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SOS!

ARABAI KRITIKUOJA
PRANCŪZŲ VIZITĄ

SOS! SOS!

Gydytojo Algirdo Statkevičiaus pareiškimas

Mitterrandui sunku išlaikyti vidurio kelią

Jeruzalė—Prancūzijos pre- son nuvyko į Vakarinį krantą ir
zidento vizitas Jeruzalėje sukėlė j susitiko su keturių arabų miestų
arabų pasaulyje piktą kritiką, j burmistrais. Ketvirtadienį MitterPrancūzija buvo vienintelė Va- Į randas aplankė nacių aukoms pa
kąru valstybė, kuriai arabai po įstatytą mauzoliejų Yad Vashem.
1973 metų karo nebuvo paskelbę Penktadienį jis važiuoja į kibicą,
naftos boikoto. Libano laikraštis j kuriame kurį laiką yra gyvenęs
"Al Shark" rašo, kad arabų šalys vienas iš Mitterrando sūnų.
turėtų užbaigti savo favoritinį
Prancūzijos prezidento pasta
Prancūzijos traktavimą. Mitter bos apie palestiniečių teises ir jo
rando pareiškimai apie Palesti patarimai Izraeliui pradėti su pa
nos valstybę Beiruto laikraščio lestiniečiais dialogą tiek sunera
"As Safir" vadinami veidmainiš- mino premjerą Beginą, kad jis
! įkais. Jais jis tik bando uždengti sa banketo metu susirgo ir buvo nu
vo paramą Izraeliui, rašo laik vežtas į Karaliaus Dovydo vieš
raštis. Palestiniečių organizaci bučio, kur vyko banketas, tuš
jos vadovybė pareiškė, kad dabar čią kambarį, gydytojas liepė jam
Prancūzijos prezidentas turėtų "gerai išsimiegoti". Mitterrandas
pakviesti į Paryžių PLO pirmi kartu pabrėžė savo kalboje, kad
Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand ir premjeras NTenachem Begin spaudos konferencijoje Jeruzalėje. Be ninką Yassirą Arafatą. Tada bū Palestinos Laisvinimo Organiza
ginąs kantriai klausėsi Mitterrando pareiškimų apie pales tiniečių teises ir nepriklausomą jų valstybę, tačiau vakare tų atstatyta pusiausvyra.
cija turi pripažinti Izraelį, jo teisę
jo nervai neišlaikė ir jis bankete apalpo.
Ilgus metus būdamas Prancūzi egzistuoti, kitaip dialogas neįma
jos opozicijoje Mitterrandas n e nomas.
kartą lankėsi Izraelyje. Jis dažnai
Premjeras Beginąs, kritikuoda
kritikuodavo degolininkų politiką mas svečio siūlymus, nurodė, ko
Izraelio atžvilgiu, jų pataikavimą kius sovietų ginklus turi palesti
arabams.
niečiai. Jei jiems atiduotume Ju
Prie įvažiavimo į Jeruzalę pran dėją ir Samariją, palestiniečiai
cūzų delegaciją pasitiko miesto savo sovietinėmis 130 mm. pa
— Graikijos karinė aviacija I m e r a s Kollek ir vyriausias miesto
trankomis ir "Katiušos" raketo
pasitiko kelis turkų lėktuvus, ku-1 raD inas Shalom Mashash. CereReikia konsoliduoti partijos gretas
mis pasiektų vietoves, kur gyvena
Varšuva- — Paskutiniame? jungtinei darbininkų partijai da- rie įskridę į Graikijos teritorinę m o n ijose buvo svečiams pasiūly- du trečdaliai Izraelio gyventojų.
Lenkijos komunistų vadų suvažia- bar yra revizionistiniai kėslai, na-,,erdvę. Atėnų vyriausybė įteikei ta vyno, duonos ir druskos- Ra Beginąs pacitavo Arafato adju
binas pasakė, kad taip žydų prose tanto žodžius, kur jis vadino Iz
vime buvo pasakyta daug kalbų t cionalistinis naįsypimas, kapi-i u - ^ protestą,
apie reikalą" stiprinti komunistų tuliantiška pozicija. Tokios ten~ K u b o s k o m u n j stV partijos neliai sutikdavo karalius. Daly raelio šėtonu, su kuriuo nebus
partiją. Stebėtojų nuomone, gen. dencijos pakerta partijos sugebė-l o r S a n a s f k t a I C " ™ R f š a n o vavo keli šimtai vaikų su prancū jokių derybų, nes jis ilgai ir ne
Jaruzelskis išlaikė
pusiausvyrą! jimą veikti tuo metu, kai ji kau-1 vynausybės paskelbtą Karibų ju- ziškomis vėliavėlėmis. Aerodrome gyvensiąs.
tarp "vanagų", kurie reikalavo pia jėgas išvesti šaliai iš sociali ros regiono paramos planą. Jisprezidentą pasitiko Izraelio prezi
Izraelio premjeras Beginąs per
jrodąs, kad Amerikos imperializ dentas Navon, Parlamento rū
griežtai "stalininės" linijos ir nės ir ekonominės krizės.
praėjusius
penkerius metus jau
mas išsigimsta.
šiomis dienomis atidarė vietine "nuosaikiųjų", kurie ragino ieš
Rektorių studijos
Negalima konsoliduoti partijos — Specialus JAV ambasado- muose įvyko banketas.
turėjo tris širdies atakas, o lap
Prancūzijos prezidentas atsisa kričio mėn. nusilaužė klubo kau
kalba vadinamą "maStrigama", koti partijos "atsinaujinimo".
gretų,
nepašalinus
iš
jos
atsitik
Ketvirtadienio rytą popiežius tai yra — broliškosios meilės kai
Atrodo, kad pats Jaruzelskis tinių žmonių, politinių chamele rius Habibas aplankė Jordaną,!fagaplankyti Rytinę Jeruzalę, ku- lą. Jis dar sunkiai vaikščioja, va
Jonas Paulius II vienoje Vatika melį. Jį pastatė Sri Lankoje dau linkęs palaikyti nuosaikiuosius,
tarėsi su karalium Husseinu.
„ą savinasi Jordanas, tačiau užno koplyčioje aukojo Šv. Mišias, giau kaip 40 metų gyvenantis j nes Maskvoje paskelbtam jo vizi- onų, žmonių, kurie sunkiomis — Chicagos "Sun Times" iš- s į e n j 0 re ikalų ministeris Cheys- žinėja ratukais. Jis pasakė, kad
didžiausia kliūtis Izraelio — Pran
dalyvaujant Vakarų Vokietijos, italas jėzuitas kunigas Battag- į to proga komunikate, kovo 3 d.minutėmis prarado pasitkeųmą; s p a u s d i n o k u n j Pmnskio laišcūzijos draugystei yra Prancūzi
jis pri pažįsta, kad
Austrijos, Šveicarijos, Liuksembur Ha. Italijos katalikų surinktomis. jis cituojamas, jog — "Ler/cija savimi, perėjo j kapituliantiškas j ^ kudame
Paskirtas
naujas
jos
parama Palestinos valstybei.
pozicijas,
susitaikė
su
socializmo
&
( C e n t T O Amc m
šaIims
rdkia
go kunigų seminarijų rektoriam. aukomis. Kaimelį sudaro apie j tęs 9 tojo partijos kongreso nu
56-šių rektorių tarpe dalyvavo rimtas mažų namų su sodais, ku- statytą liniją". Tas kongresas, priešininkais, sąmoningai pa«»-į socialinių reformv ir daugiau deštabo viršininkas
dinėjo demokratinio centralizmo. m o k r a t i j o s > t a č i a u a u t 0 rius pasivienas seminarijos rektorius iš
Salvadore pagautas
Santa Barbara- — Prezidentas
riuose bus apgyvendinta šimtas įvykęs pernai liepos mėnesį pasi pnncipus. Tuo pat metu reikia j s a k o p r i e š k a J kurįų k o r e s p o n d e n .
Olandijos ir vienas iš Lenkijos.
vargingų šeimų. Kunigas Batta- sakė už partijos "atsinaujinimą". kantriai skirti nuo jų tuos. kune; t Ų b a n d y m a pat eisinti sukilėlių Reaganas nominavo gen. John
Susirinkę Romoje, kunigų semi
Nikaragvos karvs
glia. Italijos katalikų lėšomis. Sri Savo kalboje Kremliaus bankete tiesiog klydo, neteisingai vertino. ž i a u r u m u s J i e k a r t o j a t a ^ ^ Vessey Jungtinio kariuomenės
narijų rektoriai ištisą savaitę stu
Washingtonas. — Valstybės
Lankoje dabar stato kitus du šim- Jaruzelskis irgi pabrėžė "devinto- politinę situaciją, bet vadovavo- j ^ ^ k a i p Kuho]^ r a § Q k u n T štabo pirmininku. Dabartinis šta
dijavo bendras kunigų auklėjimo
bo
viršininkas
gen.
David
Jonės
I
sekretorius
Haigas pareiškė Atjo kongreso generalinę liniją". Jo si kilniais ketinimais arba pasida-j p ^ j ^ j s .
tus namelių vargingom šeimom.
problemas.
pasitraukia į atsargą liepos 1 d. j stovu rūmų komitete, kad Salvakietesni žodžiai apie griežtą pasi vė išoriniam spaudimui, tiesiog j _ paryiiuje
k e l i s k a r t susiti _
Gen.
Vessey pastaruoju metu į dore buvo sugautas Nikaragvos
priešinimą
"socializmo
priešams"'
Trys vyskupai
nesusiorientavo audringų įvykių ko JAV sekretoriaus asistentas C.
Izraelis ruošiasi
buvo
armijos štabo viršininko j kariškis, kuris vadovavo sukilėbuvo įrašyti tik baigiamajame metu, pažymi J. Urbanskis.
Popiežius Jonas Paulius II-sis
Crocker
su
Angolos
užsienio
rei
pulti Libane
komunikate.
lių veiksmams. Jis pabrėžė, kad
gen. E. Meyer pavaduotojas.
paskyrė tris naujus vyskupus pa
kalų ministeriu.
Naujasis štabo viršininkas esąs žvalgybos įstaigos turi nesugriau
"Tribūna liudu" išspausdino
Washingtonas. — JAV vyriau
galbininkus Gniezno ir Varšu
Amerikietis
apie
"kareivių
kareivis". Jis 1944 m. po namų įrodymų, kad Nikaragva
vos arkivyskupijom, Lenkijoje. sybės sluoksniuose neabejojama, centrinės partinės kontrolės ko
apie
20
asmenų
laiko
save
JAV
JAV kariuomenės išsikėlimo Itali yra plačiai įsivėlusi Salvadoro
Gniezno arkivyskupijai, vysku kad Izraelis šiomis dienomis puls misijos pirmininko J. Urbanskio
Vytautą Skuodį
piliečiais,
tačiau
sovietų
valdžia
joje gavo karininko laipsnį, ta operacijose kartu su Kuba. Haigas
pais pagalbininkais yra paskirti Libaną ir bandys sunaikinti ten straipsnį, kuriame sakoma: parti
Vilnius.
—
AP
koresponden
tai
atmeta.
Tarp
jų
yra
dar
nese
čiau
universitetą baigė, būdamas nurodė, kad Nikaragvoj dirba
Jerzy Dabrowski ir Jan Nowak, sutrauktą palestiniečių kariuome ja turi būti konsoliduojama, re
tas
B.
Brumley
platesniame
straips
nų emigrantų, kurie įsigiję JAV jau pulk- leitenantas, 41 m. Vė 2.000 kubiečiu karinių patarėjų,
abu 51-nerių metų amžiaus, o Var nę. Izraelio premjeras pažadėjęs miantis principu, jog negalima
nyje
apie
JAV
ginčus
dėl
piliety
pilietybę,
sugrįžo į savo kraštus liau jis studijavo helikopterių 70 sovietų karininkų, 30 iš kitų
šuvos arkivyskupijai vyskupu pa prezidentui Reaganui nepulti Li grįžti į padėtį, kuri buvo šalyje
bės
su
Sovietų
Sąjunga,
rašo
apie
aplankyti giminių ir buvo sulai mokykloje ir 1971 m. tapo brigą- šalių — Šiaurės Korėjos, Rytų Vogalbininku pai'kirtas Kazimierz bano, išskyrus atvejį, kada kils iki praėjusių metų gruodžio 13
Vytautą
Skuodj.
-uris
sovietų
pa
kyti, jiems nebeleidžiama išva dos generolu. Gimęs Minneapo- kietijos, Bulgarijos ir iš PalestiRomaniuk, kuris yra 55-erių me "aiški provokacija". Dabar vals dienos. Tai reiškia, kad negalima
reigūnams
—
kriminalistas,
nu
žiuoti.
lyje 1922 m., generolas kovojo nos Laisvinimo Organizacijos.
tų amžiaus. Visi trys nauji vysku tybės departamente neabejojama,; vėl toleruoti anarchijos, antisocia
baustas
7
metų
kalėjimo
už
prieš
Skuodžio
žmona
pareiškusi
ko
II-jame pasauliniame kare, buvo!
Salvadore paaiškėjo, kad papai pagalbininkai
bendradar kad tokią "provokaciją" Izraelis listinių arba net atvirai kontrre
valstybinius
nusikaltimus,
o
Ame
respondentui,
kad
ji
palaiko
ryarmijos
artilerijos
divizijos
vadas,
j
gautas
Nikaragvos kariškis, prisibiaus su Gniezno ir Varšuvos ar turės- Klausimas yra tik: kada? voliucinių elementų siautėjimo
f
Libane baigiasi lietaus ir purvo Taip pat negalima grįžti į tą pa rikos vyriausybei — Amerikos pi- sius su JAV diplomatais ir tikisi vėliau vadovavo Šiaurės Korėjo- į pažinęs, kad jis vadovauja Salvakivyskupu Glemp.
sezonas. Spėjama, kad Izraelis dėtį, kuri buvo iki 1980 metų rug lietis Benedict Scott, vienintelis vėliau gauti leidimą. "Mes myli- j je 8-tajai armijai ir tapo JAV ka- 'xloro sukilėlių grupei. Jis sakėsi
•Jėzuitų svarstymai
puls Libaną prieš balandžio 25 piūčio mėnesio, tai yra į voliun-, amerikietis, kalinamas Mordavi- me Lietuvą, todėl Vytautas da riuomenės vadas Korėjoje. Viet- j nuvešiąs Salvadoro kariškių grulyvavo žmogaus teisių judėjime, name jis buvo sužeistas, kovose! pę į vieną užsienio ambasadą, kuNuo vasario dvidešimt trečio d., o iš žygio sugrįžęs atiduos tarizmą, kuriam atsirasti sudarė Joje, 180 mylių nuo Maskvos,
sios ligi kovo trečios dienos Romo Egiptui Sinajų, tuo lyg atsiteisia dirvą oportunistinės tendencijos, '• Korespondente Vilniuje ap- bet tu matai, kaip mes dabar gy užsitarnavo septynis medalius ir; rioj jis turi ryšininką. Priėjęs prie
i ambasados, kurios valstybė nenegalima vėl naudoti biurokrati- j lankė kalinamojo žmoną Ireną vename. Taip toliau gyventi ne ordinus.
je vyko 86-ių jėzuitų vienuolijos mas už palestiniečių puolimą.
begalime",
—
pareiškė
Irena
Pentagono sluoksniai tvirtina, į minima, nikaragvietis pabėgo ir
nių valdymo metodų, pažeidinėti; Skuodienę ir kalbėjo apie Skuo
provincijų ir viceprovincijų vado
Skuodienė.
Korespondentas,
atvy
Argentinos
parama
kad
j a u prezidentas
Carteris; pasislėpė ambasados pastate, kur
dį
su
JAV
ambasados
Maskvoje
socialistinės etikos bei moralės.
vų darbo susirinkimas. Jo metu
kęs
pas
Skuodžio
žmoną,
buvo
fo
svarstė
gen.
Vessey
kandidatūrą
jis gavo politinį prieglobstį.
Konsoliduoti partiją
trukdo į pareigūnais. Ambasada kelis kart
Buenos Aires.; — Argentinos
popiežiaus delegatas jėzuitų vie
nuolijai kun. Dezza supažindino kariuomenės štabo viršininkas! partijos politinių priešininkų nei-1 reikalavo teisės pasimatyti su tografuojamas civiliai apsirengu tačiau nepaskyrė jo generalinio
provincijų ir viceprovincijų vado pulk. Rafael Flores Lima pasakė! giama pažiūra į visą 37 metų liau-Į Skuodžiu, tačiau negavo leidi- sių vyrų, vėliau jį fotografavo iš štabo viršininku, nes generolas
KALENDORIUS
vus su vienuoliją liečiančiais Šven reporteriams, kad Argentina greit j dies Lenkijos istoriją. Tenka ap- Į mo. Tai, ambasados nuomone, einant iš jos namų ir jis buvo se- nepritarė Carterio planui atitrauk
Kovo 6 d.: Marei jonas, Rožė,
ti kariuomenę iš Pietų Korėjos.
19*i Tėvo pageidavimais ir buvo gali pasiųsti Salvadorui paramą, gailestauti, kad šių priešininkų prasilenkia su 1968 m. pasirašy- kiojamas po Vilnių.
Norvilas,
Raminta.
Autorius
rašo,
kad
Skuodis
bu
apsvarstytos priemonės jiem kon Jau anksčiau buvo žinių apio Ar palankiai klausosi ir atviri kapi- i ta konsuliarine sutartimi.
Kovo 7 d.: Rūbas, Felicija,
— Angola pasigyrė, kad jos pa
Pasiteiravęs Lietuvos užsienio vo nuteistas už "antisovietinę
krečiai įgyvendinti. J jėzuitų at gentinos numatomą paramą Sal tutliantai partijos gretose. Vaiky
Rimtautas,
Vaidilutė.
agitaciją.
Jis
prisidėjo
prie
pogrin
laikomi
Namibijos
sukilėliai
su
stovų suvažiavimą vasario 23 į vadorui. Manoma, kad argenti- damiesi novatoriškumo, oportu- reikalų "ministerijoje", korespon
Kovo
8
d.:
Jonas nuo Dievo,
Romą iš Chicagos atvyko ir lie niečiai teiks karinį apmokymą nistai ir revizionistai pasirengę dentas iš Mykolo Jackevičiaus džio leidinių "Perspektyvų" ir naikino karinę bazę Pietų Afri
tuvių jėzuitų provincialas kun. Salvadoro kariškiams ar žvalgy aukoti net socializmo principus. patyręs, kad sovietų vyriausybė "Alma Mater" leidimo. Kartu kos teritorijoje, nušovė apie 100 Beata, Vaižgantas, Gaudvilė.
Saulė teka 6:20, leidžiasi 5.45.
Jų veikla kelia grėsmę partijos nepripažįsta dvigubos pilietybės jis pasirašė kartu su kitais pabal kariu ir paėmė daug ginklų.
Leonas Zaremba.
bos specialistams.
tiočiais
peticiją,
reikalaujančią
—
Didelė
audra
nuterioio
Ton
aiškiai ideologinei krypčiai, LJ ir atmeta tvirtinimą, kad Skuodis
ORAS
"Meilės kaimelis"
— Egipto užsienio reikalų mi DP gali prarasti marksistinį le yra Amerikos pilieti* Yra ir dau pasmerkti Molotovo — Ribentro- gos karalystę Ramiajame vande
Saulėta, Šilčiau, temperatūra
giau pilietybės ginčų dėl kitų as paktą, kuris leido sovietams oku nyne. Vienoje saloje sunaikinta
Sri Lankos respublikos prezi nisteris Hassan Ali pirmadienį nininį pobūdį.
dieną 35 1., naktį 25 1.
apie 90 nuoš. namų.
Didžiausias pavojus Lenkijos menų. Korespondentas sako, kad puoti Baltijos valstybes.
dentas ir ministras pirmininkas. lankysis Izraelyje(Tęsinysj

prasau:
1. Pateikti man visus "žinomai
Aš neužsitamavau to, kad bū
čiau suimtas, o tuo labiau, kad melagingus" faktus, už kuriuos
šiuo metu aš, pilnai sveikas žmo buvau už akiu teisiamas.
gus, prievartiniu būdu ilgam lai
2. Pareikalauti grąžinti iš vals
kui būčiau uždarytas spec. tipo tybės saugumo komiteto perso
ligoninėje.
naliai Jums š. m. kovo mėn. pa
Mane stipriai muša saugumie siustą pareiškimą, kuris ten pate
čiai, Aukščiausias teismas, huma- ko kalėjimo administracijos saviniškumą praradę medikai —psi- j valiavimo dėka.
chiatrai. Be gailesčio muša visi, ir
3. Už manęs ir Helsinkio susi
nei vienas nesako už ką? Ir aš ne tarimams remti Lietuvos visuo
žinau, už ką esu mušamas. Net meninės grupės veiklos šmeižimą
viduramžiu inkvizitoriai, bausda patraukti teisminėn atsakomybėn
mi kitaminčius, jiems pasakydavo, mane už akių teisusį teisėją, kai
už ką yra baudžiami. Išmintin kuriuos saugumo darbuotojus ir
gi žmonės, prieš nubausdami šu mane apšmeižusius psichiatrus.
nį ar katę, visuomet stengiasi net
4. Kadangi Aukščiausiasis teis
jiems, kiek įmanoma, nurodyti,
mas mano bylos svarstymo metu
kuo jie kalti. Manau jog elgtis su
tiesą pateikė už šmeižtą, o šmeiž
kultūros reikalui ištikimai tarna
. ! * u ž tieSŽ*' k a d a n g i » s ypatingai
vusiu žmogumi
2
i šiurkščiu būdu pažeidė tarybinį
paprastai elgiamasi su gyvuliu,
teisėtumą, tai šį buvusį mano
mažų mažiausiai nėra garbinga.
teismą prašau laikyti fiktyviu ir jo
Kadangi respublikos prokuro sprendimus anuliuotiras neatsakė nė į vieną iš pasiųs
5. Remiantis gautu iškvietimu,
tų mano pareiškimų (kad jie bu
prašau leisti man išvykti į JAV pas
vo išsiųsti, man pranešė iš saugu
mo kalėjimo Nr- 1 administraci
jos, o priežiūros prokuroras žadė 1980. VIII. 12.
Algirdas Statkemčius
jo išaiškinti, kodėl atsakymų ne
gauta), todėl kreipiuosi į Jus ir
(Pabaiga)

KATALIKAI

Lenkai komunistai
ieško pozicijos

TRUMPAI
IŠ VISUR

PASAULYJE

»
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REDAGUOJA

Jonas 2adeikis.

