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KATALIKAI PASAULY
Kelionė Afrikoje
Popiežius Jonas Paulius II-sis
kovo 26 d. bendrojoje audiencijo
je oficialiai pranešė, jog gegu
žės mėnesio pradžioje jis vyks į Af
riką, šventojo Tėvo apaštalinė
kelionė Afrikoje užsitęs vienuoli
ka dienu, — nuo gegeužės antros
ligi dvyliktosios. Jos metu Jonas
Paulius II-sis aplankys šešis Af
rikos kraštus: Zairą, Kongo liau
dies respubliką, Keniją, Ganą,
Aukštąją Voltą ir Dramblio Kau
lo Kranto respubliką. Du Afrikos
kraštai, kuriuos aplankys Popie
rius — Zairas ir Gana — šiais
metais mini jų evangelizaci
jos šimto
metų
sukakti.
Pop. Jonas Paulius II-sis išreiš
kė viltį, kad jo apaštalinė kelio
nė ne tiktai patarnaus krikščio
niškojo tikėjimo sustiprinimui Af
rikos kontinente, bet taip pat
paskatins šio žemyno gyventojus
su dar didesniu ryžtu toliau veik
ti už pilnutinę Afrikos tautu pa
žangą broliškoje santarvėje ir tai
koje.

•

Lenkai misionieriai
1979-ais metais iš Lenkijos į
įvairius misijų kraštus išvyko
95-ki misijonieriai, JŲ tarpe 25kios seserys vienuolės. Šis skai
čius yra didesnis, negu ankstes
niais metais. Daugiausia lenku
misijonierių — 57-ni — praėju
siais metais išvyko į Afriką, 34 į
Pietų Ameriką, 4 į Aziją ir Aus
traliją. Šiuo metu misijų kraš
tuose dirba iš viso 1.130 lenkų
misijonierių — vyrų ir moterų.
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JAV KARINES JEG0S
PASIRENGUSIOS VEIKTI
Greito reagavimo

korpuso manevrai

Washmgtonas. — Gynybos me uoste turi išsilaipinti jūrų pė
sekretorius Harold Brown, kal stininkai — 1,800 jų jau atvyko
bėdamas balandžio 7 d. Los An į Persų įlankos rajoną. Jų užda
geles Pasaulio reikalų tarybos vinys — užimti uostą ir sudary
susirinkime, pasakė, kad JAVti sąlygas didesnių Amerikos jė
karinės jėgos pasiruošusios atsi gų veržimuisi į teritorijos gilu
liepti "greit ir sėkmingai", jei mą.
Atidarė bažnyčią
Karinės jūrų blokados užda
Iranas pradėtų uždaryti naftos
Rumunijos sostinėje Bukareš
kelius Persijos įlankoje. Toks vinys — nutraukti Irano ryšius
te buvo iškilmingai vėl atidaryta
grasinimas jau pasirodė Irano su išoriniu pasauliu jūros ke
liais. Svarbiausia Irano ekspor
kultui Išganytojo vardo vietos ita
radikalų pareiškimuose.
lų bažnyčia. Bažnyčios atida
Tarp balandžio 10 ir 15 d. to prekė — nafta — transpor
rymo iškilmėse dalyvavo iš Ro
Greito reagavimo korpusas, va tuojama beveik tik jūra. Jūros
mos atvykęs apaštališkasis nun
dovaujamas marinų gen. Kelly, keliais Iranas gauna būtiniau
cijus ypatingiems pavedimams
turi savo pirmuosius manevrus sias prekes, maisto produktus
arkivyskupas Luigi Poggi, kuris
MaoDill aviacijos bazėje, Flori (20 nuoš. suvartojamų grūdų,
drauge su taip pat iš Italijos at
doje. Pratimuose dalyvauja ar trečdalis ryžių ir cukraus, 80
vykusiu Taranto arkivyskupu ir
mijos, jūrų laivyno, karo avia nuoš. aliejaus Iranui tenka įsi
italų žmonių pagalbos organi
cijos ir marinų daliniai. Svar vežti). Karinės blokados atve
zacijos "Caritas" pirmininku Mo
biausią šio RDF (Rapid Deploy- ju bus ne tik sulaikomi į Iraną
tolese koncelebravo šventas Mi Greitojo reagavimo korpuso manevruose parašiutininkai iš 82-tros ^parašiutininkų divizijos atlieka nusileidimo pra ment Force) dalinio jėgą suda plaukiantys laivai, bet ir minuo
timus. Sakoma, jog divizija turėjo planus pernai lapkričio mėn. nusileisti Teherano aerodrome.
šias.
ro 82 ros parašiutininkų divi jami šalies krantai. Minų lau
Maldininkai Lourde
zijos kariai, vadovaujami gen. kai turi būti įrengti Abadano ir
Didėja
spaudimas
Meloy ir Specialių dalinių "Ža Charko naftos uostų rajonuose.
Praėjusiais metais Dievo Moti
liųjų berečių" grupės. Specialūs Tačiau nafta eksportuojama Va
nos šventovę Lourde aplankė
boikotuoti žaidimus
daliniai turi dvi grupes; penktą karų Europos valstybėms, Ja
keturi milijonai šeši šimtai tūks
Washingtonas. — Prezidentas
ją ir septintąją, kurios paruoš ponijai, JAV kariniams ir poli
tančiu maldininkų iš įvairių Carteris pasakė laikraščių retos veikti už priešo linijų, treni tiniams sąjungininkams. Jiems
pasaulio kraštų. 1979-ais metais , , , . _
..
•• , •
— Britanija ir Ispanija pa ruotos psichologinio karo užda Pentagono planai kelia nerimą.
f
.. , . . v . x
daktonų draugijos susirinkime,
skelbė, kad sėkmingai baigtos viniams, sugeba veikti kartu su Nutrūkus naftos eksportams,
buvo suėję lygiai šimtas metų i , , ••
•
• v.*.- i
derybos dėl tiesioginių ryšių at draugiškų partizanų jėgomis pramonės šalių naftos atsargų
Irakas ištrėmė 25,000 persy
: _- J .
• •
kad jis pasirengęs griebtis lestatymo tarp Gibraltaro ir Is priešo šalyjse.
teužtektų dviem savaitėms, rašo
Pasmerkė
abortas
nuo šventos
Bernadetos
mirties.
,. J „ .
f . ..
.,.
Teheranas. — Irano radijas i Ameriką. Irano kariuomenės įpanijos, kuri tuos ryšius buvo
Salia 82-tros parašiutininkų vokiečių žurnalas.
Sydnėjaus arkivyskupas, Aus galių žygių neleisti amerikie paskelbė, kad karo laivynas ket-: štabo viršininkas gen. Moham- j nutraukusi 1969 m.
tralijoje, dar kartą griežtai pa čiams sportininkams važiuoti į virtadienį išplaukė į Persų įlan-1 med Hadi Shadrnohr pareiškė Į — Vakarų Vokietijos pasienio divizijos Fort Bragg, šiaurinėje
sisakė prieš negimusios gyvybės Maskvos olimpinius žaidimus, ką pasirengęs atmušti agresiją, i per radiją, kad armija yra pa-; sargybos įstaiga paskelbė, kad Karolinoje, greito reagavimo
Ragina stiprinti
panaikinimą — abortą. Ganyto- jei olimpinis komitetas nutartų jei kaimyninis Irakas pultų Ira-: sirengusi atmušti bet kurį puo- pernai 80 žmonių sėkmingai per korpusui dalinių duoda ir 101-ji
jiniame laiške arkivyskupas pri važiuoti. Su komitetu šią savai no teritoriją. Kaip žinoma, Ira- j limą. Jei Irakas įžengtų į Irano įbėgo komunistų pastatytą sieną oro puolimo divizija iš Fort
karinę galybę
mena, kad krikščionių mokslas tę buvo susitikę sekr. Vance, ka kas turi teritorinių pretenzijų i žemę, iraniečiai nebijotų žengti iš Rytų Vokietijos. Penki as Campbell, Ky. Kai kurios šių
Washingtonas. — Buvęs vals
divizijų kuopos yra nuolat pasi
apie negimusios gyvybės žudymą riuomenės štabo viršininkas tris Persų įlankoje esančias sa-: į Iraką.
menys žuvo, nušauti sargybinių ruošusios išvykti iš Pope avia tybės sekretorius Kissingeris,
yra aiškus ir nedviprasmiškas. gen. Jonės, abiejų rūmų kongre
Irano televizija paskelbė, kad ar sprogus minoms, dar 18 buvo cijos bazės Š- Karolinoj. Nuolat kalbėdamas redaktorių draugi
las. Karo laivai išplaukė iš
Šį savaitgalįMondale.
į Colo- Abadano uosto. Mieste bombos 15 revoliucijos sargybinių buvo i suimti.
Per visus amžius — nuo pat j kso
„ . vadai.
viceprezidentas
jos nariams, pareiškė, kad per
Springskad
suvažiuoja
visiarba
ko i sprogimas užmušė vieną žmogų sužeisti Irako artilerijos ap- į — Turkijon atvyko Tarptau keičiant parašiutininkų ir pa ateinančius penkerius metus
Bažnyčios pradžios — popiežiai rado
Laukiama,
komitetas
nariai.
Jiemsarba
kalbąpritars
pasą- Į ir sužeidė 19. Radijas dėl spro šaudyme. Irakas ištrėmė peri tinio valiutos fondo delegacija galbinės inžinerijos, artilerijos JAV bus nemažas pavojus. Jis
ir visuotiniai susirinkimai iki Va miteto
sprendimą
atidės
ir priešlėktuvinių komandų kuo
tikano II-jo, abortą laiko baisiu prezidento nutarimui nesiųs-' gimo kaltina Irako agentus.
sieną j a u 25,000 iraniečių, kurie derėtis dėl fondo paramos Tur pas, dalis divizijos yra nuolati patarė greit atstatyti karinių jė
nusikaltimu. Sydnėjaus arkivys ti komandos į Maskvos Olim-1 Vis dažniau Irano kalbėtojai dirbo Irake. šio vyriausybė iš- j kijai.
nėje budėjimo padėtyje. Karei gų lygybę su sovietais. Į da
kupas pažymi, jog kūdikis nuo piadą.
kaltina Iraką esant Amerikos aiškinusi sąmokslą prieš vyriau-' — JAV ir Omano delegacijos viai vadina save "AU-American bartinę padėtį mes patekome ne
pat savo prasidėjimo motinos įs
vienos vyriausybės laikotarpiu,
Olimpiniame komitete yra 339 marionete. Vienas jaunas JAV sybę. Suimti iraniečiai prisipa-; baigė derybas dėl Amerikos ba
čiose yra besivystanti žmogiška delegatai, kurie turi 2,541 balsą. ambasadą okupavusių "studen žinę, kad jie sausio mėnesį buvę j zių Omane. Už teisę pasinau division". šis nuolatinis budė pasakė Kissingeris nurodęs, kad
jimas apima 16,000 vyrų ir ke
būtybė.
Iki šiol dauguma buvo už daly tų"
atstovas, klausinėjamas Quome pas ajatolą Khomeinį ir; doti Omano teritorija prie Per lias moteris pagalbinėse parei per daug Amerikos pareigūnų
lyg gėdinasi Amerikos galybės
vavimą Maskvos žaidimuose, ta NBC televizijos korespondentų, sudarę planą pradėti Irake sų įlankos, Amerika duos gink gose.
Vienos konferencija
ir
bijo, kad Amerika nebūtų sti
čiau laukiama, kad šį kartą lai pasakė, jog Irako puolimo at-: griaunamąją veiklą,
lų ir prisidės prie Omano sau
Dvi parašiutininkų divizijos
veju
amerikiečių
įkaitų
gyvybės
į
Stebėtojai
pripažįsta,
kad
Ira
gumo garantijų.
Nuo kovo 26 dienos vyko Vie mės boikoto šalininkai.
su pagalbiniais daliniais sudaro pri.
Nurodoma,
kad
prezidentas
no
karo
laivynas,
įsigytas
dar)
—
Britanijoje
buvo
atšauktos
atsidurtų
pavojuje.
Amerikie
noje Austrijos vyskupų pavasa
XVTfI-j| Parašiutininkų korpu
Peticijy akcija
rio konferencija. Pirmoji konfe galėtų neduoti sportininkams čiai turėtų spausti prezidentą šacho laikais, turi naikintuvų, j Raudonosios armijos ansamblio są, kurio vadas gen. Thomas
rencijos studijų tema: "Krikščio pasų. Būtų galima atšaukti olim Carterį, kad jis neleistų Irakui fregatų ir greitlaivių, kurie ga- j gastrolės. Jų vietoje britai pa Tackaberry, Korėjos ir Vietna
Roma, — Vadinamojo Sa
nių atsakingumas Europai šian piniam komitetui duodamų au pulti Irano, nes tuo atveju mes lėtų užblokuoti Irako vandens j kvietė atvykti Prancūzijos me mo karų veteranas, pareiškė charovo tribunolo žmogaus tei
dien ir rytoj". Tuo klausimu pa kų nurašymą nuo pajamų mo sunaikintume įkaitus, pasakė kelius ir sustabdyti Irako naftos no ansamblį.
spaudai, kad jo vyrai buvo pa sių pažeidimam tirti italų sek
eksportas, kurie eina 20 mylių
— Vakar prezidentas Carteri3 siruošę vaduoti amerikiečius cija praves visoje Italijoje pe
skelbta deklaracija, kurią pasira kesčių. Vyriausybė galėtų pa Habibas, radikalų atstovas.
priėmė Vakarų Berlyno burmis įkaitus Teherane. Laikui bė ticijų akciją, kviečiant Sovietų
Baltieji Rūmai į tai atsiliepė: platumo vandens juosta.
šė tiek Vakarų, tiek Rytų Euro spausti biznio korporacijas neIrano vadai ragina arabus nu trą. Ta proga Carteris vėl ape gant, padėtis pasunkėjusi. Jo Sąjungos vyriausybę atšaukti
pos vyskupai. Deklaracijoje at ^„os nnVii. Prezidentas pareiš- "Jei jie nužudytų nors vieną mū
žymėta 15-kos šimtmečių sukaktis kė nenorįs griebtis griežtesnių siškių, tai tas pasienio susipeši- versti prezidente Saddam Hus- liavo į Europos šalis, raginda manymu, parašiutininkai turė akademiko Sacharovo ištrėmi
mas su Iraku būtų jų mažiausia seino vyriausybę, nes jis esąs mas jas prisidėti prie Irano jo būti numesti Teherano tarp mo įsaką ir išlaisvinti visus po
nuo §v. Benedikto gimimo ir 16- pr emomų.
"parsidavėlis, kurį maitina di spaudimo.
kos šimtmečių sukaktis nuo Šv.
tautiniame aerodrome, kad jislitinius ir sąžinės kalinius, jų
Įdomų, kad —Irano vyriausy problema".
dysis
šėtonas
—
Amerika".
—
Gynybos
departamenttas
Irako
vyriausybė
kviečia
ki
Bazilijaus mirties.
būtų paruoštas priimti karinio tarpe neseniai suimtą stačiati
bė jau paskelbė Maskvos olim
paskelbė,
kad
ateinantį
mėnesį
transporto lėktuvus. Specialūs kių kunigą Dimitrijų Dųdko.
piados boikotą dėl sovietų inva tas arabų šalis susijungti prieš
Karibų jūroje įvyks dideli kari daliniai nusileistų ambasados Sovietų represinės priemonės
Žmogaus teisės
Iraną. Bagdado radijas skelbia,
zijos Afganistane.
Suvaržė Irano
niai pratimai, kuriuose dalyvaus kieme helikopteriais. Galimas prieš kitaminčius ir tikinčiuo
kad "tas pamišęs, rasistas KhoTarptautinė katalikų intelek
Izraelis didina
meinis yra ne kas kitas, kaip diplomatus J. Tautose 350 lėktuvų, 42 karo laivai ir daiktas, kad įkaitų dalis ir nu sius, pažymi peticijų
akcijos
tualų organizacija "Pax Roma
20,000
kareivių.
turbanuotas šachas". Iranui va
kentėtų, tačiau staigus žygis iš iniciatoriai, sudaro nuolatinę
ną" kovo 19 — 21 dienomis Že
Xew Yorfcas. — Valstybės de
jėgas Libane
— Bolivijos prezidentė Lydi a gelbėtų didesnę dalį. Iraniečiam grėsmę tarptautinio įtempimo
dinant Iraką Amerikos "mario
nevoje surengė debatus žmogaus
TeJ Avivas. — Izraelis sustip- nete", Irakas kaltina Washing- partamentas, ištrėmęs Irano di Gueiler priėmė priesaiką iš nau okupavus JAV ambasadą, para mažinimo procesui ir taikiam
teisių klausimu. Debatuose, be, rino savo karines jėgas Libane,
plomatus, negalėjo ištremti Ira jo aštuonių rninisterių kabineto,
toną, kad t a s stumia Iraną į
šiutininkai kurį laiką tik ir svar tautų sambūviui.
"Pax Romaną" organizacijos na- j pasiuntė daugiau šarvuočių ir
į neramumus, į kovas, nes tuono pasiuntinybės tarnautojų kuriame yra du kariškiai.
stę gelbėjimo planus. Kariai bu
rių dalyvavo taip pat Jungtinių Į karių. Ateinančią savaitę prem! keliu Iranas nueis į ' 'juodą MA- Jungtinėse Tautose, tačiau jiem
vę pasirengę.
—
Naujasis
Salvadoro
arki
— Ispanija pažadėjo priimti
Tautų Organizacijos atsakingi jeras Beginąs turi vykti į Wa- »..
nustatyti važinėjimo suvaržy| mą"
vyskupas
Ričardo
Urioste,
pa
dalį
kubiečių pabėgėUų, kurie
m
a
i
Amerikos
galimybes
įsikišti
valdininkai, katalikų ir kitų kri- shingtoną derėtis su prezidentu
Vakar Teherane įvyko piktos'
- Iraniečiai negalės išvažiuo skirtas vietoj teroristų nušauto
laukia
vizų Havanos Peru am
Irane su karinėmis
jėgomis
kščioniškųjų Bažnyčių atstovai. Carterių. Izraelio vyriausybė
ti i š N e w Y o r k o t o l i a u k a i
demonstracijos
prieš
Iraką
ir;
'
?
*
arkivyskupo
Oscaro
Romero,
pa
basadoje.
Pabėgėlių įsileis: Ko
svarstė ir vokiečių žurnalas
Buvo svarstoma, kaip ugdyti, bijo, kad ta proga palestiniečiai
i
mylios.
Kai
kurie
jų
gyvena
žadėjo tarpininkauti tarp tero "Der Spiegei". Jis rašo, kad lumbija, Venecuela. Bolivija ir
ypač jaunojoje kartoje, pagarbą j sustiprins Izraelio puolimus, žy
n
P
f-n*.
*
*
I
k
°
S
Island
ir
kitose
vietose,
už
ristų ir vyriausybės. Trečiadie Persų įlankoje bei kitose Irano Ekvadoras.
žmogaus teisėm ir kuriomis prie gis \ Libaną turįs tikslą prižiū
KUSŲ
a
s
t
r
o
n
a
u
t
a
i
I
25
i
i
ų
ribos.
Jiems
teks
gaunį Salvadore nušauti 25 žmonės pakrantėse sukoncentruotas iš
m
y
monėmis veikti, siekiant padėti rėti, kad teroristai neįsibrautų
Maskva. — Du sovietų astro- ti specialius leidimus arba keis-1 ir 10 pagrobti
KAI_=INT)ORirS
tisas Pentagono laivynas — 31
apsaugoti žmogaus teises ten, į Izraelį. Libanas kreipėsi į
karo
laivas,
kurių
tarpe
atomi
pulk.
Leonid
Popov,
34
j
ti
butus.
Jungtines Tautas, prašydamas nautai:
—
Turkijoje
politinio
smurto
kur jos tebėra pažeidžiamos.
m., ir inžinierius Valery RyuBalandžio 12 d-: Damas, Sa
niai
lėktuvnešiai,
raketiniai
krei
Nurodoma,
kad
važinėjimo
|
pasmerkti Izraelio invaziją.
veiksmuose
nušautas
apygardos
bas, Ira, Javys, Juraitė.
min, pakilę į erdvę su "Sojuz,
Japonų kalba
suvaržymai
seniai
taikomi Kuj prokuroras Niksar mieste. An šeriai, desantiniai laivai su jurų
Balandžio 13 d.: Atvelykis.
35"
erdvėlaiviu,
laimingai
prij
bos,
Vietnamo
delegatams,
pa
Londonas. — Europos Ekokaroje sužeistas prekybos mi pėstininkais. Galimi du aktyvių Aga, Hermas, Ida. Algaudė,
sijungė
prie
erdvės
laboratori-:
čiau
Iranui
paskelbti
yra
griežj
Japonijos sostinėje Tokio sėk- j nemunės Bendruomenės kraštai
veiksmų prieš Iraną variantai:
nisterijos sekretorius.
Mindaugas.
mingai veikiantis pranciškonų j ir 10 kitų valstybių Londone pa- jos "Saliut 6", kur Ryuminas tesni.
tiesioginė
intervencija
arba
ka
— Vėl pablogėjo Jugoslavijos
Balandžio 14 d.: Undas, Jus
studijų centras "Studium Bibli- Į sirašė susitarimą, pagal kurį jau yra gyvenęs. Laboratorija Į
rinė jūrų blokada.
prezidento
Tito
sveikata.
Plau
tinas,
Titas. Vainila. Visvaldas,
nepasikeitusi,
pranešė
astronau-'
—Teroristai,
kurie
laiko
užėmę
eum Franciscanum", paruošė ir I vienerių metų laikotarpyje ūkiKarinės
intervencijos
atveju,
čių
uždegimas
buvo
bepraeinąs,
Saulė
teka 5:17, leidžiasi 6:27
! Kolumbijoje Domininkonų amgražiai išleido viename tome | niai besivystantiems Trečiojo tai.
rašo
"Der
Spiegei",
pirmiausia
tačiau
vėl
pablogėjo,
pacientas
Spėjama. kad šis skridimas' basadą. pašaukė širdies speciaNaujojo Testamento vertimą į pasaulio kraštams bus suteikta
ORAS
tęsis
iki Maskvos Olimpiados ir listą, nes Venecuelos ambasado- nuolat turi temperatūrą, jo ink-1 turi būti bombarduoti pa grindi
nemokama
pagalba
—
beveik
japonų kalbą. Centras dabar ruo
niai Irano kariniai uostai bei ae Debesuota, gali lyti, temperatušia taip pat ir Senojo Testamen aštuoni milijonai tonų maisto, lakūnai pasveikins iš erdvės į Į rius, vienas įkaitų, skundėsi šir- jštai neveikia, širdis silpnėja,
rodromai. Kuriame nors viena- I ra dieną 45 L, naktį 35 l.
paskelbė gydytojai.
Olimpiadą suvažiavusius.
dies negalavimu.
daugiausia grūdų.
to knygų japoniškus vertimus.

