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OLIMPINIS BOIKOTAS

komitetas

Prokuratūros įspėjimo nepasi
rašiau, kadangi iš esmės nesuti
Kun. Sigito Tamkevičiaus
kau su m a n pateiktais kaltini
atviras laiškas L T S R
mais i r pažadėjau atsiusti atsa
Prokuratūrai
kymą.
ATVIRAS LAIŠKAS
Kaltinimą, kad skleidžiau ži
LTSR P R O K U R O R U I
nomai
melagingus
prasima
1979 m. rugpjūčio 29 d. Jūs
nymus, šmeižiančius tarybinę
mane iškvietėte į LTSR Prokura
valstybę ir visuomeninę santvar-|
tūrą ir liepėte pasirašyti įspėjimą
ką, laikau absurdišku. Tegul Jū
dėl tariamai mano padarytu nu
sų uolūs informatoriai nurod<
sikaltimu, už kuriuos galiu būti
nors vieną faktą iš mano pa-l
baudžiamas pagal LTSR BK 68
mokslu, kuris būtu šmeižtas, o ne
str. 1 d. Įspėjimo lape buvo įra
dabartinio gyvenimo tikrovė. Pa
šyti tokie mano nusikaltimai: pa
moksluose aš nešmeižiau, bet kri
moksluose skleidęs žinomai mela
tikavau tarybinius pareigūnus už
gingus prasimanymus, šmeižian
tikinčiųjų diskriminaciją ir šitą
čius tarybinę tikrovę,
aktyviai
teisę man suteikia LTSR Kons
prisidėjęs
sukuriant Tikinčiųjų
titucija, kurioje tarp kitko rašoteisėms ginti Kataliku Komitetą ir
paruošiant jo dokumentus, kurie ™ : » P ^ i o t i uZ kntiką draupatekę net į Vakarus ir kurstęs i < į ^ a . Asmenys, persekiojantį
tikinčiuosius nesilaikyti tarybinių j J* į " ^ ,
itrauJaam, atsakomy
įstatymu,
ben (47 str.).
Prokuroro pavaduotojas tardy- į Tarybinėje mokykloje tikintys
m o reikalams prie saugumo orga- į m ° k m i a t nuolatos susiduria su
nų Bakučionis aiškino, kokius ma- į diskriminacija. Ir tai nėra pavie
no veiksmus Prokuratūra laikan niai faktai, kaip Jūs, Prokurore
ti nusikaltimais. Pamoksluose aš j teigėte, o visuotinis reiškinys vi:
sakęs, kad tarybų valdžia rimtai \ soje Lietuvoje. Kybartuose irg
nekovoja su girtuokliavimu, kad apstu tikinčiųjų moksleivių gru
viešais surašinėjimais, elgemokyklose persekiojami tikintie-1 biais
io
ji mokiniai, kad dėl daugelio da-į f P ^ | o už bažnyčios lan
bartiniu
blogybių
esąs kaltas, į>' m * mažinimais ir baigiant Mi
ateistinis žmonių
auklėjimas. j S1°™ ^tarnaujančių berniukų
Nors pamoksluose kalbu prieš į tardymais. Ne mane reikėjo Įs
ateistus, bet mintyse turiu tarybų : pėti, kad mokiniu diskriminaci
jos faktus iškėliau į viešumą, Oi
valdžią.
tuos,
kurie, nusikalsdami ne tik
Tikinčiųjų teisėms •ginti Kata-1
prieš
žmoniškumą,
bet ir prieš
likų Komitetas esąs neužregist-1
] tarybinius įstatymus,
persekiojo
ruotas ir todėl nelegalus. Dėl šios
mokinius.
Kai
tarybinės
valdžios
priežasties tarybinės įstaigos į Ko
miteto pareiškimus neatsakinė- organai pradės labiau domėtis ti
kinčiųjų moksleiviu diskrimina
jančios.
Tkinčiųjų kurstymas nesilaiky cijos faktais ir bausti tikruosius
ti tarybiniu įstatymu -buvęs per nusikaltėlius, tada mums, kuni
mano du teismus: Vilkaviškyje ir gams, nereikės apie tai kalbėti.
Varėnoje.
(Bus damriau)

Atskiros sporto šakos boikotuos Maskvą

(Tęsinys)

Lausanne.
— Tarptautinis ler pareiškė, kad Prancūzijos rai
Olimpinis komitetas antradienį teliai, fechtuotojai, jachtininkai
Šveicarijoje
paskelbė
oficialu ir šaudymo sporto komanda pla
1980 m. žaidynių dalyvių sąrašą. nuoja boikotuoti Maskvą. P a n a 
Maskvos pakvietimą
dalyvauti šiai Britanijoje ir Australijoje kai
žaidynėse priėmė 85 valstybės, k u r i u sporto šakų meisteriai atsi
pakvietimą atmetė 29, visai ne sako vykti į Maskvą. Cutler pa
atsiliepė 27, tačiau tarp neatsi reiškė, kad šitų boikotuojančių
liepusių yra tokios, kaip Norve federacijų sportininkų skaičius su
gija, Čilėi Pietų Korėja, kurios pa darys apie 50 nuoš. dalyvių, ne
sisakė už boikotą.
skaitant komunistinių šalių spor
Sovietu komiteto atstovas Ig- tininku.
naty Novikov Maskvos spaudos
Sporto federacijos, nutarusios
konferencijoje įrodinėjo, kad žai nevažiuoti į Maskvą: raiteliai,
dynių boikotas nepasisekė. Jis ža laivų regatų komandos, fechtuo
dėjo priimti valstybes, kurios ne tojai, šauliai, gimnastikos k o m a n 
atsakė ar atsakė neigiamai, jei jos dos, boksininkai, lauko ritulio,
apsigalvos,
pakeis nuomonę. I j dviratininkai ir penkiakovos dalytai atsiliepė valstybės departa viai
paskutinėje
Montrealio
mento pareigūnas Reston, saky- Olimpiadoje 1976 m . laimėjo 73
I damas, kad šitoks apsisvarsty- nuoš. visų aukso medalių, laimė
j mas, nuomonės pakeitimas liečia tų laisvajame pasaulyje. Cutleris
ir tas šalis, kurios pažadėjo daly pareiškė, kad toliau bus d a r o m a s
vauti. Jos irgi gali keisti nuomo spaudimas atskiroms federaci
Lordas Killanin, dešinėje. Tarptautinio Olimpinio komiteto prezidentas, svarsto su Sovietų Sąjunga sporto pareigūnu nę.
joms, kad jos pritartu boikotui.
Vitalių Smirnovu tarptautinę padėtį. Daug kraštų atsisakė dalyvauti Maskvos žaidynėse dėl sovietų invazijos Afga
„New York Times" vedamaja Jis pridėjo, kad Europos olimpi
nistane.
me sako, kad Amerikos vadovau nių komitetų nutarimą dalyvau
jamas boikotas, kad ir nelaimėjo ti negalima aiškinti, kad sąjun
Amerika turinti
, „nokautu", tačiau laimėjo taš- gininkai apleidžia Ameriką. Vi
sumoketi už įkaitus | kais. Iš viso apie 55 šalys atsi- sos vyriausybės boikotui p r i t a r ė
T/>.
m
u » . . I sakė dalyvauti Maskvos olimpiaPrezidentas Carteris penktadie
Teneranas.
— TIrano valdžiai
i . . —J , , ,
~ . 1 - 1
_-_
J - »*• 1 - j ' • doie. Tik Vakarų Europoje boiko- nį susitiko su 20 JAV Olimpinio
artimas dienraštis, leidžiamas is'
. , . «*. , , , , . .
,
,,.,
.v . tas nepasisekė. Cia MasKva laime- komiteto narių ir pažadėjo pra
lamo respublikos partijos, uzsi-,
£ J ~ y
y
as u
mine, kad Iranas, pnes
paleisda-1' _
.. . , , T T . , : *«. . šyti kongreso 10 mil. dol. para
r
F
. . . v. \ , .
,. . Norvegija,
Monaku ir Lichtenstei- mos, be to, vyriausybė ragins pri
b
mas amerikiečius įkaitus, gali rei.' . , . , .
vačius aukotojus paremti JAV ko
Respublikonai ieško viceprezidento
kalauti iš JAV finansinės k a - l " * ! ' . ' _ J _ " ! i ! i
Straipsnyje nurodoma, kad Eu mitetą.
VVashingtonas. — Antradienio Į čią demokratų siel? pasakė Ke- pensacijos, be to, dalį amerikie ropos vyriausybės ir parlamentai
Paaiškėjo, kad šalia Olimpinių
pirminiai balsavimai Kentucky, j nnedy. Carterio parinkimas kan- čių reikėtų teisti.
daug kur rėmė boikotą, net Pran žaidimų, boikotuojančios
šalys
Prie Sovietų Sąjungos esančio
Arkansas, Idaho ir Nevados vals- didatu atnešiąs laimėjimą respubcūzija privačiai apeliavo į spor t u r ė s savo tarptautinius susitiki
tijose jau išsprendė respublikonu j likonams ir demokratai galį pra Azerbaidžano pirklių sąjunga su tininkus nevažiuoti į Maskvą. Nu
m u s . JAV lengvosios atletikos ko
darė sutartį su sovietais, kurie pa
partijos nominavimo rūpesčius. rasti daugumą Atstovu Rūmuose žadėjo pirkliams kreditų, už ku tardami dalyvauti, tie Europos mandos rugpiūčio mėn. varžysis
olimpiniai komitetai parodė, kad Ciuriche ir Vakarų Berlyne. Bok
Likęs vienintelis partijos kandi ir Senate.
riuos sovietai siysty kaimynams
Prezidentas
Carteris
ir
jo
per
jie turi teisę ignoruoti savo de sininkai
datas, buvęs Kalifornijos guber
kovos Kenijoje, raite
maisto produktu ir pramonės ga
rinkimo
komitetas
dažnai
pasisa
mokratines vyriausybes. Šį faktą liai susitiks Vak. Vokietijoje. O
natorius Ronaldas Reaganas turi
minių. Sutartis pasirašyta Tabripakankamai delegatų gaut! nomi ko apie partijos vienybę, skilimo zo mieste. Primenama, kad sovie turi pastebėti ir sovietų žmonės: gimnastikos varžybos vyks ketu
naciją
pirmajame
balsavime. panaikinimą. Kennedžio kampa tai buvo okupavę Azerbaidžaną Europos sportininkai turi teisę riuose JAV miestuose.
* Antradienį jis gavo dar 56 dele- nija pagrįsta neišpildomais paža 1946 m. ir neatsisakė prijungti tą daryti savo vyriausybėms gėdą,
j gatus. Reaganas pareiškė, kad di- dais, tuščiais šūkiais ir tiesos iš Irano tautinę mažumą prie sovie- nebijodami patekti į gulagus, kaip
sovietų sportininkai, rašo laik
Į džiausiąs jo rūpestis, ką pas : rink- kraipymu.
P. Korėja išvalo
tu
Respublikonu
kandidatas
R
e
a
!
Azerbaidžano
raštis.
| ti kandidatu į viceprezidento vie
T
1 • • . . . . « populiari nauja ra
Irane labai
sukilusį miestą
ganas svarsto net 20 pavardžių
Kaip atskiri olimpiniai komite
tą.
dijo stotis, manoma, transliuo
turintį
viceprezidentiniu
kandida
tai
neklauso
savo
vyriausybių,
Prez. J. Carteris Kentucky lai
Kvuangju. — P. Korėjos kariuo
janti iš Irako. Programose ira
mėjo 38 delegatus (sen. Kennedy tu sąrašą. Sakoma, kad jame yra niečiai išgirsta savo radijo neduo taip atskiros sporto federacijos menė išlaisvino ketvirtą didumu
riauši
(Tęsinys)
1 vo susirinkę visi aukščiausieji Ga — 12), Arkansas valstijoje — 23 ir dvi moterys: Anne Armstrong, damų žinių ir uždraustos muzi neklauso savo komitetų. Prezi Korėjos miestą iš jaunų
buvusi prezidento patarėja, amba
dento Carterio patarėjas olimpi ninkų. Įvestas karinis stovis, ka
iš Kumasi miesto, Šventasis T ė - i " f valstybės atstovai su respub- (Kennedy — 5 ) , Nevadoje Car
kos. „Laisvasis Irano balsas" pa
sadorė Britanijoje
ir senatorė
nio boikoto reikalams Lloyd Cut- reiviai krečia namus, atiminėda
vas vakare sugrįžo atgal į Accrą,i h k o s Prezidentu Hilla L m a n n teris — 5 (Kennedy — 3 ) . Ida
skelbė antradienį, kad ajatolos
Nancy
Kassenbaum,
Kaasas
sena
m i išplėštus iš kariuomenės san
kur apaštalinėje nunc : atūroje pri- I P n e s a k y K ne tik Ganos, bet ir ho delegatai buvo parinkti anks
Khomeinio vyriausybė greit bus
torė
ir
buv.
prezidentinio
respub
čiau,
tačiau
antradienio
balsavi
dėlių ir iš policijos įstaigų gink
ėmė diplomatinio korpuso na kaimyniniu kraštu — Togo ir
nuversta.
lus. Kareiviai, girdėdami centrinės
Benino — vyskupai ir nesuskai me Carteris gavo 63 nuoš. baisų, likonų kandidato 1936 m. rinki
rius.
Griežtas Kinijos
o Kennedy — 22 nuoŠ. Preziden muose Alfo Landono duktė. Są
valdžios pareiškimus, k a d riau
Prieš išvykdamas iš Accros į toma žmonių minia. Atvykstu
raše
yra
ir
visi
buvę
kandidatai
tui dar trūksta iki konvencijoj
šes sukėlė komunistų
agentai,
pas
jus
kaip
bičiulis,
kreipėsi
PoKumasi, Jonas Paulius II-sis pasi
svečio pareiškimas
į prezidento vietą: buv. Tėvas
piežius
į
"susirinkusiuosius.'
At-1
reikalingu
1,666
delegatu
anie
gan žiauriai elgiasi su suimtais
matė su naujuoju Anglikonų Baž
10
gubernatorius Connaly, kongr^sWashingtonas. — Gynybos sek
vykstu
aplankyti
vargšus,
pai
!
°
;
Ateinantį
antradienį
pirmi—
Buvęs
Ugandos
prezidentas)
studentais. Prie valdžios
rūmų
nyčios primų, Canterbury arki
niai rinkimai "didelėse valstijose: j manas_ Philip Crame iš Illinois retorius Harold Brown ir jo sve Milton Obote po 9 metų egzilėje mieste buvo laikomi 56 žuvusių
guosti
ligonius,
padrąsinti
ir
su
vyskupu daktaru Runcie. Po pri
Kalifornijoje, New Jersey ir Ohio sen. Howard Baker, sen. Robert čias, Kinijos vicepremjeras Geng sugrįžo namo. Jis pasakė p e r ra- kūnai, kad miesto gyventojai pa
vataus pokalbio Šventasis Tėvas stiprinti visus, kurie kenčia, yra
duos Carteriui pakankama dele Dole ir buvęs ambasadorius Biao abu sutiko, kad reikia už diją kalbą ir pažadėjo vesti Ugan matytų, kas laukia valdžios prie
drauge su arkivyskupu Runcie ir vieniši ar apleisti. Atvykstu jūsų
gatų skaičių, nors jis tose valsti- j George Bush. Pastarasis d a r tebe kirsti kelią Sovietų Sąjungos eks dą į tautinę vienybę ir gerovę.
šų. Oficialiomis žiniomis, suimta
kataliku bei anglikonu delegacijo tarpan kaip Romos vyskupas ir o s e i r
turi gerai suorganizuotus kampa pansijos politikai. Abu pareigū
295 asmenys, tačiau korespon
šv.
Petro
įpėdinis,
kaip
jūsų
tė-!
J
P
a
l
a
i
m
ė
t
ų
.
—
JAV
prekybos
delegacija,
mis drauge sukalbėjo Tėve Mūsų
Minėti
nijos komitetus. Kampanijoje jis nai savo kalbose minėjo invazi- vadovaujama sekretoriaus Philip dentai mano, kad jų b u v o dau
vas
ir
brolis,
nešdamas
mum
vii
balsavimai
praėjusį
antmaldą. Po pasimatymo buvo pa
niekad neužgavo savo konkuren ias Kambodijoje ir Afganistane. Klutznicko, lankosi Lenkijoje ap giau, areštai dar nesibaigė.
skelbtas bendras
komunikatas, siems bendro tikėjimo džraugs- j radie-nį pasžymėjo balsuotoju to Reagano. Kaį kuriose valstijo
Geng pasakė, kad taikos negali tarti prekybos ryšių.
mą, viltį, ir meilę. Tikėjimas į apatija, kurią iššaukia ^žinojimas,
Pietų Korėjos n e r a m u m a i sukėlė
kuriame Jonas Paulius II-sis ir
se,
kaip
Michigane,
Bushas
yra
ma
laimėti
maldaujant
ar
nuo
mus visus jungia tartum vienos 1 kad kandidatai jau aiškūs: Car— Vakarų Vokietijos sluoksniai nerimą kaimyninėje Japonijoje,
Canterbury arkivyskupas išreiš
net stipresnis už Reaganą. Mini laidžiaujant, laukiant, kada so
teris
ir
Reaganas.
Pirmą
kartą
ir
atidengė, kad kancleris Helmut kuri bijo, kad komunizmas ne
kia savo džiaugsmą šiuo pirmuo šeimos narius...
mas ir buvęs prezidentas Fordas, vietai atsisakys savo ilgai svars
buvęs
prezidentas
Fordas
pasisa
užimtų visos Korėjos. Japonijoje
ju susitikimu Afrikos žemėje, kur
Didžiosios Afrikos žemyno pro kė už Reaganą, savo buvusį p v ners jis yra pasakęs, kad vicepre tytų strateginių planų. Vieningai Schmidt lankysis Maskvoje bir viešintis Kinijos premjeras H u a
želio 30 d. ir aptars su prezidentu
sėkmingai besiplečianti Kristaus blemos ypač atsispindėjo popie
veikiant su kitomis šalimis, Kini Brežnevu įtempimų mažinimo ir Guofeng pareiškė japonų prem
litinį priešą. Fordas
pažadėjo zidentu jis nebūsiąs.
Bažnyčia sudaro gražy pavyzdį žiaus kalbose, susitinkant su dip
Stebėtojai sako, kad daug Hea- jos liaudis yra pasiryžusi neatlai- atoslūgio planus.
Reaganą remti, padėt : jam rinki
jerui Ohirai, kad Šiaurės Korėja
Europos krikščionim. Katalikų rr lomatinio korpuso nariais. Ne
gano patarėju siūlo jam, laimėius džiai kovoti prieš sovietų hegeminėje kampanijoje.
— Sovietų "Pravda" įspėjo vi nepuls Pietų Korėjos. Jis tačiau
anglikonu Bažnyčios yra pasiry paprastai gausus diplomatinių
rinkimus, pakviesti į kabinetą ir monistu agresiją ir ekspansiją, so pasaulio komunistų
Paaiškėjo,
kad
sen.
Kennedy
partijas įspėjo japonus budėti h stebėti
žusios ir toliau plėsti tarpusavio atstovu ir tarptautiniu
organi nebegali gauti partijos nominaci žinomesnius demokratus. Sen. pasakė vicepremjeras.
ir " revoliucionierius" saugotis Sovietų Sąjungos planus. Japo
dialogą, drauge liudijant ž m o n - zacijų delegatu būrys popiežių
Henry Jackson minimas gynybos
jos,
net
jei
jis
ir
laimėtų
visus
Kinijos, kuri bandanti suskaldyti nų spauda rašo, kad jau 2,000
jai Kristų ir tarnaujant taika! bei aplankė Kenijos sostinėje Nairo
— Angolos radijas paskelbė, komunistų judėjimą ir nukreipti metų, kai Japoniją lankė Kinijos
būsimus
pirminius rinkimus, i-sekretoriaus vietai.
teisingumui.
bi. Tęsdamas jau Zaire su diplo
jog p-aėjusią savaitę stiprios Pie jį prieš Sovietų Sąjungą.
vyriausybės galva. Premjerą GuoDaug žymiu demokratu prikiša |
Nairobio aerodrome
Kenijos matais pradėtą polka Ibį, Šv. Tėvas
tų
Afrikos
jėgos
puolė
Angolos
senatoriui, kad jis skaldo partiją,
— Pirmieji kubiečiai pabėgė gengą priėmė ir Japonijos impe
respublikos prezidentu! ir visiem savo žodyje pabrėžė, kad visų
Beginąs perkelia
Cuando Cubango provinciją ir liai jau atvežti į VVisconsino vals ratorius Hirohito, 79 m . amžiaus.
atidaro daug žaizdų, kurias bus
jį išlydėjusiems tartame atsisvei pirma mes turime pažinti tas
nužudė daugiau 200 angoliečiy. tiją, į Fort McCoy kareivines, kur
sunku užgydyti. Darbo unijų su
savo ministerius
kinimo žodyje Popiežius padėko moralines vertybes, kurios yra iš
Šį mėnesį tai esąs antras P. Af jų laukiama apie 15,000.
KALENDORIUS
važiavime Cincinnati mieste sen.
jo už nepaprastą Kenijos vyriau ugdžiusios Afrikos žmogų. Nepa
Jeruzalė.
—
Izraelio
premjeras
rikos jėgų puolimas.
Kennedy pasakė, kad prezidentas
— VVashinigtono valstijos ug
Gegužės 29 d.: Sisinas, Teodosybės ir tautos svetingumą. Jau žindami tų vertybių — pažymė
— Romoje teroristai sudegino nikalnio St. Helens apylinkėse
Carteris gali pralaimėti lapkr- Reginas į pasitraukusio gynybos
zija,
Didonis, ErdviUė.
čiu, jog dabar tikrai jum priklau jo Jonas Paulius II — mes ne
č'o mėn. rinkimus, pasilikdamas ministerio Weizmano vietą pa du kino teatrus.
dar
ieškoma
68
dingusių.
Gegu
Gegužės 30 d.: Feliksas, Joana
sau, pažymėjo Šventasis Tėvas, įstengsime suprasti nei praeities,
net trečioje vietoje po Reagano skyrė užsienio reikalu ministerį
žės
18
d.
kalno
sprogime
žuvo
A.,
Vyliaudas, Jazminą.
sukeldamas minios ovacijas. Pas nei dabarties, o juo labiau mes
ir nepriklausomo kandidato An Shamirą, o ener^iios sekretorių
32
asmenys,
jau
rastas
21
kūnas.
turį
kvalifikacijų.
Izraelio
opozi
kutinius atsisveikinimo žodžius negalėsime pramatyti Afrikos atei
Saulė
teka 5:21, leidžiasi 8:15.
dersono. Carteris sužalosiąs pa- Modai perkėlė į užsienio reika
—
Jau
kėlios
dienos
Kaliforni
Kenijoje Popiežius ištarė swahili ties. Afrikos kraštų laisvė ir ne
lų ministerio pareigas. Šie pasky cija skelbia, kad žemės ūkio miORAS
kalba, palaimindamas
Keniją. priklausomybė, ju socialinės ir
rimai sukėlė daug priekaištų pa nisteris gen. Sharon tikėjosi gy joje pasireiškia žemės drebėjimai.
Saulėta, tvanku, gali lyti s u
Po vidudienio Popiežiaus lėktu politinės sistemos, jų religinė kris je išugdytomis moralinėmis ver čioje Likudo koalicijoje.
Nors nybos posto ir grasina pasitrauk Sužeisti 7 žmonės, kai kurie nuo
vas pasiekė Ganos sostinę Accra. vė ir pilietinė lygybė turi tvirtai tybėmis.
abu ministeriai laikomi radika ti iš vyriausybės, jei Beginąs jo žemyn iš kalnų riedančių akme perkūnija, temperatūra dieną 90
L, naktį 65 1.
nų.
Čia šventojo Tėvo pasitikti bu atsiremti kaip tik tauty sąmonė(Bus daugiau)
lais, tačiau jie savo pareigoms ne- nepa skirs.

