė savo nepriklausomą
valstybę”.
Šie žodžiai paimti iš šiuo me
tu Lenkijoje gyvenančio isto
riko Jerzy Ochmanskio (gim.
1934 m.) lenkų kalba parašytos
Lietuvos istorijos veikalo —
“Historia litwy”, išleisto Len
kijoje 1967 metais. Tai ne lietu
vio pareikštas Lietuvos pra
eities įvertinimas. Jis ypač
prisimintinas šiuo metu, kai
okupuotoje
Lietuvoje klas
tojama Lietuvos istorija, nuty
lima ar iškreipiama garbingą
mūsų tautos praeitis, niekina
mi Lietuvos vadai, tuo pačiu
metu iškeliant “didžiojo brolio
kultą”.
t „
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Dabar Lietuvoje jaunoji kar
ta nedaug tegauna tikrų žinių
apie savo tautos ir valstybės
praeitį. Kai ką, sužino iš pri
puolamai kur nors išlikusių se
nų Lietuvos istorijos vado
vėlių, iš senelių pasakojimų.
Bet oficialios žinios apie Lie
tuvos praeitį yra tamsios ir juodos. Nutylimos ir neminimos
- Lietuvos istorinių įvykių ir di
džiųjų žmonių sukaktys. Savai
me suprantama, kad ten nebus
minima ir Vytauto Didžiojo 550
metų mirties, sukaktis, kurią
• minime išeivijos lietuviai. Už
tat visų laisvųjų pareiga šią
sukaktį ypatingai pabrėžti, di
dįjį sukaktuvininką iškelti ir jį
minėti.
Tai galima atlikti įvairiais
būdais: paruošiant ir paskel
biant istorines studijas apie di— dįjį sukaktuvininką, rašant
apie jį lietuvių ir užsieniečių
spaudoje, ruošiant minėjimus
su paskaitomis, koncertine da
limi, Vytauto Didžiojo gyveni
mo bei darbų istorines paro
das. Dailininkai galėtų sukurti
paveikslus, vaizduojančius šį
valdovą ir jo žygius, muzikai —
atitinkamas kompozicijas.
Lituanistinėse mokyklose galė
tų būti pravestas sustiprintas
valdovo istorijos dėstymas, rei
kiamu būdu iškeltos jo idėjos,
darbai, žygiai, o kartu ir isto
rinė Lietuvos didybė.
*

*

,
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Jau nekartą esame rašę, kad
be galo svarbu yra mūsų jauni
kiui ir užsieniečiams suteikti
tikrų ir reikalingų žinių apie
Lietuvos praeitį. Kitais žo
džiais, faktais,vardais, dato
mis, skaičiais, vaizdine me
džiaga, žemėlapiais ir kitu
būdu parodyti ir įrodyti, kad
Lietuva yra sena valstybė, tu
rinti senas valstybines tradici
jas nuo XIII amžiaus pradžios.
Jei prieš Vytautą Lietuva tik
rąja valstybingumo prasme ne. lįųvo vienalytis valstybinškas
kūnas, o daugelio valstybėlių
— kunigaikštijų junginys, tai
Vytauto laikais ji sustiprėjo ir
iSaugo į vieningą ir tvirtą vals
tybę, nors atskirų sričių sava-rankiškumas ir nebuvo nai'kinamas. Praktiškai Lietuva
virto didžiule imperija, kurios
ribos tęsėsi toli į rytus (netoli
Maskvos), nuo Baltijos ligi Juo
dųjų jūrų. Vytautui pavyko iš
laikyti Europos pusiausvyrą:
jis apsaugojo rytų tautas nuo
vokiečių invazijos, o vakarus
apgynė nuo totorių ir rusų
pavojaus
4

Vytauto
valdymo
laikai
Lietuvoje buvo labai įdomus
kryžkelių bei persilaužimų lai
kotarpis. Šis vadovas pakreipė
visą Lietuvos politinį ir kul

Infliacija prezidento rinkiminiame įkarštyje

tūrinį gyvenimą Vakarų kraš
Artėjant partijų parinkimui
tų tautų ir jų kultūros kryptimi, kandidatų į prezidentus karšįeidamas į jų bendruomenę, tėja ir propaganda tarp varžo
bendraudamas su Vakarų val vų, norint įtikinti balsuotojus
dovais kaip su sau lygiais. apie savas kvalifikacijas, kaip
“Išsilaisvinęs iš svetimos (len jie spręstų krašto ekonominius
kų) priklausomybės, jis padarė reikalus ar tvarkytų santykius
Lietuvos vardą garsų visame su Sovietų Sąjunga ir visą
pasauluje, iškėlė ją į rytų Euro užsienio politiką.
pos pirmąją galybę. Ligi Vy
tauto lietuvių tauta buvo už
Prezidentinių kandidatų
kariautojų
tauta.
Dėdama
sunkumai
nepaprastų pastangų atsilai
Vieni kandidatavę į pre
kyti vakaruose, ji plėtosi ry
zidentus jau pasitraukė iš ko
tuose. Reikėjo stiprios rankos
vos lauko pamatę, kad pir
valdovo, kuris šitą reikalą su
miniuose
balsavimuose
prastų ir panorėtų įkūnyti, ku
atsidūrė paskutinėje eilėje, o to
ris būtų ne tiktai momentą gra
liau vesti kovą reikia milijoni
žiai išnaudojąs užkariautojas,
nės sumos pinigų. Tuo tarpu
bei narsus vadas, bet ir su
federalinė valdžia tepaskirstė
prastų ir siektų aukštesnių
tik 17,7 mil. dolerių rinkimi
•interesų. Vytautas šitą savo is
nėmis išlaidomis padengti. Pre
torinę padėtį suprato, pajuto, —
zidento išrinkimo išlaidos, pa
tai čia ir yra jo istorinė reikš
lyginus su 1976 m., padidėjo
mė, jo didybė.” (A. Šapoka).
35%, o privačios aukos, norint
*
įsipiršti būsimam prezidentui,
• Sukakties proga Vytautas įstatymu yra apribotos ne dau
prisimintinas ne vien tiktai giau kaip 1000 dol. Todėl inflia
kaip valdytojas, administrato cijos rykštę pajuto ir preziden
rius, bet ir kaip kultūros kėlė tiniai kandidatai, ne tik eiliniai
jas, vienas iš krikščionybės piliečiai, kurie, diena iš dienos
skleidėjų, krikščionių vienybės plakami, ne taip skaudžiai jun
bei jų unijos puoselėtojas, Lie ta dolerio vertės kritimą.
Tuo tarpu prezidentiniams
tuvos pilių statytojas, mūsų
miestų kūrėjas, amatų plė- kandidatams, kai tenka iš
tėjas, tautinių mažumų teisių mokėti po keturiasdešimt tūks
rėmėjas. Šiais ir kitais požiū tančių dol. kas mėnesį savo štatarnautojams
ar
riais Vytautas bandė įskiepyti bo
pasisamdyti
lėktuvą
bent
ketu

Lietuvai daugybę Vakarų kul
rioms
dienoms,
kad
suskubus
tūros elementų.
Ypač Vytautas mums atmin į New England pirminius bal
tinas jo santykiuose su Lenki savimus, jo kaina siekia 91,ja. Čia jis pasireiškė kaip labai 172,28 dol. Juk kiekvienas
uolus Lietuvos savarankiš kandidatas stengiasi dalyvau
kumo gynėjas, visiškos Lie ti pirminiuose rinkimuose, tar
tuvos politinės laisvės puoselė ti žodį ir dažniausiai kaltinti
tojas. Norėdamas dar labiau
nutolti nuo ankstesnių val
dovų primestų ryšių su Lenki
ja, jis susirišo tvirtais ryšiais su
universalinėmis jėgomis, ypač
su popiežium ir imperatorium,
kitais Vakarų Europos kraš
tais. Lenkų suktos intrygos
(karališkojo vainiko pagrobi
mas) ir senas valdovo amžius
(80 metų) neleido jam visų užsi
brėžtų tikslų atsiekti, tačiau lie
tuviai jo kilnių pastangų per
amžius negalės užmiršti. Žino
ma, Vytautas, kaip ir kiekvie
nas žmogus bei valdovas, tu
rėjo ir neigiamų savybių
padarė nemaža klaidų. Bet kas
jų nedarė ir nedaro? Pagaliau,
Vytautą ir jo valdymo lai
kotarpį reikia vertinti jo gy
venamų metų akimis. Tada ir jo
klaidos ne tokios didelės at
rodys.
*

Lietuva ir lietuvių tauta Vy
tautą visą laiką tinkamai ger
bė ir iš jo darbų stiprybės sė
mėsi. Vytautą didžiu valdovu
laiko ne tiktai lietuviai, bet len
kai, gudai, ukrainiečiai, vokie
čiai.
Lietuvių istorinėje litera
tūroje Vytautas užima ypatin
gą vietą. Jam skiriama dau
giau vietos, kaip bet kuriam
kitam Lietuvos valdovui. Ypač
Vytauto vardas iškilo lietuvių
tautos atgimimo laikais, “Auš
ros” gadynėje. Jau XIX — XX
amžių sąvartoje daugeliui lie
tuvių krikšto metu buvo duo
damas Vytauto vardas. Be ne
pirmasis Maironis pasiūlė Vy
tautą pavadinti Didžiuoju. Šis
vardas prigijo.
1930 metais Lietuva labai
iškilmingai atšventė Vytauto
500 metų mirties sukaktį. Ta
proga daugelis Lietuvos ins
titucijų, jų tarpe Kauno univer
sitetas, Aukštoji karo mo
kykla, Kultūros muziejui, buvo
duotas Vytauto Didžiojo var
das. įsteigtas Vytauto Didžio
jo ordinas bei medalis, dau
gelis Lietuvos miesto gatvių
gavo Vytauto vardą.
Taigi Vytauto Didžiojo 550
metų mirties sukaktį turi minė
ti ir išeivijos lietuviai. Choicagoje tokį minėjimą ruošia
Liet. Katalikų mokslo aka
demijos židinys balandžio 27 d.
Jaunimo centre. Reikia many
ti, kad netruks minėjimų ir ki
tose kolonijose.
b. ku.

P. INDREIKA

Baltųjų rūmų šeimininką, kad
jis nesugeba tvarkyti krašto
ūkiškų reikalų ir padaro nedo
vanotinų klaidų užsienio poli
tikoje, beveik nieko nedaro įkai
tams
išvaduoti,
susmukdė
viešąją politiką, į kurią mes vi
si tikime, kaip teisę būti lais
viems, gintis nuo priešo ir tai
ką, rodant stiprumą, o ne
silpnumą, vienašališkai ei
nant prie nusiginklavimo tik
belaukiant Sovietų pirmojo
smūgio ir Lt.

rinį biudžetą, stabdyti ato
minių ginklų tobulinimą. Jis
pasitraukė 1978, nes jam ma
žai pasisekė įpiršti savų įdėjų.
Stipresnės linijos šalininkas
yra valstybės saugumo ta
rybos narys prof. Zbignievv
Brzezinski, bet jo balsui ne vi
sada paklusdavo J. Carteris.
Ekonomijos tvarkymas

Guodžiamės, kad
ekono
minis gyvenimas priklauso ne
vien tik nuo prezidento, bet
daugiausia ir nuo laisvos gy
ventojų iniciatyvos. Vis dėlto
direktyvas duoda vykdomoji
Politikos išnaudojimas
valdžia, kartu su kongresu
Neturint tvirto plano krašto tvarkydama piniginį ūkį ir
reikalų tvarkymui, jau neskai spręsdama socialines prob
tant suktų politinių problemų, lemas. Jei nebūtų pinigų, ne
kurios kartais netikėtai iškyla, būtų ir infliacijos, niekas ne
kokio būdo bebūtų prezidentas suktų galvos apie biudžeto
— tiesaus, religinio — to ne subalansavimą ir niekas nesis
užtenka, nes kiekviena vals kųstų apie pinigų išmetimą
tybė savo tikslų siekia įvai katalogizavimui istorinių pa
riausiais keliais. Ypač Sovietų statų ar psichologiniams tyri
Sąjunga besiekdama užval nėjimams, kodėl kaliniai sten
dyti pasaulį, naudoja melą, ke giasi pabėgti iš kalėjimo.
būtų
nereikėję
lia riaušes, organizuoja suki Prezidentui
limus ir revoliucijas Vesta J. deklaruoti savanoriško kainų
Carterio politika buvo daugiau ir atlyginimų reguliavimo.
idealistinio pobūdžio, kurios 1978 m. paskelbtas prezidento
silpnąsias vietas išnaudojo pageidavimas, infliacijos pa
įsisukę į valdžios aparatą libe kirstas, labai greit mirė, palik
ralai. Jų būtų galima išvar damas tik popieriuje surašytus
dinti ištisą eilę, padėjusių pre valdžios grasinimus ir per
zidentui formuoti ne tik spėjimą sekančiam preziden
užsienio, bet ir vidaus politiką, tui, kad tvarkyti krašto ekono
pvz. Marshal Shulman, specia miką gerų norų neužtenka.
lus patarėjas Sovietų Sąjungos Valstybės biudžetas 1980 m.
reikalams, SALT II sutarties buvo numatytas 564 bilijonų
rėmėjas, neatsižvelgiant, ką dol. Šiandien išlaidos jau pra
komunistinė Rusija bedarytų. šoko 32 bil. dol. sumą ir yra
Taip pat Paul Wamke visada nebesukontroliuojamos. Pini
piršo prezidentui mažinti ka gų visi prašo, tik vienas Pa

Respublikonų partijos vienas iš kandidatų į JAV-bių prezidentus
Rrnald Reagan ir jo žmona Nancy sveikinami rinkiminės kompanijos
metu.

