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KATALIKAI PASAULY 
Padė t i s Brazilijoje 

Pagal naujaus ias s tat is t ikas, 
Brazilijoje i š bendro 116-kos 
milijonų gyventojų skaičiaus, 
96-ki milijonai y r a katal ikai . 
Juos dvasiniai ap ta rnau ja 12,-
640 kunigų, taigi, nepapanka-
mas kunigų skaičius. Tačiau 
Brazilijoje pas tara is ia i s metais 
pradėjo aug t i dvasiniai pašau
kimai: didžiosiose k raš to kuni
gų seminari jose d a b a r studijuo
ja 2,800 klierikų, t a i yra, dviem 
šimtais 70-čia klierikų daugiau, 
negu praėjusiais metais . Be to, 
kraš to parapi jose dabar dirba 
238-ni pas tovūs dijakonai. 

Eu ropos komisija 
Belgijos sost inėje Briuselyje 

yra įs teigta "Europos Bendruo
menės k r a š t ų vyskupų komisi
ja". Jo s t iks las — bendradar
biaujant su Europos Bendruo
menės veiksniais ir Europos 
Par lamentu Strasburge, vystyt i 
atskirų k r a š t ų vyskupijų ir po
piežiaus a ts tovų ta rpusavio san
tykius ir bendromis jėgomis ko
voti prieš dabar t inė je visuome
nėje pasireiškiančias negeroves. 

Vizitai Kinijoje 
Marselio arkivyskupas kar

dinolas E t chega ray , vizituoda
mas Kiniją, Fekiiie aplankė žy
maus as t ronomo jėzuito kunigo 
Matteo Ricci kapą. Ricci gyve-1 
no Kinijoje 17-ojo š imtmečio ' 
pradžioje. Kardinolas Etchega- į 
ray pažymėjo, k a d jėzuito as- J 
t ronomo kapas liudija ka ta l ikų , 
Bažnyčios veiklos tęst inumą Ki-
rajoje. Marselio arkivyskupas 
taip pa t aplankė kunigo Ricci 
įpėdinių kapus , jėzuitų as t rono
mų — vokiečio Schall i r belgo 
Verbiest — kurie reformavo 
oficialų kiniečių kalendorių. Ku
nigas Schall, be ki ta ko, buvo 
impera tor iaus K a n g XI auklėto
jas. Turimomis žiniomis, kinų 
valdžia davusi leidimą vėl at
spausdinti šventąj į Raš tą kinų 
kalba. 

Vat ikano sekretor i ja to san
tykiam su netikinčiaisiais pir
mininkas. Vienos arkivyskupas 
kardinolas Koenig, kovo mėn. 
viešėjo Kinijoje, aplankė Peki
no universitetą, o vėliau kinų 
socialinių mokslų akademijos 
pasaulio religijom studijuoti in
st i tute ska i tė paskaitą apie II-ji 
Vat ikano susirinkimą. Kardino- „ . , . 
lo Koenig vizitas Kinijoje buvo p 

privataus pobūdžio. 

Benediktinų dvasia 
Minint Europos globėjo šv. 

Benedikto 1500 metų gimimo 
sukaktį, apie šv. Benedikto evan 
gelinę dvasią i r kultūrinimo 
darbą rašo laiške savo tikintie
siem San Lorenzo a Coldibuono 
Italijoje benediktinų vienuolyno 
abatas . Benediktinų dvasia — 
rašo j is — perkaitė visą viduri
nių amžių gyvenimą. Benedikti
nai misijonieriai ir darbininkai 
kar tu su Dievo žodžiu nešė švie
są ir tikėjimą, taiką i r gyve
nimą, laisvę ir meilę, mokslą ir 
meną. 

Jie gyveno santūriai, buvo 
svetingi ir švelnino barbarų lai
kotarpio žiaurumus. Skatinda
mas žemės darbą, šv. Benedik
t a s naikino vergijos liekanas ir 
švelnino baudžiauninkų dalią. 
Žmonės, kurie barbaram plėši-

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Automobilių bendrovės pa
skelbė, kad iš darbų bus atleis
t a 62,000 darbininkų. Kovo 
mėn. naujų automobilių parda
vimas nukrito 22 nuoš., lygi
nant su 1979 m. šių metų par
davimas sumažėjo 14 nuoš. Per 
tą patį laiką importuotų auto
mobilių pardavimas padidėjo 
30.3 nuoš. 

— Kolumbijos teroristai pa
leido dar du įkaitus iš okupuo
tos Domininkonų ambasados. 
Ketvirtadienį įkaitus aplankė 
žydų rabinas David Sharbani, t 
kuris meldėsi kartu su Vatikano j 
nuncijumi Angelo Scerbi. 

— Senato biudžeto komitetas 
11-7 balsais gerokai padidino 
biudžeto lėšas gynybai, tačiau 
sumažino socialinei pašalpai skir 
tus pinigus ir rekomendavo atim 

kaujant ir teriojant, nebeturėjo I ti paštų valdybai 600 mil. dol. 
nei namų, nei žemių, glaudėsi kas priverstų nenešioti laiškų 
prie vienuolynų, ir tuo būdu su
sikūrė kaimai, miesteliai, mies
tai. Benediktinai steigė pirmą
sias mokyklas, išmokė žemdir
bystės ir amatų. Visoks gėris 
galėjo plėstis aplink jų vienuo
lynus, blogio šaknys buvo nai-1 ^ i k a s 
kinamos. I r tai dėl to. kad Be- į 
nediktas puikiai mokėjo amži-
nas Evangelijos tiesas pritaiky- j 
ti praktikoje ir įvykdyti savo 
laiko laisvės ir gerovės troški
mus. 

šeštadieniais. 
— JAV vyriausybė iškvietė 

ambasadorių Salvadore Robert 
White pasitarti Washingtone. 

— New Yorko mieste nesibai
gia transporto darbininkų 

Žodis diplomatams 
Popiežius Jonas Paulius II-sis, 

— Belgijos premjeras po pra
laimėjimo senate įteikė karaliui 
atsistatydinimo pareiškimą, ta
čiau karalius prašė toliau eiti 
pareigas. Vis nesibaigia ginčai 
dėl flamų ir valonų kalbos. 

— Jungtiniu Tautų komisija 
vvksta i Rodeziją nustatvti 

Velykų Varpai težadina 
mūsų viltis, kad vieną die
ną giedosime Prisikėlimo 
himnus ir savo Tėvynei 

POPIEŽIUS APLANKE 
BENEDIKTO GIMTINĘ 

Kovo 23 d. popiežius Jonas Pau-1 ypač aktualus. Kur eina šiuolai-
lius II lankėsi šv. Benedikto gim- kinis žmogus, kur eina visas mū-
tinėje Norcia mieste, Perudžios Į su žemynas? — klausė Sv. T ė -
provincijoje, Ubrijos regione. Šios vas. — Atrodo, kad ekonomija 
popiežiaus kelionės tikslas buvo lyra iškeliama virš moralės, rne-

j aplankyti nuo žemės drebėjimo džiaga virš dvasios. Iš vienos pu-
prieš pusę mėty skaudžiai nuken- sės, besaikis medžiaginiu gėrybių 

.tėjusius Valnerina slėnio gyven- naudojimas iš žmogaus gyve-
1 tojus ir iškilmingai paminėti ž y - į n j m 0 atima gilesnę prasmę. Iš ki

miausio šio krašto sūnaus, Euro
pos globėjo šv. Benedikto gimi
mo penkiolikos šimtmečių sukak
tį. 

Popiežius aplankė Norcia mies
to ligoninę, susitikdamas su dau
geliu ten gydomu ligonių, su gy
dytojais ir slaugytojais. 

pri imdamas dviejų naujų diplo-1 k i e k t e n y ^ pabėgėlių, išvie-
matinių atstovų skiriamuosius 
raštus, dar kar tą ypač iškėlė 
katalikų Bažnyčios pas tangas 
apsaugoti žmogaus orumą ir jo 
pagrindines teises. Bažnyčia, 
pažymėjo Popiežius naujajam 
Jamaikos ambasadoriui, Baž
nyčia kovoja už pilnutinę žmo
gaus gerovę, tiek dvasinėje, 
tiek medžiaginėje plotmėje. 
Siekdama šio tikslo, Bažnyčia 
rūpinasi, kad kiekvienam žmo
gui būtų užtikrintos jam priklau 
sančios teisės bei laisvės, kad 
kiekvienam būtų sudarytos są
lygos gyventi žmogaus vertą 
gyvenimą. Ugandos ambasa-

tintų praėjusio civilinio karo. 
Bus sudaromi sveikatos, švieti
mo, žemės ūkio paramos planai. 

— Pakrančių Sarsrvbos laivas 
apie 17 mylių nuo Miami mies
to surado iūroje penkis kubie
čius, plaukiančius ant nedidelio 
medinio nlausto. Visi pabėgė
liai nuvežti ligoninėn. 

— Britanijos gynybos minis-
teris Francis Pvm pasakė, kad 
vvriausvbė studiiuoja ealimybe 
i švvtv t i cheminius ginklus, nes 
iu gamyboje sovietai yra Va
karus toli pralenkę. 

— Vakarų Vokietija balan-
doriui t a r t ame žodyje Popiežius Į džio mėn. pabaigoie pasiųs ke 
pažymėjo, kad jokie motyvai ne
gali pateisinti žmogaus orumo 

i r angeias atsane moterims: iNeDijOKiie, aš žinau, kad jūs ieškote 
Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nėra, nes jis prisikėlė, 
kaip sakė". . . Šv. Matas 28:1-7 

Irano fi 
nieko naujo 

"Vanagai" trukdo prezidentui Bani Sadrui 
Teheranas. — Amerikoje buvo .leisti Bani Sadrui ir bando jam 

vilčių, kad amerikiečiai įkaitai; įvairiais būdais trukdyti. Radi-
prieš Velykas bus perduoti Irano 'kalai skelbia Teherane gandus, 
vyriausybės priežiūrai. Ketvirta-'Bani Sadras nori įkaitus paimti į 
dienį ilgai posėdžiavo Irano revo-lsavo rankas ir juos paleisti dar 
liucinė taryba. Buvo paskelbta,'prieš išrenkant parlamentą, %m-
kad įkaity perkėlimas atidėtas. | ris, visi pritaria, turės spręsti įkai-< Noriu užtikrintu 

Korespondentai patyrė, kad {tų likimą, 
trys tarybos "vanadi"': ajatolosĮ Nežiūrint Irano vilkinimų, 
Beheshti ir Mousavi b" ; kita? na-1 prezidento Carterio buvo įsa-
rys Javad Bahonar tarybos posė-jkyta netaikyti Iranui naujų sank-
dį boikotavo, kad nebūtų pasiek- j cijų. Administracijos pareigū-
tas sprendimas. Charakteringa, 
tarybos posėdžiui dar nes'baigu;-, 

kdicnė prasidėjo 
Norcia 

tos puses, darbas daugeliu atve
jų žmogų veda į gilų susvetimė
jimą, į klystkelius; darbas ne kar
tą palenkia žmogų kolektyvo ver
gijai; darbas neišvengiamai ati
trūksta nuo maldos, vien me
džiaga apribodamas žmogaus 
akiračius... 

vąrerma Šiuolaikiniam rrmr\cryi\ 

mam šeimyninių, socialinių, tarp-anksti rytą. Iš Vatikano 
miesto apylinkes Jonas Paulius II j tautinių problemų, būtinai rei-

! pasiekė malūnsparniu, kuris nu-įkia tylos, susitelkimo, susimąsty-
I sileido tarp barakų, kuriuose yra | m 0 5 kad jis vėl galėtų atrasti 
Į laikinai apgyvendinti nuo žemės I tikrąsias vertybes, atrasti savo gy-

drabėiimo praėjusį rudenį nuken- j senimo prasmę, užmegzti pokai
tėje gyventojai. Žemės drebėji-Įbį s u Dievu, — kalbėjo Šv. Te
mas čia visai sunaikino miestelį j v a S 5 s a v o žodį užbaigdamas kvie-
Castel Santa Maria, su gražia: t j m ' u : „Melskimės už taiką Euro-
snieginės Madonos šventove.j p ^ j r visame pasaulyje. Melski-
„Atvykau pas jus, brangieji bro- j m ė s už žmogaus laisvę, už sočia-

Agentūra surado 
jau 350 nacių 

WashingtoTta9. — Teisingumo 
depar tamento specialių tyr imų 
agentūra, kuriai paves ta aiškin
ti ir pradėt i deportavimo bylas 
prieš nacių ka ro nusikaltėlius, 
kurie apsigyveno Amerikoje, 
šiuo metu veda 350 bylų, p ra
nešė naujas is agen tūros direk
torius Allan Ryan. J o pava
duotoju pask i r t a s Neal Sher. 
pa tyręs advoka tas . Pr ieš šios 
agentūros įsteigimą nacius Ame 
rikoje gaudydavo 13 asmenų įs
taiga, d a b a r agentūra , gavusi 
daugiau lėšų, nusamdė 50 t a r 
nautojų, jų t a rpe 20 advokatų 

Apgynė te va 

tur is karo laivus i Indijos van- ! ambasadą okupavę "studentai 
denyną, kur jie atliks pratimus j jau paskambino Reuterio agentu 
su JAV karo laivais. Šis nutari
mas padarytas da r prieš sovie-

ros atstovui ir pranešė, kad tary-

Mire gen. Karvelis 
Vilnius. — Okupuotoje Lie

tuvoje kovo 28 d. rnirė genero-
las Vladas Karvelis, kuris vie
nas pirmųjų, okupavus Lietuvą, 
nuėjo ta rnaut i okupantui. Jau 
1940 m. gruodžio mėn. jam bu
vo suteiktas generolo majoro 
laipsnis, o 1943 m. jis priimtas 
i komunistų partiją. Karo me
tais jis padėjo sudaryti 16-tąją 
šaulių diviziją, jai vadovavo, 
vėliau tapo 118-ojo korpuso va
do pavaduotoju. 

Velionis pasižymėjo Kultūri
nių ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininko poste. Už 
nuopelnus Maskvai Karvelis, gi
męs 1902 m. balandžio mėn. 
Šiauliuose, buvo apdovanotas 
dviem Raudonosios vėliavos or
dinais, Aleksandro Nevskio ir 
Darbo ordinais, medaliais. Pa
laidotas Antakalnio kapinėse. 

tų invaziją Argarnstane. 
— Senatas patvirtino naują 

ambasadorių Meksikai Julian 
Nava, Kalifornijos universiteto 
istorijos profesorių. Jis puikiai 
kalba ispaniškai, yra parašęs 
kelias knygas apie JAV meksi
kiečius. 

— Vak. Vokietija nutarė par
duoti Argentinai "sunkiojo van
dens" branduolinį reaktorių, ne
žiūrint JAV opozicijos šiam biz
niui. 

San Salvadoras . — T r y s ban
ditai a t v y k o į a t sargos pulk. 
Agustin Marinez Varela namus 
ir bandė jį pagrobti, nes jis — 
buvęs policijos viršininkas, bu- Į 
vęs vidaus reikalų ministeris ir į — J A V ambasadorius Tailan-
diplomatas. Jo sūnus dr . F rank- j dijoje Morton Abramowitz ap-
lin Varela. bijodamas teror is tų , , gailestavo, kad Vietnamo pa
buvo panaš iems užpuolimams s ta ty tas režimas Kambodijoje 
pasiruošęs, apsiginklavęs. Kai neįleidžia pasaulio atsiųstų mais 
banditai pasirodė, jis ėmė šau- j to produktų ir vaistų. Tragedi-
dyti ir t r i s teror is tus sunkiai Į jos pavojus da r nėra pašalintas, 
sužeidė. ' p a sakė jis. 

ba nieko nenutarė ir ;.<aitų per
kėlimo klausimą atidėjo. 

Teherane kalbama, jog perkė
limas gali būti dviejų rūšių. Pir
moji galimybė numato, kad iš 
JAV ambasados išsikraustys fa
natikai kalintojai ir jų vietą už
ims vyriausybės kareiviai, o visi 
įkaitai liks toje pačioje vietoje. 
Kita perkėlimo galimybė numa
to iš ambasados paimti visus įkai
tus ir juos perkelti į kitą pastatą, 
kur jie būtų prižiūrimi vyriausy
bės paskirtų žmonių. 

Korespondentai pripažįsta, kad 
visas šis perkėlimo klausimas pa
brėžia seniau prasidėjusią vidinę 
kovą Irano viršūnėse. Vienoj pu
sėje yra didele balsų dauguma 
išrinktas prezidentas Bani Sadras 
ir jo vyriausybės nariai. Kitoje — 
fanatiški musulmonų dvasiškiai, 
pikti ant Bani Sadro, kad jis juos 
taip stipriai nugalėjo prezidento 
rinkimuose. Irano revoliucijos ek 
stremistai siekia sumažinti prezi 

nams pasakyta mažiau apie Ira
ną kalbėti, kantriai laukti, kol 
ten laimės nuosaikesni vyriausy
bės sluoksniai. 

Korespondentai nurodo, kad 
jokios ekonominės sankcijos Ira
nui negalės daugiau pakenkti, 
kiek jau buvo pakenkta. Vyriausy
bės nepastovumas paskatino už
sienio biznio bendroves nutrauk
ti prekybą. Teherane trūksta: 
kiaušinių, pieno, druskos, žuvies. 
skalbimo miltelių ir panašių pre
kių. Jau kuris laikas nėra valgo
mos alyvos. Prekyba su užsieniu 
beveik sustojo. Fabrikuose darbi-
nin 
mi 
neklauso valdžios paskirtų direk 
torių, gamyba sumažėjo. Sosti
nėje vyksta varžybos dėl galios ir 
įtakos, o panašiai dėl tų pačių 
galių varžomasi ir fabrikuose. 

liai ir seserys, — kalbėjo nelai
mės ištiktiem gyventojam Šv. Tė
vas, — atvykau, nes noriu daly
vauti jūsų nedatekliuose ir kan
čiose. Noriu išreikšti pagarbą 
jum dėl to orumo, su kuriuo jūs 
sugebėjote išgyventi šį bandymą, 

kad popiežius 
yra su jumis. Noriu jus padrą
sinti, kad ištvertumėte, sekdami 
savo tėvų ir protėvių pavyzdį, i 
Mano asmenyje, — tęsė Sv. Tė
vas, — su jumis yra visa Baž
nyčia, ypač Romos vvskupijos ti
kintieji, kurie praėjusio advento 
metu pravedė specialią rinklia
vą nuo žemės drebėjimo nuken
tėjusiųjų naudai". 

Jonas Paulius II asmeniškai ap
lankė daugelį barakų, susitiko su 
žuvusiųjų šeimomis ir giminėmis; 
drauge su visais meldėsi laiki
noje bažnytėlėje už mirusius. 

Nepaisant šalto ir lietingo oro, 
Norcia mieste popiežiaus laukė 
apie 8 tūkstančiai žmonių, čia 
Šv. Tėvą sutiko Umbrijos vys
kupai, italų centrinės, regiono ir 
nrovincijos valdžios atstovai 

linį teisingumą, už tikrąją meilę, 
be kurios žmogaus gyvenimas 
nėra pilnas. 

Kreipdamasis į šv. Benediktą, 
Jonas Paulius II prašė, kad Eu
ropos patronas padėtų nugalėti 
prievartą ir neapykantą, palauž
ti blogio jėgas, kurios šiandien 
vargina jo globojamą žemyną. 

ikai "posėdžiauja", įvairūs ko C e n t r i n - j e m i e s t o a M t ^ k u r i 

tetai daug kalba, mažai dirba, v r a p a v a d i n t a § v . Benedikto var-
Paulius II aukojo šv. 

Afganai numušė 
sovietu lėktuvą 

Islamabadas. — Pakistane 
vienos afganų sukilėlių grupės 
vadas pasigyrė, kad sovietų da
liniui padaryta sunkių nuosto
lių. Rytinėje Afganistano Ku-
anro provincijoje gerai pasiruo
šusius sukilėlius puolė apie 
1.500 sovietų kareivių. Kovose 
103 afganai kareiviai perbėgo 
su ginklais į sukilėlių pusę ir 
mūšyje žuvo apie 600 rusų ka
reiviu, Pavyko numušti ir vieną! dėl, norėdamas palikti Irano '.tip- miteto pirmininkas Riari, atkreip-
sovietų karinį lėktuvą, kuris 
bandė pulti sukilėlius. Kores
pondentai Pakistane, papras
tai, priima afganų pasakojimus 
atsargiai, nes pastebėta, kad jie 
mėgsta perdėti savo laimėjimus. 

Afganai pabėgėliai 
Bona. — Pakistane dabar yra ar

ti septynių šimtų tūkstančių 
afganų pabėgėlių, palikusių sa
vo kraštą dėl sovietų invazijos. 
Daugumas jų miega po atviru 
dangumi. Pabėgėlių stovyklose 

dento galias. Tuoj po prezidento! gresia epidemijų pavojus. Tai pa 
rinkimy ajatola Khomenis susir- Įžymėjo į Vakarų Vokietiją atvy-
eo. lis manė. kad teks mirti, to-!kęs afganų pabėgėlių globos ko-

resnę centrinę va:džią, būdamas damas vokiečių dėmesį į skubų 
ligoninėje toliau nuo mulų įta-\ reikalą padėti nelaimingiem žmo-
kos, ajatola suteikė Bani Sadrui Į nėm. I afganų pabėgėliam pagal-
ypatingu galių, paskelbė jį vy-j bos teikimo akciją jau yra Hjun-
riausiu kariuomenės vadu ir pan. i gusios įvairios vokiečių kataHkų Į atskirti darbą nuo maldos ir mal-
Srto fanatiški mulos negali at- < organizacijos. 

pa\ 
du. Jonas 
Mišias. 

Mišių metu tartame žodyje, iš
reiškęs solidarumą nuo žemės 
drebėjimo nukentėjusiem gyven
tojam, popiežius iškėlė šv. Bene
dikto reikšmę Bažnyčiai ir visos 
Europos kultūrai. Nors jau pra
ėjo penkiolika šimtmečių nuo šv. 
Benedikto mirties, bet šis šven
tasis ir toliau pasilieka vienas iš 
žymiausių Umbrijos ir Italijos sū
nų. Šv. Benediktas ir šiandien 
mums yra gyvenimo mokytojas. 
Šv. Benediktas yra vienuolijų tė
vas, visos Europos patronas. Jung
damas darbą su malda ir maldą 
su darbu, šv. Benediktas su savo 
vienuolių bendruomenėmis visai 
Europos kultūrai davė naują kryp
tį. Mūsų laikais, kai mėginama 

Atleido televizijos 
"šposo" autorių 

Bostonas. — Balandžio 1 d. 
Bostono televizijos režisierius 
bandė apgauti žmones, praneš
damas, kad netoli Bostono pra
dėjo veikti ugniakalnis — Great 
Blue Hill. Nors programos ga
le buvo iškabintas užrašas , kad 
tai "April Fool" juokas, nes 
t a s kalnas visai nė ra vulkani
nės prigimties, daug televizijos 
žiūrovų ėmė nervintis, skambin
ti policijom klausinėti, ar ne
prasideda evakuacija. 

Stoties vadovybė režisierių 
atleido iš pareigų, nes jis su
laužęs federalinės komunikacijų 
komisijos taisykles, kurios drau 
džia apgaudinėti piliečius. 