Pafito išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iŠ jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

lalormaeine medžiagą ir nuotrauV *

siusti: 6522 So. Rockvvell Ave., Chicago. IL 60629. Tel.

778-7852

...

DRAUGO prenumerata mokama is anksto

AR JAU ŽINOMA
ŠI SUKAKTIS
Įdomus š v e n t a s i s
Prieš kelis šimtmečius (1636)
popiežius Urbonas VIII šv.
Kazimierą paskelbė Lietuvos
globėju, o 1948 popiežius Pijus
XII jam pavedė Lietuvos jau
nimą.
Šv. Kazimieras užgeso džio
va 1484 m. kovo 4 Gardine.
Taigi — až dviejų metų jau bus
praslinkę lygiai penki šimtme
čiai nuo jo mirties. Pasikeitė
žmonės, jų gyvenimo keliai,
bet žemė, kurioje šie keliai raiŽ08i, liko ta pati. Žemė yra tvir
tesnė už mus, ji pastovesnė.

tos šventovės sklinda tikėjimo
naikinimas,
organizuojamas
milijonų mirtimi ir milijonų
kančia pažymėto komunizmo.
Pagrindiniai
sukaktuvinių
metų įvykiai

Chicago ir Cook County
Kanadoje (U. S. A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
...
Savaitinis (šeštad. pried.)

Australijos a t e i t i n i n k a m s vadovaujančių asme
n ų grupė. Iš k.: J. Petraitienė, Melbourno send
raugių skyriaus iždininkė; E. Bakaitienė; dr. A
M a u r a g i s , šventės simpoziumo referentas; Juo
z a s S t e p a n a s , Ateitininkų federacijos įgaliotinis,
g y v . Adelaidėje; J. Petraitis, simpoziumo referen

tas; K. V a r n a s , Adelaidės s e n d r . i ž d i n i n k a s ; E .
Varnienė, simpoziumo m o d e r a t o r ė ; A n t . Bakai
tis, Melbourno sendraugių i r A t e i t i n i n k ų dienos
pirm. ir poetas P r a n a s P u s d e š r i s , a k a d e m i j o s pa
skaitininkas.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
- 4:00.

metams
$45.00
$45.00
$45.00
$43.00
$30.00

Vi metų
$27.00
$27.00
$27.00
$25.00
$19.00

3 mėn,
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

•'

Artėjanti penkių šimtmečių
K U N . K. P U G E V I Č I U S
Mokyki vaiką
prilaikyti
ATEITININKŲ DIENA
tiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiifiiK
šventojo mirties sukaktis ne
VYKSTA A U S T R A L I J O N
liežuvį;
kaip
kalbėti
—
jis pats
V L A D A S ŠLAITAS
bus pamiršta nei Lietuvoje, nei
AUSTRALIJOJE
sreit išmoks.
Ateitininkų federacijos tary
išeivijoje. J a i pradėta ruoštis.
JB. FrankUn
rinį gyvenimą skaitė Pr. Pus bos n a r y s kun. Kazimieras
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1984 metai lietuvių tarpe bus
dešris.
Jo
paskaita
buvo
labai
ir A t e i t i n i n k ų
Pugevičius šiomis dienomis
pašvęsti šv. Kazimierui. Juose
įdomi, gerai paruošta, nušvie-, išskrenda į Australiją. Ten jis S u s k i r s t y t a : Rudenio saulės r a u 
sąjūdžio
70
m
e
t
ų
DR. JONAS MA2EIKA
pagalvosime apie mūsų dva
donas r a t a s , Lietuviški
debesys.
tė
sąlygas
ir
aplinkybes,
ku
lietuviams
praves
rekolek
jubiliejus.
DANTŲ GYDYTOJAS
sinį gyvenime
pasvarsty
V a n d e n s žolė, E s u pozityvus ir
riose
kilo
ateitininkuos
sąjū
cijas.
Kun.
Pugevičių
federa
4600
VV. 103 St. Oak Lavvn
Sv. Kazimiero giminės eilė sime lietuvių religinių institu
r a k t i š k a s svajotojas. 110 pusi.
š i s jubiliejus pradėtas Mel dis ir „Ateitis". Akademija cijos valdyba paprašė laisvu pKieti
viršeliai
Išleido
ATEITIS
Tel. 423-8380
yra sekanti: Gediminas, pro- cijų ateiti. J a u 1984JIL4 bourno Lietuvių Namų koply
.
baigta
Ateitininkų
himnu.
laiku
apsilankyti
ir
pas
ateiti1978
Aplankas
Vilijos
Eivaitės.
Valandos
pagal s u s i t a r i m ą .
prosenelis, lietuvis; Algirdas — numatytas lietuvių su skri čioje iškilmingomis pamal
J
ninkus
kurių
didesni
susitelkiSpaudė
Morkūno
spaustuvė.
Kaina
prosenelis, lietuvis; Jogaila —
dimas į Romą religinei rien- d o m i s
Simpoziumas „Gyvoji
Ofs. tel. Lt' 5-0348: Rez. PR 9-5533
28
d.
rytą.
mai yr'a Adelaidėje, Melbour- 8 u Persiuntimu $5.73.
senelis, lietuvis; Sofija Aisė- tei. Jos pagrindinis planuo Konceleb \ ei nes šv. Minias'au
Ateitininkijos t ė k m ė
DR. FRANCIS MAŽEIKA
ne ir Sidnėjuje.
*
•**• Prideda 5% valstijos
naitė, močiutė, Jogailos trečio tojas yra prel. L. Tulaba, šv. kojo ku". P. Butkus, kun. St.
į ateitį"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pirmoji kun. Pugevičiaus ^
^
252?™* ^ ^
ji žmona, lietuvė; Kazimiera^ Kazimiero kolegijos rektoriąs. Gaidelis, kun. Pr. Vaserid ir
4255 VV. 63rd St.
Po pietų pertraukos vyko sustojimo vieta bus Perth DRAUGO adresu.
— tėvas, lietuvis, Jogailos i
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12—4.
Šventėje tikimasi n popie kun. Pr. Dauknys. Dalyvių bu
Simpoziumas, kurio moderato
tiiniiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiMiiiiiiiiifiiuiiii
6—8; antr 12—b: penkt 10—12, 1—o
Alšėnaiiės sūnus; Elžbieta — žiaus dalyvavimu, B~s orga:.
vo pilnutėlė koplyčia. Solo gie rė buvo Elėk-Varnienė. Buvo kovo 5 d. Į J A V grįš apie
motina, Hapsburgų vokietė
zucjamos ekskursijos i Romą , dojo A. Krarmiius, o kūn. P.
balandžio vidurįtrys prelegentai.
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
austrė. Tuo būdu, labai senoje viso pasaulio.
Ateitininkai kun. Pugevičiui
DR. K. B. BALUKAS
Butkus pasakė turiningą pa
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Bakaitis
skaitė
Lietuvos Didžiųjų kunigaik.
Akušerija
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moterų
ligos
DR. P. KISIELIUS
linki labai sėkmingos kelio
Rudeniop, 1984 rugsėjo 1 ir 2 mokslą, pradėjęs Ateitininko
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čių eilėje į šv. Kazimiero kilmę d Torontą Kanadoje, įvyk:, Credo- „Išpažįstame Tave, Di pirmąją paskaitą apie „Dvasi- nės.
nio atsinaujinimo reikalą" ir
1443 So. 50th Ave., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
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ių katalikų kongresas, dysis mūsų
Atnaujintojau, Vatikano IĮ .Susirinkimo dek
Kasd;en
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Tel.
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orio organizacinę pusę Kristau, Žmogau — Dieve! Vi
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ATEITININKŲ
:;-?•?'.- ~:ę po.ūėme dr.
sa tebūna perkeista Tavyje ir Ateitininkų a gimė budinčių
Priima ligonius pagal susitarimą
miero giminės praeity neegzDR. IRENA KURAS
ŽIDINIO
Sur-gaila. Kongresas žyr, >per Ta .e! Nes ką padės mums lietuvių širdyje, matant kylan
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
tuoj a, nors kartai mūsų
Tel. ofiso H E 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
KALENDORIUS
reh$d^~, muzikine ir akademi ir mūsų draugams, jei kiti gyčią komunizme grėsmę, tai ir
KŪDIKIŲ IR VAHCŲ LIGOS
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DR. PETER T. BRAZIS
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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MEDICAL BUILDING
2434 West 71st Street
Hej d pritaikintai oratorijai
3200 VV. 81st Street
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prisidedu prie Kristaus augi
gyvenimo bruožais: sena kar
Specialybė vidaus iigos
NurraTOnr leidinėliai unf
2709 VVest 51st Street
ai*:
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Vilniuje, kur jis yra gyver.
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i\.am IneSu-š ateitininkų vė skaitą „Lietuva ir mes". Vi kų pavasario kursai bus Dai
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6441 S. Pulaski Rd.
- akindamas, k s i akademi- tai bendras visų tikslas, o ko
Valandos pagal susitarimą
juokos objektu, — iš jam .-'-\ .o
Valandos pagal susitarimą
c skirta atšvęsti .Ateities" 70 munizmas yra Dievo rykštė.
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Tikrina akis. Pritaiko akiniu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kuri
aukotis Kristai ir Lietuvai. Su žymėtai karalystei,
"Contact lenses"
3844 VVest 63rd Street
Ateitininkų sendraugių sto
suskilusi savyje. N*.?risigiedotas Lietuvos himnas
2618 VV. 71st St. — Tel 37-514
Valandos pagal susitarimą
vykla bus Dainavoje liepos
Vai. pagai susitarimą Uždaryta treč\
Į Garbės prezidiumą pa- dėkime prie tų, kurie niekina mėn. 18-25 dienomis. J a u gali
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
Lietuvos
praeitį.
Joks
Salia
Iprieati: kun. P Butkus: —
VVA 5-2670 arba 489-4441
ma registruotis pas Vytautą
DR. LEONAS SEIBUTIS
Knr.H"! SekretoHa^c vadov^ = monas nebūtų sulaikęs sovie Šoliūną, 115 Stephen st., LeDR.
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ODOS LIGOS
žauskas, ALB Krašto valdy sovietų ekspansijos nesulai 257—6739 (namų), (312)
2656 VV. 63rd Street
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Valandos pagal susitarimą
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Statkuvienė ir „Tėviškės ai ten jie pamato kokia baisi so
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DR. FERD. VYT. KAUNAS
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dų" redaktorius kun. Pr. Dauk
Gydytojas ir Chirurgas
Un. V. TUMAS0NIS
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DIPLOMATE, AMERICAN BCARD
CHIRURGAS
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2454 VVest 71st Street
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DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. PETRAS 2LI0BA
vydytei smaffu Partizano J a u m a n t o kuopos s..sir.nkime.
Gyvojo Rožančiaus pirm. P. Kas sako, kad meną negalima raugių
skyrių.
Nežiūrint
Lietuvis gydvtoįas
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Nuotr A L i a u g a u d o
Vaičaitis, Sydnėjaus ateitinin maišyti su politika, tas jau rau pasunkėjusios ekonominės pa
3925 VVest 59th Stre<?t
6745 VVest 63rd Street
Vai. pirm., antr., ketv ir penkt
kų pirm. A. Kramilius; raštu — donos propagandos suvysty dėties ir keletos narių išsi
Vai : pirm , antr. ketv ir penkt
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2-7;
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Lietuvių
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IR BAROKĄ
DR. K. M. ŽYMANTAS
imperijos, o stiprinkim Lietu Noras padėti Lietuvai n e tik
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IŠTIKIMYBĖ
PRINCIPAMS
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo šventėje JAV pre
zidentas ar valstybės sekreto
rius pasveikina lietuvius ir pa
linki ištvermės. Taip pat
primena, kad Amerika nepri
pažįsta prievartinio įjungimo į
svetimą valstybę — Sovietų
Rusiją ir kad tos pačios politi
kos nusistačiusi laikytis atei
tyje. Tai daroma per Lietuvos
pasiuntinį Washingtone, nes
jis yra tikrasis valstybės ir tau
tos atstovas prieš valdžią šia
me krašte ir kraštuose, kuriepripažįsta Lietuvos valstybę. Bet
ir ta pati valstybė, nors laikosi
nepripažinimo politikos, at
siunčia ne vienodus sveikini
mus, ne ta pačia prasme tie
sveikinimai
ar
linkėjimai
pasakomi.

APIE AFRIKOS NIGERIJĄ
P o kovų ir

žudynių —

laikina r a m y b ė

menių: 5 mil. ir 300,000, tai yra 1970 m., bet 1975 m. vėl
pus8eptinto nuošimčio visų perversmas. Ir tik 1979 m. grįž
krašto gyventojų. Musulmo- tama į demokratiją su laisvais
nai sudaro 38 nuošimčius, rinkimais. Vidaus kovose daug
a n i m i s t a i ( p a g o n y s ) 43 lėmė ir konfesinis momentas.
nuošimčius. Trys ketvirtada Hausa gentis (tai klajokliai ir
liai katalikų koncentruojasi musulmonai) kovoja su Ibo
gentimi, kuriai priklauso
Nigerija yra vadinama Afri bažnytinėje Onitša provinci
pramonininkai,
daugiausia
kos „milžinu", bet tas milžinas joje, senovės Ibo karalystėje,
krikščionys.
Taikydamas
šias
yra dviveidis, turįs priešta buvusioje Biafros provincijoje.
gentis pop. Paulius VI, lanky
raujančių reiškinių, buvusi Dėl to jaučiamas didelis trūku
damas Ugandą, susitiko su
Britanijos kolonija, jos pasidi mas Evangelijos darbuotojų
abiejų genčių vadais ir ragino
džiavimas, šiandien yra nepri kitose srityse ir provincijose.
juos rasti taikingą sugyveni
klausoma valstybė.
Tą
Nigerijos Bažnyčia yra labai mą krašto bendrajai gerovei ir
nepriklausomybę gavo 1960 m. gausi pašaukimais, panašiai
taikai.
ir tuoj paėmė krašto valdymą į kaip Lenkijoje arba Indijos
savo rankas, nes jau turėjo Kareloje. Praėjusiais metais
Pasibaigus vidaus kovoms,
paruoštų apie 37 tūkstančius vien Onisha vyskupijoje buvo
vis dar nesibaigė nesutarimai,
tarnautojų ir valdininkų kraš įšventinti 68 kunigai. Visoje
kerštai. Ištremta iš Nigerijos
tui tvarkyti, 800 gydytojų, 600 Nigerijoje yra keli tūkstančiai
300 svetimšalių misijonierių ir
advokatų-juristų. Tačiau per klierikų, gausios vienuolių
200 seserų vienuolių. Tai vis
20 metų iki šiol kraštas dar bendruomenės, jų tarpe kai ku
potvynio ir atoslūgio ženklai,
nepasiekė politinio ir sociali rios kontemplatyvinio gyve
dėl to tas dvigubas Nigerijos
nio pastovumo. Nigerija yra nimo. Daug kunigų ir vienuo
veidas, neigiami ženklai ir
„milžinas" ir pramonės atžvil lių yra išvykę misijiniam
teigiama pažanga.
giu, nes turi gausius naftos darbui į Liberiją ir Siera
šaltinius ir kitas eksportuoti- Leone. Nigerijoje yra įkurta
Religinėje srityje
žymią
nas prekes, kaip kakavą, speciali seminarija misijo- vietą
užima
organizuoti
medvilnę. Ten
i š v y s t y t a nieriams, skirtiems tiek savo pasauliškiai. Jų pastangomis
technologija, tačiau dar nepa kraštui, tiek ir užsieniui. Bet praėjusiais metais parlamente
vyko Nigerijai nugalėti ekono nepaisant visa to, pačioje Nige-' nepraėjo laisvo aborto įstaty
minę krizę, sukeltą dėl to, kad rijoje dar jaučiamas trūkumas mas. Neišrištas privačių
nepajėgia išnaudoti ir ekspor kunigų pastoraciniam darbui. mokyklų klausimas, kada vi
tuoti naftos pertekliaus.
sos tokios mokyklos buvo su
Taigi ir Nigerijos Bažnyčia valstybintos arba uždarytos.
Gyventojų skaičiumi Nigeri turi du veidus. Ar tai yra
Yra pavojų ir krikščioniškai
ja yra taip pat „milžinas". prieštaravimas? Gifeičiau tai
šeimai
dėl
išpli
Nigerijoje gyventojų yra gal 80 yra išdava socialinės ir reli
tusių santuokų tos pačios gen
milijonų, gal 100 milijonų, nes ginės būklės — dar per maža
ties, dėl poligamijos ir augan
tikros statistikos negalima laiko, kad Nigerijos Bažnyčia
čių
divorsų.
Nigerijos
pravesti, kai dar iki šiol dėl pilnai subręstų. Reikia pažinti
Bažnyčiai iškyla vis naujos ir
sunkiai kontroliuojamų sienų Nigerijos kultūrinius sluoks
naujos problemos, kaip moters
kasdien į Nigeriją atvyksta nius. Jos istorija prasideda 700
emancipacija,
kova
su
1500-1600 asmenų iš kaimy metų prieš Kristų, su pirmąja
materializmu, kuris plinta
ninių kraštų. Toks svetimųjų vadinama Nok civilizacija. XII
ypač jaunimo tarpe. Gilinami
neseniai Nigerijon atvykusių amžiuje atsiranda nauja kultū
ekumeniniai klausimai, ypač
skaičius yra apie 6 milijonai. ra, gavusi pradžią šventajame
su muzulmonais po to, kai 1980
Tačiau dideli krašto plotai yra Nigerijos mieste Ife. XXV amž.
m. Kano mieste musulmonai
beveik tušti. Miestų augimas Nigerijoje įsigali islamizmas.
studentai sukėlė incidentus
sutraukė daugelį gyventojų ir Tarp XV ir XVII atvyksta į šį
prieš studentus katalikus.
atitraukė juos nuo žemės dar kraštą kolonizatoriai portu
bų ir dėl to labai nukenčia galai, anglai ir užvaldo visą
V i s o s tos problemos,
žemdirbystė.
Nigeriją. Nuo 1646 m., kai čia sunkenybės ir laimėjimai rodo,
atvyko pirmieji kapucinai, kad Nigerijos Bažnyčia yra
Du veidus turi ir Nigerijos prasideda evangelizacijos dar
gyvastinga, jauna, pergyvena
Bažnyčia. Tiesa, ji yra bene bas. Pora amžių vėliau Nigeri
brendimo amžių, tačiau pasiry
pirmoji, kur įvyko greitas joje jau įsikuria protestantų
žusi gyventi Evangelijos dva
vietos Bažnyčios suafrikini- metodistų, anglikonų, bap
sia. Šį Nigerijos katalikų pasi
mas. Pirmasis vietinis kuni tistų misijos. Pagausėja ir
ryžimą
popiežiaus
Jono
gas buvo įšvęstas 1921 m. katalikų misij orderių, ypač Šv.
Pauliaus II apsilankymas dar
Bažnytinė hierarchija jau sut Dvasios vienuolijos narių.
labiau sustiprino, žadindamas
varkyta 1950 m. Pirmasis vieti
viltį geresnio, taikingesnio
nis vyskupas konsekruotas
I visą šitą sudėtingą religinį gyvenimo.
1953 m. Šiandien Nigerijoje įvairumą įsiterpia politinės
J. V.
yra 34 vyskupai, beveik visi nuolatinės atmainos po to, kai
vietiniai — negrai. Panašiai ir Nigerija tapo nepriklausoma
1200 kunigų, daug vienuolių — 1966 m. perversmas, val
vyrų ir moterų yra irgi vieti džią paima kariškiai, prezi
niai. Tačiau jaunai Nigerijos dentas nužudomas, vyksta
Kam reikia keliauti žeme,
Bažnyčiai prieš akis dar dide kovos už valdžią tarp atskirų tepasimeldžia; kas turi keliau
lis darbas — priderinti genčių. Tose kovose žūsta ti jūra tepasimeldžia du kartu;
Evangeliją prie vietos kultū tūkstančiai. Viena Nigerijos kas gi palinksta į banguojan
ros, prie įvairių genčių ir etni provincija sukyla prieš centri čias vedybų jūras, tepasimel
nių grupių tradicijų.
nę valdžią ir pasiskelbia džia tris kartus, nes čia aud
nepriklausoma Biafros valsty ros ir katastrofos kasdieninis
Nigerijoje yra viena iš be. Civilinis karas, pareika dalykas.
Rusų priežodis
gausiausių katalikų bendruo lavęs daugybės aukų, baigiasi
Popiežius Jonas Paulius II
paskutinėje savo kelionėje į
Afriką daugiausia laiko skyrė
Nigerijai — iš viso 6 dienas.
Bent trumpai susipažinkime
su tuo kraštu, kurį lankė popie
žius.