Irano laivynas
išplaukė į jūrą

TRUMPAI
IŠ VISUR

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 12 d.
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STUDENTŲ ATEITININKŲ PAVASARIO KURSAI
Kovo 22 d. Dainavoje Ateiti-'rio idėjas), psichologų ir organininkų Studentų
s-gos centro i zacinės veiklos. Paskaitą sekė disbūreliuose.
Diskusijų
valdyba suruošė pavasario kur kusijos
klausimai
jungėsi
į
tautiškumo
sus. Pavalgę pusryčius, studen
tai susirinko paklausyt dr. A. Liu- temą.
Pasibaigus diskusijoms ir pa
levičiaus paskaitos apie nutautė
jimą. Prelegentas nagrinėjo žmo šnekesiams, buvome pavaišinti
pačių studentu paruošta skania
gaus pritapimą prie tautos.
vakariene.
Po paskaitos visi studentai bū
reliuose diskutavo jiems pateik
Vakaro
programai,
rengtai
tus klausimus, kurie buvo įdo Detroito draugovės, salė buvo
mūs. Išryškėjo, kiek lietuviškoji gražiai išdekoruota. Programoje
išeivija Amerikoje pajėgi tau labai gražiai pasirodė mūsų mu
tiškumo išlaikyme. Diskusijos ra zikalus jaunimas. Vakaras baigė
teliuose buvo labai gyvos, jautė si šokiais. Jautėsi bendras pasi
si didelis entuziazmas išlaikyti tenkinimas tokia turtinga, įvai
tautiškumą Amerikoje, nežiūrint ria šeštadienio diena.
sunkumu, kuriuos ypač jaunoji
Kursus baigėme Šv. Mišiomis.
karta jaučia ir pramato.
Atsisveikinę su draugais išsiskirs
Po to prelegentas Petras Kisie tėme su jausmu, kad vėl susitik
lius žvelgė į nutautėjimą iš tri sime ir praleisime smagiai laiką
jų perspektyvų: Ateitininkų ide taip, kaip šį praėjusį savaitgalį.
ologijos (jungiant prof. St. Šal
Bėda Ardytė
kauskio, dr. J. Girniaus ir S. Kup-

Mūsų stovyklautojai Wasagos stovykloje, Kanadoje. I &L — B. Abromai
tytė, J. Jurevičiūtė, II eii. — L. Trumpikaitė, M. Sungaila, E. Budnikaitė,
A. Stundžia, R. Kamaitytė, L. Kaknevičius.
Nuotr. D. Čepaitės
leivių seminaras vadovams. Se
minaro tikslas išnagrinėti vado
vo rolę ir funkciją
vadovauti
moksleiviams ateitininkams. Se
minaro atidaryme Vita Musonytė suteiks moksleiviams statisti
nius duomenis.
Pagrindines paskaitas skaitys
dr. Adolfas Darnusis: "Ko mes
tikimės iš vasaros stovyklų ir jau
nimo vadovų" ir kun. dr. K Tri
makas: "Kas yra šių dienų moks
leivis".
Į seminarą kviečiami visi stu
dentai, kurie yra vadovavę arba
norėtų vadovauti vasaros stovyk
lose, pagilinti savo žinias bei pa
sitobulinti vadovavimo darbe.
Į kursus prašome iš anksto re
gistruotis pas Arvydą 2ygą, tel.
(312) — 235 - 9864.
REIKALINGAS
ADMINISTRATORIUS
Ateitininkų namams, prie Lemonto, ieškomas administrato
rius, kuris ten gyventų. Gyvena
mos patalpos ir atlyginimas pa
gal susitarimą. Dėl informacijų
skambinti vakarais tel. (312) —
434 - 2243.

Cikagiškiai atidžiai seka paskaitininkus Atsinaujinimo dienų metu. Klausytoju
tarpe m a t o m e Kamantienę, Lieponius, Kliknas, Jelionius ir kitus.
'
Nuotr. A. Tijūnėlio

A T E I T I N I N K Ų NAMUOSE
Kandidatai susirinko kovo 28
d., Ateitininkų namuose, Lemonte. Kursus pradėjome su bendro
mis diskusijomis. SAS CV pirmi
ninkas Edis Razma papasakojo,
kodėl jis norėjo būti ateitininkas.
Toliau sekė kitų vyresniųjų stu
dentu nuomonės ta pačia tema.
Kandidatai gyvai jungėsi į dis
kusijas savo mintimis apie ateitininkiš,kumą,
krikščioniškumą,
gilindamiesi į pazityvius ir nega
tyvius savo veiklos bruožus. Bu
vo labai įdomu klausytis, kodėl
kandidatai norėjo būti studentais
ateitininkais; vieni sake, kad jie
įstojo į atetininkus, nes jų drau
gai stojo, kiti galvojo, kad yra
natūralu jungtis į studentų atei
tininkų veiklą anksčiau buvusi
jaunučiais ir moksleiviais — atei
tininkais. Diskusijos baidėsi vė
lai.

NEBUS SENDRAUGIŲ
SUSIRINKIMO

Dėl svarbios priežasties atšau
kiamas Chisagos ateitininkų sen
KANDIDATŲ KURSAI
draugių susirinkimas, kuris turė
Kiti įdomesnieji punktai buvo: jo įvykti balandžio 13 d. Jaunimo
principų formulavimas, pirmasis centre.
kongresas ir studentų veikla
Skyriaus valdyba
okupacijos metu. Diskusijos, ku
rios sekė paskaitą, apėmė praėju
sią, dabartinę ir ateinančią atei
tininkų veiklą. Vėliau buvo na
grinėjami ateitininkų tikslai ir
principai, kokie jie yra ir kokie
jie galėtų būti.

Antrosios paskaitos prelegen
tas buvo kun. K. Trimakas. Jo
paskaitos tema buvo "Pasaulė
žiūra". Buvo įdomu išgirsti, kaip
žmogus sudaro savo pasaulėžiū
rą ir kodėl žmogus įsižiebia en
tuziazmo jausmus. Diskusiniai
klausimai buvo tik bendri ideolo
gijos klausimai. Vėliau visi susi
rinkome ir diskutavome temą,
kuri buvo užduota parašyti prieš
atvažiuojant į kursus.
Dalyvių skaičius gal kiek ma
Kun. Vyt. Bagdanavičius kalba at
žokas.
Daug kandidatų, kurie tu sinaujinimo dienų metu.
Iš ryto, po pusryčių, ėjome
klausytis pirmos paskaitos, 'kurią rėjo puikią progą pasirodyt šiuo
Nuotr. A. Tijūnėlio
skaitė Saulius Girnius; paskaitos se kursuose, nepasirodė. Iš gau
tema buvo "Studentų ateitinin sios savo jaunimu Chicsagos bu
ATSINAUJINIMO DIENU
kų istorija". Buvo įdomu išgirs vo laukta ir gausaus dalyvavimo,
RUOŠIMO TALKININKAI
ti, kaip lietuviai studentai pradė nes jiems at-kų namai arti. Vil
jo savo veiklą užsienyje, kur bu tys neišsipildė. Matyt, kaip toje
Ateitininkų namų
Kultūros
vo sunku palaikyti ryšius su ki | lietuvių patarlėje: "Arti bažny ; komisijos vardu reiškiu gilią pa
dėką visiems, kurie dalyvavo, ir
tais lietuviais studentais, ir išlai čia, toli Dievulis".
»
Rėdą
Ardytė,
tiems, kurie prisidėjo prie gražiai
kyt savo tautiškumą bei katali
SAS
CV-bos
korespondentė
pasisekusios Vedusiųjy Atsinau
kiškumą. Dar įdomesnė dalis pa
jinimo dienos kovo 23 d. suorga
skaitos buvo Pr. Dovydaičio
MAS SEMINARAS
nizavimo.
"Trijų
pamatinių
klausimų"
VADOVAMS
straipsnio nagrinėjimas.
Šiuos
Ypatinga padžka priklauso po
klausimus vėliau diskutavome
Balandžio 25 — 27 dienomis kalbių vedėjams kun. K. Trima
būreliuose. Tas straipsnis buvo Ateitininkų namuose įvyks MAS kui ir kun. V. Bagdanavičiui bei
pirmajame "Ateities"
žurnale. centro valdybos rengiamas moks specialiai išpažinčių klausyti at
vykusiems kun. J. Vaškui ir kun.
A. Nockūnui.
Ačiū Atsinaujinimo dienos
komitetui: J. ir O. Baužiams, V.
ir I. Kasniūnams, J. ir O. Kava
liūnams, J. ir Dr. A. Norvilams,
R. ir A. Skripkams, kurie davė
moralinę paspirtį tokią dieną or
ganizuoti. Išskirtinė padėka V.
Kasniūnui už tos dienos garsini
mą ir Jūratei Norvilienei už da
lyvių registraciją.
Didelis dėkui Onutei Venclo
.Vritį-.i-.kų r " ~ u o v ? <;eka paskai-tmiriky min'is.
Atsinai
Kiaušy ų Tarp<>
M'.'skdU'ka-, Lun^au. Galiniene. Grincevičiai vienei — atsinaujinimo dienos
ir kt
Ni*>tr A Tijūnėlio I Mortai, kuri visas tos dienos va

landas pašventė dalyvių aptar
navimui. ''
Už didesnius ir mažesnius
darbus ir darbelius dėkui P. ir O.
Abromaičiams, Alenskams, Pį
Kiliui K Sušinskui, A. Venclo
vai, E. Razmienei, J. Polikaičiui.
Visų jūsų dėka, diena praėjo
jai tinkamoje nuotaikoje. Dar
kartą dėkoju ir linkiu Dievo ma
lonės, kurtos buvote susirinkę pa
sisemti.
Aldona
Prapuolenytė,
Atsinaujinimo dienos
koordinatorė

Cia prieš kelis metus gyveno
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38.00. Foreign countries
$40.00.
lenkas Romanski. Jis FM stotyje
turėjo lenkams skirtą radijo va
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už g a u t a s prenume
landą. Atsikėlus į
Milwaukee
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestj, a t ž y m i m a iki kada y r a užsimokėjęs.
jauniesiems Januioniams, Romanskis susipažino su Vytautu,
DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš a n k s t o
kuris tuo metu buvo Mihvaukees
metams 1 2 metų 3 mėn.
$15.00
$22.00
LB apyl. pirm., ir jam pasiūlė
Chicago ir Cook County $40.00
15.00
22.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
bendradarbiauti F M radijo stotyb
15.00
22.00
Užsienyje
40.00
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13.00
20.00
Kitur
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dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta • v o nuožiūra. Nesunaudotų straipsd. proga, o taipgi kas šeštadienis
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
| nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
lietuviai galėjo gėrėtis lietuviško
f aaniretn
ciicttanis
Redakcija už
„ J
=
n k s t o susitarus.
mis liaudies dainomis. T a pačia
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų t u r i n į n e a t s a k o . Skel8:30 — 4:00. šeštadieniais j b į
kainos prisiunčiamos gavus a
proga apie mūsų liaudis dainas
8:30 — 12:00.
\ „„,*
ir apie Lietuvą būdavo tariamas
| prašymą.
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žodis ir anglų kalba.
Romanski mėgo lietuvius ir
kartą išsireiškė, kad jis su lietu- viais geriau gali sugyventi, negu čiulystė, pasibaigė "unija".ir. ne
su lenkais.
begirdėti buvo lietuvišku dainų.
Liko tik gražus prisiminimas. Il
Mirus
Romanskiui,
nutruko
biDžiugu paminėti, kad Al. Stul
sėkis, mielas bičiuli, ramybėje.
ginskio vardu yra pasivadinusios
P.
dvi moksleivių ateitininkų kuo W A Y N E ' S R O O F I N G
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C I T T XST> SUBURBS
erčiai—Residential
Minėjimą rengia Pedagoginis Industrial—Corrun
VIZITINIŲ KORTELIŲ
New Roofs — Re-Roofs — R e p a i r s
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Lituanistikos Institutas.
REIKALU
7 Days A Weelt
SIS X. H a r l e m Ave., O a k Park, EL
T E L . — 84&-4S55

LOSANGELIECIŲ
SUSIRINKIMAS

Advokatų

Kovo 23 d. Los Angeles moks
leivių ateitininkų Vytauto Ma
černio kuopos susirinkimas buvo
globėjos Marytės Sandanavičiūtės — Newsom namuose, Santa
Monicoje. Susirinkimą pradėjo
me malefc. Globėjai vadovaujant,
buvo diskutuojama alkio proble
ma pasaulyje. Pasikeista įdomio
mis mintimis. Išeinant iš ateiti
ninkų visuomeniškumo principo,
stengėmės išrišti, koks yra mūsų
individualus požiūris ir Amerikos
vaidmuo sprendžiant šią proble Kun. dr. K. Trimakas praveda pokalbį
mą, liečiančią atsilikusius kraš Atsinaujinimo dienų metu.
Nuotr. A. Tijūnėlio
tus. Taip pat buvo diskutuoja
mos mūsų pažiūros į pasaulį, aiš
kinantis specialias diagramas. Tre
čioji diskusinė tema buvo — ko
kius dešimtį žmonių pagal profe
sijas ir tautybes pasirinktum iš
gelbėti, jeigu pasaulis žengtų į
katastrofą. Gauti atsakymai pa
rodė, ar mes vieną tautą labiau
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
vertiname negu kitą, t y. mūsų
IR MĖGĖJAMS
pažiūras į rasizmą. Tačiau pagal
krikščionišką etiką
pirmenybė
turėtų būti "duodama
savajai
tautai.
Visi buvome šeimininkės ma Daug sutaupysite, pirkdami čia
loniai sutikti ir skaniai vaišina jų reikmenis. Pasinaudokite pa
mi.
togiu p i a n u atidedant pasirink
Rita Bareikaitė

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

PREZIDENTO STULGINSKIO
MINĖJIMAS

tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

Gegužės 4 d. 10:30 vai. ryto
Svč. Marijos Gimimo bažnyčioje
3314 West 63rd Street
vyskupas Vincentas Brizgys su
TeL — PRospect 6-8998
10 koncelebrantų atnašaus Sv.
Mišias. Giedos sol. Jonas Vaznelis, sol. Stasys Baras ir parapijos
choras.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiniiiiiiiiu
3 vai. po pietų Jaunimo centre
bus akademija, kur visi bus supa
žindinti su A Stulginskio atsimi
nimais. Pagrindinis paskaitinin
kas Vytautas Vaitiekūnas. Trum
pą žodį tars prof. Balys Vitkus.
Bus meninė programa, kurią at
liks Balys Pakštas. Bus rodomas
prezidento laidotuvių filmas, pa
ruoštas Marytės Smilgaites.
Visi Chicagos ir apylinkių atei
tininkai kviečiami šiame minėji
me dalyvauti, nes Al. Stulginskis
palaikė ryčius su akademiniu
jaunimu, darė studentams ateiti
ninkams pranešimus ir buvo stu
dentų ateitininkų Vytauto klu
bo garbės narys.

DR, S A U . DE C0LA
PODIATRBT
POOT SPECIALIST
With Offices for the Practice of
ORTHOPEDIC POOT SUBGERY
Located at
CERMAK RD. MEDIOAL BLDG.
7120 W. Cennak Rd., Berwyn, M.
Hours by Appointment
T E L . — 788-5566
nmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
B R E W E R ' S CARPENTRY
AND ROOFING
RESrDENTIAL & COMMERCIAL
ROOFIN'G & COMPLETE R E P A I R S
NEVV ROOFS — REROOFINO
SHINGLES — ASPHALT
CARPENTRY — REMODELING
Ix>w Piices — Insvured
F R E E ESTTMATES
1000 W. 7»TH ST.
S7S-6976
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| Visi 14 ir 18 karatų aukso ir kt. papuošalai
S
5

(Bėdai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskaras ir k t ) iki liepos 31 d. Terroje išparduodami už puse jų kainos.

~
S

Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, medalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 2 0 % nuolaida.

|
|

TERRA - 3235-37 W. 63rd St., Chicago, H, 60629
TEL. — (312) 434-4660
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Draugija

VALDEMARAS BYLAEEIS
IR

VINCAS BRIZGYS
Teisių d a k t a r a i
24SS W. SStb Street, Chicago, HL

Visi tel. 778-8000
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS

... ^

Vizitinių kortelių naudojimat
grąžas paprotys. Biznieriai ja*
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias
*ines korteles.
Kreipkitės {
traciją visais

yra
pla
luo
vto

"Draugo"
panašiais reikalais.

DRAUGAS,

••:

4545 W. 63rd Str„
O&kago, OI. 60629
IllllllllllllllllllllllllIlilIlHIIIIIIIilIlIiniHI
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tet. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 4 3 4 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

Tel. REliance

5TBtln"

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. 81st Street

OPTOMETRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto M 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9

DR. E. DECKYS

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

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervu ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Puiaski Road
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street k
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Va .: pirmad. antrad.. ketvirtad. m penktad
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus.

DR. A. B. GLEVECKAS

Telef. — 282-4422

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 West 103rd Street

Dr. ROMAS PETKUS

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
2 6 5 6 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 8 4 4 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
WA 5-2670 arba 48Q-4441

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

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

>
i
j
•

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir *
"Contact lenses"
>•
2618 W. 71st St. - le\. 737-5149
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA Į
i
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.— GR 6-0617
6958 S. Talman Ave.

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

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
D A N T Ų GYDYTOJA
2659 W 59 St.. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr.. treč.
ketv 10 iki 6 vai. SeStad 10 iki 1 vai.

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
"
Vai : pirm., antrad , ketv ir penktad. 2*5 ir
6-7 — iš anksto susitarus.
Ofs. tel 586 3166. namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
6745 West 63rd Street
Vai pirm , antr ketv. ir penkt.
2
~ 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą.

