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Areštai, kratos
okup. Lietuvoje

Naujos Amerikos
sankcijos I ranai

Lig šiol žinoma, kad 6 lietu jos persekiojamas už savo religi
Prezidentas nutraukė diplomatinius ryšius
viai, pasirašiusieji 45 pabaltiečių nes ir tautines pažiūras bei už
Washingtonas. — Pirmadienį zidentas Carteris ne tik pats
memorandumą, smerkiantį prieš bendravimą su anksčiau kalintu
prezidentas
Carteris paskelbė, ėmė stigti kantrybės dėl Irano
40 metu pasirašytą Molotovo— Viktoru Petkum, kuris šiuo me
kad
nutraukiami
diplomatiniai valdžios veiksmų, bet pamatė,
Ribbentropo paktą, buvo areš tu atlieka 15 metų bausmę Čisryšiai su Iranu, kuria diploma kad amerikiečiai balsuotojai vis
tuoti okup. Lietuvoje, šis pa topolio kalėjime.
t a i turi išvažiuoti iš Amerikos, daugiau nusivilia jo švelniu el
baltiečių pareiškimas reikalauja
Čekanavičius, gimęs 1949 m.,
kaip "personae non gratae" iki gesiu su Teherano režimu. Ne
garantuoti tautos apsisprendimo buvo suimtas trečią kartą 1979
antradienio vidurnakčio. Irano vienas kritikas reikalavo griež
teise Pabaltijo valstybėms.
m. lapkričio 9 d. ir internuotas
Naujausių suimtųjų tarpe yra Naujosios V i l n i o s psichiatrinėje ; p rez jdentas Carteris su savo pagrindiniais užsienio politikos patarėjais, su Zbigniew Brzezinski, centre, ir valstybės karinis personalas, kuris treni tesnių žygių, nors mažai kas pa
buvęs politinis kalinys Jonas Pet .:-3;cr.;r.e-= :z „ n r : ve:ą e er:r.:>Į sekretoriumi Cyrus Vance. Sakoma, kad vyriausybėje dažnai išsiskiria pažiūros, kai svarstomi santykiai su Sovietų ruojasi JAV bazėse, irgi turi iš tarė "užmiršti įkaitus ir sudau
važiuot. Amerikos prekių ekspor žyti Iraną".
kevičius ir Lietuvos Helsinkio gru- I įjungimą" savo bute. Sių metų I Sąjunga
t a i į Iraną sustabdomi. Kongre
Prekybos sankcijos Iranui ne
pės du nariai — Algirdas Statke- | pradžioje buvo pasiųstas į Čer- į
s
a s prašomas pravesti įstatymą, turės didesnės įtakos. Vasario
vičius ir Mečislovas Jurevičius,
niachovskio spec-psichiatrinę likuris palengvintų perimti už mėnesį Iranas pirko iš Ameri
Jonas Petkevičius su žmona Jad- j goninę.
šaldytas Irano valstybės sumas kos vaistų už 200,000 dol., be
vyga ir sūnumi gyveno Šiauliuo- i Antanas Terleckas, 51 m. am- į
Amerikos
bankuose. Tais pini to, pramonės dažų, šaldytuvų,
se ir dirbo Aklųjų draugijos įmo- žiaus ekonomistas, buvo suimtas
gais
bus
patenkinti
amerikiečių radijo priimtuvų, traktorių da
nėję. Petkevičiai ne kartą yra pa- 1979 m. spalio 30 d. Vilniuje. Jis Į
!