politikos laikymasis ir ištiki
mybė principams yra linkėji
mai Lietuvos pasiuntiniui ir
lietuvių tautai. Kartu linkėji
mai visiems, kurie laisvės lau
kia ir už ją net guldo savo
gyvybes. Tai vilties stiprini
mas, kad istorijos malūnas
suktųsi nauju greičiu, stipres
niu aštrumu, o valstybės vado
vai nebijotų pasakyti tiesos net
komunistų pasauliui, kuris
šiandien teroru, ginklais ir
šantažu mėgina pakreipti sa
vo pusėn visus bailiuosius, kad
ir drąsesnieji nepakeltų balso.
Valstybės sekretoriaus pa
reiškimu galime tik džiaugtis.
Bet reikia paveikti ir tautos
atstovus, kad ir jie keltų balsą,
kad Amerikos tauta ir valsty
bė suprastų pavergtųjų var
gus, jiems padarytas žaizdas ir
Daug tekstų atsimename, bent viešojoje opinijoje atitai
nes jau praėjo daugelis metų. sytų jų pasitikėjimą laisvai
Keitėsi prezidentai, vyriausy siais. Reikia žinoti, kad visa
bės ir valstybės sekretoriai. tauta yra vergijoje, o tik dalis
Juo labiau keitėsi tarptautinė laisvėje. Bet ta dalis yra įsi
politika, ypač komunistinio pa pareigojusi liudyti už paverg
saulio atžvilgiu. Vieni norėjo tuosius, kurių balso taip leng
kuo mažiausiai angažuotis už vai laisvasis pasaulis negali
pavergtas tautas ir siuntė svei išgirsti. Ir už suteiktas viltis
kinimus Vasario
16-tosios turi dėkoti laisvieji.
proga tik labai blankius, pri
menančius linkėjimus laisvai
apsispręsti. Kiti stipriau išsi
Lietuvos respublikos, kal
reiškė, bet taip pat nepasakė,
kad tas apsisprendimas jau bu bant valstybės sekretoriaus
vo parodytas ir tautos įvykdy A.M. Haigo žodžiais, įkūrimas
tas kaip tik Vasario 16-tos ak davė formą ir prasmę Lietuvos
to paskelbimu. O tai ir yra įsipareigojimui laisvei ir apsis
nepriklausomybės atkūrimas prendimui. Iš to reikia pada
su sava teritorija, valdžia, ryti išvadas, kurios tą įsipa
demokratiniais rinkimais ir reigojimą pratęstų į tautą
valdymosi sistema Linkėji vergijoje ir jos dalį išeivijoje.
mas tik apsisprendimo, kuris Sąmoningai tuos įsipareigoji
jau buvo įvykdytas ir kuris nė mus išsinešusių jau mažiau tė
ra atšauktas, yra politinis ra. Likusieji ne visi yra pajė
anachronizmas, nieko nepa gūs tobulai viską atlikti, bet
tauta nėra tik vienos kartos
sakąs ir nieko nežadąs.
žmonės. Ji kaip jūra — semsi
Šių metų sveikinime valsty kibirais, siurbsi siurbliais, joje
bės sekretorius Alexander M. nebus nė ženklo. Ir tautoje ei
Haig pripažįsta, kad apsis na kartos paskui kartas, kiek
prendimas jau buvo įvykdytas viena su savais įsipareigoji
1918 m. vasario 16 d. ir kad mais ir priemonėmis ir tai
Lietuvos laisvė ir apsispren tobulai atliks gal tik dar neži
dimas duoda naujų vilčių. Tos nomieji ar negimusieji. Reikia
viltys, atremtos nepripaži tik tuos įsipareigojimus ir įpa
nimu prievartinės inkorpora reigojimus perduoti, kad nauji
cijos, turi savo vertę ir poli tautos atstovai neštų laisvės
tines išvadas. Tuo galime žiburį neužgesintą iki laimėji
džiaugtis, nors tai dar nereiš mo.
kia nei išlaisvinimo, nei lais
Pasikeitusioje politikoje Lie
vės priartinimo.
tuvos okupanto atžvilgiu ne
„nepripažinimo"
deklaravi
mu,
bet
priminimu,
kad
tauta
Nemanome net Vasario 16tąją minėdami, kad laisvė buvo įsipareigojusi laisvei ir
priartėjo ar kad apie ją galime apsisprendimui, uždedama di
kalbėti kaip apie netolimo lai desnė atsakomybė tiems, ku
ko įvykį. Nereikia manyti, kad rie savo pašaukimu, kad jie
svetimi kraštai ar svetimos laisve gali naudotis, yra pa
valstybės kariaus už paverg vergtųjų, nutildytų, persekio
tųjų išlaisvinimą. Netgi ir ka jamų ir kalėjimuose laikomų
ras nėra tikrasis sprendimas liudininkai. Svarbu ne tik sa
laimėjimui. Bet viena žinome vos kultūros išlaikymas, kad
— jokia prievartos vergija, jo neliktų tauta tuščiomis ranko
kia biurokratinė valstybė, juo mis, bet ir tautinės gyvybės ro
labiau jokia diktatūra neišsi dymas solidarumu, vieningų
laikė amžinai. Tai galime mo tikslų siekimu ir tautinių ryšių
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
kytis iš istorijos ir galime tai tarp savęs palaikymu, nors ir
išsiblaškius
po
pasaulį.
Turi
kyti
saviems
laikams.
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS
Žmogaus gyvenimas tėra tik nutilti kurstytojai, vienybės ar
dytojai,
šmeižikai,
kurie
neturi
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė
švystelėjimas
nesuskaičiuo
atsakomybės
pajautimo
nei
už
84
jamame laiko plote. Bet ne pa
skiras žmogus nulemia istori tautą, nei už paskirus asme
Tegu Viešpats Dievas padeda mano kūno ir dva
nis,
kurie
sudaro
tautąjos pasikeitimus. Istorija, anot
sios, pajėgoms (kūnui ir dvasiai).
Vasario 16-toji nepajėgia su
A. Toynbee, turi savo dėsnius,
Šiai mano priesaikai patvirtinti bučiuoju žodžius
ir jos malūnas yra tikresnis ne jungti priemonių pasirinkimo. (evangeliją) ir mano Išganytojo kryžių.
gu bet kuris kitas, nors ir to Bet tai yra laisvė — kiekviena
Prisiekė Petras Kriaučiūnas.
priemonė gera, jeigu ji tarnau
buliausias.
Priesaikai paruošė (privedė) kun. Gilius.
ja tėvynei ir yra moraliai gera.
Prisaikdinime dalyvavo Marijampolės vyrų
Negalime nė manyti, kad Bet turi sujungti vienybėn tiks gimnazijos direktorius Adrianas Abramovičius.
politika sovietų ir komunizmo las, nes jis visų tegali būti tik
įsipareigojimas
atžvilgiu nepasikeis dar dau tėvynės laisvė, pavergtųjų gy
gelį kartų. Bet taip pat negali venimo gerinimas, kultūros
Aš, žemiau pasirašiusia, Petras Kriaučiūnas,
ma liūdėti, kad tai nesikeičia perdavimas, kad sužalota tau prieš pradėdamas eiti (Marijampolės) vyrų gimna
taip greitai, kaip pavergtos tos siela galėtų greičiau atsi zijos mokytojo pareigas, įsipareigoju pildyti sąžinin
tautos ar pavergtų tautų atsto gauti. Tai įpareigoja laisvės gai ir be priekaišto visus vyriausybes patvarkymus ir
vai laisvuose kraštuose norė aktas, bet tai įpareigoja ir šių įstatymu8, jau veikiančius ir tuos, kurie ateity galės
metų valstybės sekretoriaus būti išleisti ir veiks, liečiantieji mokytojus, jų
tų.
Valstybės sekretoriaus svei linkėjimai.
dėstomus mokslo dalykus, taip pat — mokslo įstaigą
Pr. Gr. ir mokinių privatinį ar viešą auklėjimą visus nuostakinimas ir linkėjimai, savo
-* tus.
įsipareigoju paklusti (pasiduoti) vyriausybės
Jūs negalite kitaip išaiškin paskirtiems (pastatytiems) asmenims. Mokydamas
Viskam yra laikas ir vieta.
Viską daryk savo laiku ir sa ti laisvos vyriausybės, kaip tik mokinius ir mokines, juos sekdamas — prižiū
vo vietoj, ir ne tik daugiau pa dėdami pagrindan religinius rėdamas, stropiai, tiksliai atliksiu su jų vardu sujung
darysi, bet turėsi daugiau lais principus. Mūsų krašto tėvai tas mokytojo prievoles. Įsipareigoju mokydamas
vo laiko už tuos, kurie visada steigėjai turėjo remtis Dievu, naudoti tik tas knygas (vadovėlius), kurios švietimo
skuba, lyg norėdami pagauti kad padarytų savo revoliucinį vyresnybės pripažintos geromis ir gimnazijai skir
tos. Tik bodamas šių taisyklių, išdavinėsiu moki
bandymą prasmingu.
jų praleistą laiką.
D. Eisenhotver niams (knygas ir raštus) skaityti, versti ir susidaryti
T. Edwards

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA

Rimties valandėlei

ŠVENTASIS
KAZIMIERAS
Tiesa ir dora yra amžinai ir
visokiose sąlygose, visokiuose
gyvenimo keliuose, pareigose
reikalingi dalykai. Net savyje
gerų dalykų, savo teisių ne
visokiomis priemonėmis gali
ma ir verta siekti. Lietuvių tau
ta savo istorijoje turi asmenų,
iš kurių gyvenimo sąlygos ir
pareigos pareikalavo ir išmin
ties, ir kilnumo, ir daug
pastangų. Vieną iš tokių mini
me net pamaldžiai katalikų
Bažnyčios liturgijoje skirtą
dieną, kaip mūsų tautos
dangišką globėją — šventą
Kazimierą.

ŠIANDIEN
jaunuolių
pasipasakojimas,
kai jie užsiminė savo tėvams
apie mintį į dvasinį pašauki
mą. Tėvai buvo tikintys, dori
inteligentai. Už tokį pasisaky
mą jaunuolių nebarė, bet nuo
tos dienos, anot jų, tėvai juos
stumte stumdavo į visokias
pramogas taip, kad kiek galė
jo būti jiems prieinamų pado
rių malonumų, tai tėvų dėka
juos visus išbandę. Tačiau tų
jaunuolių
nusiteikimo
tai
nepakeitė. Būna tačiau ir kito
kių atvejų, kai iš vaikų pana
šaus pasisakymo kyla šeimoje
tikra audra.

Nors bemaž po penkių šimtų
Šventasis
Kazimieras
metų šiandieninėse pasaulio karaliaus rūmuose, karalaičio
nuotaikose yra ne tik įdomu, rūbuose gyveno save val
bet ir naudinga jį prisiminti. dančiu gyvenimu. Jis liko
Karalaičiui Kazimierui dar pasaulietis karalaitis. Jis lieka
jaunamečiui buvo pasiūlytas pavyzdys visiems siekian
Vengrijos karaliaus sostas. tiems ar pasekusiems valsty
Kadangi tai galėjo tapti binių ar visuomeninių aukš
priežastimi toje pačioje tautoje tumų. Politinės, valstybinės,
dviejų frakcijų net kruvino visuomeninės gyvenimo sritys
konflikto, Kazimieras nenorė visuomenės tvarkai ir reika
jo siekti karaliaus sosto tokia lams yra būtinos ir savyje gar
brolžudiška kaina. Kazimiero bingos. Kaip kada buvo, o
žemiškoji kilmė nepadarė jo mūsų laikais ne vieno klai
šventuoju, tam ne visada buvo dingai
suprantamos, pikt
palanki. Priešingai, visa aplin naudžiaujamos,
suprofanuoka ir jo tėvo karaliaus pastan jamos. Kas į tas sritis preten
gos traukti sūnų Kazimierą į duoja ar pasiekęs jų imasi,
valstybinius Lietuvos ir Lenki pirmiausia turi suprasti, kaip
jos reikalus galėjo tam net asmens ir visuomenės gyveni
kenkti. O tačiau visa tai mas bei reikalai turi būti
Kazimiero nesuklaidino, jo tvarkomi ir tą supratimą
kilnumui nepakenkė. To, už ką pritaikyti pirmoje eilėje savo
jis yra dabar ir bus pagarbiai asmeniniame
privačiame
minimas, Kazimieras pasiekė gyvenime. Tik toks asmuo
savęs valdymu.
tinka ir kitiems padėti tvarky
tis ir tvarkyti. Posakis, kad ne
Įsigilinus į tai, ką žinome visuomenės reikalas žiūrėti
apie jo asmenį, vargiai galima viešųjų asmenų — valsty
manyti, kad Kazimieras nebū bininkų ir kitokių privataus
tų pagalvojęs, kad kitus valdy gyvenimo yra klaidingas.
ti gali tik tas, kuris sugeba ir
pajėgia valdyti save. Kazimie
Šventą Kazimierą garbina
ro jaunystėje ir jo sąlygose me ir turime ko iš jo pasimoky
netrūko prabangos ir vilio ti kunigai ir vienuoliai. Tačiau
jimų. Ir tėvai, nors ir rūpinosi švento Kazimiero asmuo pir
Kazimiero ir kitų savo vaikų moje eilėje yra pasauliečio
religiniu ir doriniu auklėjimu, pavyzdys, mūsų laiko ir šeimų
tai jį ruošė ne kuriam nors iš dvasiai, jaunimui, visuo
vadinamų dvasinių luomų, o menininkams ir valstybinin
valstybės reikalų tvarkymui ir kams. Šventas Kazimieras
karaliaus sostui.
nebuvo koks atsiskyrėlis, o
Kai įsižiūrima į mūsų laiko
daugelio jaunimo sąlygas, jos
atrodo gana panašios Kazimie
ro jaunystės sąlygoms. Nors to
mūsų aplinkos jaunimo tėvai ir
ne karaliai, tai pakankamai
pasiturintys, kad jų vaikams
yra prieinami visoki malo
numai. Kurių tėvai ir rūpinasi
savo vaikų religiniu bei dori
niu auklėjimu, tai jų daugu
mas tai daro ne kam kitam, o
pasauliui, savo pačių ateičiai.
Prisimena šio laiko dviejų

išrašų. Atsitikus būtinam reikalui panaudoti knygą
neatitinkamą nustatytas sąlygas, tik leidus tiesio
ginei mokslo vyriausybei, duosiu (leisiu) ja naudotis.
Tokiu pat būdu įsipareigoju ir laikau ypatinga mano
sąžinės prievole (skola) neprileisti mokiniams ir
mokinėms skaityti suviliojančių ir priešingų dorovei
raštų, su tokiais pats nei žodžiu, nei raštu nesupa
žindinsiu; o priešingai tam, pasižadu griežtai stebėti
(nabliudat), kad tokios knygos, raštai arba vaizdai
nebūtų mokiniams žinomi. Nei samprotavimais, nei
nagrinėjimais nekęsiu religijos dogmų, bažnytinių
apeigų, papročių, valstybės įstatymų. Nesilpninsiu
(nepažeidinėsiu) mano priežiūrai (nadzorom) patikė
tų mokinių dorovės, religijos, tikybos išpažinimo,
meilės gimdytojams ir mokytojams, pagarbos
vyriausybei ir jos parėdymams, Sostui nusiteikimo ir
jam pasidavimo taisyklių. Bet panaudosiu visas savo
pajėgas mokinių širdyse visas šias duotas taisykles
patvirtinti ir pastiprinti.
Vengsiu vaizduoti (atskleisti) mokiniams žalin
gus žudančius liberalizmo pradmenis arba mosklą
bet kokių kitu slaptų organizacijų. Neskatinsiu mokinių priimti (įsisavinti) svetimšališkų papročių, pomėgiu, arba susižavėjimo, suviliojimo (uvlečeniju), bet
kokiuo svetimšališkumu, nemokysiu jų nieko, kas
nesutinka su Visarusiškojo (Bserosijiskovo) Sosto ir
Vyriausybės reikalais, siekimais nauda (vygodami).
Apskritai (vienu žodžiu) iškilmingai (toržestvenno) įsipareigoju ir pasižadu dėstyti savo moki
niams tokia dvasia, tik tokius mokslo dalykus, kokie
Vyriausybės parašyti, įsakyti ir nurodyti.
Už pažeidimą (sugriovimą) šių visų įsipareigo
jimų, jeigu bus pastebėta kokie nors veiksmai priešin
gi Vyriausybės tikslams ir parėdimams, pasiduodu
(Otdaju sebia) griežtam atsakingumui, numatytam
įstatymais už politinius nusikaltimus.
1881 m. Marijampolės vyrų gimnazijos moky-

jaunas pasaulietis, aktyviai
dalyvavęs dviejų didelių
valstybių reikalų tvarkyme,
kuris mokėjo ir sugebėjo save
ir tai, kas jam kada teko,
tvarkyti taip, kad ir jo laiko
visuomenės balsas apšaukė jį
šventuoju — idealaus jaunuo
lio ir valstybininko garbe. Ir
šiandien, įsigilinę j tai, kiek
apie jį žinome, sakome, kad iš
jo turi ko pasimokyti ir mūsų
laiko jauni ir subrendusieji.
Vysk. V. Brizgys

tojas
Petras Kriaučiūnas
Marijampolės
gimnazijos
mokytojo
Petro
Kriaučiūno rankos parašą liudija Marijampolės vyrų
gimnazijos direktorius.
Priesaika
Priesaiką, pagal kurią aš, žemiau pasirašęs,
privalau vykdyti
Aukščiausio Jo Didenybės
Imperatoriaus valią, būti ištikimu pavaldiniu Visų
Maloningiausioj o Gosudoriaus Imperatoriaus, išpildžiau sulig pareiga (skola), garbe ir sąžine. Taip pat
pareiškiu (skelbiu), kad per visą savo gyvenimą nė
jokiom slaptom draugijom nei Rusijos Imperijoje, nei
Lenkijos Karalystoje, nei užsienyje aš nepriklausiau
ir ateity panašiom draugijom, kur jos bebūtų ir kokiu
vardu veiktų, nepriklausysiu ir su jomis jokių santy
kių nei raštu, nei žodžiu, ar kokiu kitokiu būdu — nei
pats asmeniškai, nei per kitų asmenų tarpininkavi
mą neturėsiu.
Atsitikus, jeigu pasirodytų, jog aš pirmiau buvau
priklausęs kokiam nors slaptam sambūriui ir dabar
apie tai nuslėpiau, tai sutinku (pasiduodu), kad būtų
griežčiausiai iš manęs išreikalautas atsilyginimas
(bausmė) kaip iš valstybės nusikaltėlio.
Marijampolė, 1881 m.
Marijampolės vyrų gimnazijos mokytojas
Petras Kriaučiūnas
Pastaba: Čia įdėta iš P. Kriaučiūno tarnybinės
bylos svarbesnieji dokumentai. Juos verčiant iš rusų
kalbos į lietuvių kalbą, palikta rusiškoji raštinė
sintaksė. O tikslumo dėliai prie kai kurių žodžių
tarpe skliausteliais prirašyta lietuviškas sinonimas
arba rusiškasis originalas.
(Pabaiga)
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PAGERBTAS
K O N G R . J. B L A N C H A R D

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 6 d.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

Michigano tautybių komite- rak. Savo kalboje B. Fedorak
t a s sausio 29 d. ukrainiečių priminė, kad visi neanglosakKultūros centre, Warren, MI sų tautybės žmonės privalo ko
kongr. J . Blanchard suruošė voti dėl savo teisių, nes jie dar
pagerbimą, kurio metu j a m bu vis yra antros eilės piliečiais.
vo įteiktas Eisennowerio pa Nedaug jų randame užimant
vergtų tautų medalis. Šis me atsakingas pareigas valdžios
dalis įteikiamas kas penkeri įstaigose ir pramonėje. Kun. E.
metai pavergtom tautom nusi Mikus sukalbėjo maldąPrie
pelniusiam asmeniui. Kongr. garbės stalo buvo pakviestas
J . Blanchard y r a daug žadan- kongr. J . Blanchard, Warren
tis ir Rusijos pavergtoms tau- miesto burmistras ir tautybių
toms d a u g gero padaręs JAV atstovai. Mūsų veiklus visuopolitikas. J i s y r a 39 metų. menininkas ir politikas dr. A.
Keturis kartus daugiau negu Barauskas ir jo žmona Birutė
60% balsų d a u g u m a buvo iš buvo garbės svečių tarpe. Be jų
rinktas į Kongresą. Šįmet jis kongr. J . Blanchard pagerbi
mėgins laimėti Michigano gu me dalyvavo šie lietuviai:
bernatoriaus rinkimus demo- adv. A. Ambrose, B. Brizgys,
kratų partijos vardu. Žinant jo A. Grinius, V. ir K. Nakai, B.
populiarumą, energiją ir am- Šadeikienė, adv. R. Sakis, St.
žių, nebūsime nustebinti, jei Šimoliūnas, S. Šimoliūnas ir S.
jis bus b ū s i m a s Michigano gu- Sukauskas. Pirmininkaujanbernatorius, o vėliau J A V pre- tis pristatė kai kuriuos tautyzidentas.
bių veikėjus. Mūsų buvo priSusirinko didokas būrys ai- statytas Michigano tautybių
banų, gudų, kroatų, estų, veng- vicepirmininkas dr. A Ba
rų, latvių, lietuvių, lenkų, slo- rauskas, DLOC pirmininkas
vakų ir ukrainiečių. Viso 180 adv. R. Sakis ir tautybių komidalyvių. Pagerbimo pietus teto n a r y s B. Brizgys. Pietums
trumpu žodžiu pradėjo Michi- pasibaigus, Michigano tautygano tautybių pirmininkas G. bių komiteto pirmininkas G.
Rej. P r o g r a m a i pravesti pa- Rej įteikė kongr. J. Blanchard
kvietė Michigano ukrainiečių Eisenhowerio pavergtų tautų
!
kongreso pirmininką B. Fedo- medalį. Savo kalboje kongresmenas pasidžiaugė glaudžiais
„
ryšiais su dauguma šio pager
bimo dalyvių. Jis išskirtinai
Pirmąjį kaukių balių taip
paminėjo Viktorą Naką, su ku
entuziastiškai visiems suti
riuo jį aiškiai riša ypatingi
kus, be abejo, jis bus karto
ryšiai. Pažadėjo, kad patekęs į
jamas ir ateities Užgavėnėse.
Michigano gubernatoriaus vie
Tik reikėtų b e n t pirmiesiems
tą, mūsų reikalų ir tarptau- „
trims laimėtojams
paskirti
tinės politikos neužmirš. Pie
vertesnes premijas ir apie tai
tums pasibaigus, vyko šokiai.
iš a n k s t o paskelbti, o dar ke
PasiUnksminę ir pagerbę daug
letą, gal iki dešimties, ap
mums nusipelniusį asmenį,
dovanoti b e n t pažymėjimais.
keliavome namo.
B. Brizgys
Alf. Nakas