Kūrybinės premijos

SOCIALIZMO LAIMĖJIMAI IR KLAIDOS

LITERATŪRINIO JUDĖJIMO
SŪKURYJE
Premijomis seniai skatina
ma kūryba, nors nevienodai
jos veikia kūrėjus, nevienodai
ir kūrybą priimančius. Kūrė
jas kalba sielos gelmėmis,
vaizduoja tai, ką jis savo gi
liausiose mintyse turi ir ką jis
stipriausiais jausmais jaučia.
Pašalinės įtakos kartais yra
geri paskatai, bet kartais ir
dirbtinė priemonė tik ką nors
laimėti. Tiek premijos, tiek
dalyvavimas konkursuose yra
rizika, kad kūrėjas ne visuo
met gali būti tinkamai supras
tas arba kad jis gali perdaug
prisitaikyti prie premijas skiriančiųjų skonio. Bet dėlto pre
mijos buvo teikiamos ne
priklausomoje Lietuvoje už
dailiosios literatūros ir poe
zijos kūrinius, nors ir buvo
mėginama atrinkti tik geriau
sią metų derlių.
Išeivija visokiais būdais
skatina kūrybą — kūrybą dai
lėje, kūrybą literatūroje, kūry
bą muzikoje, paskiri vienetai
net straipsnių specialiomis
temomis konkursus skelb
dami. Čia premijos, konkursai
ir geriausių kūrinių rankraš
čiuose, išleistų knygų ir
straipsnių atrinkimas turi vie
•t;
nintelį tikslą — skatinti, kurti,
rašyti, dalyvauti bendrame
literatūriniame, meniniame,
muzikiniame gyvenime, kad
išeivijos dvasia neišblėstų
Kūrėjai, nuolat turi žiebti nau
jas kūrybines kibirkštis, skelti
iš "titnago ugnį", anot šių me
tų "Draugo" premijos laimėto
jo Juozo Kralikausko, ir ta ug
nimi įkaitinti tautiniu ir
kalbiniu požiūriu vyresniųjų ir
jaunesniųjų
širdis. Galima
tvirtinti, kad tokių premijų or
ganizatoriai ir kartu su jais
einą mecenatai nepralaimi,
nors premijuoti kūriniai ir ne
visuomet iškyla į aukščiausias
kūrybines viršūnes.
Kaip kiekvienoje tautoje
branginama sava kūryba, nes
ji atspindi ir nušviečia tautos
vidinį gyvenimą, skatina save
geriau pažinti, taip ir išeivijos
premijomis, konkursais ir paskatais dalyvauja visa išei
vijos lietuvių visuomenė tame
literatūrinio ir bendrai kūry
binio judėjimo sūkuryje, jį nuo
lat vis labiau judindama.
a

džiamų knygų tiražus, per ke
lis mėnesius buvo išgrobstyta.
Bet ir tai dar nesako, kad tie ro
manai jau buvo geriausi, kad
jie prašoko savo laiką. Jie tik
buvo giliau išgyventi, aiškiau
suprasti auditorijos, stipriau ir
vaizdingiau parodę praeities
ar dabarties gyvenimą, ku
riame gyvena ar kuriuo do
misi skaitytojas.
Ne konkursais ir premijomis
keliama lietuvių literatūra iš
eivijoje. Šiomis priemonėmis ji
tik skatinama. Išeivija turi su
kurti kūrinių, kurie papildytų
prievartoj rašančius tėvynėje.
Ji net okupacijos sąlygose kū
rėjų turi, bet jie savo talentų
negali išvystyti. Talentų lietu
vių tauta niekada nestokojo.
Bet daugelį šimtmečių, ypač
okupacijų priespaudoje ar kul
tūrinio kilimo stabdyme, kaip
lenkmečiu, mūsų talentai bu
vo išnaudojami svetimųjų ir
tarnavo ne saviesiems. Jų
kūryba tada nekalbėjo tautai
jos kalba, o kalbėjo nedau
geliui išskirtinių suprantama
svetima kalba ir dvasia.

*

Laisva kūryba atspindi kū
rėjo sielą, bet atspindi ir to lai
ko, kuriame jis ir jo bendrai gy
vena, žmonišką ir tautinę
dvasią. Uždėjimas kūrybai
mados, politinių interesų, vi
suomeninių uždavinių apinasrį nėra kūrybos paskatinimas,
o kaip tik jos sumenkinimas, jos
padarymas paprasta rašliava,
paprastu piešiniu ar menka
muzika. Kūrėjas kuria ir turi
kurti laisvai. Bet jis turi pa
žinti tai, ką jis nori išreikšti sa
vo aplinkoje. Moderni kūryba
nėra pamėgdžiojimas mados,
bet nauju žodžiu ar vaizdu iš
sakymas ir išsakymas tai au
ditorijai, su kuria kūrėjas nori
kalbėti — poezija, dailiuoju žo
džiu, meno kūriniu. Lietuviška
fcūryba yra bent iki šiol tik to
kia, kokie esame mes patys, kokiuo gyvenimu mes gyvename
ir kokią aplinką patiriame.
*•** Kai grįžti vien tik į "Drau
go"
premijuotus dvidešimt
devynis kūrinius, šią savaitę
įteikus premiją už pereitų me
tų atrinktą konkursinį ro
maną, tai randi ne vieną ar du
iš jų, kurių jau seniai galėjo bū
ti išleistos antros ar trečios lai
dos net išeiviškose sąlygose.
Iš tikrųjų buvo tokiu kūrimių, kurie išėjo dviem lai
domis, nes pirmoji laida, nors
leidžiama pagal išeivijos leiMOKESTIS UŽ
MIRTIES BAUSMĘ
Sov. Sąjungos remiama Etio
pijos vyriausybė turi finansinių
sunkumų. Todėl prieš kelig mėne
sius ten įsigalėjo potvarkis, kuris

S O C I A L I Z M A S D A R NEPRALENKĖ K I T U S I S T E M Ų
sėkmingiausias. J o s valdžia
mažiausiai kišasi į ūkio reika
investavimų l kolchozų me- lus, skatina juodųjų vidurinės
ir
drėkinimo klasės susidarymą ir palan
chanizavimą
kiai žiūri į užsienio kapitalų
sistemą.
investavimus.
Iš visų marksistinių valsty
bių Jugoslavija turi mažiau
S o c i a l i s t a i ir k a p i t a l i s t a i
siai ūkinių problemų, bet taip
Socialistai dažnai kaltina
pat ji turi ir mažiausiai kont
kapitalistus,
kad jų santvarka
roliuojamą ūkinę sistemą viso
praktikuoja
atlyginimų vcįį
je Rytų Europoje. Dauguma jos
ūkinio planavimo bei vado giją, išnaudojimą ir nesiskai
vavimo yra decentralizuota. tymą su dirbančiaisiais. Žadė
Penkmečių planai
Iniciatyva, našus darbas ir dami panaikinti šitas ir kitas
Su savo penkmečių planais gera kokybė skatinami aukš blogybes, socialistai nuolat
ir visą pramonę bei žemės ūkį tesnėm algom bei įvairiais tvirtina, kad jų ideologija esan
apimančia vadovybe komu priedais. Todėl daugeliu at ti laisvės sinonimas. Išskyrus
nistinės valstybės gali girtis žvilgių ji pralenkia visas kitas socialdemokratus, viskas yra
atbulai.
Leninizmas—mark
pasiekusios žymių laimėjimų. komunistų valdomas šalis.
sizmas
ir
trečiojo pasaulio
Sovietai ūkinėje srityje pasie
Socialdemokratų
p
l
a
n
a
i
socializmas
neišvengiamai
kė didelių laimėjimų. Per šešis
veda
į
autoritatyvinę,
vienos
dešimtmečius jie plačiu mastu
Kadangi socialdemokratai
išvystė pramonę ir tapo karine daugeliu atvejų atėjo į valdžią partijos ir vieno asmens val
galybe, kuri daugiau už JAV pažangiose pramoninėse bei dymą. Nors sovietinė konsti
pagamina plieno, naftos, man demokratinėse šalyse, jie buvo tucija garantuoja sąžinės, tikė
gano ir kitų gaminių. Kita atsargūs savo pastangose jimo, kalbos laisvę, bet tos
marksistinė valstybė — Rytų keisti esamas santvarkas, pvz. laisvės ten nepraktikuojamos
Vokietija, dabar stovi 17 vie nacionalizuojant jų ūkį. Kaip ir išdrįsęs kas pakritikuoti
toje pasaulyje kaip pramonės sakoma, socialdemokratams valdžią tuoj pat baudžiamas
valstybė, tuo tarpu komunisti nesvarbu, kas yra karvės savi a r tremiamas į lagerį. Daugelį
nei Kinijai tik šiaip taip sekasi ninkas, jei valstybei tenka metų eurokomunistai Italijoj,
išmaitinti gyventojus ir dauguma jos duodamo pieno. Prancūzijoj pritarė totalinei
išvengti bado.
Jie to pasiekia aukštais prog diktatūrai, dabar jau pasisako
Tačiau toje marksistinėje resyviais mokesčiais (Angli už demokratinę santvarką. Bet
sistemoje yra rimtų plyšių joje iki 98, o Olandijoje 85%). n e daug kas tiki jų atsiver
ūkinėje srityje. Marksistinės Tačiau tai veda į kitą blogybę: timui.
Trečiojo pasaulio socialis
šalys giriasi panaikinusios ne slopina iniciatyvą ir užmuša
tinių
šalių laikysena ne geres
darbą. Bet tai padarė užvers- norą daryti pagerinimus.
damos įstaigas ir įmones
Išsivadavusios iš koloniz- n ė už marksistų—leninistų.
nebūtinai
r e i k a l i n g a i s mo, daugelis trečiojo pasaulio Tanzanijos kalėjimai perpil
darbininkais, kurių našumas šalių metėsi į socializmą, nes d y t i n e p a t e n k i n t a i s prez.
menkas, o vadovų iniciatyva joms jis atrodė vienintelis Nyerere laikysena. Mozam
suvaržyta. Gaminių kokybė kelias išspręsti savo ūkines biko socialistai laiko stovyk
menka ir jų visada trūksta. Ne negeroves. Jos nacionalizavo lose daugiau kaip 10,000 ne
kalinių sto
tik jų miestuose, bet ir sosti pramonę, kalnakasybą ir pageidaujamų
vyklose.
Irako
socialistai
nėse tuoj pat susidaro ilgos ei žemės ūkį, pradėjo visam ūkiui
visus
nepatenkintus
tuoj pat
lės, pasklidus gandui, kad į vadovauti iš vieno centro. Bet
b
a
u
d
ž
i
a
s
u
n
k
i
o
m
i
s
baus
parduotuvę atvežta batų, tuo nusivylė. Gamyba tebėra
mėmis.
Ugandos
Idi
Aminas
žuvies ar vaisių. Komunistų menka, įsigalėjo korupcija,
vadai giriasi, kad jų piliečiai krito iniciatyva. Gyventojams išžudė šimtus tūkstančių savo
nežiną, kas yra infliacija, bet sparčiai praktikuojamas griež tautiečių vien tik iš įtarimo,
iš tikrųjų nuolatinis kainų kėli tesnis socializmas. Iš visų kad jie kitaip galvoja ir nepa
mas yra dirbtinai slepiamas, socialistų valdomų šalių tenkinti jo valdymu. Be abejo,
nes kainas nustato valstybė. labiausiai nusmuko Burma, yra nesocialistinių valstybių,
Jos gali būti žemos, bet jų stin kuri dabar laikoma tarptauti nesilaikančių ir negerbiančių
ga, o juodoje rinkoje jos žy ne elgeta. Laimingą išimtį žmogaus teisių, bet ten dau
miai didesnės, maisto gamyba sudaro tik Kenija. Nors ji netu giau vilčių sulaukti pagerė
žema, nepaisant milžiniškų ri gamtos turtų, bet jos ūkis yra jimo.
Socialinis g y v e n i m a s

Žinant socializmo pažadus,
dera žvilgterėti, kaip jam pavy
ko juos įvykdyti. Pirmiausia
ūkinėje srityje. Visi socialistai
įvairiais būdais stengiasi tvar
kingai vesti valstybės ūkį.
Daugelis jų tvirtina, kad kont
rolė ir centrinis planavimas
įgalina didesnį našumą, teisin
gesnį gėrybių paskirstymą ir
išteklių sutelkimą visuomenei
naudingoje gamyboje.

Premijų
organizatoriai
džiaugiasi, kai atsiranda kūri
nių, iš kurių komisijos pagal
savo skonį ir literatūrinį kri
terijų gali lengvai išrinkti pre
mijai. Džiaugiasi ir mece
natai, kai premija yra vertas
paskatas net kelioms kū
rinio laidoms išleisti. Bet tai
nereiškia, kad leidėjai, mece
natai, komisijos jau yra įsitiki
nę premijavę geriausią iš ge
riausių ar kad tas kūrinys jau
yra pralenkęs anksčiau premi
juotuosius. Net to paties auto
riaus vienas premijuotas kūri
nys greitai pastebimas, kaip
išliekanti grožinė vertybė, o ki
tas tik praeinantis ir vieną kar
tą teskai tomas.
Žinoma, kūrėjai ir premijų
laimėtojai dažniausiai yra
patys kritikai. Jei ne savo
kūrinio, tai dažnai yra kritikai
kūrinių, kuriems gali statyti
kritikos mokslo taisykles, pa
geidavimus, nurodymus ir pa
aiškinimus. Taigi patys kon
kursų dalyviai visuomet žino,
kad gali laimėti konkurse, ku
rio sprendimą darys viena
komisija, ir gali nelaimėti, jei
gu sprendimą darys kitos su
dėties sprendėjai. Jie žino, kad
paveikslas, muzika, poezija,
beletristinis kūrinys yra kū
ryba, kuriai reikia talento, iš
gyvenimo ir kančios išriekšti
žodžiu, teptuku, garsu tai, kas
yra jo viduje.
Kūrėjas iš palaidos medžia
gos turi sukurti prasmingą
vientisą kūrinį, kuris prakal
bėtų auditorijai ir iš kurio ta
pati auditorija pažintų save, is
toriją ar dabarties gyvenimą.
Kritika yra mokslas, kuris
naudojasi išmoktu žodžiu, pa
tirtimi, palyginimais ir spredimais, nors ir čia subjekty
vumo neįmanoma išvengti.
Kūryba turi vienas taisykles,
jei jas taisyklėmis galima va
dinti, kritika turi kitas, bet at
remtas pažinimu ir plačiu ap
siskaitymu.
Premijuoti
romanai visuomet yra tarp šių
dviejų kraštutinumu, — kūry
bos pajėgumo ir mokslinių
reikalavimų.
Tarp jų stovi ir leidėjai, ir
mecenatai, ir skaitanti lietu
vių visuomenė. Įteikus rašyt. J.
Kralikauskui jau penktą
"Draugo" premiją, galima tuo
pasidžiaugti. Dėkingumas pri
klauso ir mecenatui A. A. Pie
niui. Ir linkėtina, kad premijos
toliau judintų literatūrinį sū
kurį ir neleistų išblėsti kūry
binei dvasiai išeivijoje.
Pr. Gr.

P. GAUCYS

Jugoslavijos albanai turguje, Pristinos mieste.

POKARIO METAI
ALBINAS BARANAUSKAS
Ištrauka iš baisnamo spausdinti
"Vinco Mazurkevičiaus romano"
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Ne tik dar labiau susigėdęs, bet net beveik išsi
gandęs, jausdamasis pakliuvęs ne ten, kur reikėjo,
tačiau nedrįsdamas išsisukinėti, Matulevičius nutapnojo paskui ją bausti vedamo vaiko žingsniukais.
Trobos vidus kiek priminė suvalkiečio ūkininko
gryčią, tik langai buvo kiek mažesni, o baldai
senesni ir sunkesni. Kėdės rodėsi tam tyčia pada
rytos gintis nuo lendančių užpuolikų. Tada, kai jas
darė, šis klausimas galėjo būti gan aktualus. Ąžuo
linis stalas, prie kurio Matulevičių pasodino, atrodė
išlikęs iš Trisdešimties metų karo gadynės. Nemažą
dalį sienos tarp langų užėmė labai padidinta foto
grafija juoduose rėmuose, vaizduojanti pagyvenusį
vokiečių puskarininkį, su spausdintu užrašu apačio
je: „Uffz. ALOYS ZUERNGIEBEL gefallen bei
Tauroggen in einem Spaehuntemehmen"; sekė
datos, gimimo vieta ir dalinio pavadinimas. Šei
nustato, kad mirties bausme mininkė atnešė šaukštą, o netrukus po to, labai
nuteistųjų „kontrrevoliucionie atsargiai, sklidiną lėkštę sriubos, namų dar*»o lakš
rių" giminės turi sumokėti vals tinių su mažais, bet gausiais mėsos gabaliukais.
tybei teismo sprendimo ir mirties
bausmės įvykdymo bei sunau Kvapas, skonis ir išvaizda kitokiose aplinkybėse
dotos municijos išlaidas. Mokestis Matulevičių būtų privertę užmiršti visa kita pasau
lyje, bet tose, į kurias buvo dabar įsipinkliojęs,
tik auksu ar pinigais.

Socialistinės valstybės visur
pabrėžia, kad jų santvarkoje
pasiekta visuotinio sveikatos
pagerėjimo, plačiai išplėstas
švietimas, smarkiai sumažėjo
mirtingumas, pailgėjo piliečių
amžiaus ilgis. Plačiai išplės
t a s socialinis aprūpinimas yra
būdingiausia socialdemokratų
v a l d y m o žymė. Švedijoje
valstybė globoja pilietį nuo
lopšio iki karsto.
Visus socialistinės santvar
kos pasirodė ne geresnės už
kapitalistines, sprendžiant kai
kurias civilizacijos iškeltas
problemas. Komunistinėse
šalyse mažiau nusikaltimų ir

R i m t i e s valandėlei

DIEVO APREIŠKIMAS ŽMOGUI
Dievas reiškiasi ne tik gam paraudo ir prisipažino. Rytoj
toje, ne tik tautų sąmonėje, ne yra jo žmonos gimtadienis.
tik istorijos bėgyje ir žmonių Norėjo būtinai nupirkti jai ko
sąžinėje, bet kartais nuostabiu kią nors dovaną. Tad užstabūdu apsireiškia ir atskiriems čiau savo karo metu gautą už
žmonėms, kai jie atsiduria sun narsumą medalį ir už gautus
kioje padėtyje.
pinigus nupirkau žmonai si
Kardinolas Nasalli - Rocca dabrinę sagę".
Tie faktai rodo, kokia yra
di Cornegliano savo atsimini
muose pasakoja faktą, atsi stipri meilė, jei ji yra atremta į
tikusį, kai jis buvo vieno ka antgamtinę, o ne į egoistinę
lėjimo kapelionas. Kalinys, meilę. Tas jaunas žmogus gy
nuteistas kalėti iki gyvos gal veno viltimi, jos net sunkiais
vos už žmogaus užmušimą, sa momentais neprarado. O viltis
ko kapelionui: "Turiu jums pa yra antgamtinė dorybė, plau
sakyti vieną dalyką, kurio jūs kianti tik iš tikėjimo.
nelaukiate. Knygos, kurias jūs
Viena komunistų valdomo
m a n davėte pasiskaityti man krašto ligoninės slaugė pa
patiko, bet aš likau toks, koks sakoja savo patyrimus ligonių
buvau. Taip pat neveikė ir jū tarpe. Vieną rytą ji įėjo gana
sų neperilgi pamokslai. Ta anksti į ligonių palatą, kurioje
čiau šį rytą teismo salėje pa gulėjo 4 asmenys ir, kaip pap
stebėjau motiną to, kurį aš esu rastai, gerame ūpe niūniuo
nužudęs. Tai buvo 17 metų jau dama linksmą dainelę pažadi
nuolis. Pasibaigus teismo po no l i g o n i u s , n o r ė d a m a
sėdžiui, juodai apsirengusi mo patikrinti jų temperatūrą. Vie
t i n a su a š a r o m i s akyse nas tų ligonių, jaunas inžinie
prieina prie manęs ir sako: rius, paguldytas į ligoninę tik
vargšeli, aš tiek meldžiau Die tai sveikatos tyrimui, staiga
vą ir mano sūnų, kad Tu nebū seserį klausią: "Sakyk, sesele,
tum nubaustas mirties baus mes Tamsta jau kuris laikas
me. Tos motinos atleidimas, stebime: iš kur tu semiesi to
religija, kuri moko net ir prie kios geros nuotaikos?" "Jei
šui atleisti, yra pedaug dideli norite, mielai pasakysiu",
dalykai, kad aš likčiau neti atsako slaugė: "Iš to, kuris vie
kintis. Taip, dabar ir aš tikiu". nas gali jos suteikti". Inžinie
Rašytojas Arcimbald Cronin rius išplėtė akis: "Nesakyk,
savo dienoraštyje rašo: "Dau kad tu dar lankai bažnyčią".
gelį kartų savo ilgoje gydytojo "Tamsta, atspėjai: tikrai, aš ją
praktikoje susidūriau akis į akį lankau". "Ir nebijai tai viešai
su nepaprastos drąsos, pasi pasakyti", įspėjo inžinierius.
aukojimo gestais ir faktais, ku „Argi nesupranti, kas gali
rie skamba kaip himnas šei Tamstos laukti?". "Neturiu ko
mos ryšių kilnumui nusakyti. bijoti. Visą save paaukojau
Pažinau vieną moterį, kuri iš darbui ir pareigoms".
tisus mėnesius pakėlė tyloje,
Į diskusijas
tikėjimo
nesiskųsdama sunkia, pavo klausimais įsitraukė ir kiti pa
jingą ir nepagydomą liga. net latos ligoniai, o slaugė išsis
įstengė ją slėpti nuo savo vy kubino prie kitų pareigų, tik
ro, kuris tuo metu buvo užim vakare galėjo vėl užbėgti į tą
t a s svarbiais reikalais, ne palatą. Baigus savo darbą,
norėdama jam pakenkti. O palinkėjus gero poilsio, jau bu
stiprybės ji sėmėsi iš reli vo beišeinanti, kai inžinierius
gijos. Panašiai
m a n e pasišaukė slaugę arčiau sa
jaudina, kai prisimenu vieną vęs. Ji nustebusi išgirdo jo pra
jaunuolį, kuris atėjo prašyti, šymą: „Sesele, pakvieskite
kad aš asistuočiau prie jo žmo man kunigą. Norėčiau atlikti
nos pirmojo gimdymo. Kai jis išpažintį". Jis galvojęs ištisą
mano kabinete išsiėmė pini dieną ir jautęs didelį troškimą
ginę, iškrito du užstato bilie susitaikyti su Dievu. "Sesele,
tai, kuriuos jam tuojau pada kunigas teatneša ir šventus
viau atgal. Susigėdęs jaunuolis aliejus."
«
man paaiškino, kad pasku
Netrukus kunigas buvo po
tiniu metu rado darbo tik pus
liklinikoje.
Inžinierius, ki
dieniui ir, neturėdamas iš ko
tiems
ligoniams
išėjus iš pa
gyventi ir žmonos ligoninę ap
mokėti, užstatė savo laikrodį. latos, atliko išpažintį, priėmė
Aš jam paaiškinau, kad man Komuniją ir gavo ligonių sak
galės atsilyginti, kai turės pini ramentą. Kunigui išėjus, inži
gų. Paskui susidomėjęs pa nierius pasišaukė slaugę ir sa
klausiau: O antras bilietas? ko: "Sesele, duok ranką" ir
Jaunuolis dar labiau susigėdo, staiga paėmęs ją pabučiavo.
"Labai dėkoju už suteiktą pa
tarnavimą. Išgelbėjai mane iš
smurto, nes ten visur esanti bedugnės, į kurią buvau pa
policija, sekanti galimus ooli tekęs ištisą dešimtį metų. Da
tinius nusikaltimus, kartu bar esu labai laimingas". Ir
sutramdo ir kriminalinius užsimerkė tarsi miegui.
nusikaltimus.
(Nukelta į7 psl.)