; piliečių ir biznio bendrovių ieš lių, muilo gaminių ir rašymo
sirašę įvairius pareiškimus, rei- j su šeima jau seniai buvo saugu:
— Apskaičiuota, kad JAV vy- į kiniai prieš Irano vyriausybę. I priemonių "ball point" pieštukų,
kalaujančius teisingumo
atsta-! mo terorizuojamas už savo atviVadai ragina nedalyvauti Olimpiadoje
riausybės užšaldytos bankuose j Visos Irano piliečiams išduotos viso už 1.8 mil. dol. Anksčiau,
tymo neteisėtai įkalintiems žmo- j rus tautinius įsitikinimus.
gaus teisių kovotojams, bei So- | Kitas lietuvis, pasirašęs 45 pa- į Washingtctias. — Preziden-, atsakyti Maskvai i pakvietimą Irano sumos siekia apie 8 bil. j vizos atšaukiamos, naujų vizų šacho valdymo laikais, Iranas
pirkdavo iš JAV per mėnesį už
vietų valdžios pasirašytų tarp- baltiečių pareiškimą, kun. Virgi-j tas Carteris sustiprino spaudi-; dalyvauti Olimpiadoje iki gegu- dol., neįskaitant šacho ir jo šei išdavimas sustabdomas.
Prezidentas Carteris savo pa 300 mil. dol.
tautinių sutarčių įgyvendinimo, jlijus Jaugelis, mirė 1980 m. ko- j m ą J A V Olimpinio komiteto na-1 žės 24 d. Todėl siūloma klausi- mos pinigų. Iš tų sumų bus iš
mokėti ieškiniai
amerikiečių reiškime nurodė, kad Irano vy
Petkevičius jau 18 metų iškalė- ; vo 2 d. Lietuvoje. Sovietinė vai-1 r i a m s , ragindamas juos pritar- j mą atidėti iki to iaiko
jęs Sibire.
Į džia užblokavo kelią Virgilijui t i Maskvos Olimpiados boikotui.
Sprendimas tampriai suriš- i bendrovių, įkaitų ir jų šeimų, riausybė, atsisakydama perimti
T
Iranas atmušė
Algirdas Statkevičius, gimęs augeliui įstoti į vienintelę kata- j Ketvirtadienį olimpinio komite- tas su aukų rinkimu. Kilus ga-i k u r i o s reikalaus nuostolių at- iš radikalų studentų amerikie
čius įkaitus, prisiima atsakomy
1937 m., buvo suimtas ir inter- j likų seminariją Lietuvoje — Kau-1 t o nariai suvažiuoja Colorado i limybei, kad JAV sportininkai į lyginimo.
Irako puolimą
nuotas psichiatrinėje ligoninėje, ne. Jis buvo įšventintas kunigu j Springs svarstyti susidariusios j Maskvą nevažiuos, daug au- Į — Indijoje įsisteigė nauja po- bę už amerikiečių pagrobimą ir
Teheranas. — Iranas paskeliš kurios buvo paleistas 1970 me- slaptai.
j padėties .
koto jų sustabdė savo lėšų siun- j litinė partija, kuri bus opozici- kalinimą. Ajatola Khomeinis ir
revoliucinė
taryba
bus
laikoma
j
bė,
kad revoliucinės gvardijos
tais. Jis įsijungė į Lietuvon Helsin- ! Iš okupuotos Lietuvos gautoš i ą a a v a i t ę komrreso vadai, timą. Praėjusią savaitę Sears | joje premjerei Indirai Gandhi.
vvrams navvko atmušti Irako
kio grupės veiklą nuo 1979 m. | mis žiniomis, namai a«**„ntn P i-! p a s i r !ašė raštą Olimpiniam ko-' Roebuck bendrovė paskelbė, kad į Naujoji partija kovos prieš Gan- atsakingį už įkaitų likimą.
Irane
ajatola
pareiškė,
kad
kariuomenės puolimą, kuris įvyrudens. 1979 m. spalio mėn. jo j 'es papildo Povilas Pečeliūnas ir : m i t e t u i . Rašte sakoma, kad da- ii sustabdė savo 25,000 dol. iš- i dhi "dinastijos" įvedimą, pa
santykių
su
JAV
nutraukimas
bute buvo padaryta
intensyvi j Justas Gimbutas
kęs pirmadienį Kermanshaho
lyvavimas Olimpiadoje sukeltų' siuntimą, nes tokioje padėtyje. skelbė jos vadas Atal Bihari
yra Irano laimėjimas, nes da provincijoje. Užpuolikams pa
KGB krata.