Jei aplamai daugelyje mi
nėjimų paskaitos nusibosta,
tai Baltimorėje buvo atvirkš
Šis laikotarpis lietuviškų čiai: ne vienas norėjo, kad T.
laikraščių redaktoriams gal ge Venclovos paskaita būtų bu
riausias metuose, nes medžia vusi ilgesnė, kad jis būtų at
gos jiems netrūksta. Tik ką skleidęs daugiau faktų iš da
praėjo Lietuvos nepriklauso barties Lietuvos.
mybės atstatymo šventės mi
Po oficaliosio8 dalies, prieš
nėjimai įvairiuose lietuvių tel
pradedant
aukų rinkimą, trum
kiniuose, tad minėjimų
pai
prabilo
buv. JAV LB kraš
aprašymai mirga mūsų laik
to
valdybos
p i r m i n i n k a s , Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos choras, vado
gai debiutavęs Detroito ateitininkų ruoštame Už
raščiuose, kai kuriems redak
dabartinis
Baltimorės
LB
apyl.
gavėnių baliuje.
Nuotr. J. Urbono
vaujamas
Rimo
Kaspučio,
vasario
20
d.
sėkmin
toriams
„nusunkus
nerei
v-bos
nary
s
J.
Gaila.
Jis
pra
kalingą vandenėlį", atseit,
bevertį balastą, o kitiems jį nešė, kad pernai Lietuvos lais
palikus. „Darbininko" redak vinimo reikalams Lietuvių
torius kun. dr. K. Bučmys, Bendruomenė surinko apie
a n ą dieną jį aplankius Brook- 50,000 dol., iš tos sumos per
lyne, minėjo, jog medžiagos tūkstantį dolerių sudėjo Bal
bas, negu sutikdamas tikėjau
Vasario 20-tosios laukėme
ALFONSAS NAKAS
tiek turi, k a d tuojau pat gali iš timorės lietuviai. J. Gaila
si, nes, iš pusšimčio maskara
konkrečiai
pademonstravo,
ko
nekantriai, su smalsumu. Spėleisti du savaitraščio nume
liojome, kaip pasirodys dar tano Račiūno „Stov žirgeliai dinių kostiumų, premijų buvo
rius. Tad įvykių lietuvių gy kiam tikslui didžioji tų aukų
verti bent dešimt ar daugiau,
venime dar užtenka ir dar vis suma nuėjo. Būtent trijų kny niekad scenoje nedainavęs pakinkyti" (vestuvių daina),
gų
išleidimui:
dr.
S.
Kaslo,
dr.
naujasis choras ir ar patei- Viltenio (Henriko Nagio žo- o šį reikalą tvarkęs dr. Kęstu
y r a kas juos aprašo.
T. Remeikio studijiniams vei sins rengėjų viltis pirmą kar- džiai) „Poeto svajone" ir Jono tis Keblys mums liepė atrinkti
tą po dvidešimt kelerių metų Švedo „Žiema bėga". Publi- tik keturias geriausias. Po
Vasario mėnesio antroje kalams apie Lietuvą prancūzų
pusėje pasitaiko progos kiek ir anglų kalba ir J. Kerulio rengiamas, keletą savaičių kos ovacijoms s i a u č i a n t , pakartotino kaukėtųjų bei kos
pavažinėti ypač po tuos mies prasmingam dokumentiniam reklamuojamas kaukių ba- paskutinės dainos pora eilu- tiumuotųjų parado, pagaliau
pasl ;lbėm rezultatus. Pir
lius?
čių buvo pakartota.
tus, kuriuose gyvena lietuvių, leidiniui — išvežtųjų į Sibirą
Kad ta linksmoji, kaukėtoji
Rašytos programos nepa- mąją premiją gavo Marytė
savo akimis įsitikini, kaip jie lietuvių sąrašui. Taip akivaiz
dirba, veikia, buriasi, aukoja. džiai supažindinti su LB atlik programos dalis bus puikiau- rūpinus, labai gera tartimi, Kankalienė, vaizdavusi tobu
Du sekmadienius iš eilės teko tais darbais, Baltimorės lietu šiai pavykusi, įsitikinom į Kul- drąsiai, elegantiškai pamai- lą „Sniego Senį". Antroji prelankytis Baltimorės mieste, ku viai ir šį kartą pasirodė tūros centro vestibiulį ženg- nomis pranešinėjo Audra Kas- mija teko Vytautui ir Ritai
ris yra artimiausias sostinės dosnūs, iš viso sudėjo 1,756 do darni. Visur pilna klounų, putytė ir Kristė Jankutė. Gal Polteraičiams — „Šeikui su
hareme
Washingtono kaimynas. Abu lerius. Iš jų LB — 1,133 dol., piratų, arabų, „Tūkstanties ir kaip tik dėl pranešėjų gerų sa- t e m p e r a m e n t i n g a ,
Vlikui
1
6
0
dol.
ir
Altui
—
463
svarbiausiąja
žmona".
Trečio
sekmadienius vietos lietuviai
vienos nakties" orientališkų vybių programos ir negavom.
dol.
J.
Gaila
savo
konkretų
buvo susirinkę į savus Lietuvių
didikų, vualiais ir vėduoklėm Vis dėlto, ateity programa bū-- sios premijos laimėtojai —
namus, kuriuose įrengtas ir pranešimą užbaigė jau akto veidus besidangstančių da- tinai reikalinga jei ne dėl ko Leokadija ir Kazys Kizlausmuziejus, Lietuvos nepriklau riškam lygyje, padeklamavęs mų, kovbojų, fakirų ir ko tik kito, tai kaip koncerto doku- kai — „Gyvos skudurinės lė
lės". Ketvirtoji paskirta Biru
somybės šventės paminėti. J. Aisčio eilėraštį, o meninėje nori... Bet apie kaukes dar mentas, kaip suvenyras.
minėjimo
dalyje
trumpą
dainų
Abiejuose minėjimuose žmo
kiek vėliau.
Negaliu spėlioti, kaip chor- tei ir Algiui Bubliams, t.y.
nių netrūko. Apie pirmąjį mi ir tautinių šokių programą atli
Truputi po aštuntos nuo sce- vedžiui ir jo diriguojamie- „Scarlet O'Hara'i" ir „Pira
nėjimą buvau užsiminęs pra ko vietos lietuvių choras „Dai nos pakraščio prabilo dr. Van- šiems sekėsi nugalėti visokias tui". Tarp kitko teko patirti,
ėjusią savaitę. Apie antrąjį n a " ir jaunesniųjų bei vyres da Majauskienė. Keliais saki- muzikines plonybes, nes nesu kad, Užgavėnių balių ruo
vieną kitą įspūdį dabar ati niųjų tautinių šokių grupės, niai8 rengėjų — ateitininkų — kompetentingas (Čia ne recen- šiant, kaukių įvedimą ir jų
dengsiu. Šį antrąjį minėjimą, savo atliktuose šokiuose pa vardu publiką pašventinusi, zija, o reportažas). Galiu tik premijavimą kaip tik B. Bub
laikantis Baltimorėje nusis demonstravusios tikrąjį me kvietė išklausyti koncertinę pasakyt, kad man asmeniškai lienė buvo pasiūliusi.
labai patiko ir dainų pasitovėjusios tradicijos, rengė LB ną, kokį n e kiekviena grupė su programą.
Uždangą
atskleidus,
sušvirinkimas, ir jų atlikimas. Iš
geba
pasiekti.
Baltimorės
apylinkės
val
to kelios dešimtys jaunų vei- publikos daug daugiau nei
dyba. Žmonių susirinko gero
Nė dviejų valandų neužtru
dų. Kai dainuos visas mišrus vidutiniu entuziazmu plojant,
kai per du šimtus. Ne paslap kęs minėjimas Baltimorėje
choras, jų priskaitysime 44. jautėsi, kad ir kitiems, kaip
tis, kad ne vieną
jų
viliojo
J
v e i c jaunyste ir lietuviškos
Z Baltimorėje
u C i ^ J V T lan" udvelkė
pirmą tkartą
* j»««.y«»
Kai vyrų choras — matysime m a n , koncertas darė gerą įspūkęsis t o s ^ e n o s paskaitinin- butinės gyvybės gajume Po
19. Kai vienos mergaitės, dai- dį. Ėmė didelis džiaugsmas,
kas ooetas Tomas Venclova minėjimo Lietuvių namų vadonuos 29. Dar pasirodys dešimt k a d štai vėl dainuoja mūsų
rinktinių vyrų ir pabaigai, jaunimas, kažkodėl Detroite
čiam prasitaręs, kad iš okup ***»» lietuviškų valgių turepenktuoju išėjimu, vėl mišrus tai dainoms susiorganizuojąs,
jo progos jais pasigardžiuoti,
Lietuvos pas jį atvyksta jo po to aplankyti muziejų, pasi choras. Ne toks gausus skai tai vėl išsiskirstąs. J a u n a s
čium, vyrų choras pastiprin chorvedys, vienas iš jų tarpo,
žmona ir dukra.
gėrėti naujai išpuošta mažąja
tas ir pustuziniu veteranų bal tikriausiai sugebės chorą su
sale, šokių aikštele svetainėje,
sų (keletas dainuoja čia su cementuoti ir vesti nuolatinio
Jau pati minėjimo įžanga,
patraukliais Lietuvos miestų
savo sūnumis ir dukrelėm). tobulėjimo keliu. Pasigėrė
pravesta LB Baltimorės apyl.
herbais ir kitomis atrakcijo
Moteriškosios — tikras rūtų t i n a s šios jaunimo kartos lie
valdybos pirmininko V. Ėrindarželis! Visos gimnazistės ir tuviškumas, atsispindįs dainų
gio, mane, o gal ir kitus iš to mis.
liau atvykusius, kiek nuste
Baltimorėje LB rengtas mi studentės, keliolikos — dvi žodžių tarime. Ypač tai paju
bino gerąja prasme. Vykstant nėjimas įvyko sekmadienį, va- dešimt kelerių metų. Viena už tome, kai dainuodami „Poeto
kitą gražesnės, šiltom, natū svajonę" jie dainavo Henriko
Mikulionis, Kristinas Jankutė, Andrius Butkūvėliavų pagerbimui ir giedant g ^ o 21 d. Tuo tarpu kitą sa
LB Detroito apylinkės valdybos ruoštoje politinė
Nagio
„Prisijaukinsiu
sakalą"
raliom
šypsenom
šviečian
nas, Arūnas Stašaitis ir Rūta Burnytė.
himnus oficialiosios dalies pa- vaitgalį, vasario 27-28 d. buvo
je vakaronėje diskusijas susidomėję seka Linas
eiles.
Cia
poezija
visu
grožių
čios.
Nuotr. J. Urbono
reigūnai — JAV karo yete- p r o g 0 8 trumpam apsilankyti
Choro vadovui Rimui Kas- įsiliejo į melodiją. Blogai žoranai — buvo apsirengę lietu- j ^ e w Yorke, kur pagrindinis
viškais tautiniais drabužiais Lietuvos
nepriklausomybės pūčiui diriguojant, Vidui džius tariant, būtų viskas susu amerikietiškomis veteranų § v e n tes minėjimas jau buvo Neverau8kui pianinu paly bliuškę. Beje, mano išmone,
kepuraitėmis. Tautinio turinio įvykęs prieš savaitę. Bet prieš dint, per valandą buvo atlikta vyrų balsai, kad ir negausūs
invokaciją skaitė Marylando grįžtant į sostinę bičiulis K. 15 dainų. Mišrus choras pra skaičiumi, gerokai stipresni.
Is
valstijos JAV karo veteranų Miklas su kitais niujorkie- džioj atliko Antano Vanagai Tai, be abejo, dėka kelių v e
KELIONĖS I LIETUVĄ: Maskva/Vilnius/Maskva
NEW YORK CHICAGO
kapelionas, lietuvių Šv. Alfon- įį^g nuvežė mus į Susivieni- čio „Mes padainuosim", liau teranų. Mergaitėms reikės
Čikagos
BOSTON
80 parapijos klebonas kun. A. jį m 0 Lietuvių Amerikoje na- dies dainą „Šalia kelio ant gerokai parepetuoti, kad su
Gegužės mėn. 23 d. /Birželio mėn. 13 d./Liepos mėn. 4 d.
$1130.00
$1285.00
Dranginis. Antrojoje progra- mus New Yorko centre prie kelmelio" ir Juozo Naujalio vyriškaisiais susilygintų. Bet
Liepos mėn. 25 d./Rugpjūčio mėn. 22 d.
mos dalyje klebonas „Dainos" Penn geležinkelio stoties. Čia (žodžiai Maironio) „Jaunimo todėl jos čia ir susibūrė.
16-kos dienų kelionės:
Dviems rengėjų atstovėms į
choro eilėse dainavo ir lietu radome pilnutėlę tų namų salę giesmę". Sekė vyrų choro ke
Gegužės
mėn. 09—24 d.
viškas patriotines dainas, lie susirinkusių svečių paminėti turios dainos: Stasio Grauži sceną didelę gėlių puokštę at
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningradas/Helsinkis
$1180.00
$1335.00
tuviškam
reikalui
atiduo Lietuvos
nepriklausomybės nio „Jau pravertos dvaro sto- nešus, dr. V. Majauskienei žo
Birželio mėn. 20—Liepos mėn. 5 d.
damas dvigubą duoklę, nors šventės. Buvo atvykęs susivie nios", Antano Pociaus (Prano dinę užsklandą atlikus („Gera
pradžia
—
pusė
darbo!..."),
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningradas/Helsinkis
$1395.00
$1550.00
pats tos Lietuvos, berods, nie nijimo prezidentas P. Dargis iš Zarankos pataisyti žodžiai)
kad nėra matęs. Tai vis pavyz Pittsburgho, dr. A. Budreckis, „Pjauti linksma". Jono Švedo pradėjom užgavėnišką balių
Liepos mėn. 18 d.—Rugpjūčio mėn. 1 d.
džiai, atkreipę dėmesį.
A. Vakselis, J. Audėnas ir eilė „Kad aš jojau per laukelį" ir blynus, cepelinus ir dešras
Maskva/VILNIUS/Maskva/Zurichas/Muenchenas/Zurichas
$1580.00
$1735.00
Benedikto Vasiliausko „O, dorodami, R. Kaspučio „Ro
kitų.
Kun.
P.
Baniūnui
sukal
Paskaitininkas T. Venclova
Rugpjūčio mėn. 08 d.—Rugpjūčio mėn. 23 d.
mantikai" grojant, vis pašok
dalele tu mano".
kalbėjo tik 20 minučių. J o sti bėjus invokaciją, šiame minė
Maskva/VILNIUS/Maskva/Roma
$1495.00 $1650.00
Mergaičių choras dainavo dami.
linguose sakiniuose buvo su jime pagrindinę kalbą pasakė
Rugsėjo mėn. 19 d.—Spalio mėn. 04 d.
J a u gerokai atsižiūrėję į vi
kristalizuoti konkretūs faktai, Lietuvos gen. konsulas New Kazio ŽiŽiūno (žodž. Vytės
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningradas/Helsinkis
$1295.00
$1450.00
konkrečios mintys. Kalbėjo Yorke A. Simutis. Beje, išklau Nemunėlio) „Šlama Šilko vė sokias egzotiškas bei orien* * *
apie tris Lietuvas: senąją - isto sius įdomios paskaitos, čia jau jas", Antano Budriūno harmo tališkas būtybes, vėlų vakarą
rinę, palikusią Vilniaus uni nebeteko su mielais niujor nizuotą „Saulelė raudona" ir turėjome nuspręsti, kurios
versitetą, išugdžiusią eilę Žino kiečiais ir jų svečiais pabend Balio Garbulskio (žodž. V. Blo kaukės pačios įdomiausios ir
KELIONĖ I EUROPĄ - 15 dienų. Rugpjūčio 16 d.—29 d,
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija
$1405.00
$1475.00
mų mokslininkų, palikusią rauti, nes reikėjo skubėti į čia žės) „Oi, motinėle". Vyrų vertos premijų. Šalia JolanRegistracija iki š.m. birželio mėn. 10 dienos
nuostabią Vilniaus miesto ar pat esančią geležinkelio stotį ir dešimtukas atliko Jono Švedo dos Zaparackienės bei dr. Jo
chitektūrą; kalbėjo apie 1918 — keliauti atgal į Washingtoną. (liaudies dainos žodžiai) „Ly n o Mikulionio, ir šių eilučių
KELIONĖ LAIVU — 7 dienos, Gruodžio mėn. 4 d.
Kainos nuo
gioj lankelėj" ir Vilniškio autorius paprašytas tokią at
40 m. nepriklausomą Lietuvą,
St.
Maarten,
Martiniąue,
Barbados,
St.
Lucia,
Antigua,
St.
Tomas
$1060.00 iki $1265.00
Mane nustebino tai, kad „Sapnų pilį". Programą už ranką atlikti. Prisipažinsiu,
kurios paliktais vaisiais tebesi„World
Renaissance"
laivas;
Registracija
iki
spalio
1
dienos
L i e t u v i ų baigė mišrus choras su An- kad buvo daug sunkesnis darmaitina ir dabarties Lietuva; S u s i v i e n i j i m a s
Amerikoje
yra
gana
turtinga
KELIONĖ l KINIJĄ - 21 diena, spalio 0 9 - 2 9 d. Kaina is San Francisco
kalbėjo apie būsimąją nepri
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochow, 3 Shanghai,
organizacija,
nes
nuosavi
ke
klausomą Lietuvą, kurios ce
2 Kweilin, 1 Canton, 4 Hong Kong
$2960.00
lių
aukštų
namai
stovi
beveik
lės jau dabar egzistuoja tuose
JAY
D
R
U
G
S
V
A
I
S
T
I
N
E
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI — gyvenant dviese kamba.-yje.
rūsiuose ar kambarėliuose, ku pačiame šio didmiesčio centre
ir
jie
liudija
ne
lietuvių
mirtį,
o
NEDELSKITE REGISTRUOTIS!
2759 W. 71st St., Chicago, DL 60629
riuose redaguojama ir spaus
gyvybę,
nes
pirmojo
ir
galbūt
PRAŠOME
KREIPTIS
DĖL
BROŠIŪRŲ APIE VISAS ŠIAS KELIONES - TUOJ
dinama „Kronika", „Aušra" ir
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
vienintelio
apsilankymo
pro
ATSIŲSIME!!!
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
kiti pogrindžio leidiniai, kurią
ga
jie
buvo
pilni
lietuvių
taip,
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
buvo galima justi R. Kalantos
D. KUHLMAN, B S Registruotas vaistininkas
9
727 South Western Avenue
aukoje ir po to Kaune vyku kad ir tuščios kėdės nebebuvo
Atdara šiokiadieniais nuo C v aL ryto Qd l t vai. vakaro.
Chicago, Illinois 60643
t e l . (312) 2 3 8 - 9 7 8 7
siose jaunimo demonstracijo įmanoma susirasti.
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro.
se, taip pat Simo Kudirkos kal
Apie Brooklyno lietuviškas
Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo.
boje, pasakytoje sovietiniam įdomybes kitą savaitę.
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
teisme.
VL. R.
T A R P BALTIMORĖS
IR NEW YORKO

DETROITE LINKSMAI IR
PRASMINGAI UŽSIGAVĖTA

1982 METTJ KELIONĖS
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S P A U D O S APŽIŪRĖJIMAS
POTIOMKINAS
HALSTED
GATVĖJE

Redaguoja dr. K. A. Dagys

ŠTAI TAU IR BIZNIS!

Kas nežino pasakojimo apie
Kotrynos II favoritą Grigorijų
Potiomkiną, kuris, norėdamas
pasigirti
nesamais
laimė
jimais, Rusijos tolimoj provin
cijoj buvo pastatęs kartoninį
kaimą ir apgavo ten apsilan
k i u s i ą carienę. Pasirodo,
Potiomkinas gyvas, įsikūręs
Haisted gatvėje. Reikia tik
paskaityti Martyne Gudelio
„Chicago Tribūne" sausio 26
dienos
pasigyrimą,
kad
„Naujienų" spausdinama 18,500 egz. Kaip atsimenam,
prieš porą ar daugiau metų
„Naujienos" metiniam prane
šime pažymėjo savo prenume
ratorių skaičių kiek daugiau
negu septynis šimtus. O gal
reikia suprasti, kad tie
aštuoniolika su puse tūkstan
čių reiškia, jog tiek prispaus
dina per mėsenį ar net du?
Beje, toj pačioj „Chicago
Tribūnoj",
„darbininkų"
laikraštis (j su tik savaitinis)
„Vilnis" irgi pasipūtė: tiražą
pažymėjo 12,500, kai tam
pačiam
laikrašty rudenį
metiniam pranešime pažy
mėjo 1,081. Čia ir prisir-c-ta
Lenino pamokymas: kalbės, ne
taip, kaip yra, bet kaip reikia,
meluok.