Ronald Reagan aiškus kandidatas

DAR APIE POPIEŽIAUS
KELIONĘ AFRIKOJE
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegeužės mėn. 29 d.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima iki kada yra užsimokėjęs.

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Bankraiaua niųaU adresą
E. Pakalniildenė, S948 8. Arteaian Ave^ Ckk»co, HL fOStt

VYČIŲ 3<3 KUOPOS VEIKLA
36 vyčiŲ kuopa veikia Švč. Mer
gelės Nekalto Prasidėjimo para
pijos ribose, Chicagoje. Kuopai
priklauso nemažai vyčiu ir iš ki
tų parapijų. Susirinkimai vyksta
kas ketvirtas mėnesio pirmadie
nis Vyčiu salėje. Balandžio m ė 
nesį tas pirmadienis buvo 28 die
ną.
Pirmininkas Vincas Samoska

kienei ir jos štabui už gražų žur
nalo tvarkymą. Kiek anksčiau Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje bu
vusios iškilmingos vyčių vestu
vės. Gražiai per jas giedojęs vyčių
choras, n e t seniai begirdėtas Veni
Creator Spiritus bažnyčioje nu
skambėjęs. Abu jaunieji dabar
žada priklausyti vyčių chorui.
Baigdamas kalbėti dvasios va- E priešrinkiminės akcijos Michigane. Matyti JAV LB pirm. inž Vyt. Kutkus, gub. Ronald Reagan, Nancy Reagan ir

i toltau veikti gra
*£nS*£T
pSStfeV***
',
mas kuopos dvasios vadą kun. žiai ir sutartinai

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams J į metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- s Vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
I nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
i anksto susitarus Redakcija už
• ^ Redakcija dirba kasdien J s k e l b i m ų t u r i n j nea tsako. Skel8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i
kainos prisiunčiamos gavus
8:30 - 12:00
j prašyma.

Jonas Urbonas. Ta proga respublikonų kandidatui į prezidentus gub. Reaganui įteikta Tamošaičių knyga "Lithuanian National Costume" ir V. Veselkos kūrinys Marijos koplytėlė
Nuotr. J. Urbono