— Civiliniame Čado kare vie
na pusė prašo Libijos pagalbos, 
kita — Egipto. Bijoma, kad 
Čade gali prasidėti Egipto-Libi-
jos karas . 

dą nuo darbo, šv. Benediktas yra 

KALENDORIUS 

Balandžio 5 d.: Didysis Šeš
tadienis, Rimvydas. Žygintą. 

Balandžio 6 d.: Kris taus Pri
sikėlimas — Velykos. Vilimas, 
Platone, Daugirutis. Zintė. 

Balandžio 7 d.: Aibas, Uršė. 
Minvydas, K iną 

Balandžio 8 d.: Dionizas, Julė, 
Gir tautas . Matą. 
Saulė teka 5:28. leidžiasi 6:20. 

ORAS 
Saulė ta šilčiau, tempera tūra 

dieną 55 1-, naktį 40 L 

l 
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JHlHiT 
REDAGUOJA Jonas žadcilds. Informacinę mmtiBagi Ir nvotmnkas 
siųsti: 6522 So. RockweU Ave., Cbkago, O* 60«». T*L T78-78K 

ATEITININKŲ VELYKINIS 
SVEIKINIMAS 

"Velykos! Velykos!.. Kas jų nelaukė", — sakė Maironis 
"Jaunojoje Lietuvoje". 

Ir 'štai mums visiems vėl skamba Velykų giesmės balsai: 
"Linksma diena mums nušvito". 

Savo širdyse jaučiame šios didžiosios krikščionių šventės 
gaivinančią dvasią ir džiaugsmą, kai gausdami bažnyčių var
pai zmorijai skelbia, kadt nugalėjęs mirtį, kėlėsi Kristus.^ 

Iškilniai skambėdami, Velykų varpai žadina naujas viltis 
žmonėse, stiprina jų tikėjimą ir ryžtą ir veda į anas laimingas 
dienas, kai lietuvis Kristaus prisikėlimą švęsdavo laisvoje Lie
tuvoje. .• j • • 

Su Velykų varpų gaudimu pajuskime savo širdyje besi
skleidžiant naują jėgą ir ryžtą, — naujam užsimojimu^ ir 
darbui — mūsų artimųjų, mūsų organizacijų, mūsų kultūros 
ir mokslų, Bažnyčios ir tėvų žemės Lietuvos labui. 

Tokis yra mūsų sveikinimas ir linkėjimas ateitininkams 
ir visiems lietuviams Velykų šventėse, kurios, tariant Putino 
žodžiais. "Pasaulio viltį didingai skelbia". 

ATEITININKU FEDERACIJOS VALDYBA 
1980 metai. 

Atsinaujinimo dienų metu pas Cicero ateitininkus, pietų metu užkandžiauja ir kalbasi (iš k.): J. ir dr. A. Norvilai, 
L ir J. Polikaičiai, R. ir A. Skripkai, Ramune Lukienė, R. Bielskienė ir kt. Nuotr. A. Tijūnėlio 

ESAME JUBILIEJAUS METUOSE 

Cicero ateitininkų šventes metu tariasi: kuopos kapelionas kun. dr. K. Tri
makas, garbes globėjas dr. Petras Kisielius ir globėja Aldona Prapuolenytė. 

SENDRAUGIU SVEIKINIMAS 

Džiaugsmingu Šv. Velykų lin
kime visiems ateitininkams. Pri
sikėlusio Kristaus šviesa teužde-
ga jūsų širdyse meilę Kristui ir 
žmogui. 

\teitininku sendraugių 
centro valdvba 

Juozas Baužys informuoja Ateitininkų 
atsinaujinimo dienų dalyvius. 

Nuotr. A Tijūnėlio 

ŠIO SKYRIAUS REDAKTORIUS 
SVEIKINA 

Linksmų ir džiaugsmingų Šv. 
Velykų mieliems "Iš Ateitininkų 
gyvenimo" bendradarbiams ir 
skaitytojams, "Draugo" redakci
jai ir administracijai. 

Melskime Aukščiausiąjį, kad 
sumažėtų kalėjimai, koncentraci
jos stovyklos, tardymų kameros, 
psichiatrinės ligoninės, kad ko
vojantiems dėl laisvos Lietuvos ir 
žmogaus teisių nepritrūktų jėgų, 
rašantiems LKB Kroniką ištver
mės, kad po didžių kančių pa
vergtiems broliams ir sesėms iš 
austų saulėtas Prisikėlimo ryta? 
ir visose bažnyčiose suskambėti 
linksmas Velykų Aleliuja. 

Jonas Žadeikis 

"ATEITIS" SVEIKINA 
Kristaus Prisikėlimas yra vJlties 

ir pergalės laidas visiems tiems, 
kurie Jį išpažįsta, Jį seka, iš Jo 
semiasi atsigaivinimo ir Jame sie 

j kia visa atnaujinti. 
Prisikėlusiojo Kristaus palai-

! mos visiems ir visoms, idėjos 
'. draugams-gėms "Ateities" redak-
; cijos ir administracijos vardu 
I linki 

Kęstutis Trimakas 
SENDRAUGIŲ CHICAGOS 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 
Skyriaus susirinkimas šaukia-

j mas balandžio mėn. 13 d. Jauni
mo centre, pasitarimų kambary-

i je —prie kavinės. 11 vai. ryto (po 
Į 10 vai. Mišių, koplyčioje). 

Susirinkimo metu bus pasitar
ta dėl šių metų veiklos. Po pa
sitarimo trumpa paskaita apie 
ateitininkus Lietuvoje pokario me 
tais. 

Visi nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Valdyba 

MARGUČIŲ RITINĖJIMAS 
P. Dielininkaičio jaunesniųjų 

ateitininkų kuopos ruošiamas 
tradicinis margučių ritinėjimas 
vaikams įvyks sekmadienį, ba
landžio 13 d., 2:30 vai. po pietų, 
gvč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos sporto salėje. Visi vai
kučiai atsineša pintinėlę su 10-
12 margučių. Kuopos nariai 
kviečia ir savo draugus mar
gučių ritinėjime dalyvauti. 

Tėveliai ir kiti vyresnieji, at
vedę vaikus, pasilikite salėje. 
Žaidėjus visada kas nors stebi. 
Pabendrausite ir pasivaišinsite 
tėvų komiteto paruoštomis vai
šėmis. 

Ta pačia proga norime pri
minti, kad mūsų kuopos metinė 
šventė įvyks gegužės mėn. 3 d. 
vakare. Prašome rezervuoti šią 
datą kuopos šventei, kurioje vi
si nariai privado dalyvauti. 

Kuopos vadovybė 

Pavėluoti AF vado rinkimai 
neleidžia šiais metais atžymėti 
ateitininkijos 70 metų jubiliejų 
didžiuliu kongresu — bendra vi
sos ateitininkijos manifestacija. 
Dabartinę valdybą sudarius, bent 
šiais metais nebuvo galima tęsti 
kongresų tradiciją. Iš kitos per
spektyvos žvelgiant, net ir didin
gi praeities kongresai nesušaukė 
visų ateitininkų, o reikia, kad šį 
reikšmingą jubiliejų visi ateiti
ninkai švęstų prisimindami jau 
nueitą kelią ir, žvelgdami į laiko 
reikalavimus, planuotų ateities 
darbus. 

Tiek ateitininkai, tiek ir visa 
lietuviškoji visuomenė turėtų 
branginti ateitininkijos sąjūdį, ku
ris nuo pat savo veiklos pradžios 
žadino tautoje religinį atbudimą, 
tautinės sąmonės pilnumą ir vi
suomeninį subrendimą, be kurio 
didžiulės pagalbos vargu ar Lie
tuva būtų atgavusi savo nepri
klausomybę. Taip pat ir šiuo me
tu ateitininkijos vaidmuo yra di
džiulis. Tik pagalvokime, kas at
sitiktų lietuviškoje veikioje, jei 
JAV-se ateitininkai, sakysime, me 
tams laiko pasitrauktų iš visos 
lietuviškosios veiklos? Manau, kad 

I galybės plyšių atsivertų lietuvis 
kosios visuomenės veiklos audi-I . . . . . 

i nyje ir organizacinis gyvenimas 
Į gal nepataisomai sutriktų. Tai 
j tik fiktyvinis klausimas ir atsaky-
; mas, nes ateitininkai visuomet 
i gyvai reagavo į savo tautos užda-
į vinius ir siekimus. Jie tikrai nepa-
Į mirs ir dabarties uždaviniu bei 
siekimų ir išliks tautiniai ir ka
talikiškai gyvais ir veikliais. 

Kasmet ateitininkų draugovės 

bei skyriai rengia pavasarį savo 
metines šventes, o taip pat jos 
dažnai kokiu nors būdu atžymi 
rudens veiklos pradžią. Be abejo, 
metinės šventės jau suplanuo
tos ir jose dideli pakeitimai gal 
nebūtų lengvai įvykdomi. Ru
dens metas suteikia puikią progą 
suplanuoti ir organizuoti draugo
vių minėjimus — akademijas pa
skirtas šiam jubiliejui atžymėti. 

Jeigu dauguma draugovių atliks 
šio meto pareigą garbingai isto
rinei praeičiai atšvęsti, visi ateiti
ninkai pajus savo sąjūdžio didy
bę ir jo nueitą kelią su didelėmis 
aukomis, su didėliais lūžiais, su 
organizuotos veiklos perkėlimu į 
Naująjį pasaulį ir šios dienos už 
davinius ateičiai. 

Jubiliejiniai rudens minėjimai 
galėtu daug prisidėti prie St. Šal
kauskio gyvosios dvasios pajuti
mo ir prje gilesnio pačių aukš
čiausiųjų vertybių ir idealų su
pratimo. Jų visų mes turime 
siekti ne tik žodžiu ir darbu, bet 
ir giliu pasišventimu. 

Daugiau negu bet kada, šiais 
jubiliejaus metais jauskimės vėl 
pašaukti IX-jo Ateitininkų kon
greso minčiai "liudyti Kristų ir 
savąją tautą". Platinkime savąjį 
kelią ir gilinkime savuosius idea
lus, dėkime gausias pastangas, 
kad ir visas jaunimas pajudėtų į 
idesrlų aukštumas ir taptų lie
tuviškosios katalikybės kūrėjais 
ir mūsų tautos ambasadoriais vi
soje Amerikoje. Istorijos vingiams 
besikeičiant, stokime į jau nuei
to kelio avangardą iki Apvaizda 
leis pilnai atgaivinti ateitininkiš-
kąją veiklą laisvoje tėvynėje. 

Justinas Pikūnas 
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Pastabos ir nuomones 

Optimizmui nėra pagrindo 
,Draugo" sausio 21 d. laidoje miausia, iš Madrido konferenci-

mūsų gabusis žurnalistas VI. Ra
mojus „Dviejuose Horizontuose" 
skiltyje optimistiškai žvelgia į Lie
tuvos atžvilgiu JAV sostinėje vy
raujančias nuotaikas. Tuo pačiu 
VI. Ramojus švelniai pakritikuo
ja redaktorių, parašiusį gana pe
simistinėmis nuotaikomis ataus
tą pirmąjį šių metų vedamąjį. 

Redaktoriui ir nuolatiniam ko-
lumnistui nesutinkant padėties 
vertinime, kyla noras ir pašalie
čiui minimu klausimu pasisaky
ti, ypač, kad turiu galimybę die
na iš dienos susidurti su JAV 
sprendimais Pabaltijo valstybių 
klausimu ir asmeniškai dalyvau
ti įvairiose valdinėse konferenci
jose. Atvirai kalbant, optimizmui 
didelio pagrindo nematau. Pir-

Vytautas Kasniūnas skaito maldą at
sinaujinimo dienų metu. 

A. njOneti© 

jos stebuklų lau&ti netenka, ne
bent „laimėjimu" laikysime kelių 
dešimčių pabaltiečių nuvykimą 
i Madridą, atsišaukimų padalini
mą, papiketavimą ar kurio verks
nio atstovo 24 valandoms sulai
kymą policijos nuovadoje. Raitų
jų rūmų pramatytas asmuo pir
mininkauti JAV delegacijai (pa
vardė neskelbiama, nes jo sutiki
mas dar nėra gautas) atstovauja 
Rockefellerio šeimos artimie-
iems, kurie, pradedant broliu Nel
sonu ir baigiant H. Kissingeriu, 
Pabaltijo reikalu niekad nieko 
teigiamo nėra padarę. Mūsų lais
vinimo verksniai yra įtaigoję Bal
tuosius rūmus JAV delegacijos 
pirmininku paskirti Helsinkio 
komisijos pirm. kongr. Dante 
Fascell, tačiau abejotina, kad Bal
tiesiems rūmams griežtos antiso-
vietinės linijos politikas bus pri
imtinas. Taip pat prisimintina, 
kad esamoms tarptautinėms įtam
pos tebevyraujant, Sov. Sąjunga 
gali visiškai atsisakyti Madride 

j dalyvauti. Helsinkio sutarimais 
Maskva savo tikslus pasiekė, tad 
kam būti pešiojamai tarptautinė
je konferencijoje. Sovietams ne
dalyvaujant, Madridas nebus jo
kia atrakcija. 

VI. Ramojus džiaugiasi JAV 
Atstovų rūmuose ir JAV senate 
pravestomis rezoliucijomis H. 
Con. Res. 200 ir S. Con. Res. 54. 
Malonu, kad JAV kongresas mora
liai mus remia, tačiau būtina ne
pamiršti, kad kongresinės rezoliu
cijos JAV vyriausybę siekia įtai 
goti, bet jokiu būdu neįpareigoja. 

Tai išryškino Baltimorėje vyku
siame Vliko seime Valstybės dept 
pareigūnas kun. J. Sarauskas. Pa
galiau negalima nepareikšti nu
sivylimo JAV Atstovu rūmų Už
sienio reikalų komisijos įvykdyta 
„cenzūra", H. Con. Res. 200 per
keliant frazę, liečiančią „atitrau
kimą visų sovietinių karinių jėgų 
h* poflitinio, administracinio ir po
licijos personalo iš Pabaltijo vals
tybių" ir atiraukus pravedimą 
„laisvų rinkimų Jungtinių Tautų 
globoje" į rezoliucijos įvadą. Ko
dėl nusistatyta visa tai nutylėti 
svarbiausioje rezoliucijos dalyje, 
kurioje įtaigojamas JAV preziden
tas? Ar mes turime būti tokie 
naivūs, kad neįžiūrėtume sąmo
ningo minėtų frazių pašalinimo 
iš pačios svarbiausios rezoliuci
jos dalies? 

VI. Ramojus .prisimena ir JAV 
LB krašto valdybos rūpesčiu į 
JAV Atstovų rūmus kongr. Char-
ies F. Dougherty įneštą įstatymo 
projektą H.R.5407, kuriuo Lie
tuvos Diplomatinei tarnybai JAV 
-se būtų suteikta finansinė para
ma ir užtikrintas jos tęstinumas. 
Teisingai jis pastebi, kad pama
tysime, „ar ikongresmanai bei se
natoriai nekeis savo nuomonės, 
kai tiesiogiai bus paliestas ir JAV 
biudžeto Teikalas". Kol kas sun
kiai einasi — teturime 22 kospon-
sorius. Trūksta daugelio mūsų 
draugų, kongrese tariančių dcam-
bius paguodos žodžius, pasigen
dama ir kai kurių mūsų žurnalis
tų propaguojamų konservatorių, 
kuriems, rodos, šis klausimas tu
rėtų būti arti širdies. Pasitvirti
na amerikietiškoji .patarlė: „Talk 
is cheap". Tik vienintelio Vals
tybės departamento biurokratai 
tęsia savo ,ypolitiką" ir minimo 
įstatymo klausimu delsia pasisa
kyti, nors tokio jų pasisakymo 
(eecutive comment) JAV Atsto
vų irūmų Užsienio reikalu komisi
jos pirm. kongr. C. Zablodki prieš 
daugiau negu du mėnesius yra 
paprašęs. Mat, Mausimas yra keb
lus! Valstybės departamentas Lie
tuvos Diplomatinės tarnybos klau 
simą tikėjosi lengvai išspręsti mū
sų diplomatų natūralia mirtimi 
ir fondų pasibaigimu, o štai Lie
tuviu Bendruomenės darbuotojai 
su kongresmanų pagalba ėmė ir 
kartas sumaišė Dargi prieš pre-
zidentinius rinkimus! 

Pavydžiu VI. Ramojui jo turi
mų žurnalistinių gabumų, jo už
degančio entuziazmo ir šviesaus 
optimizmo. Tuo pačiu gailiuosi, 
kad arti dešimties metų besitę
sianti politinė veikla mane pada
rė ciniku JAV politinės linijos 
klausimuose. Girdėjau preziden-

I 
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: nių nesaugo. Juos grąžina tik i*-
, . , ' anksto susitarus Redakcija už 
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to kalbą kongresui ir pasigedau 
Pabaltijo prilyginimo Afganista
nui. Kalbėjausi su atsakingu Bal
tųjų rūmų pareigūnu ir iš jo pa
tyriau, kad "Valstybės dept. jam 
pataręs Pabaltijo valstybių nemi
nėti Afganistano reikale". Man 
dar vis yra sunku suprasti, kaip 
JAV vyriausybė vienu mostu gali 
nutraukti Sovietams grūdų par
davimą, o kitu —bartis ant lai
vų pakrovėjų, kad jie atsisako pa
krauti Sovietų anksčiau užpirk
tuosius javus. Tad tebus atleista 
man už pesimizmą. Turbūt, per 
daug kartų tikėjau linkėjimu 
„Sekančias Kalėdas švęsime lais
voje Lietuvoje!", kad patikėčiau 
matomiems pragiedruliams. 

Duok Dieve, kad aš klysčiau! 
Su pagarba, 

Alg. Gečys 

BREWER'S CARPENTRY 
AXD ROOFIJfG 

RESIDENTIAL & COMMERCIAL 
ROOFING & COMPLETE REPAJRS 

NEW ROOFS — RE ROOFING 
SHIKGLES — ASPHALT 

CARPENTRY — REMODELING 
Ix>w Prices — Insured 

FREE ESTTMATES 
1000 W. 7»TH ST. 873-6976 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAJTIS 

IR 
VINCAS BKIZGYS 

Teisių daktarai 
2468 W. 6»th Street, Chicago, BU. 

Visi teL 778-8000 
Valandos patai susitarimą. 

ACE R O O F I N G 
Industrfal and Commercial Acct*. 

invited. 
Lithoanlan oommunity gfren prlorlty 

Free Estlmates — Insured 
Fiat roofs — Hot tar — Coatlng 

Gravel — Aluminum 
798-0244; 18025 Dixie Hwy. Homewood 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo programa 

Naujoj Anglijoj i i Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
Ir Magdutes pasaka. Sią programą 
veda Steponas Ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis | BaKic Flo-
rlsts — gelių bei dovanų krautuve, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra-
tite dideli pasirinkimą lietuviškų kny-

m 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medicai Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
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. - G R 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J 0 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 Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 l t , Chicago 

4762112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr , treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč.'šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5 -1811 ' 

DR. VtfALTER J, KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8 lst 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 . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: pirmad. antrad.. ketvirtad. irp'enktad. 
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
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 Uždarytslreč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street , . 

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J . J . SIMONAITIS 

Tel . - G R 6 -0617 
6 9 5 8 S. T a l m a n A v e " 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

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

2454 West 7lst Street 
Vai.: pirm . antrad . ketv ir penktati 2 5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586 3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir perrtrt 

2 - 7 ) šeštadieniais pagal sus i tar ia 
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Prisikėlimas 

LŪKESČIU IR VILTIES IŠSIPILDYMAS 

• 

-

Kai Velykų rytą suskamba 
"Linksma diena mums nušvi
to, kėlės Kristus mirtis krito", 
pakili nuotaika apima visus, 
kurie istorinį įvykį laiko istori
jos dalimi. Krikščionis y r a 
Prisikėlimo — Velykų žmogus. 
Krikščionis džiaugiasi pri
siminęs prisikėlimą, nes juo 
tikėjo milijonai prieš jį gyve
nusių ir tikės milijonai po jo 
mirties. 

Ne tik prisikėlimo gyvieji liu
dininkai atidavė savo gyvy
bes už Kristų, bet už tikėjimą 
Kristumi, už jo prisikėlimą ir į 
j j sudėtas viltis gyvybes pa
aukojo tūkstančiai kankinių, 
didvyrių, šventųjų. Ta i nėra t ik 
šviesi žvaigždė, nušvitusi a n t 
Betliejaus, iš kur pradėjo sklis
ti naujas gyvenimas. Tai j au 
patvir t inimas, kad mokslas, 
kurį Kristus skelbė, kurį pri
ėmė apaš ta la i ir Kristaus 
sukurtoji Bažnyčia, y ra ta die
viška šviesa, šviečianti nuo 
ano meto iki amžių pabaigos. 

Velykų šventė turi savo tra
dicijas. Kartais jos vienose tau
tose skiriasi nuo tradicijų ki
tose. Bet jos remiasi šimtmečių 
papročiais ir tuo tikėjimu, ku
r is gyvenime sklido po Kris
t a u s prisikėlimo. Ne tradicijos 
patvir t ina prisikėlimo istoriš
kumą, bet istorinis įvykis 
savame laike ir savoje aplin
koje sukūrė tradicijas, kurios 
savitu būdu atkartoja tai, k a s 
prieš beveik du tūkstančius 
metų įvyko Golgotos kalne ir 
naujame kape, iš kurio Kristus 
prisikėlė naujam gyvenimui. 

Kristus, nugalėjęs mirtį, kė
lėsi gyvas ir suteikė savo sekė
j a m s vilčių išsipildymo laidą, 
kurio niekas negali sugriauti. 
Dėlto Albino Luciani (pop. 
J o n a s Paulius I) savo vadi
n a m u l a i š k u r a š y t o j u i 
Charles Pierre Peguy (žuvu
siam 1914 m. kare) rašo: "Kaip 
klysta, mielas Peguy, tie, kurie 
neturi vilties. Judas padarė di
delį nusikaltimą, ka i jis išdavė 
Kristų už trisdešimt sidab
rinių, bet jis padarė dar dides
nę klaidą, galvodamas, jog jo 
nus ikal t imas yra perdidelis, 
kad jį būtų galima atleisti" 
(Illustrissimi, 25 p.). 0 t a i ir 
išreiškia Prisikėlimu suteiktas 
viltis. 

"Linksma diena" ne tik turi 
būti giedama, įsijaučiant į jos 
prasmę, bet turi būt i ir mąs
toma, kad jos prasmė būtų aiš
ki kiekvienam, kuris išgyvena 
asmeninius sunkumus, ne
pagydomas ligas, tautos a r vi
suomenės nelaimes, net grės
mę žmonijos likimui. Žmogus 
yra tvarkomas proto ir valios, 
bet jis laisvai sprendžia savo 
likiminį kelią. Bet kiekvienas 
žmogus to paties proto ir va
lios vedamas veikti su atsa
kingumu už save ir savo arti
mą, už savo šeimą ir tautą, už 
«avo kaimynystę ir žmoniją. 
Italų rašytojas Manzoni sako, 
kad "mes esame dažnai a n t pa
puošto vilties kelio, nors aiš-

• kiai ir nežinome, ku r tas kelias 
veda". Krikščionis tą kelią ži
no ta prasme, kad jis tiki Kris-

- t aus prisikėlimą i r jame deda 
savo viltis. Tos viltys jį veda 
per negeroves ir žmogiškas 
silpnybes į amžinybę su prisi
kėlusiu Kristumi. 