Pranešta, kad rx> Antano Ter- abejones visame pasaulyje, ar j bendrovė nutarė remti preziden- i Vajpayee.
Mečislovas Jurevičius buvo su-»lecko ir Juliaus Sasnausko suėmi- Amerika turi tautinę valią, ar tą. Auka bus išsiųsta, kai Olim- į — Britanijos raitelių sporto bar nebebus ryšių su pagedusiu vykę susprogdinti naftos liniją.
imtas 1950 m. ir nuteistas 25 me- į mų truvo pakartotinės kratos pas ji sugeba ginti savo nacionali pinis k'omitetas ^askelbs, kad, federacija
paskelbė, kad jos JAV režimu. Prezidentas Bani Susišaudyme vienas islamo sar
Sadras, blaiviau pažiūrėjęs į gybinis žuvęs, 11 buvo sužeis
tus kalėti už dalyvavimą pokari- j geologą Vytautą Skuodį ir lietu- nius interesus. Mes turime pa jis nedalyvaus Maskvos Olim- j sportininkai Maskvos Olimnaują
padėtį, pasakė, kad Ame ti. Irano vyriausybė atšaukė
nėse laisvės kovose. Amnestuotas j vių kalbos mokytoją Povilą Peče- rodyti, kad amerikiečiai ir ki- I piadoje.
| piniuose žaidimuose nedalyvaus.
rika rodanti, jog ji ims veikti, kareivių atostogas ir paskelbė
1956 m., jis dirbo Šiauliuose, bet Į Seną. Abu sausio 9 d. taip pat t o s l a i s v ę m y I i n č i o s t a u t o s n e _j K o miteto
iždininkas
Ra y i Tuo pačiu į Maskvą nevažiuos
padėtis įsitemps, iraniečiai turi pavojaus padėtį. Irano užsienio
buvo atleistas iš darbo prieš pen suimti
pritaria sovietų elgesiui ir nelei- j Mueller pripažino, kad šiais me- karalienės Elzbietos duktė prin.
kerius metus. Pranešta, jog jis š. Vasario 18 buvo suimtas Jus džia savo sportininkams tapti • tais buvo laukta 4.2 mil. dol. i sė Anne, kurios vyras Mark būti pasiruošę įvairiems pavo reikalų ministeris ir kariuome
ce
jams, maisto kortelių įvedimui. nės štabo viršininkas gen. Hadi
m. vasario pradžioje buvo sulai tas Gimbutas. Jis buvo nuteistas sovietų propagandos "pėstinin-' ukų, tačiau jų gauta tik 2.6 į Phillips
turėjo dalyvauti olima
Irano naftos ministeris pagra Shadmehr apkaltino Iraką kri
kytas Šiaulių autobuvo stotyje. Jo vasario 28 d. vieneriems metams kais", rašoma kongresmanų laišj mil. dol.
I pinėje komandoje.
sino, kad valstybės, kurios pri minaliniais veiksmais ir tarna
namuose rasti Helsinkio grupės į pataisos darbų stovyklą už „pa- te, kurį pasirašė Atstovų Rū- \ Amerikos vyriausybės pa- j _
I r a n o p r o k u r o r o gydytojai,
sidės prie Amerikos sankcijų, vimu Amerikos imperializmui ir
dokumentai. Prokuroras Jočys Ju -ų režimo pažeidimą".
mų pirmininkas Thomas O'Neill. j stangoms išplėsti Maskvos boi-;
fc
J A V ambasadą
paėmė
negaus
nė lašo Irano naftos.
revičių kaltino pagal 199 str. tre
tarptautiniam sionizmui.