ragavo be didesnio džiaugsmo. Mintis, kad yra tapęs
paprastu elgeta, nesidavė užmirštama nė vienai
sekundei. Kramtydamas nenoriai, rydamas be skonėjimosi, semdamas be pagreičio, jis taip pat dar
būkštavo, kad bavare nepastebėtų apetito stokos ir
nepalaikytų kokiu nors apgaviku. Tuo pačiu metu
smegenyse dygo įvairūs projektai, kaip ištrūkti su
nenukentėjusią savigarba. Pasiūlyti užmokestį? Ne,
neims, bijosis. Pakišti po lėkšte keletą markių
(šeimininkė kaip tik pasišalino į virtuvę)? Netak
tiška. Ko gero, įsižeistų. Vienintelė (ir geriausia) išei
tis, tai išmaldą priimti kaip išmaldą — su nusi
žeminimu. Nes ar tikrumoje nėra benamis elgeta ir
ar stovykloje duodamas davinys ne tokia pat iš
malda?
Tik su su šia mintimi Matulevičiui galiau
siai grįžo apetitas, ir paskutinius tris, keturis šaukš
tus jis nurijo su neapsimestu pasigardžiavimu.
— Schmeckt's Ihnen gut? — apsidžiaugė, tai
matydama, lakštinių virėja, tuo tarpu vėl įžengusi į
kambarį.
Matulevičius su giliu įsitikinimu tai patvirtino,
paskui gražiai padėkojo ir net pasižadėjo šį vakarą
maldoje prisiminti puskarininkį Aloyzą. Šeimininkė
iš savo pusės patarė nenustoti tikėjimo nepriklau
somos Lietuvos prisikėlimu, taip kaip jo nenustojusi
ir jinai. Atsisveikinęs, Matulevičius išėjo iš šių namų
tuščiomis rankomis, tačiau kūnu ir siela daug stip
resnis, negu į juos įeidamas.
Gaila, tarpuvartėje jo pakiliai nuotaikai buvo
lemta iš karto sugesti. Sodybos linkme keliuku jau
artinosi kitas tautietis su sulankstytu maišeliu po
pažastimi. Buvo nepažįstamas, bet jau matytas

stovykloje, šį rytą garsiai laidęs gerklę eilutėje prie
kavos iš nepasitenkinimo sauso davinio kiekybe ir
kokybe;
„Ką, jie galvoja, kad mums duoda kokią
nors išmaldą? Tegu iš vokiečių pasiima mūsų pylia
vas!" Matulevičiui jį dabar pamačius, ėmė darytis
kažko nesmagu. Jausdamas smalsų žvilgsnį, nuleido
galvą ir movė pro šalį paskubintu žingsniu, kad
nebūtų paklaustas, ar šiuose namuose ką nors gavęs.
Sekantis ūkininkas, truputį a n t pakilumos, toje
pačioje kelio pusėje, turėjo vadintis Dietl — tai jis,
pasak Cirngiblienės, visą praeitą naktį deginęs
žiburį, laukdamas lenkų užpuolimo. Ir, žinoma, jam
atitinkamai pasiruošęs. Greičiausiai, su kirviu
rankoje. Žinia apie tai, kad atvyko ne lenkai, jam
būtų staigmena. Gal net maloni. Tokia, už kurios
pranešimą galima tikėtis ir atlyginimo. Tik, žinoma,
suskubus ją išdėstyti dar prieš kirviui susiduriant su
kakta.
Tai, Matulevičiaus nuomone, reiškė nemažą
riziką, ir jis jau buvo bepraeinąs pro šalį. Susilaikė
tik pastebėjęs namo gale ant suoliuko dar neseną
moteriškę su maža mergaite šalimais. Šis idiliškas
taikos ir ramybės vaizdas jį privertė apsigalvoti ir
pasukti ūkio keliuku, pro neaukštą mūrinį pastatėlį
su geležinėmis aprūkusiomis durikėmis, pūsteriu ir
aplinkui pelenais apibarstyta žeme — duonkepį
pečių, nes bavarai (gal priešgaisriniais sumetimais)
kepa duoną ne namuose, o lauke. Matulevičius žings
niavo pamažu, budriai įtempęs dėmesį, pasiruošęs
trauktis nuo mažiausio aliarmo. Tačiau aliarmo .
nebuvo.
d
(Bus daugiau)
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POLITINĖS STUDIJOS - NUMATYMAI

4 5 9 2 8 . Kedsle — M . S47-6M0
A B t y p M of Plumbtng Repairs.

Helsinkio nutarimai tarptautinių ir Lietuvos interesų
šviesoje

A l i Drain Lines Rodded.

mis ir todėl jokių problemų n e 
išsprendė. Kiek ž i n o m e iš pogrin
džio spaudos, Lietuvos žmonės
Helsinkio susitarimu yra labai
nusivylę, nes įsitikino, kad lais
vių, kurių tikėjosi, nesulaukė.
Tad nėra v i l č i ų , kad ir Madrido
konferencija atneštų m ū s ų tau
tai laisvės prošvaisčių.
Per Mišias b u v o pasimelsta už
mirusius sambūrio fronto bičiu
lius Juozą Ąžuolaitį, Balį Žiurlionį k dr. Z i g m ą Kungį, taip pat
buvusius
n u o l a t i n i u s bei akty
vius studijų savaitgalių dalyvius
dr. Juozą Jurkūną ir prof. Stasį
Žymantą, kurie iškeliavo į am
žinybę, bet paliko savo darbais
gražų atminimą.
.
Lietuvių b e n d r u o m e n ė
Lietuvos l a i s v i n a n o darbe
T e m ą g v i l d e n o K Ambrozaitis. Jis paaiškino LB įsipareigoji
mus Lietuvai. (Čia prisimintinas
prel. M. Krupavičiaus atsiliepi
mas apie B e n d r u o m e n ė s tikslus:
R. Giedra pasakė, kad, forsuo išlaikyti lietuvybę ir atkovoti Lie
damas Europos saugumą ir ben tuvai laisvę). D r . K Ambrozaitis
dradarbiavimą, Brežnevas siekė pažymėjo, k a d LB v i s u o m e n i n ė ir
visiems laikams įteisinti status politinė sritis apimanti greitą ak
quo ir nukreipti visas jėgas prieš ciją, planingą veiklą ir tyrimą.
Kiniją. Maskvos strateginis pla Šioms sritims vadovauti yra pa
nas, prisidengus taikos lozungais, kviesti asmenys.
T o l i a u jis apžvelgė nuveiktus
ruoštis naujom avantiūroms, nes
darbus.
Pastebėjus angliškose e n 
gyventoju sąskaiton Sovietu ka
ciklopedijose
netikslumus apie
rinė jėga smarkiai išaugo. Pripa
Lietuvą,
taip
pat
išleistuose žemė
žįstant dabartiniu Europos vals
tybių sieny neliečiamumą, įtei lapiuose s i e n ų iškreipimus, b u v o
sinama Baltijos valstybių okupa reaguota, parašant tuo reikalu
cija. Vakaru naudai tebuvo išsi išsamius paaiškinimus. D a ž n i a u 
derėta tik žmogaus teisių ir pa sia rezultatai b u v o geri. Paskuti
grindiniu laisvių
gerbimas ir niu m e t u L B yra sukoncentravu
antras dalykas, liečiąs
žmonių
bendradarbiavimą ir ypač Šeimų
susijungimą. Tačiau Kremlius vi
sada suranda išeitį nevykdyti sa
v o įsipareigojimu,
motyvuoda
mas, jog tai esąs kišimasis į vi
daus reikalus. Imant dėmesin So
vietų nesiskaitymą su pasaulio
opinija, sunku tikėti, kad Madri
de bus posėdžiaujama. Jeigu ir
būtų posėdžiaujama,
laisvosios
šalys turėtų demaskuoti Sovietų
vykdomą politiką.

BOILERS
—
AIR C L E A N E R S
FURNACE8 —
HUMIDIFIERJ3
HOT WATER TANKS
LOW RATES
GUARANTEED—INSURED
24 K R . S E R V I C E — T E L t 7 5 6 - S 1 7 T
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IG. M E D Ž I U K A S
Tema buvo svarstoma simpo
ziumo būdu. N u o m o n e s pareiškė
rašytojas Jurgis Gliaudą, disiden
tas Romas Giedra ir kun. dr. Jur
gis Šarauskas. Vadovavo ir su sim
poziumo dalyviais
supažindino
Algis Rau'linaitis.
J. Gliaudą sakė, kad Helsinkio
baigiamasis aktas — kompromi
sų pagimdytas susitarimas vieto
je taikos sutarties, kurioje būtu
viskas aptarta konkrečiai — vals
tybių sienos ir kiti tarptautiniai
santykiai. Čia prelegentas pacita
v o Aleksandro Solženicyno žo
džius: "Prezidentas (Gerald Ford)
skuba į Europą pasirašyti Rytų
Europos išdavimą ir pasmerkti ją
amžinai vergovei". Nors Fordas
buvo užtikrinęs lietuvius, kad Lie
tuvos laisvės klausimas turi būti
įtrauktas į Madrido konferenci
jos darbotvarkę, J. Gliaudą charakteringsi išsireiškė, kad į Mad
ridą veda ne maksfaltuoti greit
keliai, bet baigiamojo akto teksto
suraizgyti ir supainioti šunkeliai.

SOUTHERN HEATING
& AIR CONDITIOMNG

5tn«

ED EA6LE P1UMBING

S

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI

IR

Pardavimas ir
3646 W 69th Street

=

1

BRANGENYBES

I

Taisymas
Tel R E 7-1941 :
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Į D Ė M E S I O ; RADIJO K L A U S Y T O J A I si
K l a u s y k i t ė s kas v a k a r ę !
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Los Angeles lietuvių būrelis, dalyvavęs politiniame studijų savaitgalyje/ Linas Kojelis, Daina
Kojelyte, Alg. Raulinaitia, Matyti: Asta Grakauskaite, Juozas Kojelis, St. Kungys, arch. E. Arbas, dr.
Z. Brinkis.
Vuctr. A. fraibicsko

teringa ir principingumu. Gyni
mas žmogaus teisių ir 'rėmimas
demokratinės santvarkos — Ame
rikos politikos principai.
Prag
matiškoje JAV užsienio politiko
je pastebima lyg anomalija — il
galaikis Pabaltijo valstybių in
korporacijos į SovietŲ
Sąjungą
nepripažinimas. T a s laimėjimas
pasiektas senesniosios
lietuvių
kartos. Pabaltijo valstybes liečian
čios rezoliucijos, įnešamos į kon
gresą, yra taip pat svarbus Ame
rikos lietuvių pasiekimas. Dar vie
nas lietuvių pasiekimas politinė
je veikloje — lietuvių delegacijų
pasimatymai su JAV aukštesniais
valdžios pareigūnais. Bet tokie
susitikimai dažniausiai baigiasi tik
nusifotografavimu ir pasireklamavimu, bet reikšmingesnių rei
kalų neišsprendžia.

atlikti politiniai darbai yra labai
kuklūs. Politinė akcija
ribojasi
gražbylyste. Neišnaudotos gali
mybės glūdi politinėje veikloje,
bet lietuviai politinės jėgos neiš
naudoja, nes jos neturi. Prelegen
tas ragino jaunimą labiau domė
tis valdžios darbais ir stengtis juos
gauti, kad jie pasirinktų valdžios
darbą kaip profesiją. Lietuvių skai
čius valdžios įstaigose proporcin
gai yra m a ž a s
Dr. J. Šarauskas siūlė įsteigti
Washingtone tyrimo ir informa
cijos telkimo institutą, kuris duo
tų naujų idėjų, projektų ir re
alių pasiūlymų laisvės
proble
moms spręsti. Politinei įtakai pa
siekti reikia turėti politinį svorį,
o politiniam svoriui įgyti reikia
dalyvauti politiniam procese. T o
siekiant, mums, kaip etninei gru
pei, reikėtų susidrausminti. Tik
Toliau kun. dr. J. Šarauskas tada būtų pakeltas savosios politi
kalbėjo, kad mes
neturime n ė nės grupės svoris.
vieno lietuvio rinkimuose laimė
Pagaliau dr. J. Šarauskas siū
jusio svarbesnį postą. Ir nedaug tu
lė
įsteigti naują veiksnį, formu
rime tokių, kurie būtų paskirti
luojantį
lietuviškos politikos uždą
si savo pastangas išgauti S JAV. gn^emė*
valdžios pareigose, tcvaldžios finansinę panamą 2 3 Į 0 0 0 Į ^ i r m 5 s u i t a k a ^ m a ž a . c h i - vinius. Tas veiksnys turėtų įti
dol. Lietuvos atstovybėms išlai cagoje, kur gyvena daugiau kaip kinti lietuvių visuomenę šių už
kyti.
100 tūkstančių lietuvių, nėra n ė davinių prasmingumu ir pasam
v i e n o lietuvio miesto taryboje ar
kitame svarbesniame poste. Nors
•lietuviu visuomenė yra veikli,
T a i buvo užbaigiamoji studijų
talentinga ir energinga, bet mes
savaitgalio paskaita, kurios pasi
dažniausiai veikiame uždarai savo
klausyti susirinko
labai daug
tarpe. Todėl lietuviu visuomenės
ž m o n i ų . K u n . dr. J. Šarauskas,
valstybės pasekretoriaus politi
niams reikalams specialus padė C H A I J f LTVK. F E N C E A S L O W A S
$1.69 P E R L I X E A L F O O T
jėjas, pasisakė, kad jis kalbėsiąs
CASH A N D C A R R Y
Mentlon D r a u g a s for specia!
ne kaip V a l s t y b ė s departamen
©emstderation.
to atstovas, b e t kaip Amerikos
DISCOUNT FENCE COMPANY
6 5 0 W. 162nd S t . ( R o a t e 6)
lietuvis. Jis sakė, kad Amerikos pi
S o u t h HoOand, IU. — Tol- 333-1610
liečia: galvoja, jog jų vidaus ir
užsienio politika yra reali, nes
grindžiama pragmatiškumu, kaip
pavyzdys, y r a JAV pripažinimas
Icom. Kinijos. T a politika charak-

Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro.
K A Z Ė
B B A Z D Ž I O N Y 1 Ė
2646 West 71st St., Chkago, I1L — Tel 778-5314
S t Peteratarg, F b . — šeštadienį, 12:80 vai. popiet
Stotis WTK — 1110 KC

dyti profesinius organizatorius
politiniams uždaviniams vykdyti ^IIUllHHIillllllIIIIIIUUIIIIIIItllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII!llllllllllIIIIIIIIIUIIIIIIl
ir sutelkti reikalingų lėšų. "Jei
gu norime, kad Amerika pasitar
nautų m ū s ų tautiniams ir poli
tiniams interesamas, tai ir mes
turime prisidėti ir kūrybingai da
lyvauti Amerikos politiniame pro
cese". Šiais žodžiais kun. dr. J. ša
rauskas baigė savo įdomią paskai
tą, susilaukdamas iš auditorijos
ilgų plojimų.

CONGRATULATIONS TO N E I BRIDES-T0-BE
APLANKĖ

THE BUSINESSES LISTED HERE

POPIEŽIŲ

Popiežių Joną Paulių n aplan
k ė apie 5 0 R o m o s provincijos
tarybos narių. A t s a k y d a m a s į
tarybos pirmininko sveikinimo
žodį, š v . T ė v a s priminė, j o g Ro
m a yra paveldėjusi ypatingą
moralinį ir religinį palikimą, k u
r i s privalo būti kruopščiai s a u gramos ir u g d o m a s , š i s nepri
l y g s t a m a s paveldėjimas, pažy
m ė j o popiežius, tebūnie akstinu
šiais moderniaisiais laikais kur
ti naują pažangą, remiantis iš
krikščionybės
išplaukiančiomis
vertybėmis, prieš kurias šiandie
žiauriai kėsinasi smurto jėgos.

Ne&naudotos galimybes
Lietuvos l a i s v i n i m o veikloje

AUTOMOBILIU TAISYMAS

Bicek's House Of Flovvers
VVedding Flovvers And All Occasions
Delivery Serv. T o Suburbs
Chicago—521-5900
Bervvyn—788-7060
2500 S. Christiana, Chicago

HOLIDAY INN

PR0FESSI0NAL
WEDDING PH0TOGRAPHERS
The N'umber T o Call U...

248-6650
Mention T h i s Ad—Receive 25 Free
Th.ink You Cards From A P o s e Of
Y o u r VVedding

Designers Cove Hair Care

INV1TES
Your VVedding Reception *
Banquet Rooms Accomodate L"p T o 225
Family Style Dinner O r Buffet
$15.95 Per Person
1040 Dixie Highvvay, Chicago Heights
756-0300

CENTER { U N I S E X V * - i t
S t u d e n t bpecial— Hair C u t &: ' S c ^ ' ^ y —
SlO.CO VVith T h i s Ad—Reg. $ 1 3 . 0 0 . Expires
March 15th
6801 W. 63rd S t .
229-9628 or 2 2 9 - 1 5 8 8

D0NNA K. BRIDALS

Redden-VVeberg
Flovvers & Gifts

C O L O R VVEDDING CANDIDS
VV'eddings—Children—Families—
Executive
Passport & ID Photos
Old & Faded Photographs Copied
and Restored to Your Satisfaction
BEN N O R K U S OVVNER
3613 95th Evergrn Pk — 636-8100

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

CLANCY'S BRIDAL CORNER
351 N. YORK
E l m h u r s t — 834-0097
O n l y B r i d a l S h o p W e Knovv of VVhich
Aliovvs C u s t o m e r s T o Vievv All T h e
G o v v n s A n d M a k e T h e i r Ovvn C h o i c e !

Princess Pastry Shops

JAY DRUGS VAISTINĖ

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

FOR ALL O C C A S I O N S
CATERING T O VVEDDINGS
COMMERCIAL A C C O L N T S INVITED
Flovvers By VV'ire — F.T.D.
Major Credit C a r d s Accepted
3790 VV. 79
582-0200
LOOKING G O O D M E A N S
Feeling Gocxi C o m p l e t e Styling
For Men and W o m e n .

QUEEN BEE HAIR
FASHI0NS (UNISEX)
5937 W. 63rd St. — 5 8 1 - 2 3 1 0
f
Bring This Ad In For C o m p l i m e n t a r y
Sample. We Use And R e c o m m e n d Redken
Retai! Products.

Murphy Rentai Service ISnuomavimo Centras Pobūviams
• Sulankstomos kėdės • Apvali stalai
• Banketams stalai • P l a t f o r m o s
• Porcelianiniai indai
Tai keletas iš daugelio d a i k t u
Pageidaui.mt p r i s t a t o m e .
t
3 1 1 4 VV. 95th Evergreen Pk. 4 2 3 - 1 8 1 0

The Catering Co. ],
Quality Catering from o u r family to
y o u r s . S t a r t i n g from $ 3 . 4 5 p e r p e r s o n
Ph.: 286-2588
6218 Belmont Ave.

MT 6REENW00D FL0RIST
GREEN HOUSES
GARDEN CENTER
OPEN 7 DAYS A VVEEK
3942 W 111
779-1355

West Lane Banquets
•
•
•
•

all occasions
Nevvly Decorated Rooms
Accommodations For 30-300
Air Conditioned - Ample Parking
Flerfrnnir Air Filtere
C o m p l e t e Outside Catering Available
436-1600
S 3 5 0 S . Kedzie

Foleys Travel Bureau

NEIGHBORHOOD
ROOFER

KEGISTRUOKITtS II ANKSTO — VTETV SKAIČIUS RIBOTAS.

neJ-

For Ready Reference—Clip and Save this Handy Guide

DuBOIS H P0RTRAITURE

'Arabei- Holidays"

ju žaisleliu, sudedami į ją visas
Fiat and Peaked Roofs — Gutters
virtis, tai regiai galvojamieji lai Chimneys — Hot Asphalt Mopping
kė ją tik apgaulingu miražu, klai Low Rates — Satifaction Guaranteed
dinančia iliuzija, kas vėliau tik
3815 So, Pamell Ave.
rai pasitvirtino. Helsinkio susita
rimai buvo paremti Vakarų de
. Dial — 536-5040
mokratijų naivumu ir nuolaido

kv»

Ask For Free Bride's Booklet
Rush VVeddine Service
G o v v n s — C u s t o m Veils—Accessories
M o t h e r s ' f o r m a l s — Sizes 3 to 32 %
17204 O a k Park Ave., Tinley Park
429-6969

TAISOM

- WAGNER and SONS*

Will Graciously Help Make Your
Wedding
The Happiest Day of Your Life

Padangos. Priekinių r a t ų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai D u s 
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. F T R E S T O N E TTRE&
rVneel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil a n d fflters.