Šiuo atveju tiek asmeni-
. niam, tiek tautiniam, tiek 

profesiniam gyvenime krikš
čionis turi žinoti, anot to pa
ties Albino Luciani, kad 

"Dievą mes ne tik v a d i n a m e 
Tėvu. J i s ir y ra net s ū n a u s pa
laidūno Tėvas" . J i s jį p r i ima ir 
juo rūpinasi . Tai vėl nė ra tik 
svajonė, tik niekuo neatrem
tas pasitikėjimas, bet t a i vil
tis, suteikta prisikėlusio Kris
taus, kuris t ikrosioms vi l t ims 
teikia nesugr iaunamą pa
grindą. 

Žmogaus gyvenimo lūkes
čiai ir viltys turi būt i s ta tomi 
tik a n t šio pagrindo. Žmogaus 
gyvenimas be pasit ikėjimo 
Dievo amžinuoju p lanu , be ti
kėjimo neklystančiu Kūrėju 
yra tik tuščias t roškimas . Pa
siekti savęs verto gyvenimo 
reikia antgamtin ių priemonių, 
nes siekimai išeina už žmogiš
kumo ribų. Nėra tau tos be žmo
nių ir nėra žmonių be priklau
symo tauta i ar visuomenei, 
bet siekti la imės ir la isvės sau 
pačiam, savo šeimai ir savo 
tauta i reikia vilčių, a t remtų 
p r i s i kė lu s io K r i s t a u s pa
žadais. Dėlto su tuo pačiu pop. 
Jonu Paul ium I-ju ga l ime sa
kyti, kad "mes esame vilties 
vaikai , nuos tabūs Dievo kūri
nia i" . O Velykos t a i p r imena 
kiekvieną kartą, kad Kris tus 
prisikėlė ir y ra gyvas t a r p gy
vųjų. . 

SOCIALIZMAS DAUGIAU ŽADA NEGU DUODA 
Dideliais pažadais suvilioja mases 

R i m t i e s v a l a n d ė l e i 

JĖZUS BUVO MIRĘS, 0 DABAR GYVAS 

Velykų žmonėmis v a d i n a 
krikščionį "Our Sunday Visi-
tor", r a šydamas priešvelykinį 
redakcinį s traipsnį . Tai t i nka 
ypač tiems, kurie gyvena tikė
jimu į prisikėlimą ir prisikėli
mo viltimis.. Tuo g y v e n a m e 
mes, esą laisvėje ir la isvai gar
biną prisikėlusį Kristų. Tuo gy
vena ir paverg ta t au ta , nors 
neturi teisės la isvai pagar 
binti Jėzaus prisikėlusio ir 
gyvenančio ta rp gyvųjų ken
čiančių ir persekiojamų savo 
vaikų. Tuo gyvena ir didžioji 
žmonijos dalis , kuriai su prisi
kėlimo džiaugsmu ba ig ias i 
Kančios savai tė i r p ras ideda 
velykinis dž iaugsmas , ska
t inamas vilčių išsipi ldymo net 
laikiniame gyvenime. Ta i 
krikščionybės misija — prisi
kėlusį Kristų kasmet iš naujo 
parodyti žmonėms gyvą, viltis 
teikiantį ir žmogaus lūkesčius 
išpildantį. 

Šiandien žmonija gyvena to
kiame polit iniame sąmyšyje ir 
tokioje baimėje, kokia y r a t ik 
karų, maro , didžiųjų g a m t o s 
sukrėtimu metu. Niekas neži
no net didžiųjų miestų gat
vėse, kur ir kada j am graso 
mirties šešėlis nuo pikto žmo
gaus rankos, nuo keršto ištroš
kusio fariziejaus ar k ryž iaus 
bausmę vykdančio kareivio. 
Juo daugiau grėsmę ir ba imę 
išgyvena giliai ir s k a u s m i n g a i 
dešimtys pavergtų, t ūks tan 
čiai ir milijonai įkalintų, per
sekiojamų žmonių komunis
t inės sistemos vergijoje. 

Ar jų viltys gali remtis t ik 
valstybių vadovų pažada i s , t a i 
k lausimas, į kurį a t s a k y m o 
niekas nesuteikia ir kur iuo pa
vergtieji net netiki. J ų vil tys 
nė ra pasaulio valdžiose, jų 
lūkesčių išsipi ldymas yra tik 
prisikėlimo žmonės, kurie vei
kia kartu su gyvuoju ir t a rp 
žmonių iki pasaulio paba igos 
gyvenančiu Kristumi. Jų ti
kėjimas padeda jiems tomis 
viltimis ir lūkesčių išsipil
dymu gyventi ir kan t r i a i neš t i 
savo kančių naš tą t ikint is pri
sikėlimo kar tu su Kristumi. J i e 
y ra tie Prisikėlimo — Velykų 
žmonės, nes viltis a t remia 
Kristumi, kuris nugalėjo mirtį. 

Pr. Gr. 

Prasidėjęs ka ip svajonė že
mėje įkurdinti rojų, j i s tapo la
biausia papli tusia XX am
ž iaus p o l i t i n e ideo logi ja . 
Nūdien, atrodo, j i s yra pa
siekęs savo į takos aukš tumas . 
Prancūzijoje per kiekvienus 
rinkimus jis veržiasi (kol k a s 
nesėkmingai) perimti vals
tybės vairą. Italijoje jis jau se
niai ta ikstosi kar tu su krikš
čionimis demokra ta i s valdyti 
Italiją. Prieš kelerius metus 
socialistai, per r inkimus lai
mėję daugiausia i balsų, kurį 
laiką valdė Portugaliją. Žlu
gus Franco diktatūrai, per 
pirmus laisvus rinkimus socia
listų part i ja iškilo k a i p antroji 
stipriausia ir į takingiausia 
partija Ispanijoje. 

S o c i a l i z m o l a i m ė j i m a s 

Šios apraiškos y r a tik nau
jausi pavyzdžiai socializmo 
padarytos p a ž a n g o s per tris 
pastaruosius dešimtmečius. 
Nūdien, vienokios a r kitokios 
rūšies socialistai valdo 53 vals
tybes, kontroliuodami 39% 
pasaulio teritorijos ir 42% jo 
gyventojų. Atski ra i paimti, tie 
skaičiai ga l i klaidinti, nes 
visuomenės, save vadinančios 
socialistinėmis, ap ima Vaka
rų demokrat i jas ir pavergian
čias komunist ines diktatūras, 
konsti tucines respublikas ir 
p a v e l d i m a s m o n a r c h i j a s . 
Dabar įsigalėjusi politinė 
mada fašistinio pobūdžio dik
tatūrą pridengti socializmo iš
kaba, norint ga l imai ilgiau iš
būti valdžioje, nes tikima, kad 
yra gera social izmas, o kas blo
ga — tai kapi ta l izmas . 

Socializmas daugelį patrau
kia savo pažada is išspręsti pa
saulį va rg inanč ia s ūkines 
negeroves: infliaciją, nedarbą, 
pramonės apmir imą ir nepa
stovias val iutas . Tačiau socia
listinės va ls tybės jų neiš
sprendė. I roniška , kad savo 
didžiausio iškil imo metu pa
čiam socializme pradėjo reikš-

P. G A U C Y S 

tis krizė. Jis suskilo į daugelį 
šakų bei krypčių, grasančių jį 
paversti beprasmišku. Mat, 
kiekvienas socializmas vaiz
duojasi saviškai. 

Senegal i jos prez identui 
Senghorui socializmas yra 
„valstybės organizacija, suda
ryta pagal moksliškiausius, 
moderniausius ir veiksmin
giausius metodus". Anglijos 
buv. min. pirm. Callaghanui 
jis y r a „vissuomenė, besire
miant i bendradarbiavimu, o 
ne rungtyniavimu". Prancūzi
jos socialistų vadui Mitterran-
dui j i s yra „kolektyvinis judė
j imas, žmonių bendravimas 
beieškant teisingumo". Kai 
kuriems juodųjų vadams jis 
yra „meilė savo broliams". 
Bet, nepaisant daugybės įvai
riausių formų socializmas 
suvedamas į t r is svarbiausias 
rūšis: marksizmą — leniniz
mą, socialdemokratiją ir pa
saulinį socializmą. 

Komunist inė ne la imė 

Marksizmas — leninizmas 
labiausiai žinomas kaip komu
nizmas. Jis yra vyraujanti 
jėga Sovietų Sąjungoje, Rytų 
Europos valstybėse, Kinijoje, 
Mongolijoje, Vietname, Šiau
rės Korėjoje, Laose, Kambodi-
joje, Albanijoje ir Jugoslavi
joje. Tai labiausiai slegianti 
socializmo rūš i s . J i s yra pilie
tinė religija, vedanti klasių 
kovą, proletariato diktatūra ir 
beveik totalinis valdžios suteil-
k imas vienoje partijoje, save 
laikančioje revoliucinių masių 
atstove. Komunizmas nepri
pažįsta privatinės nuosavybės 
ir nacionalizuoja gamybos 
priemones, k a i p pirmą žingsnį 
siekiant įgyvendinti beklasę 
visuomenę. 

Socialdemokratija yra libe
rališkiausia socializmo rūšis. 
Komunistai juos laiko „bur
žuaziniais revizionistais" ir jie 

Komfootlijo* pabėgėliai ūkininkai. 

yra daugiaus ia nukentėję nuo 
komunistų smūgių. J ie pa tys 
vieni a r koalicijoje su k i ta is 
valdo Vakarų Vokietijoje, 
Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, 
Suomijo je , L u k s e m b u r g e , 
Norvegijoje, o neseniai Por
tugalijoje, Anglijoje ir Švedi
joje. Socialdemokratai pri
tar ia daugpart inei politinei 
s is temai ir tiki, kad ramiom, 
p a l a i p s n i š k o m p r i e m o n ė m 
galėsią įgyvendinti socializmo 
t i k s l u s . S o c i a l d e m o k r a t ų 
valdomos valstybės, ap lamai 
imant , praktikuoja mišrų ūkį, 
der indami laisvos inciatyvos 
rung tyn iav imą su valstybes 
valdomom įmonėm ar vado
vaudami svarbiausiom pra
monės šakom. 

P r i e š t a r i n g o s s i s t e m o s 

P a s a u l i n i s s o c i a l i z m a s 
ap ima tokias pr ieš tar ingas 
s is temas, ka ip islaminis socia
l izmas, praktikuojamas Alži-
rijoje ir Libijoje ir Baa th par
t i jos Sir i joje bei I r a k e , 
šeimyninis socializmas Tanza
nijoje ir kooperatyvinis J ama i 
koje ir Gvajanoje. Nepaisan t 
didelių skirtumų, šitie socializ
mai tur i daug ką bendra. Pir
miausia , visos tos valstybės 
vad ina save socialistinėmis, 
nors jų esmė remiasi ne tiek 
socializmu, kiek nacionaliz
mu. Antra , labiausia dėl jų 
patir t ies su kolonizmu, jie at
meta kapitalizmą, jų sutapat i 
namą su imperializmu ir iš
n a u d o j i m u . T r e č i a , j i e 
s tengiasi mažinti privačios 
nuosavybės vaidmenį ūkyje ir 
labai varžo užsienio bend
rovių investavimus. Nepai
san t Šitų skirtumų, jie turi eilę 
bendrų idealų. Vienas jų y r a 
įs i t ikinimas, kad jeigu gamy
bos priemonės pasiliks pri
vačių savininkų kontrolėje, 
darb in inkai bus išnaudojami. 
Kitas — stiprus ryžtas siekti 
lygiateisiškumo ir lygybės. 

S o c i a l i z m a s p a s k a t i n o 
Vakarų demokratijas atkreip
ti dėmesį į kapitalistinės siste
mos trūkumus. Tačiau socia
lizmo pasiekti laimėjimai 
ska t ina dar giliau pažvelgti į jo 
poveikį. Bet kurios krypt ies 
socializmas dabar stato d a r 
didesnius reikalavimus ir 
duoda tokios plačios apimt ies 
p a ž a d u s , kokių n e d u o d a 
kapi ta l izmas, todėl nenuos
tabu, kad jis daugelį pa t rau
kia. Bet socializmas retai k a d a 
juos įvykdo. Stalino Gulagai i r 
Mao Tse Tungo žiauri kultū
rinė revoliucija, a t s tovaujant i 
socializmui jo kraštutinėje for
moje, parodo marksistų pagy
rų melą, kad tik kapi ta l izmas , 
o ne socializmas pavergia žmo
g a u s dvasią. 

S k a i t y d a m i K r i s t a u s 
nukryžiavimo ir mirties ap
rašymą, gauname įspūdį, kad 
viskas vyko labai greitai. 
Evangel is tas Morkus sako, kad 
"buvo trečia valanda, kai jį 
nukryžiavo" (Mark. 15,25), o 
kai mirė, buvo devinta va
landa (ibd. 15,37). Pagal mūsų 
skaičiavimą Jėzus buvo nukry
žiuotas ryto 9 vai. i r mirė 3 vai. 
po pietų. A n t kryžiaus jis iš-
kabojo šešias valandas . Kry
žiaus nešimo procesija prasi
dėjo ankst i rytą. Visi skubėjo, 
nes "buvo Prisirengimo diena, 
ir žydai nenorėjo, k a d kūnai lik
tų a n t kryžiaus šeštadienį, — 
nes t a s šeš tadienis buvo di
delės šventės d iena" (Jn. 19,31). 
Kad greičiau numirtų, dviem 
piktadar iams, kurie su Jėzumi 
buvo drauge nukryžiuoti, buvo 
sulaužytos blauzdos. Kristui 
blauzdų nesulaužė, nes jis jau 
buvo miręs. "Tik vienas karei
vis ietimi perdūrė j am šoną, ir 
tuojau ištekėjo kraujo ir van
dens" (Jn. 19,34). 

J a u pavakare Juozapas iš 
Arimatėjos nuėjo pas Pilotą ir 
paprašė Jėzaus kūno. Pilotas, 
patyręs, k a d Jėzus jau miręs, 
leido Juozapui nuimti kūną nuo 
kryžiaus ir palaidoti . "Taip pat 
atvyko ir Nikodemas, kuris pir
mą kartą buvo atėjęs pas Jėzų 
nakčia. J i s atsigabeno apie 
šimtą svarų miros ir aloės miši
nio" (Jn.19,39). Ten, kur buvo 
nukryžiuotas Jėzus, buvo so
das ir sode naujas kapo rūsys, 
kuriame da r n iekas nebuvo lai
dotas (Jn.19,41). Juozapas su 
Nikodemu palaidojo Vieš
paties kūną pagal žydų papro
čius kapo rūsyje, kuris buvo 
iškal tas uoloje, ir užritino an
gą akmeniu (Mrk. 15,46). 

Rytojaus dieną aukštieji ku
nigai ir fariziejai išreikalavo iš 
Piloto, k a d k a p a s būtų sau
gomas. "Tada jie nuėję pa
ženklino an t spaudu akmenį ir 
pas ta tė sa rgybą" (Mt. 27,66). 
Aukštieji kunigai ir fariziejai 
žinojo, kad Jėzus, dar tebe
gyvendamas , yra pasakęs, kad 
jis prisikels iš numirusių. To
dėl jiems buvo labai svarbu ap
saugoti kūną, kad kas jo ne
pavogtų ir paskui nesakytų, jog 
Jėzus prisikėlė iš numirusių. 
Sargyba galėjo apsaugoti kū
ną, kad k a s jo nepavogtų, bet 
negalėjo apsaugot i , kad jis ne
prisikeltų iš numirusių. 

Šv. Ma tas labai vaizdžiai ap
rašo Jėzaus prisikėlimą. Ange
las nužengė iš dangaus , nurito 
akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo iš
vaizda buvo tarsi žaibo, drabu
žiai balti ka ip sniegas. Pamatę 
tokį neregėtą vaizdą, žemei 
sudrebėjus, sargybiniai per
sigando. J i e atbėgo į miestą ir 
pranešė aukštiesiems kuni

gams, kas buvo įvykę. Sie, pasi
tarę su seniūnais, davė sargy
biniams daug pinigų ir primokė 
sakyti, kad kūnas buvo išvog
tas , kai jie miegojo. Evangelis
tas pastebi, kad " tas gandas 
yra pasilikęs žydų tarpe iki šios 
dienos" (Mt.28,15). 

Prisikėlimas iš numirusių Jė
zaus priešams buvo ir yra di
džiausias pralaimėjimas. J i s 
turėjo būti miręs, o pasirodo gy
vas ir vėl veikia. Jėzaus prisi
kėlimas žmonijos istorijoje y ra 
vienintelis toks įvykis. Mūsų 
laikais kai kurie teologai pra
dėjo mokyti, kad Kristaus prisi
kėlimas, nors ir yra įvykęs žmo
nių istorijoje, bet nėra istorinis 
įvykis. Šis mokslas atėjo iš Ru
dolfo Bultmanno, vokiečių pro
testantų teologo ir egzegeto, ku
ris pradėjo kalbėti apie istorinį 
ir tikėjimo Kristų. Tikinčiajam 
svarbu žinoti, ar Kristaus prisi
kėlimas, kurį jis tiki, tikrai įvy
ko ar ne. Jeigu įvyko, tai jam ir 
yra istorinis faktas, apie kurį 
liudija to laiko žmonės. 

Kristaus prisikėlimas y r a 
istorinis įvykis, kuriuo remiasi 
mūsų tikėjimas ir visa mūsų 
krikščioniškoji teologija. Apie 
Jėzaus prisikėlimą Paulius ra
šo korintiečiams: "Je i Kristus 
nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėji
m a s tuščias, ir jūs d a r tebesate 
savo nuodėmėse. Taip pat ir už
migusieji Kristuje yra žuvę. Ir 
jei vien dėl šio gyvenimo dėjo
me savo viltis į Kristų, tai mes 
labiausiai apgailėtini iš visų 
žmonių" (1 Kor. 15,17—19). 

Apie prisikėlusį Jėzų liudija 
tie žmonės, kurie matė jį mirš
tant į ir palaidotą, kurie su juo 
gyveno prieš mirtį ir po prisi
kėlimo keturiasdešimt dienų. 
Tie liudininkai skelbė nukry
žiuotą ir prisikėlusį Kristų vi
siems žmonėms. J ie liudijimą 
patvirtino savo krauju ir mir
timi. Išskyrus Šv. Joną, visi 
apaštalai buvo nukankinti . 

Šv. Petras Sekminių dieną 
aiškiai kalba žydams, kad jie 
nedorėlių rankomis nužudė Jė-
zų, prikaldami jį a n t kryžiaus, 
bet Dievas jį prikėlė, išvaduo
damas iš mirties siaubo. "Tą 
Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi 
esame jo liudintojai" (Apd. 
2,32). Kristaus prisikėlimas yra 
pagrindinis įvykis, kurį skel
bdami apaštalai sukūrė Jeru
zalėje krikščionišką bend
ruomenę. Paskui l i nksma 
naujiena buvo skelbiama vi
soje Palestinoje ir Romos im
perijoje. 

Kristaus prisikėlimas pa
tvirtina, kad tikėjimas apie mū
sų prisikėlimą nėra tuščias. 
"Aš esu prisikėlimas ir gyveni
mas. Kas tiki mane, — nors ir 
numirtų, bus gyvas" (Jn. 11,25). 

(Nukelta į 7 psl.) 

KOVA PRIEŠ ALKOHOLĮ 

Ispanijoje pravedama kampani
ja prieš alkoholizmą ir narkoma
niją, Castellon de la Plama. vysku
pas savo *•_ ganytojiniame laiške 
tikintiesiems primena, kad kovo
dama prieš alkoholizmą visuo
menė neturi pasmerkti alkoholikų 
ar narkomanų, nes tai reikštų jų 
izoliavimą ir atėmimą iš jų bet ko
kios galimybės vėl sugrįžti į visuo
menini gyvenimą. ,,Kai gatvėje 
sutinkame alkoholio sužalotą mo

terį ar sunykusį jaunuolį — narko
maną, neretai praeiname su panie-
k o s i š r a i š k a v e i d e , 
nepagalvodami, jog tai vargšai 
visų pagalbos reikalingi ligoniai. 
Su šiais nelaimingias broliais turi 
me elgtis taip, kaip kad Kristus 
elgėsi su ano meto visuomenės ats
tumtais asmenimis, —pažymi vys
kupas. „Iš tiesų, Kristus niekuo
met neteisino ydų. tačiau tuo pačiu 
metu kiek gailestingumo ir su
pratimo parodė savo laiko atstum
tiem žmonėm!" 

POKARIO METAI 
A L B I N A S BARANAUSKAS 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 
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— Labą rytą, mama. 
— Labas , Vytuk. 
Mieleškienė nepriminė jokių istorinių asme

nybių — visa s avo esybe buvo išimtinai dabarties 
žmogus. Turėjo panašumo tiktai į savo dukrą, kaip ir 
pridera visoms geroms motinoms — tiesą pasakius, 
net labai didelio. Jeigu Matulevičiui būtų kilęs noras 
pamatyt i savo akimis, kaip atrodys jo sužadėtinė 
sidabrinės vedybinio gyvenimo sukakties išva
karėse, tereikėjo jas pakelti į būsimąją uošvę. Ir su 
labai padrąs inančiu rezultatu. Ponios Mieleškienės 
a tvaizdas taip p a t dar nebūtų padaręs gėdos kokiam 
nors madų žurnalui, ypač reklamuojant brangesnę, 
šiltesnę, labiau kūną pridengiančią moteriškąją 
aprangą. 

— Kur Sarpalius, jau išlėkė? 
— J a u išėjo, — tarė Mieleška, kišdamas a tgal 

nosiniuką. 
— O aš t a ip skubėjau, maniau — išgers su 

mumis kavos. Ką gero jis tau d a r pamelavo? 
— Kalbėjomės apie Vytą. Beveik tikras dalykas, 

kad bus pakvies tas mokytojauti mūsų gimnazijoje. 
— Ačiū Dievui! 
— Nors , žinoma, tiktai jaunesniuoju mokytoju. 

Neturi diplomo. 

— Bet turi patyrimo, ir tai svarb iau už visus 
diplomus! Paspausk Sarpalių, kad paskirtų tikru 
mokytoju, su pilna alga. 

— Kaip, mieloji, a š jį galiu paspaus t i? 
— Sakyk, ki taip nemosi tos kvailos programos. 
— Manai , turiu teisės še imyniškais sumetimais 

atsisakyti uždavinio, svarbaus visos t au tos kultūrai? 
— Nebijok, Sarpalius taip lengvai nepaleis. 

Žinos, kad niekas ki tas nedarys už dyką. Tau gi jis 
nepasiūlė nė fenigio. 

— Mama, tai nėra svarbu, — įsikišo Matule
vičius. 

— Tau gal ir ne, bet man — ta ip . Nes tavo 
sužadėtinė yra mano dukra. Dar tebesu a tsakinga už 
jos ateitį, ir m a n o pareiga žiūrėti, kad atėjus laikui, 
būtum t inkamai pasiruošęs tą a t sakomybę iš manęs 
perimti tu. Ar jau pusryčiavai? 

— Jau , m a m a . 
— Na, aš su profesoriumi dar pakalbėsiu, — atsi

duso Mieleška su kavos puodeliu rankoje, antrąja 
atsargiai imdamas iš žmonos sumuštinį , tokį ploną, 
jog, atrodė, tuoj sulūš. — Bet viena sąlyga: jeigu Vy
tas pasižadės man padėti prie programos ruošimo. 