K A S NORI
PASIKALBĖTI SU
V Y T A U T U DIDŽIUOJU
A R B A A.A. ČIČINSKU?

DRAUGAS,,Šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 6 d. /
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BALYS PAVABALYS
MURAVJOVAS IR SUSLOVAS

„Lietuvių dienose" įdėtas
Suslovą mylėjo lietuvių tauta.
skelbimas knygos, kuri gali
O man lyg neaišku, ar ta, ar kita.
apversti visą mokslą aukštyn
Bet sakė juk taip Mizarienė Ieva,
kojomis. Jei kas netiki, tegul
Labai išmintinga, labai „bajava".
paskaito:
„Mūsų senolių žodžiai iš
Todėl gi ir man reikia būt „bajavam"
anapus. Tai yra nauja knyga
Ir skirti bent porą eilučių ir jam.
— mūsų lietuvių tikrų žmonių
Visiems muravjovams jisai pavyzdys:
b u v i m a s Anapus. Vienas
Nors buvo „bajavas", tačiau žmogžudys!
mokslininkas lietuvis išrado
būdą, kaip pasiekti mūsų seno
Dvasiškio laiškas,
Jonys Aluona
lių atomus — mažus grūdelius,
su kuriais ilgai ilgai kalbėjosi
ieškant tarnybos
apie mūsų tautos tikrą būtį.
SENIAU IR DABAR
Lietuviai, įsigykite šią knygą,
Vienai krikščionių bažny
tai žinosit, kas ir kur mes čiai, išvykus jos dvasiškiui į Iš kaimo gryčių, iš samanotų,
esame Amžiname gyvenime... kitą paskyrimą, iškilo didelė Apkirpę ūsą, klumpėtom kojom,
M. Aukštuolis...".
problema pasirinkti ir atsi Ant juodbėrėlių, ant pabalnotų,
kviesti naująjį. Pastoracinių Pas mylimąsias klėtelėn jojom.
ŽMONA U 2
santykių komitetas gavo daug
2 0 DOLERIŲ
laiškų iš kandidatų, bet išty Alum aplaisčius likimo vingį,
KLK Vytenio šaulių kuopa rus jų kvalifikacijas, visus Pakilo taurės už laimę bendrą.
Melburne, Australijoje skelbia atmetė dėl būtų ir nebūtų jų Po balkiu ėmė girgždėti lingė...
vajų: „Piršlys Vytenis padės charakteryje smulkių ydų. Vėl kilo tostai — dabar už gandrą.
Jums surasti gyvenimo drau Komiteto sekretoriui nusibodo
gą arba draugę. Atsiųskite toks blusinėjimas. Netekęs Vienam Dievulis karaliaus kėdę,
trumpą savo biografiją ir kantrybes, jis atsistojo ir Kitam bastūno lazdelę riestą.
pažymėkite ko pageidaujate. paskaitė tokį laišką neva iš dar jį m u s lydėjo pas gerą dėdę,
Į g e r ą g ^ j g e r ą miestą.
Atsiųskite 20 dolerių čekį. vieno kandidato:
„Gerbiamieji,
žinodamas,
V y t e n i s , P.O.Box 4 8 6 1 ,
jog
dabartiniu
metu
jūsų Gerojo šalyje žaliukais lijo
Melbourne 3001, Victoria,
sakykla
nėra
užimta,
norėčiau
Į tuščią tarbę ,plikų, plaukuotų,
Australia.
pasisiūlyti
vakuojamon
vieton,
idėjos
visos ramiai pelijo
„Tėviškės žiburiai", 1982.11.4
Turiu
begales
kvalifikacijų.
p
kalakuto
sparnu taukuotu.
0
»
Esu sėkmingas Dievo žodžio
Visi mums pataria, ir mes
skelbėjas.
Man sekasi ir rašy- J a u juodbėrėliu nejodinėju,
tariamės ugdyti lietuvių vie
nybę. Vietoj dėdami vainikus ti. Kiti sako, jog esu geras orga- Keičiau į Buicką valiutą tvirtą,
prie JC paminklo galėtume, nizatorius. Esu buvęs vadas Storai taukinė aplašinėjo—
Tai vis per dešrą ir kumpių stirtą.
pagal šio krašto indėnų daugelyje vietų.
„Esu
jau
prašokęs
50
metų.
paprotį, užkasti kovos kirvius.
Vienoje vietoje nesu ilgiau •"•~™™"™^^^™^^™^™^™
Tik tada JC žolynas atrodytų
kaip dr. Gimbutienės arche kaip trejus metus pamokslavęs. Kai kuriose vietovėse
ologiniai iškasinėjimai.
teko man skubiai miestą
„Mūsų žinios", 1981.XII.20
apleisti, nes mano darbas
sukėlė audras, sumišimus ir su
„Kiškių uodegos medžioklę", kilimus. Turiu prisipažinti, jog
taip ir parašyta laikrašty, tris ar keturis kartus esu bu
buvo suruošę Argentinos lietu vęs kalintas, bet užtikrinu, tai
vių centras Sao Paulo mieste nebuvo dėl piktadarybių. Nors
rugsėjo 20 d., rašo „Mūsų mano sveikata ne per geriau
Lietuva".
sia, vienok dar daug atlieku.
Bažnyčios, kuriose pamoks
lavau, nebuvo gausios nariais.
Su kitų tikėjimų vadovais
santykiai nebūdavo visuomet
sklandus. Tiesą pasakius, kai
kurie man grasino ir net fizi
niai nukentėjau. Man ne per
daugiausia sekasi vesti metri
kacijos knygas. Kartais
užmiršdavau tuos, kuriuos esu
pakrikštijęs.
To viso nepaisant, jeigu
galėtumėte mano
patar
navimu pasinaudoti, aš jums
tarnaučiau kuo geriausiai
pagal savo išgales".
Sekretorius užbaigė laiško
skaitymą, pasižiūrėjo į kitus
Sovietų šnipinėjimo povandeni
komiteto narius ir paklausė:
nis
laivas prie Švedijos krantų už
Aritmetika.
„Vyrai, ką jūs manote? Ar reik
plaukė
ant akmens, pakliuvo į
Iš jugoslavų spaudos tų jį pakviesti?" Gerieji
spąstus. Pasaulis iš to juokėsi.
komitetininkai pabalo: „Kaip Nesijuokė tik kapitonas, gavęs tre
FILOSOFIJA
tai? Kviesti nesveiką, užuo jus metus Sibiro, nesijuokė ir jo
Sūnus grįžo iš gimnazijos ir maršą, bruzdelninką, buvusį bosas Leonidas:
— Geriau man išdygtų ir antra
pradeda su tėvu šnekėtis tik kalinį? Gal gerasis sekretorius
juokus
krečia
ar
išprotėjęs?
medinė
koja, negu tokia sarmata!
labai moksliškai. Aiškina, kas
(Piešiniai
iš prancūzų ir
Kasgi
pasirašė
po
tokiu
pasi
yra filosofija, ir kad filoso
vokiečių
spaudos)
fiškai imant nieko nėra siūlymu? Kas gi tas akiplėša?"
Sekretorius tiriančiu ir
dabartyje, viskas tik buvo
perveriančiu
žvilgsniu pažiū
arba bus.
rėjo
į
kiekvieną
komiteto narį
KĖDAINIŠKIAMS:
Tėvas klausė, klausė ir galų
ir
atsakė:
„Yra
parašas.
Pasi
gale paklausė:
Kėdainiškiai, sveiki drūti!
— Jeigu viskas tik buvo rašė — Apaštalas Paulius!"
Kels iš miego jus Birutė.
arba dar bus, tai ką manai Autorius nežinomas.
Girdim — žodžiai upėm srūva:
apie dešrą, kurią taip noriai Iš anglų kalbos paruošė
Metas burtis mums į krūvą!
valgai, ji dar bus ar jau buvo?
Ziežmariškis
J. Minelga

Biznis šioje šalyje labai pa tusį sutvėrimą ir gan greit pa
/FT£& ittU
garbus. Kai kas siūlo tą žodį aiškino drebančiai poniutei:
net didžiąja B rašyti. Įdomu, "Jam nieko netrūksta. Prie
kaip į tokį pasiūlymą atsiliep šingai, visko per daug. Per
tų mūsų kalbininkai. Bet ne daug jį nušėrėt. Sveikų svei
apie tai norime pakalbėti. kiausias. Kelias dienas reikia
Svarbu, kad tas žodis dažnai ir palaikyti ant dietos ir pripra
nesunkiai mūsų kalboje var tinti miegoti rūsy ar kieme, ne
tojamas ir linksniuojamas vie jūsų miegamajam ant šilkinių
naskaita, daugiskaita, kartais pagalvėlių". Poniutė, aišku,
ir dviskaita. Mūsų tautiečiai, susiraukė, prašnibždėjo, kad ji
vos tik atvykę ar prieš šimtą, ieškos geresnio veterinoriaus,
ar tik prieš porą dešimčių me ir išsinešė šią riebią apvalią
tų tuoj pradėjo svajoti ir prak brangenybę.
tikuoti biznį. Kas gi nenorės la
Kad ims tarkuoti mister
bai greitai praturtėti ir antrą Powell tą nieko neišmanantį
D U LEONIDAI
pusę gyvenimo Bahamose po dipi: "Teisybę sakė, kad iš krapalmėmis vartytis! "Šimto jaus atvažiuoja tik neišmanė
Mes dėkojame tau, Leonidai
galimybių kraštas", sakė vie liai, minkštagalviai su kraliko
(Brežnevai, „ S p . " Red.), už
nas kitam. Reik tik pradėti nuo smegenimis, kurie nieko negir
laimingą jaunystę. Tu kaip
mažmenų. Tuoj vieni šoko par dėjo apie biznį. Jei aš toks bū
nesugriaunamas, šviesus bokš
davinėti adatėles, dar kiti po čiau, bankrutuočiau. Jei neras — Ne, ne, jums pirmenybė.
tas rodai mums kelią...
Iš Pietų Afrikos spaudos
namus nešiojo kaladėles ar ki čiau ligos nors ir pas
Iš ok. Lietuvos
1981 kom
tokias lėles. Iškalbingesni sva sveikiausią šunį, jei sakyčiau
jaunuolių
MENKAS POILSIS
jojo karjerą padaryti įsitei teisybę, niekas neneštų man jų
sveikinimo
Brežnevui
kiant politikuojantiems: vieną gydyti, vadintu blogu dakta
— Ar ponas Melchioras na
dieną agitavo už demokratą, ru. Žiūrėk, kad tai būtų pasku mie?
Ypatingai dėkoju tolimai St.
kitą rytą už biurokratą; dar ki tinis sykis. Ligą rasti būtina.
— Ne, jis išvažiavo į St. Pe- Peteisburgo apylinkei, kuri
tą sezoną jie kėlė į padanges Nesvarbu kokią".
tersburgą.
stovi nesugriaunamai, kaip
respublikoną arba žilstelėjusį
— A, vadinas išvyko poil l e g e n d i n i s Leonidas
Kitą dieną cadillacu atve
ties
poną.
žamas kitokio sudėjimo, kas siui!
Termopiliais!
Bet' "politika — biznis men pinais, kaip lėlė, padabintas
Dr. V. Dargia,
— Ne, kartu su žmona.
kas. Mūsų žmonės tačiau išra geriausias šeimos narys. Mis
Naujienos",1981.X1I.17
PERMA2A
dingi.- Štai kaip vienos ma sis Ley (nuolatinė klijentė) net
BAUSMĖ
žesnės kolonijos pora apsukrių bijo prie jo prisiliesti. Šunį įne
KUR KAIRĖ,
tėvynainių dar prieš Pirmąjį šė ligoninės sanitarai. "Ištino
1821 metais Missouri valsti
K
UR DEŠINĖ...
karą bandė praturtėti. Vienas mano mylimiausias Pupų. Dėl joj buvo pravestas įstatymas,
įsigijo leidimą dėti stiklus į jo visą naktį negalėjau užmig numatąs 1 dolerio pabaudą
Pats darbo įkarštis redak
langus, o kitas, jo draugas, su t i Skubiai, tik skubiai!" — kiekvienam viengungiui vyrui, cijoje — į spaustuvę siunčia
gebėjo rasti naktinių padaužų, "Mes tučtuojau juo ir tik juo sulaukusiam 21 metus. įstaty m a s naujas žurnalo numeris.
ir jie tamsiomis naktimis pa susirūpinsim", bėgioja Mr. mas tebeveikia ir dabar.
Staiga atsidaro durys ir vidun
•
leisdavo į darbą savo taiklias Powell ir lankstosi abiem, po
įžengia narsi vidutinio am
Neparašysi geros knygos, kol
rankas arba ragatkes. Krautu niutei ir Pupų. "Peršviesim,
žiaus moteriškė, paskui ją
vių langų stiklai byrėjo. Kitą nustatysim diagnozę, padary prieš tai neišleisi kelių blogų.
vaikinas su ryšuliu rankoje.
Bernard Show
dieną stikliorius turėdavo ne sim visus kraujo tyrimus. Po
— Labas, redaktoriau! Ap
mažai darbo ir uždarbiu dalin ryt malonėkite paskambinti.
sirenk! — be jokių įžangų įsa
davosi su anuo draugu. Bet biz Žinosim ligą". — "Ar galima tomis be baimės prasilošti, nes ko ji savo palydovui.
nis buvo ant labai trumpų bus jį lankyti?" - "Ne, jokiu tokių poniučių su panašiais
Aš, atvirai sakant, nusi
kojų. Draugai buvo užmiršę, būdu ne. Tai tik sukomplikuos pacientais nepristigdavo. Rei gandau. Vaikinas išvynioja
kad ir šioje šalyje buvo praėję gydymą. Juk reikia, kad jis kėdavo tik nesuklysti nusta ryšulį ir išima lietpaltį. Nesku
kovbojų laikai, yra įstatymai, greitai pasveiktų ir vėl pradė tant diagnozes ir ligas nusa bėdamas apsirengia.
policija, teismai ir kas po to se tų džiuginti jūsų sunkų gy kant keistais nesuprantamais
— Atsisuk į redaktorių! Na,
ka. Gaila buvo tų išradėjų.
venimą".
lotyniškais žodžiais. O Pupų kas čia ne taip? — klausia
Po poros dienų, kaip susitar tegul kaukia. Juk jis pasiskųst mūsų t a narsi moteriška.
Geras biznis turėti kokią
gydyklą. Kai infliacija pasie ta, skambina missis Ley. Džiu negalės.
Žiūrom, žiūrom,
nieko
Po dviejų savaičių ir dviejų nesuprantam. Kažkas ne taip
kia 14 procentų, tai gydyklos gią naujieną praneša mister
ties tuo skaičiumi nesustoja. Powell: "Yra gerų vilčių. Mes jį dienų, po septyniolikos skam kaip turėtų būti, bet kas?
Bene geriausiai verčiasi kil pagydysim gal net greičiau nei binimų, pasiteiravimų atva
— Taigi žiūrėkit, dešinė
niųjų šunelių poilsio nameliai. tikėjomės. Per kokia pora sa žiavo missis Ley pasiimti savo rankovė prisiūta kairėje pusė
Infliacijos sąskaiton gali pa vaičių. Kaip ta liga vadinasi? kilniausią augintinį. Išrašė je, o kairė — deSinėje... Ir man,
kelti kainą kad ir triženkliu Profesiniai kalbant, mokslo keturženklio skaičiaus čekį. rajkoopsąjungos primininkei,
skaičiumi. Juk šiame krašte knygose vadinama gargantua Pupų jai užšoko net ant gal siuvimo fabrikas nori šitokį
šunys, kaip ir vaikai arba de liuciperorum kakarun. Taip, vos. Kurgi ne, juk po dietos bu- lietpaltį prakišti! Duokit jiems
monstrantai prieš valdžią su taip, jokio pavojaus nėra. Ar vo nustojęs daugiau negu pu- per galvą, kad kitą kartą žinoplakatais, yra labai gerbiami galima šunelio vienišas die sės svorio.
tų...
ir neliečiami. Beje, turint rei nas pralinksminti kokia gėle?
"Kaip aš tamstai, daktare,
Ką gi, šį kartą faktų tikrinti
kalų su šunimis, reikia tik Žinoma, kad galima. Geros esu dėkinga! Jū mokate šunelį nereikėjo, narsi kooperatinin
nepadaryti klaidos, kaip pada veislės, kilmingųjų namų šune ne tik pagydyti, bet ir laimin ke viską išdėjo kaip ant delno...
liai taip pat turi išlavintą sko gą padaryti". — "Tik porą
rė Jeronimas Strakaila.
„Šluota",198 IJfr. 20
Jis buvo tikras neraliuotas nį ir uoslę, ir rožės žiedelis pra savaičių neduokite jam tiek ės
dipi. Labai mylėjo gyvulius. verstų". Kitą dieną Blossom ti, kiek jis norėtų. Liga gali at
Lietuvoj įsigijo veterinarijos krautuvės vežėjas atvežė miš kristi. Toji perpetua, ne, atsi
gydytojo diplomą, o apie biznį ką raudonų ir ne taip raudonų prašau, gargantua kakarumi
negalvojo net šioje šalyje. Susi rožių.
liga siaučia visoj apylinkėj".
rado jį, tokį nepraktišką nau
Sėkmingas ir komplikuotas,
Atvirai kalbant, toji istorija,
joką, vienas vertelga Charles jei tain galima pavadinti, gy nors ir nepanaši į tikrą, vis tik
Powell, turįs šunelių ligoninę. dymas vyko. Pupų per dienas kronikose užrašyta. Ji turi ir
Pirmą tarnybos dieną pirmas ir naktis tupėjo vienutėj, lyg netikėtą pabaigą. Kaip ten bu
pacientas buvo pūdelių gimi koks nusikaltėlis, už grotų. vo, kad vienas ligoninės pa
nės. Atnešė jį poniutė atsar Jam buvo įpilta į lėkštelę šalto cientas sugebėjo prakalbėti
giai, tartum karštos sriubos vandens ir kasdien nume žmogaus baisu, ir jo skundas
lėkštę, ir padėjo ant sta- tamas piršto ilgumo apgrauž pasiekė vieną iš daugelio šio
lo."Vargšas Mimi, nuo pat ry tas kaulelis. Pradžioj jis nieko krašto valdžių. Mister Powell
to negali pažiūrėti net į piene kito neveikė, nemiegojo, nela turėjo samdytis brangių advo
iftmirkytą steiką. Tik dūsauja, kė, tik cypė, draskėsi. Pana katų, teisintis, bet joks šunelis
žiovauja, nepajudina net uode šiai, kaip ir kiti jo likimo drau neliudijo jo nadai. Po to ir jam
gytės. Ir kalbinu, ir supu ant gai už cementinių sienų. teko stovėti bedarbių eilėj ir,
rankų, o jis — nieko. Baisus Niekas jo skundo nesiklausė. anot Antano Gustaičio, "dėl
daiktas, jei mirtų. Pagalbos, Jis buvo beteisis daiktas, nie šuniškos idėjos" pasidaryti vi
skubios pagalbos!"
ko daugiau. Jo aimanos nei sų atstumtu bedaliu. Darant
kiek
netrukdė misteriui Powell biznį reikia atsargumo.
Jeronimas, tėvynėje įpratin
Nusivylęs ir
tas veikti skubiai, efektingai ir atliekamom nuo pacientų pri
ėmimo
valandom
lošti
kornusvilęs
Adomas Negulėk darbo metu be šalmo, o tai saulės smūgi gausi. „Šluota'
nemeluotai, apžiūrėjo tą išpu

Miami mieste vienos krautu
Jei kas neranda savo vės skelbimų lentoje paka
palikto laivelio ir pradeda dėl bintas raštelis: „Parduodama
to
jaudintis,
patariama papūga. Nepaprastai gabi
atsiminti Titaniką.
kalboms. Su ja galima susi
kalbėti septyniomis kalbomis.
KAD TAIP
Kaina tik 499.98 doleriai". Po
TIKRAI BCTV
kurio laiko prie skelbimo atsi
rado kitas raštelis. „Jeigu ji
Vienas tėvas dalyvavo savo
tokia gabi ir moka susikalbė
dukters mokyklos baigimo
ti, gal ji pasakys ir savo tikrą
ceremonijų repeticijoj ir sklai
vertę?"
dė programą „The Sixty-Second Annual CommenceBalsuokit už mane! Nors per
ment". Senyva
moteris, gvoltą į valdžios rūmus noriu
sėdinti šalia, pavarčiusi įkelti koją.
programą
nusistebėjo:
E.S.
„Nesuprantu, kaip jie galės
tokiai daugybei studentų
įteikti diplomus per šešias
Paieškomas
užraktų
dešimt dvi sekundes (sixty specialistas, kuris galėtų
seconds)".
atidaryti duris į parodą paro
Reader's Digest dos lankymo valandomis.