čiais mokslo metais Hartfordo padaryti, tačiau j ū s galit reika
Sabina Klatt dalyvavo vyčių
Fabijoną Kireilį sukalbėti maldą,
Švyturio tėvų komiteto valdybą lauti atlyginimo iš jo tėvų. —
ir sekretorę Rūtą Kazlauskienę kuopos dvasios vado kun. Anas
— Puiku. Štai trijų dolerių
sudarys sekančios šeimos: Dzikai,
perskaityti praeito susirinkimo tazo Valančiaus 50 metų kuni
sąskaita,
nes langą išmušė tavo
Jalinskai
ir
Žiūriai.
Mokyklos
ve
protokolą. Pristatytas naujas kuo gystės jubiliejuje. Jis labai apsi
dėja Lionė Simonaitienė, negalė sūnus.
pos narys Mykolas Marcinkus. džiaugęs, kad vyčiai jį sveikino. O
parką, West Hartforde, piknikau dama ateinančiais mokslo metais
— Gerai. Kadangi už patari
[Hartford, Conn.
vytis Norkaitis parašęs Sabinai Detroit, Michigan
Jį surašė Sabina Klatt.
ti.
mą
esate skolingi 6 dolerius, tai
eiti
vedėjos
pareigų,
jas
perdavė
Lietuvos Reikalų komiteto pir laišką, nusiskųsdamas, kad jo
prašau
atiduoti m a n likusius 3
Birutei
Zabulienei.
Naujai
vedė
Šiais mokslo metais Hartfordo
H A R T F O R D O ŠVYRURIO
KETURIASDEŠIMT METŲ
mininkė Rūta Kazlauskienė yra sveikata neina geryn. Sabina pra
jm.
Švyturio mokyklą lankė 28 mo jai ir naujam tėvų komitetui dolerius.
MOKYKLA
įsijungusi į darbą. Daug laiškų šė pasimelsti už jį. Taip pat prisi KUNIGYSTES MINĖJIMAS
linkime
sėkmės
ir
ištvermės
per
kiniai.
Pamokos
vyko
šeštadie
rašo Amerikos valdžios žmonės, minėm mūsų gerbiamo prelato
Hardfordo Švyturio mokykla niais n u o 9:30 ryto iki 1 vai. p.p. ateinančius mokslo metus.
Kaip
kad anksčiau buvo
organizuoja maldą už Lietuvą. Mozerio mamytę, kuri šiomis
Advokatų Draugija
užbaigė
šiuos mokslo metus ge Trinity kolegijoje, Life Sciences
Lionė Simonaitienė
Gegužės 9 d. vakare Nekalto dienomis apleido pasaulį. Vytės rašyta, kun. Domininko Leng gužės 17 dieną. Mokyklos užbai
VALDEMARAS BYLATTIS
Center pastate. Mokė šie moky
Irenos Norušytės tėvelis nebetu vino 40 metų globojamas Det
Prasidėjimo bažnyčioje per gegu
IR
ri vienos kojos, bet daktarai saką, roito lietuvių namų draugijos ir gimą pradėjo šv. Mišiomis 10 vai. tojai: Birutė Nenortienė — pir
žines pamaldas 36 kuopa meldė
ADVOKATO PATARIMAS
ryto.Svč.
Trejybės
bažnyčioje.KeVINCAS
BRIZGYS
mą,
antrą
ir
trečią
skyrių,
Pau
kad širdis yra stipri.
Dariaus ir Girėno klubo, kuni
si už kankinamą savo tėvų tė
turi
abiturientai
atliko
šv.
Mišių
Teinu daktarai
lius Bernotas — ketvirtą skyrių,
— Pone advokate, ką a š ga
Senjorų vyčių kuopos pirmi gystės minėjimas įvyksta birže
vynę.
ninkė Bronislava Pupnikienė pa lio 1 d., sekmadienį, 1:30 vai. skaitymus. Po šv. Mišių visi mo Irena Jalinskienė — šeštą sky liu padaryti vaikui, kuris išmu 2458 W. flfftb Street, C I I U T Į H , m
Jau keturios dešimtys metų,
Visi teL 778-8000
kvietė 36 kuopą dalyvauti sen Detroito lietuvių namuose, 3005 kiniai, mokytojai, tėveliai ir sve rių ir Lionė Simonaitienė — aš šė mano kambario langą?
kaip Lietuva yra pavergta. Sabi
Valandoa
pagal susitarimą
jorų gegužinėje gegužės 25 d. Vy Tillman avenue. Programai pa čiai susirinko bažnyčios salėje, ku tuntą skyrių. Tautinių šokių mo
— Vaikui jūs nieko negalit
na Klatt prisiminė tai ir papasa
rioje vyko mokyklos užbaigimo kė Dalia Dzikienė, o jos padėjė
čių salėje ir sodelyje.
įvairinti pakviesta tautinių šo
kojo, kad ruošiamas yra tų bai
Po susirinkimo buvo vaišės. kių grupė "Audinys", vadovau programa. Pirmiausiai buvo apdo ja buvo Ramoną Liaukutė. Tiky
sių dienu minėjimas. Vyčiai tu
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Kazimiera Petrulienė ir Bronisla j a m a Rusnės Balrtrušaitytė3 ir vanoti trys mokiniai, nepraleidę bos pamokas dėstė kun. Vytautas
rėtų jame dalyvauti su savo vė
•nei
vienos
pamokos,
tai
Rimas
DR.
K.
G.
BALUKAS
Bitinas.
Mokytojams
negalint
ku
va Pupnikienė apkrovė stalus ska aktorius Karolis Balys.
DR. P. KISIELIUS
liavomis. T a proga, kai jau Lie
Akušerija ir moterų ligos
Rimas Simonaitis, Elzbieta No- rį šeštadienį mokyti, juos pava
niais pyragais, o kava garavo ir
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
tuva buvo prisiminta, V. Samos
Ginekologinė Chirurgija
Tikimasi, kad
Detroito ir vakaitė ir Rūta Virkutytė. T o  duodavo Kastutė Raškevičienė,
kvepėjo visoje salėje.
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
ka parodė lietuviškus pinigus. Pa
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
E. Pakalniškienė Windsoro visuomenė neapvils jai liau buvo atžymėti geresni moki Ramoną Liaukutė, Vida Zdany
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
matėme sidabrines nepriklauso
artimo ir visad nuoširdžiai pa niai: Antanas Šerkšnas, Regina tė, Linas Simonaitis ir Romualdas
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
mos Lietuvos monetas.
tarnaujančio,
pirmųjų
savo
kai
Zabulytė
ir
Jenas
Mačiuika.
Zabulis. Tėvu komiteto valdybą
Priima ligonius pagal susitarimą
VYCILJ GEGUŽINĖ
Tel. REliance 5-1811
Buvo perskaitytas
Stipendijų
myno ir antrųjų savo klebono.
CHICAGOJE
sudarė
Zabuliai,
Virkučiai,
SerkšŠiais mokslo metais mokyklą
komiteto .pirmininko laiškas. Ra
DR. WALTER J . KIRSTUK
j* &
nienė ir Simonaičiai.
Ateinan Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
baigė
aštuoni
abiturientai:
Vitas
Lietuvis gydytojas
gina kuopą kuo greičiau pristaLiepos 4 d. Illinois — Indianos
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Jalinskas,
Darius
Kapeckas,
Vida
3925
West 59th Street
tyri kandidatus vyčių stipendijai.
apygardos vyčiai rengia geguži Waterbury, Conn,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
Liaukutė,
Jonas
Mačiuika,
Ed
Stipendijos dydis 1000 dolerių.
nę Chicagoje. Yra jau sudarytas
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
2434 West 71st Street
mundas Nenortas, D a n u t ė RašKartu prašo aukoti Stipendijų
Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
rengimo komitetas, kuris r ū p u 
kevičiūtė, Milda Simonaitytė ir
Šių metų gegužės mėn. 31 d, vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
fondui.
MOTINOS DIENOJE
sis, kad atvykusieji svečiai galėtų
Rūta
Virkutytė.
Mokyklos
baigi
DR. IRENA KURAS
mūsų duktė Indrė baigia Kr.
Kandidatas į Illinois seimelį
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
pasilinksminti kaip reikiant. Ge AMŽINYBĖN IŠĖJUSI MOTINA mo proga jie visi parašė po ra
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
Donelaičio Aukštesniąją Litua
23-me distrikte Jonas Paukštis
KŪDIKIŲ
IR
VAIKŲ LIGOS
gužinė prasidės 12 vai. ir tuoj bus
DR. EDMUND E. CIARA
pranešė, kad liepos 27 d. Chica
Gegužės 11 d. mirė VVaterbu- šinį tema ,.Ką m a n reiškia Lie nistinę mokyklą.
SPECIALISTĖ
galima valgyti pietus — dešras,
tuva?" Save rašinius jie visi per
OPT0METRISTAS
goje bus Dariaus ir Girėno minė
MEDICAL BUILDING
kugelį, kopūstus ir kitką. Vyčių rio klebono kun. Jurgio Vilčiaus- skaitė per šią mokyklos baigimo
Džiaugdamiesi šiuo įvykiu ir
2709
West 51st Street
jimas. 1933 metais liepos 17 d.
3200 W. 81st Street
ko
motina
—
Marija
Masalskytėkuopos turės žaidimų kioskus, ma
Tel. - GR 6-2400
programą. Po to jiems buvo įteik giliai įvertindami mokytojų at
juodu perskrido Atlantą ir žuvo.
Vilčiauskienė,
palikusi
dar
vieną
žiems svečiams bus įdomu pažais
švietimo Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
ta Hartfordo Švyturio mokyklos sidavimą lietuvybės
Jų garbei yra pastatytas pamink
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919
sūnų
Julių,
dukterį
Eleonorą,
keti. Apie 4 vai. VVally Tenclinger
darbe, reiškiame padėką vi 7-9:antrad. irpenkt. 10-4:šeštad. 10-3val
baigimo
pažymėjimai.
Mokyklos
las Marąuette parke, ir prie to
orkestras pradės groti šokiams. turius anūkus ir tris proanūkus. baigimo proga abiturientus svei siems Kr. Donelaičio žemesnio Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
paminklo rinksimės minėjimui.
Bus ir šokių konkursas. Vyčių
Po gausaus lankytojų atsisvei kino Steponas Zabulis Hartfordo sios ir aukštesniosios mokyklų
DR. J. MEŠKAUSKAS
Vyčių choras pakviestas yra at
DR. E. DECKYS
sodelis yra gražiai sutvarkytas, kinimo ir maldų Stokaus laido Švyturio mokyklos tėvų komiteto mokytojams, ypatingai: p. J u 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
likti meninę minėjimo progra
galės Tlinif i j l m r šokti. Salė turi jimo koplyčioje, trečiadienį bu ir Hartfordo LB apyl. vardu, įteik liui Širkai—direktoriui, mokyt.
Specialybė vidaus ligos
Specialybė
—
Nervu
ir
mą. Ragino vyčius kuo skaitlin
2454 West 71st Street
naujas ąžuolines grindis. Jei sode vo atlydėta į Sr. Juozapo lietuvių damas
Emocinės
ligos
kiekvienam abiturientui Danutei Bindokienei — vicedigiausiai dalyvauti toje šventėje.
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
bus karšta, sailėje veiks vėsini- bažnyčią, kur veiionies
sūnus po Vlado Vjeikio knygą „Lietu rektorei ir VTU B kl. auklėto
Didelis sujudimas yra 36 kuo
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. irpenktad.
mas./Pirmininkas Algirdas Bra- kun, Jurgis koncelebravo gedulin vos istorijos vaizdai". Steponas jai; buvusioms klasių auklėto
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Valandos pagal susitarimą
poje. Gegužės 3 d. Vyčių salėje
zis'prašo vyčius gegužinėje padė gas šv. Mišias, dalyvaujant vys Zabulis taip pat dėkojo visiems j o m s : Marijai Plačienei, Lydijai
buvo kuopos pavasario šokiai. Gro
Telef. - 282-4422
ti dirbti. Juk šiais matais į Chi- kupui Hackett ir apie 80 suva tėveliams, mokytojams ir moki Jadviršytei-Griauzdienei,
Van
DR. A. B. GLEVECKAS
jo 12 instrumentų orkestras. Rū
cagą atvažiuoja iš kitų miestų žiavusių kunigų. Perpildytoje baž niams, visoms Hartfordo ir apy dai Vaitkevičienei, Irenai BukaDr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ta Kazlauskienė parašė apie pa
lietuviai dalyvauti šokių šven nyčioje pamaldų metu kun. Jur linkių organizacijoms už bend veckienei ir Nijolei Nausėdie
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
rengimą "Brighton Life", "South
Ofisai:
tėje,
jie atvyks ir į gegužinę gis užsiminė, kad jo motina labai radarbiavimą ir išlaikymą šios nei; mokytojams: a. a. Jonui
Specialybė Akiu ligos
West" ir "Cicero Life" laikraš
111
NO.
WABASH AVE.
3907 West 103rd Street
Tad vyčiai turi pasitempti. Lau įvertino kunigų pašaukimus, to mokyklos.
Bagdonui, Vytautui Gutauskui,
4200 NO. CENTRAL AVE.
čiuose. Lietuviškos radijo valandė
Valandos pagal susitarimą
kiami ir kviečiami yra visi lietu dėl josios dėka tapo kunigu ir jo
Valandos pagal susitarimą.
Jonui Jasaičiui, Vidai Kazlaus
lės skelbė apie juos, rašė lietuviš
Po pažymėjimų išdalinimo vi
viai gegužinėje dalyvauti. Ameri įsitikinimu ji Dievo akyse turėtų
Ofiso
tel.
—
582-0221
kaitei, Reginai Kučienei, Irenai
ki laikraščiai. O. Sabina Klatt sto
kos laisvės dieną praleisti su vy prilygti šventajai, nes viso savo siems likusiems mokiniams, visi Smieliauskienei ir Audronei UžDR. FRANK PLECKAS
rame sąsiuvinyje prisirašiusi šim
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
Hartfordo
Švyturio
mokyklos
čiais.
(Kalba lietuviškai)
gyvenimo kelius nužymėjo mal
girienei.
tus pavardžių tų, kurie sutiko
JOKS A
0PT0METRISTAS
E. P. da, darbu, besirūpindama savo mokslo metu užbaigimo progra
VAIKŲ LIGOS
dalyvauti pavasario šventėje. Iš
mos
dalyviai
važiavo
į
Fernridge
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
šeimos ir artimųjų rūpesčiais.
Taipogi, esame dėkingi nepa
6441 S. Pulaski Rd.
puošė salę, vadovavo Kazimiera
"Contact ienses"
BIRŽELIO ĮVYKIŲ
prastai darbščiam ir rūpestin
Valandos pagal susitarimą
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
Petrulienė. Ištisą
savaitę ji su
Velionė
Marija
priklausė
prie
MINĖJIMAS
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.
gam dabartiniam ir ankstyvesJeronimu Jankumi dirbo. Ir pasa
Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278
tų motinų, kurios prie ratelio sa
Zenonas
Ignonls
niems
tėvų
komitetams,
be
ku
kė Petrulienė: "Vyčių nuosavybė
Illinois — Indianos apygardos vo vaikus mokė lietuviškai skai
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
rių nuoširdžios talkos ir stipturi būti tvarkinga ir švari". Ji vyčių kuopos organizuotai su tyti ir apie jas mūsų poetai ba
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
! r a u s užnugario šis švietimo dar
viską pastebi, kas kur netvarkin vėliavomis dalyvauja
baisiųjų lades, eiles ir dainas sukūrė. Ma
3844 West 63rd Street
PR0STAT0 CHIRURGIJA
bas būtų vargiai įmanomas.
ga, net gėlių puodus salėje nuda birželio įvykių minėjime Chica rija Vilčiauskienė ne prie ratelio,
Valandos pagal susitarimą
2656 W. 63rd Street
Dienoraštiniai
užrašai
žė. Chicagos vyčiai yra laimin goje birželio 15 dieną. Minėjimas bet šios šalies įmonėse ir namuo
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ritonė ir Teodoras Rudaičiai
6132 S. Kedzie Ave Chicago
gi, turėdami tokią bitelę, darbi prasidės iškilmingomis Mišiomis se įvairius darbus dirbdama, su
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
G U D I J A
WA 5-2670 arba 489-4441
Čikaga
ninkę. Kaip kokią vyčių motiną. 10:30 vai. Švč. Mergelės Marijos rasdavo laiko savo vaikus ;T anū
1941-1944
DR. K. A. JUČAS
Inžinierius Pranas Švelnis tvar Gimimo bažnyčioje Marąuette kus mokyti lietuvių kalbos, jų šir
DR. J. J. SIMONAITIS
«nimiiiHHiiitHMiiiiit!fimimHi»inMi
ODOS LIGOS
ko kuopos iždą. Netuščias yra jis, Parke. Jį organizuoja Chicagos dyse įdiegdama Dievo ir tėvynės Spaudai parengė Klemensas Jfira,
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
T e l . - G R 6-0617
Tai Lietuvog karo kapeliono diebet turėtų pasidaryti dar pilnes Lietuvių Taryba.
meilę, kurią kunigas Jurgis savo
Valandos pagal susitarimą
noraitia
Antrojo
pasaulinio
karo
6
9
5 8 S. Talman Ave.
nis.
pamoksluose gražia lietuvių kal metu.
Seniautia Lietuvių Radio programa
Jstaigos ir buto tel 652-1381
ba dažnai primena buvusią Švie
Brightonparkiečiai gerai pažįs
Niujo} Anglijoj ii Stoties WLYN,
Ofiso tel HE 42123. namų GI 8-6195
Leidėjas Rronius Ignatavičius.
DR. FERD. VYT. KAUNAS
sią Lietuvą ir jos dabartinį paver
1390 banga, veikia sekmadieniai* nuo
ta savo parapijos vikarą kun. Fa
PSICHIATRINĖJE
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
gimą, nors joje niekad nebuvęs.
Spaudė: Pranciškonų spaustuve 100 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
bijoną Kireilį. Kas sekmadienį
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
Brežnevas su savo aukštai Ypač plačiai ir jausmingai išsi- Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide dama vHIausių, pasaulinių žinių san
CHIRURGAS
mato jį lietuviškose 10 vai. pa
OF FAMII.Y PRACTICE
2454
West 71st Street
trauką
ir
komentarai,
muzika,
dainoa
lio formato, 286 pusi. Kaina su
maldose. Visada su šypsena vei siais pareigūnais aplankė be reiškia tautinių švenčių — sukak persiuntimu $8.95.
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai.: pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
k Magdutst paaaka. Sią programų
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 6-7 — iš anksto susitarus.
de. Vakaro susirinkime pasidžiau protnamį. Po kalbų pasipylė čių progomis.
rada Steponą* ir Valentina Minkai.
plojimai.
Slaptoji
policija
pa
TJlinois
gyventojai
dar
prideda
Biznio
reikalai!
kreiptis
i
Baltie
Flogė jis, kad žmonės daugiau pradėjo
Ofs tel 586-3166: namu 381-3772
Amžinybė velionei nebuvo pas 48 et. valstijos mokesčio.
riats — gilių bei dovaaų krautuvą.
DR. IRENA KYRAS
lankyti bažnyčią. Per Velykas Ne stebėjo keletą asmenų, stovin
laptis
ir
mirties
ji
nebijojo,
nes
502 E. Broadway, So. Boston. Mass.
DR. PETRAS 2LI0BA
kalto Prasidėjimo bažnyčia buvo čių prie durų ir nereaguojančių.
Užsakymus siusti:
DANTŲ GYDYTOJA
02127.
Telefonai
288-0489.
Tan
pat
buvo
giliai
tikinti.
Ilsėkis
ramy
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2659 W 59 St.. Chicago
taip prisigrūdusi, kad netilpo. Taip Paklaustas vienas iš stovinčių,
gaunamu dtcnraltii "Draugai" ir rabėje,
garbinga
motina,
prasmin
DRAUGAS,
4545
W.
63rd
St.
476 2112
6745 West 63rd Street
pat džiaugėsi jis gražiu vyčių kodėl jie neploja, a t s a k ė : "Mes
•rte didetj paairlnkima. lletuvUkų knygai atlikus šią žemišką kelionę.
Vai pagal susitarimą Pirm . antr treč
Vai : pirm . antr ketv ir penkt
žurnalu. Patarė rašyti padėkosi nesame pacientai, mes čia tik
Chicago, IL 60629
ru.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
laiškus jo redaktorei poniai Stu- dirbame".
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Grožinė literatūra,

JAV IR KREMLIAUS GIKKLAVIMASIS

PASAKOS IR REALYBĖ
Ne kartą lietuvių ir ne lie
tuvių spaudoje kilo klausimas,
kada kūrinį galima laikyti ro
manu ir kada atsimini
mais.Toks klausimas jau buvo
iškilęs, kai išėjo J. Savickio
beletristiniai
atsiminimai
"Žemė dega". Tada šis kūrinys
buvo po diskusijų kotiruoja
mas, kaip beletristika, ir net
laimėjo Lietuvių
Rašytojų
draugijos premiją.
Vėliau
panašus ginčas kilo, kai išėjo
J. Gliaudos "Agonija", knyga
vaizduojanti paskutines Lie
tuvos nepriklausomybes die
nas. Šis puikus tikrovinis ro
m a n a s tačiau pralaimėjo
tiems, kurie šį romaną įrikiavo į atsiminimų tarpą.
Nereikia manyti, kad tokių
ginčų nėra ir kitų tautų lite
ratūroje. Nobelio literatūros
premiją gavo Churchilis už
atsiminimus, kuriuos reikia
manyti jis mažiausia rašė, pa
galiau kam ir rašyti, jei buvo
kas jo pasakojimus užrašo.
Daug ginčo buvo ir kai Ameri
koje išėjo rašytojo Capotes ro
manas, "In Cold Blood", jame
rašoma apie du žmogžudžius.
Šis romanas buvo palaikytas
romanu ir įtrauktas į beletristikos sąrašą. Šįmet vėl kilo nemažas ginčas, kai amerikietis
rašytojas Norman Hailer lai
mėjo Pulitzer premija už tikro
įvykio pavaizdavimą "The
Executioner's Song", ką galė
tume lietuviškai pavadinti.
"Budelio giesmė". Šis roma
nas sukėlė gana daug svars
tymų į diskusijų ir tam tikrų
nepasitenkinimų.

J O N A S MIŠKINIS
JAV buvęs prezidentas
Eisenhovveris, kuomet jis buvo
Kissingeris, Houdini ir dar vie Nato kariuomenės vadu, mė savo veikimo barą priešo teri
nas kitas mažiau žinomas, bet go nepaprastai aštrius išsi torijoje. Jiems yra žinoma ko
tikras a s m u o . T a č i a u jei reiškimus
komunizmo ad kį pasipriešinimą gali laukti ir
autoriai sako, kad tai nėra tik r e s u . D a u g
a n u o m e t kokios bus tenai atmosferos
rovė, tai reikia tikėtis, nors ir amerikiečių politikų, ypač de sąlygos. Strateginės grupės
toj netikrovėje labai daug tik mokratų, viešai skelbė, kad gauna kas keturios valandos
rovinių vardų ir įvykių.
Eisenhovverio išrinkimas pre smulkų pranešimą apie metezidentu reikštų karą su sovie rologines sąlygas Sovietų Ru
tais. O kai Eisenhovveris tapo sijos teritorijoje. Naikintuvai
Lietuvių literatūroj buvo at JAV prezidentu, tai jis nekar laike penkių minučių pakyla ir
vejų, kad nors ir netikra pa tą yra pasakęs, kad jis esąs ir pasitinka priešo lėktuvus.
varde romano veikėjas taip būsiąs — didžiausias komu
Toksai trumpas parengtas
veikia, kad prie jo dalinių nizmo priešas tol, kol stovės laikas ir bazių tinklas sovie
veiksmų prisipažįsta koks nors ant žemės paviršiaus. Gi už tams yra žinomas ir jie to bi
realus asmuo ir jis net kreipėsi sienių reikalų ministras T. jo.
į teismą, k a d j a m padaroma Dewey taip pat tvirtino, kad
Be to, aplinka visą konti
žala. Kai buvo atsakyta, kad daugiau nebūsią tūpčiojama nentą budi sekimo stotys ir ki
tai ne jo pavardė, tai kal pagal Maskvos lazdelės taktą. ti įrengimai, kurie buvo pra
tintojas tvirtino, kad nepai
Taigi anuomet rimtai buvo dėti seniai ir kainavo apie 10
sant jog pavardė ne jo, įvykis susirūpinta JAV ginklavimu. bilijonų dolerių.
toks tikras, kad visi žino apie Viešoji spauda skelbė, jog
ką rašoma. O jei y r a ir netikrų Amerikos oro laivynas siekia
Savisaugos linijos
epizodų, tai skaitytojai mano, 300-' bazių po visą pasaulį, ku
kad ir tie netikrieji įvykiai tik rios neleidžia sovietams jaus
JAV prasideda šiaurėje,
ri, tik jis jų nežinojo. Maišyda tis saugiai. Girdi, juk dabar Aliaskoje, ir budi 9.000 ml il
mas tikrove su netikrove auto tiktai vienas iš bombonešių gio siena.
rius tikrai gali padaryti tam gali daugiau padaryti žalos,
Įrengimai, kurie saugo JAV
tikros dvasinės žalos asme- nei visos kartu išmestos bom yra vadinama DEW linija ar
niui, kurį jis vaizduoja, nors ir bos II Pasaulinio karo metu. b a tolimo atstumo susisieki
netikroviniame romane.
Amerikos oro pajėgas sudaro mo tinklas. Antroji saugumo
Jurgis Gliaudą savo kny apie 30.000 lėktuvų, kurių yra linija yra Centr. Kanadoj. Be
goje , Agonija" rašo apie daug s p r a u s m i n i ų . Stra to, dar yra vienas sekimo tink
veikėjus, kaip tai Urbšys, teginės oro grupės turi spraus las ore nuo Labradoro iki
Smetona, Merkys Bizauskas, minių bombonešių, kurių yra Floridos ir Pacifiko jūroje.
Šimutis ir eilę rusų pareigūnų, ginklai atominės bombos. Šie
Aliaskos linija susideda iš
kaip Molotovas. Ir tikri buvo bombonešiai kiekvienu atveju keliasdešimt sekimo stočių,
faktai, k a d buvo ultimatumai, greit gali pasiekti sovietų Ru kurias valdo specialistai tar
kad reikalavo įsileisti Sovietų sijos centrus. Pavyzdžiui, iš nautojai. Jiems davus ženklą,
armijas į Lietuvą, buvo tikros Okinavos iki sovietų raketų kad priešas pastebėtas, pavo
kelionės į Maskvą ir atgal, bu paligono Krasnograde skri jaus signalai užaliarmuoja šių
vo tikri posėdžiai, bet ką gal dimas truktų 4 valandas, iš įrengimų centrinę būstinę, ku
vojo tose kelionėse vienas a r Aliaskos iki Yakutski apie 3,5 ri tuojau susiriša su genera
kitas veikėjas, pro kokį vago vai., iš Marocco iki Maskvos liniu štabu Washingtone. Iš
no langą žiūrėjo ir ką matė jau — 4 vai., iš Tripolio iki Baku čia prezidentas gali duoti įsa
yra rašytojo išgalvota. Ir todėl — 2,5 valandas.
kymą strateginių bazių įgu
gana sunku pasverti ar t a i
Amerikiečiai budi be palio loms pradėti veikti. Tas veiks
istorinis romanas ar ne. vos ir, nuaidėjus pavojaus sig mas užtruktų tik penkias
Amerikiečiai, kaip jau parodė nalui, jau per 15 minučių lėk minutes.
pastarieji metai, tai laikytu ro tuvai randasi ore. Kiekviena
Aliaskos linijos abi pusės
manu. Nors t a i ir netolima įgula atmintinai išstudijavusi yra saugomos iš oro ir ant
istorija, bet istorija, gi istori
nius r o m a n u s mes laikome ro
manais.