Kun. dr. J. Šarauskas, kaip
JAV Valstybės departamento ben
dradarbis, pareiškė, kad baigia
mais aktas nėra nei sutartis, nei
teisiškai saistantis susitarimas. Jo
jėga yra moralinis poveikis, poli
tinių intencijų pareiškimas, pa
sirašytas susitariančiu šalių. Ak
to specifinis pažadas, kad jo vykdy
mas bus reguliariai peržiūrimas.
2423 W«st 59th Strttt _ TiU GA 0-7777
3403 W«»t 63rd Stmt
B to logiška išvada — Madrido
BEN-CIL HOME SERVICE
Veikia n u o 7:00 vai. r y t o iki 8 : 0 0 vai. v a k a r ą
TEL - 737-9737
konferencija. Po keleto metŲ pa
ROOM ADDITIONS
šventadieniais
uždaryta — Sav. M I K A S CESAS
REC ROOMS
—
ROOF1NG
tirties dr.J.Sarausko žodžiais, šiuo
. DORMERS —
SIDING
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
aktu teko nusivilti ir tiems, kurie
PORCHES —
GTTTTERS
24 H R . S E R V I C E
—
7 DATS
tikėjosi naujo respekto žmogaus
Motorus
TEL. — 957-0570
teisėms ir laukusiems naujo tarp
Automatines Transmisijas
tautinio bendradarbiavimo. Bai
giamajam akte įtraukti
princi
Stabdžius — JUtinatorhu
pai, davę daug optimizmo, n e 
Starterius
buvo realizuoti, bet teigiamas
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629
Keičiame motom Ir transmisijų
TYPEVV KITERS AND
reiškinys, kad buvo padaryta pra
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
slyvą ir filtras ir kitus sugedimos.
džia. Sovietai, nors rr laimėjo po
ADDtNG MACHINES
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
kario sienų pripažinimą,
nesu
Nuomoja, Parduoda, Taiso Į
Sav.
PETRAS
PISNTS
Atdara šiokiadieniais nuo 9 *aL ryto fld 10 vsL •skara.
menkino Vakaru Europoje JAV
Viri 50 metų patikimas jums }
Sekmadieniai* nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
ir JONAS GUDAITIS
įtakos. Jie, gal būt, net norėtų iš
patarnavimą*.
D. KUHLMAN, B S,. Registruotas vaistininkas
konferencijos pasitraukti. Atrodo,
5610 S. Polaskl Rd., CUcago j Atdara 7 vai. ryto iki 6 vai. vak.
kad jie visa darys įpiršti ekono
Sekmadieniais uždaryta
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
minio bendradarbiavimo ir sau
— 681-4111
gumo sritis. Mes tikime, kad E u 
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencija iš esmės yra
feras dalykas, bet besikeičianti R.W. DONOVAN * ASSOCIATES
DENTAL GROUP
padėtis gali sugriauti numatytus
E
Z
Payment
Plaa 4429 W. 95 St.
planus. Dr. J. Sarausko asmenine
For Appt. 424-1455 Inf. 297-4481
IMI METŲ EKSKURSIJOS \ LIETUVĄ II BOSTONO/NZV TORIO
nuomone, Sovietai
apsiskaičia
Orthodontics
—
Dentures
MASKVA /VILNIUS
vo dėl Afganistano, nesitikėdami
General Dentistry
GsguZte 14 d.
- $899.00
Rugptoao 7 d.
— $ 999 00
tokios stiprios reakcijos iš JAV ir
Gegules 21 d. (su Riga) — $1199.00
RugpiOfio 13 d. (su Rigs) — $1199.00
kitų kraštu, juo labiau,
olim
Birželio 5 d.
— $ 999.00
— $ 999.00
RugpiOtio 28 d.
piados boikotavimo.
Birželio 19 d.
- $ 890.00
— $ 999.00
Rugsėjo 17 d.
Birželio 23 d.
-$949.00
Rugsėjo 24 d.
-$800.00
Išvada būtu, jei kai kurie m ū 
Liepos 15 d.
—
$909.00
SpsJJo
8
d
$ 879.00
sų veikėjai, laukdami Belgrado
Gruodžio 2« d
— $ 779.00
Southwest
Chkago
and
all
areaa
konferencijos,džiaugėsi kaip n a u 

P & J AUTO SHOP

ai

•
•
•
•

— EST. 1040 —
Complete Honeymoon Travel Service
H o n e y m o o n Packages
Customized itneraries
Personali/ed Consulting

755-3212
1010 Dixie Hgvvy

M6MBER

Chicago H g t s

<^/\£.mi7zan.at

^Stuaia

Weddmg specialists
Complete coverage frorr. only $85^50
includingdeluxealbum. Please call or visit
for more information.
4909 S. Ashland
3710 W 2&h
254-7554
522-3388 3

DE H0Y0S

b

I N T E R N A T I O N A L H I S & HER
HAIR S T Y L I N G

5742 S. ARCHER

284-1011

BRING T H I S A D FOR $ 1 . OFF
ANY S E R V I C E

FINE ART PORTRAITS

,

FINE ARTS S T U D I O
VVedding—Color C a n d i d s
Children And A d u l t s
Passports And C o p i e s
i J
Pa>sport> VVhile You Wait
1452 VV. Chicago A v e . H A 1-0610

A»5SJft

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC
393 W«t Broadwty, P. O. BOT 116, South Boston, Mass. 02127. TeL 617Istaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENE.
PHc«a v * b*Md on doubi* oeeupaacr
*-nd are «ubj*ct to dtaafta-

J

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti.

••

••

MOSU VEIKU

•m

n^y
AGTJOJA ST. SEMKNIEKS. SOT TBOY ST., CHICAOO, ILL

J *
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CIA GYVENANČIŲ IR CIA GIMUSIU PAREIGA LIETUVAI
^ P r a d e d a n t nuo II pasaulinio
J
iaro skerdynių, Lietuvos nepri
klausomybės diena nustojo savo
reikšmės būti džiugia proga. Toji
laisvė, kurią laimėjo mūsų tė
vai, buvo paversta karčia tironija bei kančia visai mūšy tautai.
Pavyzdžiui, šimtai
tūkstančiu
pasiryžusiu laisvės kovotojų ir
piliečių buvo išnaikinta, o taipgi
kitu panašūs skaičiai buvo iš
siųsti į šaltąjį Sibirą, kur žmogus
nustoja būti žmogumi, kad užtik
rintu savo egzistenciją. Dargi ki
ti sugebėjo pabėgti iš raudonos
'meškos nagu ir atvyko čia į Ame
riką bei kitus laisvus kraštus,
kur kova dėl nepriklausomybės
gali būti tęsiama.
Imant visus tuos netolimos is
terijos faktus dėmesin, kiekviena
nepriklausomybės diena yra gal
būt geriausias laikas prisiminti
tą baisų mūsų krašto likimą,
bet taipgi įvertinti mūsų jėfas ir
ydas mūsų triūse padėti mūsų
žmonėms.
Žmonės Lietuvoje šiandien tu
ri daug sunkumų išreikšti savo
tikras nuomones apie savo būk
lę. Vieninteliai būdai sau padėti,
|yjįy*ięms bepaliko, yra pogrindžio
veikla ir atviras priešiškumas, o
tai reikalauja daug vidinės Jėgos
bei drąsos. Mūsų kraštas turi
daug patriotų, ir pastangos išlai
kyti gyvą tautą gula ant jų pe
čių bei rankų.

RAMUNĖ TRICYTĖ

Lietuviški koplytstulpiai, susiūti iš
šiaudelių (pusantros pėdos aukštu
mo), ir Šiaudinukai stebino amerikie
čius bei kitataučius Tautų festivalyje
St. Petersfourge, Floridoje.
Nuotr P. Pupiaus
suimti kartu, nebūtinai jau pa
daro gerą lietuvį. Tikra savo kraš
to meilė guli giliai širdyje. Tas
rūpestis, parodytas savo krašto li
kimui ir savo tautiečiams, yra
pats svarbiausias dalykas. Arba
tas didelis noras pasiaukoti ir bū
ti atsakingu, perduodant tą di
džiulę Lietuvos meilę savo vai
kams.
į

Nuo "Roots" populiarumo lai
kų, etniškų grupių
pripažini
mas, jų respektavimas bei etniš
koji sąmonė žymiai
padidėjo,
šiandien žmonės yra labai susi
domėję savo pačių ir kitų žmo
nių kilme. Visa tai lengvina ir
mums, gimusiems čia, Ameriko
je, jaustis kaip namie su savo kul
tūra ir didžiuotis ja.

Tačiau visi mes, gyvenantieji
laisvame pasaulyje, taipgi dali
namės ta atsakomybe. Mes sten
giamės išlaikyti gyvą mūsų kal
bą, mūsų papročius ir mūsų tra
Galime būti geri lietuviai, pir
dicijas. Siame didžiuliame krašte
ttes suformavome lietuvišką m k - miausia būdami geri amerikiečiai.
rokosmą, kuris jau dabar užsitar Ir mūsų yra pareiga užtikrinti,
navo "Mažosios Lietuvos" vardą. kad mūsų didysis teisių ir laisvių
Tačiau mūsų mažasis pasaulis
nėra atskira esmė Kaip John
Dpnne sykį pabrėžė, "Nė vienas
žmogus nėra visiškai vienišas, at
skira sala". Panašiai ir mes nesa
me sala, bet žemyno dalis — da
lis visų Jungtinių Amerikos Vals
tybių. Ką mes bedarytume sava
me pasaulyje, visa tai atsispindi
ir šiame krašte, o ką bedarytų
gyvenamasis kraštas, liečia ir
mus.

aruodas nėra užkariautas sava
naudžių, išalkusių galios plėši
kų. Mes patys turime užtikrinti,
kad Amerika išlaikys savo norą
ir galią padėti kitoms tautoms,
kurios trokšta teisybės ir laisvės
bei siekia jos. Savo rolėje, kaip
Amerikos piliečiai, mes galime
padėti savo broliams ir seserims
laimėti nepriklausomybę, kuria
mes patys naudojamės ir ją bran
giname
Galbūt kada nors netolimoje
ateityje galėsime atšvęsti naują
Nepriklausomybės dieną, naują
Vasario 16^tąją, kuri būtų vi
siems, visiems pati džiaugsmin
giausia gyvenimo diena.
VELYKAIČIŲ IR MARGUČIŲ
KILMĖ
Spalvoti ar išmarginti kiauši
niai, mūsų vadinami margučiais,
yra simbolis naujo gyvenimo —
pavasario, kuris sugrįžta gamtoje
apie Velykas. Nieks nežino, kas
sukūrė pirmąjį Velykų kiaušinį,
tačiau istorikai susekė jo šaknis
senovės Egipte ir Persijoje. "The
Guiness Book of World Records"
praneša, kad didžiausias pasauly
šokoladinis Velykų kiaušinis bu
vo 10-ties pėdų 2,5 colio aukščio
ir 24 pėdų 9 colių diametro.
Vokiečių legenda skelbia, kad
moteris paslėpė savo vaikų spalvotus kiaušinius zuikio urve. Kai
vaikai atrado kiaušinius, kišku
tis iššoko iš lizdelio, tuo įtikinda
mas vaikučius, lyg jis būtų ten
padėjęs kiaušinius.
Iš tikrųjų pirmykštis žmogus
tikėjo, kad kiškis yra mėnulio
simbolis, o kadangi pagal mėnu
lį sprendžiama apie Velykų šven
tės datą, tokiu būdu sustiprėjo zui
kio legenda. Velykos būna visa
dos pirmąjį sekmadienį po pilno
mėnulio, kuris įvyksta po kovo 21
dienos
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v

Gortess Co?
nd OUR CAPTIVE

JAV-ių konstitucija yra kaip
didžiulis sandėlis, prikimštas įvai
riom žmogaus teisėmis ir laisve
snis. Mūsų darbas yra išrūšiuoti
jas, pasiimti namo, kurios mums
reikalingos, ir panaudoti jas atsa
kingai. Mes sugebame parašyti
laiškus savo atstovams, mes gali
m e išreikšti savo nuomones spaudoje, mes galime balsuoti ir mes
galime supažindinti savo nelietu
vius draugus su mūsų kalba, mū
sų kilme ir mūsų tėvyne.
.r

Gal kartais pradeda atrodyti
netgi absurdiška paženklinti sa
ve, kurie esame gimę Amerikoje,
lietuviais, kai mes jau jaučiame,
kad lietuvių kalbos meistrišku
m a s ir etniškų papročių prakti
ka pamažu slysta iš po mūsų kom. Mes žinome, kad žmonės Ute^tųvoje gali kalbėti geriau, šokti
geriau, dainuoti geriau ir rašyti
geriau lietuviškai, negu m e s su
gebame T a i gali skambėti labai
'Atgrasinančiai, bet yra svarbu at
minti, kad visi šie sugebėjimai,

4 W£ REMEM8ER

• Vilhelmina Lapienė, Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus
moterų gJldos stipendijų komi
teto pirmininkė, praėjusį trečia
dienį sukvietė į savo namus ko
miteto nares atrinkti geriausią
meno darbą iš stipendijai prašy
mus padavusių -8 studenčių. Po
sėdyje dalyvavo Eleonora Katauskienė, Marija Krauchunienė, Ali
na Lipskienė, Janina Marks ir
Giedrė Žumbakienė. Stipendija
bus įteikta laike priešpiečių ge
gužės mėn. 3 d. Drake viešbučio
didžiojoj salėj.

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 12 d.
Atėjus lemtingai dienai, didžio
ji baliaus salė buvo prikimšta.
Kiekvienas stalas buvo užimtas.
Kai mūsų viešnios valgė, mes, sep
tynetas komiteto narių, rinkome
pinigus. Kai pabaigoje pasakėme
moterims, kiek buvo surinkta pi
nigų, per dešimt minučių baliaus
salė buvo tuščia. Ir mes nebega
lėjome pasilikti, tai mūsų septyniukas žygiavo Michigan alėja i
VVrigley pastatą. Ten buvo B-G
sumuštinių parduotuvė — resto
ranas, visai pustuštis, o mes bu
vome alkanosl

•

Visos užsisakėme trijų aukštų
sumuštinius ir kavos, kiek tik no
rėjome. (Pirmasis puodukas kai
navo dešimt centų, likusiai —
dykai).

• Lietuvių tautodailės insti
tuto Chicagos skyriaus pirmas
darbas — Antano ir Anastazijos
Tamošaičių knygos "Lithuanian
National Costumes" pristatymas,
ruošiamas penktadienį, balandžio
18 d., 7:30 vai. vakaro Jaunimo
centro kavinėje. Knygą pristatys
iš Washington, 3>. C., atvykstan
ti Elena Bradūnaitė. Taipgi, lau
kiama iš Kanados atvažiuojanžių knygos autorių p. p. Tamo
šaičių. Visuomenė
kviečiama
dalyvauti.
• D a n a Vareneckienė ir Al
dona Underienė praturtina gie
dojimą Chicagos Marąuette par
ko lietuvių bažnyčioje mišių metug, laikas nuo laiko atlikdamos
Kavecko, Mikulskio, Naujalio ir
J. Strolios duetus.

BLKM Motery gildą
skirs studentėms
stipendijas
Jaunos lietuvių kilmės mer
gaitės menininkės turėjo ligi
kovo 28 d. pristatyti prašymą
meno studijų stipendijai gauti.
Stipendijas skiria Balzeko Lietu
vių literatūros muziejaus Moterų
gildą (4012 S. Archer Ave.) Sti
pendijos fondo komitetą sudaro:
pirm. Vilhelmina Lapienė Alina
Lipskienė, Janina Marks, Elli
Katauskienė, gildos pirm., ir Ma
rija Krauchunienė. Stipendijai

T e n ir tada sugalvojome, kad
mums buvo reikalingas kitas
Moterų klubas! To klubo tikslas
turėtų būti: filantropinis ir so
cialinis. Nieko neužsirašėme Ona Stankūnienė ir aš dar tebesa
me čia.
Nieko nėra negalimo. Su Die
vo pagalba viskas įmanoma.
1975 m. vasario 11 d.".
Pasirašyta.^
Elzbieta A. Šatkauskienė

LAIME IR JOS ATRADIMAS
Atrodo, lyg kiekvienas mirtinga
sis norėtų pažinti tą paslaptį, kaip
Žemaites tautiniais drabužiais (B knygos "Lithuanian National Costume").
surasti laimę, lyg paparčio žiedą
nuskinti.

PALIKIMAS-CHICAGOS
LIETUVIU MOTERŲ KLUBAS

Mirus Onai Stankūnienei š.
m. kovo 15 d., visos Chicagos
Lietuvių moterų klubo įkūrėjos
jau nukeliavo į savo amžinąjį po
ilsį. Todėl, atrodo, visai natūra
lu pasidalyti bent dalelyte klubo
istorijos, kaip buvo surašyta Elz
bietos Šatkauskienės, kai susirgus
ji jau buvo per slipna dalyvauti
susirinkimuose, bet dar vis turėjo
nenuilstamos energijos ir didelio
noro perduoti istoriją, kurią ji pa
gauti yra aštuonios kandidatės,
Stipendijos bus įteiktos gegu vadino "Kaip Chicagos Lietuvių
žės 3 d. per pietus Drake hotely Moterų klubas buvo įkurtas".
— Grand Ballroom salėje 12« 'Vieną rytą, 1923 m. pirmąją
vai. Pietų metu bus įdomi ma balandžio savaitę, Ona Kizienė
dų paroda — Austos brangeny atėjo pas mane su laišku, adre
bės parade. Parodos metu bus suotu 'Lithuanian Alliance —
modeliuojami autentiški, rankų 208 First Woman's Lodge'. Ona
darbo austi liet. taut drabužiai, Kizienė buvo iždininkė, o aš, Elz
komentuojami Aldonos Veselkie- bieta Šatkauskienė — finansų
nės. Moterys kviečiamos gausiai sekretorė. Laiške buvo rašoma,
dalyvauti. Pelnas eis jaunoms stu kad D. Šleževičienė, nepriklau
dentėms — stipendijai. Ligi bal. somos Lietuvos ministerio pirmi
25 d. galima skambinti rezerva ninko žmona, už poros savaičių
cijoms: B. Kezes 246 — 6384 ar žada atvykti rinkti lėšų laisvos
M. Valence 246 — 6432.
Lietuvos našlaičiams. Ji atsiklau
sė, ar mūsų "208 Lodge" mėgins
Moterys autores
padėti. Mes neturėjome pinigų,
nes, kai tik sutelkdavome kiek lė
Kelios lietuvių moterys su savo šų, tučtuojau siųsdavome į Lietu
straipsniais dalyvauja
naujoje vą. Taip mums reikėjo pasukti
knygoje ""Bėgome nuo teroro",
kurią paruošė kun. J. Prunskrs,
išleido Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė.
Randame šias auto
res: E. Plioplytė - Stseiblienė "Pa
tekome į raudonarmiečių apsu
pimą" (dienoraštis), Alė Rūta —
"Už tėviškės vartų", E. Jasutienė
— "Vertė išdavinėti savo moti
ną", D . Noreikaitė — Kučėnienė
**Mano tėvą — partizaną
pakorė Vasario 16 d.", A. Prunsjcvtė — "Tėvų išvežimas vertė
bėgti", E. Milkovaitienė — "Su
dukrele mirtinuos pavojuos".

Ilgesnio gyvenimo
paslaptis

galvas. Ir labai skubiai.
Sumanėme sudaryti komitetą
iš septynių moterų: Martha Elias,
Ona Kizienė, O n a Beržinskienė,
Antoinnette Nausėdienė, dr. Zu
zana Šlakienė, O n a Stankūnienė
ir Elzbieta Šatkauskienė Tada
susikalbėjome su Blackstone vieš
bučio menadžeriu, kad norime
gauti didžiąją baliaus salę tam
tikrai datai, parengimui — pie
tums, kurių visą pelną skirsime
laisvos Lietuvos našlaičiams. Lai
mė, gavome salę mūsų pageidau
jamai dienai. T a d a pranešėme
kitoms penkioms komiteto na
rėms ir trumpai aptarėm savo
planą. Ona Kizienė sukvietė se
kančią dieną kitas penkias po
nias į savo namus dvyliktą va
landą. Paruošėme pietus. Jos at
vyko laiku ir mielu noru sutiko,
kai mudvi su Ona pasakėme, kad
jos skambintų savo draugams, gi
minėms, pažįstamiems, kuriuos
tik atsimena, visiems, kam rūpė
jo nepriklausoma Lietuva. Pra
nešėme joms datą ir paprašėme
mums paskambinti, kai turės
bent keletą vardų. Mūsų telefo
nai skambėjo nuo ryto ligi vaka
ro.