Šie areštai įrodo Sovietų val respublikonų mažumos vadas ' t o idėją laisvajame pasaulyje I
ko
kr&u
p a v y z d ž i ų g t e n laiko_
Prezidento paskelbtas Irano
čią paragrafą už tvarkos pažeidi- džios stiprų užmojį nuo 1979 m. Jchn Rhodes, demokratų vadas suduotas smūgis, kai Britam-1
Balandžio 6 d. Irakas įsakė
m Q . . ^ m a r i n ų s e r ž a n t o Midiplomatų
ištrėmimas
palies
35
išvažiuoti
Irano diplomatams
mą: sakoma, kad Jurevičius pa-| rudens vykdyti intensyvią a r e š - Jim
^
^.
^
^
,.
! j i m Wright,
w
aatstovas
usu>vas
UM v NmvvMW
Sakoma
"VVilliam
į0St MBmMmam
Norvegijos ir Kanados ko- Į cfh & e l M o e l l e r
a
asmenis
ne
tik
VVashingtono
per
24
vai.
Iranas atsilygino iSdėjo suorganizuoti tmnciujų eise-. tų kampaniją.
. s I Broon^field iš Michigano ir kiti. „ūtetas nutarė Olimpiadoje d a - ' " ' '
" ' — ' * * " — "" "
kad
jo
kraujas
bus
palygintas
ambasadoje,
bet
ir
konsulatuo
tremdamas irakiečius. Bagdade
ną —
. . demonstraciją prieš tikeji-j Nepatvirtintomis zmiomis
, .,. i š
Senato laiške sakoma, kad > įyvauti. Australijos viešosiossu nėščios merginos ir jos kū
se: Chicagoje, New Yorke, Hou- jaunas vyras metė granatą į
mo laisves varžymus Lietuvoje.
| okupuotos Lietuvos, vasano 16-tą į ^
l i m e l e i s t i SO vietams : o p i n įios tyrimai parodė, kad ir dikio krauju.
Merginą nužudė stone ir San Francisco. Prezi Irako vicepremjerą Azizą, kuris
,
išnaudoti
Senatas
Kiti lietuviai, pasirašiusieji 4o i dieną įvyico susidūrimas tarp Lie|.»
^^ Olimpiados.
,m Į B
- (I australai
^ ^ T * V . nepritaria
s.,;^™,, boi
>v-,i jos brolis, saugodamas šeimos dentas pasakė, kad jis gali
;
:+ „^_ žaidimų
buvo sužeistas, o du jauni ira
pabaltiečių pareiškimą, pastaruo tuvos gyventojų ir poncijos.
* į visiškai nusistatęs prieš ameri- \ kotui, nors vyriausybė už jį pa- garbę. Marinas paneigė gandus,
griebtis
ir
kitų
žingsnių,
jei
Ira
kiečiai žuvo. Policija granatos
ju metu irgi suimti, yra Julius koma. kad buvo daug areštų.
j kiečių dalyvavimą
Maskvos | sisakė.
kad jis turėjo intymių santykių nas greit nepaleis amerikiečių metėją nušovė. Pasirodė, kad
Sasnauskas, Arvydas Čekanavi
Pripažįstama, kad daug pri su nužudyta mergina.
Olimpiadoje, sakoma laiške, ku
įkaitų.
jis iranietis. Laidojant du žu
čius ir Antanas Terleckas.
klausys
nuo Vakarų Vokietijos.
rį pasirašė senato daugumos va
Teroristu
žygis
Komentatoriai
rašo,
jog
prevusius studentus, nuo vieno pa
—
Du
JAV
kongreso
nariai
Sasnauskas, 20 metų amžiaus
das sen. Robert Byrd ir devyni Jei ji nutars boikotuoti Olimstato balkono vėl mesta grana
jaunuolis, suimtas 1979 m. gruo
oiadą ja paseks Prancūzija ir Į grįžo iš Somalijos ir pranešė.
pakenkė Sadatui
senatoriai.
ta, žuvo vienas žmogus ir ke
džio 11 d., jau ne kartą buvo
Tuomet atsiras ir dau- *ad tūkstančiai žmonių neturi
Kuba išleidžia
Washingtonas. — Egipto pre- Į Pirmą kartą vyriausybės ar- I talija,
liolika buvo sužeistų. Irako val
KGB tardomas bei kratomas. Nuo
pastogės
ar
maisto.