Galima būtų to ir neminėti,
bet lietuviškam pasauly tokių
atvejų vis pasitaiko ir pasitai
kys, ypač kiek tai liečia isto
rinę beletristiką. Mes išleido
me nemaža istorinių romanų ir
kai kurie istorikai teigia, kad
jie istorine prasme yra netiks
lūs. Bet tie romanai, nepai
sant ar jie būtų Kralikausko
"Mindaugo
nužudymas",
Tautvilą ar pagaliau pasku
tinysis "Po Ultimatumo" nėra
istorija, o yra į istoriją atrem
tos fikcijos, visa yra išgalvota,
nors reikia, kad istorinius fak
tus atitiktų. Juk negalima ra
šyti apie Mindaugą, kad jis
kovojęs karštaisiais ginklais
arba, kad tuo metu buvo gari
niai laivai. Net ir romanas,
atremtas į istorinius įvykius,
turi turėti realumo. Atrodo,
kad mūsų tie istoriniai roma
nai, ar jie rašyti Orintaitės ar
Alanto, tos tikrovės nestokoja,
o jeigu kur ir stokoja, tai pa
galiau nesvarbu, nes tai nėra
istoriniai vadovėliai.
Tačiau tam tikros tiesos turi
būti, bet kai ta tiesa pasidaro
akivaizdi, tada jau sakoma,
kad tai nėra romanas, o is
torinė apybraiža. Ir labai sun
ku pasakyti, kada istorinė apy
braiža, kada gryna beletristika
ir kada tikra istorija. O tokių
atvejų, kada negalima atskirti
yra pilna, net tik mūsų litera
tūra, bet ir amerikiečių ir jie ne
kartą svarstė kas gi yra bele
tristika ir kas yra vadinama
tikrovė. "Chicago Tribūne"
kolumnistas klausia .kiek gi ra
šytojas turi imti iš gyvenimo ir
kiek iš savo galvos. Laikraštis
primena, kad yra parašyta ro
manų, kurių veikėjų vardai yra
išgalvoti, bet įvykiai tokie tik
ri, kad daugelis atpažįsta
Žmones ir net yra iškelta bylų.
Iš viso kaip T ruman Capote,
Thomas Wolf, Doctorov, J.
Heller, Vonegut yra prirašę
romanų, kuriuos yra tikri vei
kėjai, kaip tai Nixonas,

UŽJŪRIO

Daugelis amerikiečių skai
tytojų mėgsta atsiminimus
arba biografijas. Kartais buvu
sių aukštų pareigūnų atsimi
nimai jų autoriams atneša
milijonus. Lietuviai taip p a t
mėgsta atsiminimus, jų ne
maža išeina ir žinoma gerai,
kad rašoma atsiminimai, nesubeletristinami ar tai Sibiro ar
kokių kitų įvykių išgyvenimai.
Tačiau tie, kurie patys asme
niškai to nepergyveno, kurie
tegali tik pasinaudoti buvusia
patirtimi ar pašaline medžia
ga, gali kurti ir romanus su
istoriniu
atspalviu,
nepai
sant ar ta istorija yra Šimtimečių a r dar labai nesenų lai
kų.
Tarp realybės ir pasakos
sunku pravesti liniją ir sunku
atskirti ar taip buvo ar nebu
vo. Ir jeigu jau kūrinys vadi
n a m a s romanu, tai reikia tuo
tikėti ir jį kaip tokį priimti,
nelaikyti, kad visa kas jame
rašoma yra teisybė. Tada bus
mažiau nesusipratimų kal
bant, k a d istorinis r o m a n a s ne
visai tiksliai pavaizduoja bu
vusį laikotarpį.
Ir į kai kuriuos į "Draugo"
premijuotus
istorinius
romanus reikia taip pat žiūrėti
ne kaip į istoriją, bet kaip į
fikciją. O iš kitos pusės
šiandieniniam pasauly, taip
visa yra susimaišę, kad sun
ku beatskirti kur pasakos ir
kur tikrovė. Yra tokių dalykų,
kurių joks rašytojas nedrįstų
vaizduoti, pvz. religijos kulto
Jonestown
žmonių
savižudystė. Ir t a s ėjimas vir
ve t a r p faktų ir pasakų, gal
kaip tik ir padaro vertingą
kūrinį.
AL
R

IŠEIVIAMS

Jūs gėrėt punšą ir dainavot,
Liepsnojo akys ir veidai.
O ten — tėvynėj gelsvam kūne
Vis merkės akys amžinai.
( I š S i b i r o l i e t u v i ų p o e z i j o s , 1 9 5 5 m.)

vandens nuo Aleutų salų iki
vidurio Atlanto. Taip pat prie
šio saugumo grandinės dar
prisideda povandeninis se
kimas, kas leidžia susekti prie
šo raketoms apginkluotus po
vandeninius laivus kelių
šimtų mylių atstume. Be to, iš
rasta yra priemonė, kuri įga
lina stebėti ekrane visas infor
macijas duotame rajone,
kurios greit persiunčiamos sa
telitais ir televizijos pagalba į
centrinę būstinę. Tas labai
svarbu kovos metu, nes gali
lengvai stebėti padėtį ir čia
pat duoti atitinkamus įsakumus.
Sovietų būkštavimai
Kremliaus valdovai supran
ta ir puikiai žino, jog kilus ka
rui amerikiečiai iš savo bazių
atskridę su atominiais gink
lais žaibo greitumu sunai
kintų ne tik jų didžiulius mies
tus, visos pramonės centrus.
Toks sovietų Rusijos subombardavimas komunizmui būtų
laidotuvės. Žinoma, sovietai
irgi mano, jei pasiųstų ke
lias ar net keliolika atominių
bombų Amerikon (kurių turi
daug prisigaminę) jos pada
rytų amerikiečiams didelių
nuostolių ir žmonių aukų. Pa
sak diplomatų tvirtinimus,
kad jei ne atominės ir van
denilio bombos grėsmė, so
vietų raudonoji armija būtų se
niai užėmusi ne tik Europą,
bet būtų siekusi ir už van
denynų. Esą, sovietų karinis
potencialas yra nepalyginti
skaitlingesnis už vakariečių.
Bet ar taip kalbėti, ar kitaip,
vis vien sovietai bijo atominio
karo ir vargiai ar jie pirmieji
pradėtų svaidytis su ato
minėmis bombomis. Nors da
bar Kremliaus viešpačiai skel-

PASKUTINIEJI BUŠMĖNAI KLAJOJA
A. TENISONAS
Svarbiausios
problemos
Istorija mažai rašo apie
bušmėnus. Iš senų dienų jie yra aptariamos visai giminei susi
pasitraukę Afrikoje į Kala- rinkus prie ugniakuro, nes kiek
hario sritis Botsvanoje, Na vienas ginčas, kuris išspren
mibijoje ir Angoloje. Bušmė- džiamas su lanku ir užnuodyta
nai yra medžiotojų tautelė ir jie strėle yra šalims mirtingas.
klajoja mažomis grupėmis per
Socialiniame ir religiniame
tuos sausus saulės išdegintus
bušmenų gyvenime žymią rolę
dykumos plotus, kur pragy
vaidina ugnis. Prakurtam
venimas labai sunkus. Visas jų
laužui, kur ugnis gaunama tri
egzistavimas yra pavojuje.
nant medį į medį, priskiriama
Mokslininkai m a n o , kad
simbolinė reikšmė, kur tikima,
paskutinieji gyvi likę tos rasės,
kad tas laužo degimas galįs
kuri prieš amžius apgyveno
suteikti jiems laimingą ar
visą pietinę Afrikos dalį ir di
nelaimingą laikotarpį. Ir per
džius Rytų Afrikos plotus,
ritualinius šokius ugniai ski
vargu ar sulauks 2000 metus.
riama didelė reikšmė.
Apie 20,000 iš visų 50,000
Bušmėnų tikėjimas yra susie
bušmėnų tebėra laukiniai. Tik
t
a
s su gamta. Didysis dievas
dėka jų ištvermingumo ir pra
gyvenimo reikmių mažų reika Nodima įasmenina gvi—
lavimų, tie mažo ūgio (ne dides bušmėnams pasaulio sutvė
ni už 1.55 m) žmonės gali rimą. Nodima sutvėrė Žemę,
pragyventi kaip jie gyvena. dangų, lietų, augalus ir galė
Versdamiesi medžiokle, kla jimą paruošti ginklus bei dar
joja jie po nederlingą Kalaharį, bo įrankius, kad galėtų gyven
vienintelę likusią jiems sritį, ti. Mažasis dievas Gavama su
nes per amžius juos vis puldi savo veiksmais sukelia dažnai
nėja Afrikos juodųjų tautų gen nelaimes, užsiunčia viesulus,
didžias sausras, ligas ir mirtį.
tys.
Bušmėnai klajoja daž Kad nuo jo ir jo dvasių apsi
n i a u s i a i grupėmis iki 60 gintų, bušmėnai ruošia rituali
asmenų ir todėl nuovoka kaip nius šokius iki liguisto susi
gentis, rasė, tauta jiems yra jaudinimo — ekstazės.
svetima. Valdžia, vadovavi
Bušmėnai yra bailūs, dėl
mas priklauso geriausiam mažiausio jų socialinio gyve
medžiotojui ir augalų bei žolių nimo sukrėtimo, jie palieka
pažinėjui.
savo palapines, statytas iš žo
Gvi-bušmėnai
Botsvanos lių, ir keliauja kitur. Visą savo
centriniame Kalaharyje gyve mantą, ką jie turi, nešasi su
na skurdžiausiai. 300 dienų per savimi. Privatinė nuosavybė
metus negauna jie nei lašo lie jiems neturi jokios reikšmės.
taus. Tą ilgą sausrą jie pragy Vienintelis jų turtas yra vai
vena valgydami melionus, kai, bet dėl vis didėjančio
šakniagumbiu8 ir šakniavai nevaisingumo vaikų pas juos
sius. Augalų rinkimas yra mažai.
įpareigotas moterims, kurios
Apie 15,000 bušmenų dirba
paruošia valgį. Vyrai tą valgį dabar ūkiuose pas baltuosius
paįvairina sumedžioję kudų, Namibijoje ir Botsvanoje, o
stirną ar kokį žvėrį- Mėsa lygio apie 14,000 jų piemenauja pas
mis dalimis padalinama visai juodukus. Jie savo papročių ir
giminei. Medžiotojai dažnai už tradicijų yra nustoję ir netru
trunka medžioklėje net kelias kus paskutinieji
bušmėnų
dienas, kol užnuodytomis tautos kultūros likučiai pra
strėlėmis sugauna kokį laimi- dings ant mūsų žemės rutulio.
kį.
bia didžiuodamiesi, kad jie
turi pasauly persvarą ato
minių ginklų gamyboje. Anot
posakio, višta ir nepadedama
kiaušinio smarkiai kudakina.

tuoja, kad tučtuojau reikia už
drausti atominių ginklų gamy
bą ir apriboti
skaičių.

Vadinasi, jūs, vakariečiai, sus
tabdykit
atominių
ginklų
Daug kam prisimintinas bu gamybą, o mes sovietai slap
visu
spartumu
vusio prezidento Eisenhovve t a i
gaminsime
ir
jus
vakarie
rio pasiūlymas atominę ener
čius
prisivysime,
o
tuomet
su
giją pritaikyti technikos
reikalams. Sovietams labai jumis drąsiai pakalbėsime.
Kremlius
tas pasiūlymas patiko. Nuo to Prisivijo. Dabar
laiko Kremliaus despotai turi grasina ne tik savo priešams,
gerą arkliuką tam jodinėti. Jie bet ir nuosaikiausiam part
visose konferencijose akcen neriui — Amerikai.

Sovietų kariniai įsitvirtinimai Šiaurinėje krašto dalyje.

MOTERIS SU BALTU
CHALATU
Garbinga taika
Tauta be herojų — tauta be ateities
17

— Mano gyvenimas, kaip našlaičio sapnas,
beviltiškas. Prailgo man toks liūdnas gyvenimas.
Tačiau mirti dar nenoriu, bet ir gyventi nemiela.
Kartais man net atrodo, kad viso pasaulio nelaimės
užgulė ant mano pečių. Liūdesys, kaip slibinas, grau
žia mano širdį, o paguodos iš niekur nesulaukiu.
Mintyse dažnai kartoju Šekspyro Hamleto žodžius:
„Būti ar nebūti?" Ir tada aš visiškai pasimetu.
— Daktare, kaip ilgai mane dar kankins tie įky
riai liūdni prisiminimai? Argi nuo jų aš jau niekada
neatsikratysiu? — giliai įtraukęs cigaretės dūmą,
pilnomis liūdesio ir nežinios akimis pasižiūrėjęs į
mane, paklausė ligonis.
— Karas nepripažįsta sentimentų. Jūs nešėt
mirtį kitiems, o mirtis tykojo jūsų iš visų kampų,
Todėl daugumai iš jūsų pasikeitė emocijos. O kartu
pasikeitė moralinės ir politinės pažiūros. Jums
kartais net atrodo, kad jūsų kaltė, jei Vietname
kariavot. Iš karo sugrįžot labai pesimistiškai nusi
teikę. Pasimetę, nervingi, susirūpinę, nelaimingi,
pikti... Sugrįžę į namus, galvojat, kad betiksliai
kariavot. Betiksliai sužeisti, nukauti. Jums pasidarė
sunku prisitaikyti prie normalaus gyvenimo. Kai
kurie iš jūsų puola į depresiją. Kiti bando viską