Daugelis nepatenkintų viliasi ir
galvoja, kad jie būtų laimingi, jei
gyvenimo aplinkybės pasikeistų, jei
jie turėtų kitokį darbą, jei jie nie
kad nebūtų vedę arba jei jie būtų
vedę kitą asmenį.
Jie net yra įsitikinę, kad jie butų
visai patenkinti gyvenimu, jei jie
turėtų aukštesnį mokslą, jei jie gy
ventų kitur arba galėtų uždirbti
daugiau. Kaip jie klysta!
Jie turėtų prisiminti tą pasaką
apie nelaimingą karalių, kuriam
buvo pasakyta, kad jis "bus laimin
gas, jei jis dėvės vargingiausio viso
je karalystėje piliečio marškinius. Ir
kai išsklaidyti po visą kraštą pa
siuntiniai surado neturtingiausią
vyrą, karaliaus nustebimui jis...
neturėjo marškinių ir buvo... labai
laimingas.
Išvada: laimė pati ateina pas tuos,
kurie neturi laiko jos jieškoti. Lai
mės negalima pagauti kaip pete
liškės, ir laikyti pc stikliniu gaubtu
vu. Laimė turi sugriebti mus! Mes
patys negalime jos sugauti!

PATIKSLINIMAS

Drauge" 1980 m. kovo mėn.
*22 d Nr. 69, "Moterų gyveni
mo" puslapyje, buvo įdėtas rašy
tojos Alės Rūtos straipsnis " U ž
tėviškės vartų". Straipsnis la
bai įdomiai ir vaizdžiai parašy
tas. Tokių straipsniu mes, skai
tytojai, pageidaujame daugiau,
nes jie primena mums skaudžius
Lietuvos okupacijos laikus, ku
riuos teko pergyventi tiek miesto,
tiek ir kaimo gyventojams. I šį
straipsni, kaip buvęs Vilniaus
miesto gyventojas, noriu įnešti
vieną nedidelę pataisėlę dėl Vil
niaus muzikos mokyklos. Rašy
toja Alė Rūta savo straipsnyje ra
šo, kad "...technikumas, drauge
su Vilniaus universitetu ir kon
servatorija, buvo uždaryta". Vil
niaus muzikos mokykla konser
vatorijos teisių neturėjo, nors
joje buvo išeinama ta pati pro
grama, kaip ir Kauno konserva
Tautų fesUvalyje St. Peteraburge, Floridoje, {vykusiame kovo 9-9 d. 15 kai- torijoje Keli mokiniai, kai Kau
,-5s: E. V^iti'-n^ !r 7, P\ą- >T>/-.
NtlOtr. P. PupktUS no konservatorija buvo vokiečių
uždaryta, persikėlė į Vilnių ir
įstojo i Vilniaus muzikos mokyk
lą tęsti mokslą toliau.

Dr. Robert J. Samp, kurio ne
seniai VVisconsino universiteto
studija ištyrinėjo per 2,000 ameį rikiečių, gyvenančių daug ilgiau
už kitus, paskelbė ilgo gyvenimo
formulę:
Vilniaus muzikos mokykla vo
1. Prisiderink prie gyvenimo
kiečių okupacijos metais uždary
pasikeitimų bei visų būdų.
ta nebuvo ir veikė, iki rusai bol
2. Dirbk kuo ilgiau — net jei
ševikai vėl užėmė Vilnių. Vil
reikėtj griebtis savanoriško ne
niaus muzikos mokykloje, kaip
apmokamo darbo.
tos mokyklos mokinys, paskutini
3. Venk ilgų rūpesčio, nusimi
kartą esu buvęs 1944 m. birželio
nimo, depresijos periodų.
mėn. 26 ar 27 d. prieš paliekant
4. Valgyk ir gerk nedaug.
Vilnių. Buvo uždarytas Vilniaus
5. Susidomėk kokia pramoga
universitetas ir kitos Vilniuje vei
ar
išsiblaškymu už namų sienų. Balz«kn I.let. kuit. rmttielam moterų zTSdrm. ^tjp^ndftloa .'indo kr>mltPtas 71 kusios aukštosios mokyklos.
Uetnvlffld margučiai Ir taurtnJaJj r0bal« papulta »#h-t* 'H B»*~h;nsJd«nA«
6. Būk moderatorium Švieses kairta . d«aiine: pfrro. V i DM?taila fLiaJF, t-aptpo#, \Hna iJpaJd*o*. Janina
Monicjt^VUrkik Eiti KjrtazMki**nA. M M - U K.-TK*-"V-I***
Nuotr v
Sontkxm
Petrai Matekūnas
Mttinla Lang*, ***>* Wde*nių žvilgsnių į gyvenimą.
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gyti širdies ligomis sergantiems
žmonėms.
E L E K T R O S IR
Prieš šešiasdešimt metu, kai
VANDENTEKI0
pasaulis
susidomėjo
įvairiais
aliejais mitybos reikalams, tada R E M O N T O D A R B A I IŠNUOMOJAMA — F O B EENT
M1SCELL A.VEOl'S
Apie sparčiai artėjančią lais šiais metais žmonės perka. Bijo, akys nukrypo į sojos pupeles,
atliekami
sąžiningai.
vojo pasaulio lietuvių šeštąją kad vėliau jų gali negauti. Pa tuo tarpu Rusija pradėjo augin
Small Store or Office
Tautinių šokių šventę dar ma manykite, salėje apie dvylika ti daugiau saulėgrąžų, nes jos at
Skambinkite 434-6828
F OE B E N T
SIUNTINIAI I LIETUVA
žokai šnekama. Atrodytų, kad tūkstančių žiūrovų. Vargu su sparios klimato
on Lithuanian Plaza Court. $125.00
svyravimams,
ir kitus kraštus
per month, heat included,
visi komitetai ir vadovai snūdu- tilps. Bus vargo pavėlavusiems. šalčiams ir sausroms. Šiandien
E
L
E
K
T
R
O
S
NEDZINSKAS, 4058 Archer Avt.
BROKER — 434-9611
- riuotų. Bet vieną popietę Para Kiti pirko bilietus ir į arte- į s ^ e t ų Sąjunga pasaulinei rinĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Chicago, m. 80632, tel. 927-5981
moje sutinku šventės rengimo jančius Lietuvių operos spektak ^
Turtu Cbic*#o« mleato leisim*.
| | | | T [ r [ , a p i e 53 m i L t o n ų
IŠNUOM.
kambarys
rūsyje.
Švie
Dirbu
ir
u*mie»ty
Dirbu
greitai,
ga
• komiteto pirmininką Joną Ta- liūs - - Carminą Buraną ir Pa- į j ^ J į ^ , sėklų. Prieš trejetą rantuotai ir »ai1ningal.
landį. Jis juokaudamas aiškino: jacus.
metu Amerikos ūkininkai ju be 4614 S. Talman Ave. 927-3559 sus, šiltas, s u baldais ir patogu llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
mais. Marąuette Parke. *778-8645.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
— Turiu užtikrinti, kad šven Šventę pamatyti kiekvienas veik neaugino, bet pakilus alie
ta tės rūpesčiai niekada nebuvo pa norėsime. Šoks jaunimas ir se jaus ir margarino suvartojimui,
IŠNUOM., suaugusiems, 5 kamba
Ej miršti. A š nepaprastai džiau nimas, apie 2300 žmonių. Neabe 1979 m. rinkai jie pateikė 3,6 mil.
rių butas Marąuette Parke. Skamb.
T A I S O
giuosi, kad visos komisijos jau joju, kad, jį išvydus, nevienam t. saulėgrąžų sėklų. Beveik visa
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
436-4898 po 4 vai. popiet;
Apdraustas perkraustymas
saulėgrąžų sėklų produkcija yra
MASINAS ir ŠALDYTUVUS
sudarytos, visos nuoširdžiai dir ašara per veidą nuriedės.
šeštad.
ir sekmad. 9250163
eksportuojama
į
V
a
k
Europos
Kreiptis
į
Hermaną
Deckį
Visai
rimta
pozicija
—
finan
{•airių atstumų
ba. Kiekvienas žino savo taką
TeL 585-6624 po 5 T. vak.
kraštus,
kurie
įsileidžia
be
muito,
sai
Sakoma,
kad
reikės
180,000
ir kiekvienas skuba juo, atlik
IŠNUOM. 5 kamb. butas nuo geg. 1 d.
TeL 376-1882 arba 376-5996
Kalbėti lietuviškai
Marąuette Pke. prie vienuolyno.
damas savo darbus ir tuo už dol. išlaidoms padengti. Būtų tačiau saulėgrąžų aliejui užde
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillilili
Skambint 434-8852.
tikrindamas šventės sėkmę. Jau gerai, kad visos lietuvių koloni- damas 10 procentų muitas. JAV
žinote, kad telkiame lėšas. jos pasistengtų parodyti solida rinkoje pradeda įsigalėti pagaPACKAGE EXPRESS AGENCY
rūmą, kad savom grupėm įdėtų J m į n t a S iŠ saulėgrąžų sėklų alie
- Džiaugiuosi baliaus pasisekimu, d o
_ a p m o k ė t u keliones jus — Puritan ir margarinas —
R EAL E ST A TE
MARIJA NOREIKIENfi
nors tautiečiai už lėkštę klojo Būtų džiaugsmas čikagiečiams, Promise.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
KILIMUS IR BALDUS
Labai pageidaujamos geros rūšies
po 50 doL Atsimenate, kad ba-; k u r i u Q S p a n a š ū s renginiai geroOPEN
HOUSE
Plauname ir vaškuojame
Geltonžiedė saulėgrąža, anks prekes.
iš Europos sandelių.
lius buvo šaunus. Tikiu, kad tai kai išdžiovina. Bet, kai širdyje čiau buvusi pasigrožėjimo objek 2608 W.Maistas
69 St. Chicago, m . 60629.
visų rūšių grindis.
Sat, April 12th 12 to 4 p. m.
TEL. — WA 5-2787
I duos pajamų. Norėčiau, kad ne džiaugsmas, tai ir finansiniai tu, šiandien pradėjo maitinti
BUBNYS — TeL RE 7-5168
Sun., April 13th 1 to 5 p. m.
liktų nė vieno tautiečio, kuris sunkumai įveikiami.
žmones.
501 FOREST AVE.
neįsigytų laimę nešančių bilie
WILLOW
SPRINGS, ILL.
P. /•
i. Janušaitis
tų. O jų gali įsigyti pas organiACE R 0 0 F I N G
5
bedrooms,
2
baths.
Cedar ranch.
IndustrtaJ and Commercial Accta.
' racijų vadovus ir pas šventė*
Across
from
Forest
Preserves.
invlted.
KŪNAS IR MINTYS
Litbaanian community given priority
. rengėjus.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
Pree Estimates — Insured
SAULĖGRĄŽA
Sėdiniuodavo
jis
šeštadienio
Fiat roofs — Hot tar — Coating
Gėriuosi Tautinių šokių insti
Atdari apžiūrėjimui sekma daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
Gravel — Aluminum
vakarais,
galvodamas
apie
vopilna apdrauda.
tuto ir piiTnininkės Galinos GoTai gražiažiedis vienmetinis
798-0244; 18025 Durie Hwy. Homewood dienį nuo 1 iki 4 popiet sekan
kur
galėtų
nusimaudyti.
ma
TeL — WA 5-8068
bienės talka. Nijolė Pupienė, vy j augalas, kuris buvo auginamas ir! ^'
tieji namai:
Buvome
tokie
neturtingi,
bet
riausioji meno vadovė, jau nak- i Lietuvoje. Sėklos valgomos kaip
3551 W. 66 Place — 2 mieg.
iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimm
* timis nebemiega ir jos širdyjej slanėstas ir iš jų spaudžiamas turėjome švarias mintis.
5134 S. Avers — 2 mieg.
(vairiu prekių pasirinkimas n»nebetelpa rūpesčiai, kad tik gru | aliejus ir daromas margarinas.
B £ A L E S T A TE
7240 S. Rockwell — 4 mieg. brangiai A mūsn sandelio.
pės gerai išmoktų repertuarą, i Saulėgrąža yra kilusi iš šiauri- STYLE PAINT & DECORATING CO.
COSMOS PARCELS EXPRESS
BUDRAITIS REALTY
G A R F I E L D RIDGE
Tvirtose rankose yra ir muzi- • nes Amerikos, bet plačiai papli- Wi£h this ad — Spring special, 5 rms.
2961 W. 61 St, Chicago, m. §062*
2-jų aufežtų pastatas su neribotom
kinė dalis. Muziką Faustą Stro- 1 tusi Sovietų Sąjungoje, Rumuni- painted — low as $250.00.
Tel.
—
767-0600
galimybėm. Puikus gydytojui. Auto
Satisfaction Guaranteed
SIUNTINIAI Į LIETUVA
lią, mūsų jaunimo iki širdies gel į joje, Argentinoje ir kituose krašmobiliams pasistatyti vieta priekyje
•825 W. Archer — TeL 460-7547
ir kieme. Krautuvei patalpa. Arti
Telef. — 125-2717
mių pamiltą, pažįstame gerai. I tuose. Saulėgrąžų aliejus ir rnarMidway
aerodromą.
Informacijai
586-0011
skambinkit
Vytautas Valentinas
, Jis šventėje šokius palydės tik- garinąs gydytojų patariamas vai
lllllllilIlIHIlIlIlIlIlHllllllllllIIUMlliUUUl
ERA
Cavelle
rai žavia muzika. Žodžiu, apara
7 kamb. narna*. 2 vonios. Gazu šil
TeL 636-1111
tas dirba sutartinai, galiu už
dymas. Marąuette Parke. Del ligos IIIUlilIlIlIlIlIIIMIIllllllllllIlUIIUUlUIIIIM
tikrinti, kad ir šeštoji Tautinių
By owner — 6 room from*. 3 bed- parduoda pigiausia kaina. $29,500.
šokių šventė bus lietuvių tau
rooms, l į 4 bafhs. Fully carpeted
Puikiausio muro 22-Jų metų bunLicenaed, Bonded, Inanrad
throughout.
Oak cab. kitehen. New
tos išeivijoje pasididžiavimas ir
galow.
2
miegami.
Pušų
sausas
beisaluminum
siding.
Storms
&
sereens.
Nauji
darDei ir pataisymai. Virtuvės
kultūrinis triumfas.
2 car gar. 50' x 125' lot. St. Nicholas mentas. Graži vonia ir ekstra tuale ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
Kažkas šnekėjo, kad i šventę
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz
Parish. 436-2298
bilietai labai perkami. O man
Karpatai. 2 auto. garažas. Tuoj ga džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite užimti. Marąuette Parke. — lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
jų reikėjo net vienuolikos. Mū
Pirkite žeme dabar
de ir telefoną.
$52,500.
sų bičiuliai atvyksta iš tolimo
Labai geras saugus investavimas.
sios Floridos šventėn, tad reikia
Platus sklypas. Geroje vietoje in
Geros pirkimo sąlygos. $6,000 už
SERAPINAS — 836-2M0
viską iš anksto sutvarkyti
vestuoti ateifiiai, ir kaina nudergta.
akrą.
'Hiiiiiiniiniiiiiimiiiiiiiimiiiiininuunn
Skubu i "Gift lintemationai"'
ABROMAITIS R. E.
OflM veikia automatinis telefonas.
Natalijos ir Jone Vaznelių pre
1005 Porter St,
10% — 20% — 3 0 % piaiau
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai už
kybą. I r čia eilutė prie bilietų
apdraodą nuo agnias Ir automo
Lemont, m. 60439
ar angliškai ir paduoti savo telefoną bilio pa mus.
į Tautinių šokių šventę.
TeL 257-6675
bei pavardę, kada jums patogu namus
FRANK
ZAP0LIS
Po gerokos valandėlės prisiapžiūrėti.
yriau ir aš. Maloniai nusišypso
Telef. GA 44164
LEMONT
3208i/j W. 9Sth Stratt
jo N. Vaznelienė ir sako:
HTLLCREST ESTATES
— Ar nebūsite pavėlavęs?
Tautodailės instituto Detroite Velykų margučių dažymo vaisiai.
iiiiiiiiitiiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiinii!
Matote, kaip sparčiai bilietus
Nuotr. Jono Urbono Beautiful a!l brick ranch with 4 bed2625 West 7lsf Streei
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 12 d.

CLASSIFIED

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTO ARTĖJANT

I

GUIDE

A. V I L I M A S
M OVIN G

VALO ME

M OVIN G

f

PASKUBĖKIT

MISCELLANEOUS

PUSMEČIUI
$121.00 Chicagoje

$93.00
CicsrsJ •

(10/20/5/UM)
Pensininkams auto apdrauda
Amžius 82 iki 80 m.
6529 So. Kedzie Avenue

J. BACEVIČIUS — 778-2233

Ž-M Construction Co.

•c

Nasja statyba ir bet koka
Pasinaudokite žiemos
Vidaus remontams.
BEONIUSMAamtEVlCITJS
VYTENIS 2YGAS
Skambint po e vai vak. 448-7871
ainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUHiiniiiiiinui

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"
Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip
pat grasai papuoštų lėlių.
•Draugo" adresas: 4545 West
6Srd S t , Chicago, m. 60628.
iiHHmniiimiiiiiiimiiiHimiiimiHiiinro
SSlf " — i .Y sjSJSJMMSMSJSJSJSJSJSJSJi

V. SASNAUSKAS
atlieka {vairius

PLUMBING

CEMENTO DARBUS
šaligatvius, laiptus Ir Irt.
Skambint GR 6-8402

HELP WANTED — VTBA1
EARN WHIL£ YOū LEARN
Young man wanted to learn
roofing.
Call 254-8773
EXPERBENCED MACHIXE
ASSEMBLEB

Valdis Real Estate

~-53fi«fiĖ^~ '-*

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS ( LIETUVA IR ĮVAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

t

PACKAGE EXPRESS & TRAYEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSTLTORG)

t

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019

TEL — 581-6590; 581-7729
Siuntimai, siunčiami per mūsų firma, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

rooms, full finished basement, 2 car
attached gar. and fenced yard. Possible related living.

**Vc«i »*>v B>v Cf-rt>tn«r<i» a i d *«•
w t n « i 'o t»oin . naAflS • « » r*„m#*«t#
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MOSC

i
Ir

i

An«otown, Pa, — 126 nighman Streat
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
Bnffmk) 12, N. Y. — 701 Ftibnora Aveirae
Cheater, Pa. 19013 — 28!9 W. 3 St.
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenoe
Chicago. m. 6062S — 2808 West 99 Stn*t
Chicago, IUL 80609 — 1855 West 47 Street
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Road
Detroft 12, M3eh. — 11601 Jos Campau Avenue
Hamtramck, Mlch. — 11339 Jos Campau Avenue
Um Angeles 4, CaHf. — 158 So, Vermont Avenoe
New York S, N. Y. ~ 78 Second Avenue
New York S, N. Y. — 324 E. 9 St
Mlaral Beach, Fla. 33139 — 1201 17 S t
PhOadelpMa, P a 19123 - 1913 N. Marshall SL
Phoenta. Ariz 85027 — 22047 Black Canyon Hwy
Rabway, N. J. — 47 Eaat Mflton Avenoe
SUve* Springs, Md. — 1002 Kenaebec Ava.
Soirtn Rlvar, N. J. — 41 WWtehead Avenue
Syracuaa, N. Y. 13204 — 515 MarcelhM Street
Foreat Hm«, N. Y. 11375 — 6940 Fleet S t

SKYRIAI ;

925 CLIPTON AVE

_

„

_
_
_
_
„
„
_
„

„
„

„

„

„
„

_

_
_
_

_
_

".

.„

435-1654
342-4249
833-0090
895-0700
Te!.: 215—497-2382
_
488-2818
925-2787
3788755
(218) 845-8078
365-6780
365-6740
385-6550
_
874-1546
475-7430
305-873-8229
215-WA-*8878
802-942-8779
381-8800
301-589-4464
257-6320
475-9746
(212) 268.1594

NAUJI SKYRIAI:
LAKEWOOD« N, 1. 98701 — 234 S«eoad S t

HEJIKIMEB, t Y — • s O M M I f HDl

ef\tcdtu. One.
201-779-1095

„ SSS-S4S4
SlS-8*t-SS3t

CLIFTON. N J

07013

OAD ?9
IL 7994 MA 3 17T9

f * "
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Obtain the Prope^tv Report
fequired by Fedefat iaw
dod read i« before signmq
anything No Fede'a! agency
has Įudąeo tne mef ifs or vaiue
if any. of t h u pfoperty
AD16808IU)
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We'll help you make the right movė.

iiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiir

TELEVIZIJOS

PIRKTI AR PARDUOTI,
Kreipkite* }

M I GLINAS TV

Metai fabricating ;ob ne«ds ahop
peraon with at least 3 yrs. experienc«
in mechanlcal drafting. Varied duties
will include "Preparing
flat pattam
drawtngs and making1 layouts." Ex.cellent math background (Trlg reąuired) and knovledge of metai
fabrlcatlng wouM be helpful. W e atfer an ezcellent salary and beneflt
package.