Daugiausia kaltė sumetama
OPEC už kainų kėlimą alyvai,
bet kyla klausimas, kodėl in
fliaciją apvaldo Vak. Vokieti
ja, Japonija. Juk ir jas liečia tos
pačios OPEC kainos, bet jos su
geba savo piniginį vienetą iš
laikyti reikiamoje aukštumoje,
reguliuodamos kainas ir atly
ginimus, ir išvystyti nemažes
nę technologinę pažangą kaip
Amerika.
Jeigu
infliacijai
pažaboti nebus rasta priemo
nių, tai Amerikos darbininkas,
pradėjęs dabar dirbti įmonėje
su 20,000 dol. metiniu atlygi
nimu, sulaukęs pensijos am
žiaus, turės gauti bent milijoną
dol., kad išlaikius vidutinišką
pragyvenimo lygį.
Infliacija pakerta ir demo
kratinius santvarkos pagrin
dus, nes dažniausiai ant bever
tės valiutos vežimo atvažiuoja
diktatorius, išnaudodamas ne
tikrą socialinę padėtį. Isto
riniai įvykiai rodo, kad 1791 m.
į sugriuvusį Prancūzijos tautos
ūkį su pažadais jį sutvarkyti
lengvai atsisėdo į imperato
riaus sostą Napoleonas. Tais
pačiais keliais nuėjo Hitleris,
Mao Tsetungas, tik Leninas žadėjo panaikinti pinigus ir revo
liucinio bizūno pagalba visus
susodinti prie bendro katilo.
Bet ir jis pamatė, kad be rublio
neapseis, tik jį pakrikštijo “čer
Krizės priežastys
voncu”, atseit, raudonuoju, ku
Iš prezidentinių varžovų jei
ris padėjo atgauti šiokį tokį
gu jų bent vienas pateks į Bal
pragyvenimo lygį.
tuosius rūmus, visi tikisi iš
Prezidentas savo rankose
girsti naujų planų tautos ūkio
turi daug priemonių atstatyti
tvarkyme ir energingų žygių in
dolerio vertę ir pasitikėjimą
fliacijos sustabdymui, tik ne
tarptautinėje finansinėje sis
tokių, kaip dabar dažnai gir
temoje, tik reikia ryžto.
dėti iš prezidento infomacijos
sekretoriaus lūpų: prezidentas
negali atsakyti ir nurodyti in
II PASAULINIO
fliacijos kilimo priežasčių. Eko
KARO BALANSAS
nomistai gautus statistinius
Per II-jį pasaulinį karą 14 mili
duomenis sudeda į kompiu
jonų karių žuvo frontuose, 3 mili
terius, bet gauna atsakymą,
jonai civilių žmonių žuvo nuo karo
kad infliacija neturėtų gąs veiksmų, 11 milijonų žuvo kon
dinti žmonių. Kabinete yra centracijos stovyklose, 13 milijonų
pagarsėjusių ekonomistų, kaip kareivių liko invalidai, 5 milijonai
Paul Vocker, Federal Reserve žmonių buvo įvairiais būdais nužu
Lietuves bendruomenininkės Respublikonų partijos prieš rinkiminiame priėmime Philadelphijoje, Lietuvos diplo
dyti ir 26 milijonai liko be namų ir
matijos tęstinumui užtikrinti, kongreso narių tarpe ko sponsorių beieškant
Iš k.:
Roma Česonienė, Jūratė sistemos pirmininkas. Iždo sek
tėvynės.
Krokytė - Stirbienė, Respublikonų partijos komiteto lydė ris Wįlliam Brock, Danutė Muraškaitė, kongr. Charles retorius G.W. Miller, kurie pa
jm.
taria prezidentui kas darytina.
Dougherty (R_, Pa.), T. Gečienė ir Dalia Jakienė.
Nuotr R. Stlrblo

POKARIO METAI
ALBINAS BARANAUSKAS
Ištrauka iš baigiamo spausdinti
“Vinco Mazurkevičiaus romano”
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Dar anksčiau
čia gyveno
kunigaikščiai von und zu Weissenstein. Hitleriui pa
ėmus valdžią, turėjo emigruoti, dabartinis savi
ninkas yra Škotijoje, pas gimines, turi genealoginį
ryšį su Stiuartų dinastija.
— Atseit, pilis pavadinta jų vardu?
— Na, ne, priešingai, pilies vardą nešioja jie. Tai
jų titulas. Užtat — „von und zu“. O vadinasi Schloss
Wei88en8tein dėl to, kad pastatyta ant baltos kal
kinės uolos.
— Tai ji taip švytėjo prieš saulę, kai pamatėme
atvažiuodami!
Lauke jiedu nusileido paradiniais laiptais į žvy
ruotą kiemą. Dangus jau buvo pritemęs, ties juo
domis medžių viršūnėmis blizgėjo žvaigždės, abie
jose alėjos pusėse dunksojo seni, peraugę, iškeroję
alyvų krūmai su baigiančiais nukristi lapeliais.
Virginija suvirpėjo nuo vėsumos ir padavė Matu
levičių ranką, kurią šis suspaudė savojoje.
— Pas mus visai netoli — matai žiburius? O kas
per vienas tas tavo kaimynas Lizdas? Atrodo gan
išauklėtas, apsitrynęs.

kistanas atsisakė 400 milijonų
karinės paramos, tardamas,
kad už šią sumą jis galėtų nusi
pirkti tik Georgijos riešutų. Biu
džeto svyravimus labai ati
džiai seka infliacija, nes, jo
nesubalansuojant, skolų apmo
kėjimui paleidžiamos dolerių
spausdinimo mašinos ir iš kiek
vieno naujai pasirodžiusio
dolerio infliacija atsiima 18
centų.
Atrodo,
kad amerikiečių
pokarinė karta, išaugusi do
lerio vertės kritimo laikotar
pyje, yra apsipratusi ir per
daug galvos nesuka, kas bus ry
toj. Jeigu tik paimsime 1948
metus, kai Amerikos ekonomi
nis gyvenimas įėjo į normalias
vėžes, tada JAV pradėjo gy
venti savo žydėjimo periodą.
Doleris buvo ne tik sugriautos
Europos, bet ir viso pasaulio
vienas mėgstamiausių pinigų.
Šiandien jo vertė yra lygi 31,3
cento. Per 32 m. nė vienas prezi
dentas neišvengė infliacijos
augimo ir įvairių konjuktūrų
svyravimų, kurių pasėkoje do
lerio vertė smuko. H. Trumano
prezidentavimo metu jo vertė
buvo 90,2 cnt., Eisenhowerio —
80,7 cnt., Johnsono — 67,7 cnt.,
Nixono — Fordo nukrito iki
41,1 cnt.

— Be abejo, kaunietis. Nežinau, nė ką veikė, nė
kuo užsiėmė, bet puikus žmogus.
Ji trumpai pagalvojo.
— Ne, Lizdas nėra tikras kaunietis.
— Kodėl taip manai?
— Labai kaunietiškai kalba — žymu persisten
gimas. Ir, kaip kauniečiui, per daug mandagus. Koks
nors provincijalas, tiktai eilę metų Kaune praleidęs.
Gal kartais studijavo.
— Man niekad neteko jo matyti universitete.
— Ne, nepastebėjau nė aš. Tai 6a, va, ir mūsų
įėjimas. Saugokis, nesuklupk ant laiptelių.
Priemenėje jiedu paleido vienas kito ranką ir
ėmė abudu garsiai kalbėti, kad Virginijos tėvai
nepagalvotų, jog buvo sustoję prietamsyje bučiuotis.
Grįžusį po valandos į savo kampą salėje, Pranas
Lizdas sutiko nauju komplimentu:
— Koks jūs laimingas žmogus, ponas Matulevi
čiau, turėdamas tokią sužadėtinę!
— Jums patiko?
— Kam galėtų nepatikti? Taip graži ir taip
inteligentiška!
Matulevičius, kaip ir kiekvieną kartą, kokiam
nore jaunam vyriškiui kalbant apie Virginiją Mieleškaitę, pasijuto nesmagiai.
— O aš taip pat turiu sužadėtinę, — pasigyrė
Lizdas su neslepiamu pasididžiavimu.
— Aš tai jau žinojau, ko neištarė balsu Matule
vičius. Susilaikė tik nenorėdamas išsiduoti, kokiu
būdu priėjęs šios išvados. Lizdo pasiturėjimas bei
ištekliai, jo gebėjimas „apsirūpinti iš šalies“,
bavariški pagalvėliai, kaimiška duona, šviežias
sviestas ir rūkytas kumpis garsiai bylojo apie jo
širdies karalienės tautybę ir apie šios tėvų
užsiėmimą. Nebuvo ko nė stebėtis — nebe pirmasis ir
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nebe paskutinis. Tik darėsi keista, kad šį kartą bavarei kalnų ūkininkaitei pavyko sumedžioti ne kokį
nors kaimietį plechavičiuką, o inteligentą iš laiki
nosios sostinės. Kuo jį patraukė? Vien ūkio
produktais? Vogčiomis žvilgterėjęs, Matulevi6us šią
mintį tuoj pat atmetė — toks gilus, nuoširdus
jausmas švietė kaimyno akyse.
— Bavarė? — nesusilaikė nepasiteiravęs dis
krečiai nuleistu balsu.
— O, ne, ką jūs? — pasibaisėjo Lizdas. — Kaip
galėjo ateiti ir į galvą? Visai ne bavarė, o tikra lietu
vaitė, suvalkietė, iš Vilkaviškio apskrities. Atva
žiavo čia su mumis, apsigyveno apa6oje, mergaičių
bendrabutyje. Dabar kaip tik buvau nubėgęs
aplankyti: lygiai tokia pat salė, net su paveikslais
lubose, tiktai paveikslai šventi, iš Senojo Įstatymo.
Už tai merginoms ten ir atidavė, o ne 6a. Žadėjo
netrukus ateiti, supažindinsiu, pamatysite savo
akimis.
Tačiau Matulevičiaus išraiška, matyt, rodė tokį
nustebimą, kad, nelaukdamas ateinančios, nubėgo
parsivesti. Buvo tamsiaplaukė, garbanota, apvali, su
duobelėmis skruostuose, labai linksmų akių.
— Prašau susipažinti su mano kaimynu: ponas
Matulevičius. Mano sužadėtinė Alina Stonytė.
— Labai malonu, panele. Jūs vi Ikariškietė?
— Taip.
— Žinote, iš Vilkaviškio esu ir aš pats.
Ji kiek susimaišė.
— Ne, aš ne iš miesto, o tiktai iš apylinkės.
— Ta6au vis tiek kada nore gal teko susitikti?
— Kada nore gal ir teko...

(Bus daugiau)____________________
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Toronto, Ont.
VAKARONĖ
SU DAILININKAIS
TAMOŠAIČIAIS

Kovo 16, sekmadienį, 4 vai. p. p.
•Toronto Prisikėlimo parapijos Pa• rodų salėje įvyko lietuvių taulodailės supažindinimo popietė
su dailininkais Anastazija ir An
tanu Tamošaičiais bei jų pasiek
tais laimėjimais lietuviškosios dai
lės srityje.

Vakaronę trumpu žodžiu ati
darė 'Lietuvių Tautodailės insti‘ jtuto Kanadoje pirm. inž. Leopol
das Balsys, o įvadą padarė Irena
Šemaitė-Mežkilejohn. Pagrindinis
programos punktas buvo A. ir A.
Tamošaičių neseniai iš spaudos
< išėjusios knygos “Lithuanian Na
tional costume” supažindinimas.
Jį atliko dr. R. Vaštakas,
pa
teikdamas pluoštą istorinių -bruo
žų iš lietuviškos tautodailės pro‘ eities ir supažindindamas
su
knygos paruošimu.
” A. Tamošaitis papildė skaidrėi mis “Lietuvių tautodailės drabu
žiai ir jų audeklai”. Ta pačia pro
ga parodų salės sienose, labai
tvarkingai 'buvo iškabinti tauti•nių rūbų audiniai: juostos, priet.juostės ir kt Drabužius, audinius,
juostas ir lėles pagamino Anasta>:zra Tamošaitienė, Aldona Veselpkitnė, Gražina Urbonienė, Kristi
na Pikūnaitė, Antanina Baltru*> šaltytė, Sofija Balsienė, Geno' vaite Mačiūnienė, Marija Girėnienė ir Greta
Baltuonienė.
i.Paaiškinimus į skaidrėse rodo"mus moterų tautinius drabužius
težkė dail. A. Tamošaitienė. Po
dr. R. Vaštako paskaitos apie
knygą dar kalbėjo dail. A. Tamo
šaitis.

i: Kiekviena tauta turi savo sef dovinius papročius ir jų tyrinė
tojai renka, spausdiną, 'knygose,
kaip tautinį lobyną. Senieji tauti
niai papročiai ir esą mūsų nau
josios kultūros pagrindas. Jie kar
tais sunku tęsti — pritaikyti nau
jų laikų gyvenimui, tačiau lietu
vių tautiniai drabužiai darniai ir
lengvai įsilieja į dabartinį gyvenimą atstovaudami tautinei kul
tūrai.

“Lithuanian National Costume“ autoriai užbaigė ilgų metų
sunkų darbą. Pabaigtuves suren
gė tos knygos leidėjas — Lietu
vių Tautodailės institutas. Veika
le autoriai stengėsi atidengti lie
tuvių tautinių drabužių istori-

SKAUTAI
(Atkeltu ii 2 paL)
šiem tik gero linkinti moteris, pa
vyzdys ištvermingos ir kuklios
skautės skautės. Nuo pat jaunys
tės ji serga nepagydoma liga ir
dėl to niekada negalėjo dirbti. Iš
laikė ją artimieji, o jiems mirus
liko viena ir, aišku, be pensijos.
Sveikatai leidžiant, duonos kąs
nelį užsidirba megzdama.

Mielos sesės, neapvilkite ir ne
pamirškime jų ir toliau. Paleng
vinkime ir pradžiuginkime jų
pilkas senatvės dienas. Ypatingai
prisiminkime jas Velykų šven. čių metu. Jūsų pagalba vargs
tančiom sesėm, yra vienintelis sau
lės spindulys jų vienišame gyve
nime.
L S. Seserijos Socialinio sky• riaus adresas: 516 Charlton Ave
nue, Willow Springs, Illinois
: 60480.

Budėkime!

/. s. V. Laukaitienė
LS Seserijos Socialinio
skyriaus vedėja
*

RUOŠKIMĖS STOVYKLAI

šių metų Chicagos skautų-čių
• stovykla Rako
stovyklavietėje
■ įvyks liepos 12 — 26 dienomis.
Visas skautiškas šeimas prašome
turėti tai omenyje, planuojant
šeimų atostogas. Daugiau žinių
bus paskelbta artimoje ateityje.

LIETUVIAI HORIDOIE
Palm BearJv

’

Fla.