nuslopinti alkoholiu, narkotikais. Bet tas jiems ne baltų dūmų kamuolius ir padėjo cigaretę į peleninę.
tik nepadeda, bet stumia dar į gilesnę bedugnę. Nuleidęs galvą kažką svarstė. Po trumpo laiko vėl
Tokia grįžusių iš Vietnamo karių dvasinė būklė, įkišo ranką į kišenę. Ištraukė iš jos fotografiją.
pilna vidinių konfliktų. Mediciniškai mes vadinam, Pavartė ją rankose. Giliai atsiduso. Kelias aki
„Post Vietnam Syndrome". Jums dar esant ligo mirkas patylėjo. Drebančiom nuo susijaudinimo
ninėj, gydytojai, gailestingos sesutės, psichologai, rankom padavė ją man. Pakėlęs akis, jis sekė mano
sociologai ir kitas ligoninės personalas deda visas veido išraišką. Atidžiai analizavau dailios išvaiz
pastangas jus iš to sindromo išvaduoti. Visi jie sten dos, pilno gyvybės jaunuolio nuotrauką. Tamsios
giasi jums sudaryti tokias sąlygas, kad jūs išėję iš garbanos užkritusiais ant jo aukštos, lygios kaktos.
ligoninės galėtumėt būti naudingi sau, savo šei Žalsvai melsvas akis dengė ilgos blakstienos. Virš jų
gražiai lenkti antakiai. Klasiška nosis. Dailios
moms ir tėvynei.
— Tačiau, kaip ilgai tas jūsų vidinis konflitas formos lūpos. Tarp jų linksmai šypsosi dvi eilės
tęsis, sunku man atsakyti. Tai individualus reikalas. baltų, sveikų dantų. Instinktyviai jaučiau, kad tai
Viskas pasaulyje blanksta ir blėsta. Išblės ir „Post turėtų būti jo nuotrauka. Nors panašumo tarp
Vietnam syndrome". Jūs vėl sugrįsit į normalų ligonio ir jaunuolio fotografijoj beveik nebuvo.
— Daktare, ar žinot kieno tai fotografija?
gyvenimą ir būsit laimingi — guodžiau ligonius.
— Taip, — tvirtai atsakiau. — Tai jūsų.
— Norėčiau ir aš tarti žodelį, — tyliai, nedrąsiai
— Argi dar liko kiek panašumo? — nedrąsiai jis
pratarė 24 metų amžiaus Vietnamo karo veteranas.
— Labai prašau. Mielai pasiklausysim jūsų paklausė.
— Taip, kitaip nebūčiau jūsų atpažinusi. Plas
išgyvenimų, — atsakiau jam.
tinės
operacijos pagalba bus atstatyta visiška
— Daktare, kai buvau paskirtas vykti į Viet
tapatybė.
namą, jaučiau, kad turėsiu sunkius laikus. Tačiau
Akimirksniui jo veide pasirodė šypsena ir jis pa
apie tokius, kokius patyriau tenai, net nepagalvojau.
Yra milžiniškas skirtumas tarp karo, apie kurį klausė:
— Daktare, ar jūs tiesą sakot, ar tik mane ramirašoma laikraščių vedamuosiuose, ir tikro karo,
kuriame pats aktyviai dalyvauji ir pergyveni. nat?
— Nė kiek neabejoju, kad po kelių plastinių
Sugrįžau iš karo namo ne tik fiziškai nesužeistas, bet
net neįdrėkstas. — Viena ranka parėmęs savo galvą, operacijų jūs pats įsitikinsit. Nenusiminkit! Nemąs
kalbėjo ligonis. Tačiau mano vidinis pasaulis taip tykit neigiamai. Nepradėjęs lenktynių, negalvokit,
pasikeitė, kad aš nebesu tas, kuo buvau. Dingo visi kad jas jau pralaimėjot.
ligonis, giliai susimąstęs, žvilgterėjo į mane, lyg
mano masinančiai gražūs sapnai, svajonės ir troš
norėjo dar ką pasakyti, bet antrojo pasaulinio karo
kimai. Beliko tik pilka, niūri kasdienybė.
— There are other fish in the sea, — sar veteranas jį sutrukdė.
— Jaunuoliai, jūs jau išsišnekėjot. Leiskit dabar
kastiškai tarė, prieš tai kalbėjęs ligonis.
man
seniui išreikšti savo opiniją, — sučepsėjęs
— If you are looking for trout, don't fish in an
lūpomis,
prašneko iki šiol žodžio netaręs, ligonis.
herring barrel, — pusbalsiu pridėjo kitas,
Per mūsų pasikalbėjimą jis, nuleidęs galvą, lyg
Atrodė, kad ligonis tų pastabų negirdėjo arba
sustingęs,
sėdėjo ir atrodė niekuo nesidomėjo.
nenorėjo girdėti. Perbraukęs delnu per galvą, išsi(Bus daugiau)
•
traukė iš kišenės cigaretę. Užsidegė. Paleido kelis ,. ..

i

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegeužės mėn. 29 d. kunigas Žebrys, būdamas aukštos. anksčiau buvusiu įvairiuose mies
inteligencijos, numatė ateitį, kad, tuose konvencijų. Daugelis radę
tirpinamas puodas nieko neištir-1 save vos galėjo stpažinti, nes tuo
pins ir etninių kultūrų sąmo metu buvo jaunuoliai, o dabar
ningumą tik sustiprins. Toliau jau pražilę. Rytą 11 vai. per 100
B E A L
E S T A T E
HELP WANTED — MOTERYS
P A R D A V I M U I
profesoriai tikrino skaitytų kny kongreso dalyvių paskui vėliavą,
Kun. V. Valkavičiaus teze magistro laipsniui
gų turinius bei magistranto nuo vargonams grojant, įžygiavo į
Reikalinga moteris prižiūrėti se
PARDUODAMA GERAM
West Grotono, Mass., klebonas tuo klausimu. Cia kunigas Valka monę. Magistrantas visą litera bažnyčią. Sv. Mišias atnašavo
nelę. Gyventi vietoje — kambarys,
stovy
invalido
važiuojama
kėdė
kunigas Vincentas Valkavičius, vičius labai gražiai atsakė, kad tūrą gerai žinojo.
kun. Alfonsas Volungis. Po jų L.
valgis ir atlyginimas.
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil — "Wheel chair".
išilaikęs visus egzaminus Bostono
Vyčių
himno
žodžiais
visi
susirin
Skambint 238-8747
Buvusieji salėje, buvo paprašy
Sakmbint 779-5295
kolegijoje, paraše magistrui gau
kusieji prašė Viešpaties "Nuženk, dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos
ti išeiti, ir tuo tarpu profesoriai
Galybe, iš Dangaus, sustiprink parduoda pigiausia kaina. $29,500.
ti darbą, "Lietuvis pionierius ku
tarėsi. Buvo pranešta, kad. ma
IŠNUOMOJAMA — FOB KENT
jauną Vyčių dvasią. Mes už tei Puikiausio mūro. 22-jų metų bunganigas Naujoje Anglijoje", kuria
gistrantas labai gerai apgynė sa
M
I
8
C
E
L
L
A
N
E
O
U
I
low.
2
miegami.
Pušų
sausas
beissybę
stosim
drąsiai,
tėvynę
ginti
me išdėsto turiningą ir aktyvų
vo tezę. Birželio mėnesį fakulte
IŠNUOM. UNION PIER, MICH.
kuo narsiau". Grįžus į salį, pra mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
kunigo Juozo Žebrio gyvenimą
to rektorius paskelbs viešai ir įteiks dėti pusryčiai, sveikinimo kalbos tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
1 blokas nuo Michigan ežero, 5
ir jo tragišką mirtį. Savo darbe
kunigui Valkavičiui, atestatą, ir tolimesnės dienotvarkės prane Karpetai. 2 auto garaž-.s. Tuoj ga
kambarių butas — S miegami, bir
SIUNTINIAI
1
LIETUVA
kunigas Valkavičius paliečia pir
lite užimti. Marąuette Parke —
duodantį magistro laipsnio teises. šimas.
želio ir liepos mėn. 80 dol. į savaitę
Ir kitus kraštus
mųjų ateivių iš Lietuvos socia
$52,500.
arba pagal susitarimą. Skambint
Malonu buvo būti liudininke
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
lines, etnines ir tautines proble
L. Vyčių kongreso darbo pro
Platus sklypas. Geroje vietoje inšio taip svarbaus momento ma
Chicago, DJL 606S2, teL 927-5980 (312)—787-2847.
mas. Šį darbą jis turėjo apginti
gramos antroji dalis vyko LN klu vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
gistranto gyvenime ir išgyventi bo patalpose. Šio klubo pirm. ir L.
aeaa—i — — — —
balandžio 3 dieną Bostono kole
For rent — Heated 3 room apt.
džiaugsmą,
kurį
jis
išgyveno.
Svei
Ofise
veikia
automatinis
telefonas.
gijoje. Jo oponentais buvo trys
Vyčių 116 kuopos vicepirm. Ed.
2nd floor $205.00 mon. and 3 room
kiname kunigą Valkavičių ir lin Tamulevičius šiltai visus priėmė.
profesoriai: sociologijos, etniniu
basement apt. $135.00 mon. 68 &
Maloniai prašau kalbėti lietu
kime jam toliau dirbti, būnant Be kongreso dalyvių atsilankė viškai
Campbeli.
kultūrų ir Amerikos kultūros. Jie
ar angliškai ir paduoti savo
tokia šakota asmenybe: kunigo, daug svečių, dvasiškių. Pagrin telefoną bei pavardę, kada jums ŠERĖNAS perkraueto baldus ir
Call 737-7311
nesirėmė faktais, bet teoretine
muziko, istoriko, gavusį magis dinę kalbą pasakė M. Morkūnas. patogu namus apžiūrėti.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
medžiaga išdėstyta darbe, kurią
dimai ir pilna apdrauda.
tro laipsnį.
Dideliu dėmesiu išklausytos kal
jie ir nagrinėjo.
MISCELLA-VEOUS
TeL _ W A 5-8063
Elena Vasyliūnienė bos dvasios vadų — kun. Anta
Vincas Valkavičius
Pirmas klausimas buvo — ko
no Jurgelaičio,0. P., ir kun. Ja
kią sociologinę reikšmę jo darbas
2644 W. 69th Street
niūno. Kalbose buvo pabrėžiama,
iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiintimiiiinifr
VIZITINIŲ KORTELIŲ
turėjo bendrai, atsižvelgiant į
!; įvairiu prekių p a s i r i n k i m a s oekad Vyčiams Lietuva gyva. Suva
bran tal a
,a u
ateiviu etninį veidą bei Ameri
1EHJU.U
«
" - »~KUO
žiavę į kongresą Vyčių organiza Tel. 737-7200 ar 737*8534
kos kultūrą? Kun. Valkavičius
OOSMOS
PARCELS
EXPRESS
cijos nariai, tiek jaunesnieji (ku
Visitinių kortelių naudojimas yra
atsakydamas pabrėžė, kad etninio
Worcestery neeilinį kongresą at rių buvo nemažas skaičius), tik Lietuviškas restoranas su namu ir 2501 W. 69 S t , Ohicago, IIL 60629 grasus paprotys. Brsnisrisi jas pla
Lemont,
Iii.
kunigo uždavinys buvo išlaikyti
vykusieji rastų kuo tinkamiau rieji, vyresnieji garbės nariai, ga įrengimais Marąuette Parko rajone.
čiai naudoja. Bet tinka ir Tisu luo
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
savo tautiečius kompaktinėje ma
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sias
sąlygas.
mų
atstovams turėti grasias visa
vo
daug
žinių
bei
nurodymų.
Telef. — 925-2*737
PAGERBTOS
MOTINOS
sėje tam, kad JŲ tautinė sąmonė
tines korteles.
Kongreso dieną — sekmadienį Reikia tikėtis, kad Lietuvos Vy sąlygos.
Vytautas Valantinas
neužmigtu, kad jie liktų lietu
Mūsų Maironio lituanistinės — jau nuo pat ryto įvairiomis čiai, sustiprinti dvasioje, ateity 2 butai — medinis. 68 ir Maple- iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuuiiiiiniiiunui
Kreipkitės į "Draugo" admiaiswood.
Labai
tinka
giminingoms
šei
viais, ir kad sugebėtu prisitaiky mokyklos mokiniai, mokytojai susisiekimo priemonėmis atsto dar didesniu pasiryžimu toliau
traciją visais psnsiisis reikalais.
moms.
Būsite patenkinti mus* patarnavo
ti prie naujų gyvenimo sąlygų. į ir mokinių tėvai gegužės 10 d. vai ir jų svečiai iš Atholio, Gard- taip gražiai dirbs, laikysis prie sa Marinis bungakro Brighton Parke.
mu.
Profesorius pagyrė magistranto po pamokų paminėjo motinas nerio, Brocktono, Holyoke, Law- vo tėvu žemės, Lietuvos papro 15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par
naudojamą "etninio kunigo" są motinos dienos proga.
duoti. Geras pirkinys.
rence, So. Bostono, VVestfieldo, čių ir lietuvių kalbos.
KILIMUS IR BALDUS
voką, kurio uždavinys buvęs val
Visiems susirinkus mokyklos Providence, Bridgeporto ir Water
iiiniiiriiniiiitiiiiiiiiimiiniiiHtniiiiiiiiN
Kongreso dalyviams pietus pa
Plauname ir vaškuojame
ŠIMAITIS
REALTY
dyti savo tautiečius katalikų ti salėn, mokytoja muzikė Rasa Šo- būry pradėjo rinktis į Aušros Var
ruošė LN klubo šeimininkės.
visų rūšių grindis.
Insurance — Income Tax
kėjimo ribose, ir susidomėjo, ar ku liūnaitė, pagal savo pačios pa tų bažnyčios parapijos salę. Virš
J. B .
BUBNYS — TeL B E 7-5168
Notary Public
nrgas Zebrys nesuėjo į konfliktą ruoštą programą, pravedė minėji scenos vytis ir sveikinimas. Čia
» » > » • » » » « « « » » « « • » • • «
« . « « « • » «
2951 W. 53rd Street
— Chicagos viešoji biblioteka
į anais laikais plintančiu radika mą — pagerbimą. Visi mokyklos buvo pravesta registracija, susipa
lizmu. Magistrantas nurodė, kad mokiniai ir tautinių šokių grupės žinimas. Vyčių 116 kuopa buvo turi 88 skyrius, knygų yra Tel. 436-7878 ar 839-5568 iiiiiiiiiiimniinimiimiiiimiiiimiiiiimi;
Mėnraščio "Draugo" admine tik kunigas 2ebrys, bet lietu „Spindulys" šokėjai atliko prog išdėjusi daugybę nuotraukų iš 4,139,836 tomai.
nistraciįoįe galima pasirinkti frviuose plito ateistinės ir komunis ramą.
K>*i^e>^e>^e>^e*i24>^^-^>e>^eš^c^4>^e*%*e>^e>^^
vairių liaudies meno darbi): me
tinės bei socialistinės srovės, ku
Mokiniai padainavo: Kalnuos
3422 WEST MAJKJUETTE RDrios sudarė visą eilę nesusiprati dainuoja, Pempei pampel, Saulė
džio, keramikom, drobes, taip
CHICAGO, ILLINOIS «W2»
Apdraustai
perkraustymas
mų lietuvių etniniuose sluoks kėlės, Baltos burės plazda ir Vie
pat
gražiai papuoštų lėlių.
Lietuviai esame visi —
FHONE: 312 K5-S8S7
niuose. Jų neišvengė ir kunigas na linelius pasėjau. Mokinukė
Lietuvių Fonde ar esi?
{vairių atstumų
VSJL
Apsilankykite \ "Draugo" ad
2ebrys. Gaila, kad nėra literatū- Asta Kazlauskaitė gražiai padek*
TeL 376-1882 arba 376-5996
ministraciją
ia pasižiūrėkite. Gal
ros apie socialinę kunigo rolę j l a m a v o m o tinai skirtą eilėrašWe'H heip you m a k e fhe right movė.
iiinntitiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiNiiiiintiuiniii«
rasite kai ką padovanoti savo
bendrai. Kas lietė kunigą 2ebrį, j t j „Spindulio" šokėjai (aštuogiminėms ar draugamsjis buvo vienas iš pirmųjų, kuris; n ios' poros) vikriai pašoko kalJEI G A L V O J A T E
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stengėsi pakelti savo tautiečių j ve]į jp 0 t o patys mažiausieji mou i a p d r a u d ę nuo ugnies ir automo
"Draugo" adresas: 4546 Wsas
1980 balandžio men. įnašai
PIRKTI AR PARDUOTI
bilio paa mus.
socialirų lygį, ragindamas savo J kiniai dar suvaidino jų amžiui
tantrumpa: atm.-įn.-atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavardes,
Kreipkitės į
tautiečius pirkti ūlkius, steigti ko ptitaikytą vaidinimėlį — kaip gy
F R A N K Z A P 0 L I S 83rd St, Cbieago, DL SMsal
reiškia įnašų iš viso.
operatyvus ir stengtis sukurti, veno senelis ir senelė, turėdami
miiiiimmnmmnHniMinnt»
Telef. — GA 4-8654
BUDRAITIS REALTY C0.
kiek sąlygos leidžia, nepriklauso šunelį, katytę, vištytę, skrajojan 1 po
$5.00 Bacevičius, Antanas, atm. jn., $5.00.
32081 j West 95th Street
mą ekonominį gyvenimą.
čius drugelius ir kaip jie visi ro
6600 S. Puteski Road
$10.00 JAV LB Waukegano apyl., W. Kaminskui mirus, $3,140.00.
Amerikos lietuvių
$25.00 Gavelis, Zigmas, Inž. ir Veronika, $300.00, Kuncaitis, Juo
Etniniu kultūrų
profesorius, vė ropę. Tie mažieji dar ir pa
ciiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiniiiiiiiff
Tel. — 767-0600
zas, Inž. ir Elena, $310.00, Pocius, Antanas ir Birutė, $22.00,
Ekonomine Veikla
lygindamas lietuvių ateivius su dainavo „Mamytei puikios gėlės".
Independentry
own«d
and
operated
Puzinas,
Povilas,
atm.
įn,
$250.00,
Ramanauskas,
Augustas
žydų ateiviais, kurių buvo aps Po dainas mamytėms įteikė po gė
Vincas Liulevicras
(miręs) ir Elena $255.00.
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
čiai anais laikais, klausė, kodėl lytę ir iš visų jėgų dar sušuko
$35.00 Tėvų Jėzuitų Ordinas, Australia, 400.36.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Išleido Pedagoginis lituanis
lietuviai nesistengė veržtis į aukš- I „Mama, tave mylime".
$50.00 Dama, Gytis. Australia, $250.00 Manomaitis, Eugene, nniHiHHtifnnniniiiiiiiititHiiniiiitnim
Pardavimas ir Taisymas.
tikos
Institutas 1980. 224 pusi.
tąjį mokslą, į kolegijas ir univer
$300.00, Mickevičienė. Teofilė, $500.00, Naumanas, Mika
Rengėjams ir programos atli
BUTŲ
NUOMAVIMAS
Spaudė
Morkūno spaustuvė.
M
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lojus B Ona $200,00, Normantas, Jonas, ekonomistas, Aust
sitetus, kaip tai darė žydai. Sis kėjams už taip gražų motinos pa
2346
W
.
69th
St.,
teL
776
1486
Knygos kaina su persiunti
ralia, $1,100.00, Šakių Apskrities Klubas, $850.00, Tender, Namų pirkimas — Pardavimas
klausimas buvo kartojamas kelis gerbimą — paminėjimą priklau
Rein
ir
Jūratė-Normantaitė,
Australia,
$200.00.
unimniimiimmmmiiniumuiinnnur
mu
18.85.
kartus, keičiant klausimo formą. so padėka.
!
$70.00 Jokūbaitis, Martynas (miręs) ir Jadvyga, $1,100.00.
HlllllillllllllllllUIIIIHIUIHIIUIlIUlUIIIIII
Draudimai
—
Valdymas
Užsakymus
siųsti DRAUGO
Magistrantas nurodė lietuvių sun
B?t gal tokius motinos pager 25
$100.00 Arvydienė, Bronislava, atm. įn., $100.00, Arvydas, Juozas.
adresu.
kius fizinius, mažai apmokamus bimus reiktų rengti kartu su LB
$100.00, Banys, Paulina, $100.00, Balskus, Jonas ir Uršulė,
niiaois gyventojai prideda 4S e t
dubus, kurie neleido jiems verž apylinkės valdyba, būtų proga
$300.00, Byla, Juozas, $300.00, Doveinis, Juozas ir Onutė,'
Iicensed, Bonded, Insured
Notariatas — Vertimai
$100.00. Džiugas Stasys ir Sofija, $400.00. Galinis, Bronius, Į
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvei valstijos mokesčio.
t a i aukštąjį mokslą. Be to me*> didesniam skaičiui suaugusių da
Inž. ir Irena, $600.00, Janušauskas, Jonas, atm. įn., $100.00, ;
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
gistrantas pabrėžė, kad buvo eilė lyvauti. Mokyklos mokiniams
Juodvalkis, Uosis, S300.00, Klova, Birutė, $200.00, Leugoud, i
plytelės. Glass bSocks. Sinkos vamtemigrantų vaikų, kurie tapo dak rengtame, dalyvavo tik mokinių
Edward, $4,199.26, JAV LB Palm Beach Co. apyl. $300.00,
dtiai itvalomi siektra. Į automatą ga
tarais, advokatais, ir kitokias pro tėveliai su savo vaikais, bet nesi
J.
BACEVIČIUS
Liorentas, Jonas, $200.00, Liutermoza, Albertas, Pik., atm.
lite kalbėti lietuvillcai, palikite pavar
fesijas su universiteto baigimu matė kitų. Kadangi buvo pager
įn., $900.00, Mažrimas, Pranas ir Konstancija, $300.00, Pa 6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 dę ir telefoną.
įgijo.
bedinskas, Kazys, Inž., $300.00, Pabrėža, Aleksas ir Alek tMItllIHIHlttllIHHIII
bimas rengiamas tik mokiniams,
SERAPINAS — 636-2960
B PA&AUUNCS POEZIJOS
sandra $500.00, Raugas, Balys, $200.00, Sapetka, Kazimie
Dar buvo keistesnis klausimas: tai kiti gal nedrįso dalyvauti. Be
ras, $200.00. Stelmokaitis, Benediktas, $200.00, Stirbytė, Niiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimnmiiuiiiimim nmnnmniiiiiiiimmuuiuiuiumuiuini
Sudarė ir išvertė
ar lietuviai norėjo savo vyskupo, reikalo vyresnieji neatvyko. Būtų
iiiiimiiiimummiuimnmmmimnnui
Ona, $500.00. Šimkus, Mečys ir Valerija, $100.00, Šlapelienėir kodėl jie nesistengė jį gauti, buvę labai patenkinti ir sužavė
Tomas Venclova
Piaseckaite, Marija atm. įn., $100.00, Zailskas, Pranas ir
M. A. i I M K U S
Ona, $200.00.
kaip pav. lenkai gavo. Atsaky ti, kaip gražiai mūsų prieauglis
Knyga
sudaryta iš dviejų da
rjfOOMK TAX SERVICK
$110.00 Sviderskienė, Marijona, atm. įn., $110.00.
mas buvo, kad lietuviai norėjo ir pasišventusiųjų mokytojų auklė 1
NOTARY PTJBUC
lių: pirmoje surinkti trumpesni
$150.00 Uksas, Jurgis ir Marcelė, $800.00.
1
nori savo lietuvio vyskupo, bet jie jamas ir mokomas.
4259 So. Maplewood, teL 254-7459 eilėraščiai, antroėe pateikiamos
$200.00 Bražionis, Ignas, atm. įn., $1,000.00, Katilius, Jonas, Vincas
Suaugusieji turėtų daugiau do 6
sudaro, juo labiau sudarė anks
Taip pat daromi VERTIMAI.
dvi žinomos XX amžiaus poem
ir Juozas, broliai angliakasiai, atm. įn.. $200.00, Kiaunė,
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
čiau nežymią etninę grupę, kuri mėtis mūsų mokyklų darbais —
We'll
help
you
make
The
right
movė
os.
Jurgis, $950.00, Korzonas, Raimundas ir Danutė, $200.00,
PILIETYBfiS PRAŠYMAI ir
nusvertų airių tarpe gauti savo veikla, turėtų daugiau lankyti jų
Ramanauskas, Juozas, $2500.00, Stašienė-Cibulskytė, Anas
kitokie blankai.
Atdaras apžiūrėjimui
Išleido Ateitis 1979 m. Spau
parengimus, kaip -motinos pa
vyskupą.
llItlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlUItllIUIlUilIUrUlHMII
tazija, atm. įn., $200.00
dė
Draugo spaustuvė. Knyga su
sekmad.
nuo
1
iki
5
vai.
gerbimus,
mokyklų
mokslo
metų
$500.00 Jonienė, Herta, atm. įn., $300.00, Juodvalkis-AbramaviMagistranto darbe nurodyta,
PACKAOE F . I P R F S 8 AOEKCT
pradėjimų
ir
užbaigimo
šventes,
persiuntimu
$6.85.
čiūtė,
Stanislava,
$2,500.00.
6117 S. CALIFORMA
kad kunigas Zebrys organizavo
MARIJA NOKEIKIEirS
Kudžmaitė,
Elena
atm.
įn.
$958.15
$558.15
1
paminėjimus
ir
t
t
.
Visi
remkime
Užsakymus siųsti DRAUGO
5 didelių miegamų mūro rezidencipinigų siuntimą nepriklausomai
SIUNTINIAI
i
UETUY4
$900.00 Rugys, Antanas, $1,000.00.
1
lituanistines
mokyklas,
jeigu
ne
adresu.
ja.
Pamatykite,
kol
nevėlu.
Pilnai
atLietuvai, ir profesoriui buvo ne
$962.00 Rugienienė, Albina atm. įn. $1,362.00.
1
Labai pageidaujamos getne rošiee
Illinois gyventojai dar prideda 36
remontuotas.
aišku, kodėl lietuviai siuntė pini galime paremti pinigine auka, tai 2
prekes. Maistas ta Kuropos sandeli*}.
$1,000.00 Lietuvos Agr. Sibiro Tremt. Pagerbti Stip. F-das $6,840.00,
nors
remkime
moraliai,
lankykiet.
valstijos mokesčio.
260&
\V.
89
St..
Chicago.
Ui
«062«
gus į savo buvusį kraštą, Lietu
Mataitis, Vytautas, atm. įn., $1,000.00.
TEJj. — W A S-2787
66-ta ir Mozart — 6 kamb (3 mieg.)
mės
į
jų
parengimus.
vos nepriklausomybei besikuriant,
$1,442.75 Ryliškis, Andrius, testamentinis palikimas, $1,542.75.
mūro namas. Naujai atremontuotas.
Andrius Laukaitis
$157,976.43 Gliaudelis. Jonas, D.V.M., testamentinis palikimas, Naujas garažas. Savininkas priverstas
jeigu jie rado savo tėvynę Ameri
iiiiiiiimiiiiiimimiimiuinimiiiiiiiiiiiiiii llllllllfllimillllllllllIlIHIlllllllllIllllllHH
$158,076.43.
koje, ko jiems reikėjo dar rūpin
parduoti.
LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ
STASYS
YLA
o
tis savo sena tėvyne. Magistran Worcester, Mass.
IŠEIVIJOJE
58
Prie
72-os
ir
Troy
—
iš
naujesnių
tas gražiai išaiškina psichologi
$169,394.33 namų — puikiai išlaikytas mūras, "estB viso 58 nariai
nį ir humanitarinį momentą lie SĖKMINGAS N. ANGLIJOS
Rašydami testamentus, neuimirSMme Lietuvių Fondo, įra pandable". 4 kamb. apačioje ir 2-jų
tuviuose, kurie, mylėdami savo SRITIES LIETUVOS VYČIU
(1972 -1975)
šykime j testamentą numatytą sumą: "Lithuanian Founda- kamb. butukas viršuje. Nebrangus. Sa
KONGRESAS
tautiečius, buvo dosnūs jiems, gy
Šeimos kūrimo vyksmai. Porttion. a ooo-for-proOt, tas esemot, Illinois Corporation, 2422 vininkas apleidžia Chicagą.
Redagavo
venantiems anapus okeano. Tai
W. Marąuette Road, Chkago, minois ttO"
Lietuvos Vyčiai kas metai ren
folio — iliustracijos: Zita So70-ta ir Pidaskl Kas norėtų išveng
yra labai sunkiai suprantamas gia suvažiavimus — seimus. Šį pa
ALGIMANTAS KEZYS, S.J.
deikienė, Irena Mitkutė. Išleido
Lietuvių
Fondas
1962
—
1980.
V.
19
turėjo:
ti
darbo, įsigykite šią 4 mieg. 20 me
klausimas amerikiečių galvose vasarį, N. Anglijos srities Vyčių
$1.924,578.04 tų senumo rezidenciją. Jrengtas rūsys. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Dide Amerikos Lietuvių bibliotekos
1. Pagrindinio kapitalo bruto
nai.
kongresas sėkmingai buvo pra
$919,552.44 2 ma5. garažas. Arti krautuvių.
lio formato, kieti viršeliai. Kaina su leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
2. Pajamų
Amerikos kultūros specialistas vestas gegužės 27 d. Worcestery,
persiuntimu $16.30. 111. gyv. dar pri dė M. Morkūno spaustuvė. Lei
3. Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis
•»1A kunigo
L,,n;«~ *<>k^/,
protokolais, lietuviškiems reikalams (švie
iškėlė
Zebrio separatiz- svetingos ir veiklios Vyčių 116
BUDRAITIS REALTY CO. deda 90 et. valstijos mokesčio.
dinys dkleao rormato, 180 psl.—
timui, kultūrai, premijoms, stipendijoms
mą. iškeldamas jo etninį mo kuopos narių globoje. Šios kuo
Kaina su persiuntimu $21.27.
Užsakymus siųsti:
6600 S. Pulaskl Road
ir moksliniams veikalams) paskirstęs
$668,796.50
mentą, kada visoje Amerikoje pos pirm. I. Tamulevičienė ir kon
Užsakymus siųsti: Drangas,
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t . 4545 W. 63rd St., Chicago, OL
buvo tendencija "tirpinti visas greso atstovų priėmimo komite
Visi statykime Lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet
Tel. — 767-0600
kultūras viename puode" ir pa- to vadovė Bart March įdėjo daug galėtų skirti lietuvybei daugan kaip 151 tokstantia dokrin.
Chicago, IL. 60629
60629.
Independently owned & operated
klausė magistranto
nuomonės i darbo, besirūpindamos, kad j šj I
uuniiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiifiiuimimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiit
IIIIIHtlN