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Putoki Road

1346 W. M St., taL 77S-1488

Tel. — 7674)600
Independently owned and operated

VIZITINIŲ K0RTEUŲ
BEIKALŪ

DETAIL DRAFTER

Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražus paprotys. Bisnieriai jas pla Call S. 00RD0VA 538-8700
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
iiiiiiHuiiiiiiiiitiiiiiniiirniiimniiiiiiiiini mų atstovams turėti gražias visiBL00MER-FISKE, INC
tines korteles.
4 butai. Mftrinis. Lemontc.
4000 S. PRINCETON AVE.
Kreipkitės j "Draugo" adminis
s-IV butų marinis. Gerai užlaiky
(39th & Dan Ryan)
traciją visais panašiais reikalais.
tas.
Marąuette Parko rajoną.
Būsite patenkinti mūsų paamraaviCHICAGO, ILLINOIS
Rcaotranas su narna ir visais įren- mu.
an E<juaj Opportunity Employar M/F
ŠIMAITIS REALTY
iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimrai
Insoranea — Income Taz
H E L P
W A N T E D — M A L Ė
t
F E M A L E
Notary Publie

2951 W.63rdSt., 438-7878
Tel. 839-1784 arba 839-5568
iiifiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimimiiiiiim
miiiiinmiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas
Draudimai — Valdymas

Apsimoka skelbtis diati. DRAUGE

Notarlatas — Vertimai

oss jis plačiausiai skaitomas įie-

BELL REALTY

wa yra iSĘfomm prlainajnoa

B & S set up and operater. Good
working conditions. A / C shop. Top
wages for top man.
OONTOCB SCKEW PRODUCTS
Eik Grove VOlage, O ,
593-1702
įiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

INCOME TAX

tnvrų diecraitls, gi skeliamų kai

Automatic Screw Machint

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

JEI GALVOJATE

M u m p«<« • • " « • ' ° * »"

L1B-.

MAJLBACH ENGINTIERING
6139 W. Ogden, Cicero. 652-89K)

Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINŲ iškvietimai, plUoml
PILJETTBes PRAITMJLI ir
kitokie blamka.1.
ilIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIUIlllUlUlUlUUUlilIIM

Florida homes
with homesites
from $26,660
Choose * r o m 1 bed
room/1 bath to 4
t)e<Jroom/2 b d t h
homes *n 6 Deltona
planned c o m
munaies'located
throughout Florida.

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
SOTARY P t f B l I C

4259 So. Bfaplewood, tol. 364-7450

WOLSKI REALTY — 257-2234

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais Ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

M. A.

Tei. 737-7200 M 737-8534

Needed immediately. Mušt speak
Englisb. Apply —

i.
BACEVIČIUS
8529 S. Kedzie Av. — 778-223S
**iMKiinitmniimiimiuiiniuiiiuiiniiiu ^

MACH INISTS
We have IMMEDIATE 0PENINGS for:
V TOOL & DIE MAKERS (Joumeymen — Day»)
v HYP0 TOOL GRINDERS (Days)
v TURRET LATHE (Joumeymen - Nights)
v HARDINGE BENCH LATHE SET-UP k 0PERATE
(Joumeymen - Nlghta)
TOP WAGES . , . UNION BENEFITS . . . OVERTIME
Oompany paid medJcaJ plan mcradlng eye and deotal care.
APPLY IN PEBSON OR CALL — 6 7 1 - 3 0 0 0

BINKS MANUFACTURING COMPANY

9201 W. Belmont Averrae

Franklin Park# VL

An Eąuzl Opportunity Employer M/P

v

Bet atsiranda. N e visada lengvai, į
bet grupė vis laikosi ir laikosi
neblogai, nors kartais jau ir su
pašaline talka. Grynu amerikiefiu, rodos, joje dar nešoka, bet'
šiuo metu jai jau groja lietuvius
labai pamėgęs jaunas amerikie
tis Andrew Smogin.

LIGONIO DŽIAUGSMO
Chicagos geradariai sudarė
fondą, kuris
duos galimybę įvyk
KU
^J"
<3V^'
11omu smegenų ser
pa-gy*
gančiam W. Hannon, 11 m.,
svajonę — nuvykti j Disney
Workl, Floridoje. Jis s u šeima
skris balandžio 27 d.

Šiuo metu „Lazdynas" jau yra
pasiruošęs šokių Šventei ir visą
jos programą .parodys Eisenhart
auditorijoj. Tenai, žinoma, susi
rinks daug amerikiečiu, bet ir
mums patiems verta pažiūrėti,
nes tik retas tegalėsime nuvykti
į Chicagą, o nepamatyti savo pa
čių jaunimo daugelio vakarų
įtempto darbo rezultatu turėtų
būti lyg ir nepatogu.

MIDWAY

r»f.

tMH>H

€4*A

MOKYKLOS SUKAKTIS

Šv. Ritos mokykla, Washtenaw Ave. ir 63 gatvė, Chieagoje,
kurią lanko ir lietuvių vaikai,
balandžio 12 d. švenčia 75 m.
sukaktį.
MAŽINA MOKESČIUS

Illinois atstovų rūmai 159 bal
sais prieš vieną nutarė dar vie
(j.) nu centu sumažinti mokesčius,
imamus parduodant vaistus ir
maistą. Tas įstatymo projektas
AERODROME
dabar perduotas senatui.

Midway aerodromu kovo mė
nesį pasinaudojo 28,100 keleivių
25%
daugiau negu vasario
Rochesterio, N. Y., tauti nių šokių ansamblis "Lazdynas".

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 12 d.

mėn. Per penkis mėnesius Midway aerodrome buvo 131,000
keleivių.
Lėktuvai skrenda j
Clevelandą, Detroitą ir Kansas
City. Pradės skristi ir į Las Vegas.

MOKYKLŲ VADOVAS

„LAZDYNAS"

Balandžio 19 d., 7 vai. vak.
„Lazdyno" tautinių šokių grupė
, fr cengia savo pavasarinį vakarą Ei. senhart auditorijoje (657 East
%
Jlve., Rochester, N.Y.). T a vie.". ta Rochesterio lietuviams yra ne
tik gerai žinoma, bet jau ir įpras
ta, nes tenai kieme vyksta kasmepaskui Saulius Jankus, bet, tiems j mas, negu mūsų pačių. Tas tei'.gtįfiės daugelio tautų vasarinės, o
išsikėlus iš Rochesterio, tautinių I gimas ir turi pagrindo, nes mums
pgčioįe auditorijoje kalėdinės
šokių būrelio gyvybė pakibo ore. | „Lazdynas" pasirodo gal porą syšventės, kuriose visada dalyvauja
Tada pasiryžo Jadvyga Reginie- į kiu per metus, o amerikiečiams
' i F lietuviai.
nė. Ji pasiėmė ir tempia tą ne- i nebežinia kiek. Cia pat Rochestei: 5?
-* ' Si kartą visą programą atliks
lengvą vežimą ligi šios dienos, i ryje jie net du kartu pasirodė
vien tik mūsų „Lazdynas".
N e tik tempia, bet perorganiza-' Nazareto kolegijos Meno c. sa
Kai meti akį. į jau trisdešimt
vo, įtraukė į pagalbą tėvus. Jie'Jėje. Vieną sykį pasirodymas buvienerius metus gyvą išsilaikiu
išsifinko tėvų komitetą, kuris ne vo be bilietų, ir salę pripildė vi
sį tą šokėjų ansamblį, suima net
ša didelę dalį administravimo sokio amžiaus amerikiečiai, ypač
savotiška nuostaba. Daug žmo
naštos. Šiuo metu tėvų komite daug buvo jaunimo. 'Kitą kartą,
nių per jį perėjo, kai kurie dar
te yra A. Olienė (pirmininkė), pemai, jie toje pat salėje, pasi
čia pat jau gerokai įžilusį plau
J. Laukaitis, R. Tamošiūnas, K. telkę Onos Mikulskienės kanklių
ką nešioja, kiti išsiblaškė po ki
Mačiulis, N. Pierce ir Zlotkienė. ansamblį, atšventė savo trisde
tas vietas, net ir anapus AmeriBe to, daug talkina Jadvyga Poš šimtmetį. Tą sykį jie gana vy
kos, rle vienas jaų_ir_vįsišxai i
kienė. Ji siuva ir tvarko šokėjų kusiai atšoko ir suvaidino rugia
anapus išėjo, o šokėju ansamblis
drabužius, Birutė Litvinienė ang pjūtės pabaigtuves.
vis tas pats, vis tokie pat jauni, lų kalba pranešinėja, Stasys Il
Baigiant reikėtų priminti dar
linksmi veidai, vis tokios pat te- gūnas kada reikia grimuoja, Liu
vieną
„Lazdyno" aspektą, kurion
bemiklios kojos. Kai pasidairai da cija Laukaitienė suteikia visokią
nejaučia
didelės lietuvių vietovės.
bartiniam ansambliuke, jau už meninę pagarbą.
Jose
jaunimo
yra tiek, kad šokių
tinki anų pirmųjų vaikus. Ir ne
Kai tautiniai šokiai susiorgani vadovas turi iš ko šokėjus pasi
tik čia Rochesteryje, bet pirmųjų
zavo,
buvo čia geras būrys jau rinkti. Norėdamas tenai gali ne
--Rochesterio tautinių šokių šokė
nimo,
suvažiavusio iš įvairiu sto tik surinkti, bet pasiimti tik tuos,
jų vaiky galima užtikti ir Toron
vyklų
Vokietijoje, ŠOL-CUSIŲ įvai kurie jam tikrai tinka. Ne Ro
te, ir Chieagoje, ir Detroite, ir
"^turbūt dar daugely kitų vietų. Jų riuose tautinių šokių susibūrimuo chesteryje. Čia jaunimo tėra tiek,
vaikaičiu man pačiam dar nie- se. Jie lengviau ir būrėsi ne tik kad beveik visi turi šokti. Kar
k«r'neteko užtikti, bet nedrįsčiau pasirodyti saviesiems, bet išeiti tais atsitinka taip, kad prieš k u""įteigti, kad ir tokių kur nors ne ir į amerikiečius. Taip ir buvo. i H laiką (prieš metus ar porą)
pasitaikytų.
Trisdešimt vieneri T u o kartu čia studijavo Danutė Į tą pačią Reginienę girdėjau sa^ittetal yra ilgas laikas, bet turėjo Saladžiūtė, judri ir veikli, tai ji: kant: „Nežinau, ką šiemet reit -kas nors ir tą vis atsinaujinantį, ir rado daugelį progų, kur mūsų j kės daryti, iš kur reikės iškasti
-Jaunimo būrelį vis iš naujo telk- j [aut™ai; š o k i a i galėjo pasirody- j porą vyru- Nebent reikės pirkti
vien amerikiečiams ir visur bu-! ar iš kur skolintis". Atrodo, kad
ti, o sutelkus šokio ritme išlaivo
sutikti su entuziazmu. Kai kas Į^irktis ar skolintis dar nereikėjo,
"icjfti. Pradėjo daugiadarbis Stasys
•""Ilgūnas ir ištesėjo net keturioli tvirtina, kad Rochesterio lietuvių i bet kai vienas kur išvyksta, tuoj
k a metų. Turbūt jam buvo ne tautinių šokių ansamblis buvo į kyla rūpestis, kas jo vieton stos.
'taip jau lengva, nes tik žiūrėkit:
šalia tautinių šokių vadovo, dar
buvo ir skautų vadovas, ir cho*3įį dainininkas, ir Mcntrealio bei
.

•1*7..

(Atkelta iš 3 pusi.)

J. V.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Liucija (Polujanskaitė), duk
tė Ina, žertas Robertas Paviour, sūnus Albinas, marti Dana, anūkai
Danutė, Andrius ir Paulius, sesuo Burokiene ir kiti giminės Amerikoje,
Kanadoje ir Lietuvoje, bei draugai ir pažįstami.
Kūnas
ter, N. Y.

Funeral Home koplyčioje^ Roches-

Nuoširdžiai kviečiame visus- gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, duktė, sunūs, marti, žentas ir anūkai.

J u Chicagos švietimo tarybos vadovu turės būti Tfoomas
G. Ayers, Commonwealth Edi
son bendrovės pirmininkas ir

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
DOVYDAS P. GAIDAS ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage A v e n u e
Telefonas - - YArds 7-1741-2

K A

-

JUOZAS NAVICKAS
Mirė 1980 m. kovo mėn. 26 d. Palaidotas kovo mėn. 29 d. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse Chieagoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems dalyvavusiems šermenyse, pamaldose ir palydėjusiems velionį
j amžinuo poilsio vietą.
Dėkojame visiems asmenims bei organizacijoms pareiškusiems
užuojautą žodžiu, raštu bei spaudoje, atsiuntusiems gėles, aukoju
siems šv. Mišioms ar labdaros organizacijoms. Taip pat dėkojame
karsto nešėjams.
Ypatingai dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas ko
plyčioje, atnašautas gedulingas šv. Mišias ir pasakytą prasmingą,
paguodžiantį pamokslą bažnyčioje bei palydėjimą j kapines.
Dėkojam Rožančiaus ir Adoracijos būrelio narėms, atkalbėju
sioms rožančių ir kitas tradicines maldas koplyčioje.
Laidotuvių direktoriui D. Petkui dėkojame už rūpestingą ir nuo
širdų patarnavimą.
Liūdinti 2mona Marijona ir sūnus Zigmas

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tet. 422-2000

Mylimai motinai

A. t A. ELENAI KARAITIENEI mirus,
sūnų ALGIRDE ir jo žmoną VIKTORIJA, anūkus
GINTARE ir AUŠRINĘ su ŠEIMOMIS giliai ūžian
čiame ir kartu liūdime.
RIMVYDAS IR GIEDRA SIDRIAI
LINAS IR REMA SIDRIAI
ALGIS R IRENA KUDIRKAI

A. f A
FELIKSUI KURKULIUI mirus,'
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JUOZAS LAURINAITIS

Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Dairnid. — Tel. 523-0440

Savage

Laidotuvės įvyks šeštad., balandžio 12 d. Po gedulingų pamaldų
Šv. Jurgio bažnyčioje bus nulydėtas į kapines.

Aleksandra ir Stasys Petokai
Vytautas Petrauskas

Gyveno Chicago, Illinois. Brighton Parko apyl.
Mirė balandžio 10 d„ 1980 m., 10:30 vai. ryto, sulaukęs 81 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje.
Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija, sūnūs Maldutis, gyv.
Brazilijoje, Antanas, marti Aldona. Juozas, marti Gladys, duktė Se
selė Mary Jonė, Svč. M. Nekaito Prasidėjimo vienuolė Putname, sū
nūs: Stanley, marti Judy, Viktoras, marti Barbara, Peter, marti Mary
Ann, Ronald, duktė Diane, žentas James Ketriuošius, Lietuvoje sesuo
Petronėlė Steponavičienė, 13 anūkų, 1 proanūkė, ir kiti gimines,
draugai ir pažįstami.
Priklausė Šaulių organizacijai. Sakių klubui, Tauragės klubui,
Krivūlei ir Brighton Parko Liet. Namų Sav. dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas Šeštadienį, 5 vai. vak. Eudeikio koplyčio
je, 4330 S. California Ave.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 14 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus nulydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentas, anūkai
ir proanūkė.

pašarvotas

Mere J . Byrne pareiškė, kad

jo žmonai LIUCIJAI, sūnui ALBINUI bei jo šeimai
ir dukrai INAI su šeima reiškiame gilią užuojautą.

RIMTIES VALANDĖLEI
Kai po kiek laiko slaugė vėl
"''atėjo į palatą," inžinierius gu
lėjo aukštemmkas, besišyp
sąs, nejudėdamas. Slaugė pa
ėmė jo ranką patikrinti pulso.
Bando judinti — jokio gyvy
bės ženklo.
v M Buvo pašauktas gydytojas,
^Jfįuris konstatavo širdies prie-puolį. nes tas ligonis kitų rim
tų ligų neturėjo.
/5..iSekancios dienos rytą atri*vyko inžinieriaus motina ap
lankyti savo sūnaus. Išgirdusi
!; tiesą, išbalo, tyliai ištarė: "Tai
negalimas dalykas. Aš dešimt
T, metų už jj meldžiausi, ir tiI kėjau. kad Viešpats bus jam
B gailestingas bent mirties
V, valandą." Slaugė, kuriai teko
,'t nemaloni pareiga pranešti
u apie sūnaus mirtį, jai pasakė:
!*. "Viskas tvarkoje. Sūnus prieš
'* mirtį susitaikė su Dievu".. MoR tina tik tiek tepasakė: "Dabar
suprantu, kad Dievui viskas
»i galima. Tikiu j maldos ga-

P A

Gyveno Rochester, N. Y.
Lietuvoje gyveno Panevėžyje ir prie Linkuvos, Muravoto dvare.
Mirė balandžio 9 d., 1980, sulaukęs 92 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Svėdasų valsč., Ruzgų k.

nau

pirmas, kuris pasirodė amerikie
čių televizijoj. Ir pasirodė ne pra
vyriausias vedėjas
bėgomis, bet kiek pamenu, šoko
ištisai net keletą šokių, ar tik ne
GRAŽIA PINIGUS
Hamiltono teatrų grimorius (taip visą pusvalandį.
pat ir vietinis dramos būrelis be
Chicagos apylinkėse daug
IRANIEČIU VIZOS
Vėliau ryšys su amerikiečiais
jo neapsieidavo) ,o šalia to dar su
mokesčių mokėtojų, užpildę moChicagos imigracijos įstaiga j kesčių lapus, gauna gražinamus
gebėjo lankyti ir Rochesterio tech buvo kiek atslūgęs, bet Jadvyga
paskelbė,
kad Irano studentai J permokėjimus. Vidutiniškai šieReginienė
-jį
vėl
atgaivino
ir
taip
nologijos institutą. Vistiek atėjo
turi
teisę
prasyti,
kad jų vizos j met gražinama maždaug po 550
laikas, kad reikėjo ko nors atsi išplėtė, kad kai kas net sako, jog
būtų
pratęstos.
sakyti, ir tas atsisakymas krito „Lazdynas" (taip jie pasivadino
doL
tautiniams šokiams. Trumpą lai perėję į Reginįenės vadovybę)
ką vadovavo Ramūnė Vilūnaitė, amerikiečiu tarpe geriau žino-

LIETUVIAI ROCHESTERY

A. f A.
FELIKSAS KURKULIS

PHILLIPS - LABANAUSKAS

A.f A.
ELENAI KARAITIENEI
mirus, sūnų ALGIRDE, marčią VIKTORIJĄ, ANŪKUS
ir GIMINES nuoširdžiai užjaučia
Namy Savininkų Draugija
Union Pier, Michigan

3307 SO. LITLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314

VV. 23rd P L A C E

2424 VV. 6Pth STREFT
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III.

T e l . VTrginia 7 - 6 6 7 2

Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
3319 SO. LITUANTCA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTEP STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 5flth Ave.. CICERO. I I I

Tel. OLympic 2-10O3

i
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 12 d.
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IŠ ARTI IR TOLI