Ikolą perskaitė valdybos vicepirm.
į
Jakubauskienė. Apylinkės val-

maftienė, L. StaŠkūnas ir A. Mi
laševičius. Ir šių metų kaden
cijai valdyba lieka iš septynių
narių. Pareigomis pasiskirstys ar
timiausiu laiku. Susirinkimas baig
tas tautos himnu. Po susirinkimo

LB APYLINKES VEIKLA iI djbos
dybos veiklos pranešimus padare
ją, geografiją, išaudimą, pasiuvi
Į pirm. Strazdas, ižd. A. Šalkauamą, dėvėjimą ir jų grožį. J. B. Da
Jakubauskienė, Giniotienė ir Šal
Kovo 15 d. LB Palm Leach apy-1 kas- Kontrolės komisijos aktą per- kauskienė visus pavaišino kavute
naičio spaustuvė atliko pasigėrė
linkės valdyba buvo sušaukusi skaitė Aušrotas. Lietuvių fondo ir skaniais pyragaičiais.
tinai puikų spaudos darbą.
P. Mikšys
metinį narių susirinkimą, į kurį pranešimą padare atstovė Aušrošia proga autorių vardu dėko
tsilankė LB Krašto valdybos pirm. tienė ir Lietuvių kapų— sekci
jo šios
dienos iškilmių rengė
inž. Vytautas Kutkus su ponia jos pirm. Jakubauskas. Protokolas
jams ir atlikėjams: prof. Romui
ir Floridos apygardos
valdybos aktas ir pranešimai priimti be
Vaštokui už knygos “Lithuanian
LĖKTUVAS GATVĖJE
pirm. Kazimieras Gimžauskas. pataisų. Be to Jakubauskas pa
National Costume” sutiktuvių
Apie 6 mylios nuo Midway
Apyl. pirm. Z. Srazdas pristatė reiškė, kad jis turįs paruoštą pla
kadbą, Irenai Meikslejohn už iškil
apygardos pirmininką ir pakvie ną, kaip įsigyti šios mūsų kolo aerodromo kovo 22 d. nukrito
mių pravedimą inž. L. Balsiui,
tė tarti žodį. Pirm. Gimžauskas nijos lietuviškus namus. Dėl laiko lėktuvas, 65 gatvėj ir Mobile,
L. T. instituto pirmininkui, už
trumpai, bet labai vaizdžiai pa stokos negalįs to viso plano išpa Bedford Parke. Pilotas R. Stein
pasakytus žodžius, Jonui Milte
pasakojo jo vadovaujamos apy sakoti, todėl jeigu kas norėtų tų i berg, 40 m., mažai sužeistas,
niui už skaidrių ir filmo parody
gardos valdybos veiklą. Būda namų būti dalininku, prašė visus bet su juo skridusi Carey Flemmą. Dėkojo platintojams: Vita
mas ir „Draugo“ romano kon tuo reikalui jį kreiptis.
ming, 22 m., buvo sunkiai sužeis
liui Matulaičiui, Marytei Vasi
kurso premijos įteikimo komiteto
Dviejų metų kadencija yra pa ta ir mirė. Steinberg yra buvęs
LINKIME VISIEMS
liauskienei, Kristinai Pikūnaitei
pirmininkas, kvietė visus atsilan sibaigusi šių valdybos
narių: sąlyginiai nuteistas ir paliktas
ir visiems atsilankiusiems į iškil
kyti balandžio 9 d. į St Peters- Strazdo, Jakubauskienės ir Saikaus policijos priežiūroj už prekiavi
MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS
mes.
burgą, kur Lietuvių klube įvyks ko. Jų vieton išrinkti: I. Mano- mą marihuana,
Ta pačia proga KLB krašto v- “Draugo” romano konkurso pre
ba parodė popietės dalyviams pui mijos įteikimas. Pristatė inž. Kut
kų filmą. Filmas apie dailininkus kų kaip LB Krašto valdybos pir
Tamošaičius susuktas jų sody mininką ir Lietuvių fondo ilga
boje, Kingstone, dalyvaujant Ha metį,' jau 12 metų perrenkamą
>
•
Linksmų Šv. Velykų Švenčių!
ir
miltono Taut šokių ansambliui tarybos narį. Per tiek daug me
“Gyvatarui”.
tų vykstant iš jo gyvenamos vie
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems!
ši kultūrinė popietė buvo už tos Detroito į Lietuvių fondo po
baigta visų dalyvių pavaišinimu sėdžius Chicagoje, koks tai esąs
—kava ir pyragaičiais.
didžiulis pasiaukojimas. Inž. Kut
Pr. Aišėnas kus ilgesniam savo žodyje papasa
kojo prieš jį buvusios ir dabar
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
tinės jo vadovaujamos valdybos
ŠVENTĖ
nuveiktus darbus.
Nuoširdžiai
dėkojo visiems lietuviams už skir
1980 m. kovo 23 d» Toronto
lietuvių Prisikėlimo parapijai ir tas Lietuvių bendruomenei au
jos
parapiečiams
ilgesniems kas, kurios už praėjusius metus
laikams pasiliks kaip itin prisi beveik visose apylinkėse jau pus
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
antro karto didesnės. Šis aukų
mintina, gal net istorinės reikš
didėjimas įgalinąs vis daugiau
mės sekmadienis.
darbų atlikti švietimo, kultūros
Tą dieną įvyko bendra vaka ir Lietuvos laisvinimo srityse. Be
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVE
rienė, o taip pat naujai nupirk to šis aukų didėjimas aiškiai įroPardavėjai kalba lietuviškai
to parapijos pianino krikštynos. dąs Lietuvių bendruomenės at
Naujai atidarytas “JERRY SHARKO’S” Restoranas
Kūmais pakviesti S. ir A. Viskon- liekamų darbų įvertinimą. Lin
4840 So. Athland Avė.
Chicago, Illinois „
2225 Ogden Ava., Usle, III. 60532
tai, kaip pirmieji ir stambesnie kėjo visiems ir ateityje nepavarg
(1 mylia į vakaras nuo kelio 5S aut Ogden Avenue)
Tolof. — YArds 7-1272
ji pianinui pirkti aukotojai.
ti ir vis daugiau skirti aukų, o be
-4>
Prieš pradedant programą, ati jų nebūtų tokios didžiulės ir gra
Telefonas — 8524500
daromąjį žodį tarė parapijos tary žios šokių šventės, Lietuvių die
bos pirm. Taseckas. Programos nos, Jaunimo kongresai, LB sei
1
’ WEST,
St.
tir
punktų pranešinėtoja pakviesta mai ir visa kita. Prašė nepamirš
U
Telef. — LUdlow 6-3030
parapijos tarybos narė Aušra Kar- ti ir Lietuvių fondo. Visi turėtu
kienė.
Visuose restoranuose yra puikios vėdinamos salės tinkamos
me būti jo nariais, o esantieji
vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos ir
Naujai įsigytojo muzikos inst kad pagal išgales vis padidintų
užsienio gėrimai.
rumento pašventinimo ceremoni savo įnašus. Prašė nepamiršti L.
jas atliko parapijos klebonas kun. fondo darant testamentus. Abie
Savininkai DONALD ir GERALDAS ŠARKOS
A. Simanavičius, OFM.
jų pirmininkų pranešimai buvo
Gi pianino išbandymui ir kon išklausyti su dideliu dėmesiu, o jų
certo pirmajai daliai atlikti, -pra kalbos kelis kartus pertrauktos
linkime
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
nešėjai A. Karkienei jį pristačius, gausiais plojimais. Apyl. pirm.
Strazdas nuoširdžiai jiems padė
paprašytas svečias iš Amerikos,
MOŠŲ KLIENTAMS. DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS
Linkime visiems savo klientams ii draugams
kojo už atsilankymą ir praneši
pianistas, prof. A. Kuprevičius.
mus.
Prieš vakarienę maldą sukai
Po to sekė metinis narių susi
<065 Anhar, Cktaųn, III, 80832 — T.L Y* 7-5980
bėjo kun. Barnabas Mikalauskas, rinkimas, kuriam pirmininkavo
Kepame įvairių rūšių duoną, įvairius tortus ir pagarsėjusį ra
P. NEDAS • NEDZINSSAS
OFM. Pianino šventinimo ir me B r. Aušrotas ir sekr. dr. K. Ginioguolį (Bauznkueheną), kurį atanSame ir paštu.
tinės tradicinės vakarienės prog tienė. Pereito susirinkimo protoramą užbaigė Toronto Vyrų cho
NAUJOSE, ŽYMIAI PADIDINTOSE PATALPOSE
ras „Aras“, vadovaujamas V. Verikaičio, kuris, akompanuojant
4627 So. Hermitage Avenue
Tel. LA 3-1510
nauju pianinu muz. St GaileviCHICAGO. ILLINOIS 60609
čiui, išpildė šiuos kūrinius: A
Mikulskio „Už aukštų kalnų“, V.
Verikaičio harmonizaciją „Pražy
r Alma Stepaitlenė. Dainų ir arijų plokštelė.
DAINOS IR ARUOS
do jazminai“, J. Bertulio „širdis
Apynėlis, Rytmečio bortai, Meilės eleksyras ir
BALTIC BAKERY (Marąuette Park)
dar žydi“, taip pat choro vado
kitos. Akompanuoja Aloyzas Jurgutis.
2616 Wcst 60th Street — Telef 737-6784
vo
V. Verikaičio
specialiai
y^ina $7.00
„Arui“ paruoštą seną amerikie
Lietuviškos Lengvos muzikos rinkinys: žalio
AKVARELE
tišką dainą „Mano kaimas“, T.
ji banga, Dar nežinia, Tu man brangiausia,
Makačino humoristiško stiliaus
Oi, oi, oi!, Polka, Mažasis šeikas, Daina apie
„Mano pypkė ktfkavinė“ ir, aud
Kauną, Jūreivių valsas ir kitos. Kaina $6.00
ringiems plojimams apraminti,
K. V. Banaičio maršiško stiliaus
Moterų kvartetas, direktorius L Stukas, ak
VILUA
“Žygis į Vilnių”.
ompanuoja A. MaleskL Dainos — Kur gimta
padangė, Apynėlis, Oi motinėle, Rid rito, UŽ
šiame puikiame parengime da
mėlynų
marių, Piršliai, KareivėHai ir kitos
lyvavo per 400 dalyvių, jų tarpe
Kaina $6.00
— Lietuvos gen. konsulas dr. J.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Mr- and Mrs. Anthony B. Petkus
Mr. and Mrs. Donald A. Petkus

Harry Seigan šeima ir visi krautuvės tarnau
tojai linki visiems draugams ir klientams
SEIGAN

SHARKO S

C O.

6301 W. 63rd

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

BALTIC

BAKERY

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ SIAS PLOKŠTELES?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Žmuidzinas su žmona, visa eilė
kunigų, seselių vienuolių ir dau
giausia — pasauliečių: parapiečių ir svečių. Programos atlikimo
vadovai, pianistas A. Kuprevičius,
akomp. muz. St. Gailevičius —
apdovanoti gyvomis gėlėmis, o į
sceną iškviestas parapijos kleb.
kun. A. Simanavičius, OFM, pa
sakė padėkos žodį. Tų „ačiū“ jis
turįs daug kam ir už daugelį ką
tarti.
Iš čia pat
jis juos iš
vardino: tai suaukojusiems tokią
didelę sumą parapiečiams ir ge
radariams iš šalies — šiam pui
kiam pianinui įsigyti, o taip pat
— šio puikaus parengimo su ruo
šėjams —
parapijos
tarybai,
daibščioms šeimininkėms ir vi
siems tiems, kurių darbo dėka šį
vakarą taip gražiai ir kultūrin
gai praleidom.

■Vanys Aišėnas

Vanda Stankienė. Orkestras ir trio — Bobby
Christian. Svajonė, Joninių vabalėlis. Apka
bink mane, Tik nežinau, Kas iš to ir kitos
Kaina $5.00

SUTEMŲ GARSAI

Vanda Stankienė. Orkestras Bobby Christian,
muz. Vytautas Jančys. Neužmirštuolės. Ilge
sys, Ar pameni, Sudiev, Sidabrinės naktys ir
kitos pramoginės dainos.
Kaina $5.00

AR PAMENL.

Šioje plokštelėje rasite: Tu, leme gimta, Ko
nerimsti tu, širdie, Kalnų sėkmė, Nebark ma
nęs, Daina be galo ir įvairios kitos. Išleido
KUR LYGŪS LAUKAI

—

Kaina $6.00

“DAINA”, Chicago.

Sveikiname savo klientui ir visus pažįstamus.

LAVER6NE PHARMACY, 50ffi Av*. Ir I4fli st.
Cicero, minoia, Phone 652-1070

Kalbame

lietuviškai

E. O«nolak, R. Ph. — A. Liutkus, R. Ph. — R- Rofenan, R. Ph.

■J

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
įminu risiemi savo klientams ir draugami

Užsakymui austi: DRAUGAS, 4540

W.

63rd

St,

KAZYS ČESNAUSKAS

Chleagc, III.

00629. Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokltelę persiun

K0NTRAKT0RIUS

timui. Illinois gyventojai taipgi moka 5% mokesčių.

6425 So, Talman Avė., Chicago, IIL 60626
Tolei. — HEmlock 6-2812

Užsakymams į Kanadą reikia pridėti $1.75 pašto išlaidoms.

-J
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BOSTONO ŽINIOS
„RUDENS RITMU*

Kultūriniam subatvakary ko
vo 22 d. buvo sutiktuvės rašyto
jo Jurgio Šlekaičio poezijos rin
kinio „Rudens ritmu“.
Vakarą pradėjo Subatvakarių
pirm. inž. Edmundas Cibas. Jis
pakvietė Birutę Vaičjurgytę su
pažindinti su rašytoju Jurgiu Blekaičiu ir literatūros kritiku Vy
tautu A. Jonynu, ką ji labai gra
žiai atliko. Literatūros kritikas
Jonynas kalbėjo apie J. Blekaitį,
pradėdamas nuo jų gimnazijos
pirmųjų suolų, kur jie mokėsi,
iki paskutinių dienų, kada jie iš
siskyrė. Dabar Šlekaitis gyvena
Washingtone, D.C., o Jonynas
Kanadoje. Toliau apžvelgė Jur
gio Blekaičio raštus, pradedant
pirmaisiais, o ilgiausiai sustojo
ties paskutiniąja „Rudens ritmu“.
Ilgai kalbėjo nagrinėdamas visais
literatūriniais požiūriais, net pa
lygindamas su senesniais Blėkaičio rašiniais.