CLASSIFIED

ĮDOMUS MOKSLINIS DARBAS

GUIDE

PASKUBĖKIT

M OV! N G

Valdis Real Estate

MOSU KOLONIJOSE

V A L O M E

liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

A.

VILIMAS
M OV I NG

amt mus 7Fwnm nnunn

TELEVIZIJOS

INCOME TAX

P L U M B I NG

BELL R E A L T Y

B A L S A I

P A R O D A

LIETUVIŲ ŠEIMOS
TRADICIJOS

kinimų a t v i r u t e s iš aplankytų j Pragos, iš laisvos Sofijos, iš lais DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. gegeužės mėn. 29 d.
baigos.
vietovių.
Aplankęs Lenkiją, p a ' vo Budapešto. Paskutiniąją atvi
Tačiau visuomenei neilgai te
siuntė
n
a
m
o atvirutę: 'Sveiki- i r u t ę namiškiai gavo iš Vienos,
ko naudotis to sutelktinio darbo
Mūsų brangiai narei vyr. giedrininkei
1979 m. gruodžio m. 18 Vilniuj lėme jo tolimesnę tarnybą. 1934 vaisiais. II-jo pas. karo veiksmų nimai iš laisvos Varšuvos". Vė- Austrijos sostinės: "Sveikinidk. Lietuvoje mirė N. Lietuvos m. buvo paskirtas Tauragės aps. i pasėkoje Šaulių namai Tauragėje liau sekė sveikinimai iš: laisvos j m a i iš laisvo Popovo".
kovu dalyvis, pasižymėjęs ka komendantu ir Šaulių rinktinės | buvo sunaikinti,
mirus, jos vyrui P E T R U I , dukterims — DANUTEI RAD
rys, 83 m. A. Jonas Bužinskis- vadu. Cia velionis sumaniai pa
Atgavus Vilniaus kraštą, pik.
sitamavo
vietos
visuomenei.
Tau
VILIENEI, B I R U T E I T E R V Y D I E N E I ir ALDONAI
Bužėnas. Jis buvo gimęs 1896 m.
J. Bužėnas buvo paskirtas Šven
KALLOK s u šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 15*80 m.
Rudžių k. Zarasų "pskr. Po I-jo ragės mieste žmonių aukomis bu čionėlių
komendantu. Iš čia
gegužes
27
d.,
2:20
vai.
popiet,
Chicagoje,
po
sunkios
ir
ilgos
li
k
a r t u liūdime.
vo
statomi
didžiuliai
Šaulių
na
pas. karo įsijungė į atkuriamą
1941 m. išvežtas į Sibirą. Iš Si
gos
mirė
mai
visuomenės
rekalams.
Bet
"Giedros" K o r p ' vyresšraosios N. Lietuvos kariuomenę, dalyva
biro grįžo į okupuotą Lietuvą
pritrūko
lėšų
jų
užbaigimui
ir
visuomenininką*
vo mūšiuose ir pasižymėjo su
1949 m. Žmona, du sūnūs ir duk
įrengimams.
Komendantas
J.
Bu
manumu ir drąsa. Buvo apdova
tė su anūkais gyvena JAV. Velio
notas Vyčio kryžiumi ir kitais žėnas iš Krašto apsaugos minis niui nė prieš mirtį neteko susi
terijos gavo paskolą įrengimus at
ordinais.
jungti su šeima, nors dėta daug
likti, perkėlė į juos savo įstai
A A
Eidamas įvairias pareigas ka gą* šauliu pagalba įruošė klu- pastangų.
A. Razutis
riniuose daliniuose, pasiįobuhn . _ ^
įruQŠė s a l ę s u g e r a
V E T . GYD. KAROLIS J. AVIŽIENIS
ti buvo pasiustas į Aukštuosius Į sgg^
k a d fe V a l s t y b e s
teatras
Gimė 1900 m. rugsėjo 12 d. Stagarių kaime, Kriukų valsč.,
jos vyrą STEPONE KARVELĮ ii visus šeimos na
karininku kursus. Tai gal ir nu- ^ ^
" j ^ .v a i d i n i m u S i 2 i n o .
Joniškio apskr. Lietuvos Kariuomenės atsargos leitenantas, buvo
rius nuoširdžiai užjaučiame.
TURIZMAS
nariu: Vet. Gyd. S-gos, Lietuvių Fondo, Lietuvių Bendruomenes,
I ma, kad tai nuopelnas ne vien
Tautos
Fondo
ir
Veteranų
S-gos.
į Bužėno, bet ir anksčiau vadovaLietuviŲ Namu Savininky Draugija
Liko giliai nuliūdę: žmona Marija, sūnus Karolis, marti Liucijai
Pilietis Popov iš Maskvos nu
• vusių tam darbui asmenų bei vi
anūkai
Algirdas,
Jūra
ir
Audra,
Lietuvoje
duktė
Marija,
žentas
Rai
Union Pier, M i ch i gan
suomenės talkos. J. Bužėnas ver t a r ė aplankyti kaimynines vals
mundas ir anūke Elyte ir kiti giminės Lietuvoje.
tybes
ir,
kaip
ir
pridera
geram
tinamas už tai, kad didžiulę sta
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 6 vai. vak. Petkaus Martybą privedė prie laimingos pa- turistui, pasiųsti į namus sveiquette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.