Tai
pabė
Europoje ir Pietų
džia paskelbė, kad granata mes
gimnazijos dienų jis buvo milici- zidentas Sadatas vakar turėjo į gumentuose prieš Olimpiadą pa giau šalių
gėliai iš Etiopijos, kuri veda
daug "valkatų"
du posėdžius su prezidentu Car- \ naudota frazė "valstybės inte- į Amerikoje,
ta iš Irano mokyklos pastato,
karo veiksmus Somalijos pasie
Havana. — Kubos preziden nors nusikaltėlis pabėgo. Irako
teriu, šiandien susitiks dar sy-; resai''. Gynybos departamento'
nyje prieš sukilusius Ogadeno tas Fidel Castro lankėsi Peru
kį. Ieškoma būdų išspręsti susi- \ pasekretorius Grabam Clytor
Afganistane žuvo
spauda, nors nepritaria Egipto
provincijos gyventojus.
Turkijos partijos
ambasadoje. Jis matė tūkstan prezidento Sadato politikai, ta
dariusią derybose su Izraeliu į pasakė, kad Olimpiados boiko— Irano islamo teismo pir čius kubiečių, kurie susirinko
penki generolai
kliūtį — palestiniečių autonomi- į tas nėra koks partinis politikaieško prezidento
mininkas Khalklhali pareiškė, ambasadoje, laukdami išvažiavi čiau, kalbėdama apie ajatola
Islamabadas. — Pakistano ra jos klausimą. Pagal taikos su- j vimas, bet valstybės interesų
Ankara. — Pirmą kartą per kad amerikiečius įkaitus reikė mo vizų. Castro pažadėjęs vi Khomeinį.vadina jį tuo pačiu
dijas patvirtino žinią iš Afga- tartį šis klausimas turi būti iš- j klausimas,
vardu — "lunatiku".
57 metų Turkijos respublikos tų teisti už šnipinėjimą ir kaltus
Svarbiausi asmenys JAV laikotarpį Turkija neturi prezi nubausti. Jo nuomone, Irano sus išleisti. Peru paskelbė, kad
nistano, kad Kunaro provinci rištas iki gegužės 26 d. Po de-1
Teherano radijas paskelbė ge
joje afganams sukilėliams pa- šimties Egipto-Izraelio susitiki-; Olimpiniame komitete yra ko dento, nes Fahri Koruturk. pa parlamentas, kai bus išrinktas, ji viena negalinti tiek daug ku nerolo Fallahi kalbą, kurioje jis
vyko numušti sovietų karinį he mų klausimas liko neišspręstas.! m iteto vykdomasis direktorius sibaigus jo septynerių metų ka turės svarbesnių klausimų ir biečių, priimti. Ji prašo Kolum pareiškė, jog jo divizijos laukia
likopterį, kuriuo skrido aukšti
Kitą savaitę į "VVashingtoną i rj>on Miller ir pirmininkas Ro- dencijai, pasitraukė iš pareigų. įkaitų likimą spręs, kai turės bijos, Venecuelos, Bolivijos, Ek tik ajatolos Khomenio įsakymo
vadoro atidaryti kubiečiams sa
sovietų ir afganų karininkai. atvyksta premjeras Beginąs. D e r t Kane. Jie abu tvirtina. Dvi didžiosios politinės partijos laiko.
pradėti žygį prieš Irako agreso
vo sienas.