Pats autorius Jurgis Blekaitis
paskaitė keletą naujų eilėraščių,
kurie neįtraukti j šią knygą.
Kas įdomu, kad tokiais rengi
niais yra didelis susidomėjimas.
Tautinės s-gos salė buvo perpil
dyta publikos. Buvo daug jauni
mo, o taip pat atvažiavusių iš
Cape Codo, Worcesterio ir kitų
vietovių.
Programai pasibaigus,
daug kas. įsigijo naują knygą, o
autorius, norintiems, ją pasiraši
nėjo.

pagerbiant Miss Lithuania of N.
E. — Nijolę Ivanauskaitę.
Reikia stebėtis p. Minkų ryžtu,
nepavargimu ir noru dirbti radi
jo vaflandėlėje ir renginiais, ku
riuos jie vis surengia žiemą ir va
sarą, ty. du renginiai. Juk
jie
abu gimę, augę ir visą gyvenimą
praleidę Amerikoje, o dirba lie
tuvišką darbą. Linkime p. Min
kams sveikatos ir geros nuotai
kos šiuose jų dirbamuose dar
buose.
FILMAS APIE REŽISIERIU
JONĄ JURAŠĄ

Kovo mėn. buvo susuktas fil
mas apie lietuvį režisierių Joną
Jurašą. Filmavimas vyko Providence mieste, Rhode Islando vals
tijoje, “Trinky Sąuare” teatre. J.
Jurašo spektaklio (Erdmanos „Sa
vižudžio“) repeticijų metu. Ori
ginale filmas pavadintas „Director in Exile“. Jame, šalia J. Ju
rašo režisūrinio darbo, meninės
apie jį apybraižos, sumaniai įpin
ti balsai iš užkulisių, atskleidžią
režisieriaus sunkumus Sovietų
akupuotoje Lietuvoje. Sio filmo
premjera įvyks balandžio 3 d.
Bostono televizijoje.

15 MINKŲ RADIJO
VALANDĖLĖS PARENGIMO
Kovo 23 d. seniausios Naujo
joj Anglijoj lietuvių Tadijo prog
ramos, vedamos Stepono ir Valen
tinos Minkų, įvyko 46 metų su
kakties proga koncertas. Koncer
tą pradėjo atidaromuoju žodžiu
Steponas Minkus. Sios sukakties
proga šią programą ir jos vado
vus sveikino So. Bostono Lietuvių
Piliečių d-jos pirmininkas Danie
lius Averka ir visuomenės vardu
Antanas Andriulionis. Abu svei
kintojai nepagailėjo gražių žo
džių Minkams už jų ryžtą ir dar
bą vedant šią lietuvių radijo va
landėlę.

Komp. O. Lapinskas

NAUJOVĖS LAUKIAMAM
LAISVĖS VARPO KONCERTE

Radijo valandos „Laisvės Var
pas“ veikla remiasi ne tik kas
sekmadienį lietuvių ir anglų kal
bomis perduodamomis lietuvių
programomis iš dviejų radijo sto
čių, bet taip pat jo rengiamais
Programą atliko „Paslapties“
koncertais, kurių kasmet įvyksta
kvartetas iš W. Hartford, Conn.
po du — pavasarį ir rudenį. Tie
ir pantomimikas Paulius Rajec
koncertai išsiskiria iš kitų ren
kas iš New Yorko. Kvartetas dai
ginių savo aukštu lygiu, naujo
navo pakaitalais, kartais solo,
kėmis ir punktualumu (ko mes
kartais duetu, daugiausia trio, o
visur pasigendame). Jau visi žino,
kartais ir visas kvartetas. Jų prog
jei Laisvės Varpas rengia koncer
rama įvairi ir įdomi: Išėjo tėve
tą, tai jis bus įdomus, kuo nors
lis į žalią girelę —Šimkaus, Kam
naujas, pradėtas punktualiai tą
pelis mielas ir brangus — Mrovalandą, kuria jis skelbiamas.
zinsko, Kur gimta padangė —
Balandžio 13 d. 3 vai. p.p. So.
Bražinsko, Nesugausit dainos —
Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos tre
Raudonikio, Barkarolė — Gaide
čio
aukšto
salėje įvyks jau 41-mas
lio (žodžiai Santvaro), Prie Šven
tosios pakrančių — Raudonikio, Laisvės Varpo tos rūšies renginys.
Tėvynė Lietuva — Bražinsko, Ne Jame bus trys naujovės: komp.
sek sau rožės prie kasų — Pau Dariaus Lapinsko sukurta „Tol
lausko, Atjok, berneli, vakare — minkiemio“ kantata, Bostone dar
Pociaus, Drugelis — Davis, Gim negirdėta solistė Laima Lapinskie
tinė ir Tu — Makačino, 'Lopši nė (mezzosopranas) ir jaunas
nė — Mozarto, Žibėk, žiedeli — smuikininkas Aras Lapinskas, ku
Gaižausko, Mano Džiaugsmas — ris dalyvaus ne tik kantatos at
Carpenters, Vieversys — Luboff, likime, bet taip pat solo smui
Paryžiaus Tango — Bruno, Oi, ku atliks G. Ph. Telema ir E.
Tu, Joneli — Švedo. Dainininkės Mcflenhauser kūrinius. Akompa
lietuviškas dainas —
lietuvių niatoriumi bus komp. Darius La
kompozitorių dainavo pasipuošu pinskas.
Tolminkiemio kantata parašy
sios tautiniais rūbais, o vėliau pa
ta
smuikui, mezzo-sopranui ir forkeitė juos sukniomis.
tepionui, naudojant iš K. Done
Pantomimikas Paulius Rajec laičio „Metų“ teksto ištraukas ir
kas pavaizdavo: Magiška virvė, liaudiškuosius mūsų dainų žo
Cowboy, Subway, Užburta šluo džius. Kūrinyje naudojama seno
ta ir Kelionė į Lietuvą: pasiruo viškos, barokinės kantatos for
šimas, Maskvos muitinėje, sap ma, tik vietoje bažnytinių gies
nas ir pas gimines Lietuvoje. Apie mių joje įvestos lietuvių liaudies
pantomimiką trumpai
kalbėjo dainos.
Mykolas Drunga, pažymėdamas
Kaip visuomet, leidžiama kon
jos kilmę ir tolimesnį vystymąsi, certo programos knygutė, | kurią
o taip pat supažindino su Ra bus įtraukti koncerto garbės rė
jecko atliekamais vaizdais.
mėjai, rėmėjai ir talkininkai, ku
Visa „Paslapties“ atlikta prog rie parems koncerto rengimą pi
rama buvo įdomi ir susilaukė gau nigais. Tuo būdu sudaromos są
sių plojimų. O pantomimikas Pau lygos mūsų organizacijoms, pro
lius Rajeckas tikrai yra šarvo an fesionalams ir verslininkams įsi
ties specialistas. Jo visi judesiai jungti į Laisvės Varpo kultūrinę
taip išraiškingi,kad reikia stebė veiklą.
tis jų tikrumu,ir labai supranta
Laisvės Varpo vedėjas ir pra
mi. Jeigu kartais matydavom te nešėjas yra vilnietis adv. Petras
levizijoj Red Skelton, tai mūsų Viščinis.
Rajeckas yra nepalyginami geres
POSĖDŽIAVO VYČIAI
nis.
Po visos šios programos vyko
Kovo 22 d. Bostone posėdžiavo
loterija, vaišės ir šokių balius, Lietuvos Vyčių centro valdyba ir

LAIŠKAI DRAUGUI
KNYGOS KELIU
t o
Daugelis suinteresuotų klausi
nėja, kaip yra su „Pirmūnių akademikių“ knyga. Dėlto noriu pa
skelbti viešumai šias žinias.
A. a. Magdalena Galdikienė,
plačiai žinoma lietuvių visuomenininkė, savo laiške rašė:„Džiaugiuosi Tamstos sumanymu atžy
mėti lietuves pirmūnes profesio
nales bei visuomenininkes. Taknyga bus pastovus moterų sieki
mų dokumentas ir liudys mūsų
kultūrinį lygį“.
Kalbama apie „Pirmūnių akademikių“ knygą. Si turėjo būti se
niai išleista, bet sutrukdytas iš
Sol. L. Lapinskienė
leidimas dėl mano leidėjo (Lie
tuvių Moterų klubų federacijos
apskričių bei kuopų atstovai iš New Yorke) netikėto atsisakymo
įvairių vietovių, šis posėdis spe knygą išleisti. Priežastis — neturi
. .
r >c
cialiai, be einamųjų darbų, tarė pinigų.
Kad ir sutrukdytas didelis dar
si įvyksiančio Vyčių seimo reika
bas
ir sugaišintas dvejų metų lailais. Vyčių seimas įvyks Bostone,
Į
kas,
tačiau sutrukdymas dar nėBoston Park Plaza viešbutyje, rug
,ra knygos praradimas. Per 30 metų
piūčio 6-10 dienomis.
rinkta medžiaga yra milžiniškas
PARENGIMAI
darbas, pareikalar^ęs įdėti daug
Balandžio 13 d., per Atvelykį, darbo valandų ir laisvo laiko.
Laisvės Varpo koncertas Liet. Pilie Nebegalėčiau dabar sustoti pu
siaukelėj, kai 'knyga yra visai pa
čių d-joj So. Bostone.
Balandžio 20 d., sekmadienį, 7 ruošta spaudai. Jūo labiau, kad
vai. Tautinės s-gos namuose Lie
tuvių Bendruomenės Bostono apy
SUKAKTUVINIS BALIUS
•* r .
linkės visuotinas susirinkimas.
Amerikos
Lietuvių
inž. ir arch.
Gegužės 4 d. 3 vaJ. p.p. Mo
tinos dienos minėjimas ir rank sąjungos Bostono skyrius savo 30
darbių paroda Tautinės s-gos na metų veiklos sukakties balių ruo
šia 1980 m. lapkričio 1 d. 7 v.v.
muose.
Gegužės 11d. Sv. Petro lietu
vių parapijos . 75 metų sukaktis ir
parapijos sueiga — reunion Lan
taną restorane, Randolph, Mass.
Birželio 14 d. 6:30 vai. vak.
Baisiojo birželio minėjimas. 6:30
v.v. Sv. Petro lietuvių parapijos
bažnyčioje So. Bostone bus pa
maldos už Sibire kenčiančius ir
nukankintus. Po pamaldų minė
jimas parapijos salėje po bažny
čia.

jau ir pati esu įdėjusi nemažai DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 2 d.
pinigų.* Kokiu būdu?
Daugelis atsiuntė man su dide
liu pasitikėjimu savo motinų re
tas, niekur nebegaunamas fotografijąs. O aš, savo leidėjo nu
stojusi ir praradusi viltį tuojau
tą knygą išleisti, skubiai turė
jau perfotografuoti visas 103 fo
tautiečiams
tografijas tam, kad tuojau jas ga
lėčiau sugrąžinti savininkams ir
tiksliais adresais paštu išsiunti
nėti. Aišku, susidariusias sąskai-.
tas turėjau pati tuojau užmokėti.;
Tačiau liko moralinis pasitenki- ■
nimas, kad nuotraukas visiems;
VaMjM — PETRAS PETRUTIS
sugrąžinau, nieko neapvyliau ir.
niekam nelikau skolinga.
2422 W. Marąuette Ri, Chieago, DL 60629
Kad rankraštis nepražūtų, pa
ruošiau tikslų nuorašą su viso
Teist GB 6-2242, GR 6-2271
mis iliustracijomis ir išsiunčiau
į Wąshingtoną, D.C., The LibraJfaigoao radijo programos transliuojamos pirmad. — penkt.
ry of Congress. Jau gavau mano
ano 7 U 8 vaL ryto ii stoties WNIB banga 97,1 FM
rankraščio įregistruotą
numerį
Nr' 7370517.

S

Linksmų Šv. Velykų švenčių
linki

visiems

MARGUTIS

Ieškodama tikro ir rimto lei
dėjo, sulaukiau sausio 17 dieną
laiško iš labai gerbiamo asmens,
plačiai žinomos lietuvių ir ame
rikiečių pasaulyje gabios juristės,
dabar jau nebepraktikuojančios
advokatės dr. Zuzanos Dainienės.
Dr. Z. Salnienė (Shallna) prita
ria moterų darbuotei atžymėti ir
išleisti knygą, žada finansiškai
padėti. Šiuo metu daktare kiek
sunegalavusi — buvo apsikrėtu
si influenza — ir gydytojo pata
riama turi pabūti namie.
Linkime didžiai gerbiamai dr. i
Z. Šalnienei geriausios sveikatos.
Janina Narūnė-Pakštienė

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linki
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

visiems savo klientams, draugams

linki visiems savo klientams ir draugams

ALFRED J. FANTOZZI
I K $ U R A N C E

*

2422 Seirtti Oakley Ava., Chicago, III.
NOTARY PUBLIC
Phone: VI 7-7766

Lietuvos kariuomenės šventės
minėjimas įvyks lapkričio 23 d.
Liet jPil. d-jos salėje, So. Bostone.

ir pažįstamiems
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

COSMOS PARCELS DCPRESS CORP.
2501

V.

69th St, Chieago, DI. 60029

n

Tat — WA 5-2737
V. VALANTINAS,

LIETUVIŲ

SmUUm

OPERA

Orffo

CARMINA B URANA
ir

Leoncavallo

PA JACAI

D. HickK
Režiroriua

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

1980 m.

Linkima visiems mūrų klientams ir draugams

Balandžio 19 d., 8 vai. vak.
Balandžio 30 d., 4
popiet išparduota
Balandžio 26 d., 8 vai. vak.
it*.
Choreografė

C

Marijos mokyklos auditorijoje,
67-ta ir Califomia Avenue
*
Chicagoje

».

Choreografaa

&

DIDŽIULIS BALETAS. BERNIUKŲ CHORAS
OPEROS CHORAS

t *..

EGG STORE
6190 So. Archer Avenue

Tel. 284-8704

Kiauliniai, vaisiai ir daržovės pristatomi tiesiogi
niai ii fermų kiekvieną dieną didaliAma pasirinkime.

Bilietai - parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50
8. Bara.,------balkone: $15.50, $11.50, $7.50
Canio
Gaunami Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 gt St.
Chicago, m. 60629
471-1424
Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu,
išrašant čekį Lithuanian Opera Co. pavadinimu

K.

— -

Brazi.,

Tonio

---- Jr

. ................. •••••■•........ .

j TIK KĄ fStJO IŠ SPAUDOS |
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNTGŲ

i

KATALOGAS
Visus ir iš visur
kviečiame atvykti į spektaklius

Didelio formato, 184 pusi. Kleistas 1980 m.
A. Grigą.,
Baritoną.

G. Capkaaakienė.
Sopraną.

Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso
fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainorėliai, įvairios plokitelės, vėliau
siai iileistos knygos ir Lt
Katalogo kaina su persiuntimu tik 81.00.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4848

W. Gird St„

Dtilcap, IL 60628.
P. Gaila..
Tenorą.