— Tačiau aš apie tokias p rogramas nieko 
neišmanau... 

— 2inau ir pa ts , kad ne i šmanai . Nebijok, iš 
tavęs nebus pareikalauta negalimo. Yra lengvesnių 
dalykų, kuriuos už išmanantį atlikti įstengs bet kas. 
jį tokiu būdu pavaduojant. 

— Kodėl, a š visuomet... 
— Tėvai, tėvai, jau matau, į kurią pusę tu suki! 

— pagrūmojo margarinuotu peiliu Mieleškienė. 
— Nes, sava ime suprantama, ka iman išeiti šian

dien negalėsiu. — tęsė Mieleška. nekre ipdamas į ją 
dėmesio. — Tuoj po kavos turiu griebtis darbo. 

Žmona net sėstelėjo ant taburetės, taip jai šie žo

džiai iš karto pakirto kojas. 
— Bet, Antanai, jeigu tu neišeisi šiandien, tai ryt 

jau bus per vėlu! Bus nušluota visa apylinkė. 
Bavarai lauks su šakėmis rankose, užsikilnoję 
var tus ir paleidę šunis. Negalima delsti nė minutės 
— mačiau nešdama kavą, kaip vienas po kito slenka 
pro var tus su maišiukais ir su pintinėlėmis. Bežiūrė
dama suskaičiau septynis ar aštuonis. Beveik nenu
trūksta. 

— Gerai, mieloji, užtat aš Vytą ir prašau. Jis, 
kiek suprantu, šiandien nelabai teužimtas. Su 
Virginija pasimatys vakare, kai pareis. 

— Vytą! — būsimoji Matulevičiaus uošvė iškėlė 
r ankas ir, staigiai jas nuleisdama, sudavė sau per 
abudu kelius. — Vytą... Neatsimeni, kaip jis ėjo 
Bodenmaise? 

— Na, dėl vieno nepasisekimo dar neapsimoka 
nuleisti rankų. Tereikia šiek tiek daugiau pasi
tikėjimo savimi — štai, kur Vyto silpnoji vieta. 

— Pasitikėjimo savimi jis turėjo net per daug — 
neteko pintinėlės, mano, visai d.ir geros, ir priedo 
gavo mušti! 

— Mama, taip blogai, tai tikrai nebuvo, — 
įsikišo Matulevičius, nurausdamas. 

— Kaip nebuvo, gali nesiginti, Vytuk, visi 
matėme, kad kelnių sėdynėje atsispaudęs dulkinas 
puspadis... 

— Tų žmonių, mama, negalima kaltinti. Tuoj po 
karo visą apylinkę nusiaubė lenkai ūkio dar
bininkai. Gaujomis važinėdavo po kaimus, atimi
nėjo kiaules, avis, vištas, kabinėjosi prie merginų, 
apkuldavo šeimininkus. Ir nebuvo kam pasiskųsti. 
Bet šiose apylinkėse turėjo būti r amu — pilyje 
stovėjo amerikiečių kariuomenė. Aš mielai sutinku 
pamėginti. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
St, Petersburg, Fla. 

MIELUOSIUS P. AMERIKOS 
SVEČIUS IŠLYDĖJUS 

Po ilgų kelioniŲ ir sėkmingy 
pasirodymų JAV ir Kanadoje 
Urugvajaus lietuvių tautinių 
šokių grupės "Ąžuolyno" ir Ar
gentinos mergaičių vokalinio 
vieneto "Žibučių" paskutinioji 
viešnagė įvyko saulėtoje Florido
je, St. Petersburge, kovo 16 ir 17 
dieną. 

Jau kuris laikas buvo kalba
ma, rašoma apie laukiamus sve
čius iš P. Amerikos, telkiamos lė
šos jų kelionei Kai kurie skep
tikai abejojo, ar vertos šios pa
stangos, kai čia beveik visuose 
lietuvių telkiniuose yra jaunimo 
tautinių Šokių grupės, geriau ar 
prasčiau atliekančios tuos pačius 
standartinius šokius. Tačiau vi
sų skepticizmas išnyko, pama
čius P. Amerikos lietuvius šokė
jus ir jų sukurtus šokius, kurie 
padvelkė originalumu ir puikiu 
atlikimu. Šokėjai disciplinuoti ta
rytumei profesionalai su vaidy
bine šokių interpretacija, šoka 
lengvai, grakščiai, elegantiškais 

rulio, „Babilon'is Falling" — 
Spiritual, "Los Castillos" — M. 
VVelsh, "Beautiful dreamer" — 
S. Foster, ir "Skamba, skamba 
kankliai" liaudies daina. Ypač 
gausių plojimų palydėta pirmo 
ji daina apie Lietuvą nepaprastai 
nuoširdžiai ir jautriai daugeliui 
klausytojų išspaudė ašaras. 

Antrame išėjime "Ąžuolynas" 
pasirodė jau skirtinga, vėlesnių 
laikų apranga. Merginų galvas 
puošė kepuraitės lyg karūnos. 
Ilgi sijonai, liemenės ir kepurė
lės išdabintos aplikacijų raštais 
ir ryškios kaišytinės priejuostės. 
Vyrų ilgi švarkai taip pat pa
puošti aplikacijomis, perjuosti 
juostomis per petį ir liemenį. Šo
kėjų nuotaika buvo linksmesnė, 
žaismingesnė, tačiau išraiška gra
cingai elegantiška. Čia atliko 
įvairių Lietuvos vietovių būdin
gesnius šokius: "Patrepsėlį" — iš 
šiaurės Lietuvos, „Džigūną" — 
užnemuniečių, "Blezdinginį Jon 
kelį" — žemaičių Užgavėnių 
pramoginį šokį ir "Liuoksint" — 
pasilinksminimų šokį. Po per
traukos trečiame pasirodyme 
ąžuoliečiai pavaizdavo kai ku
riuos lietuvių apeiginius šokius. 

PLB pirm. mž. Vyt. Kamanlas LB 
atstovų suvažiavime kalba "Pasaulio 
lietuvio" leidimo reikalais. 

NuoCr. J. Ui 

mi. Imponavo puošnūs stilizuo
ti šokėjų sceniniai drabužiai, 
pritaikyti šokio stiliui ir laiko 
dvasiai, sukurti remiantis lietu
vių istoriniais bei etnografiniais 
Šaltiniais. Kiti tautiniai drabu
žiai austi D. Dorelio Urugvaju
je pasižymėjo raštų įvairumu ir 
ramiu, skoningu spalvų deriniu. 
Šokiai ryškūs dideliu išradingu
mu bei figūrų įvairumu, kai ku
rie jų atliekami pagal lietuvių 
liaudies dainų melodijas. 

Viso šio nuostabaus meno pro
jektuotojas, kūrėjas, parengėjas ir 
choreografas yra išradingas ir 
kūrybingas dr. A. Stanevičius, 
gimęs ir augęs Urugvajuje, anks
čiau šokęs „Gintare", dabar 12 
metų vadovauja "Ąžuolynui". 

Akordeonais šokiams žaismin
gai grojo V. Evovlockas ir K. Se-
mikėnas. 

Antras gražiai pasireiškęs ža
vus muzikinis ansamblis iš aš
tuonių įvairiabalsių mergaičių 
tai Argentinos lietuvaičių voka
linis vienetas "Žibutės". Jį kon-

>rtui paruošė aukštos muziki-
. -is erudicijos žmogus dr. Jonas 
Simanauskas. Muzikos žinovų 
nuomone, „Žibutės", gerai pro-
fesionaliai parengtos, tobulai at
liko savo programą. Akordeonu 
jas lydėjo G. Kliauga. 

Kadangi programos dalykai 
daugiausia yra nauji, tad pravar
tu pažvelgti į kai kurių jų var
dus bei pobūdį. 

Pradžioje Lietuvių klubo pir
mininkas K. Jurgėla, pasveikinęs 
svečius, palinkėjo sėkmės lietu
vių kultūros baruose. 

Jau pirmu įspūdingu pasirody
mu specialiai paruoštoje didelė
je estradoje "Ąžuolynas" sužavė
jo žiūrovus. Didelis puikaus jau
nimo būrys, pasipuošęs stilizuo
tais išeiginiais senovės lietuvių 
drabužiais: moterys nuometuo
tos, tarytum karalienės, išdidžiai 
vingiavo, liekni elegantiški vyrai 
persijuosę senovės raštų juosto
mis, maloniai besišypsodami 
grakščiai rikiavosi įvairiuose šo
kiu sūkuriuose. Pirmasis šokis 
"Augo girioj ąžuolėlis" vaizdavo 
ąžuoliečių suėjimą, kuris pagal 
minėtos dainos ritmą atliko la
bai įvairią, rafinuotą šokio pynę. 
Po to sekė "Skepetinė" — grakš
tus, gracingas lietuvių liaudies 
šokis, vaizdavęs pasisveikinimą 
mosikuojant skarelėmis. Čia 
sklandžiai persiorganizavo į „Šok-
tinį", žaismingą vyrų šokį ir pa
baigai vėl mišrus "Varkijietis" — 
įdomus keturių dalių kadrilius. 

Po to pasirodė scenoje "Zibu-
čių" oktetas, puošniais vakari 

nusilenkimais šokius užbaigda- j Šiuos išraiškos šokius lydėjo rim
tis ir žaismingumas. įdomus se
nas apeiginis vestuvių šokis "Iš
kilmingasis trejinis". Žiūrovus 
jaudino vestuvių .mergvakario 
šokis "Sadutė", vaizdavęs jauno
sios atsisveikinimą jungtuvių iš
vakarėse. Mergaitės lėtais ritmin
gai su gėlėmis rankose dailiai at
liko įvairias apeigines figūras, 
įdomus "Zanavykų aplinkinis" 
vestuvių šokis. Gražiai atliktas 
gyvas pasilinksminimo šokis 
"Sveikinamasis Jonkelis". Nepap
rastai žaismingas jaunavedžiams 
skirtas šokis "Rezginėlė" — žai
dimas su juostomis. Skirtingi 
vestuvinio paveikslo drabužiai 
paimti iš Trakų srities šio šimt
mečio pradžios. 

"Žibutės" antruoju išėjimu at
liko mielus klausytojų širdžiai 
vien lietuviškus dalykus: "Ne
munas atves" — E. Venckaus, 
"Pienė" — M. Vaitkevičiaus, 
"Armonika" — S. Raudonikio, 
"Kaip tu šalia" — S. Raudoni
kio, „Gegužinė" — B. Gorbuls-
kio. 

rugių kirtimą dalgiais. Tai darbo 
judesiais pagrįstas suvalkiečių 
šokis. Rugių rišėjos dėvėjo pato
gius darbui trumpus sijonus ir 
baltas skarytes. Tai buvo jau 
penktoji tautinių drabužių pa
maina. Pabaigai pašoko "Melni 
ką", įspūdingą atsisveikinimo šb-
kį. \ 

Publika atsidėjusi sekė progra
mą, jautriai reagavo, entuziastin
gai plojo, kėlė ovacijas, atsisvei
kindama pagerbė svečius atsisto- i 
j imu. 

A. Kamiene, vadovavusi pro-
gramai,reiškė nuoširdžią padėką 
programos atlikėjams už taip di
delį jų darbą. Ansamblių vado
vams dr. A. Stanevičiui ir dr. J. 
Simanauskui Lietuvių klubo var
du įteikė simbolines dovanas po 
Vilniaus universiteto jubiliejinį 
medalį. Taip pat įteikta dovanos 
vadovams St. Petersburgo Jūros 
šaulių kuopos. Jaunimui įteikta 
piniginiu dovanėlių. 

Regina Kučienė,PLB Kultūri
nės talkos komisijos vicepirminin
kė, koncertų kelionių tvarkyto
ja ir svečių palydovė, atsisveikin
dama svečius, jiems išvykstant \ 
savus kraštus, šiltu, žodžiu trum
pai suminėjusi patirtus vargus 
šaltuose, jiems neįprastuose snie
guotuose kraštuose, dėkojo už di
delį jų pasišventimą puoselėjant 
lietuvių tautos meną, linkėjo kuo 
geriausios sėkmės jų darbuose. 

"Ąžuoliečių" rinktinį šaunų 

jaunimą sudarė: R. Bačianskaitė, 
T. Dorelytė, L. Geležauskaitė, M. 
Gudynaitė, A. Geležauskaitė, M. 
Venčiūtė-Gavronic, A. M. Grigo-
rio, E. Klimaitė, E. Lamauskaitė, 
M Moskavičiūtė, A. Mačanskai-
tė, R. Pretkutė, M. ŠapokaitėA 
Trakimaitė, E. Fabionovich, FL 

Klimavičius, A. Grigorio — Šleivys 
M. Mačanskas, 'L. Grigorio, A. 
Melher, R Modena, W. Rasikas, 
B. Staponius, G.Voner. 

Pagarba ir padėka priklauso dr. 
Alfredui Stanevičiui, kuris į 
"Ąžuolyną" yra sudėjęs savo ga
bumus, žinias rr skyręs daugybes 
darbo valandų paruošdamas taip 
žavius šokius ir lankydamas įvai
rius lietuvių ir nelietuvių telki
nius, skleisdamas ir gaivindamas 
lietuvių kultūrą. 

Dėkingumo nusipelniusi yra ir 
PLB Kultūrinės talkos komisija 
su veikliuoju jos pirmininku dr. 
L. Kriaučeliūnu, sudariusiu sąly
gas ir mums, St. Peterburgo lie
tuviams, pasigrožėti šiuo aukšto 
lygio menu. 

Vr. KulboHenk 

StTDEG* MERGAITĖ 

Degant namui 2824 We»t 
Adamsš Chicagoje, nuo dūmų ir 
garų užtroško 18 mėn, mergai
tė Sophit Womack. Buvo sužeis 
tas gaisrą gesinęs ugniagesys 
W. Jonės, 28 m., kai j i s nukrito 
nuo laiptų. 

Plumblnc 

ED EA6LE PLUMBING 
4552 S. Kedsie — TeL 247-6510 
AH types of Plumbing Repairs. 

Ali Drain Lines Rodded. 

SOUTHERN HEAT1NG 
& AIR CONDITIONING 

BOILERS — AIR CLEANERS 
FURNACES — HUMIDIFIERS 

HOT WATER TANKS 
LOW RATES 

GUARANTEED—INStTRED 
24 HR. SERVICE — TEL. 756-S177 

BEN-CIL HOME SERVICE 
ROOM ADDITIONS 

REC ROOMS — ROOFINO 
. DORMERS — SIDING 
PORCHES — GUTTERS 

24 HR. SERVICE — 7 DAYS 
TEL. — 957-0570 

£llllllllllllllllllllllllllllftlllll!llllllllllllllllllllllllH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISjj 
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LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 5 

R.W. DONOYAN * ASSOCIATES 
DENTAL GROUP 

E Z Payment Ptan 4429 W. 95 S t 
For Appt 424-1455 Inf. 297-4481 

Orthodontics — Dentures 
General Dentistry 

SIYLE PAINT * DECORATING CO. 
With tfais ad — Spring special, 5 rms. 
painted — k>w «* $250.00. 

Satisfactton Guaranteed 
M25 W. Archer — TeL 400-7547 
vbgk vt*k*evnrfwyp .. 5800011 

— — « » . - « . * • I I « . . . » . . . - - • » 

NEIGHBORHOOD 
ROOFER 

Southwett Chicago and all areee 
Fiat and Peaked Roofs — Gutters 
Chimneys — Hot Asphalt Mopping 

Low Rates — Sattfaction Guaranteed 

3815 S*. Parntll Ava. 
Kai — 536-5040 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

D*ug sutaupysite, pirkdami čia. 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai u&aigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Pardavimas ir Taisymas 3 
2646 W 690i Street — TeL RE 7-1941 E 

frtiiimiimiiiiiHiniinniiiiiiiiiiiiiRuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiimiiiniiiiiiminiHiiiiing 
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Į D E M E S I O I RADIJO K L A U S Y T O J A I S ! 
K l a u s y k i t ė s kas v a k a r ą ! i 

L I E T U V O S A I D AI —1490 AM | 
Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro. = 

K A Z E B B A Z D 2 I O N Y T E E 
2646 Weet 71st St, Chicago, ŪL — TeL 778-5374 | 

St Peterstmrg, Fk*. — Šeštadieni, 12:30 vaL popiet S 
Stotis WTIS — 1110 KC I 

SiiiiniiutiuiiiiniiiiiiuiiuiiuuuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii? 
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WAGNER and SONS 
TTPEWB1TERS AND 
ADMNG MACHINES 

Nuomoja, 
Viri 50 metų patikimas Jums 

patarnavimą*. 
5616 8. PoMsklB&, CUeago 

Pfans» — 581-4111 

Toliau "Ąžuolynas" atskleidė 
originalius ir labai įdomius šo
kius, kaip "Pakeltkojį", tai vyru 
šokis, kuri atliko aštuoni vyrai 
šuolio ritmu, kojų išraiška pažy
mėdami įvairius akcentus. "Ab-
rūsėlį" šoko vien mergaitės, gra
žiais raštuotais rankšluosčiais pa 
vaizduodamos audimą, plovimą, 
džiovinimą ir kt "Dar ne tavo 
valioj" — viliojantis nuotai
kingas šokis, kuriame pulkas vy
ru vilioja vieną mergaitę. Vie
nam paviliojus, kiti vyrai suriša
mi virve, krinta ant grindų. Įs
pūdingas šokis "Siuntė mane 
motinėlė" atliktas merginų su 
naščiais, choreografuotas pagal 
šią liaudies dainą. Nepaisant 
vandens įrankių nepatogumo, 
šokėjos atliko jį grakščiai ir sklan 
džiai. Apranga šios grupės šokė
jų buvo šių laikų tautiniai dra
bužiai, austi Dorelio Urugvaju
je. 

"Žibutės" pabaigai ispaniškai 
ilgesingai padainavo apie myli
mą jų gimtąjį miestą "Mi Bue
nos Aires ąuerido" — Gardel Le-
pera ir lietuviškai "Prie ugnia
kuro" — B. Gorbulskio. "Žibu
čių" vokalinį vienetą sudarė sop
ranai: Silva Stankevičiūtė, Ana 
Bačanskaitė, Dana Doveikienė; 
mezzo-sopranai: Isolad Simanaus-
kaitė, Ana Callegaris — Paserb-
skytė; altai: Irena Bačanskytė ir 
Celia Mičiūdaitė. 

"Ąžuoliečiai" paskutiniuoju 
pasirodymu pavaizdavo darbų 
apeiginius šokius, kaip "Grūstą", 
originalų linksmą šokį Šokamą 

niais drabužiais padainavo švel- su mediniais grūstuvėliais, kuriuos 

CHATN IJNK PEVCE AS LOW AS 
$1.69 PER LETEAJL FOOT 

CASH ANX> CARRT 
Mention Draugas for special 

conatderation. 
DISCOUNT FENCE COMPANY 

550 W. l«2nd % (Rcrate • ) 
South HoUand, HL — TeL SSS-ieiO 

P & J AUTO SHOP 
3403 Wwt 63rd Strttt 

TEL — 737-9737 

T A I S O M 
Motoms 

Automatines Transmisijas 
Stabdžius — JUtinatorius 

Starterius 

JAY DRUGS V A I S T I N E 
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI # KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo S nL ryta Sd 19 vai. vakaro. 
Sekmadieniai* ano 9 vai. ryto Od 8:30 vaL vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S„ Registruotai vaistininkai 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

niai ir svajingai septynias dainas:, įvairiai judindami sukūrė 
"Tėvynė Lietuva" — A. Brazins i mią medinių garsų muziką. 
ko, "La Pastorella" — XVI am-' 
žiaus anonimas, "Ateisiu" — liau 
dies daina harmonizuota A. And 

įdo-

Po to sekė "Rugučiai", kur šo
kėjai puikia savo vaidyba paro
dė Lietuvos laukų romantiką — 

alyvą ir filtras ir kitas 

Sav. PETRAS PIŠNTS 
ir JONAS GUDAITIS 

Atdara 7 vai. ryto iki 6 vaL vak. 
Sekmadieniais uždaryta 
3KS 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi-
maa b- balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Ismetamie ji vamadiiai ir ki
ti pataisymai FIRESTONE ITRES. 
VVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbera. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fUtera. 

COUMRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wttt 59th Strttt — Tel. GA 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vaL ryto Iki 4 vaL popiet 

f 

7 d. — $ S90.OD 
RogptoOo 13 d. (m Rifą) — $1199.00 

Vm METŲ EKSKURSUOS f LIETUVĄ II MsTONO/NEV TOREO 
MASKVA/VILNIUS 

GsgnMi 14 d. - $ 899.00 
Gegutes 21 d (su Riga) — $1199.06 
BirteUo 5 d. — % 999.00 
BirteUo 19 d — $ 999.00 
Birfelk) 23 d. - $ 949.00 
Liepa 15 d. — $ 990.00 

REGISTRUOKITSS II ANKSTO - VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 

TRANS-ATUOTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W«t Broadway, P. O. BOT 116, South Boston, Mass. 02127. TeL 617 

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENS. 
Priee* ILTS b&aad on dotibU oecupiney and are «ubj*ct to ch*ar»» 

P 

• 

HsssMBHi 28 d. 
Rugsėjo 17 d. 
Rugsėjo 24 d. 
SpaUo 8 d. 
Gruodžio 28 d 

— $ 999.00 
— $ 890.00 
-1899.09 
— $ 879.09 

— % 779.00 
MCMBEO 

Bicek's House Of Flowers 
VVeddin^ F1ow€rs A.nd A l l Occasicns 

Delivery Serv. To Suburbs 
Chicago—521-5900 
Bervvyn—788-7060 

2500 S. Christiarta, Chicago 

H0LIDAY INN 
INVITES 

Your VVedding Reception 
Banquet Rooms Accomodate Up To 225 

Family Style Dinner Or Buffet 
$15.95 Per Person % 

1040 Dixie Highway, Chicago Heights 
756-0300 

D0NNA K. BR1DALS 
Ask For Free Bride's Booklet 

Rush Wedding Service 
Gowns—Custom Veils—Accessories 
Mothers' formals — Sizes 3 to 32 % 
17204 Oak Park Ave., Tinley Park 

429-6969 

DuBOIS H P0RTRAITURE 
COLOR VVEDDING CANDIDS 
VVeddings—Children—Families— 

Executive 
Passport & ID Photos 

Old & Faded Photographs Copied 
and Restored to Your Satisfaction 

BEN NORKUS OVVNER 
3613 95th Evergrn Pk — 636-8100 

CLANCY'S BRIDAL CORNER 
351 N. YORK 

Elmhurst — 834-0097 
Only Bridal Shop We Knovv of VVhich 
Allovvs Customers To Vievv All The 
Govvns And Make Their Ovvn Choice! 

Princess Pastry Shops 
VVEDDING & PARTY CAKES 

145 York St. — Elmhurst 530-5133 
5530 VV. Belmont, Chicago 

Also Cookie Jar Bakery 
11125 Bellvvood, Bellvvood 544-0500 

MT GREENW00D FL0RIST 
GREEN HOUSES 

GARDEN CENTER 
OPEN 7 DAYS A VVEEK 

3942 W 111 7 7 9 - 1 3 5 5 

Designer's Cove Hair Care 
/ - r v T r o /ITKI!CCV\ 4 

Student bpecial—Hair Cut & BIovv Dry— 
$10.00 VVith This Ad—Reg. $15.00. Expires 
March 15th 

6801 VV. 63rd St. 
229-9628 or 229-1588 

Redden-Weberg 
Flovvers & Gifts 

FOR ALL OCCASIONS 
CATERING TO VVEDDINGS 

COMMERCIAL ACCOUNTS INVITED 
Flovvers By VVire — FT.D. 