A. a. Pulk. įeit. Jonas Bužėnas

A. t A. ANTANINAI INDREIKIENEI

A. t A KOTRYNAI KARVELIENB mirus,

Hfiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii^

VLADAS JUODEIKA

DIDŽIOJI ILIUZIJA
(Markabanaa teorijoje ir tikrovėje)
Il-ais tomas
Išleido Gražina Juodeikienė 1979 m. Spaudė Pranciškonų
spaustuvė Brooklyn, New York. Kieti viršeliai, 688 puri. i
Kaina »u peraiuntimu $ 16.05. Dlinojaus gyventojai d a r 5
prideda 90 et. valstijos mokesčių.
|

A. a. pik. Įeit. Jonas Bužėnas

Mūsu kolonijose

1
1

^iirtNiiiiiiiiiiHiiNiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiHiiittiniiiHtitiiiitiiiiiiiiiiiiiiHimii?

New York, N. Y.
' T R Y P T I N I O " ŠVENTĖ
"O jūs, brangūs mano šokėjai,
per daugelį mėty lyg banga nubanguojat"... Taip gegužės 10 d.
Brooklyno "Kultūros Židinyje"
kalbėjo "Tryptinio" vadovė Jad
vyga Matulaitienė. Šio New Yorko tautinių šokiu ansamblio tris
dešimtmečio minėjimas sutraukė
sklidimą ir entuziastišką audito
riją, kuri gyvai lydėjo kiekvieną
šokį ir prisiminimais atsekė an
samblio ilgą ir spalvingą kelią.
Nuo 1950 metu "Tryptinis"
sukaupė virš 250 pasirodymų,
saviesiems
ir
svetimtaučiams.
Ansamblis dalyvavo visose Chicagos ŠOKIŲ šventėse :r jau ruošia-.
si dabartinei. Puošė Vasario 16;
minėjimus ir kitus ypatingus įvy- j
kius. Nepamirštamos daugiatūks
tantinės minios ovacijos 1964 m.
New Yorko pasaulinės parodos
"Lietuvių Dienoje". Nuo 1973
m. "Triptinis" šoka kasmetinia
me New Yorko "One World" fes
tivalyje ir panašiuose renginiuo
se. Nuo "Tryptinio" gimimo die
nos jo eilėmis praėjo 250 šokėju
Kai kuria jų sukūrė savo šeimas.
Kai buvusieji dalyviai buvo pa
kviesti atsistoti, pakilo nemaža da
lis auditorijos. Retai kada visa
"Židinio" publika pasijautė tokia
glaudi, ištęstinė šeima. Prie jubi
liejaus rengimo
prisidėjo eilė
darbščių rankų. Šokėjams talki
ninkavo tėvų oktetas ir tauti
nių šokių kapela. Įtarpuose dai
navo "Jinai ir Trys Gintarai"
(Striugaitė, Jurys, Nakas, Dau
girdas), fleita grojo Rūta Bobelytė. Buvusių šokėjų,
rėmėjų
ir linkėtojų telegramos suplaukė
iš visu Amerikos pakraščių, Eu
ropos ir pačios Lietuvos.
Į "Tryptinio" jubiliejinių šo
kių pynę šalia jauniausių šokė
jų įsijungė ir veteranai. Tie šo
kiai vaizdžiai pailiustravo Jadvy
gos Matulaitienės choreografinį
stilių — įtampą tarp jos įgimtinio intensyvumo ir lietuvių tau
tinio šokio reliatyvaus santūru
mo, tarp impulsyvaus veržimosi
iš tradicinio šokio ribų ir, drau
ge, pagarbos jo autentiškumui.
"Man esti gera būti su jumis",
savo šokėjams kalbėjo Matu
laitienė. "Ir tada dažnai minti
mis nuskrendu į tą kraštą, kur ir
mano jaunystė prabėgo žalių pie
vų takais, kur ir mano jaunystės
dainos nuskambėjo Ndmuno, Ne
ries ir Mūšos upių vingiais". To
mis mintimis gegužės 10 d. gyve
no visa "Kultūros Židinio" audi
torija.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 68rd Street, 1
Ckfcago, 111. 60629, U.S.A.
=

A. t A. KOTRYNAI KARVELIENB miras,
jos vyrui Steponui reiškiame gilią užuo
jautą.
Dana ir Romas Karužai
Julija ir Antanas Janoniai
Gytis Krikščiūnas

Atsisveikinimas bus penktadienį 8 vai. vakare koplyčioje.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 31 dieną. Iš koplyčios
10:30 vai. ryto bus atlydetastas į švč. Mergelės Marijos Gimimo par.
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šermenyse ir laidotuvėse.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

Nuliūdę: Žmona, sunūs, duktė, marti, tentą* ir anūkai.

DIREKTORIAI

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

Laidotuvių direkt. Donald A Petkus — Tel. 476-2345.

TRYS MODERNIŠKOS

KOPLYČIOS

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e

A. + A.

Telefoną-

VALERIJOS RAMONIENĖS
Jau suėjo vieneri metai, kai išlydėjome į am
žinuosius Namus savo brangią, mylimą Motulę i
senelę. Mirties sukaktį minint, už jos siela birže
lio 1 d., 10 vai. ryto bus atnašaujamos šv. Mišios
Tėvų Marijonų koplyčioje.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti ją maldose.

— YArds

7-1741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

Nuliūdę: Dukterys, tentai ir anūkai

6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

A. + A.
KAZIMIERUI GRŪZDUI mirus
[ietuvoje, broliui JUOZUI, mūsų mielam kaimynui ir ko
legai, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir k a r t u liūdute.
E. L. Andrijauskai
J. Antanaitienė
O. P . Griskeuai
J. 3. Žebrauskai
M. K. l i n k a i
A. Šatienė
O. P . Šilai
i. J . Kučinskai

SOFIJAI BIELSKIENEI mirus,
jos mylimam vyrui KAZIMIERUI, dukrai BIRUTEI, žen
tui LIUDUI ir anūkui RIMANTUI VANAGAMS, sūnui
EDVARDUI, marčiai ALEKSANDRAI, anūkėms: R E 
NATAI ir RAMONAI liūdesio valandoje reiškiame gilią
užuojautą ir drauge liūdima
Anelė ir Juozas

9837 SOUTH KEDZIE AVE.

A.f A.

Tel. 422-2000

ANTANINA INDREIOENE
(JONELYTt)
Mirė 1980 m. gegužės 25 d., sulaukusi 87 m. amžiaus. Paskutiniu
metu gyveno Pacifica. Calif. Amerikoje išgyveno 30 metų Gimė
Saujų jų Stebeikių kaime, Panevėžio apskrityje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras Indreika, trys dukros
— Danute Radvilienė su vyru Skirmantu Radvila ir anūku Darium,
Birutė Tervydienė su vyru Romu Tervydžiu ir anūkais Sauliuku ir
Jonuku, Aldona su vyru Thim Kailok. Lietuvoje liko du broliai —
Juozas ir Jonas su šeimomis, sesers duktė Savickienė su šeima ir kun.
Marijonas Savickas, daug giminių ir kitų artimųjų.
Priklausė: JAV LB San Francisco apylinkei, "Giedros" korpora
cijai, Lietuvos Dukterų dr-jai, Sv. Rožančiaus ir Naktinės adoracijos
būreliui, Putnamo seselių rėmėjoms.
Velionės kūnas pervežamas į Chicagą gegužės 28 d. ir bus pa
šarvotas Petkaus — Marquette Funeral Home. 2533 W. 71st Str.,
Chicagoje.
Gegužės 30 d. 10 vai. ryto iš koplyčios kūnas bus nulydėtas į
švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią ir po gedulingų pamaldų
palydėtas j Lietuvių šv. Kazimiero kapines.
Vietoje gelių, velionės pageidavimu, aukoti šv. Mišioms arba
Lietuvos Dukterų draugijai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
šermenyse ir laidotuvėse.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chic.igo
1410 So. 50th Av., C i c e r o
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A " H I I

Nuliūdę: vyras, dukros, žentai ir anūkai
Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345

Mockevičiai

Danguolė ir Steponas

Baltai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, k a d
1980 m. gegužės 27 d., 3:20 vai. ryto, sulaukusi 7 8 metų a m 
žiaus, mirė mūsų mylima žmona, motina ir močiutė

A. + A.
SOFIJA BIELSKIENĖ

!

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, sūnus Ed
v a r d a s , marti Aleksandra, anūkės Renata ir Ramoną, d u k t ė
B i r u t ė Vanagienė, žentas Liudas, anūkas Rimantas, brolio
žmona M. Naujalienė. pusbrolis J. Mackevičius su šeima, se
s e r ų vaikai: Feliksas ir Edmundas Jarašiai BU šeimomis, B.
Miliauskas su šeima. Lietuvoje sūnus Vytautas s u šeima, kiti
giminės, draugai ir pažįstami.

A. f A.

DR. ZIGMUI SABATAICIUI mirus,
jo dukrai NIJOLEI LEVENS0N su m U reiškiame
gilią užuojautą.
Etona ir Povilas Mažeikai
Nijolė ir Kazys Varnai

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533
W e s t 71st Street.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės
m ė n . 30-*^ dieną.
Iš koplyčios 9-tą valandą ryto bus at
lydėta į švenčiausios M. Marijos Gimimo par. bažnyčią, kurioje
į v y k s gedulingos pamaldos už velionės sielą Po pamaldų bus
n u l y d ė t a į Sv. Kazimiero lietuvių kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstam u s dalyvarati šiose laidotuvėse
Nul Ode: Vyras, sūnū*. dūkte, marti, š r a t a s ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Tel 472-2345

D R A U G A S , ketvirtadienis, T980 m. gegeužės mėn. 29 'd.

CHICAGOS ŽINIOS

X lietuviu Moterą federaci
j o s Chicagos klubo narių susi
rinkimas įvyks š. m. birželio 8
d., sekmadienį, 2 vai. p. p . Jau
nimo centro mažojoje salėje.
Programoje einamieji reikalai
ir Nijolės Maskaliūnienės pa
skaita "Arabų kraštai, žiūrint
vakarietės akimis".
xDr. Kazio Griniaus mirties
trisdešimtosios metinės bus pa
minėtos sekmadienį, birželio 1
d., Sofijos Barkuvienės šeimos
radijo valandėlėje, Cbicagoje.
Banga 1490 A. M.