C. Kogut.
N«dd«

M. Momkienė.
Nadd.

J. Savrimu,
Beppe

L. Stūksą.
Silvio

■ ■■•■•GeGaepiGGaeiaGaflGGesiGntiGGGaRieeeGGGRoeaeeeeoeeeMeMeeoooGoeGeeeMeeMk

Perskaitę Draugę, duokite jį kitiems pasiskaityti.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 2 d.
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POLIW SĄŽINES APYSKAITA
Politinių studijų savaitgalis

REAL

IGNAS MEDŽIUKAS

Los Angeles Sv. Kazimiero par.
salėje, sausio 26 — 27 d. įvyko
politinių studijų savaitgalis. Tai
buvo lyg metinė sąžinės apys
kaita. Pasikeista mintimis, pada
rant atitinkamas išvadas. Pasi
sakyta dėl Helsinkio baigiamojo
akto, į kurį kai kas dėjo tiek daug
vilčių. Ieškota kelių, kurie turė
tų būti tinkamiausi mūsų veik
lai esamoje situacijoje.
Studijų savaitgalis suruoštas
bendromis pastangomis LB Va
karų apygardos, LJS Los Angeles
skyriaus ir LFB Los Angeles sam
būrio. Šį įvykį pradėdamas LFB
sambūrio pirm. dr. Z. Brinkis pa
lietė lietuvišką problematiką, sėk
mingą LB užsimojimų vykdy
mą, iškeldamas respektavimą au.fetojo valios, skiriant paramą
svarbiesiems lietuviškiems reika
lams. Kartu prisiminė ir praeity
je tokių politinių studijų uolių
jų dalyvių (dr. J. Jurkūno ir prof.
S. Žymanto), jau iškeliavusių į
anapus, įnašą. įvadinį žodį tarė
R. Dabšys, LB Vakarų apygar
dos pirmininkas, atkreipęs dėmesį
į politinę padėtį pasaulyje, rinki
minius metus ir su jais susijusius
aspektus, kurie galėtų būti pa
naudoti Lietuvos laisvės reikalui.

Jaunimo politinis sąmoningumas
Tai buvo pirmoji tema, svars
toma pasiskirsčius sritimis, sim
poziumo būdu. Dalyvavo Danu
tė Barauskaitė, stud. Asta Gra
bauskaitė, stud. Daina Gudauskai
tė, stud. Gintaras Grušas ir stud.
Rimas Polikaitis. Vadovavo Da
lia Navickienė, kuri publiką su* pažindino su "simpoziumo daly
viais.
D. Barauskaitė lietuvišką jau
nimą, išsisklaidžiusi pasaulyje,
palygino savotiškam hibridui, ku
ris jungia praeitį su ateitimi. Jau
nuolio asmenybei formuojantis,
veikia gyvenamo krašto ir šeimos,
kurioje jis gimė, įtaka. Nustatyti
tautinį identitetą svarbu asmeni
nei pusiausvyrai palaikyti. Ji iškė
lė dialogo reikšmę, kuriame bręs
ta sąmoningumas. Jaunimo kon
greso patirtis buvusi labai nau
dinga, nes diskusijos supažindino
su įvairiomis pažiūromis ir praplė
Tė "akiratį. “Jei mes tikrai nori;me savyje stiprinti politinį sąmo^ningumą ir savo veiklą, turime
vesti nuolatinį dialogą ne tik
'' jaunimo ar vyresniųjų tarpe, bet
kartu vieni su antrais. Turi būti
dialogas, o ne vien tik vienpusiš
kas pamokslas”.

A. Grakauskaitė kalbėjo, kad
nusiskundžiama, jog jaunimas
. nesidomi politika. Jaunimas teisi
nasi, kad neturi patirties, neįdo
mu ar vyresniųjų tušti ginčai
veikia neigiamai. Pastebima, kad
jaunimo tarpe yra nesiįdomaujančių ir nesekančių pasaulio
įvykių. Tokie dažniausiai nesu
pranta ir lietuvių tautos vaid
mens santykiuose su kitomis tau' tomis. Be to, jaunimą kartais gąs
dina žodis “politika”. Gal geriau
diskusijoms vartoti tema “Jauni
mo pasaulėžiūros”. Toliau ji iš
kėlė politinio sąmoningumo ug
dymo veiksnius, kurių svarbiausi
yra šeima, organizacijos ir mo
kykla. Toliau ji sakė, kad jauni
mui turėtų būti ruošiami kasmet
politiniai kursai, bet “Jaunimas
turi pradėti veikti sava iniciaty
va, o ne laukti vyresniųjų ragi
nimų”.
D Gudauskaitė,
kalbėdama
apie Jaunimo sąjungą ir laisvini
mo veiksnius paskutinio jaunimo
kongreso interpretacijos fone, pa
žymėjo, kad kongrese Vikt Nako
pareikšta nuomonė, kad 95 proc.
jaunųjų nėra politiškai sąmo
ningi. Jaunimas ragintas domė
tis politinių mokslų studijomis,
teikiant jiems reikiamą paramą,
taip pat ir lituanistinėse mokyk
lose kreipti daugiau dėmesio į po
litinio sąmoningumo ugdymą.
Bet aktualiam reikalui iškilus,
jaunimas yra nemažai nuveikęs
demonstracijomis, peticijomis ir
kt Tačiau jaunimo politiniam
darbe trūksta planingumo. I jau

nimo mėginimus užmegzti tiesio
ginį ryšį su veiksniais — Vliku ir
Altu — neatsiliepė, tik Bend
ruomenė rodė dėmesį ir teikė pa
ramą. Jaunimo kongresas prita
ręs LB-nės įsijungimui į politinę
veiklą. Bet reikia pasakyti, kad
jaunimo politinė veikla dėl poli
tinio sąmoningumo yra ribota.
“Turime siekti, kad naujoje šio
šmtmečio dešimtyje lietuvių jau
nimas savo politinį sąmoningu
mą pademonstruotų gerai orga
nizuota ir koordinuota veikla“.
G. Grušas nupasakojo savo per
gyvenimus jam apsilankius Lietu
voje. Džiaugsmo ašaros. Gėlės.
Juostos su įaustais žodžiais „Svei
ki atvykę”! Tai buvęs lyg sapnas.
Jutęs lyg būtų sugrįžęs į namus.
Toks jausmas lydėjo lipant į Ge
dimino kalną, besiklausant lie
tuvių kalbos gatvėje, lankant
bažnyčias, senelių kapus, mer
kiant ranką į Nemuną. Toliau jis
išryškina, kodėl naudinga nuva
žiuoti į ok. Lietuvą. Tačiau įspė
ja, kad, prieš važiuojant, reikia iš
anksto susipažinti su pogrindžio
leidiniais, perskaityti Sovietų gy
venimą liečiančias knygas, susi
rašinėti su giminėmis Lietuvoje,
o nuvykus papasakoti apie išei
vių gyvenimą ir apskritai teisin
gai atsakyti į keliamus klausi
mus apie Amerikos gyvenimą. Už
mezgąs asmeniškus ryšius lan
kantis Lietuvoje, stengtis juos pa
laikyti ir sugrįžus. Ir toliau jis pa
aiškino: “Jaunimas, užmezgęs
artimą ryšį su savo tauta, yra ne
tik tautiškai, bet ir politiškai są
moningesnis ir savo darbuose ga
li daugiau pasiektLRyšio palaiky
mas su Lietuva padės mums il
giau išlikti lietuviais”.
R. Polikaitis, kalbėdamas apie
jaunimo politinį sąmoningumą,
konkrečiai nurodo būdus, kuriais
reikia praktiškai pasinaudoti. In
formacijai panaudotinos “Public
Service” programos, koordinuo
jant politinius darbus su pana
šaus likimo tautomis, universite
tuose steigiant lietuvių studen
tų organizacijas, organizuotai at
siliepiant į parašytus straipsnius
laikraščiuose apie Lietuvos padė
tį. Organizuotinos proginės de
monstracijos, delegacijos pas vie
tinius pareigūnus. Pagaliau iške
lia jis informacijos centro reika
lingumą. Nusiskundžia vienybės
trūkumais lietuviškose organiza
cijose, o tai yra sėkmingo darbo
stabdis. R. Polikaitis sako: “Mūsų
jaunimo politinis sąmoningumas
egzistuoja, bet kartais trūksta
tvirtų užsibrėžimų ir išdirbtų
planų. Glaudus bendradarbiavi
mas su vyresniąja karta yra rei
kalingas ir jis stiprės, jei jauni
mas matps vieningą lietuvių vi
suomenę“.
Trumpa išvada. Iš čia apreikš
tų jaunimo atstovų minčių ga
lima susidaryti išvadą, kad pasku
tinis pasaulio lietuvių jaunimo
kongresas, atkreipęs dėmesį į
jaunimo įsijungimą į politinę sri
tį, rado didelį pritarimą, tik rei
kia tam pasireiškimui surasti tin
kamas formas. Ryšių palaikymas
su ok. Lietuvos lietuviais duoda
abipusės naudos, naudingas tau
tiniu atžvilgiu ir išeivijos lietu
vių jaunimui
Lietuvos laisvinimo akcija

ĮSTATE

4-FLAT
Two 3-bedroom apts. 2 car brk. garage. Mortgage at 8%% inL avaiiabie to ąualified buyer.
REMAX REALTORS

Call Tom — 361-1300

OAK LlAWN — Savininkai par
duoda 3-jų miegamų mūr.-ir-med.
“bi-level” namą. iy2 vonios. Židi
nys šeimos kambary. 2 mali. gara
žas. Pėsčia nueinama į mokyklas;
arti susisiekimo. $73,500. Skambint
423-5579.
Prie Valstybės dept. įvykdyto sėkmingo Lietuvos Diplomatinės tarnybos
lėšų sprendimo daug prisidėjo JAV Atstovų rūmų užsienio reikalų komisi
jos pirm. Clement J. Zabiocki (dem., Wisc.). Iš kairės: JAV LB delegaciją
Washingtone priėmęs kongr. Zabiocki, JAV LB tarybos narys prof. Vyt.
Janušonis, žum. Vyt. Kapočius iš Mihvaukee, Vis. reikalų tarybos narys adv.
Ernestas C. Raskauskas ir JAV LB Vis. reik. tarybos pirm. inž. Algimantas
Gečys.

VELYKŲ UGNIS

——
»«»>

Didįjį šeštadienį visos žvakės
bažnyčiose užgesinamos ir už
degama viena didžioji Velykų
Žvakė — Kristaus prisikėlimo
ir tamsios mirties pergalėjimo
simbolis. Paskui nuo tos žvakės
uždegamos ir visos kitos žva
kės bažnyčioj. Simbolinė Vely
kų žvakė (Pasnal) bažnyčiose
išsiliko iki mūsų laikų.

Viduramžiais, o Lietuvoje net
iki paskutiniųjų laikų, ugnies
užgesinimo paprotys buvo prak
tikuojamas ir namuose. Užgesin
ta namų ugnis būdavo iš naujo
uždegama, trinant du pagalius
į vienas kitą. Vėliau žmonės pra
dėjo eiti ugnies parsinešti iš
šventoriuje kūrenamo pašventin
to laužo, vartodami tam reikalui
išdžiovintas kempines, stipriai
suvytas kanapines virves ir kt.

Savininkas parduoda 3-jų miega
mų namą. 2 vonios. Arti Pulaski
ir Springfield Ave. Skambint —
58541680.

PASKUBĖKIT
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette
Parke. Dėl ligos
parduoda pigiausia kaina $29,500.

PuOdauaio mfiro 22-Jų metų bungalow. 2 miegami. Pušų sausas beismectaa Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite
užimti.
Marąuette
Parke. —
>52,500.
Platus aklypaa
Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.

OflM veikia automatinis telefonas.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
bei pavardę, kada jums patogu namus
apžiūrėti.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Valdis Real Estate

— linki —

BENEDICT S. JURĖNAS
%

2625 West 7lst Street

CERTEFTED PUBLIC ACOOUNTANT
V'
• * v

Tei. 737-7200 ar 737-8534

u žmona

ATLYGINIMAS RADĖJUI

Kovo 19 d. 65-os ir Talman apyl.
dingo vaiko mylima rausvai-ruda
CHOW veislės kalaitė. Jei kas rado
te ar turite žinių, prašome atsiliepti
(angliškai) ted. 737-84® arba $24-7157.

M I SCE LLAN EO U S

Tel. 523-8897

HELP WANTED — MOTEBY8

WANTED

CASHIER
Hours 5 AJL to 2 PM

Profit aharing plan.
Other beneflta
South Water Market area.

Call CRJUG at 829-7700

Z-M Construcfion Co.
INC.
Nauja statyba ir bet koks
namų remontas.

Pasinaudokite žiemos sezonu
Vidaus remontams.
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS
VYTENIS 2YGAS

VVRAI IK M0TEDY8

Raikai bign.

PARDAVgJA-AS
Dirbti pilną ar daliną laiką

PRIMTnVE ARTS
835 N. Michigan Avn TeL 337-2011

Skambint po 6 vaL vak. 448-7871
HELP WANTED VTBAI

ANOD IZER

iiiiniiuiiiiimiiimimiiiimnuuunniinii

SOPHIE BARČUS Experience reąuired. Top salary,
paid vacation and hospitalization.
RADIO AEDCOS VALANDOS
40 hour week plūs overtime.
Lietuvių Kama: nuo pu mauieruo iki
Call Jimmy Post
pęnktacuemo perduodama nuo 4:00
D5ANGELO ENTERPRISES
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa TeL 678-2682 — Franklin Paris, UL
čią stotį, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo o:3o iki 9:30 vai. ryto.
išnuomojama — for bent
Telef. 494-2413
1490 AM.
ISNUOM. 2-jų miegasnų fentas.
Galima užimti tuoj pat. Kilimai ga
7159 S. MAPLEVVOOD AVE.
lione. Plytelių vonia su “shower”.
CHICAGO, ILL. 60629
Plytelių virtuvė su “dinette sėt”.
iillilllilllllllllimilllllllllllllilllUlUlHUII»
Marąuette Parko &pyL Te.efl —
4363430.
SIUNTINIAI j LIETUVA
Ir kitus kraštus

D B M B S I O I

NEDZINSKAS, 4068 Archer Ava.
Chicago, HL $0632, teL $27-6888

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIS

A. VILIMAS
MOVING

STELLA B. JURĖNAS
4720 S. Hamlin Ave., Chicago, UI.

D B M E S IO

DADRASS
PAINTING A DECORATING
Interior and Eiterior
Quality work at reasonabte prices.
Free estimates
581-1077 or 973-0740

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
We’ll help you make the right movė.
K—„
3-jų butų madinis apyl. 60-os ir

VELYKŲ LAUKSITE RAMOS

VALOME

P. llackeviČiUS savo gamininia pagi.
žytnėjo jau Lietuvoje, o dabar savo pa
tyrimą perdavė sūnui Antanui Mackevi
čiui, kuria aprūpina puikiais kepiniais ne
tik lietuvius, bet ir kitataučius Chieagoje
ir apylinkėse.
Nora Brighton Bakery artėjančioms
Velykoms kaip paprastai yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais, bet prašo ir
šeiminftilrtų bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat švente?
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat o
tada ir A. Mackevičius ir šeimininkės — bus patenkintos.

miškai atsilankę, laišku ar telefonu

MOVING

VIrginia 7-1250,

BAKERY

JEI

GALVOJATE

PIRKTI AR PARDUOTI,

2457 W. 46th Place. Chicago, III 60632

Kreipkitės į

8359 So. Sagiaaw Ave. 60617, tel. 734-3400
4.’ ' '

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pulaski Road

iš

Brighton Bakery kepinių reikalaukite visose maisto krautuvėse.