Major Credit Cards Accepted 
3790 VV. 79 582-0200 

~ ~ LOOKING GOOD MEANS ~~ 
Feelmg Good. Compiete Styling vi«v 

For M e n and VVomen. 

QUEEN BEE HAIR 
FASHI0NS (UNISEX) 

5937 VV. 63rd St. — 581-2310 
Bring This Ad In For Complimentary 
Sample. VVe Use And Recommend Redken^ 
Retai! Products. 

Murphy Rentai Service 
Išnuomavimo Centras Pobūviams 
• Sulankstomos kėdės • Apvali stalai 

• Banketams stalai • Platformos . . 
• Porcelianiniai indai 

Tai keletas iš daugelio daiktų 
Pageidaujant pristatome. 

3114 VV. 95th Evergreen Pk. 423-1810 

The Catering Co. 
Quality Catering from our family to 
yours. Starting from $3.45 per person. 

Ph.: 286-2588 
6218 Belmont Ave. 

West Lane Banquets 
all occasions 

• Nevvly Decorated Rooms 
• Accommodations For 30-300 
• Air Conditioned - Ample Parking 
• Flertronir Air Filtprs 

Compiete Outside Catering Available 
438-1600 5350 S. Kedzie 

Foleys Travel Bureau 
- EST. 1949 -

• Compiete Honeymoon Travel Service 
• Honeymoon Packages 
• Customized itneraries 
• Personalized Consulting 

755-3212 
1010 Dixie Hgwy Chicago Hgts 

PR0FESSI0NAL 
WEDDIN6 PHOT06RAPHERS 

The Number To Cali Is... 
248-8850 

Mention This Ad—Receive 25 Free 
Thank You Cards From A Pose Of 

Your VVedding 

^ 

-

ZARANTI'S 
ALCAZAR 

VVEDDING RECEPTIONS INVITEE> 
INTIMATE DINING-FINE FOOri 

CALL FOR RESERVATIONS " •• 
7 5 5 - 1 6 6 6 .,,''• 

JOE ORR ROAD & ASHLAND 
Chicago Hgts., ILL. 

czf\&mbxandt <=Studioi. 
- • . . 

Wedding specialists 
Compiete coverage from only $89 50 
including deluxe album Please call orVTsTfS 
for more information. 
4909 S. Ashland 
254-7554 

3710 W. 26tt> 
522 3388 

DE H0Y0S 
INTERNATIONAL HIS & HER *"" 

HAIR STYLING '<-»-• 
5742 S. ARCHER 284-1011 
BRING THIS AD FOR $1. OFF _ „ _ 

ANY SERVICE 

FINE ART P0RTRAITS 
FINE ARTS STUDIO 

VVedding—Color Candids 
Children And Aduits-
Passports And Copies .V., 

Pas^ports VVhile You VVait 
1452 VV. Chicago Ave. HA 1-O610 



APIE MAISTĄ IR GYVENIMĄ 

- • • 

OPEROS SPEKTAKLIAMS ARTĖJANT 
Labai jau netrukus prasidės Į esi paliestas slogų, tai nebijok gar-

Chicagos Lietuvių operos trys šiai kosėti ir čiaudėti, tegu visi 
spektakliai. Taip sakant, ne eili-i mato, kad aukojeisi ir, net sirg-
nė šventė, nors ten ir bufeto; damas, eini į operą. Na, o kai 
nėra, o jei yra, tai dažniausiai j solistas baigia, tai būtinai pra-
scenoj, nei tu į ją pateksi, nei į dėk ploti pirmas, kad visi pa-
iš tų senų ąsočių vyno pasisem- matytų tavo entuziazmą, o jeigu 
si. Gali stebėdamas tik apetitą 
pagerinti, kad paskui galėtum 
kur nors, prieš visus dr. Adoma
vičiaus pasibarimus, ten pat ope
ros apylinkėj po spektaklio pa
tikrinti, ar tikrai tie visi gėrimai 
taip veikia, kaip scenoje atrodo. 
O scenoje, bent šįmet, apstu bus 
linksmumų. Nes dainuojama: 

Geria paikas ir išminčius, 
Geria vaikas ir karšinčius, 
Geria plonas, geria storas, 
Geria suktas, geria doras. 
Be abejo, yra daugiau tokių 

posmų, bet mes susilaikysime ne 
UK uiaivyuca ucici, uci u iGucl, 
kad paskui bus nebeįdomu ope
ros klausytis, o antra, kas nors 
dar išmokęs pradės ir publikoje 
patraukti ar užtraukti. O iš tik
rųjų mes einame ne visada į ope-
rą-4ik jiperos klausytis. Yra asme
nų, kurie ten miega. Ir, žinoma, 
nebūtu nieko blogo, jeigu jie sa
vo knarkimu netrukdytų kitiems 
miegoti. 

Apie tai, kaip reikia operos klau
sytis, yra nemaža patarimų. Esą 
visad pašnibždom kalbėk savo 
kaimynui, tegu jis sužino tavo 
komentarus, o jei šnibždėjimas 
trukdo kitiems, tai maža bėda, 
juk tie, kurie ant scenos, vis tiek 
visus gali perrėkti, juk jie visi 
yra balsingi. Jeigu jau nebeaišku 
ką dainuoja, vartyk programą, 
bet būtinai garsiai, kad visi kai
mynai galėtų išgirsti, jog pats 
tikrai domiesi pastatymu. Jeigu 
jau turi garsiai skambančias apy
rankes, tai būtinai mojuok ran
ką, nes kurgi kas kitas pastebės, 
kad esi gražiai pasipuošusi, jeigu 
ne operoj. Būtinai pasikvėpink ir 
plaukus pasipuršk stipriais kve
palais, kad kaimynai justų, jog 
čia yra tikrai svarbūs įvykiai, pri
meną Paryžių, o jeigu kas negali 
tokio kvapo pakęsti, tai tas tegu 
pasilieka namuose, kur kvepia 
blynais ar kopūstais. Jeigu jau 
labai kosi ar čiaudai, taip sakant, 

dar kokią gaidą orkestras ir gro
ja, tai nesvarbu, jiems už tai už
mokėta. Žodžiu, būtina operoj 
laikytis čia suminėtų privalumų, 
kad būtų reikšminga ne tik į 
ketvirtį šimtmečio įkopusiai ope
rai, bet ir žiūrovui. 

Suprantama, kas tinka operos 
spektakliams, tas tinka ir kitiems 
koncertams ir parengimams. Jei
gu jau miegodamas kalbi, tai pa
sistenk spektaklyje neužmigti, bet 
jei nekalbi ir neknarki, tai gali 
šiek tiek ir nusnūsti. Sodžių, la
bai daug yra įvairių galimumų ir 
žiūrovui pasireikšti, ne tik solis
tams, choristams ir orkestrui, juk 
pagaliau ne kam kitam tie kon
certai ir ruošiami, nes be žiūro
vo kam gi jie visi vaidintų ir 
dainuotų. 

Tie, kurie į salę pavėlina, turi 
būtinai kovoti prie durų, kad juos 
įleistų ir nuvestų į vietą, juk tam 
ir pavėlavo, kad juos visi paste
bėtų. Tie, kurie paaukojo kad ir 
šimtinę, turi būtinai Lietuvių ope
ros reikalauti ne tik, kad būtų 
duota pora bilietų, bet kad būtų 
pakviesti ir į balių ir dar ten 
būtų pagarsinti. 

Be abejo, daug brangių lietu
vių neturės progos nei šios, nei 
kitų operų matyti. Suprantama, 
tai nėra džiuginantis reikalas. 
Tie, kurie negalės pasiklausyti, 
gali kai kurių tų solistų dainų ir 
operos arijų išgirsti plokštelėse. 
Tada beklausydami turės kai ku
rių ir kitų privalumų, kurių ne
turi žiūrovas salėje, galės sau 
ne tik užkąsti, bet ir ha'bolu pa
sivaišinti. Bet tai jau kita, grei
čiau jau liūdnoji, negu linksmoji 
operos pusė. O kad būtų links
miau, tai siūloma pabandyti dar 
posmelį užtraukti, kol dar neat
sitiko, kaip tam šių metų operos 
gulbinui, kuris skundžiasi: 

Lėkštėje guliu drebėdamas, 
Skristi nebegalėdamas. 

Linas Mėlynas 

SOLISTAS I B PADANGA 
— "Bet kai reikėjo vyrui pa

dainuoti kelias harmonizuotas 
lietuvių liaudies dainas, ūmai 
mterpretacinė galia supliuško 
kaip priekinė padanga. Solistas 
ėmė ramstytis j fortepijoną, 
šluostyti prakaitą, jieškoti įkvė
pimo atskleistose gaidose". 

Pr. V. 

LIŪDNA DIENA 
"Tango "Mano mažytė" ski

riama tiems, kuriems ši (Va
lentino) diena y ra niūri: Tiems, 
kurie yra nusivylę meile"... 

P. Petrotfe, 
"Margutis" 

MEILĖ, PIANINUI 
Komp. D. Lapinskas pataria 

pianistei R. Lampsatytei: "...ko
dėl taip patogiai, taip giliai kė
dėje sėdi, taip toli nuo fortepi
jono. Prieik arčiau prie jo, kaip 
prie mylimojo, kad jis pajustų 
tavo kūno svorį, kad tu bandy
tum jį prakalbinti ne tik savo 
pirštais, bet i r savo riešais, ir 
savo rankomis, ir visu savo 
kūnu". 

Spaudoje randame daug ragi
nimų, nurodymų, atsiliepimų, 
norinčių padėti riebuliams nu
mesti svorį, pailginti jų gyve
nimą, pagerinti sveikatą ir pakel
ti jų ekonominę gerovę. 

"Sun-Times" kolumnistas Mi
ke Royko, ilgokai pasinaudojęs 
tais patarimais, 1980-tųjų me
tų pradžios rezoliucijoj vis dėl
to nutarė grįžti į normalaus žmo
gaus gyvenimą. Štai kai kurie jo 
motyvai: 

1. "Kada jūs užsikrečiate fizi
nio patvarumo pakėlimo karšt
lige, jūs turite atsisakyti nuosta
bių dalykų, kaip tai: kiaulienos 
šoninės, nes ji esanti pilna cho
lesterolio, puikių kiaušinių, rū
kytos kepeninės dešros, itališkų 
ir lenkiškų dešrų, šaltųjų le
dų su riešutais, ponios Sara Lee 
kepsnių su sūriu, žąsies kepenų 
patiekalo, salami ir šveicariško 
sūrio sumuštinių, dvigubų 
"cheesburger" su pjaustytų bul
vių griežinėliais, Christian Brot
hers konjako ir visko kito, kas tik 
skanu. 

2. Vietoj to jūs turite valgyti: 
troškintą viščiuką (be odos), žu
vį, vaisius, troškintą braccoli ir 
špinatus, sausą duoną, jogurtą, 
kiaušinio baltymus, obuolį — už-
sigardžiavimui, nuplaunant stik
lu mineralinio vandens. Brrr... 

3. Šitaip jūs maitinatės metų 
metais, ir kas iš to? 

a. Jūs galite pasitikrinti savo 
pulsą ir rasti, kad jis vėluoja. Tai 
kas. Argi jūs esate laikrodis? 

b.Jūs perkate kelnes su siau
resniu juosmeniu. Didelis čia da
lykas! Jos kainuoja nė kiek ne 
pigiau, kaip ir kelnės su plačiu 
juosmeniu. 

c. Jūs galite pasigėrėti savimi, 
sugaišdamos 10 sekundžių ibra'ii-
gaus rytmetinio laiko, žiūrėda
mos į vonios veidrodį: 5-kias se
kundes žiūrėdamas į jūsų plokš
čią pilvą iš priekio ir kitas pen-

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 5 d. 

Su draugiškais ketinimais 

ŠAUKSMAS I VIENYBĘ 

bro
liai, 

Brangios sesės, brangus 
9 

Esam juk lietuviai! 
Burkimės į krūvą, kolei 
Nesam vaiduos žuvę. 
Jei užsiuvom kišenėlę, 
Siūlę išardykim, 
Dolerėlius tuos palengvėle 
Iš ten iškratykim. 
Altai, Bendruomenei, VBkui 
Nešykščiai atrėžkim. 
Jei koks bryzas dar paliko, 
Greit į barą neškim. 
Už visų vienybę šventą 
Ten stikle!} kelkim. 
Pakeliui į grabo lentą, — 
Sandorą užgerkim! 

Brangūs broliai, brangios 

Kitą sėnavokim-
Jei kas ir su plyta mosis, 
Smurto nevartokim! 
Jeigu tokio patrioto 
Būsim nesutrynę. 
Kai jisai nustos kvailioti, 
Mum dėkos tėvynė. 

Brangios sesės, brangūs bro
liai, 

Šlovė jum, lietuviai! 
Padarykim taiką, kolei 
Pervargę liežuviai. 

UŽ visų vienybę šventą 
linksmi stiklą kelkim. 
Pakeliui j grabo lentą — 
Visi bendrai gerkim! 

LINKĖJIMAS ŽIBUTĖMS 
— 'Tebūnie publikai jūsų dai

nų repertuaras, kaip jūs pačios 
bernužėliui — kuo mažiau jis ži
no apie jus, tuo jam esate įdo
mesnės". 

Darius Lapinskas 

kias — žiūrėdamas į jūsų plokš
čią pilvą iš šono. Jeigu jūs būtu
mėte koks iškrypėlis, jūs dar ga
lėtumėte, panaudoję antrąjį — 
rankinį veidrodį, pamatyti kiek 
sumažėjusią ir savo sėdimąją vie
tą. Tai ir viskas! 

4. Beje, pamiršome, daktarai 
sako, kad jūs gyvensite ilgiau. 
Tai kas? Ar jums teko lankytis 
seneliu prieglaudose arba pigių
jų butų kolonijose, kur seni 
žmonės bando išgyventi iš Sočiai 
Security čekių? Jeigu jūs galvo
jate, kad ilgiau gyventi jau yra 
problema dabar, tai pagalvokite 
apie 1990 metus, kada jaunoji hi
pių generacija pradės "rūpintis" 
jumis. Ar tik nebus taip: "Nuryk 
tą tabletę, seneli, ir pateksi į ro-

5. Bet tai nebūtų būdas ir pa
doriai nusenti. Tik pažiūrėkite į 
dabartinius, vidurinio amžiaus, 
bėgikus — viščiukų valgytojus! 
Pusė jų jau dabar yra prisilipinę 
plaukų kuokštus ant nupliku
sių viršugalvių. Tai, tikriausiai, 
nuo pastangų suplokštinti pilvą. 
Tokie jau pradeda galvoti, kad 
jau būtų laikas ir išlyginti vei
do raukšles, o šitas pasijaunini-
mas jau automatiškai veda į krai-
pimąsi po Disco saliūnus, užkabi-
nėjant lėktuvų palydoves ir el
giantis gal dar blogiau. 

6. Aš norėčiau senti padoriai, 
kaip žmonės ir sendavo mano 
vaikystėje. Vienintelis atvejis, ka
da vyras, turįs 40 metų, įbėgda
vo, tai būdavo, kada jį pradėda
vo vytis policija, jam plėšiant 
prekių sandėlį. Fizinio patvaru
mo idėja buvo — nueiti ir par
eiti pėsčiam iš saliūno. Gerai iš
balansuotas maistas buvo: kiau
lienos Šoninė, virtiniai (koldū
nai) sviesto padaže, Jim Beam, 
nuplaunant jį alumi. Kiekvienas 
liesas žmogus buvo įtariamas tu
rįs džiovą. Ideali vyro figūra bū
davo: kada, stovėdamas tiesiai, 
nebematai nei kojų kelių, nei 
pėdų, nei nieko kito šiame rajo
ne. O kam jums reikia matyti? 
Jūs sužinosite, jeigu ko nors truk-
tų, 

7. Prieš keletą metų aš bu
vau Bavarijoj ir užėjau į jų ali
nę. Tai buvo pasigėrėtinas vaiz
das! Kiekvienas sau rijo dešras ir 
kiaulienos šonines, užgerdami 
kvortomis tiršto-bavariško alaus. 
Kartas nuo karto jie sudauždavo 
per savo puikius pilvus ir laimin
gai šypsodavosi, gėrėdamiesi iš
gaunamais garsais. Tik palygin
kite su Marathono bėgimo bai
giamąja liniia! Su visais tais iš
sisėmusiais bėg'kais, tįsančiais 
ant žolės, iškištais ir kabančiais 
liežuviais, kriokiančiais, dejuo
jančiais ir vemiančiais! 

Ir jeigu tai visa yra laimė — 
paduokite man mano šoninikę!" 
— baigia M. R. 

J. Kai. 

BALYS PAVABALYS 

Užsimerks ir neverks 

Duokit šiam kraštui lietuvių politikų, 
Tokių nekaltų, kaip ir aš, 
Kur intencijas turi geras 
Ir teisybę visiems pasakys, 
Kad atvertų akliesiem akis) 
Bet patys prieš ją užsimerks, 
Dėl brolio neverks, o maskolio nesmerks! 
Jie gražiai prisitaikys prie krašto 
Ir nekeis jo pragmatiško masto. 

Kas ištiktų Spyglius, jeigu įdėtume 
kokio nors veiksnio paveikslą, pa
našų į JAV prezidento? 

ŽODŽIŲ GOONYSTfc 

— Įdomu, kodėl žodžiai "tau
rus" ir "kilnus" yra sinonimai? 

— Todėl, kad abu padaryti 
iš vienareikšmių žodžių — 
"taurė" ir "kilnoti". 

T* 

KELIONĖ AUTOBUSU 

Viena ateitininkė labai mėgsta 
varles. Todėl ji buvo kokias 
penkias netikras varles su sa
vimi atsivežusi. Kas keletą mi
nučių aš mačiau skraidančią 
varlę pro šalį. 

Nat. Suvinskaitė 

NARSUS SENELIS 
— Kas tas vyras? — paklau

sė mokytojas. 
— Tai mano senelis, — atsa

kė mokinys. 
— Ar iš motinos, ar iš tėvo 

pusės? 
— O, jis atsilaiko prieš abi 

puses. 

MEŠKERIOTOJAS 

Jie susėdę skaniai valgė laši-
šišą, ir Faganas nepajėgė pra
leisti tokios progos nepasigyręs. 

— Žinai, aš visą valandą kan
kinausi su ta lašiša. 

Draugas, kramtydamas tą ska
nią žuvį, pritardamas linksėjo. 

— Aš suprantu. - dar užjaus
damas pasakė. — Dabar gamina
mi tokie prasti peiliukai konser
vų dėžutėms atidaryti, kad tie
siog kankintis reikia, 

APGAILESTAVIMAS 
Kai O'Gradis mirė, jo žmona 

turėjo daug bėdų ir rūpesčiu, 
kol sutvarkė reikalus su draudi
mo bendrove, su giminėmis, su 
laidojimo įstaiga ir taip toliau. 

Pagaliau draudimo bendrovės 
agentas atnešė jai čekį ir sten
gėsi paguosti, užsimindamas, 
kaip jai padės tie gaunamieji pi
nigai. 

— Ak! — atsiduso ji, — tiek 
aš turėjau bėdų, kol viską tvar
kiau, kad tarpais net užeidavo to
kios minutės, jog pagalvodavau: 
gal geriau būtų buvę, jei Laimas 
nebūtų patekęs po autobusu. 

BUVO n n LAIKAI 
Kažkas Amerikoje sake, jog 

George Wasbington niekad ne
melavo. Kitas ta rė : 

— Galimas dalykas, nes jam 
nereikėjo pildyti pajamų mokes
čių blankų. 

APSIRIKIMAS 

Policininkas pabudo rytą — 
galva jam skauda, nes per nak
tį ragavo iš degtindarių atimtą 
skystį. Jis paskambino polici
jos viršininkui ir pasakė, kad 
serga ir negali ateiti į darbą. 

— Gerai, — maloniu balsu 
kalbėjo jam, — jeigu taip, eik į 
lovą ir ilsėkis. 

— Labai jau malonus su juo 
buvai, — prikišo jam pavaduo
tojas. 

Palauk, kol jam 
šiandien yra jo 

VILNŲ KARSIMAS VILKAVIŠKYJE 
"Valstiečių laikraštis" rašo: 

'•Nuvežiau į Vilkaviškio buitinį 
verpti vilnas. Išlaukiau beveik 
pusę metų, o vilnų nesuverpė. 
Neapsikentusi atsiėmiau ir da
viau verpti bobutei 

Ar tai paslauga? 
B. špnkaoskiemė 

Mato Dalbos prierašas. Pa
slauga. I r ne bet kokia, o su 
kantrybės išbandymu. Pagal 
aną dainušką — 

Kad vis taip būt, kad vis 
taip būt, 

Kad visos dienos šventos būt, 
Kad būt viena šiokia diena 
Ir ta pati nugeriama — 

čia pereita prie sutrumpintos 
darbo savaitės. Vilnos verpia
mos keturias dienas. Penkta
dienis — profilaktikos diena. 
Tiksliau, išgėrimų diena. Tuo 
įsitikinau aš pats. Apsilankęs 
verpykloje užpraėjusį penkta
dienį, verpėją A. Rakauską ra
dau girtą kaip pėdą. Nugeriama 
ir kitomis dienomis. Dėl to ir 
susikaupė čia daugiau kaip tona 
neverptos vilnos. Kas turte 

kantrybės, kitais metais gata
vus verpalus tikrai atsiims". 

BIČIŲ NAUDA 
— Kiek naudos šiemet turė

jot iš bičių? — klausė medaus 
pirkėjas. 

— Na, žinot, daug medaus jos 
neprinešė, — atsakė bitininkas, 
— bet labai gėlė mano uošvę. 

PRIE PAVEIKSLO 
Tas — Na kas čia įdomaus! 

figos lapas. 
— O meniškumas gal po juo 

ir slepias? 

— "Kalbant apie trumpus si
jonus, tai visa gausi publika gro
žėjosi grakščiai besisukančiomis, 
gražiai nuaugusiomis merginų 
kojomis". 

Darius Lapinskas 

— Iš tikro? 
paaiškės, kad 
laisva diena. 

.*fjo$ 5M 

— "Dėl dešrų, kugelio, išgėri
mų, kortų ar pasišokimo mes už
tenkame ir gazo ir laiko ir svei
katos". 

"Arizonos lietuvis" 
— Brolau, blogai, tavo paskutinės 

dienos, ryt jau turėsi erti į darbą. 

— Papjauta višta kiaušinių 
nededa . 

Br. Kviklys 
— Išeivija ne lėlė — jai akių 

neužspausi. 
Dr. Vyt Vardys 

— "Mūsiškasis šampaninis 
skonis, o kišenė, pajėgi pirkti tik 
alų, stato mus į gana keblią 
būklę". 

AMŽINI JAUNUOLIAI 
Kaip ąžuolas auga ilgai, lėtai, 
Taip mūsų lietuvis sukas nevikriai. 
Nėr jam ko subėti pražysti, lapoti, 
Jei gali dešimtmeti jaunystėj sustoti. 
Kas gimė po karo negali subręsti; 
Prieš karą užgimęs dar turi pratęsti. 
37 metų jaunuolis jau moka skaityti, 
38 metų jaunuolė — eiles parašyti, 
Štai 40 metų vaikėzas veikloj dalyvauja — 
Todėl ir keistenybių jis pareikalauja. 