— T a u r a g ė s klubo 25 m. jubi
Birželio 6 d. — Manigirdo Mo1
ORIGINAL BR1DAL SHOPPK
The Home of Peraonaiized Service
tekaičio fortepijono
studijos liejaus minėjimas ir banketas
Custom desig-ned by Jonina Stasiak
koncertas Jaunimo centro didž. Šaulių namuose.
Featuring a spectacular collection of
tar the brides, bridesmaids &
RENGINIAI CHICAGOJE
Spalio 24 d. — Manigirdo Mo- gowns
salėje.
mother ;>f the bride or bridegroom.
fortepijono
rečitalis Complete seivice & accessorles.
— Montessori vaikų namelių tekaičio
K E A L E S T Ą
T E
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l&N LOMOJ A M A
OKIG1NAJL lilUDAI. SHOPPE
V a s a r i o 26 — kovo 7 d. — ma.
gegužinė Lemonto St. Mary's J a u n i m o centro didž. salėje.
3035 X. MUvvaukee — TeL 227-l«47
K. Avižienio kolekcinė p a r o d a
Bafendžio 25 d. — "Skautora- seminarijos laukuose.
Spalio 29 — lapkričio 7 d
2-jų butų po 5 kamb. mūr. namas
į ISNUOM. bizniui ar ofisui patalpa.
Čiurlionio galerijoje
J a u n i m o ma" Jaunimo centre. Rengia
Valgomasis.
Nauji kilimai. Alum. žie
Metinė
foto
paroda
Čiurlionio
1 Apie 700 kvad. pėdų. 71st Street prie— " S a n d a r o s " gegužinė Vy
ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS
centre.
Chicagos Skautininltų,-kių Ra čių salėje ir sodelyje.
miniai
langai.
Atskiri nauji gazu apšild.
i
šais
Marąuette
parką.
Skambinkite
—
galerijoje Jaunimo centre. Ren
IR PAGERINIMUS
2 mas. garažas. 1 blokas iki St. AdK o v o 1-31 d. — Reti, L i e t u  movė.
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Birželio 12 d. — Irenos Ve- g i a Lietuvių foto a r c h y v a s .
rian baž. ir autobuso. Tuojau galima
I
v o s ir R y t ų E u r o p o s žemėlapių
— JAV L B Vid. Vakarų apyg.
Spalio 30 d. — P L B pobūvis PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO.
leckytės baleto studijos rečita
užimti.
Skambint 767-8159.
atstovų suvažiavimas Jaunimo
]>aroda Balzeko muziejuje.
Skambint po 6-os vai. vakaro
IsNUOM. 5 kamb. butas 2-me aukšte
lis Jaunimo c e n t r o didž. salėje. J a u n i m o centro didž. salėje.
K o v o 6 d. — Lietuvių o p e r o s oentre.
5044 S. Rockwell Street. Po 6 v. vak.
TEL.
— 847-7564
"Dainavos"
ansamblio
Birželio 13 d. — T a u t o s naiskambint 847-8595.
C... WISCONSHSfE — 3.2 akro žemės skly
'Laisvojo
šaulio"
(Vėberio)
Gegužės 1 d. — Lietuvių fonpas "subdivision'e". 360 mylios nuo
kinimo paminėjimas Šv. Antano "Vilniaus pilies legendos" premp r e m j e r a M a r i j o s a u k š t . m o k y - do suvažiavimas Jaunimo cenChicagos. Galima statyti namą arba
parapijos salėje. Rengia Alto j e r a Marijos aukšt. mokyklos
klos salėje.
tre.
PUSMEČIUI
"mobile". Duos paskolą už 10%.
Cicero skyrius.
salėje.
K o v o 7 d. — Lietuvių o p e r o s
Gegužės 2 d. — Jaunimo cenKaina $6,900.
Išnuom. naujai aekoruotas 4 kamb.
$ 1 2 6 . 0 Chicagoįe
Birželio 20 d. — Tragiškojo
Spalio 31 d. — "Dainavos"
Skambint (312) 523-7031
"Laisvojo
š a u l i o " s p e k t a k l i s i tro koncertas didž. salėje.
(2
mieg.)
butas.
Uždaras
porčius,
2-rn^
Birželio minėjimas Šv. A n t a n o ansamblio "Vilniaus pilies legen#97.00
Marijos
aukšt.
mokyklos sa-į — Motinos dienos minėjimas
aukšte. Suaugusiems. California ir Ar
dos"
spektaklis Marijos aukšt.
parapijos
salėje.
Rengia
Cicero
Giminingom šeimom gyventi — 3-jų
C i c e r o j e
lėje.
išv. Antano parapijos salėje.
cher apyl. Skambint ^angliškai) po 5 miegamų mūr. namas. Garažas. Apyl.
m o k y k l o s salėje.
Liet. Bendruomenė.
— K a z i u k o m u g ė J a u n i m o i Rengia Cicero LB.
(10/20/5 UM)
i vai. vakaro tel. 229-1508.
73-čios ir Washtenaw Avenue. $52,000.
Lapkričio 20 d. — Chicagos
— "Lietuvos aidų" radijo pro
Pensininkams auto apdrauda
— Suvalkiečių klubo geguži
c e n t r e . R e n g i a Chicagos s k a u Skambinti (angliška:) —
gramos gegužinė Šaulių na Anglijos-Britanijos lietuvių klu
nė Vyčių salėje ir sodelyje.
Amžius 62 iki 80 m.
tai.
7 7 8 - 6 8 2 8
b o b a n k e t a s Jaunimo centre.
muose.
Gegužės 7 d. — Poetės Juozės
6529
So.
Kedzie
Avenue
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— L i e t u v o s vyčių šv. Kazi
Birželio 27 d. — Suvalkiečių
Gruodžio 5 d. —
Jaunimo
Vaičiūnienės
knygos pristaty
Vacant corner lot facing Naperville's
m i e r o p a m i n ė j i m o mišios N e k a l 
klubo gegužinė Vyčių salėje ir centro 2 5 m. minėjimo akade L BACEVIČIUS — 778-2233
mas Jaunimo centro kavinėje.
Centennial Beach (corner of Jackson
t o P r a s i d ė j i m o parapijoje.
sodelyje.
mija ir vakarienė J C didž. sa
& Evving), zoned R-2. Asking $19,500
Gegužės 7-16 d. — A. Dargio
SIUNTINIAI 1 LIE1UVĄ
K o v o 9-28 d. — Dail. Zitos
PLATINKITE "DRAUGĄ".
Liepos
4
d.
—
Lietuvos
vy
o
r best offer.
lėje.
paroda Čiurlionio galerijoje J a u 
Sodeikienės paroda "Galerijoje".
ir
kitus
kraštus
čių
gegužinė
Vyčių
salėje
ir
so
Call — 890-1361
nimo centre.
K o v o 13 d. — Lietuvių operos
delyje.
NEDAS,
4
0
5
9
Archer
Avenue
Gegužės 8 d. — "Grandinėlės"
"Laisvojo
šaulio"
spektaklis
Liepos 11 d. — Chicagos An uiiiiiiiiiiuiiiiiuiuiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig; Chicago. 111. 60632. tel. 927-5980
koncertas Marijos aukšt. mo
Marijos aukšt. mokyklos sa
ŠIMAITIS REALTY
kyklos salėje. Rengia P L J S glijos - Britanijos lietuvių klubo
lėje.
gegužinė
"Vyčių"
salėje.
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Rezidencinių ir pajaminių
Ryšių centras.
K o v o 1 1 d. — Lietuvių istori
namų pardavimas
Liepos 18 d. — Balf o gegužinė
M. A. Š I M K U S
— A n t r a s kaimas Playhouse
Income Tax, Insurance, Notary Publk
jos d r a u g i j o s metinis visuotinis
Jaunimo centre.
salėje pasirodo su nauja p r o 
LMUOBUf 'VAX SUKVICE
2951 West 63rd St — Tel. 436-7878
n a r i ų s u s i r i n k i m a s A l t o būsti
Rugpjūčio 15 d. — Tauragės
NOTA-KY. PUBLIC
grama.
nėje.
klubo gegužinė Šaulių namuose.
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
— Lemonto Maironio lit. m o 
Kovo 20 d. — Chicagos Lie
Rugsėjo 9-12 d. — Santaros<i»il> pat daromi
ViSKTiMAl.
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Licensed by VNESHPOSYLIORG
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kyklos Pavasario balius Sts. H e 'JiMiNlŲ iškvietimai, pildomi
tuvių tautinių namų XV metinis
Šviesos suvažiavimas "Tabor
BUTŲ NUOMAVIMAS
len & Constantine salėje.
I-I l.i KTXB£3 PRAŠYMAI sr
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metu
i
narių s u s i r i n k i m a s .
F a r m " vasarvietėje.
•citokie
blankai.
Gegužės 9 d. — Antras Kai
D r a u d i m a s — Valdymą*
— L i e t u v o s vyčių sendaikčių
Rugsėjo 12 d. — Tautos šven
skubiai ir tiksliai aptarnauja
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mas Playhouse salėje pasirodo
p a r d a v i m a s Vyčių salėje.
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tės ininėjimas š v . Antano para
N a m u pirkimas — Pardavimą*
su nauja p r o g r a m a .
savo skaitlingą klijentūrą siunčiant
|
K o v o 21 d. —
"Grandies''
pijos salėje. R e n g i a Cicero L B .
Gegužės 15 d. — Dzūkų diena
t a u t i n i ų šokių a n s a m b l i o k o n 
— "Lietuvos aidų" radijo pro
INCOME TAX
DOYANAS-SIUNTINIUS 1 LIETUVĄ, LATVIJĄ
i Spalvotos ir paprastos. Radijai,
j Jaunimo c e n t r o didž. salėje.
certas Jaunimo centre.
gramos gegužinė Šaulių na
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
N o t a r i a t a s — Vertimai
Gegužės 15-16 d. — Lietuvos
ESTONIJĄ, UKRAINUĄ ir 1.1.
|
— B r i g h t o n P a r k o L B meti 1
muose.
Pardavimas ir Taisymas.
vyčių Vidurvakarių kėkliavimo
nis s u s i r i n k i m a s N e k a l t o P r a s i 
Rugsėjo 2 5 d. —
"Švyturio
BELL REALTORS
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
|
M I G L I N A S TV
i t u r n y r a s O a k L a w n Zowl ir Vy
dėjimo p a r a p i j o s salėje.
balius" Šaulių namuose. RenTŪKSTANČIAI
KLIENTŲ
PATENKINTI
1
čių salėje.
2346 VV. 69 St., tel. 776-1486
J.
B A C E V I Č I U S
— L e m o n t o L B metinis susi
<rgia Cicero šaulių "Klaipėdos"
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI
| IIMIIilIlIlIlIlIlIlIlIlilIllIlIlIlIMlillHllllllt
Gegužės 16 d. — Jaunimo,
rinkimas Ateitininkų n a m u o s e .
kuopa.
6529 S. Kedzie Ave. — 778-2281
j centro narių metinis susirinkiGARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS I
K o v o 27 C — D r a m o s v a k a 
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— " D r a u g o " banketas Jau
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! m a s Jaunimo centro mažojoje
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
S Jvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
r a s J a u n i m o c e n t r o didž. salėje.
nimo centro didž. salėje.
salėje 12 vai. p. p.
kokybes prekių prieinamomis kainomis
H= :š mūsų sandėlio
D a l y v a u s a k t . J . Kelečius, A.
Spalio 2 d
J ū r ų skautų po
— Maironio 50 m. mirties ir
HEJLP \ V A N T E D — M O T E R Y S
Dikinis i r k t . R e n g i a A k a d e m i 
būvis Jaunimo c e n t r o didž. sa
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje
S COSMOS P A R C E L S E X P R E S S
120 m. gimimo sukakčių minė
2501 W. OSth Si . Chica-o. U. 60629
nis s k a u t ų sąjūdis.
lėje.
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose
E
H O U S E K E E P E R — U V E IN
jimas Jaunimo centro didž. saK o v o 2 8 d. — P u t n a m o sese
— Gage P a r k o L B balius J a u 
Hard
vvorking mother of 4 children
Uėje. R e n g i a Korp! Neo-LiSIUNTINIAI f LIETUVĄ
lių r ė m ė j ų v a k a r i e n ė J a u n i m o
nimo centro kavinėje.
seeks eąually hard working woman to
i thuania.
Tel. — 925-2737
c e n t r o didžiojoje salėje.
take care of children, keep house and
Spalio 3 d. — Madų paroda
— Jaunimo centro narių m e Vytautą^
Vaiuntina>
take full charge of running house— S k a u t y b ė s fondo pobūvis
Jaunimo c e n t r o didž. salėje. Ren
Įtinis susirinkimas JC mažojoje
hold. 6 days a vveek. References neednuiimmniHuiHiniiimHumimit
imtini
J a u n i m o c e n t r o kavinėje. Ren
gia P u t n a m o seselių rėmėjų Chi
I salėje.
ed. English speaking. Own room, TV,
gia S F Chicagos s k y r i u s .
cagos skyrius.
TOP WAGES.
Gegužės 22 d. — Dariaus-Gi— Cicero L B m e t i n i s narių
— Seselių pranciškiečių rėmė
40 East 49th Street. (Gorner of Madison Ave.)
|
Tel. — 388-4241
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k
m o k s l 0 meU
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s u s i r i n k i m a s š v . A n t a n o parapi-į
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" jų mišios ir s e i m a s Tėvų mari
KILIMUS IK B A L D U S
ios s a l ė j e
I baigtuvės J a u n i m o centro mažo- jonų vienuolyne p r i e "Draugo".
Plauname ir vaškuojame
NEVY YORK, N.Y. 10017
|
CfflLD C A R E / H O U S E K E E I ' E I i
joje
salėje
visų rūšių grindis.
K o v o 3 0 — balandžio 11 d. —
§
Spalio 9 d. — Akademinio
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151
Gegužės 2 3 d. — Lietuvių abi
6 d a y s a vveek. Mušt speak some
maras
Dail. Marijos S t r a s e v i č i ū t ė s skautų sąjūdžio metinė šventė
turientų
pobūvis
Beverly
CounMcBride paroda "Galerijoje".
Jaunimo centro didž. salėje.
i ei - RE 7-51 b o
English. Serious calls only
SKYRIAI:
į
Balandžio 1-4 d. —
K o r p ! t r y klube. Rengia Liet. moterų
SpaBo 10 d. — Spalio 9-sios 1
CaU: 944-2884
" G i e d r o s " vyresniųjų giedrinin- federacijos Chicagos klubas.
(Vilniaus pagrobimo)
minėji
Apple-Valley, Minn. 55124 72 Countj Road No. 42 TeL 612—432 3^39
AL
4
5
4
5
6
— Madų paroda — rengia mas Jaunimo centre. Rengia
45 Second Avenue
N e w York, N . Y. 10003
kių - visuomenininkių rengiamos
Master Plumbing
CH 3 - 2 5 8 3
135 W. 14th Street
.
I
tautinių
šokių
grupė
"Grandis"
N
e
w
York,
N
.
Y.
10011
36-tcsios rekolekcijos Tėvų
jė
Vilniaus K r a š t o liet. sąjungos
201—342-9110
Licensed, Bon<.ed, Insured
112 Main StHackensack. N . J. 07601
Jaunimo centro mažojoje
sa Chicagos skyrius.
VYRAI IR MOTERYS
zuitų koplyčioje.
617—268-8764
393
West
Broadway
So- Boston, Mass. 02127
lėje.
Nauji
darbai
ir
pataikymai.
Virtuves
WA 5 - 2 7 3 7
Balandžio 2 d. — " T o r i n o dro
— "Margučio" koncertas J a u 
2501 West 69 St.
Chicago, ūl. 60629
;
r vonios kabinę*'
Keramikos plyte Display — Sales. Housewares.. Men
— Šakių klubo gegužinė V y nimo centro d i d ž salėje.
884-1738
6089 State Road
bulė m o d e r n i ų t y r i n ė j i m ų švie
Cleveland, Ohio 44134
lėj.
Karšto
vandens
tankai.
Flood con- — Women. Call us first. $1,600 per
432-5402
1807 Beineke Rd.
Fort Wayne, Ind. 46808
soje" — religinė v a k a r o n ė J a u  čių salėje ir sodelyje.
Spalio 16 d. _ "Ateities" žur
:rol
Užsikimšę
vamzdžiai
išvalomi mon.
full t..„ie; $1.200 per mon. part
GL
8
2
2
5
6
636-38 Bridge St. N V/
Kronikoms
Grand Rapids, Mich. 49504
nimo c e n t r o kavinėje.
,
nalo v a k a r a s Jaunimo centro
elektra. V.A kitę pavardę ir telefoną — time. Commission. Bonus. Full benefit
203
—
367-286?
1880
Seaview
Ave.
Bridgeport, Conn. 06610
L'ettiviškai.
Balandžio 4 d. - Velykiniai i l e i s t l s ^ ^ 0 6 Jubiliejus Jauni- didž. salėje.
TeL: 203-232-6600
1839 Park S t
package.
Hartford, Conn 06106
p u s r y č i a i J a u n i m o c e n t r o didž. | ^ c e n t r o didž. salėje,
241
Fourth
S
t
— Lemonto L B 20 m. sukak
FO
3
8
5
6
9
S!
RAPINAS
638-29o0
Lakewood, N . J. 08701
Call 626-7070 or 848-4641
Gegužės 28 d. — Izabelės Mo1800 W. Beverly Blvd.,Tel. (213)727-0884
salėje. R e n g i a J a u n i m o c e n t r a s .
Monteb3llo, CA 90640
tuvinis Rudens balius.
| tekaitienės dainavimo studijos
305—532 "026
Miami Beach, Fla. 33139
1352 WashingtonAve.
— Seselių pranciškiečių rėmė
Spalio — 31 d. — Kun. d r . J.
REIKALINGI PARDAVĖJAI
rečitalis J a u n i m o centro didž.
LO 2 -1448
1329 Boulevard
N e w H a - e n , , Conn. 06511
jų C h i c a g o s a p s k r .
vakarienė
Prunskio 75 m. jubiliejus Jauni
VYRAI, MOTERYS, STUDENTAI
373-8783
698 Sanford Avenue
Newark, N J. 07106
; salėje.
M O V I N G
Dirbti pilną ar daliną laiką. Parduoti
Nekalto Prasidėjimo
parapijos
mo centro d i d ž salėje.
PO 3 - 4 8 1 8
1214
N.
50i
St.
Phfladelphia,
Pa.
19122
Gegužės 28-29 d. — Poezijos
SERfiNAS peikrausto baJdus ir prekes didmenomis (wholesale) ar
Spalio 22 d. — Kriauklių dar
salėje.
GL 5 - 9 5 8 6
4925 OW York Rd.
Philadelphia. Pa. 19141
dienos
dtus daiktus. Ir iš toli miesto lei mažmenomis (retail) per katalogą.
HU 1-2750
1307 E. Carson Street
Balandžio 11 d. — Studentų
Jaunimo centro kavinėje. bų paroda J a u n i m o centre. Ren
Pittsburgh, Pa. 15203
Kreiptis į Algį, po 5:30 vai. vakaro,
GeguvLės 28-30 d. _
Kauno gia Lietuvos d u k t e r ų draugija.
dimai ir pilna apdrauda.
756-1668
555 Cook St.
Waterbury, Conn. 06710
a t e i t i n i n k ų šokiai J a u n i m o cen
telef. 471-0678.
SW 8 - 2 8 6 8
144 MiUbury Street
Pnimame MASTER C HARGE n VISA
"Aušros" gimnazijos dailininkių
Worcester, Mass 01610
t r o didž. salėje.
Spalio
2S
d.
—
Lietuvos
duk
1082
Sprmgfield
Ave.
3
7
4
6
4
4
6
Irvington, N . J. 07111
l e l e f . — WA 5-8063
Balandžio 13 — gegužės 2 d. paroda Čiurlionio galerijoje Jau terų balius J a u n i m o centro didž.
309 W F, deral S t
RI
3-0440
Youngstown.
Ohio
44503
— V y t a u t o V i r k a u i r H e n r i e t o s nimo centre.
salėje.
D £ M E S I O
Gegužės 29-30 d
"Aušros"
V e p š t i e n ė s ekslibrių p a r o d a "Ga
'imiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiHiiiiHiiiiiiiiit
gimnazijos suvažiavimas Jauni
10% — 2095. — :tocį pigiau ntokčpit
lerijoje".
mo centre.
už tipdratiiia «»»., mjuies ir suitomoT A I S O
Balandžio 16 d. — Apolinaroj
i>ilio piis mus.
Gegužės 30 d. — Akademija
SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO
Bagdono knygos pristatymas —
Vytautui Alantui pagerbti Lie
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
F
R
A
N
K
Z
A
P
O
L
I
S
J a u n i m o c e n t r o kavinėje.
Kreiptis į Hermaną DečkJ
tuvių Tautiniuose namuose. Ruo
32081/2 W e s t 95th Street
B a l a n d ž i o 17 d. — Lietuvių
Tel. 585-6624 po 5 vaL vak.
šia Lietuvių žurnalistų sąjungos
r e s p u b l i k o n ų Illinois lygos ban
Kalbėti lietuviškai
Telef, G A 4-8654
1982 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
centro valdyba.
k e t a s Liet. Tautiniuose namuose.
— Marąuette Parko L B ge
IŠ B O S T O N O / N E W YORKO
B a l a n d ž i o 18 d. — "Laiškų
gužinė Vyčių salėje ir sodelyje.
ilillllllliitlllHUllii:ilHillflllllli*:illlll!lll
l i e t u v i a m s " k o n c e r t a s - vaka
E L E K T R O S
Birželio 5 d. — Jaunučio Puo
MASKVA/VILNIUS
JVK1HMAI — PATAISYMAI
rienė J a u n i m o c e n t r o didž. sa
A.
V I L I M A S Turiu Chicagos miesto leidimą.
džiūno baleto studijos rečitalis
liepos 19
$1135.00
lėje.
Dirbu ir užmiesrty. Dirbu greitai, ga
Jaunimo centro didž. salėje.
rugpiūčio 4
$1135.00
gegužės 5
$995.00
rantuotai ir sąžiningai.
— L i e t . m o t e r ų fed. klubo Ve
M O V I K G
rugpiūcio 18
$1350.00 (su Ryga)
gegužės 12
$1095.00 (su Ryga)
4514 S. Talman Ave. 927-3559
l y k ų s t a l a s Liet. t a u t i n i u o s e na
rugsėjo 6
$1171.00
gegužės 24
$1135.00
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Apdraustas
perkraustymas
AIXJOR r U M M M
A HEATTNG Į> birželio 2
muose.
rugsėjo 15 .
$1045.00
$1135.00
SI'PPMKS
{vairių atstumų
rugsėjo 27
$1082.00
B a l a n d ž i o 24 d. — Lietuvos
birželio 16
$1135.00
Refkmfnys virtuvSms ir vonioms Į
įrengti:
<
'rane.
Kohler.
A^m^rioan
Į
spalio
6
$995.00
liepos 5
$1165.00
d u k t e r ų d r a u g i j o s balius Jauni St;infianl-Vrandcns Šildytuvai: Rheem.
Tel. 376- 1882 a r b a 376 5996
FELIKSAS BREDfERlS
Kuud ir Stat»v Atdara kasdien 8 iki i
m o c e n t r o didž. salėje.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHiilIIIlUnHlllllllll
Prie
šių
grupių
galima
jungtis
iš
VTSŲ
AMERIKOS
IR
KANADOS
MIESTŲ,
su
papildomu
mokesčiu.
5 v. I'irmad. & ketvirtad. S—9. Sek- |
— A n t r a s K a i m a s Playhouse madi^nj 10—2 vai.
SKAMBANTIS LAIKAS
Grupes lydės vadovai.
MEMBER
s a l ė j e pasirodo su n a u j a progra- r>220 W. O r m a k — Tel. 65H-7272
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės j:
šB^iSSHi
iiiiKiiiiiiiiiiiininuHiiiiimiiiTituiiiHiiii Lenktynės ir lypsenot. Gyvenimo
bangose. Veidu i Lietuvą. EileraJApsimoka skelbtis dien. DRAUGE., čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi.
'ššrė**
M:illllllHtnill!UI!IIIIH1IIIIIIIHIIIIItllllllMIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII|llllllill!lll'i
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina
nes jis plačiausia- skaitomas lietuvių
Tel. 617—268-8761
393 W. Broodway, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127
su persiuntimu $348.
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
Užsakymus siųsti "DRAUGO"
įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIS ir Albina RUD2rCNAS.
adresu.
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
į
Prices are based on double oceupancy and are subject to changes.
siems prieinamos.
^
Pardavimas ir Taisymas
i
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus.
UIIIIIIIIIIUlilIlIlIlMtlIUIIimilK.UIIIIIUli
S
2646 West 69th Streei — Tel. RE 7-1941 E
P L A T I N K I T E "DRAUGĄ"
^l1lllllllltllllHlllllillHIIIIIHIIIIIIIIIIIIUIIII!li;iillliillllllllllillilllllll!!lllllliniHHIU!i~
D R A U G A S , šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 6 d.