Tel. — 7674600
žĮiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiu
I
GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA
|

Independently owned and operatad

|

SOL DANOS STANKAITYTES

|

«niiitujiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiirnniiiuiiiin»
4 butaL Mūrinis. Lemonto.

I

(Įdainuota lietuviškai)

1

I

OPERŲ ARIJOS

I

3-jų butų mfirinls.

tos

Gerai užlaiky

Marąuette Parko rajone.

Reeotranas su namu ir visais jren-

£
=
E
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
=
SIMAITIS REALTY
=
Dirigentas Alvydas Vasaitis
=
Ineuranca — Ineome Taz
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
|
Šia tema kalbėjo Leonardas Va 1
Notary Public
liukas. Jis nurodė konkrečius ke
=
CAVALERLA RUSTICANA IR KITOS.
| 2951 W. 63rd St., 436-7878
lius, kuriais turėtų būti einama,
TeL 839-1784 arba 839-5568
jei norima, kad mūsų žygiai bū =
Kaina su persiuntimu $10.75. Uįsakymus siųsti:
E
illlilllllllllllllllllllllllllllllllllliliuuillllll
tų sėkmingi. Kartu atkreipė dė |
DRAUGAS,
W. 6Srd St., Chicago, TU. 60629.
Į
mesį, kad mūsų veiksniuose yra
=
ELI. gyventojai dar prideda 60 ct valstijos mokesčio.
= Miuiiiimiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dezorientacija, klaidingai infor
BUTŲ NUOMAVIMAS
muojant spaudoje visuomenę. Kaip TniiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiinr
pavyzdį nurodė, kad dėl rezoliu
Namų pirkimas — Pardavimas
cijų kongrese klaidingai buvo in
Draudimai — Valdymas
formuojama visuomenė, prašant
remti rezoliuciją, kokios iš viso
INCOME TAX
2759 W. 71st St., Chicago, DI. 60629
nebuvo.
Notariatas — Vertimai
Kitas nevykusios veiklos pavyz
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
dys, kai buvo raginama kreiptis į
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
kongreso narius, kad būtų parem
Atdara Maktodienlaia nuo S «aL ryto Bd 10 rot vakaro.
ta rezoliucija, siekianti panaikin
J. BACEVIČIUS
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
ti tautinę saugumo tarybą. Jis
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
D. KUHLMAN, BA. Registruotas vaistininkas
atkreipė dėmesį į labai svarbią
IMIUIIIMIIIIIIIIIIUIIUIIUUUUUIUIIIUIIIU
Tel. —4 7 6 - 2 2 0 6
rezoliuciją, kuria stengiamasi iš
sKELBKrras 'draugbt
laikyti Lietuvos atstovybes.

JAY DRUGS VAISTINĖ

BELL REALTY

i

-

$39,000.
3-jų butų mūr. 41 ir Albany.
$59,900.
39 ir Mozart. Naujesnis 8 butų
KILIMUS LB BALDUS
mūr.
Geras investavimas.
Plauname ir vaškuojame
84 ir Keeler. U/2 aukšto mūr. Tin
visų rūšių grindis.
ka giminingom šeimom.
$72,000.
68 ir Mozart. S kamb. mūr. Mo
BUBNYS — TeL RE 7-5168
demus $47,500.
61 ir Fairfield.
Gerai prižiūrėtas
mūr. 6 kamb. bungalow.
$47,000.
69 ir MapJewood. 2-jų butų mūr. 10% — 30% — 30% pigina mokėatt
Nebrangus.
ui apdraudą ano ugnim Ir automo
72 ir RockwelL Modemus 7 kamb. bilio pa man
mūr.
bungalow.
Garažas.
Tik
FRANK ZAPOLIS
$45,000.
Telef. GA 44854
88 Ir Talman. Taverna ir 5 butai.
3206% W. 95th Street
$94,800.
71 ir RockwelL Krautuvė ir 3 bu
tai. Tik $57,500.
63 ir Tripp.
Mūr. Krautuvė nau
jame pastate. Labai nebrangiai.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus

Ir Je parūpins Jūsų Velykų staU visokius skanumynus: tortus: babkas, banmkncbeną tr kitokios riannmynos.

BRIGHTON

VIZITINIŲ KORTELIŲ
BEIKM.Ū

Lawndale.

Jei laiku kreipsitės Į BRIGHTON BAKERY

Užsakymus galite paduoti

Tel. S76-1882 arba 576-5996

★
Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti graiiaa yiritines korteles.
Kreipkitės į "Draugo” admiatotraeiją visais panašiais reikalais.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiuiuuitta

ŠEIMOS MALDOS
LIETUVIŲ KALBA

daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
pilna apdrauda.

TeL — VVA 5-8063

Per knn. B. Knhn, OFM, g$klito gauti lapelį so rytmetinėm,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiinimiiiiimiinnii
vakarinėm
ir įvairiems reflobįvairių prekių pasirinkimas nabmaglal
ii
mfiaų sandėlio.
lams maldomis, šis gražini at
COSMOS PARCELS EXPRESS
spausdintas lapelis (6 posla
3581 W. 6$ SL, Chicago, UL 1062$
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
SIUNTINIAI Į LIETUVA
mas he mokesčio. Pasiųskite
Telef. — 825-2737
pašto ženklelį su pavarde Ir ad
Vytautas Valantinas
uiiuumiHHiiiiiiuimmutmiiiiiJiiuitui resą dienraščio „Draugo“ adUlllllllllllllllllltlIlHIIIIIIIIIUlIlUlUlIltlII ministrarijai: 4545 W. 6Srd SU
Chicago, BL 60629.

P L U M B I N G
Ucenaed, Bouded, Insnred

nnimniiitiiiiiiiniiminnniiuiininiUN

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir venioe kabinetai. Keramikos ir kt. iiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiminiiiniufinninnnn
plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. J automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę Ir telefoną.
Ulėraščių rinkinys, lonrj sudarė

KLAJŪNO DALIA

SERAPINAS — 839-2960

VINCAS NE2LE

llllHIHIIIiniHIIIIIIIIIIUllIMUUmiiUlIUIII

95 eilėraščiai sugrupuoti j du sky
rius: Po tėviškės dangum (para
šyti Lietuvoje) ir Svetimos šalies
M. A. A I M K U S
laukuos (parašyti tremtyje). Vir
IKOOMK TAX SERVTCK
šelis ir aplankas dail , Ados KorsaNOTARY PUBUC
4369 8o. Mapleirood. teL 254-7460 kaitės-Sutkuvienės.
iillliiihllliiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiuitui

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINŲ likvtatlisai. pildomi
PILJETTBŽS PRAŽTMAJ Ir
kttokto blankai

iiiniHiiiiimmmmumniiiiuiuuMiiimti
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiii

TELEVIZIJOS
9palvotne Ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

M I GLIN AS* TV
2946 W. $»tb St., toL 778-148$
aillllllHIMIHIMMMMlM.l.mM.limiMMMMa

Leidinys parduodamas šeiniau sa
vikainos — $3.00. Su persiuntimu
$3.72.
Užsakymus siųsti
adminiztracijaL

"DRAUGO*’

niinoto gyventojai dar prideda
18 centų valstijos mokesčio.

iiiiiimiiiiiiiiHiiiiuimHHiiuiimiiiiiiiun
Perskaitę

"Drangą** dnokitn

Jkitfcan parinkattytL

Split by PDF Splitter

Pastabos ii snonones

yra!) ir grįžti prie į tarptautinę Ija ir sutraukia tūkstančius žiūroteisę atsirėmusio Lietuvos
res-lvų, pasirodo televizijoje bei puopublikai atstovavimo principo ir Sa spalvotomis
nuotraukomis
tradiciškai nusistovėjusio Lietuvos svetimtaučių laikraščių pusla
vadavimo veiksnių tarpusavio pius — nuopelnas šio ansamb
valstybinę pabaltiečių politinio bendradarbiavimo būdo. Jei Vli-jlio „spiritus movens“ Genovaitės
bendradarbiavimo organizaciją, kas neatsimestų nuo savo užma- Dumeiūtės-JBreichmanienės.
čių, tokiu atveju, atrodo, nebūtų
žinomą Santalkos vardu?
Rašydamas Šias eilutes tokmakito kelio — tektų Lietuvos Dip. . ,
...
.
,
me Vokietijos bažnytkaimyje ir
Vlrkas, suvokęs savo keistų ,
lomaunei tarnyba, v.ena, sity- atjtolęs nu0 Hanji|l0'0
užmačių kenksmą Lietuvos vals rium reikštis ir kalbėti Lietuvos
tybingumui, turėtų
persvarstyti valstybės vardu ryšium su Mad gyvenimo jau pusmetį, tačiau ma
tau kuklią lietuvišką bažnytėlę
Madrido konferencijai ruošos ne rido 'konferencija,
Bronius Nemkkas” ^ia J05.- .'aUnim0 Kn'T^
apgalvotus užmojus
(laiko dar
kuriame vakarais repetuoja Gyvataras,
valdomas stiprios G.
Breichmanienės rankos, pažįsta
mos lietuviams visame laisvaja
me pasaulyje iš 1972 m. liepos
mėn. Chicagoje įvykusios IV pa

Smūgis Lietuvos valstybingumui

sios meninės dalies vadovės parei
gasi
Sveikiname Gyvatarą ir jo va- j
dovę su padėjėjais, linkėdami ir1
toliau pinti gyvatarą, apjuosian-1
tį juo mūsų tautos ateitį — gra
žiausią atžalyną — Lietuvos la'svės darbui.

Dabartinio Vl<ko valdybos jo
seimui, įvykusiam Baltimorėje
1979 m. gruodžio 8—9 dienomis,
pareikštasis ketinys — Helsinkio
baigminio a'kto signatarėms įteik
ti bendrą
memorandumą
ir
SUVAŽINĖJO SARGĘ
I
„Madride visų trijų Pabaltijo
Annie
L.
Johnson,
45
m.,
bu,
' valstybių klausimą kėlti kartu“
vo
mirtinai
automobilio
sužeis

— pradžioje norėjosi laikyti vie
ta, kai ji budėjo kaip vaikų sar
nu iš neapgalvotų apsiskardenigė prie sankryžos 95 gatvės ir
mui skirty protrūkiu, kuriu pasta
Ashland, Chicagoje. Automobi
ruoju metu pasitaiko Vliko pa
listas, pasikeitus šviesoms, štai
reiškimuose.
Pasirodo,
tikrai
ga prispaudė stabdį- Šlapiame
Vilko ketinama ryšium su Mad
kely automobilis ėmė suktis ir
rido konferencija reikštis nebe
saulio lietuvių
tautinių šokių mirtinai užgavo ant kampo sto
Lietuvos respublikos vardu, bet
šventės, kur jai teko eiti vyriau vėjusią sargę.
Pabaltijo Valstybių
Santalkos.
-Tokia naujovė, sakyčiau, neap"galvota Vliko užmačia, dvejaip
kirstu smūgį 'Lietuvos valstybin
DESIMTUS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
gumui: ii) neigtu Lietuvos tarp
tautinę asmenybę, tebepripažįsta
mą visos eilės laisvojo .pasaulio
kraštų, ir 2) menkintu, nuver
tintu 'Lietuvos Diplomatinės tar
nybos vaidmenį.
1. Lietuva pagal tarptautinę
Vaizdas iš iškilmių St. Pecersburg, Fla. šią nuotrauką buvo įsidėjęs ir
teisę tebėra tarptautinės valsty “The Guli Journai” dienraštis, vasario 28 d. laidoj.
bių 'bendruomenės narys — so
Šių metų balandžio 9 dieną sueina dešimt metų nuo
vietinės Lietuvos inkorporacijos
jo
mirties.
Minint šią sukaktį, už jo sielą bus atna
nepripažįsta laisvasis pasaulis.
šaujamos šv. Mišios trečiadienį, jo mirties dešimtmečio
Tuo tarpu VHkas ryšium su Mad
dieną, 8 vai. ryto šv. Juozapo bažnyčioje, Waterbury,
rido konferencija Lietuvą,
kaip
KAZYS BARONAS
ConnecticuL
valstybę, jau išjungia iš tarptau
tinės valstybių bendruomenės, pa
Sielojamės mūsų atžalynu, ieš tojėliai, kanklių garsai, sutartinės,
Velionies gimines, draugus ir pažįstamus prašome
skandina, paslepia mišrios
pri kodami jam tiesaus kelio, ypa audinių raštai ir tautiniai šokiai.
jį maldose prisiminti, tuos, kurie gali, maloniai kviečia
gimties paba'ltiečiu
politinio tingai lietuviškame gyvenime. Pil
Nenuostabu, kad Kanados plie
me dalyvauti jo mirties dešimtmečio šv. Mišiose.
, bendradarbiarvimo nevalstybinėje
nai suprantama, nes šiandieni no širdyje — Hamiltono lietu
organizacijoje,
nebeketindamas
niame pasaulyje jaunoji karta viškoje kolonijoje, mūsų tautinis
Žmona Marija, sūnus Algimantas ir jo šeima
reikštis Lietuvos respublikos var
yra pagauta pigių blizgučių, įvai šokis paviliojo šimtinę gražiau
du. Visomis progomis, kai renka
rių ant sienų ir lubų lakstančių sio kolonijos atžalyno. Tai viena
si tarptautinė valstybių bendruo
šviesų spalvų, ausis veriančios didžiausių šio miesto organizaci
menė, jų atstovai, reikia reikštis
muzikos bei šokio, nerūpestingos jų, pasirinkusi sau tikslą ne tik
todėl Lietuvos vardu, tuo būdu
aprangos ar net dar toliau einan tęsti iš Lietuvos atneštas tradi
pabrėžiant ją taip pat tebesant
cijas, bet kartu garsinti svetim
čių blogybių.
valstybę, tarptautinės valstybių
Neaplenkiamas ir lietuvis jau- taučių tarpe mūsų valstybės var
bendruomenės narį.
nuolis-ė, kadangi ir jų gyveni dą ir pavergtos tėvynės kančias.
Nesuprantama, kodėl
Vilkas
Tad ir išleistame Hamiltono
mas juk ir sukasi aplink mokyk
Gyveno Coxackie, New York
nebesiremia iš Lietuvos inkorpo
Gyvataro
25-rių metų sukakties
lą, kavinę ar šokių salę. Atrodo,
Mirė kovo 3 d., sulaukęs 74 metų amžiaus.
racijos nepripažinimo išplaukian
kad ir vienas kitas mūsų ąžuo proga albume trumpai parašiau
Gimęs Amerikoje, išgyveno Lietuvoje 20 metų Mikyčių kaime,
čiomis teisėmis, tuo būdu lyg ir
liukas pasidavė į Ameriko's švie Į apie šio ansamblio įnašą į Hamil
Šventežerio valsčiuje, Lazdijų apskrityje.
pats nebevertindamas lietuvių
timo autoriteto J. Dewey teori- tono lietuvių gyvenimą, pažymė
tautai išlaisvinti iš sovietinės pa
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Albina, broliai Sam Moc' ją „išsilaisvinimo“ nuo tradici damas, kad gyvatariečiai po dau
yūnas su žmona Helen ir John Motiejūnas su žmona Angelą, sesue
vergties taip reikšmingo inkor
nių normų ir pats sprendžia savo gelį kraštų pabėrė mūsų tautos
Uršulė Lietuvoje, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje
poracijos nepripažinimo, ir nei ateities gyvenimo kelią. O tas ke auksą — gintarą, įteikdami jį kaip
ir Lietuvoje.
lgia de jure tebesančią Lietuvos lias ne vienam tapo labai ir 'la jaunieji Lietuvos ambasadoriai
Laidotuvės įvyks Coxackie, N. Y., katalikų kapinėse.
valstybės tarptautinę asmenybę,
aukštiems
valdžios
pareigū
bai slidžiu.
ieškodamas jai nebe valstybinio
Nuliūdę: žmona, broliai ir sesuo.
Mūsų jaunimas, lankydamas nams, išgarsindami mūsų tautos
pakaitalo?!
ir valstybės vardą. Tokiais pa
Pabaltijo Valstybių Santalka, gimnazijas, universitetus nutolo vyzdžiais gali būti išvykos į Eu
nebūdama valstybė, nėra tarptau nuo stiprių lietuviškų šeimos tra ropą, kur lietuviai atstovavo vi
tinės valstybių bendruomenės na dicijų, kurias vyresnioji karta at sai Kanadai tautinių šokių festi
rys, negali todėl joje, tarptautinė vežė dar iš Lietuvos. Už Lietuvos valyje Prancūzijos Montrejeau
Brangiam sūnui
je valstybių bendruomenėje, at ribų užaugęs jaunimas pradėjo
mieste,
gastrolės
Vokietijoje,
pie