Simanai Daukantai, sveikinam tave! 
Kad taip ilgai mokysimės nemanei nei sapne, 
Tik pensijon išėję, esame garbingi, 
Nariai savo būrio, suaugę, naudingi. 

Žiūrėkim per petį \ darbus jaunų, 
Nepalikim be priežiūros, nepalikim vienų! 
Juk medį reikia kreipti iš pat pradžių , 
Ir visą laiką iki amžių amžinų. 

Ryte Tyt4 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE LIETUVIAI 
CALBFORNIJOJE 

LOS ANGELES 
RADIJO KLUBAS 

Po gavėninio laikotarpio, vos 
atšventus Velykas, sekantį šeš
tadienį, balandžio 12 d., 7:00 v. v. 
Sv. Kazimiero parapijos salėje Los 
Angeles Radijo klubas ruošia 
linksmą pavasario sutikimą — 
tradicinį balių. Programą atliks 
jaunieji solistai — Variakojytė ir 
V. Dūda, fortepijonu palydės 
Ona Metrikienė. Radijo valandė
lės parengimai pasižymi puikia 
vakariene, po to muzika, šokiai 
ir kiti paįvairinimai. Los Ange
les lietuviu gyvenime kas savaitė 
girdimos radijo programos teikia 
labai vertingą kasdienybės paįvai 
rinimą. Ta ip pat ir jos baliai su
daro gražią programą nuotaikin
gai ir maloniai tarpusavyje pa-
•bendrauti, tad laukiama gausiai 
atsilankant. 

J. 
LIETUVIŠKOS DAINOS 

UNIVERSITETO KONCERTE 

Didysis Califomijos universi
tetas Los Angeles mieste (UCLA) 
balandžio antrąjį savaitgalį or
ganizuoja kultūrines programas 
moterų kūrybai iškelti. Ta proga 
šio universiteto muzikos depar
tamento globoje UCLA Wo-
men's Chorai Society balandžio 
12 d., šeštadienį, 8:30 vai. vaka
re ruošia koncertą, skirtą mote
rų kompozitorių kūrybai. Kon
certui yra parinkti kūriniai pen
kių moterų kompozitorių, kurių 
tarpe yra ir lietuvė kompozitorė 
Giedrė Gudauskienė. Jos harmo
nizuotų lietuvių liaudies dainų 
pynę atliks amerikiečiu moterų 
choras. Amerikietės lietuvių liau
dies dainas dainuos lietuviškai. 

Koncertas įvyks UCLA Scho-
enbergo rūmų mažajame teatre 

(Little Theater, Schoenberg Hal i ) . 
Šitas pats kūrinys buvo atlik

tas šių metų kovo 5 d. muzikos 
festivalyje, kurį organizavo Lojo
los ir Marymount universitetų 
muzikos departamentai. Progra
mą atliko penkių universitetų ir 
trijų katalikų akademijų bei 
gimnazijų moterų chorai. Lietu
vių laiudies dainos, dainuojamos 
lietuvių kalba, publikos labai šil 
tai buvo priimtos. Gerame įvade 
anglų kalba publika buvo išsa
miai supažindinta su dainų turi
niu ir jų etnografiniu charakte
riu. 

NE TŪKSTANČIAI, O TIK 300 

Laisvojo pasaulio lietuvių sos
tinėje Chicagoje po Dainų ir 
Tautinių šokių švenčių didžiau 
si lietuvių būriai suplaukia, gal 
būt, į skautų rengiamas Kaziuko 
muges. Jaunimo centro vadovai 
jų priskaičiuodavo apie 7,000. 
Kai sekmadienį, kovo 23 d., į 
Washingtono skaučių "Pušyno" 
draugovės rengtą Kaziuko mugę 
susirinko apie 300 Wshingtono ir 
Baltimorės apylinkėse gyvenan
čių lietuvių, mūsų aplinkybėse 
jautėmės esą dideliame turguje. 
Ir uždarbis, kiek teko patirti, ne
blogas — apie 500 dol. Pernai bu 
vo kažkas daugiau kaip 400 dol. 
Čikagiečiai, paskaitę šiuos žo
džius, žinoma, nusišypsos, nes jie 
ten Kaziuko mugių pelną tik
riausiai skaičiuoja tūkstančiais. 
Bet, antra vertus, laisvajame pa
saulyje tėra tik viena Chicaga. 
Kad Washingtone pelnas paaugo 
kokiu šimtu dolerių, tai žinia, 
kad čionykštis lietuvių telkinys 
ne miršta, bet pamažu auga. 

tovėse, jau nuo ankstyvo rudens 
skautų vadovai, tėvai ir vyres
ni skautai savo rankomis Kaziuko 
mugei pradeda gaminti įvairiau
sius tautodailės ir kitokius dirbi
nius, ir per Kaziuko muges nuo 
jų įvairiausių dirbinių tiesiog 
lūžta stalai. Tuo tarpu Washing-
tone visa tai nuomojama iš įvai
rių prekybininkų už tam tikrus 
procentus. Tad pas mus mugėje 
buvo tautodailės dirbiniai iš Chi-
cagos, Bostono ir New Yorko, o 
Montrealio "Vaivorykštės" atve
žė tikrai meniškų gobelenų, lie
tuviškų lėlių. Be to, kai kur ma
tėsi viena kita plokštelė, lietu
viška knyga, įvairūs ženklai, lipi-
nukai. Priedo tarp Baltimorės ir 
VVashingtono šachmatininkų 
šachmatų turnyras, kurį santy
kiu 4 — 1 laimėjo baltimoriečiai. 
Washingtonui vienintelę pergalę 
iškovojo inž. Bačkaitis. 

Tuo tarpu Washingtono skau-
tijos vadovės su talkininkėmis pri
darė daugybę virtinių ir privi
rė lietuviškų barščių, iš ko ir 
buvo gautas didžiausias mugės 

Para

mos", nei "Broliukų" prekybos, 
nei gausių Chicagos lietuviškų 
valgyklų, virtiniai ir lietuviški 
barščiai viliojo ne tik lietuvius, 
bet ir jų draugus amerikiečius, ku
rių tarpe buvo gydytojų ir pro
fesūros. Pats stebėjau, su kokiu 

(Nukelta i 7 imsi.) 

E L E K T R O S IR 
V A N D E N T E K I 0 

R E M O N T O DARBAI 
atliekami sąžiningai. 

Skambinkite 434-6828 

C L A S S I F I E D G U I D E 

T A I S O 
SKALBIMO IK DŽIOVINIMO 
M A S I N A S ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Deckį 
Tel. 585-6624 po 5 T . vsk. 

Kalbėti lietuviškai 

Sostinėje Washingtone tvirčiau 
šiai veikia sesės skautės, susibū- J pelnas. Kai čia nėra nei 
rusios „Pušyno" draugovėje, ku
riai vadovauja Dalia Lukienė. 
VVashingtono apylinkėse gyvena 
ir Atlanto rajono skaučių vado
vė R. Petrutienė. Tos dvi energin
gos vadovės ir yra pagrindinės 
skaučių veiklos judintojos. Joms 
talkininkauja visa eilė kitų mo
tinų: N. Grinienė, M. Mickienė, 
Bačkauskienė, Butienė, Aidienė ir 
kitos. 

Ačiū buv. žinomai sportinin
kei Elvyrai Vadopalienei, kuri 
jau septyneri metai dėsto kūno 
kultūrą modernioje amerikiečių 
Goddard aukst.mokyk., Marylan-
do valstijoje, čia Kaziuko mu
gėms skautės gauna patalpas ne
mokamai, čia renkasi repetici
joms neseniai įsisteigusi taut šo
klų grupė. Visa tai pasiekiama 
Elvyros dėka, visada dalyvaujan
čios VVshingtono ir apylinkių lie 
tuvių gyvenime ir ne kartą pa
dėkos žodį tėvų vardu tarian
čios. 

Chicagoje, o gal ir kitose vie-

iiiiiiiiimiHiimtiiiiiiiiiiiiinminiiiiiiiiii 
DR. SAL J. DE COLA 

PODLATRIST 
FOOT SPECIALIST 

W i t h Offices for t h e Practice of 
ORTHOPEDIC FOOT S U B G E B Y 

Located at 
CERMAK RD. MEDICAL KLDG. 
7120 W. Cermak Bd-, Bervryn, B Į 

Hours by Appointment 

TEL. — 788-5566 
. l l l l l l f l l l l l l l l l l f I I f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l 

W A Y X E ' S B O O F I N G 
CITY AND SUBURBS 

Iadustrial—Comm erčiai—Pwesidential 
New Roofs — Re-P-oofa — R*patrs 

Open Spriag and Summer 
7 Days A Week 

813 M. Harlem Ave.. Oak Park. m. 
TEL. — 818-4355 

E L E K T R O S 
JYEDMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chlcatfoa mieato l»Wlm%. 
Dirbu Ir uamlasty. Dirbu artimi, ga
rantuotai Ir aaiinincai. 
4514 S. Tsiman Ave. 927-8559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Z-M Oonstruction Co. 
INC. 

Nauja, statyba ir bet koks 
narna remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS 2YGAS 

Skambint po 6 vaL vak. 448-7871 

V. SASNAUSKAS 
at l ieka {vairias 

CEMENTU DARBUS 
šaligatvius, laiptus ir kt. 

Skambint GR 6-8402 

atsikviesti ir j San Francisco ir 
vietos lietuviams sudaryti progą 
jį išgirsti. Kovo 23 d. choras "Ai
das" pasirodė San Francisco Saint 
Mary katedroje pamaldose. LB 
apylinkės valdybai prašant, ka
tedros administracija sutiko leisti 
chorui giedoti per 12:15 v. Sv. Mi-

I koncerto programa ši d a m u į š i a s lietuviškas giesmes ir apie tai 
pynė yra įrašyta tokiu pavadini
mu: „Giedra Gudauskas, Medley 

i of Lithuanian Folk Melodies". 
Kompozitorė yra viena iš ne

daugelio tyliųjų lietuviu kultū-
Z ros ambasadorių, kuri savo as-
• meniška iniciatyva kėlia Lietu

vos vardą akademinėje ameri
kiečių visuomenėje. Praėjusią 
vasarą jos variacijas fortepijonui 
lietuviu liaudies dainos tema 
„Pasvarstyk, antele" ir „4 dainos 
sopranui" priėmė UCLA muzikos 
biblioteka ir įtraukė į savo kata
logus. 

Lietuviu visuomenė, parem
dama šias mūsų kultūrininkės 
pastangas, turėtų UCLA ruošia
mame koncerte balandžio 12 
gausiai dalyvauti. Juo labiau, kad 
jos įnašas į Los Angeles lietuviu 
kultūrinį gyvenimą per du de
šimtmečius yra buvęs labai 
reikšmingas. 

J. Kj. 

CHORAS "AIDAS" SAN 
FRANCISCO KATEDROJE 

Jau eilę mėty kaip JAV ir ki
tu kraštų lietuviai gėrisi Hamil
tono Mergaičių choro "Aidas" 
koncertais. Choras "Aidas" yra 
apkeliavęs didesnę pusę žemės ru
tulio ir yra koncertavęs įvairiuo
se pasaulio didmiesčiuose ir net 
Vatikane. JAV LB Vakaru apy
gardos kvietimu, š. m. kovo vi
duryje jis ryžosi aplankyti Califor 
rują k duoti porą koncertų Los 
Angeles lietuviams. 

San Francisco LB apylinkės 
valdyba, pasinaudodama choro 
viešnage Los Angeles, ryžosi jį 

iš anksto biuletenyje pranešė. 
LB valdybai pavyko įtikinti ka
tedros vadovybę, kad šis Hamil
tono mergaičių choras yra gie
dojęs net Vatikane ir turi atitin
kamą giesmių repertuarą. 

Katedra buvo pilna žmonių. 
Ji yra labai modemiška, puikiai 
įrengta, tai suskambėjus lietuviš
ku giesmių melodijai, ją paly
dint griausmingais vargonais, cho 
ro ir solisto R. Strimaičio balsai 
nuaidėjo nepaprastu iškilmingu
mu. 

Po pamaldų, chorui dar tebe-
giedant, pasipylė plojimai. Tektų 
išreikšti apgailestavimą tiems, 
kurie praleidžia negrįžtančias pro
gas apsilankyti į koncertus. Ten
ka pasidžiaugti, kad į salę prisi
rinko gausiai amerikiečių, esty, 
latviu ir net trečios kartos lietu
vių. 

Repertuarą sudarė mūsiškių 
kompozitorių kūriniai, atliekami 
vieno choro arba kartu su solis
tu R. Strimaičiu k. a. F. Schu-
berto serenadą. Vienas solistas pa 
giedojo St. Gailevičiaus —Kla
jūnas, A. Vanagaičio — Stasys ir 
P. Tosti — Tavęs nebemyliu. 
Po kiekvienos dainos klausytojai 
nesigailėjo ilgu katučių. Bet kar
tojimams nebuvo laiko, nes rei
kėjo išdainuoti apie 30 dainy. 
kuriu atlikimas užėmė nemažai 
laiko. Per visą koncertą vyravo 
šventadieniška nuotaika. "Aidas" 
buvo atsivežęs savo įdainuotu 
plokštelių, kurios po koncerto 
buvo išgrobstytos ir visų nega
lėjo patenkinti. Padėkos žodį tarė 
apylinkės pirm. R. Tervydis. 

P. Indreika 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

I i censed b y VNESHPOSYLIORG 
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį mėty 

skubiai ir tiksliai aptarnauja 
savo skaitlingą klijentūrą siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJA 
EST0NM4, UKRAINIJĄ Ir i l 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KT .TENTŲ PATENKINTI 
VISI SIUNTINIAI A P D R A U S T I 
GARANTUOTAS S K U B U S IR TIKSLUS PRISTATYMAS 

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis 

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

4 8 8 M A D I S 0 N A V E M U E 
(tarp 51 ir 5 2 gatvės) FLOOR 21st 

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tel.: (212) 758- 1150/1 

B B A L E 8 T A T B 

4-FLAT 
Two 3-bedroom apts. 2 car brk. ga-
rage. Mortgage at 8%% int. avail-
aoie to ąualified buyer. 

REMAX REALTORS 
Call Tom — 361-1300 

OAK LAWN — Savininkas par
duoda 3-jų miegamų mūr.-ir-med. 
"bi-level" namą. l y 2 vonios. Židi
nys šeimos kambary. 2 matš. gara
žas. Pėsč ia-nueinama į mokyklas ; 
arti susisiekimo. $73,500. Skambint 
423-5579. 

Savininkas parduoda 3-jų miega
mu namą. 2 vonios. Arti Pulaski 
ir Springfield A v e . Skambint — 
585-0680. 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-Jų metų bun-
fjak>w. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mtntas. Graži vonia ir ekstra tuale
t u . Centr. oru Šildymas ir vėsinimas. 
Karpatai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Oflsa veikia automatinis telefonas. 

Maloniai praiau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiurto. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

S K Y B I A I : 

I 

Apple-VaUey, Minn. 55124 
N«w York, N. Y. 1000S 
New York, N. Y. 10011 
Hackensack. N. J. 07601 
So Boston, Mass. 02127 
Chicago, 111. 60622 
Chicago, m. 60629 
Cieveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, tad. 46808 
Grand Raplds, Mich. 49504 
Brtdgeport, Coon. 06610 
Hartford, Coon 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Los Angeles. Calif. 90022 
New Haven,, Conn. 06511 
Newark, N J. 07106 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Ptttsburgh, Pa. 15203 
Waterbury, Coon. 06719 
Worcester. Mass 01619 
Irviagtoa, N. J. 67111 
Yoangsttnra, Ohio 44503 

7620 W. 150 St. 
45 Secood Avenue 
135 W. 14th Street 
112 Main St 
389 West Broadway 
2222 W. Chicago Ave. 
2501 West 69 St. 
6089 State Road 
1897 Betneke Rd. 
636-38 Bridge St. N W 
1889 Seavtew Ava. 
•18 Park St. 
241 Fourtb S t 
999 S. Atlantic PJvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanf ord Avenue 
1214 N. Sta SL 
4925 Otd York Rd. 
1997 E. Canon Street 
995 Cook SL 
144 Millbury Street 
1982 SprtngfieU Ave. 
309 W Federal SL 

612 — 432-7083 
AL 4-5456 
CH 3-2583 

201—342-9110 
268-0088 

BR 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
432-5402 

GL 8-2256 
203 — 367-2863 

249-9473 
FO 3 - 8 5 6 9 
AN 1 -2994 
LO 2-1449 

373-8783 
PO 3-4818 
GL 5-9589 
HU 1-2750 

7S9-199B 
SW 8-2898 

374-6449 
BJ 3-0440 

U.S.A1 
We'M help you make the right movė. 

2-Jl butų medinis apyi. 90-os ir 
Lawndale. $39,000. 

3-jų butų mflr. 41 ir Albany. 
$59,900. 

59 Ir Mozart Naujesnis 8 butų 
mūr. Geras investavimas. 

64 Ir Keeler. lyc, aukSto mOr. Tin
ka giminingom šeimom. $72,000. 

66 ir Mozart 6 kamb. mQr. Mo
dernus $47,500. 

•1 ar FairfiekL Gerai prižiūrėtas 
mūr. 6 kamb. bungalow. $47,000. 

99 Ir Maplevvood. 2-jų butų mūr. 
Nebrangus. 

72 ir RockwelL Modernus 7 kamb. 
mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

69 Ir Tabnan. Taverna ir 5 butai. 
$94,800. 

71 h* RockweiL Krautuve ir 3 bu
tai Tik $57,500. 

iŠ ir Trlpp. Mūr. Krautuve nau
jame pastate. Labai nebrangiai. 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY C0. 
8600 S, Putoki Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

B E A L E S T A T E 

2 STORY HOUSE IN GLENCOE 
4 bedrooms, living rm., dining nn. 

and den. 2-room addition with sepa-
rate entrance from 1^-car attached 
garage and bsm. 2 rooms in basement, 
full attic. Large patio with 20 'x40 ' 
swimming pool. Lot 60* x 128'. Price 
$127,000 or best offer. 

Call 640-2543 or after 6 p . m. 
834-0462 

Pirmas pasiūlymas pardavimui. 
Š V. A D B I A N O P A R A P I J O J E 

Tik už $39,900 pirksite šį puikų mūr. 
bungalo. Valgomasis. Pilnas rūsys. 
Puikus namas už tuos pinigus. 

No. 59190 
ERA CAVELLE — 636-1111 

M I S C E L L A N E O l ' S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4959 Archer Ave. 
Chicago, m . 99832, tel. 927-8989 

IŠNUOMOJAMA — F O B K E N T 

ISNUOM. 5 kamb. butas nuo geg. 1 d. 
Marąuette Pke. prie vienuolyno. 
Skambint 434-8852. 

D S M E 8 I O ! 

PACKAGE EXPBESS AGENCY 
MARIJA NOREIKIEN'S 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekės. Maistas iš Europos aanrtffMo. 
2608 W. 69 St., Chicago, HL &OS2S. 

TEL. — WA S-2787 

l l t l l i l l l l i l t l l l l l l lH l l l lHI I IHI I I I I in i l l l l lH IH 

Liaudies menas ir kiikas 
"Drauge" 

i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i im i i i 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 876-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIUIIUUIIIIUUIIIJ 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į. 

I vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite J "Draugo" ad
ministraciją ia pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

V A L O M E 
KILIMUS I R BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
vigą rūsių grindie. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 

TeL — W A 5-8068 

"Draugo" adresas: 4545 Wes9 
6Srd St, Chfcago, m. 60620. 
' " " TTIIiniTTllIIIIIIIIII 999999 

P U S M E Č I U I 
S12L00 Chicagoje 

$93.00 
C l e e r e J 9 
(10/20/S/UM) 

Pensininkam* auto apdraudė 
Amžių* 62 iki 80 m. 

6529 So. Kedzie Avenue 
J. BACEVIČIUS — 778-2233 

VYRAI m MOTERYS 

į i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i tmi i i tnts* 
įvairioj ppetehj pastrtnklinas o»-

brangfaa U mfi«) sandSUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

W l W. « S t , Chicago, m . 9 9 » 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Teisi. — 125-2737 

Vytautas Valentinas 
I f l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I l I lUUI lUI IUl IUl l l I I 

itniiiiuiiuiiiiiiiifiiniiiiniiimrmiiiiiiiiiT 
4 botai. Mūctela. Lemonte. 
9-tS botų mūrinis. Gerai užlaiky

to. Marąuette Parko rajone 
R—otrtim t o namu ir visai* jrer.- • 

ilMAITIS REALTY 
: 

Inenreae* — Iaoome Tax 
Notary Public 

2951 W.63rdSt., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

4WIHIHIIIIIIII l l l l l imil l l l l l l l l lUUlUIIIIIH 

Miuniitiintiiiiiiiiuiifiiiitiiiiiininiitiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namy pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

8529 S. Kedzie Av. — 778-22S3 
IHIIt l I l I I i l ini l l l iHi l l l l i i l l lUUlUlJHil i l f lU 

SKELBKTT8S DRAUGE" 

iniiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiimiiiiuniiuuiinn 
P L U M B I N G 

U e e n s e d , B o c d e d , I a s a r e d 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 

ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. CHass btocks. Stokos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną. 

S E R A F I N A S — 6S6-2960 
t innnimnmi inmi injmiuuuuAi iUi iun i 
nii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i inii i 

M. A. Š I M K U S 
TSCOHE TAX SERVICE 

NOTARY PTJBUC 
4259 S o . Maplevrood, teL 254-7469 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
OIMINŲ ISkvleUmai. pUSomi 
PILISTTBSS PRAŠYMAI ir 

kitokia blandc«.L 
I I IHHI im iHI IHIHI I IU imimmmmUimm 

'iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniinnniiimii 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
9 9 1 W. Stth St., teL 779-14I 

l i l I l I l I l I l I l I l I l I l l I l I l l I l l I i l lHUI I IU l I lH l l l l l * 

K E Y PTJNCH O P E R A T O R S 
Leadtng National Health Care Con
sulting Firm is aeeking a High School 
Graduate with a minimum of 6 
months experience o«i IBM 129. 
One day & 1 evening position avail-
able. We offer an e x c benefit paok-
age. Call for appointment: 

8ee-i5w — Ext 225 
MEDICTJS SYSTEMS CORP. 

990 Grove S t , Ev&nston, I l l inois 
An Equ*i Opportunity Emplor«r M/T 

Reikalinga 

PARDAVejA-AS 
Dirbti pilną ar daliną laiką. 

PRrjfrnvE ARTS 
835 N . Mkhig&a A v ^ TeL 337-2011 

Ell l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l 

T e m p o r a r y S e r v i c e 
N € t O S 

RN. & LP.N/S and 
Exper'd KURŠES AIDĖS 
South & S. West Suburbs 
Gali Domia — 388-9220 

iMmiiiiiimiiiiiimimiimmmimiiiuiim 

H E L P W A N T E D V T B A I 

A N 0 D I Z E R 
Experience reąuired. Top salary, 
paid vacation and hospitalization. 
40 hour week plūs overtime. 