2uvo du rusų generolai ir trys Sakoma, kad jo argumentus I k ac j laikas daug gali pakeisti, to- regali susitarti dėl jo įpėdinio
rius. Iranas skundžiasi, kad Ira
— Vakar į Enewetako salas
Kubos valdžia pasiuntė Peru kas per kelias paskutines dienas
Afganistano kariškiai: vienas prieš Palestinos valstybę labai I m sprendimą dėl boikoto reikė-1 J S j ^ « « * • / « * » * • * »
sugrąžinti jų buvusieji gyvento- j ambasadai maisto ir vandens.
:
divizijos vadas, generolas ir du I ~sustiprino
paskutinis
ištrėmė 15.000 iraniečių.
"
""- 3 ' palestinie
- """ • tų atidėti JAV komitetas turi p i r m i n i n k a / I h s a n Sabri Cag
jai. Salose Amerika bandė sa- j Kai kurie kubiečiai mėtė mais
brigadų vadai, irgi generolai, j čių teroristų puolimas Izraelio
Irakas turi 222.000 gerai gin
layangil, buvę? turkų užsienio vo vandenilio bombas. Visi 500 to produktus atgal per ambasaPranešime sakoma, kad žuvusių! žemės ūkyje, kur arabai užėmė; bai sugebėjo įsibrauti per Izraekluotų
kareivių. Anksčiau šacho
reikalų ministeris. Mažai vilčių. gyventojų buvo iškraustyti.' Da- dos tvorą. Komunistų spauda
kūnai tuoj buvo išgabenti į sos- Į vaikų lopšelį. Visi penki arabai. jį 0 sieną iš Libano, kur jie pra
laikais
Iranas su 415,000 vyrų
tinę Kabulą. Po šio įvykio so-; priklausę Irako globojamai pa-; slinko pro gerai saugomas Jung- kad premjeras Demirel ir jo tei- Į D a r per 33 metus apie 4.000 dar- vadina kubiečius, bandančius iš galėjo tikėtis lengvai sumušti
smgumo partija sutiktų su bu- bininkų "išvalė" salas, kurių yra važiuoti, išsigimėliais, tinginiais,
vietai labai sustiprinę ofenzyvą lestiniečių organizacijai, žuvo, Į tinių Tautų taikos kariuomenės
irakiečius, tačiau po revoliucijos
vusio premj.ero Ecevito siūlo- ĄQ pastatė naujus namus, net chuliganais, valkatomis, narko
rytinėse provincijose.
tačiau tarp žuvusių žydų — vie-' Unijas, pro Izraeliui palankios
padėtis pasikeitusi.
nukasė radioaktyvi' žemės sluok manais ir pan. Havanos radijas
"New York Times". Theodore no kareivio ir vieno ūkio gy-: j_ įbano krikščionių milicijos sar- mais kandidatais.
S o v i e t a i išvežė"
^
^ valymo darbai kaina- pareiškė, kad Peru vyriausybė
Shabad straipsnyje, spėlioja, ventojo —• yra ir žuvęs kūdikis. Į gybas.
nesidžiaugs gavusi tokius valka
vo 100 mil. dol.
KALENDORIUS
kad Sovietų Sąjungos invaziją Sužeisti 10 izraelitų kareivių, j Pirmadienį tarp krikščionių
tas,
kurių
netekimas
Kubai
—
Afganistane sukėlė ir noras ga vienas civilis ir keturi vaikai, milicijos ir JT kareivių įvyko
šimtą kareivių
j
Balandžio 9 d.: Akas, Kasila.
tikras laimėjimas.
rantuoti sovietams afganų natūPrezidentas Carteris pasiuntė susišaudymas, kuriame vienas
Leipcigo,
traukiniu
išvažiavo
Rytų Berlynas. — Sovietų
Aurimas, Dalia.
ralių dujų tiekimą. Iranui suma-1 Izraeliui užuojautos telegramą.: jm kareivis airis buvo sužeistas. Sąjunga vėl paskelbė savo ka- apie 100 sovietų kareivių, 18 p a
Balandžio 10 d.: Makarijus.