CLASSIFIED ADS

i COSMOS PARCELS EXPRESS f
CORP.

TELEVIZIJOS

COSMOS PARCELS EXPRESS \
CORP.

TRANS-ATLANTIC TRAVR SERVICE, INC.

A. T V E R A S

I

i

VALOME

PASIRUOŠIMAS BENDRUOMENĖS RINKIMAMS

sesnis organizuoty lietuviu pasi- j ...Niekus rašinėji. Aš čia pa-1 Sąžinės, švietimo, kalbos, su- DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 6 d.
rodymas, sustiprina mūsų presti- dariau kai kurias pastabas- Bei j sirinkimu laisvė yra svarbieji dežą kreipiantis į valdžios pareigu- į ko vertos pastabos,kai nėra kuri j mokratijos pagrindai, ir jie visi
nus dėl pavergtos ir kenčiančios j m*o? Reikia rašyt apie tai, ką ži- būtų panaikinti, jeigu spaudos
laisvė būtų panaikinta.
Lietuvos laisvės.
Sibiro tremtinei
nai.
/. Šlajus
F. D. Rooosevelt
Petras Cvirka
A. f A. ANTANINAI KAŠUBAITEI-

LB Vid. Vakaru apygardos vai- j wa, Kansas, Louisiana, Minnesodyba, kuriai vadovauja Kazys I ta, Missouri, Mississippi, NebrasLaukaitis, sudarė apygardos rin-j ka, North Dakota, Oklahoma,
kimu komisiją, kuri jau pradėjo j South Dakota, Texas ir Wiscontvarkyti JAV LB X-sios tarybos sin valstijos. Vedėjas — Jonas Rukartu Pasaulio Lietuviu B-nės VI-1 gelis (1139 Nichols Lane, MayTėvas paliko trims sūnums
-jo seimo atstovų išrinkimą. Rin-'vvood, IL 60153, tel. 312-344septyniolika
karvių. Jis užraše vy
kimai bus vykdomi gegužės 8-17 -6649).
dienomis. Rinkimu komisija jau
V. Vakaru apygardos rinkimų riausiajam pusę bandos, o jau
keletą kartų posėdžiavo Janimo komisija: Izabelė Stončienė — niausiajam vieną dešimtąją.
Nežinodami, kaip pasidalyti
centre ir pradėjo vykdyti skubiuo pirm., Antanas Valavičius — vyk
palikimą, sūnūs patarimo kreipė
sius reikalus. Posėdžiams vadova domasis vicepirm., Danguolė IIsi į teisėją.
vo pirm. K. Laukaitis, supažin ginytė — sekretorė ir Aleksas
Štai kaip teisėjas išsprendė ši
dindamas komisiją su naujomis Smilga, Kostas Aras, Jonas Ruge
tą
uždavinį. Jis prie bandos pri
rinkimu taisyklėmis ir skubiau lis, Aleksas Jankūnas, Vytenis Ši
dėjo
dar vieną savo karvę, ir jų
siais darbais.
las ir Juozas Šlajus.
pasidarė aštuoniolika. Vyriausias
Vienas iš skubiausių komisijos
Su priaugančia jaunąja lietu- sūnus gavo devynias, jaunesnis
darbų yra prašymas paskubinti! j viu karta Lietuvių Bendruome- šešias, o jauniausias dvi.
visus sutinkančius k ^ l d a t U O t i i n ė stengiasi, kad mūsų išeivija
Devynios, šešios ir dvi — kaip
, JAV LB tarybą ar PLB seimą, U
gy^į^
V isy nuo- tik septyniolika.
nelaukiant „maldavimo kandi- Į s a į k i u J Ų fc|-i^ y r a b - t m a
..
Dabar teisėjas savo karvę ga
datuoti tuoj pat savo pasirasy^ ^ lėjo ramiai pasiimti atgal.
b a l s u o t į fc L , į <r „, ri
tą sutikimą atiduoti apylinkes ną, kad tą pareigą atliktų. Gau(Iš amerikiečių tautosakos)
valdybos arba rinkiminės komi
sijos pirmininkui. Pagal rinkimi
nes taisykles, kandidatą arba kan
didatus gali siūlyti ne mažiau,
Myliniam vyrui ir tėvui
kaip 10 tos apylinkės narių, už
A. f A
pildant pasiūlymo blankus, kurie
gaunami apylinkių valdybose ir
ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
rinkiminėse komisijose. Jei nebus
mūsų brangias seses VANDĄ ir AUDRA bei brolį
prailgintas šios procedūros ter-1
minas, šie kandidatų sąrašai turi j
PAULIŲ nuoširdžiai užjaučiame.
būti pristatyti apygardos rinkimų
Visos "KERNAVĖS" Tunto sesės
komisijai iki kovo 8 d. Pavėlavu
sieji gali nepatekti į kandidatuo
jančių sąrašus. Iniciatyvos turė
tų imtis ir apylinkių valdybos bei
rinkiminės komisijos.
Brangiam vyrui ir tėveliui
Išimtinai šiais metais (o tai j
vyksta kas penkeri metai) kartu j
A , f A.
bus renkama JAV LB tarybos ir į
ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
PI B seimo atstovai atskirais ir Į
žmonai VANDAI, dukrai AUDRAI ir sūnui PAU
skirtingų spalvų kandidatų sąra
LIUI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
šais. Rinkimai vyks LB apylinkių j
paskelbtose būstinėse.
I
Kr. Donelaičio Lituanistinių
Mokyklų
Vid. Vakarų apygarda yra pa- ;
Tėvų Komitetus ir Mokytojų Taryba
dalinta į 3 atskirus rajonus. I-i
-mam rinkimų rajonui priklauso!
šios LB apylinkės: Aurora, j
^Bridgeport, Brighton Park, Cicero, i
Gage Park, eLmont, Marąuette
Park ir Melrose Park. Šio rajono
ARNOLDUI ALEKNAI mirus,
vedėjas —Aleksas Smilga (4323
S. Talman Ave., Chicago, IL
mielai mūsų sesei v. s. VANDAI ALEKNIENEI,
60632, tel. 927-1286).
dukteriai AUDRAI, sūnui PAULIUI ir jų arti
II-ras
rajonas
— Beverly
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.
Shores, East Chicago, Kenosha,
"KERNAVĖS"
TUNTO "VERPSČIŲ'
Indianapolis, E. St. Louis, MilBŪRELIS
waukee ir Waukegan. Vedėjas —
Ko :»a, Aras (2105 3. 51 Ave.,
O o -o, IL 60650, tel 312-656-8240
IH-aas rajonas — Hot Springs,
Omaha, Colorado, Indiana, IoA. f A. JUOZUI RŪBUI mirus,

žmonai Marijai ir šeimai reiškiame nui^IrKUHAM GALUI MOKITI
DAUGIAU?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
NUO $300 IKI $1.000

PAULAIČIAI

KRIKŠTO SŪNUS ROMUALDAS

'

'

•

•

:

•

:

MITRULEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrę dr. Liūdę Svinskūniene su šeima ok. Lietuvoje, vyre Vincę
Mitrulevičiu, Waterbury, Conn., nuošir
džiai užjaučiame.

A. f A.
inž. ARNOLDUI ALEKNAI
staigiai

mirus,
•rnoną Vandą, dukrą Audrą, sūnų Pau
liu ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.
GRAŽINA IR JURGIS
ŠLEKAIČIAI
DALIA IR VLADAS
BŪTĖNAI
JOLANTA
RASLAVIČIŪTĖ

MIKAS IR VERONIKA

LISAUSKAI

Mylimam vyrui ir tėvui

A, f A ARNOLDUI ALEKNAI
mirus,
žmonai VANDAI, dukrai AUDRAI ir
LIUI reiškiame nuoširdžią užuojautą.

sūnui

ŽIVILĖS DRAUGOVĖS

ARNOLDAS A. ALEKNA
Gyv. Downers Grove, Illinois.
Netikėtai mirė kovo 4 d., 1982 m.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Liūdesy liko žmona Vanda, duktė Audra, sūnus Paulius, teta
Emilija Raziūnienė, pusseserė Aldona Miškinienė su šeima, pusbrolis
Vytautas Raziūnas, uošviai Antanas ir Jadvyga Varaneckai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.
Pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street.
Lankymas šeštadienį ir sekmadienį nuo 3 vai. iki 9 vai. vak.
Atsisveikinimas sekmadienį, 7 vai. vak.
Laidotuves įvyks pirmadienį, kovo 8 d. Iš koplyčios, 9 vai. ryto, bus
nulydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią,
Brighton Parke, kurioje įvyks gedulingos pamaldos. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Skautybės Fondui.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįatamus daly
vauti laidotuvėse.

PAU

SKAUTĖS

A. f A. ONAI ZAILSKIENEI mirus,
sūnų ALGIMANTĄ ZAJLSKĄ su ŠEIMA, kitus GI
MINES ir ARTĖTUOSIUS giliai užjaučiame ir kartu
liūdime.
BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ NAMŲ
SAVININKŲ
DRAUGIJOS
VALDYBA IR NARIAI

Nuliūdę Žmona, d u k t ė ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Ateitininkų Korp! Giedra narei

A. f **. ONAI MICKEVIČIENEI
miras, velionės vyrui KAZIMIERUI, dukrai dr. GENEI
ŽUKAUSKIENEI ir jos vyrui inž. ALGIUI su ŠEIMA, sū
nui dr. JONUI su ŠEIMA ir visiems ARTTMIESIJEMS giiią užuojautą reiškiame.
INDRĖ ir DONATAS TIJŪNĖLIAI su ŠEIMA
AUSTĖ ir MINDAUGAS VYGANTAI su ŠEIMA
BALYS
PALIOKAS

EUD EIK I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
!

Brangiam draugui

A. f A. ARNOLDUI ALEKNAI

NIJOLĖ IR VLADAS

PAULAITIS

S"

fl§KOS

KOPLYČIOS

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

netikėtai Amžinybėn išėjus, mielą VANDĄ, AUD
RĄ- ir PAULIŲ nuoširdžiausiai užjaučia, liūdėdami
kartu.

dzię užuojautą ir kartu liūdime.
R. ir M.

:

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

UŽUSALIAI

PETKUS
Chrysler LeBaron Medallion
2-dr Coupe

BALZEKAS MOTOR SAUS
CHRYSLER •

IMPERIAL

PLYMOUTH • K CARS
"U WELL LIKE US"

4030 Archtr — VI 7-1515
» - • * > " » - . # •

Mylimai mamytei

Mylimam Broliui

A. f A. DR. JONUI SANDARGUI,
mirus,
ANTANINĄ KASPERAVIČIENE su šeima nuoširdžiai
užjaučia ir kartu liūdi
PRANAS
STASYS

JUCAITIS
JANKAUSKAS

A. f A. MARIJAI TAMOŠIENEI
mirus,

MARQĮJETTE FUNERAL HOML
TĖVAS IR SŪNUS

mielą MARYTE KUPC3KEVIČIENE su ŠEIMA ir
visus ARTDfUOjSIUS nuoširdžiai užjaučiu i r kar
tu liūdžiu.
ADA

2533 VVest 71 St.. Chicago
14 10 So. 50th Av . Cicero
Tel. 470-234S
AIKŠTĖ Al FOMOBII IAMS STATV n

MONKIENĖ

<y-^<Sv*_ ^.-%.-> ^s3

MAROUETTE PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS TOTOGRAKAlMS

Mielus draugus
A U D R Ą ir P A U L I Ų ,
JŲ brangiam tėveliui
A. + A. Arnoldui Aleknai mirus,
nuoširdžiausiai užjaučia
DOVILĖ IR PETRAS

A. 4- A.
JUOZUI BUDRIONIUI mirus,
žmonai PRANCIŠKAI, sūnui VYTAUTUI ir šeimai, bro
liui PRANUI ir šeimai, Lietuvoje broliui ALBINUI ir
LEONYTEI CTBAITEI - BUDRIONIENEI reiškiu gilią
užuojautą ir kartu liūdžiu.
EUFREMIJA

ŠALČIŪNAI

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

JURGIS F. RUDMIH

CIBIENĖ
331*

IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite, pirkdami čia
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

LAIIX)TUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos flarial
SO. LITUANICA AVENUE

Te*.

YArda 7-111

STEPONAS C. U.Cr (UCKAWICZ) ir SONOS

A. f A. VINCUI MARKEVIČIUI,
mirus,
jo sūnui Vytautui, šeimai ir giminėms
reiškiame nuoširdžia užuojauta.

ONAI

A. 4- A.
MICKEVIČIENEI
mirus,

jos vyrą KAZIMIERĄ, DUKRĄ, SŪNUS ir jų šei
mas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
PETRAS,

L. IR A. DARGUŽI AI

RITA, ALDISf
PETRAS ir MARIJA

2424 W S9th STREET
T«L REpufetk 7-1313
r 0 2 s So<;thwest Highway. PaJoa HiUs. nibvots
TeL 974-441*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO CAUFORNIA AVENUE