stoti Lietuvos respublikos, jai at daug laisviau galvoti, tačiau su tinėje Amerikoje, Australijoje,
stovauti, jos vardu reikštis, kalbė rasdamas tam gal aukso vidurkį
JAV ir beveik visoje Kanadoje.
ti.
Santalkoje, kaip Pabaltijo tarp lietuviškos šeimos ir naujo
mirus,
Kiek jie 'kartų šoko, kiek jie my
valstybių politinio bendradarbia jam pasiūlyto gyvenimo, neveng lių nukeliavo, sunku šiandien su
liūdinčius tėvelius VALĘ ir ANTANU 0STEIKAS
vimo. organizacijoje, tačiau gali damas jungtis į lietuviškas orga
skaičiuoti.
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
ma ir reikia su Madrido konfe nizacijas, nevengdamas garsinti
rencija susietus dalykus apsvars ir savo tėvų kraštą.
Trisdešimtmetį peržengė GyLazdiniy šeima
tyti, išsiaiškinti, sutarti, darysi
Lietuva nepaprastai turtinga |vataras, žygiuodamas tiesiu, liemus veiksmus suderinti. Taigi liaudies menu, ką liudija rūpin-,tuvišku keliu. Ir kad jis žygiuoSantalkos paskirtis yra kitoniška:
neaprėpia tarptautinio atstova
vimo Lietuvos valstybės; jis pri
Brangiai Motinai Lietuvoje mirus,
klauso pirmoje eilėje valstybinei
mielą
institucijai — Lietuvos Diploma
tinei tarnybai. Tad bendrai su ją
ja, kaip kad panašiais atvejais bū
davo ligi šiol, refkia reikštis Lie
ir jų ŠEIMį nuoširdžiai užjaučiame.
tuvos (ne Santalkos!) vardu ir
Madrido konferencijos proga.
Vytas ir Aldona Biliūnai
2. Lietuvos Di.pl omą t i nė tamyKMluočių šeima
Florida
- ba, gyvuojanti sovietinės inkor
poracijos nepripažinimo pagrin
du, yra to inkorporacijos nepri
pažinimo akivaizdi išraiška, kuri
lietuvių tautai teikia vilties, drą
sos, ryžties ir ištvermės iš sovie
tinės pavergties išsivadavimo ko
Atliek*: DALI* KUMNIEME
voje.
Akompanuoja: Enriąue Ariat
'Ligi šiol memorandumai ir
* Padangos. Priekinių ratų reguliavi
svarbesni pareiškimai (pasirašo
Pirmoje plokštelėje lietuvių kompozitorių kūriniai:
mas ir balansavimai. Stabdžiai. Dus
mi Vliko pirmininko ir diploma
Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius, Klova,
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
tijos šefo) kitoms valstybėms ar
Kuprevičius,
Petrauskas, Žilevičius.
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
jų junginiams (pvz., Jungtinėms
Wheel alignment and balancing.
Tautoms) būdavo
įteikinėjami
Antroje plokštelėje pasaulinių kotnpodtorių kūriniai:
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
Lietuvos vardu, tuo būdu pabrė
Rellini, Dougherty. Gluck, Nin, Pupini,
žiant už lietuvių tautą kalban
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Stout, Wagner.
čios politinės organizacijos (Vli
Change of oil and fflters.
Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais
ko) ir tarptautiŠkai pripažįstamos
duomenimis,
dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais
institucijos (Lietuvos Diplomati
dainų
bei
arijų
tekstaisnės tarnybos) Lietuvos vadavimo
pastangų darnumą. Nežinia, ką
Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE
2423 W**t SSth Strot _ T»l, U 8-7777
dabar numato daryti Lietuvos
Diplomatinė tarnyba ryšium su
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Madrido konferencija, Vlikui tą
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
pastangų darnumą paneigiant ir
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
iš Lietuvos laisvinimo organizaci
nės sistemos dizertyruojant į ne

PETRAS GURECKAS

HAMILTONO GYVATARO TRISDEŠIMTMETIS

A. f A.

JOSEPH MOCZYUNAS

A f A. GEDIMINUI-ANTANUI

A. t A. JUOZUI NAVICKUI minis,
žmonai Marijonai ir sūnui Zigmui reiškiame
nuoširdžią užuojautą.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 2 d.

A. f A,

REGINAI INGELEVICIENEI mirus,
jos vyrui gyd. pik. VLADUI INGELEVICIUI, Korp! Fratemitas Lithuanica kūrėjui, jo dukterims MARAI VYGANTĮENKI ir GINAI KUD2MIENEI bei jų šeimoms
reiškiame giliausius užuojautos ir liūdesio jausmus.

Gyd. Korp! Fratemitas Lithuanica-Patria

JONUI JANUŠAUSKUI mirus,
mūsų mielą sesę IRENĄ JANUŠAUSKIENĘ, dukrą
IN$, jos vyrą ALBINU ir anūkus nuoširdžiai už»
jaučiame ir kartu liūdime.

Los Angeles Lietuvos Dukterys

EU D EI KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika

i?

Evans

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH VVESTERN AVE.

Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.

Tel. 422-2000

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
. TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero

Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

DR. JONĄ ir JANINĄ ŠALNUS

Tarptautiniai Reprezentacinės Pbkštelės

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 6«th STREET
11029 Southsvest Highvvay, Palos Hills, III.

Tel. Vlrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Ave.. CICERO. II I..

Tel. OLympic 2-1003

Split by PDF Splitter
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X. Rašyt. Juozo Kralikausko
fili metų premijuotas romanas
*Tp ultimatumo” jau išspaus
dintas ir įrištas. Nemažas skai
čius jau pasiųstas į St. Petersburg, Fla., kur bus šio romano
premijos įteikimo iškilmės ba
landžio 9 d. 3 vai. p. p. .lietuvių
klubo salėje. St Petersburgo
lietuviai laukia atvykstant lau
reato J. Kralikausko ir mecena
to Alekso Plėnio, kurie šiemet
abu yra iš Kanados.
X Dr. F. V. Kaunas, LB ta
rybos narys, parūpino leidimą
Chicagos
Lietuvių
dienoms,
įvykstančioms birželio 29 d. Ottawa Woods Parke (47 St ir
Joiiet Rd.). Chicagos Lietuvių
dienas ruošia LB —Vidurio Va
karų apygardos valdyba.

X Sv. Kryžiaus ligoninė vėl
praves cukrine liga sergantiem
(diebetikams)
specialų kursą
nuo balandžio 21 iki 25 d. tarp
7 ir 9 vai. vak. Registruotis rei
kia iš anksto nuo pirmadienio
iki penktadienio tarp 8 vai. ry
to iki 4:30 vai. p. p. tel. 4346700, ext 254,

X Regina Raslavičienė, kaip
kelionių biuro atstovė, buvo nu
vykusi į Ispaniją, iš kur atsiun
tė sveikinimus “Draugo” redak
cijai ir savo buvusiems bendra
darbiams, nors laiškas atėjo vė
liau, negu ji grįžo namo. Dabar
ji jau vėl dirba savo įstaigoje.
X šių metų Velykų šokiams
gros “Whiskey River Band” or
kestras, kuriame groja keli lie
tuviai, jų tarpe ir Saulius Gy
lys. Pasitarus su Gyliu, jis pra
nešė, kad orkestras gros valsus
ir tango. Šokiai įvyks sekmadie
nį, balandžio 6 d., 7:30 v. v.
Jaunimo centre.
x V. Cepukaitis, žinomas kie
velandiškis, visuomenės veikėnuoširdus ir
ilgametis
“Draugo” skaitytojas, neseniai
atšventė savo amžiaus 80 metų
sukaktį, šia proga atsiuntė jis
"Draugui” sveikinimus ir paaky
rė 20 dolerių auką. Mielą sukak
tuvininką maloniai sveikiname
ir nuoširdžiai dėkojame.

x Vita Reinytė, St Xavier
kolegijos studentė, Bernadetos
ir dr. Jono Reinių jauniausioji
duktė, pasinaudodama Velykų
atostogomis, išvyko į St. Peters
burgą, Fla. Iš ten ji atsiuntė
sveikinimus “Draugo” redakri.
jai, džiaugdamasi geru ir gana
karštu oru.
x Pranas Visockis, Madison,
Wis., atsiuntė malonų laišką, ku
riuo pasveikino visus “Draugo”
darbuotojus
Velykų švenčių
proga, atnaujino prenumeratą
ir pridėjo 32 dolerių auką. Mie
lą Rėmėją skelbiame Garbės pre
numeratorium ir maloniai dėko
jame.
x Chicagos apygardos LB
apylinkių suvažiavime balandžio
27 d. Cicero apylinkę atstovaus
Juozas Arštikys, dr. Pranas Bu
dininkas, Jadvyga Deckienė, dr.
F. Kaunas, dr. P. Kisielius, Adol
fas Markelis, Aldona Zailskaitė
ir Antanas Zailskas.
X šeštosios Lietuvių tauta
nių šokių šventės registracijos
komisiją sudaro: Vanda Alek
nienė, Liuda Germanienė, Gina
Luneckaitė ir Vida Reklaitytė;
transportacijos: Aleksas Po
cius, Richardas Burba ir Kęstu
tis Laukaitis;
nakvynės: Bro
nius Majauskas (viešbučiuose)
ir Dalia Stankaitienė (privačiuo
se namuose). Užkandžiais repe
ticijos laiku rūpinasi Irena Žu
kauskienė. Koordinuoja Rima
Reklaitienė.
X Diek
Butkus, garsusis
sportininkas,
ketvirtadienį iš
skrenda į Italiją, kur jis daly
vaus filmo kūrime.
X Kun. Domininkas Lengvi
nas, Šv. Kazimiero parapijos kie
bonas Windsor, Kanadoje, at
siuntė
“Draugui”
velykinius
sveikinimus, užsisakė lietuviškų
knygų, palinkėjo kloties spau
dos darbe ir pridėjo 10 dolerių
auką. Už viską esame dėkingi.
X Sveikindami artėjančių Šv.
Velykų proga, “Draugui” aukų
po 5 dolerius atsiuntė: Feliksas
Moncevičius, Frank Namoff, An
tanas Kukšta. Visiems dėkoja
me.
x ANTRAS KAIMAS pasi
rodys New Yorke “Laisvės ži
burio” parengime balandžio 12
d. Ta proga šio sezono progra
ma kartojama Chieagoje, Playhouse, 2515 W. 69 St. Velykų
sekmad., balandžio 6 d., 5 vai.
p. p. Rezervacijos 434-7004
(pr.)

X Dar yra kelios laisvos vietos kelionei į vakarų Europą su
“Laiškai
Lietuviams” grupe.
Norintieji prisidėti prie grupės
tuojau kreipkitės į American
Travel Service Bureau, 9727 S.
VVestern Avė., Chicago, ID.
X Papuoškit savo turtingą 60643. Tel. 312 — 238-9787.
velykinį stalą
gražiom gėlėm.
(sk.)
Skambinkit į Baltic Blossoms,
2451 W. 69 SL, teL HE 4-2036.
(ak.)
X Valerijonas Vitkus iš Rochesterio, N. Y., pasveikino
“Draugą”
artėjančių
Velykų
švenčių proga ir atsiuntė 15 do
lerių auką. Esame jam labai dė
kingi.

Zf AKT!
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IR TOLI
J. JL VALSTYBES!
— Bernadeta Pležaitė - Shaner, Onos ir Stasio Piežų duktė,
pereitą savaitę buvo paaukštin’ta į “Associate profesor” Black
Hawk kolegijoje, Kewanee, UI.
Iki šiol ji buvo kolegijos fakul
teto asistentė po to, kai ji grįžo
iš gailestingosios sesers tarny
bos JAV Peace Cosrps Tunizijoje, Afrikoje, išbuvusi ten dvejus
metus. Buvęs prezidentas L.
Johnsonas ją atžymėjo, parink
damas Bernadetos
nuotrauką
su Tunizijos ligoniais ligoninėje,
kaip tinkamiauBiai išgarsinusią
Peace Corps tarnybos progra
mą. Jos nuotrauka buvo išspaus
dinta ant viešosioms mokyklom
skirtų vadovėlių viršelių Pennsylvanijoje. Bernadeta PiežaitėShaner su savo,vyru Dennis ir
trimis vaikučiais gyvena ūkyje
netoli Kewanee. Be to, ji yra
Šv. Antano lietuvių par. bažny
čios vargonininkė Kewanee, kur
klebonauja
kun.
Stanislovas
Bartkus.
J
— A- a. Steponas Žilys mirė
North Hollywood, Fla., kovo 18
d. ir ten buvo palaidotas. Velio
nis gimęs 1911 m., kilęs iš Šiau
lių miesto. Jis buvo geležinkelie
tis — automatrisų vairuotojas.
Jeigu giminės ar draugai norėtų
ką nors daugiau sužinoti apie ve
lionį, terašo Viktorui Timčikui,
P.O. Bos 152, Lake Bluff, UI.
60044.