X Ini. Petras Rulis. vienos
Vaitkus Jonas, Žekonis Anta
didelės kompanijos elektros sky
J. A, VALSTYBĖSE
nas ir Žičkus Antanas.
riaus vedėjas, buvo išvykęs ke
— Dr. inž. Stasys Bačkaitis,
Biuletenis savo žinią baigia:
lioms savaitėms j Europą susi
JAV Transportacijos ministeri "Pažvelkite į mus visus ir pa
pažinti, kas įvairiuose kraštuo
jos pareigūnas, Washingtone, matysite, kad daugelis iš mūsų
se yra atsiekta energijos taupy
D. C., išvyksta į Londoną, kur jau pribrendę piūčiai".
mo srityje. Jis aplankė V. Vo
dalyvaus Britų Standartų insti
Į Kanados lietuvių katalikų
kietiją, Belgiją, šceicariją, Ang
tuto ruošiamoje ISO (Tarptau centro kvietimą jungtis bendron
X Reportažas iš "Draugo" liją ir kitus kraštus.
tinio Standartų instituto) kon maldon už persekiojamus tikin-"
x Rūta Arbienė su sūnum
romano premijos įteikimo iš
ferencijoje balandžio 24-26 die čiuosius Lietuvoje atsiliepė ir
kilmių St. Petersburge, Floridoj, dr. Alvydu praleido mėnesį ato
nomis. Po to jis referuos JAV Toronto vyskupas pagalbinin
bus per Margučio radiją perduo stogų Floridoje, kur duktė Gina
Transportacijos ministerijos rei kas A. M. Ambrosic, kuriam
tas šį pirmadienį 7-8 V. r. ban dirba miškų gamybos ir tyrimo
kalais Europos Ekonominės ben pavestos etninės parapijos ir
pramonėje.
ga 97,1 FM.
druomenės technikinio skyriaus centrinė Toronto miesto dalis.
x D.r Algimantas Galinis yra
X Brighton Parko apyl. ko
suvažiavime, kuris įvyks Brita Savo atsiliepime šis vyskupasvienas
Michigano
miesto
Memorespondencijoj (balandžio 10
nijos aplinkos (Environment) rašo: "Dėkoju už laišką. Jaučiu
Dail. Anastazijos ir Antano Tamošaičių knygos 'Latiruanian National Costume' sutiktuvėse Toronte
d.) valdybos sąstate per klaidą rial ligoninės direktorių. Kaip
ministerijoje balandžio 29 ir 30 gilią užuojautą daugeliui jūsų
Nuotr. J. Urbono
kovo 16 d.
praleista parengimų vicepirm. į gydytojas jis priklauso taip pat
d. Dr. Bačkaitis yra taip. pat pa tautiečių, kurie taip ilgai kenčia
1
Šv.
Antano
ligoninei
kviestas JAV Mokslų akademi už savo ištikimybę Dievui ir
Vytauto Dijoko pavardė
X
Antanas
Masiulis,
čikagišjos į organizacinį komitetą 1981 žmonėms, kurių tarpe Jis leido
X Birutė Barodicaitė, šokusi
m. suruošti biomechanikos moks gyventi. Visi mes turime būti
ne tiktai šio krašto, bet ir kis, atnaujindamas prenumera
tą,
atsiuntė
10
dolerių
auką.
lų tarptautinį simpoziumą, kurio nepaprastai dėkingi už jų tikė
Europos baletų trupėse, atliks
Nuoširdžiai
dėkojame.
JAV GYVENTOJU
labai įdomią ir gražią pagrindi
jos dalyvavo Laisvės kovų mu kienė supažindino su vėliavos tikslas yra aptarti ir nustatyti jimo liudijimą ir už jų drąsų
SURAŠYMAS
nę partiją mūsų Operos stato
ziejaus parodoje ir pavaišino projektu. Bus stengiamasi at dabartinį pasaulio biomechani prišinimąsi blogiui, nes tuo jų
x Pranas ir Bronė Vitai, kamoje Carminoje Buranoje.
svečius. Nutarimas įsigyti drau kurti vėliavą, panašią į buvusią kos ir antropometrijos moksli pavyzdžiu ir mes stiprėjame".
nadiškiai, atsiuntė "Draugui"
Per
praėjusias
dvi
savaites
Toliau vysk. Ambrosic paaiški
X švč. M. M. Gimimo parap. malonius sveikinimus, išreiškė visi gyventojai paštu turėjo gau gijos vėliavą yra vykdomas. Vė Lietuvoje, tik su kai kuriais nį žinių lobyną ir išleisti šias
na, kad netrukus su savo t a r y 
Moterų s-gos susirinkimas bus pasitenkinimą dienraščiu, atnau ti JAV žmonių surašymo anke liavos mecenatė yra viena bi- pritaikintais šiam laikotarpiui sritis apibūdinančius enciklope
ba svarstys klausimą persekio
dinius leidinius.
šį sekmadienį, 2 vai. p. p. para jino prenumeratą ir pridėjo 10 tą. Norėdami padėti lietuviams rutininkė ir jos šeima. Vėliavos pakeitimais
jamų tautų už geležinės uždanįpijos salėje. Bus ir bunko žaidi dolerių auką. —Labai ačiū. — šią anketą išpildyti, Ethnic Com pašventinimas įvyks š. m, bir
Toliau sekė istoriko J. Dai- .— Irena KrapausMenė su gos ir bandys rasti bendrą for
mai.
x Henrikas Mockus, čikagiš- munity service darbuotojai įstei želio 1 d. Lietuvių Tautiniuose nausko paskaita apie pogrindžio anūke Elvyra Valkiūnaite iš mą maldai už persekiojamas
Skyriaus
valdyba
x Margučiu ritinėjimas įvyks kis, atnaujino prenumeratą ir! gė laikiną būstinę "Margučio" namuose.
spaudą. Jos autoriai — nežino Chicagos Velykų švenčių metu tautas.
rytoj per Atvelykį, 2:30 vai. p. pridėjo 10 dolerių auką. Labai patalpose ir atsakinėjo bei pa glaudžiai bendradarbiauja su mi. Jie kovoja prieš religijos lankėsi New Yorke. Aplankė se
nauja ramovėnų valdyba, sa
p. Švč. M. M. Gimimo parapijos ačiū.
dėjo asmenims išpildyti jų an vanoriais kūrėjais ir šauliais. naikinimą, prieš dėstomą mo sutę Koste Garbauskienę Great
URUGVAJUJ
sporto salėje. Vaikus su tėve
kyklose suklastotą nepriklauso Necke. Buvo Radio City ir matė
x Antanas Zubrys, Chicago, ketas.
Paskutinioji
nepriklausomos
— "Ąžuolyne" pasirodymą
liais kviečia Pr. Dielininkaičio UI., parėmė mūsų spaudos dar
mos Lietuvos laikotarpio istori velykinę programą. Viešėjo pas
Per
250
asmenų
pasinaudojo
Lietuvos
šios
draugijos
centro
de
Mayo salėje gražiai apra
jaunesniųjų ateitininkų kuopa. bus 10 —dol. auka. Labai ačiū.
ECS darbuotojų pagalba. Be to, valdybos pirm. N. Tumienė su ją ir alkoholizmą. Partizanų ko Anatolijų ir Aušrą Garbauskus šė didžiausio Montevideo laik
X Atvelykio nuotaikos bus
vų dėka gimė pogrindžio spau Old Bettpage, N. Y. Jų vaikai
x Olga Kprienė, West Ed- 150 asmenų skambino telefonu pažindino su draugijos pirmo da Lietuvoje, kuri dalinai pasie Viktorija ir Antanas džiaugėsi raščio "EI Dia" korespondentas.
perduodamos Lietuvio sodybos
išsiaiškinti anketos neaiškumus. sios vėliavos istorija. Ši vėliava
Chicagoje pažmonyje šį sekma meston, N. Y., užsisakė "Drau
pusseserės Elvyros apsilanky Jis apibūdino šią šokių grupę
kia laisvąjį Vakarų pasaulį.
Balandžio
16
d.
Census
Busu
kunigaikštienės
Birutės
pa
kaip geriausią Urugvajaus folk
dienį nuo 2 vai. po pietų. Bus ir ge" knygų ir atsiuntė auką.
Po paskaitos buvo pareikšta, mu.
reau
atstovai
pradės
lankyti
veikslu
buvo
dovanota
birutinin
loristinę grupę ir jam buvo sun
užkandis. Visi, ypač pensinin Ačiū.
— IJthuanian — American ku patikėti, kad tai buvo ne pro
tuos asmenis, kurie nėra grąži kėms per draugijos dešimtmetį kad būtų naudinga, jei Lietuvos
kai, laukiami.
x Papigintu knygų išpardavi nę surašymo anketų. Taip pat, Lietuvoje. Jos mecenatais buvo pogrindžio spauda būtų verčia klubas Phoenbce, Ariz. leidžia sa fesionalai, o mėgėjai šokėjai
mo
vo biuletenį anglų kalba, kuria
x Balzeko Lietuviu kultūros j
P r o S a u ž s i sakė per paštą jei dar nesate gavę, atstovai karininkų ramovės centro valdy ma į kitas kalbas.
už
muziejuje balandžio 13 d. 3 —
didesnę sumą: Viktor G. Bac jums asmeniškai pristatys ir, ba su gen. Nagevičium. Vėlia
DIDŽ. BRITANIJOJ
Pirm. K. Leonaitienės pakvies! me apstu įvairių žinių apie lie
kus (Sant
kartu
jas
užpildys.
Jei
turite
j
tuvių
kilmės
irk
itus
gyvento
5:30 vai. p. p. atidaroma estų
Gabriel, Ca.), dr. Jovas likimas yra nežinomas. M. ta, Svajonė Kerelytė jautriai
— Europos Jaunimo rašinių
skulptoriaus Valdur Motur k ū - 1 n a s Z d a n y s (Newington, (Con- surašymo anketą, bet dar nesa Tumienė išreiškė nuoširdžią pa perskaitė keletą
eilėraščių iš į jus.
konkurso
komisija praneša, kad
rinių paroda. Skulptorius, miręs necticut), Ted Navickas (Coeur, te jos užpildę, prašome neatidė dėką vėliavos mecenatei ir jos "Aušros" rinkinių. Birutininkės
1978
m.
paskelbto konkurso
šeimai. Kvietė vieningai ir įspū dėkingos už įdomią ir informuo
1971 m., buvo vienas iškilesnių D'Alene, Idaho), A. Alčiauskas' lioti.
premijų antroji dalis (350 sva
estų menininkų.
(Tampa, Fla.), Kazys Kaulinis
Surašymo anketos tikslas nė dingai prisidėti prie šio istorinio jančią paskaitą. Parengimų va
rų) bus išmokėta šiais metais.
(Philadelphia, Pa.) ir Petras ra tik suskaičiuoti, kiek yra įvykio: vėliavos priėmimo ir pa dovė S. Toliušienė, ižd. J. IvaKonkurso sąlygos
konkurse
X Tradicinis Dzūku Draugi- Dttefc (Philadelphia, Pa.).
JAV gyventojų. Anketa patei šventinimo iškilmių.
šauskienei talkininkaujant, pa
gali dalyvauti abiejų lyčių Eu
jos balius įvyks gegužės 17 d., I
kia valdžiai visą eilę duomenų,
Susirinkimo pirm. E. Dimins vaišino.
N. N.
ropoje gimę lietuviai nuo 18 iki
x Auku
7:30 vai. Jaunimo centre. StaP° 2 d o K atsiuntė: kuriais remdamasi galės spręs
30
m. amžiaus; kandidatai prcp
liukus rezervuoti tel. 925-9159 ; A Paulauskas, Alg. Gylys, D. ti, kiek valstija turi gauti atsto
mijai
gauti privalo iki 1980 m.
Domkus, K. Stankus, Ona Liu
arba 927-5980 (pr.)
vų
kongrese,
kiek
federalinių
spalio
1 d. pristatyti konkurso
termozienė, St. Mineika, Vincas
X Carminos Buranos ir Pa Linartas, Elzbieta Anužienė, pašalpų gaus apylinkės įvai
vertinimo komisijai (2, Ladbrojacų operos spektakliai, kurie Petras Levulis. Visiems esame rioms programoms ir t. t. Jei
ke Gardens, London, W l l 2PT)
TTK DU GYVI
bus balandžio 19, 20 ir 26 dieno dėkingi.
asmuo neužpildo surašymo anke
SUMAŽĖJO ŠD3DD2S
savo rašinių, išspausdintų lietu
mis, jau čia pat. Bilietų yra ir
tos ir nėra įskaičiuotas į tos apy
SMŪGIAI
vių išeivijos ar
gyvenamojo
Iš Moeiler šeimai gimusio pen
jie gaunami Vaznelių nrekvboje,
x J. Žičkus, Chicago, UI., pa linkės gyventojų skaičių, ta apy
krašto
spaudoje.
Iškarpas
ar fo
Chicagoje prieš penkerius me
2501 W. 71st S t , 471-1424. Ten rėmė mūsų spaudos darbus 10 linkė gali prarasti finansinę pa ketuko tik du išliko gyvi, ir jie
tokopijas. Rašiniai turi būti pa
iš Northvvestern ligoninės buvo tus buvo pradėtas platus kraujo
taip pat gaunamas ir Carminos dol. auka. —Labai ačiū. —
ramą.
rašyti lietuviams rūpima tema.
parsivežti namo. Ligoninėj jie spaudimo tikrinimas. Žmonėms
Buranos vertimas. Krautuvė
Rašinių vertinimo komisija,
ESS darbuotojai dėkoja lietu buvo nuo vasario 9 d. Visi pen pradėjus reikiamu metu gydy
X Ateitininkų namams prie
atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6
atsižvelgdama
į gautų rašinių
viams, kurie pasinaudojo jų pa
tis, Chicagoje sumažėjo skaičius
vai. vak., o ketvirtadieniais iki Lemonto ieškomas prievaizdas, galba. Taip pat dėkojame Pet ki gimę prieš laiką, turėjo alsa
kiekį, mecenato P. B. Varkalos
vimo sunkumų, nes jų plaučiai širdies atakų ir apopleksijų
8 vai. vak. Kviečiame visus ir kuris ten gyventų. Patalpos ir
skirtą premiją galės paskirstyti
rui Petruciui už leidimą ECS 'nebuvo išsivystę. Trys dėl to (kraujo išsiliejimų smegenyse).
iš visur atvykti ir dalyvauti atlyginimas pagal susitarimą.
A.
Bieliūniene,
suruešusi
kriauklių
1977 m. buvo patikrintas kraujo meno parodą, buvusios Miami, Fla., trim kandidatams, arba visą pre
informacijų
skambinti va darbuotojams naudotis "Margu mirė.
Lietuvių Operos statomų labai • Dėl
, ^
karaig
4
čio" patalpomis.
spaudimas 177.692 žmonėms. Liet. Amer. Piliečių klubo salėje miją (350 svarų) vienam asme
įdomių veikalų spektakliuose t
niui. Konkurso komisiją suda
Tikime, visus duomenis suve
Padidėjusio spaudimo buvo ras
x
kovo 9 d.
STRINDBERGO DRAMA
Marijos mokyklos salėje, (pr.)
Maloniai kviečiame atsilanro: P. B. Varkala, R. Spalis ir
ta 7%, tuo tarpu 1972 m. buvo
dus, Marąuette Parko lietuviam
—
Aldona
Biliūnienė.
Miami,
J. Vilčinskas.
—
„ Tia < .
~
v įkyti į tautinių šokių ansamblio bus teisingai atstovaujama.
Švedų dramaturgo
Augusto rasti 49%.
Fla.,
miesto
auditorijoje
sėkmin
- visi
J »tie,J kurie
K iturite
J 2užsisaH " * ~ * t-dicini vakar, |. m.
Strindbergo drama
"Žaidimas
kad
gai pasirodė su savo kūriniais.
BmUTININKIŲ
ŽIAURŪS MOKSLEIVIAI
ARGENTINOJ
gegužės 10 d., šeštadienį, 7:30
su ugnimi", vaizduojanti meilės
kC Operos spektakiių
į ^ ^ S ^ T ^ T S ^ ^
SUSHaNKTME
Kovo
9
d.
Miami
lietuvių
salėje
susikryžiavimą šeimoje ir sun
— Survilų šeima lankėsi Bra
Areštuoti du 16 metų Curie suruošė jau tik savo kūrinių pa
bet dar neatsiemete * Varnelių; ^
^
kias
bei
juokingas
to
pasekmes,
Verbų sekmadienį DLK Biru
zilijoje. Kelionės metu aplankė
aukšt. mokyklos mokiniai, kal I rodą.
krautuvės, prašomi iki bal. 14 U k g . < G r a n d i s „ *£*£
gros
Rimšą, apžiūrėjo jo didingą mo
d. — pirmadienio vakaro, kai Ąžuolo Stelmoko orkestras. Sta tės draugijos narės atsilankė j statoma Chicagos miesto teatre, tinami peiliu prie Archer ir Pu410
So.
Michigan.
susirinkimą
Tautiniuose
namuo
zaiku
fabriką. —
laski
perdūrę
kitą
moksleivį.
krautuvė atidaryta iki 8 vai.
i
KANADOJE
lai rezervuojami iš anksto tele- se. Susirinkimą atidarė sky
Sužeistasis Kris Kallenborn, 18
vak., juos atsiimti. Neatsiimti
fonais: M. Jonušienė 925-0282 ir riaus pirm. K. Leonaitienė. Ji
BYLA DĖL 700
m., jau paleistas iš šv. Antano — "Speak Up", Toronte lei
bilietai sekančią dieną bus par
džiamas mėnraštis, vasario-ko
G. Sturonienė 425-6338 bet ko pakvietė E. Diminskienę dienos
duoti kitiems, (pr.)
Chicagos ugniagesių unija ligoninės Chicagoje.
vo numeryje išspausdino ilgesnį Advokatas JONAS GIBAITIS
kiu laiku. Laukiame visų ir iš pirmininke ir A. Likanderienę
ruošiasi iškelti bylą, kad būtų
dr. A. Štromo straipsnį apie So
x Akiniai siuntimui J Lieta- i visur! (pr.)
6247 So. Kedzie Avenue
GINKLAI AUTOMOBILY
sekr. Praeito susirinkimo pro atleisti 700 naujų ugniagesių,
vietų
Sąjungos disidentus, minė
vą. Kreipkitės į V. Karoeaitę.
Tel. — 776-8709
tokolą
perskaitė
A.
LikanderieX NAMAMS PIRKTI PA<
kurie buvo priimti streiko metu.
Gavusi slaptą pranešimą, po- damas ir lietuvius. Straipsnis
Optical Studio, 7051 S. Washte- S K O I J O S duodamos mažais mė ! nė. Protokolas priimtas be pa
Chicago, Dlinois 60629
lirija atrado nuplautą šautuvą iliustruotas nuotrauka iš lietunaw Ave., Chicago, BĮ. 60629. nesiniais Įmokėjimais ir priei taisų.
MOKĖS 100,000
automobily prie 3905 W. 59 St., i vių demonstracijų New Yorke. Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Tel. 778-6766.
fsk.) namais nuošimčiais.
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Iš K. Leonaitienės
veiklos
Chicagoje norima gauti labai Chiragoje. Areštuoti penki jau- — Toronto lietuvių draugijos
Cr.
x Reikalinga moteris namų Mutual Federal Savings, 2212 pranešimo buvo matyti, kad gerą mokyklų superintendentą. I nuoliai 17-18 m. Taip pat rastas | narių nuo 1951 m. jau mirė ligi — *
vasario
8
d.
birutininkės
talki
West
Cermak
Road
—
Telef
revolveris
po
sėdyne.
Manoma,
ruošos darbam. Tarp Marąuette
Yra pasiryžimas mokėti algos
1978 m. per pusantro šimto.
( t k .) ninkavo pianisto A. Kuprevi net 100.000 dol. ar daugiau me I kad tie jaunuoliai yra Disciples Kaip skelbia Lietuvių namų biu miminiuuiHHimimiiiiiiiiiniiiummm
Parko ir Evergreen Parko VI 7-7747
1
čiaus plokštelių pristatymo ir tams.
gaujos nariai.
apyl. Skambint 476-3319. (sk.)
Advokatas
jletenis, 1979 m. mirė: Aselskis
X Visi kviečiami apsilankyt platinimo metu. Vasario 16 d.
Bronius,
Balčiūnas
Gerardas,
x Gydytojui gera proga per naujoje lietuvių kolonijoje —
GINTARAS P. 6EKNAS
j Balasevičius Adomas, Didas An Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v.;'i.
imti ofisą Santa Monikoje, CaĮ tanas, Dikčius Mykolas, Genau- šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
lifornia. Partneris išeina pensi Snnny ffiHs, Floridoje —
X Ieškau pirkti lietuviškus
ja Kazys, Kerulis Vaclovas, Ma
Gegužės 17, 18, 19 d.d.
ir pagal susitarimą.
jon. Kalifornijos "license" rei
moteriškus tautinius rūbus 7-9
Į
žulaitis Vytas, Mickeliūnas Jo Tel. 776-5162 arba 776-5165
kalingas. Pigi nuoma. Ligoni
Visi kurie įdomaujatės — dydžio. Skambint vakarais tel.
nas. Pacevičius Stasys, Povilainės privilegija. Rašyti: Dr. A.
2649 W. 63 Street
668-4414. (sk.)
skambinkit
komiteto
nariams:
į tis Andrius, Pulkys Stasys, PuPautienius, 3231 Pieo Blvd.,
Chicago, m. 60629
; zyras Juozas, Kačinskas Jonas,
x Chicagos Vyčių Choro me
Santa Monica, California 90405. MP. Kiela Chicago
I Senkus Feliksas, Senkus Juo- tiiiiumiiHiiiimiimiiiuiiiiiiiMiiiiiiiimi
Tel. 213 — 826-3090. Taip pat
312—737-1717 tinis banketas įvyks š. m. balan
j zas, Šalkauskis Algirdas, Šilei •jniiiiiiiitimimimiuiiiiHiiiiimiiiimue
džio 19 d., 7 vai. vak. Vyčių sa
reikalinga lietuvaitė Medical V. Beleckas Snnny Hūlls
kis Jonas, Treigys Sergiejus,
lėje. Bus trumpa meninė pro
ANfartant, su patyrimu, (sk.)
904—773-3333 grama, šilta ir šalta vakarienė.
x Jei SKTLANDfclU tau tik
Šokiams gros Wally Tenclinger
reik, tuoj pas Petrą ir užeik' J. Mikonis Clevelande
DENGIAME m TAISOME
I Orkestras. Veiks baras ir lote| Kūdikiams ir vaikam* f
216—531-2190
- INTERNATIONAL MEAT
VISŲ RCšrŲ STOGUS
I rija. Lietuviškoji visuomenė
i
rūbų krautuve
=
MARKET. Medžioklinės dešre- D. Dulaitls Detroite
Už savo darbą garantuojame
į maloniai kviečiama dalyvauti,
i 6237 S. Kedilo Avo. 1
,ės kumpiai, aviena, veršiena,
ir esame apdrausti.
313—280-2969 : su vyčiais metiniame pobūvyje
dešros ir t. t. Užsakymus siun
Skambinkite
pabendrauti. Vietas rezervuoti
|
Tol. 436-4184
f
R. Kezys New Y orkas \r
čiame paštu bet kur Amerikoje.
ARVYDUI
KIELAI
pas
Julie
Zakarkienę
tel.
434Etninių
grupių
respublikonų
atstovų
suvažiavime
Washingtone
susitikę
kongr.
|
Sav. Stasė Bacevičienė =
New Jersev
212—769-3300
2913 West 6Srd St., Chicago. D
Tel. — 434-9655
7785. Įėjimo auka 12 dol. asm. Jack Kcmp (R-N. Y.) ir Jonas Ruseckas (dešinėje). Iš viso dalyvavo 60 at
80626. Tel 1312) 436-4337. (sk.)
(•k.)
(pr.) stovų.
nifii!iii!iituiiUiiifiuiiniiU!iimmiiiiiii£
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