TeL LA/ayetto 34373

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

TeL Y A r * 7-l»U

VASAITIS - BUTKUS
DŪDAI

144« SO. SOth AVE. CICERO, VLU

Tai

OLjroapic I-H

Chicagos Lietuvių Taryba sa
vo gražiu, prasmingu ir turinin
gu minėjimu paskatino visus
X "Draugo" premijos fteiki- j
laisvus lietuvius įsijungti į gar
^ mo laureatei B. Pūkelevičiūtei
bingą kovą už Lietuvai laisvės
| iškilmėms rengti Clevelande yra i
į atgavimą ir kiekvieno lietuvio
SVEDiATOS APDRAUDA
sudarytas komitetas, kurin įeina \
i širdyje pažadino norą pasidaryti
pirmininkė M. Lenkauskienė,
Ulinois valstija leido Blue
Lietuvos laisvės gynėju. Kova
nariai — kun. G. Kijauskas, B.
už Lietuvos laisvę yra didysis Cross-Blue Shield bendrovei pa
r
Gaidžiūnas, VI. Bacevičius, A.
mūsų tikslas. Nežiūrint pažiū- kelti apdraudos mokestį 14 ^.
Balašaitienė, J. Garla, arch. E. j
i rų skirtumo, vieningai sujungė Dabar šeamai reikės vieton
Kersnauskas, N. Kersnauskaitė,
savo širdis, rankas ir protus už 136.11 dol. mokėti 150.65 dol.
X " D r a u g o " atkarpoje šian G. Kudukienė, V. Lenkauskaitė,
Lietuvos Nepriklausomybę ir
i
ŠEKSPYRO KOMEDIJA
dien baigiame a. a. J. Vaičiūnie
I
jos
laisvę. Tam tikslui nesigaili
J.
Malskis,
J.
iMikonis,
V.
Rociūj
nės redaguotą
"Marijampolės
W. Šekspyro romantine kome
; darbo, lėšų ir besąlyginio pasiRygiškių Jono gimnazijos" isto nas, J. Stempužis, V. Švarcienė!
!
dija
"The Taming of the Shrew'
aukojimo.
rinę apžvalgą. Antradienį pra ir J. Žilionis. Bilietai rezervuo
Ign. Andrašiūnas j iki kovo 14 d. stato Body Politic
dėsime žymios vokiečių rašyto jami pas Romą Tatarūnienę.
I teatras Chicagos šiaurėje. 2261
jos Gertrūdos von Le F o r t no-1 X "Mūsų žodžio" ir "Mūsų
SUSITIKIMAS SU KONGR. • N. Lincoln Ave. šis veikalas
vėlę "Piloto žmona", išverstą A- j žinių", Greveno liet. stovykloje
į kelis šimtmečius nenueina nuo
E. J. DERWTNSKIU
Tyruolio. Ji įdomi ypač gavė-1 1946 m. leistų laikraščių, ieško
' scenos. Tai rodo jo vertę ir
nios metu.
Į Jonas P. Palukaitis, ruošias
"Lietuvių
komitetas
už
Edj
įdomumą
apie lietuvių spaudą A. Polikaitis, 8 kl. mokinys, skaito referatą Kr. Donelaičio mokyklos suruoštame Vasario 16-tos minėjime.
x Lietuvos bažnyčių serijinio i knygą
vvard
J.
Derwinski",
vadovaujaĮ
Nuotr. J. Tamulaičio
tremtyje. Prašoma paskolinti
mas aktyvaus respublikono Jo-į
AUTOMOBILIŲ PARODA
veikalo II tomas — "Vilkaviš-i — atsiųsti adresu: 2825 W. 71
no
Talandžio,
vasario
28
d.
Jauj
chicagos
paežerv, 23 gatvėj
techniškojo re-; g ^ C h i c a g o m ^ ^
.
perfo
nimo
centro
kavinėje
suruošė
į
McCormick
parodų rūmuose,
daktoriaus dail. Petro Aleksos
tografavus, kas reikalinga, laikChicagos lietuvių visuomenės : v y k s t a automobilių paroda kuri
stropiai sutvarkytas, jau prieš
i raščiai bus grąžinti savininkui.
susitikimą su kongresmenu Ed- į t ę s i s i k i k o v o 7 d A t d a r a nuo
keletą savaičių perduotas dr. Į"
Pa_
MINTYS PO
Mykolo
Morkūno spaustuvei!
x Visi Chicagos skautai ir
rikos Valstybių lietuviai labai Sibiro šalčių užgrūdinti ir nar ward J. Denvinskiu, arčiau j į | n v a l r gj ±1 v a l v a k
VASARIO 16-TOSIOS
spausdinimui, šiuo metu vyksta į skautės sekmadienį, kovo 7 d., j
jautriai pergyveno šią lietuvių siųjų Lietuvos partizanų — lais pažinti ir sutelkti daugiau lėšų rodoje šimtai vietinių ir impor
vės kovotojų dvasia ir ryžtu te perrinkimui.
gausios iliustracinės medžiagos i 9:15 vai. ryto dalyvauja šv. j
tuotų automobilių.
Stebint šių metų įvairius Va tautos tragediją ir pirmieji sku begyvenantieji pavergtieji bro
bei nuotraukų fotografavimas ' Mišiose Jėzuitų koplyčioje. Tuoj į
bėjo
gelbėti
Lietuvą,
įsteigda
Į šį pobūvį susirinko daug lie- KULTŪRINES PROGRAMOS
sario šešioliktosios minėjimus
liai ir seserys tėvynėje žino, kad ^ į į į
ofseto būdu. Daroma viskas, j po pamaldų visi renkasi Jauni-!
mi
tam
tikslui
Amerikos
Lietu
kulį išryškėjo, kad lietuvių tauta,
laisvasis pasaulis nenutrauks tūrininkų, organizacijų atstovų,
kad knyga gerai atrodytų, bū-imo centre Kaziuko mugės atiChicagos bibliotekos rūmuose
vių
Tarybą,
kuri
darė
visus
! nors ir prarado savo valstybės
tų techniškai gerai atspausdinta, i darymui. Dalyvavimas visiems
kovos
prieš
bolševikinę
tiroiiiją.
—
kultūros centre 78 E. Wažygius Lietuvos laisspaudos žmonių.
į nepriklausomybę, kaip tauta iš' įmanomus
vės
! privalomas.
siekiančią
pavergti
visą
žmoni
! 3*o gyva ir tautiškai sąmo- j
atstatymui. Jos tikslas buĮ pobūvį atvyko ir kongres- shington. visą kovo mėnesį pieX Jaunimo rekolekcijos Atei
ją, kol ji nebus nugalėta. Tada manas Edward J. Denvinski su j *3 m e t u ir vakarais bus paskaiv o ir d a b a r
ra
a
y P ^ėti Lietuvai
tininkų namuose. Lemonte, bus. X "Lietuvos bažnyčių" kny- j ninga. Iš tikrųjų yra pasauly-1
ir Lietuvai vėl išauš skaistus
tos ir filmai. P e r pirmas 10 die
vėl
kovo 20 d Registruotis reikia į gų autoriui reikalingų nuotrau-1 ie tautų, kurios šimtus ir tūk- Į
atgauti nepriklausomybę ir laisvės rytas. Visuose minėji žmona ir apie porą valandų pianų
bus daug paskaitų iš moOficialioje
iki kovo 10 d. J a s praves pran- j kų pastaruoju metu atsiuntė: i stančius metų neturėjo savo valstybinį suverenumą, atsikra muose lietuviai buvo raginami 'eido su lietuviais.
t e r u
J
Šios paskaitęs
'tori jos
ciškonas kun. Jonas Bacevičius į Feliksas Prekeris, Henrieta Vep- j valstybės, tačiau kaip tautos tant žiaurios ir laukinės rusiš nepasiduoti jokiems bolševikų dalyje komiteto pirm. Jonas Ta- j
landis
pasidžiaugė
gausiu
lietuj
12:15
val.
(kun. Saulaitis tuo metu bus į štienė, Petras Indreika, kun. j išliko gyvos. Lietuvių tautai di- kosios bolševikinės okupacijos. suvedžiojimams ir jų pinklėms
Philadelphijoje, taigi čia neda- j Jonas Borevičius, SJ, J. Krau- į delius gyvybės ir sąmoningu- Amerikos Lietuvių Taryba, iki ir pasilikti kietais ir ryžtingais vių atsilankymu, pasigėrėjo lie
:\nRK ADAMOVVSKIS
tuvių dosnumu ir pažymėjo, kad
jalis, Izabelė Sakadolskienė.
j mo pagrindus sudaro vasario šios dienos tebesiekdama šio di kovoje už Lietuvos laisvę.
lyvaus).
Veiklus politikoje adv. Ben
šiai Edvvard J. Denvinskio per
x L B Cicero apyl. valdybaj 16-tosios Nepriklausomybės ak- džiojo tikslo, atstovauja visiems
X "Lithuanian Straw OrnaAdamowskis
kovo 1 d. mirė
Prieš keturiasdešimts dvejus rinkimo kampanijai lietuviai su
praneša, kad metinis narių susi-! tas.
Jungtinių Amerikos Valstybių
ments'% paruoštas lyg šiaudinurinkimas vyks kovo 28 d. 12 val. j Prieš šešiasdešimts ketverius lietuviams ir jų patriotinėms or metus bolševikiniai okupantai dėjo daugiau kaip 5 tūkstan Rush-Presbyterian-St. Luke Iikų gaminimo vadovėlis Zuzanos: § y A n t a n Q
^ ^ Su- j metus Lietuvos Taryba Vilniuje ganizacijoms.
išžudė mūsų šeimas, apiplėšė ir čius dolerių, šiltu žodžiu verti- j gonmeje, sulaukęs 75 metų
ijos
Pupienės ir Mečio Silkaicio, iš-'isirinkimo darbotvarkė: susirin- j vasario šešioliktąją dieną pa
sudegino mūsų namus ir mus no kongresmano nuoširdumą lie- j amžiaus,
leistas St. Petersburge. Fla. kinio atidarymas, malda, prezi- • skelbė Lietuvos Nepriklausomy- 1965 metais visi laisvojo pa pačius išblaškė po svetimas ša tuvių problemoms Washingtone.
MAŽINA PARAMA
Knygelė su brėžiniais ir projek I diumo sudarymas, mandatų ko- į bės aktą. šis Lietuvos Tarybos saulio lietuviai su giliu liūde lis. Dabar tie patys žudikai ar
MUZIEJAMS
Po trumpą žodį tarė dr. Leo
siu širdyse prisiminė dvide- jų agentai grįžta vėl prie mūsų
tais, nurodant, kaip šiaudinu- m i s i 0 S rinkimai
kus' — šiaudinius ypapuošalus" I
J
Pareito susi- į aktas buvo įgyvendintas tikro-1 š i m t s penkerių metų Lietuvos
nas Kriaučeliūnas, Marijonų proIllinois valstija susirūpinusi
,. ,
' , • rinkimo protokolo skaitymas, \ vėje visų lietuvių vieningomis! navprsima ir rn«m holšpvikn su klastinga šypsena ir laisvo vinciolas kun. dr. Viktoras Rimgręsiančiu
deficitu. Iš biudžeto
jo pasaulio lietuviams siūlo ben
šelis,
Altos
pirmininkas
dr.
Kai
nubraukiama
1.5 mil. dol. paradradarbiavimą su jais. Bet mes
vos
okupantas,
kad
ir
nenorojuos dar gerai atpažįstame, jie zys Šidlauskas, Lietuvių respu- j m c s muziejams ir 1 mil. dol.
vinėjama.
kas norės
įsigy
..
' jeigu
. .
.. ™
. , i ko
komisūnų krauju
to meto ^
sijospranešimai,
pranešimas,kontroles
diskusijos
dėlij tuvos
nedraugiškų
mūsųprieš
kaimyninių
turėjo prisiminti laisvajablikonų federacijos pirm. Ana- į
švietimo televizijai.
ti, po 2.50 dol
| pranešimų, valdybos narių rin-1 valstybių pasipriešinimą Lietu-'] m e ' p a s a u i y j e p r i e š jį veikian- nėra pasikeitę ir jų rankos dar tolijus Milūnas, JAV LB krašto p a r a m o s
x " Chicago Sun-Times'' dien- į kimai, kontrolės komisijos rin- į vos nepriklausomybės atstaty- čius įtakingus lietuvių politinius tebėra kruvinos. Su mūsų tau valdybos visuomeninių reikalų
tos žudikais ir jų atstovais mes
raštis kovo 5 d. išspausdino kun. I kimai. klausimai ir sumanymai, į mui.
centrus ir jų vadovams nepagai niekada neturėsime jokių kalbų. tarybos pirm. Aušra Zerr, Lie Advokatas JONAS GIBAITIS
J. Prunskio laišką, kuriuo pri- į susirinkimo uždarymas
6247 fk). Kedzie Avenue
1940 metais Lietuvą klastin- lėjo biaurių bolševikinių šmeižVisus lietuvius, nežiūrint kur tuvių gydytojų draugijos — dr.
menami komunizmo pavojai cen- j x L F ^gį^jj^ Chicagos s a m . : gai ir niekšiškai rusams bolševi-1 tų, griebėsi prieš juos šlykščiau
Chicago. Illinois 60629
jie begyventų, nuo amžių riša J. Valaitis ir kiti. Kalbėtojai iš
; būrio 1982 m. valdybą sudaro: i kams okupavus, Jungtinių Ame-; sių politinių priemonių. Dabar mūsų lietuviškos širdys. Mums reiškė kongresmanui dėkingumą
Tel. — 776-8700
linių reformų tuose kraštuose. į inž. Juozas Baužys, pirm., vice- j
į bolševikai tiek Lietuvoje, tiek nereikia jokios okupantų rusų už rodomą dėmesį ir paramą,
Darbo val. nuo 9 iki 7 val. vak.
i laisvajame pasaulyje suaktyvi- primestos
sprendžiant pavergtos Lietuvos
x Turintieji gėrimo problemn \ pirmininkai — Kostas Bružas ir |
"Lietuvos
Tarybų
Šeštad. 9 val. r. iki 1 val. d
gali kreiptis ir į Central Com- kartu iždininkas, Nijolė Baro-; x D a , l ' Zita Sodeikienė su- į no savo klastingas pastangas socialistinės respublikos" ir su problemas ir kongrese prisime
munity ligoninę visą dieną ir 1 nienė ir Gražina Budrytė spe-įkūrė du naujus plakatus savo ; sukiršinti lietuvį prieš lietuvį tokia negali būti jokio bendra nant lietuvių pastangas Lietuvą
cialiems reikalams, Kazys Barz- rengiamai parodai, kuri vyks į kad tuo būdu suskaldytų lietu- darbiavimo. Mūsų visų širdyse laisvinti iš okupantų. Taip pat liillllll!tlllllllItlllllllllllllllllillinimUlllll
naktį tel. 737-9171.
•'Galerijoje" kovo 9-28 d. Tie j v ių politinę vienybę. Jie ir da- yra tik laisva ir nepriklausoma išreiškė pageidavimus, kad konx &v. Juozapo garbei šv. Mi- dukas — sekretorius.
Advokatas
gresmanas ir ateityje tų princi
X Lietuvio grupės 17 dienų du plakatai vadinasi "Pagrobi- į bar nepakeitė savo veido ir jų Lietuva ir su tokia mes tebe
šių ir maldų novena prasidės
pų
laikytųsi.
mas" ir "Undiniai susitinka un- j gruobuoniški tikslai liko tie pa bendradarbiausime.
GINTARAS P. ČEPĖNAS
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. j kelionė j Egiptą ir šv. Žemę ruo- dines".
tys, tik jie pakeitė savo taktiką.
Pabaigoje žodį tarė ir kongr.
(7 val. rytais). Marijonų koply-! šia Los Angeles Lietuvių šv.
2649 W. 63rd Street
Chicagos Lietuvių Taryba va- Edward J. Denvinski, padėkox šiandien, 8 vai. vak., Mari Tačiau jiems nepavyksta išrau
čioje, prie "Draugo". Norintieji I Kazimiero parapija. Prie šios
Chicago. 111. 60629
ti iš pavergtos lietuvių tautos sario 16-tosios minėjime Mari- d a m a g v i s i e m s — p a r a m ą ir pa
šioje novenoje dalyvauti ir įsi-! ekskursijos galima prisijungti į jos aukšt. mokyklos auditorvjo- sielos tautinės sąmonės ir tau jos aukšt. mokyklos salėje gra
Tel. 776-5162
jungti su savomis intencijomis, i iš įvairių miestų. Išvykstam i je, įvyksta nauja Lietuvių Ope- tos troškimo laisvės ir nepri žiai prisiminė Lietuvos nepri- žadėdamas ateityje kovoti už pa
vergtų tautų išsilaisvinimą ir
Kasdien 9—6 val vak.
kviečiami nedelsiant kreiptis: I iš Los Angeles lapkričio 3 : ™s premjera su Weberio roman. klausomybės. Džiugu ir malonu klausomybės aktą. Ypač gražiai
ypač
už
Lietuvos
reikalus.
Pa
1
Šeštad. 9—12 val.
6
Marian
u a n a n Fathers,
r a t n e r s , 6336
b.«o ^So.
. Kil-j
ivu-. dieną,
u . ^ . »iš Chicagos
- /lapkričio'
r
Z • Bi'ietu kasa atidarvta ruo 6 val ^ ^
Lietuvos pogrindžio to akto dvasinę didybę atskleidė dėkos žodi tarė ir jo žmona.
ir pagal susitarimą
bourn Ave., Chicago, 111. 60629. ! 4 d. Kaina asmeniui is Los An- Biuetų kasa atidaryta nuo 6 val.
„ . § „ N r ^ s v e i . muzikos montažas "Tėvų šalis".
Dalyviai buvo vaišinami už
auci0
;U!im!llilllWI!lllllllH'JHIUIIIIIimilll!li
(pr.). ! gėles
2850 dol., Chicagos — ;vak. Rytoj, sekmadieni, operos,
P
J pavergtos Lietuvos jau- Prie to montažo literatūrinio kandžiais ir kavute. Parodytas
3 į fkinimą
; 2685 dol., New Yorko — 2532 spektaklis prasideda
nimo
Bilietų kasa b u s :
laisvajame pasaulyje gy- apipavidalinimo daug prisidėjo mėmesys ir mūsų reikalų gynė
x Rūto* restoranas. 6812 *•
; dol. Kaina gali pasikeisti. Skai
Westem Ave.. tel. 778-345)3 ati- čius ribotas — registruotis ne atidaryta 1 val. popiet. Prašo-1 venantiems lietuviams. Savo rašytoja Nijolė Jankutė. Daug jui kongresmanui E. J. DerDENGIAME IR TAISOME
sveikinime
darbo įdėjo muzikinis vadovas į ^ j ^ į
me
atvykti
anksčiau
ir
p
e
r
s
i
!
Pavergtos
Lietuvos
daryta* 6 dienas savaitčjo, nuo 1 d e l s i a n t p a s : Evamgelina KunVISŲ RCšITJ STOGUS
Aloyzas Jurgutis. Svarbiausią
Atskirai tenka paminėti Algį
11 v. r. iki 7 v. v. Sekmad. už-, g v s > c/c F o x s whittier Travel, skaityti operos libretą. (pr.). | Jaunimas pabrėžia, kad Lietuvos vaidmenį atliko jaunimo atsto
Už savo darbą garantuojame
Regį, lietuvių respublikonų Illi
; Nepriklausomybė yra gyva jų
darytas. Kugelis, virtiniai, cepe- j g ^ s Greenleaf Ave., Whittier
ir esame apdrausti.
x Keliaukite! Rūpestingo va-: širdyse. Laisvės idėja dega jų vai — skaitovė Vilija Kerelytė, nois lygos pirmininką. Vyčių
linai, nalesnikai, varškėčiai, ska-į C A 906OI. Tel. : 213—698-0496
pianistas
Arūnas
Kaminskas,
Skambinkite —
pirmininką Vincą Samošką. šau
dovo būsite palydėti nuo pat \ p r o tai. Jie lenkia galvos tiems,
niausiai paruošta plekšnė, viš- į _
of c .
2 13 — 968-6136 —
režisūra
Vanda
Aleknienė
ir
ap
ARVVDUI HELAI
čiukas Kiev, vyniotas veršienos j Home.
(sk.) Chicagos arba New Yorko ir vi- j kurie padėjo pagrindus Nepri- švietimas Česlovas Rukuiža. Tai lių sąjungos pirmininką Karolį
Milkovaitį,
dr.
F.
Kauną
—
res
soje
kelionėje
maršrutu:
"Viij
klausomybei
ir
žuvo
už
tėvynės
Tel.: 434-9655'arba 737-1717
kotletas, blynai ir kiti patieka
- Ryga ( 4 d . ) — |: laisvę. Rusiškieji okupantai su- gražus atsakymas ir padėka publikonų veikėjus, kurie pokal
x Inteligentas lietuvis, 37 me nius (6d.)
lai iš jautienos, veršienos, kiau
Leningradas (2 d.)" š. m. ge- trypė valstybės suverenumą, tam pavergtos Lietuvos jauni bio metu pasidalino su kongreslienos ir vištienos.
(sk.) tų, ieško susipažinti su rimta
mergaite vedybų tikslu. Rašy gūžės 12-26 dienomis. Sutvar- i be t nepajėgė"išrauti iš jų sielos, mui, kurio širdyse yra gyvas manu okup. Lietuvą liečiančiais
(••••*••*»**•
•••*••••
x š v . Kryžiaus bažnyčioje ti: "Draugas" Adv. No. 1113, komi iškvietimai giminėms: j laisvės jausmo, nepriklausomos į Lietuvos laisvės idealo troški- klausimais. Džiugu, kad tietumas.
kovo 7 dieną 10 val. šv. Mišiose 4545 W. 63rd St.. Chicago, BL Kreiptis bet kuriuo metu į D. | Lietuvos atkūrimo troškimo.
viai respublikonai, ypač pirm.
bus paminėtas Šv. Kazimieras. 60629.
Žikvičienę,
6833
So.
Maplevvood
Jonas Talandis sudarė sąlygas
(sk.).
TYPEWRITERS AND
Lietuviai maloniai prašomi pa
Ave., Chicago, 111. 60629 arba
ir lietuviams susitikti su konADDING MACHINES
:
maldose dalyvauti.
(pr.).
Ieškoma vedėjo-vedėjos Le- j *<**. 312 _ 476-3803.
(sk.).
gresmanu E. J. Derwinski.
Kovo mėn. jis pirminiuose rin
Nuomoja, Parduoda, Taiso
;
x Reikalinga moteris prižiū- monto Maironio lituanistinei į x yenta DeH — mūsų ga
kimuose turėtų būti nominuotas
rėti 2-jų metų mergaitę. Willow I mokyklai 1982-83 mokslo me- j mintos dešros, šaltiena, rūgštus
Virš 50 metų patikimas jums
*
kandidatu artėjantiems rinki
patarnavimas.
:
Springs, EI. Skambint po 7 val.' tama- Pageidaujamas pedagogi- : p į en as, įvairūs virtiniai, kugemams, šiuo atveju ir lietuvių
5610 So. Pulaski Rd.. Chicago
i
vak. tel. 839-5818.
(sk.). j n i o išsilavinimo pagrindas ir ge-1 fa, cepelinai, skaniausi lašiniuoparama jam labai padės.
j j ras lietuvių kalbos žinojimas, čiai, baronkėlės, žagarėliai, spur
Phone — 581-4111
Jurgis Janušaitis
d i V ^ * £ T ^ Ž M £ Ž
Atlyginimas bei kelionės išlai- j g o s , Napoleonas, gardžiausios
2621 W. 71 M n n . t e l . 476-28JB. Ąos ^ ^ s u s itarimą. Suintere-! babkos. šakuotis ir daug kitų
Vienintelė lietuviška paminklų ; ^ ^ ^ ^ ^ p r a š o m i kreiptis j neišvardintų aukščiausios kokybendrovė Chicagoje. Nelaukite j j ^ ^
^ ^ „ g teL 357.4355. bės namie gaminto lietuviško
L I E T U V I Ų K A L B O S SrNONTMTJ
20DYNĖUS
pavasarinio kainų pakuimo, uz;m a i s t o
Tėvn Komitetas
Apsilankykite &
m_
Paruošė Danutė Bindokienė,
išleido Kr. Donelaičio lit. mokyklos.
sakykite dabar. Pnemanuausios
^ ^
^ ^ ^
^ ,
(
} kinsite
Kietais,
drobiniais
viršeliais,
285
psl.,
4000 žodžių (apie 900 sinonim.nių
kainoe lengviausiomis sąlygomis, i
2419 W. Lithuanian Plaza Oourt,
grupių). Žodynėlis tinka vartoti lituanistinėse mokyklose, šeimose ir
(ak.).
x NAMAMS PBRKT1 PA- tel. 476^622.
(sk.).
visur,
kur jaučiamas lietuvių kalbos menkėjimas.
tletmiiku SKOIX)S duodamos mažais mėx RASOMOSia> rr.mt.
X Akiniai siuntimui { Lietu
raidynu. vi.<»om kalbom. GAIDOM, vi- j nesiniais įmokėjtmais ir priei
Kaina 10 dol.; su persiuntimu: JAV — 1! dol.. Kanadoje — 11.50
tuose modehuos4» gaunamos CHICA- •
.....
.
.
.
.
.
vą, Kreipkitės į V Karosaitę — LST korp! Nco-Lithuania Chicagoje vasario 21 d. LTN salėje minėjo Va
Tr
^ St.
o namais nuošimčiais. Kreipkitės Optical Studio 2437' W. L4- sario 16-tąją. Minėjimo prezidiumas iš kairės: Rita Zubr.ckaitė — arbitras, dol. Gaunama pas Julių Sirką, 10256 S. Bell, Chicago. IL. 60643,
«3rd
GOJĘ Draugas - 4M5 w «
2
tel. 445-5779.
Taip pat galima įsigyti šeštadieniais nuo 9 iki 1 val.
Liutauras Dargis — vald. narys, Violeta Burokaitė — sekretorė. Linas Regis
Ir vakarais pas A. Daugirdą tat — į M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 2 2 1 2 ' t n u a n i a i
p]a
(69th St.) — pirm., kalba vyr. valdybos pirm. Antanas Juodvalkis ir Vitas Plioplys — Kr. Donelaičio mokyklų raštinėje
(Fr. MeKay
mokykloje, 69tb ir
47«-7»9 arba tiesiai ii SPARTA savi- \
Telef. chicago, Tl. 60629. Telef. — tėvūnas. Prie vėliavos — Jonas Deveikis. Jonas Savickas ir Jonas Ruikis. Fairfield).
cinko: i . i . Giedraiti*, l t Barry Dr.,
Nuotr. V. A. Račkausko
(sk.)
F, Narthpart, N. Y. 117«.
(sk.)
V I 7-7747.
(ak.) ' 778^766.
DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 6 d.
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