— Solistė Elena Blandytė iŠ
Chicagos balandžio 20 d. 1 vai.
p. p. duos koncertą Los Angeles
Šv. Kazimiero liet. parap. salė
je. Jos dainos ir deklamacijos
čia dar niekada negirdėtos. Los
Angeles ir apylinkių lietuviai tu
rėš progą išgirsti įdomų kon
certą ir maloniai praleisti sek
madienio popietę. Koncertą globoja Lietuvių Bendruomenė ir,
LB Spindulys, kuriam skiriamas i
pelnas.

“Tėvynės Žvaigždutė Kristaus Prisikėlimo šventės
proga Sveikina visus bendradarbius ir skaitytojus, linkė
dama Kristaus palaimos asmeniniame ir kūrybiniam? gy
venime bei darbuose!
Redaktorius

-r

Z

'

t

f

JONAS MINELGA

VELYKOS

Z

Velykos! Velykos taip lauktos, sapnuotos,
Į mūsų pirkelę kaip svečias užklydo.
Pavasario dienos, lyg paukštės sparnuotos,
Išgirdome — berže varnėnu pragydo.

|\\

Mamytei mus žadint šįryt nereikėjo.
Akių neužmerkę miegojom — kaip zuikiai.
Bažnyčion! Pagarbint žmonių Atpirkėjo
Tėveliai tuoj ragins — žinojome puikiai.

o

Pabudusi saulė jau spindulius barsto,
Kad gruodas žibuoklės pravirkdini nedrįstų.
Pirmieji suklupom jode atviro karsto,
Širdelėm pagarbint vos kėlusį Kristų.

ŠVENTE

Piešė Marius Polikaitis, Marąuette Parko Jit. m-tas n skyr. mokinys.
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VELYKOS
.v-H'
Velykos! Suskambo varpai
bažnytėlės.

Jau Kristus kėlės!
Ir džiaugsmu nušvinta mūsų
veidas:
- Velykos! Visur Aleliuja aidi.
Velykos! Linksmas jaunas ir

senas.
Velykos! Kai gražų margutį
ritenam.
Nata Zarankaitė,

Detroito “Žiburio” kt. mokyklos VIII
sk. mokinė, “Skambutis”

JIS PRISIKĖLĖ

siuntėjo adreso. Jei teisingai ad
resą užrašysit, aš gausiu. Konkursantų amžius iki 12 metų, ne
vyresni. Piešinio antroje pusėje
pažymėkite savo amžių. Kon
kurso nekartosiu. Kas nori da
lyvauti, tegul išsikerpa šį straip
snį. Piešinius redaktoriui prisiųskite iki gegužės mėn. 1 die
nos. Kokias premijas gausite,
paskelbsiu vėliau. Jei kas neaiš
ku,
rašykite
ir klauskite.
Sėkmės.
Redaktorius

ŠALTA DIENA

Dievas taip mylėjo mus, kad
nusiuntė savo sūnų, kad už mus
mirtų kryžiaus mirtimi. Jis taip
gerai savo avis gano, kad nė
viena neprapuolė.
Jis prisikėlė vieną rytą,
Kaip rašte buvo parašyta.
AUSTRALIJOJE
Jis mūsų kaltes'atpirko
Šitą Velykų rytą.
— Egzilų skautų,-čiu trijų
Paulius Gražulis,
dienų stovykla buvo suruošta
Detroito “Žiburio” lit. m-los 8
kovo 7-9 dienomis Gilwellio Par
sk. . mokinys, “Skambutis.
ke, Viktorijos valstijoje. Daly
KONKURSAS
vavo lietuviai, latviai, estai, uk
rainiečiai, lenkai, rusai ir veng
Tėvynės žvaigždutė
skelbia
rai skautai.
Prieš porą metų
margučių marginimo konkursą.
Viktorijoje egzilus skautus suKadangi margučiai yra dūžtaorganizavo Melbourno “Džiugo”
mi, jų paštu siųsti negalima, rei
tunto tuntininkas s. Henrikas
kės siųsti piešinius. Nupieškite
Antanaitis, iš visų tautinių grustoresniame popieriuje kiauši
pių sulaukęs nuoširdaus pritanio formos piešinį ir jame nupierimo. Ši stovykla buvo antroji.
šite tuos dalygus, kuriuos piešStovykla išleido savo ženklą ir
tumėte tikrame margutyje. Ne
laiškams vokus. Panašios stopieškite pieštuku ir spalvomis,
vykols bus ruošiamos kiekviene
tik juodu tušu, nes aš tuos pie
riais metais. rr ,
šinius noriu naudoti
spaudai.
Nepieškite didelio formato, maž
daug natūralaus kiaušinio dy
džio. Galit siųsti ir po kelis pie
šinius, bet vieno asmens bus ver
tinamas tik vienas piešinys. Ant
MERE IZRAELYJE
roję pusėje piešinio pažymėsite
•V
Chicagos merė Byme, atsiga savo slapyvardį. Atskirame vo
vusi Palm Springs atostogose, ke įdėsite savo tikrą vardą, pa
keletą dienų padirbėjusi, Didįjį vardę ir adresą. Voką užklijuo
Trečiadienį išskris į Izraelį, į kite ir viršuje parašykite tik sa
vykstančią
tarptautinę merų vo slapyvardę. Voką su pieši
konferenciją.
niais atsiųskite redaktoriaus ad
resu, ant voko.galit nežymėti
BYLA DEL DEGTINES ,

CHICAGOS ŽINIOS

X Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas
GRAIKŲ TRAGEDIJA
dirbti lietuvių senelių namuose,
gali kreiptis: Matulaitis Nursing
Senovės graikų autoriau SaHome, Thurber Road, Putnam, foklio tragediją “Karalius Edi
CT. 06260.
(sk.).
pas” dabar stato Chicago City
X Nida delikatesų krautuvė Ir teatras, 410 So. Michigan. Ge
restoranas, 2617 W. 71 St. — rai pasiruošę profesionalai ak
toriai vaizduoja
Edipą, kuris
šeimininkės yra pasiruošusios
nežinodamas nužudo tėvą ir ve
patarnauti jums šv. Velykų sta
da motiną.
lui. Be kasdieninių skanių ir
sveikų valgių, š. m. Velykų sta
CHICAGOS LIETŪS
lui turėsime raguolį, paską ir
Illinois universiteto pravestos
įvairių rūšių tortus. Taip pat
studijos rodo, kad Chicagos
margučius, beržo šakas, ežiu
miesto dulkės,
šilima, aukšti
kus,
muzūras ir iš
Lietuvos
pastatai padidina
Lietingumą.
gautu receptu babkas. Tel. 476Chieagoje nuo 1931 m. iki 1976
7675. Atd. nuo 8 v. r. iki 8 v. v.
m. vasarą lietaus iškritimas pa
Uždara pirmadieniais.
didėjo 2 inčais. Tas surišta ir
Adelė ir Kazys Lietuvninkai,
su ekonominiais nuostoliais: šia
...
.
Savininkai
piame kely daugiau susisiekimo
(ak.)
, . •
, ... •
.
nelaimių, lėktuvų skridimai vė
x Gydytojui gera proga per luojasi, panaudojama daugiau
imti ofisą Santa Monikoje, Ca elektros, dėl lietaus mažiau va
lifomia. Partneris išeina pensi žiuoja miesto susisiekimo prie
jon. Kalifornijos “license” rei monėmis.
kalingas. Pigi nuoma. Ligoni
ĮSAKYMAS UNIJOMS
nės privilegija. Rašyti: Dr. A.
Psutienius, 3231 Pioo Blvd.,
Nuo gegužės 30 d. bet kuri
Santa Monlca, Califomia 90405. Illinois valstijos unija, duodama
TeL 213 — 826-8090. Taip pat rinkiminiam kandidatui daugiau
reikalinga lietuvaitė
Medical kaip 1000 dol., turės pranešti
Assistant, su patyrimu, (sk.)
valdžios įstaigoms.

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
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Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

Vasario 16 mes švenčiam Lie
tuvos nepriklausomybės šventę.
Visi lietuviai Amerikoje ir kituo
se laisvuose kraštuose ją šven
čia. Tėveliai, broliukas ir aš bu
vome Lietuvoje. Tai labai gra
žus kraštas. Yra gražių vie
tovių Vilniuje ir kitur, bet, kur
tik eini, vis gali girdėti rusiškai
šnekant
Rusai labai nori, kad lietuviai
kalbėtų rusiškai ir pasidarytų
rusais. Taip jie darė senovėje,
kai Lietuvą valdė carai, taip da
ro ir dabar. Buvo net uždraus
ta spausdinti knygas lietuviškai.
Bet lietuviai jas spausdino sve
timuose kraštuose ir slaptai ne
šė knygnešiai į Lietuvą. Daug
metų Lietuva buvo
pavergta,
bet atgavo nepriklausomybę
1918 m. vasario 16 d. Laisvai
lietuviai gyveno tik 22 metus, o
paskui vėl teko rusams. Mes ti
kime, kad Lietuva vėl bus lais
va.
Vida Brazaitytė, V sk.,
K Donelaičio lit. mokykla

Viena diena buvo labai šalta.
Naktį daug prisnigo. Linas no
rėjo eiti laukan ir žaisti. Mama
jam leido. Jis važinėjo rogutėm.
Greit jam nusibodo. Sugalvojo
statyti sniego senį. Surado se
ną kepurę ir šluotą. Su kepure
ant galvos ir su šluota rankose
sniego senis atrodė kaip tikras
ponas. Paskiau Linas nuvalė ša
ligatvį. Tada grįžo namo ir gė
rė karštą kakavą.
— Tautos kalba yra ne vienų
Tomas Šaulys jos žodžių, gražių ir negražių,
rinkinys — ne pats jos žody
VANDENS LELIJA
nas. Tautos kalba yra visa, kas
Vieną kartą aš plaukiau lai atskiriesiems jos žodžiams gyvy
vu ir pamačiau vandens leliją. bės ir galingumo duoda.
Jonas JabkMiskfe
Aš iškišau ranką ir nuskyniau
tą vandens leliją. Kai atplau
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kiau namo, tą vandens leliją pa
ATSAKYMAI
dėjau ant stalo. Kai pasilenkiau
<
I Laivo vardas “Maine”.
pažiūrėti savo lelijos, ji man
UI Nosiniai garsai skiriasi
prakalbėjo: “Tu nunešk mane
nuo
nosinių raidžių. Nosiniai
atgal į vandenį, o aš tau duosiu
daug laimės”. Aš gailėjaus van garsai yra tie, kurie nosies pa
dens lelijos, tai nunešiau atgal galba yra ištariami, šiame už
į ežerą. Vieną dieną aš vėl plau davinyje tie garsai yra m ir n.
IV (Žiūrėkite brėžinėlį)
kiau laivu. Atplaukė didelė gy
vatė ir apvertė mano laivą. Ji
net pradėjo plaukti tiesiai į ma
ne. Tada gyvatės uodega įstri
go į vandens leliją ir ji negalėjo
visai paplaukti. Taip vandens le
lija mane išgelbėjo, ir aš toliau
gyvenu.
«
Linas PauBus,
4 sk. mok., Dariaus Girėno lit.
V Senelė turėjo 6 vaikaičius.
mokykla
Iškepė 27 pyragaičius.

ir dėl

tų nelaimių dalis
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atsakom V sės tenka ir alkoholį
gaminančiai bendrovei, kuri kai
tinama neįspėjusi, kad gėrimas
yra kaip narkotikai.
NAUJOS STATYBOS

Illinois Central
geležinkelio
žemė Chicagoj, 17 akrų prie
Roosevelt Rd. ir Michigan Avė.,
Chieagoje, parduota už 13.1 mil.
doL Nupirko Park Development
Associates iš Northbfield. Nu
matomos naujos statybos.

(Žiūrėkite brėžinį su raidė
mis). Iš šių raidžių sudėkite žo
dį Jo reikšmė — specialios pa
skirties laivas. Vėliau iš to žo
džio raidžių parašykite du žo
džius: 1) šalčio darbas ir 2) vy
ro vardas (10 taškų)

7

$■+/
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t-3

*•/ *£+3+8+7*#

e.-5y,

i.-J s; ffi-sv;.
n-1?; o-Mg; p-g/;
p-gc; S-M^įT~3g/

U-S6;

v-

■

(Žiūrėkite skaičius). Skaičius
sudėkite. Sumą patikrinkite su
kodu ir parašykite penkių rai
džių žodį. (5 taškai)

m
Iš šių žodžių raidžių parašy
kite kitus žodžius pagal duotas
reikšmes. Po vieną tašką už Žo
dį: 1) karas — skautų stovyk
los pavadinimas, 2) gira — klau
siamaais įvardis, 3) ranka —
žievė vartojama pintinių pyni
mui, 4) aušra — veiksmą* su
rašikliu (I asmuo), 5) kala...
katė pieną ..., 6) balsas — su
trumpintai brangaus kailio žvė
riukas, 7) dūmas (be vienos rai
dės) staigus, 8) kirvis — valgį
pats..., 9) kalnas — vartojamas
šaudymui, 10) laivas — ne ver«*•

Kenneth Garrison, 39 m., Chi
cagoje iškėlė bylą prieš vodkos
gamintojus — Smirnoff bend
rovę, kaltindamas, kad ši bend
rovė sugriovė jo ir tūkstančių
kitų gyvenimą. Savo ieškiny jis
pabrėžė, kad dėl tos bendrovės
gaminamo alkoholio sugriuvo jo
moterystė, iš jo buvo atimti du
vaikai, jis neteko keletas tarnybų
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Kaip vadinasi mokslas
augalus? (5 taikai)

Piečė Nida TiJOnėiytė, 5 m.,

apie

Kurioje pasakoje yx*a minimas
pamestas batelis? (S taikai)

Dartaus - Glrtao mofcyktaa 1 tkyr mokinė
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