GĄSDINA LAIŠKAIS

M I R T Y S D E L NARKOTIKŲ

Bridgeporto 36 namų saviŠiaurinėj Chicagos daly r a s t i
į ninkai rado savo dėžutėse laiš-1 d u
j a u n i vyrai mirę. trečias
I kus, kuriuose sakoma, kad "Vi- Į n u g a b e n t a s į ligoninę — visi p a
sų šiame sąraše pažymėtų na- j ė m ę p e r d a u g narkotikų, kuj mų langai pereitą žiemą buvo I riuos jie ėmė savo "baliuje"
išdaužyti. Mes išdaužėme, nes penktadienį.
X Brighton P a r k e Nekalto
nenorime,
kad būtų nuomojami
Prasidėjimo bažnyčioje per šv.
TRAGIŠKA MIRTIS
butai
meksikiečiams.
Mes neMišias k u n . F . Kireilis paskel
Mirtinai p e r š a u t a s baptistų
norime, kad šita apylinkė t a p t ų
bė, kad lietuvių organizacijos
p
a
s
t o r i u s E d m . Blair, radijo
I
meksikietiška".
Gegužės
17
d
katedroj ruošia Lietuvos oku
kalbėtojas,
59 m., r a s t a s gegu
į
Bridgeporte
buvo
s
u
m
u
š
t
a
s
pacijos 40-čio paminėjimą, ku
meksikietis Juan Saenz. Tiria- žės 24 d. savo automobily u ž
ris įvyks birželio 15 d. 7 v. v.
j
ma,
a r čia nėra kokio ryšio su bloko nuo savo n a m ų 7158 S.
(nuo 3 vai. p. p . katedra už
x J o n a s Karvelis, buvęs Chi
laiškų
grasinimais. Policija bu Morgan,
Chicagoje.
Keletas
i m t a kitoms bažnytinėmis apei- cagos prekybininkas ir knygų
di Bridgeporte.
š i m t ų dolerių pinigų nebuvo
g o m s ) . K u n . Kireilis paaiškino, Į l e i d ė j a s , šiuo metu gyvenąs
p a i m t a . Policija tiria, ar tai n e 
k a d ateinantį sekmadienį, bir Surfside, Fla., turėjo nemažą
i MIRTIS DĖL NEATSARGUMO
b
u v o savižudybė. Skrodimas p a 
želio 1 d. prie bažnyčios durų operaciją, bet j a u pamažu sveik
Dvylikos metų berniukas Din- rodė, k a d t a i buvo nužudymas.
b u s registruojami norintieji va sta, nors dar k u r į laiką turės
nell King penktadienį įsikabino
žiuoti į k a t e d r ą autobusais. Mo pagulėti ligoninėje ir paskui gy
5000 D O L . UŽ SUGAVIMĄ
į važiuojantį sunkvežimį, 5300
k e s t i s b u s 2 dol. Prašomi visi dytis namie.
S. Federal, Chicagoje, norėda
Banditas
pirmadienį
prie
registruotis.
Chicagos Jaunimo centro studentų
Kairėje mokytoja — vadovė Leokadija Braždiene, dešinėje Pranciška mas pasivėžinti. Tačiau berniu 4313 So. Michigan, Chicagoje,
X
Quigley
Seminary
South—
x Poetė Eglė Juodvalkė Ii
Šlutienė. Vidury akordeonistas Arūnas Kaminskas.
Nuotr. T. Siuto kas nukrito. Žmonės ėmė šauk
nušovė "Sun-Times" dienraščio
tuanistikos studentams kalbės\ aukšt. mokyklą šiemet baigia
ti, manydami, kad buvo susi išvežiotoją F r . A. Astrelą, 25
apie poeziją gegužės 30 d., penk ir iš kard. J. Cody atestatus gežeidęs, šoferė, norėdama pažiū m.
L a i k r a š t i s paskyrė 5000
tadienį, 12 vai. BSB—263 kamb. gužės 29 d. g a u n a šie lietuvių
rėti, kas atsitiko, sustabdė au dol., k a s p a d ė s išaiškinti ir nu
Illinois universitete, Chicagoje. vaikai: Darius Balzaras, Wiltomobilį, ėmė važiuoti atbula ir teisti plėšiką.
x Povilas Gaučys, rašytojas liam Dybas, E d v a r d a s Kuliešis,
doje, pasirodęs prez. R i c h a r d prezidiumą pakvietė cv pirmi užvažiavo ant gulinčio berniuko.
ATEITININKŲ BŪRELIŲ
ir vertėjas, "Draugo" nuolati Romualdas Peleckas, Vitas Plio
Nixon inauguracijoje 1973 m. ninkę Mariją Rudienę, buvusį šoferė Natalija Simpson, 35 m.,
VADOVŲ KURSAI
n i s bendradarbis, praleidęs po- plyš, Leonardas Pocius, Ed"VVashington, D. C. Nuo įsistei- eilę metų apskrities valdybos patraukta teisman už suvažinė
Ateitininkų namuose prie Ler ą savaičių atostogų Floridoje, I mundas Saliklis, Jonas Savicgimo ansamblis yra atlikęs 410 pirmininką Valerijoną Šimkų, jimą pėsčiojo.
kas
p
j a u grįžo namo i r pradeda įsi> e t r a s Stukas, Romanas j monto gegužės 24-25 d. Jaunų- stambesnių pasirodymų.
cv iždininką Kostą Čepaitį, di
;
jungti į spaudos darbus.
Tamošaitis, Albertas Tuskenis, į jų ateitininkų sąjunga suruošė
HEROINAS IR GINKLAI
Penktojoje
tautinių
šokių rektorių Albiną Dzirvoną ir ap
"
ateinančia jaunučių stovyklai
E d v a r d a s Zubrickas.
šventėje dalyvauja 30 šokėjų skrities valdybos pirm. Joną
Chicagos policija vakarinėje
X Švč. M. M. Gimimo parap.
būrelių vadovų kursus. Progra jaunimo grupėje.
x
""Clevebuido
ateitininkai
J. A. VALSTYBĖSE
K. Jasaitį.
miesto
daly rado svarą narko
mokyklos mokslo metų užbaigmos koordinatorė buvo Birutė
siunčia
savo
dienraščiui
20
do
t u v ė s įvyks šeštadienį, gegužės
Balfo cv pirmininkė Marija tikų ir daug pavogtų prekių, re
— Los Angeles L B Spindulys,
Bublienė. Kursus atidarant, dr. SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOJ
lerių
čekį
ir
linki
ištvermės
sun
3 1 d., 9:30 v. r. bažnyčioje.
volverių,
kitų
ginklų,
kurie
bu
Rudienė,
sveikindama
susirin
besiruošdamas
6-jai Tautinių
Romas Kriaučiūnas, Jaunųjų
Mokyklą baigė 22 berniukai ir kiame spaudos darbe, perduo-.
kusius, plačiau nušvietė Balfo vo atnešti mainais už heroiną. šokių šventei, k a r t u ruošiasi ir
Chicagos
Lietuvių
Suvalkiedant lietuvišką žodį po kelius I ateitininkų sąjungos pirnunmc v ve
16 mergaičių.
Numatoma, kad heroino spe savo tradicinei (24-jai) Dainų
kontinentus išblaškytiems lie-! k a s < *uP*™dino d a l ^ l u s s u čių draugijos susirinkimas įvy- j e s *kH- Ta veikla plati. Rū kuliacija ir su tuo surišti nusi
ir t a u t . šokių šventei, k u r i
ko balandžio 25 d. Vyčių salėj. \ P « ų « darbo daug, o lėšos ir
X šių metų Poezijos dienose! t u v i a m s . - _ ^ 0 m u m 3 J u o z a s vasaros stovyklas tikslais,
ė
s
kaltimai daugės.
įvyks
birželio 8 d. 4 vai. p. p .
Vadovavo
pirm.
Leonas
V
a
s
i
J
g
°
ribotos.
Tačiau
ir
su
riJanina
Udrienė
su
stovyklos
Chicagoje Kristijono Donelaičio Čyvas. Už linkėjimus ir para
V
e
t
e
r
a
n
ų salėj, Culver City,
levas.
Į
draugiją
įstojo
E
m
m
a
botomis
lėšomis
daug
atliekama.
programa, kuri remiasi tikėjiDUNNE R E V O L V E R I S
mirties 200 metų sukakties pro mą esame dėkingi.
Calif. B u s atliktas visas 6-sios
pasidžiaugė
5-jo
mu, ateitininkų ideologija, tau- Į ir Antanas Petraičiai ir H a n i e t t Pirmininkė
g a donelaitinė t e m a bus palies
I š Cook apskr. tarybos pir T. šventės repertuaras, išmar
X
Augustinas
Stasiulis,
čiskyriaus
veikla
ir
linkėjo,
kad
tiškumu,
menu,
gamta
ir
sporErmel.
t a tokia p r o g r a m o s dalimi: ge
mininko Dunne namų buvo pa
gužės 30 d. (penktadienį) 8 kagietis, nuolatinis "Draugo" tu.
Nutarimų raštininkė Eugeni- ir ateityje penktasis skyrius vogtas revolveris, k a s sukėlė ne g i n t a s gražiomis dainomis i r
jaunųjų talentų, — V. Dūdos,
studijinis semina- ja Strungys perskaitė n u t a r i - būtų pirmaujantis Balfo orga
vai. vak. Marijos Saulaitytės- skaitytojas, apsilankė "DrauSuruoštas
mažai
rūpesčio,
tačiau
buvo
su
V. Variakojytės ir V. PolikaiStankuvienės paskaita "Done- ge" ir papiginto knygų platini- j r a s k u r i o v a d o v a i s k a i t ė į v a i . m u s i š p r a e i t o susirinkimo. Li- nizacijoje. Reikia pridėti, kad
gautas vienas Chicagos mies- t y t ė s solo dainomis, smuikinin
mo
M.
Rudienė,
visą
savo
laiką
laičio saulės" i r aktoriaus Al-į
J J ° f a ^ j o naujų leidimų: r i o m i s temomis paskaitas. Da-'gonių lankytojos pranešė, kad
gimanto Dikinio Donelaičio kū už 80 dol. Taip pat d a r įteikė« r i u g M i č i u n a s n a grinėjo vadovų atlankė sergančius narius. Ga- skirdama šalpos darbui, savo Į to tavernos užpuolėjas, p a s ku kui R. Mickui ir fieitistei K.
E . pavyzdžiu skatina ir kitus į šal-1 n rastas iš Dunne pavogtas re- Mickutei pritariant. Be to, b u s
rybos rečitalis; gegužės 31 d. 15 dol. auką savai spaudai stip-; s a v y b e S ; J u r i n a R ugi e n ienė v a - v o iš draugijos dovanas
j volveris ir grąžintas savininkui. p r į s t a t y t a "Spindulio" choro I-ji
j d o v ų p a r e i g a g ) B i r u t ė Bublienė Gueonis, Meri Gurskis, Adol- pos darbą jungtis.
(šeštadienį) 8 vai. vak. gyvųjų nnti. Nuoširdus aciu.
Valerijonas
Šimkus,
dešimtį!
plokštelė.
poetų rečitalyje Aloyzas Ba
X C. Yodelis, Homewood, UI., stovyklos kasdieninę rutiną, Li-1 fas Ramonis, Anastazija Wimetų
buvęs
Balfo
Chicagos
apj
duota
apskrities
valdybai.
Rinkronas^ s k a i t y s linksmai perkur- | užsisakė "Drauge" knygų ir at nas Mikulionis vaikų reikalavi- iiams, Juzė Vičius, S. Petrošius,
— Lietuvių fronto bičiulių
t a s Donelaičio "Metų" ištrau siuntė 10 dolerių auką knygų mus, Romas Kriaučiūnas vaikų Į Mary Zolpis. Užprašyta Vyčių skrities valdybos pirmininku, j iį a voms pravesti p a d a r y t a išlai- s t o v y k l a "Dainavoįe" įvyksta
kas, o Kazys B r a d ū n a s pateiks leidimui stiprinti. Dėkojame.
amžiaus savybes.
i salė pobūviui ir išrinkta komi- padėkojo 5-jo skyriaus Balfo į dų 55 dol. Kontrolės komisijos rugpiūčio 10-17 Visiems, ku
naujus savo donelaitinės temos
Kursantai paskaitomis buvo sija Zemgulis, Helen ir P e t r a s i darbuotojams už nuoširdų ben-. pranešimą padarė Kazys Povi- rie užsiregistravo, kambariai
X
Jonas
Žebrauskas,
diplo
ir palinkėjo, kad įaitis. Kontrolės komisija, ver- rezervuoti. Norį stovykloj da
eilėraščius. A b u v a k a r u s pro
labai patenkinti ir domėjosi vi Vilkelis. Piknikas bus birželio į sdradarbiavimą
k
y " a u s veikla nesusilpnėtų ir tindama valdybos veiklą, akte lyvauti prašomi registruotis: J.
grama J a u n i m o centro kavinė muotas miškininkas, Chicago, I sais programos klausimas. Da 15 d. Veiks bufetas. Venskas or
111., y r a uolus "Draugo" skai- į
je.
lyvavo 18 būsimų vadovų, jų kestras gros šokiams. Bus dova ateityje. Dar susirinkusius s v e i | į r a š ė tokias išvadas: "Valdyba Mikonis. 24526 Chardin Rd.,
tytojas ir rėmėjas. Siųsdamas
nų paskirstymas. Bronice Zem kino apskrities vald. pirm. J o - ; v e r t a pagyrimo už sąžiningą Richmond Hts, Ohio 44143.
x J . Kamaitis, St. Peters- prenumeratos mokestį, jis pri- tarpe trečdalis studentų.
JTBB gulis paaukojo laimės šuliniui. nas Jasaitis, cv. iždininkas Kos- Į pareigų ėjimą, tvarkingai vedaburg, Fl., dažnai paremia savo d ė jo 20 dolerių auką ir tokiu
— Lietuvių dienos m e t u bir
tas Čepaitis ir Albinas Dzirvo- j m ą atskaitomybę, pavyzdingas
Kviečiami visi dalyvauti.
dienraštį. I r dabar, pakeisda- bud1!! dosniai parėmė mūsų paJAUNIMO CENTRO
želio
22 d. Los Angeles Šv. Ka
I rinkliavas vargstantiems broGimtadienio proga buvo pa nas.
mas adresą, aukojo 10 dolerių. stangas. Nuoširdžiai dėkojame
STUDENTŲ ANSAMBLIS
zimiero
parapijos salėje bus iš
Skyriaus pirmininkas Juozas;liams sušelpti". Pranešimai pri
sveikintos trys valdybos narės
Labai ačiū.
P u t n a m o , Conn., atvežtų daili
ir skelbiame Garbės prenume
Ansamblis įsteigtas 1959 m., Bronė Zemgulis, Ona Švirmic- Mackevičius pranešė, kad sky- į imti plojimu,
ninko A. Galdiko paveikslų pa
ratorium.
x A J u r g u č i o pianino, akor
Sklandžiau
valdybos
rinkinorint suburti Chicagos aukš- kas, Helan Vilkelis. Joms su riuje yra 1,172 registruoti nax lietuviškų knygų "Drau-; t e g n i o s i o s U t m o k y k l o s a b į t u giedota Ilgiausių metų. Visos riai. Skyrius praveda aukų rin- m a m g p r a v e g t i b u y o g a n k s t o roda, kuri bus globojama pa
deono ir vargonų studentų kon
rapijos, o jos įrengimu rūpinasi
j . išreiškė padėką. Buvo pasvei kimo vajų ir dar renka vieną
certas įvyks birželio 8 d., 2 vai. ge', pasinaudodami jų atpigi- Į r i e n t u g s t e i g ė j a i b u v o ^
komisija,
sudaryta
nominacijų
kunigaikštienės Gražinos vy
nimu.
didesnį
kiekį
nusipirko:
j
Leokadija
KubUhls
s
ir
popiet J a u n i m o centre.
Visi
kintos visos mamytės rr mo sekmadienį a u k a s prie bažny- k u r i o Q p a r d g a b u v Q
gurasti
resniųjų skaučių būretts.
Pastaroji
a n _ čiutės nuo visos valdybos.
kviečiami pasiklausyti jaunųjų Eugenija Daugirdienė. Antanas 1 B r a ž d i e n ė
Pa čių. Praėjusiais metais prie
kandidatus
į
skyriaus
valdybą.
talentų.
(pr.) Kareiva (Chicago), Pijus Vai samblio tautinių šokių moky- linkėta Ilgiausių metų ir geros Švč. M. Marijos Gimimo para
Nominacijų komisija savo už
čaitis (Largo), J. Vidmantas
pijos bažnyčios surinkta 1,531 davinį atliko. Į valdybą išrink
x Ateitininkų n a m a m s prie (Elizabeth), A. Setikas (Old toja ir šiuo metu. 1976 m. pri-1 sveikatos.
sijungė antroji
mokytoja — Į Kitas draugijos susirinkimas dol. Taip p a t aukos vieną sek- ti J. Mackevičius, K. Repšys,
Lemont, UI., ieškomas prievaiz Saybrook),
Ada Musteikienė
Advokatas JONAS G1BA1T1S
Frances
Šlutienė.
Ansamblį
glo- jvyks birželio 27 d. 6 vai. vak. madienį renkamos ir prie Tėviš- j S a s n a i a s k i e n ė i G . Giedraitytė,
das, k u r i s t e n gyventų. Gyve
6247 So. Kedzie Avenue
(Rochester), Felicija O ^ į ^ Į i g į t
^ t a T Z l M H ^ V j penktadienį. Visi nariai prašo kės parapijos bažnyčios. Čia
namos p a t a l p a s ir atlyginimas
(Baltimore),
Juozas
Sinkus Akordeonistas — Arūnas Ka mi dalyvauti. Vyks Vyčių salėj. kun. Ansas Trakis ir V. Kaspe- J. Blažys, A. Kleiza ir J . Paš
Tel. — TT6-870«
kevičius. Kandidatu liko J . Bag
pagal susitarimą. Dėl informa- Į (sterling H t s )
Chicago,
Illinois 60629
raitienė
surinko
242
dol.
PirmiBus
ir
vaišės.
Ona
Švirmickas
:
minskas.
džius. Į kontrolės komisiją iš
C1JOS
-- skambinti vakarais tel.
x
I j D K Birutės dr-jos i^lia
Ansamblis kasmet pasirodo
ninkąs dėkojo abiejų parapijų r i n k t i K C e p a i t i s , K P o v i l a i t i s Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
(312) 434-2243
(sk.) vos šventinimas — krikštynos
BALFO P E N K T A J A M E
klebonams kun. Antanui Zaka ir J. Kinderis.
Chicagos tarptautinėje mugėje,
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
SKYRIUJE
x Neprigjrdintiems — N e  bus birželio 1 d., 3 vai. popiet Illinois universiteto tarptautirauskui ir kun. Ansui Trakiui
Balfo 5-sis skyrius Marąuette
mokamai k > u ? a
patikrinama L. T. namuose. Po oficialios . nuose festivaliuose Urbanoje;
Metinį Balfo 5-jo skyriaus už leidimą rinkti Balfui aukas. Parke ir apylinkėje yra didžiau
penktadieniais nuo 10 v. r. iki dalies sol. Pr. Ragiene, palydint 1 fekęa . ^
universitetų
f e s . susirinkimą
atidarė pirminin-| Iždininkas Juozas Blažys pa-i .
,,.._-.., ^ - f , . r e a r . i 7 a c i v ,
4 vai. popiet, adr.; 3042 W 6 3 A. Kaminskui, atliks menin? t i v a l i u o s e i d a l y v a v e g
lietuvių
kas Juozas Mackevičius. Pirmi- į teikė finansinę apyskaitą. 1979; j e J a u e i l ę m e t ų j a m v a d o v a u .
D E N G I A M E I R TAISOME
St., Chicago. 111. Tel. 776-3189. dal}. Po to karšta vakarienė, j d i e n o g e T o r o n t e fr M o n t r e a l y j e t ninkauti pakvietė Stasį Vana-;.m. pajamų buvo 15.720.70 dol. \
j a J u o Z a s Mackevičius. J i s taip
VISŲ RCŠIŲ STOGUS
Parduodomi ir taisomi vieų fir birutminkių kepti pyragai, ka- g a g t r o l i a v e s Hamiltone. Kana
gūną, sekretoriauti A. Žaką. Į į 15,7000 (vajaus aukos) per-1 p a t t v a r k o i r B a l f o c e n t r o ^ ^
Už savo darbą garantuojame
mų klausos aparatai Baterijos vu te,
šampanas.
Informacija
sandėlį ir rūpinasi siuntinių iš
ir esame apdrausti.
už pusę kair.os^ Zenith firmos tel. 925-6193 arba 778-0333.
siuntimu
bei
jų
paruošimu.
J
.
Skambinkite
ausiniai aparatą:. Robert Stens(pr.)
Mackevičiaus veiklos įnašas į
ARVYDUI KD3LAI
land & Awori8t«*, 950 J^LkeBalfo organizaciją yra labai diTeL — 434-9655
S t , O a k P a r k , DL A t d a r a tik, x Devynerių m e t ę Sunny
is
J. Alksnė
pirmad.,
ke-tvirtad. ir SMtad Hills Floridoje, įsikūrimo su
kakties proga lietuviai kviečia
Tel, 848-7125. (sk.)
mi suvažiuoti birželio 7, 8 ir 9
x Jei SKILANDŽIŲ tau t i k dienomis.
Tik k | išėjo iš spaudos žymiausio angly XIX šmt.
reik. *uoj pas Petrą ir užeik:
Visi kurie įdomaujatės- —
rašytojo R. L Sfevensono
— INTERNATIONAL
MEAT skambinkit komiteto nariams:
MARKET. Medžioklinės dešre
M. P . Kiela Chicago
lės, kumpiai, aviena, veršiena,
312—737-1717
Stevcnaanag laikomas tobuliauaiu kokį anglai turėjo stilistu.
dešros ir 1.1. Užsakymus siun
Jo novelės g>-vos. pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba
čiam^- paš*-i bet kur Amerikoj. V. Belerkas Sunny Hills
patinka '.;=>:- -~žia-js skaitytojams Savo vaizduote pavergia
904—7733333
2913 W w t 63rd S t , Chicago, I L
savo onp.-a'Mjnu i a ~ suaug"jsuia savo stiliumi — senuosius.
60629. Tel. (312) 436-4337. (sk.)
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą, ir poetinę
•J. Mikonis Clevelande
drą^a. R. L Stevens .r.as yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu
y- NAMAMS PIBKTI PA216—531-2190
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaučys.
SKOIX)S duodamos mažais mėKnygos kaina sa persiuntimu $6.85
D. Bulaitis Detroite
amv.iajm jmokėjimais ir prieiUisakyrr.us siųeti:
813—280-2969
Dumaii! nuošimčiais,
DRAUGAS, 4545 W, 63rd S i Chicago, 11 60629
Mutual Federal Ravings, 2212 R. Kezys New Yorkas ir
Hnnois gyvftntcjai prideda 36 et. valstijos mokesčio.
T » ^ f Į N'ew Jersey
W#*t Cermak Ro«d
212—769-3300 Ba]f0 5.J0 skyriaus susirinkimo prezidiumas. Iš kairės: Juo tas Mackevičius, Stasys Vanagūnas, kalba
Nuotr C.
(sk.) Į Rudienė, Jonas Jasaitis, Kostas Čepaitis ir A. Žakas
• 1 7-7747
(•k.) I

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

IS ARTI
IR TOLI

"SLĖPININGOS NOVELĖS"

;

i
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