CaU SSSSSf Pos t 
D ' A N G E L O E N T E R P R I S E S 

TeL 678-2682 — F n n k l k t Park , JJUL 

H E L P W A N T E D — M A L Ė * F E M A L E 

V 
v 
v 
v 

M A C H I N I S T S 
We have IMME0IATE 0FENINGS for: 

TOOL & Dl£ MAKERS (lourneymen - Days 
NYP0 TOOL G3llND»S (Days) 
TURRET LATHi (Journeymen - Ifighta) 
HARDIN0E BENCH LATNE SET-UP A 0FERATE 

(lourneymen - Mghts) 
TOP W A G E S . . . U N I O N BE2*EFTTS . . . OVERTTMB 

Oompany paid medieal plan kicfodkig e y e and den tai care . 
A P P L Y LN P E R S O N OR C A L L — 6 7 1 - 3 0 0 0 

BINKS MANUFACTURING OOMPANY 
9201 W. Belmont Avenue FranUm Park. IL 

An Eqiial Opportanity Effiptoyer M/P 



DVIEJUOSE 
HORIZONTUOSE 

(Atkelta iš 6 pusi.) 

skanumu lietuviškus virtinius 
valgė Georgetowno universiteto 
lietuvių kalbos kurso studentai, 
čekoslovakų, ispany ir lietuvių 
kilmės jaunuoliai, taip gražiai at
siliepdami apie savo mokytoją Vir 
giniją Gureckienę, kuri tuo me
tu virtuvės gilumoje tuos virti
nius virė. O aš bevalgydamas ra-

- • šiau jiems įvairius lietuviškus žo
džius, kad vėliau savo mokyto
jai juos gražiai galėtų ištarti. Tad, 
kai vieni savo kalbos gėdijasi, ki-
ti su dideliu užsidegimu jos mo
kosi. 

--
Vyresnės skautės prikepė tor-

',~j~, tU i r lu ry komisija juos premija
vo už papuošimą bei skanumą. 
Paskelbus premijas, po valandė
lės kitos tortai buvo gabalėliais 

. išparduoti ir už juos liko dalis 
pelno. Būdamas alaus mėgėjas, jų 
neparagavau, tad iš savo pusės 
negaliu tvirtinti, ar teisėjų spren
dimas buvo teisingas. Bat manau, 
kad taip. 

Washingtono skaučių Kaziu
ko mugę šiemet atidarė viešnia iš 
Chicagos, Seserijos vyriausia skau
tininke Irena Kerelienė, suteik
dama mugei daugiau iškilmin
gumo. Programą pravedė Atlan
to rajono vadeivė R. Petrutienė, 
pati paruošianti mugei gana 
meniškus dirbinius. Tautinius šo
kius pašoko Baltimorės vaikų 
grupė "Ratelis", o lietuvišku dai
nų padainavo VVashingtono skau- į n a r v s 

čių vienetas Aušrine . Atidary
mo metu scenoje išsirikiavo apie 
25 VVashingtono ir apylinkės skau 
tės — tiek jų čia ir yra, nes, kaip 
minėjau, Chicaga laisvajam pa
saulyje tėra tik viena... Be kitų, 
mugėje ypač malonu buvo sutik
ti dienraščio "VVashington Post 

-* i 
-

-b* 
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ALIAS Chicago sk. valdyba: Technikos žodžio atstovas Alfonsas 
Pargauskas, pirm. Bronė Kovienė, vicepirm. Albertas Kerelis, sekr. 
Povilas Vaičekauskas, ižd. Vytautas Mažeika, vicepirm. Aloyzzas 
Povilas Vaičekauskas, ižd. Vytautas Mažeika, vicepirm. Aloyzas 

Eiva ir narys Stasys Jakubauskas. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 2INIOS 

plaukyti laivu po Michigano 
ežerą. 

Taip pat nutar ta paremti in
žinierius ir architektus okupuo-
toj Lietuvoj technine spauda, 

[ kurios ten labai pasigendama. 
Buvo patirta, kad inž. Henri

kas Klimašauskas yra uždary
tas į psichiatrinę ligoninę ir t en 
kankinamas, nors jis yra pilno 
proto ir visai sveikas vyras. Tai 
yra jam bauda už susirinkimo 
metu pakritikavimą vyresnio in 
žinieriaus elgesio su kolegomis, 
palyginant jį su Hitleriu. 

Nutar ta ieškoti būdų pagy
vinti ALIAS moterų pagelbinio 
vieneto veiklą. 

Petras Kiršinąs 

ginalumas. Lietuvos etnogra-. DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 5 d. 
finiame ansamblyje pastebima ' ~ " ^ ~ ~ ~ " ~ " " " " ' * ^ — ^ — — — ^ — - - ^ ~ ~ — - — * " ^ — — 
senovėje nešiotų rūbų įtaka, ne-' truoti mūsų tautiniai rūbai. 

r.-%v.. 

ALIAS VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS 

Kovo 28 d. naujoji Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir architektų 
sąjungos Chicagos skyriaus vai 
dyba susirinko pirm. arch. Bro
nės Kovienės bute apsvarstyti 
savo 1980 m. veiklą. Šiame su
sirinkime dalyvavo vicepirm. 
kultūriniams reikalams Alber-

I tas Kerelis, vicepirm. organiza-
I ciniams reikalams Aloyzas Ei-
! va, ižd. Vytautas Mažeika, sekr. 
j Povilas Vaičekauskas, valdybos 

Stasys Jakubauskas ir 
Technikos žodžio" atstovas Al

fonsas Pargauskas. 
Bronė sus-mą atidarė, pra

nešdama, kad sporto vadovas 
Albinas Smolinskas susirgo ir 
susirinkime nedalyvaus. Balan
džio mėn. įvyks visuotinas na-

" ' nų susirinkimas, bus kun. V. 
štabo"narę"jūrą '.KončiŪtę, po ii- Bagdanavičiaus paskaita. Gegu-

golfo 
šYchmatv "turnyro dalyvį V. Trum I turnyro dėl Jono Talandžio per 
gos pilnai sustiprėjusį istoriką fcps - e - ** pavasarinio 

pą j r eilę kitų. Taip pat dalyva 
-vtrL-fetuvos atstovas dr. S. Bač-
kis su žmona, kurie buvo apdo
vanoti skaučių juostomis. 

Mugės išvakarėse ištaigingoje 
ir taip pat lietuvių dailininkų 
paveikslais bei lietuviškomis kny
gomis turtingoje Dalios ir inž. Al 
gio Lukų rezidencijoje Potomoce 
teko susitikti su eile VVashingto
no bei apylinkių skautu darbuo
tojų, taip pat pasikalbėti ir su 
viešnia iš Chicagos, Seserijos vy
riausia skautininke Irena Kerelie
nė. Ji Seserijai vadovauja nuo 
1975 m. ,jos žinioje apie 1,500 lie
tuvaičių skaučių JAV, Kanado
je, Australijoje, Brazilijoje ir D. 
Britanijoje. Vyriausios skautinin-
kės teigimu, lietuvaičiu skaučių 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 puaL) 

Visa kūrinija, kaip apaštalas 
- 4?aulius sako, iki šiol tebe

dūsau ja ir t ebes ikank ina 
(Rom.8,22). Gyvieji ir mirusieji 
laukia, kada jų kūnai bus pa
šaukti amžinam gyvenimui. 

• - Visa mūsų žemė yra pri
sidengusi žmonių kaulais ir per 

—-nesuskaitomus šimtmečius pri
sotinta žmonių krauju. Ateis 
laikas, kai visi kelsis iš numi
rusių, kaip Kristus yra prisikė
lęs, bet niekas nepasakys, ka
da ir kaip tai įvyks. Visi gyvieji 
žmonių kūnai gimsta, auga, 
bręsta ir miršta. Mes sakome, 

••• kad jie yra tie patys kūnai, nors 
- vt labai keičiasi. Taigi ir prisi

kėlę kūnai bus tie patys, tik la
bai pasikeitę. 

Mes gyvename Dievo kūry
bos periode, kuriame įvyko Die
vo Sūnaus įsikūnijimas, kan
čia su mirtimi ir prisikėlimas. 
Šioje dieviškoje dramoje įvyko 
žmonijos atpirkimas. Dabar 
laukiame ir mūsų kūnų prisikė
limo iš šios žemės dulkių. Šv. 
Pauliaus žodžiais tariant: "Mū
sų tėvynė danguje, ir iš ten mes 
laukiame Išgelbėtojo, Vieš
paties Jėzaus Kristaus, kuris 
pakeis mūsų vargingą kūną ir 
padarys ji panašų į savo gar
bingąjį kūną ta galia, kuria jis 
sau visa palenkia (Fil.3.20— 
21). 

V. Rmš. 

einamosios taurės, numatoma 
suorganizuoti vakaronė Jauni
mo centre, dalyvaujant plačiai 

veikla priklauso nuo vadovių. 
Vienkartiniams darbams vado
vių nesunku rasti, bet ilgesniam 
įsipareigojimui — sunkiau. Iš 
jaunimo tarpo vadovių kol kas 
nedaug išauga, bet baigusios uni
versitetus ir sukūrusios šeimas, 

visuomenei. Vakaronei tema nu
matoma Lino Dagio paskaita, 
jo paties diplominis darbas, lie
čiantis reikalingumą suorgani
zuoti pastovų bei nuolatinį cent
rą su visais organizaciniais, kul 
tūriniais ir prekybiniais įrengi
mais, kurių tikslas būtų vieny
ti viso pasaulio laisvuosius lie
tuvius, patraukti į tautiniai pa
triotinę veiklą mūsų priaugantį 
jaunimą, kelti mūsų tautiečių. 
tarpe tėvynės meilę ir patrio-
tizmą ir palaikyti ryšius su pa t j 
riotais okupuotoje Lietuvoje. | 
Čia buvo iškeltas faktas, kad 
kova už lietuvybę ten yra kas
dieninė realybė, dažnai labai 
žiauri realybė. Patriotizmas, pa
remtas kova ir darbais, yra gy-

I vas patriotizmas ir lietuvybė 
I bus išlaikyta ne mūsų, bet ken-
I čiančios Lietuvos jaunimo. Mū-
I sų šventa pareiga yra visais bū 
dais jiems padėti ir laisvajam 
pasauliui parodyti jų nenuilsta
mą ir ryžtingą pasipriešinimą 
okupantui. Tačiau tas ryšys ne
turėtų būti palaikomas per oku 
pantų a rba jų tarnų įstaigas. 
Dėl tos priežasties yra nepatar
tina organizuoti keliones į Lie
tuvą ir išstatyti savo jaunimą 
klastingai oficialiai propagan
dai. 

Birželio mėn. numatomas iš
vykimas į gamtą: greičiausiai 

būtinai lietuviška. Ta įtaka pra
dedama jausti ir laisvojo pasau
lio kai kuriose grupėse. 1977 m. 
gruodžio 5 d. "Mūsų pastogėje" 
ir 1980 m. vasario 7 d. "Tėviš
kės Žiburiuose" perspausdinta
me G. Kazokienės straipsnyje 
rašoma: " Etnografiniame fil
me nematytus lietuviškus rū-' 
bus, primenančius daugiau į 
'rusų-burliokų' rūbus. Išėjo iš j 
filmo žiūrovas giliai susimąstęs Į 
dėl tų lietuviškų rūbų lietuvis- \ 
kūmo... Šokiravo tie naujai at-Į 
rast i rūbai ir lietuvius Lietuve-, 
je, bet jie nuėjo į muziejų ir nu-1 
stebo — tikrai taip dėvėjo. Au- į 
tentiškumas yra tapęs magišku 
žodžiu, nes viskas y ra atrasta I 
etnografinės Lietuvos ribose, j 
Rumšiškės etnografinis muzie-' 
jus labai stokoja lietuviškos at
rankos tsutinių rūbų srityje, 
kuriai vadovauja menininkė Ma 
taitienė. Atrodo, kad autentiš
kumo magiškas terminas yra 
vienintelis jos principas, sėk
mingai stiprinamas visų ansam
blio menininkų vadovų tarpe. 

Kadangi 3 vai. buvo net keli 
skirtingi parengimai, po Aldo
nos pašnekesio klubo narės sku 
bėjo ten. Gaila, kad nebuvo lai
ko klausimams, kuriais po su
sirinkimo A. Veselkienė buvo 
apiberta tų narių ir svečių, ku
rios kitur neskubėjo. 

Birutė Kožicienė 

— Dail. Picasso savo karje
ros pradžioje šildydavosi, degin 
damas savo paveikslus. 

MOTERŲ FEDERACIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Kovo 23 d įvyko LMF Chica
gos klubo susirinkimas. Susirin
kimą atidarė klubo pirm. M. 
Marcinkienė, pakviesdama pir
mininkauti Birutę Kožicienę ir 
sekretoriauti nuolatinę klubo 
sekretorę Haliną Bagdonienę. 
Po atidarymo ir protokolo skai
tymo buvo aptar tas Velykų s ta
lo paruošimas ir ateinantis abi
turientų pristatymo vakaras, i Tamošaičių tautiniai rūbai va-

Velykų stalas jau yra vir tęs i dovaujasi atrankos principu —' 
tradiciniu ir per eilę metų y r a į identiteto išlaikymu", 
susilaukęs visuomenės pritari- Didelių tautų pasieniuose pa-1 
mo. Šiais metais Velykų s ta- I sitaikiusios svetimybės nėra pa-1 
las vėl bus per Atvelykį Lietu- j vojingos, kartais net sudaro ' 
vių Tautiniuose namuose. Visuo j įvairumą, tačiau mums, m^yąj 
menė ir šiais metais laukiama 
gausiai atsilankant. 

Abiturientų pristatymas bus 
gegužės 18 d. Pranešimai bus 
paskelbti vėliau. 

tautai , priėmimas svetimybių 
sudaro didelį pavojų tautiškam 
originalumui. 

Savo paskaitą A. Veselkienė 
Į pailiustravo skaidrėmis įvairiais 

Įdomiausia šios dienos progra! amžiais įvairiose Lietuvos vieto 
mos dalis buvo Aldonos Vesel-; vėse nešiotais rūbais ir iškėlė 
kienės paskaita apie mūsų tau- į charakteringus toms vietovėms 
tinius drabužius. A. Veselkienė į audimus, raštus, pasiuvimus ir 
audimo pagrindus gavo Austri
joje, Salzburgo Meisterschule. 
i. du-.iiiiua uiduiuiuA siuuijavu 
Tamošaičių dailės studijoj. Dau 
giau kaip 30 metų audžia tau
tinius rūbus ir gilina žinias se
noviniuose rinkiniuose. Pagrin
dinė mintis A. Veselkienės pa
skaitoj buvo tautinių rūbų ori-

galvos apdangalus. 
Pabaigus paskaitą, A, Vesel 

kičiiė pakvietė klubu nares ir 
svečius dalyvauti knygos "Li-
thuanian National Costumes" 
pristatyme balandžio 18 d. Jau
nimo centro kavinėje, dalyvau
j an t autoriams, kur bus plačiau 
paaiškinta ir skaidrėmis pailius 

nemažas procentas grįžta atgal į į vėl į Union Pier, Mich. Kelios 
skautijos eiles jau su savo vaikais. '• kitos vietovės buvo pasiūlytos. 

Vyriausia skautininke taip pat 
pastebėjo, kad, sumažėjus prie
augliui visoje Amerikoje, ryškus 

bet dėl įvairių priežasčių atmes
tos. Buvo stipriai pabrėžtas rei 
kalas glaudaus bendradarbiavi-

prieauglio mažėjimas jaučiamas j m<> su ALIAS moterų pagelbi-
ir lietuvių tarpe. Pvz. Chicagoje,! niu vienetu, parengiant įdomės 
kur seniau būdavo po tris paukš- '•• ne ir platesnę programą, k"r i 
tyčių draugoves, šiuo metu beli
ko tik po vieną. Jaunimas prie 
skautų daugiausia laikosi dėl to, 
kad ten yra jų draugai. Mūsų 
laikais visa lietuviškoji skautija 
didžiąja dalimi paremta tautiniu 
auklėjimu. Vyriausios skautinin-
kės žodžiais, mes dabar nebe 
skautaujam, bet „lietuvaujam", 
nors ir atliekami skautiški žaidi
mai padeda auklėti pilnutinį 
žmogų. 

Tadgi vyriausia skautininke 
nebuvo nei pesimistė, nei opti
mistė: ji atviromis akimis žvelgė 
į tikrovę, jau nebe viešai spaudai 
skelbiamuose žodžiuose, bet as
meniškai paklaususi: kas bus dar 
po 20 metų? 

Bet sostinės Washingtono skau 
ti jai šie metai buvo kiek geresni, 
negu pernykščiai, tad ateitis kol 
kas neatrodo būsianti tamsi. 

VL. R. 

būtų patraukli mūsų priaugan
čiai kartai . 

Liepos — rugpiūčio mėn. tar
pe buvo pasiūlyta išvyka į Ga-
lynos teritoriją, suruošti meninę 
parodą, artimai surištą su inži
nerinėmis sąvokomis, arba pa-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

Onos Sidzikauskaitės- Kaunienės 
mirties metines minint, balandžio 12 d , 9 vai. ry to Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios. 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome pamaldose 
dalyvauti ir savo maldose prisiminti jos sielą. 

Metai prabėgo labai greitai bet liūdesys mūsų šir
dyse lieka amžinai. 

Skaudų liūdesį išgyvena vyras Jonas ir sūnus 
Jonas, Jr. , Kaunai bei dvi anūkės, anūkas, 
proanūkė ir kiti giminės. 

iiiiinimmiiiiiiiiiimiNiiimiiiiiiiiimiiHi 

Lietuvos atsiminimai 

Radijo Valanda. Jau S 9 metu* tar
nauja New J«r»ey. N«w Yortc Ir Con-
nectleut lietuviam* ! 
K u SeStadlen) nuo * lkl B vai. po
piet U WEVD Stotie* Nev/ Yorke 
1330 kll.. AM ir nuo 7 lkl 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt.. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Stmttt Drive 

WatohtBųc, N. J. 07060 
TEL. - 75J-5** (301) 

MHIIIIIIHIIIIUilIlIlIlIlIlIlIlIlUlllllilHIIIIII 

A. t A. JURGIUI REKAŠIUI minis, 
sūnų ZENONĄ su žmona ALDONA, anūkus LILIJĄ, 
RIMĄ ir VYDĄ ir ar t imuosius nuoširdžiai užjaučia
me. 

Saulė, Donatas, Audronė, 
Vytautas ir Daiva Šatai 

Warwicfc, B. I. 

ąiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiimiiiiiiHiiiimimiiiniiiiiiiiimiiimiiiifi 

i GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA I 
I SOL. DANOS STANKALTYTES i 
| ({dainuota lietuviškai) | 

I OPE RŲ ARIJOS I 
| Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyru Choru. | 
= Dirigentas Alvydas Vasaitis | 

1 GRAŽINA A I D A KAUKTŲ BALTUS, LIKIMO GALIA, | 
1 CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

= Kaina su persiuntimu $10.75. Uisakymus siųsti: E 
| DRAUGAS, tfhS W. 6Srd St., Chicago, /B. 60629. į 
= TU. gyventojai da r prideda 60 et. valstijos mokesčio. = 

A. t A. MARIJAI KVIETKAUSKIENEI mirus, 
jos sesutei BRONEI PRAPUOLENIENEI reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

PEDAGOGINIO INSTITUTO KOLEGES: 
P. šošiene, M. Rašimiene, K. Miecienė 

0. Karosiene, S. Bražioniene 

A. f A. 
MARIJAI SVIDERSKIENEI mirus, 

jos dukras DR. BRONĘ ir GENĘ su šeimomis, anū
ką LEONĄ su ŠEIMA nuoširdžiai užjaučiame. 

Juozas Miką 
Dalia ir Kazys Navasaičiai 

10% — 30=i — 30% pigiau m c i i M 
ui apdrauda nuo IIĮIIIIM ir automo
bilio pa mus. 

FRANK 2 A P 0 L I S 
TeM. GA 4-8654 
S306V, W. 95th StrMi 

A. + A. 
MARIJONAI SVIDERSKIENEI mirus, 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame dukras 
— choro narę GENĘ PUNIŠKIENĘ ir DR. BRONĘ 
ZELBIENĘ bei jų šeimas. 

Si Petersburgo Lietiniu Klubo Choras 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 
m 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 

1 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYT! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITL'AMCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACL Tel . YIrginia 7-6672 
2424 VV. 6Pth STREET Tel. REpublic 7-1213 

11024 Southwest HiRhvvav, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfavette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLAMCA AVE. Tel YArds 7-1138-30 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTF.D bTREET Tel. YArds 7 - l « l l 

VASAITIS -
1446 So. *Oth \\t., CTCF.RO. I I I 

BUTKUS 
Tel. OLvmpic 2-1003 

'<IMUllllllH4«IW*lMJlUlltlllllllliflUIIIUIIllllllillUlllUiUlllilllliUJIIIl|lllllllIllllllllirr^ 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 5 d. 

X "Draugas" šiandien išeina 
su kultūriniu priedu, šiandien, 
Didįjį šeštadienį "Draugo" ad
ministracija dirbs iki 12 vai., 
redakcija bus uždaryta. Pirma
dienį, balandžio 7 d., "Draugas" 
neišeis. Povelykinis numeris iš
eis tik antradienį, balandžio 8 d. 
Pirmadienį "Draugo" redakcija 
ir administracija dirbs kaip 
kiekvieną dieną. 

X Dr. Antanas Lipskis šalia 
medicinos praktikos laisvalaikį 
panaudoja piešimui ir kerami
kos darbams. Su jo paveikslais 
ir keramikos meno dirbiniais 
lietuvių visuomenė yra susipaži
nusi jo suruoštose parodose. Dr. 
A. Lipskis paveikslą — gėlės 
dviejuose vazonuose — padova
nojo "Draugo" premijos įteiki
mo iškilmių programos ruošė
jams. Tą paveikslą kas nors iš 
dalyvių laimės balandžio 9 d. St. 
Petersburge, Fla. "Draugo" va
dovybė dr. A. Lipskiui už nuo
širdų prielankumą labai dėkoja. 

X šv. Kryžiaus ligoninėje 
nuo balandžio 13 iki 19 d. vyks 
vadinama Medicinos Laborato
rijų savaitė, kuri švenčiama vi
soje Amerikoje. Tą savaitę su 
laboratorijos skyriais Šv. Kry
žiaus ligoninėje galės susipažin
ti kitų skyrių tarnautojai, pa
cientai ir svečiai. Visiems bus 
paaiškinama, kaip įvairiose la
boratorinių darbų srityse vyks
ta tikrinimai, pvz. chemijos, pa
tologijos, hematologijos, histo
logijos, bakteriologijos ir kt. La
boratorijų direktorius yra dr. 
A. Ring, vadovė ses. Julia Stan
kus. 

X Juozas Ankus, čikagiškis, 
dažnai paremia savo dienraštį. 
Ir dabar, atnaujindamas prenu
meratą, aukojo 20 dolerių. Ma
loniai dėkojame ir skelbiame 
Garbės prenumeratorium. 

• x Akiniai siuntimui ) Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Oiicago, UI. 60629. 
Tel. 778-6766. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais Įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 («k.) 

X RAŠOMOSIOS maS. Hetuvišlra 
nddvan, visom kalbom, GAIDOM. Vi
tuose modeliuose gaunamos CHICA-
GOJE: Draugas — 4545 W. 83rd St., 
£r vakarais pas A. Daugirdą, tel. 476-
7399 arba tiesiai iš" SPARTA savinin
ko- J. J. Giedraitis, 18 Barry Dr, E. 
Northport. V Y. m fgfc) 

X Visi kviečiami apsilankyt 
naujoje lietuvių kolonijoje 
Sunny ffills, Floridoje — 

Gegužės 17, 18, 19 d.d-

Visi kurie įdomaujatės — 
skambinkit komiteto nariams: 
M.P. Kiela Chicago 

312—737-1717 
V. Beleckas Stūmy Hills 

904—773-3333 

i. Mikonis Clevelande 
216—531-2190 

D Dulaitts Detroite 
313^280-2969 

R Kezys New Yorkss Ir 
New Jersey 212—769-3300 

(•k.) 

x Gydytojui gera proga per
imti ofisą Santa Monikoje, Ca-
tifornia. Partneris išeina pensi
jon. Kalifornijos "license" rei
kalingas. Pigi nuoma. Ligoni
nės privilegija. Rašyti: Dr. A. 
Pautienius, 3231 Pico Blvd., 
Santa Monfca, California 9O405. 
TeL 213 — 826-3090. Taip pat 
reikalinga lietuvaitė Medical 
Amistant, su patyrimu, (sk.) 

X Ginta Remeikytė, Marijos 
aukšt. mokyklos paskutiniųjų 
metų mokinė, prof. dr. Nijolės 
ir prof. dr. Tomo Remeikių duk
tė, vienai š 1000 moksleivių lai
mėjo JAV prezidentinę stipendi
ją ir atžymėjimą. Ji kaip ir kiti, 
laimėję prezidentinės komisijos 
galutinį atrinkimą, bus pakvies
ti į "VVashingtoną, D. C, ir pa
gerbti už savo mokslinę pažan
gą kartu su jų atstovais ir auk
lėtojais. 

x Sol. Danos Stankaitytės 
įdainuotos plokštelės dvi arijos 
kovo 25 d. buvo "Amerikos Bal
so" perduotos į ok. Lietuvą A. 
Petrutis komentavo solistės, 
kaip pasižymėjusios lietuvių dai 
nininkės išeivijoje, karjerą. 

X ALIAS Moterų pagalbinio 
vieneto susirinkimas įvyks ba
landžio 13d ., sekmadienį, 3 v. 
p. p. pas J. Stulpinienę. 6107 S. 
Maplewood Ave. Programoje 
bus kalbama apie įvairias kolek 
ei jas. 

x Sveikindami Velykų šven
čių proga, aukų po 5 dol. atsiun 
tė: Juozas Mačiulaitis, Vytas 
Šarka, Jonas Balnius, Jurgis 
Gepneris, N. Norris, Ona Feks-
nienė, J. Virškus. Visiems ma
loniai dėkojame. — 

x Pedagoginis lituanistikos 
institutas leidžia nepriklauso
mos Lietuvos antrojo preziden
to Aleksandro Stulginskio atsi
minimų knygą, su kuria supa
žindinimas ir mirusio preziden
to minėjimas rengiamas gegu
žės 4 d. Bus koncelebracinės šv. 
Mišios, kurioms vadovaus vysk. 
V. Brizgys ir koncelebruos apie ] 
dešimt kunigų. Pamaldos bus 
10:30 vai. Švč. M. Marijos Gimi
mo par. bažnyčioje. Jaunimo 
centre minėjimas bus 3 vai. p. 
p. Paskaitą skaitys Vyt. Vaitie
kūnas iš So. Orange, N. J., kal
bės prof. Balys Vitkus, filmą iš 
velionio laidotuvių rodys Mary
tė Smiigaitė. 

X Juozas NaikeUs, Omaha, 
Nebr., atsiuntė malonų laišką, 
palinkėjo "Draugui'' sėkmės, at 
naujino prenumeratą ir pridėjo 
12 dol. auką. Už viską dėkojam. 

Leonas Raslavičius kalba LB vadovų 
l suruoštame suvažiavime Detroite lie-
Į tuviškos katedros Amerikos universi

tetuose reikalu. 
Nootr. J. Urbono 

x 1980 m . g rup inė s kelionės 
? L ie tuvą b e t k u r i u o me tų lai
k u . R e g i s t r u o k i t ė s j a u d a b a r š. 
m . liepos 15 d. kelionei pe r Var 
šuvą . Vilniuje 6 dienos. Užpil
d o m i kvie t imai g iminėms į J A V . 
K r e i p t i s : D a n u t ė Zitos - Žilevi-
čienė, 6833 S. Maplewood Ave., 
Chicago, 111. 60629. Tel. 312 — 
476-3803 ( sk . ) 

X Vl-sios I ie tuviy Tautinio šo
kiu šventės banketas bus liepos 6 
d. 7 vai. vak Condesa Del Mar 
Restorane, 12220 S. Cicero Ave., 
Aisip, II. Bilieto kaina $18.00. Sta
lai po 10 žmonių Bilietai gaunami 
Varneliu Gifts International krau
tuvėje, 2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629 Tel. (312) 471-1424. Ten 
p a t parduodami bilietai ir j šokių 
Šventę. 

Šventės programos šokėjai bilie
t u s užsisako per savo grupių vado
vus arba pas Joaną Krutuliesię, 
7355 S. Richmond St., Chicago, 
I L 60629. Tel (312) 476-2929. 

Bilietų i šokiu švente ir ban
ketą yra d ide ls pareikalavimas. 

i Norime atkreipti dėmesį j tolimes-
, nių kolonijų gyventojus, kurie 
į galvoja atvykti į šventę, kad sku-
Į biai įsigytų, nes vėliau gali pri-
j t rūkti . Bilietas užsisakant paš-
I tu , čekius rašyt i : Lathuanian Foik 
| Dane* FestivaL (pr.) 

X Marike anbft. laukjfclus 
Motinų klubo susirinkimas bus 
balandžio 16 d., trečiadienį, 7:30 
vai p. p. mokyklos kavinėje. 
Bus kalbama apie šukuosenas. 
Viešnias priims M. Maier ir Ld-
lian Teeling. Bus renkama ir 
nauja valdyba. Informacijas 
teikia Lou Doherty, teL 585-
6935. 

X Jurgio Blekaičio poezijos 
knygos "Rudens ritmu" sutiktu 
vės Jaunimo centro kavinėje 
įvyks balandžio 11 d. Dalyvaus 
pats poetas ir prof. Rimv. Šil
bajoris, kuris aptars knygą. 

X Genė Ozoraitė Popelienė iš 
Baltimorės atvyko j Chicagą. Ji 
1941 m., būdama tik 11 m., bu
vo išvežta į Sibirą. Altajaus 
krašte išbuvo iki 1946 m. Jos 
tėvas žuvo Krasnojarsko kraš
te, motina badu mirė 1943 m. 
Močiutė badu mirė Sibire 1941 
m. Grįžusi į Lietuvą ir ištekė
jusi po ilgų pastangų 1977 m. 
gavo leidimą išvažiuoti į vaka
rus. Jos šeima, atvykusi į JAV, 
apsigyveno Baltimorėje, kur vie 
tos lietuviai jiems parodė ypa
tingai daug nuoširdumo ir prie
lankumo. 

X Zarasiškių klubo narių su
sirinkimas šaukiamas balandžio 
13 d., sekmadienį, 2 vai. popiet 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. Vi
si nariai maloniai kviečiami da
lyvauti. Yra daug svarbių rei
kalų aptarti. 

x Pasinaudodami lietuvišku 
knygų išpardavimu atpigintomis 
kainomis "Drauge", už di
desnę sumą paštu užsisakė: Sta 
sė Tamašauskienė iš Waukega-
no, dr. Pr. Zunde iš Atlantos, 
Georgia, C. Mačiulienė iš Ma-j 
rylando, keletas kitų. Užsaky-' 
tos knygos jiems išsiunčiamos 
naš tų . i 

I 
X SoL Pr. Ragienės plokšte-] 

lės "Yra šalis" sutiktuvės įvyks 
gegužės 10 d. lietuvių tauti
niuose namuose. 

X Dr. J. žmuidzinas, Glen-
dale, Calif., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 12 dolerių au
ką. Už viską dėkojame. 

x Stasys Pabrinkis, klevelan-
diškis, pasveikino "Draugą" Ve 
lykų švenčių proga, atnaujino 
prenumeratą ir pridėjo 10 dole
rių auką. Labai ačiū. 

x Antanas Osteika, detrei-
tiškis, atnaujindamas prenume
ratą, atsiuntė ir auką. Ačiū. 

X Zenonas Valavičius, čika
giškis, atnaujino prenumeratą, 
padėkojo už kalendorių ir at
siuntė didesnę auką. Dėkui. 

X Vasaros stovyktaa Nerin
goje (Vermont) vyksta sekan
čia tvarka: lietuvių kilmės, ne
kalbantiems lietuviškai nuo biri. 
29—liepos 12; mergaitėms nuo 
liepos 13—rugp. 2-tros, berniu
kams nuo rugp. 3—16-tos, At-
kams rugp. 17—30-tos. Norint 
daugiau informacijos kreiptis: 
Camp Neringa, LC.C, Putmun. 
Conn. 06260. (pr.) 

x Chicagos Vyčių Choro me
tinis banketas įvyks š m. balan-

I džio 19 d.. 7 vai. vak. Vyčių sa
lėje. Bus trumpa meninė pro
grama, šilta ir šalta vakarienė, 
šokiams gros Wally Tenclinger 
Orkestras. Veiks baras ir lote
rija. Lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti, 

j su vyčiais metiniame pobūvyje 
! pabendrauti. Vietas rezervuoti 
pas Julie Zakarkienę teL 434-
7785. Įėjimo auka 12 dol. asm. 

(pr.) 
X Antras Kaimas kartoja šio 

sezono programą Playhouse, 
I 2515 W. 69 St., Velykų 3ekmad., 
! 5 vai. p. p. Dar yra vietų. Skam-
Ibinti 434-7004. (pr.) 

x PULL TOGETHER. Lie
tuvių Jaunimo sąjungos Chica-
| gos skyr. kartu su latvių, lenkų 
ir ukrainiečių jaunimu ruošia 
studijų savaitgalį tema: "Eth-

Į nic Identity vs. Aasimilation''. 
\ Kviečiamas visas rytų Europos 
jaunimas dalyvauti paskaitose, 
diskusijose, kultūrinėse popietė-

I se ir baliuje. Bus gera proga su
sitikti su rytų Europos jauni-

! mu — balandžio 19-20 dienomis 
i Jaunimo centre, (pr.) 

Vasario 16 gimnazijos iš Vokietijos tautinių šokių grupė, kuri rengiasi dalyvauti Tautinių šokių šventėje Chicagoje 
liepos 5 d. Grupės vadovė — Dana Aųgustinavičiūtė. Grupė Vokietijoje Šoka lietuvių parengimuose, o dažnai 
pasirodo ir vokiečių festivaliuose. Nuotr. J. Dėdino 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BALTO SUVAŽIAVIMAS 

Balfo Chicagos apskr. skyrių 
atstovų metinis suvažiavimas 
įvyko kovo 23 d. Šaulių salėje. 
Suvažiavimą pradėjo —Valerijo 
ną Šimkų pavaduojąs Juozas 
Mackevičius. Jis pasveikino su
važiavimo dalyvius nuoširdžiais 
žodžiais ir į prezidiumą pakvie
tė kun. A. Trakį, E. Vilimaitę 
ir K. Bružą suvažiavimui pra- į 
vesti. Suvažiavimo pirm. K. Bru Į 
žas perskaitė darbotvarkę, kuri j 
priimta be pakeitimų. Mirę Bal 
f o nariai buvo prisiminti atsisto 
jimu ir susikaupimu, o jų gimi-
U C l i J £ > XX O.L U l i U V - O i \ . i i i i 3 J|9X \»JLC&0V«* 

užuojauta. Raštu sveikino M. 
Rudienė, V. Šimkus ir V. Kas-
niūnas, žodžiu kun. A. Trakas, J. 
Mackonis ir kiti. Praeitų metų 
suvažiavimo protokolą perskai 
tė Gr. Giedraitytė. Suvažiavimo 
dalyvių protokolas buvo priim
tas be pataisų. 

Veiklos pranešimus padarė J. 
Mackevičius. Turėta 12 posė
džių, koncertas ir gegužinė. Iž
do stovį pranešė Br. Andriukai
tis, revizijos — K. Povilaitis. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad valdy 
bos veikla buvo tinkama, iždo 
knygos vedamos tvarkingai. 
Balfo centro valdybos ižd. K. 
Čepaitis pranešė apie iždą. 

Pranešimai dalyvių buvo pri
imti ir patvirtinti. Mandatų ko 

misijos pirm. A. Dzirvonas per
skaitė kandidatų į valdybą są 
rašą. Po to buvo slapti balsavi
mai. Į valdybą išrinkti šie asme 
nys: Juozas Mackevičius, Grož 
vyda Giedraitytė, Kostas Janus 
ka, Feliksas Sereičikas, Stasys 
Vanagūnas, Jonas Jasaitis, K 
Rožanskas, Kostas Repšys, Br. 
Andriukaitis, J. Kasperaitienė 
ir V. Lapenas. Paskutiniai du 
liko kandidatais. Kontrolės ko-
misijon išrinkti K. Povilaitis, J. 
Skeivys, ir J. Jakubka. Suvažia
vime dalyvavo 109 atstovai. J. 
Mackevičius padėkojo visiems 
dalykams už atvykimą, spau
dai, radijo programomų vedė-
jarns ir visiems, kurie bet kuo 
prisidėjo prie Balfo veiklos, sie
kiant pagalbos artimui. Suva
žiavimas baigtas Lietuvos him
nu. Vaišes paruošė K Repšienė 
ir E. Pajiedienė. 

Stasys Patlaba 

LIETUVOS VYČIŲ CHORAS 

Liet. Vyčių choras yra pats 
seniausias lietuvių choras JAV-
se. Įsikūrimo data siekia 1916 
metus. Pergyvenęs savo žydė
jimo ir kovos už būvį laikus, 
Vyčių choras pergyveno ir savo 
ilgoką "poilsio" periodą nuo 
1951 iki 1960 metų. Tačiau 
1960 m. energingos vyčių veikė
jos Estellos Rogers rūpesčiu ir 
kitų veikėjų pastangomis. Vy

čių choras vėl atsigavo ir tęsia 
savo darbuotę iki pat šių dienų. 
Choro dirigentu jau 16 metų 
yra muz. Faustas Strolia, pasky 
ręs šiam chorui nemažą dalį sa 
vo laiko ir darbo. Choras, tiesa, 
nėra labai gausus, bet tuo ypa
tingas, kad jame sutelpa ir senų 
jų emigrantų vaikai ir naujieji 
ateiviai bei jų vaikai. Choristų 
tarpe vyrauja labai draugiška 
nuotaika. Vyčių choras savo re
pertuare turi nemažą skaičių 
liaudies dainų, giesmių ir lietu
viškas Mišias. Choras visada da 
lyvauja ruošiamose dainų bei so 
kių šventėse, minėjimuose ir ki
tur. Ir dabar choras yra pa
kviestas į lietuvių šokių šventę 
ir kun. A. Valančiaus 50 metų 
kunigystės jubiliejines Mišias. 

Vyčių choras kasmetr uošia 
savo metinę vakarienę, kur cho
ras atlika ir meninę programą. 
Taip ir šiais metais choras ruo
šia balandžio 19 d., šeštadienį, 
7 v. v. Vyčių salėje vakarienę 
ir kviečia plačiąją Chicagos lie
tuvių visuomenę joje dalyvauti. 
Bilietus gali įsigyti pas Vyčių 
choro narius arba kreiptis į Ju 
liją Zakarkienę tel. HE 4-7785. 

Choro valdybą sudaro pirm. 
Estella Rogers, sekr. V. Bilita-
vičiūtė, ižd. Juozas Juška ir kiti. 
Laukiame gausaus lietuvių daly 
vavimo vakarienėje su vyčiais. 

A. P. B. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. YALSTY1ES* 

— Kazio Bartašlaus, gyvenan 
čio Chicagoje, audžiamos skai
tytojui į knygą įsidėti lietuviš
kosios juostelės patraukė net 
sostinės Washingtono dėmesį. 
American Folklife Center ir 
jame dirbančios teutotyrinin-
kės Elenos Bradūnaitės rūpes
čiu juostelės jau kuris laikas iš
statomos parduoti Kongreso 
bibliotekos įvairių leidinių bei 
suvenyrų skyriuje. Kasdien 
tūkstančiai bibliotekos tarnau
tojų, bibliofilų bei turistų jas 
mato ir gausiai perka. Prie kiek 
vienos juostelės prisegtas atitin 
karnas tekstas, aiškinantis jos 
lietuviškąjį pobūdį. Gražiai lei
džiamo šios milžiniškos įstaigos 
biuletenio kovo 21 d. numeryje 
buvo įdėta net Kazio Bartašiaus 
nuotrauka su lietuviškąsias kny 

gų juosteles apibūdinančiais ko
mentarais. O sostinės dienraš
tis The VVashington Post kovo 
19d . skyriuje FTNDS by Jūra; 
Končius taipgi įsidėjo Kaz. Bar-! 
tašiaus knyginės lietuviškosios 
juostelės nuotrauką, J03 apra-i 
šymą ir nuorodą, kad ją galima 
įsigyti Kongreso bibliotekoje. 
Taigi Washingtono lietuviai ne 
tik stipriai juda savuotėje, bet 
ir išnaudoja įvairias progas lie
tuviškiesiems akcentams ameri
kiečiuose. — 

— JAV LB St. Petersburgo 
apylinkės narių susirinkimas 
įvyko kovo 12 d. klubo salėje. 

j Dalyvavo per 70 narių. Susirin-
j kime išsamų pranešimą apie LB 
!darbus padarė krašto valdybos' 
pirm. inž. V. Kutkus. Taip pat 
buvo išrinkta nauja St. Peters
burgo apylinkės valdyba, kuri 
kovo 20 d. pasiskirstė pareigo
mis : pirm. inž. Mečys Krasaus- Į 
kas, vicepirm. ir kasininkas Ka, 
zys- Urbšaitis,, sekr. Valerija! 
Palčiauskienė, vaidybos narė so 
daliniams reikalams Jadvyga 
Pupelienė. parengimų vadovas 
Simas Veibasis ir vaidybos na
rys LF reikalams Antanas Ra
gelis. 

AUSTRALIJOJE 
— K n y c a <̂ pi** TJf'frnviŲ RatA-

rapijos istorija, suteikta žinių 
apie jos vadovus, katalikiškų 
organizacijų veiklą. Leidinys 
gražiai išleistas ir gausiai ilius
truotas, viso 109 puslapiai, lie
tuvių ir kai kurios dalys anglų 
kalbomis. Leidinio išleidimu rū
pinosi parap. klebonas kun. Al
binas Spurgis, MIC. Medžiagą 
surinko ir redagavo Pr. Pus-
dešris. Kiti talkininkai: A. Ku
bilius, S. Pusdešrienė, J. Stepa-
nas, I. Davis. Išleido šv. Kazi
miero liet parapijos taryba 
Adelaidėje, techniškai talkino 
"Tėviškės aidai'.' 

URUGVAJUJ 
— Tėvų Jėzuitų provinciolas 

kun. L. Zaremba lankėsi Uru
gvajuje. Lietuvių parap. salėje 
buvo suruoštas jam pagerbi
mas, kuriame dalyvavo daug 
lietuvių. Programą atliko jau? 
nieji "Rintukai". Vakaro pro
gramą ant greitųjų paruošė B. 
Mačianskienė, C. Dorelytė, A. 
Jaškelevičiūtė, I. Mikalajūnaitė. 

— Mirė: Juozas Kaminskas. 
Pranas Rimkevičius, Antanas 
Milius, Feliksas Gelumbauskas, 
Petras Bbuvas. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PAPLCDYMIŲ SARGAI 

Jau pradedama priimti prašy
mai norinčių tarnauti paplūdi
mių sargais. Bus mokama po 
4.50 doL valandai. Prašymai 
priimami iki gegužės 10 d. Pri
imtiems bus specialūs kursai 
nuo gegužės 24 d. iki birželio 7 
d. įvairiuose parkuose, šiuos 
reikalus tvarko Chicagos parkų 
distriktas. 

IŠ VILIOJO 700 DOL. 
Einančią vVestern gatve prie? 

6200 bloko pietuose moterį Shir-
ley F. Odom sutiko dvi moterys 
ir ėmė pasakoti, kad jos rado 
5,200 dol. ir nori su ja pasida
linti. Prisigretinęs vyras pasi
vadino tų moterų broliu ir pa
sakė, kad Odom turinti duoti 
užstatą, parodydama savo pa
tikimumą. Visi trys tą moterį 
parvežė namo, kur ji paėmusi 
knygutę, iš banko išėmė 700 
dol. Jie liepė jai eiti j Burke 
Fordo prekybą, kreiptis i 
"Franik" ir ten gausianti pini
gus. Ji, netekusi pinigų, tega
lėjo šauktis tik policijos. 

GDf£ PADEGĖLEI 

Linda Williams, 25 m., sun
kiai apdegusi gaisre 1657 S. St. 
Louis namo, Cook apskr. ligoni 
nėję pagimdė kūdikį, pati būda
ma kritiškoj padėty. Gaisre žu
vo jos trys vaikai 1-7 m. am
žiaus, taip pat žuvo du suaugę, 
gyvenę rūsy. Moteris negalėjo 
išbėgti pro užpakalines duris, 
nes dar nebuvo gavusi nuo jų 
rakto. 

ŠOFERIŲ BYLA 

Chicagos miesto šoferių uni
ja, kuriai priklauso 11,000 na
rių, vairuojančių autobusus ir 
miesto traukinius, kels teisme 
bylą, kad jiems būtų pridedąnii 
sutarty numatyti pragyvenimo 
pabrangimo priedai. 

OPEROS ORKESTRAS 

Lyric operos orkestro nariai 
patvirtino sutartį, pagal kurią 
jų savaitinis atlyginimas pake
liamas iki 550 dol. Sutartis tre
jiems metams. Kasmet atlygini 
mas kils 50 dol. savaitei. 

BALIONŲ PARDAVĖJAS 
Teismas rado kaltu balionų 

pardavėją Cl. Williams, kuris, 
vasarą susiginčijęs su vienu In
dianos vyru, jį nušovė. 
AUTOMOBILIO IŠLAIDOS 
Automobilistui per metus iš

laikyti automobilį iš viso susi
darys 3,176 dol. išlaidų, įskai
tant apdraudą ir gazoliną. Taip 
skelbia American Automobile 
Assn., pagal duomenis Chevro-
Malibu automobiliu per metus 
nuvažiuojant 15,000 mylių. 
• — — .. —. 
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Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60628 -

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

iiniiiiniifiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii^iminntm 
Advokatas 

GIMT ARAS P. 6EPENAS 
I Darbo vai.: nuo 9 v. r. Ori 6 v. v. 

Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 
ir pagal susitarimą. 

TeL 776-5162 arba 776-5160 
2649 W. 63 Street 

Chicago, DL 60629 
uimmiiiiimiiimiuimuiiHiiummiiirni 

iikti centrą Kazimiero ~A 
išleista Aust 

Karys Bartašius (Nuotrai 
greso bibliotekos biuleteni* 

:s Kor- rauioje š ios inst i tuci jas 20 me
tų sukak t i e s p roga . Pa te ik ta pa 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠILJ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARvrnn KIEIJU 
TeL — 4S4-9655 

STASĖS FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kedzio Avo. 

Tel. 436-4184 