— Pietinėje Australijos daly Kleope. Mintautas, Kilnutė.
iinus natūralių dujų eksportą, | Premjeras
Beginąs pareiškė, Į įr io kareivių paimti nelaisvėn.; riuomenės atitraukimą iš Ry-! trankų ir 8 sunkvežimiai. Vakakuris praėjusią savaitę visiš jog pasaulis turi suprasti, ko- j Jungtinių Tautų kareiviai su- i tų Vokietijos. Sovietų prezi-! rų žvalgybos žiniomis, Maskva je ilgos sausros labai pakenkė
ORAS
kai buvo nutrauktas. Afganista dėl Izraelis nenori šalia turėti} ėmė 20 milicijos vyrų. Izraelyje dentas buvo paskelbęs spalio; Rytų Vokietijoje laiko 370,000 žemės ūkiui.
— Oklahomos respublikonų Saulė teka 5:22, leidžiasi 6:23.
no dujos sovietams tapo labai Palestinos valstybės, turi su- dažnai kalbama, kad Jungtinių i mėn., k?d iis išveš iš R. Vokie- kareivių, apie 7,000 tankų. I š Debesuota, laukiama kritulių.
reikalingos. Sovietai gauna iš prasti. kas tie žmonės, kurie nak Tautr kariuomenė simpatizuoja tijos 1.000 tankų ir 2C.000 rusų garsintas kariuomenės išvežu- ^oi^cr-»t,, rinkimuose daugiausia
timis
atvyksta
žudyti
vaikų.
vėsiau,
temperatūra dieną 45 L
Afganistano 5 bil. kubinių me
palestiniečiams ir net praleidžia kareivių. Pirmadienį iš Oschatz mas "vyksta" labai pamažu, ma- balsų laimėjo Ronaldas ReagaSis puolimas parodė, kad ara-, teroristus.
trų dujų per metus.
naktį 36 L
miestelio, į šiaurės rytus nuo j no korespondentai.
nas.

KONGRESAS PRITARIA
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai u2 gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prif kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš. jo mokestj. atžymima iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto
metams >_. metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00
$15.00
$22.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
15.00
22.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
1.5 00
Kitur .
38.00
20.00
15.00
Savaitinis
...
2500

OMAHOS SKAUTŲ VEIKLA

Jau kuris laikas kai skautu puikiai ją pravedė. Ji gerai sugebukle dūzgia elektriniai piukle bėjo į programą įtraukti ne tik
liai, tarška — barška įvairūs ki- skautus, bet ir tėvelius bei kitus
ti įrankiai palydimi jaunatviško svečius.
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsniu- taiso saskautų čiauškėjimo ar garsių
g anksčiau veikusiu skautų vydten nuo 8:30 iki 4:30. šešta- i vo nuožiūra. Nesunaudotu straipsčiaudulių, medžio pjuvenų iš- &ų Dariaus —Girėno ir Prano
dieniais nuo 8:30 iki 12:00
I n j u nesaugo Juos gražina tik iš
šauktų. Kartais pasigirsta ir dar Žižmaro būrelių naujai susida
••
! anksto susitarus Redakcija už
bų vadovo Jono Lileikio ir Jono rius pulk. Juozo Šarausko skautų
•
R e d a k c j a dirba kasdien | s k e l b l m u t u n n į n e a t s a k o . S kelŠarkos nurodymai, bet dažniau vyčių draugovė vasario mėn.
8:30 — 4:00. Se5tad.en.ais j b i
ka)nos prisiuaciiimos
gavu*
siai jiedu labai susikaupę dirba, pradžioje turėjo žieminę iškilą.
* * " * #
, prašymą
skuba, nes laiko kaip visuomet' Savaitgalį praleido
didžiulėje
nedaug. O namie, girdėjau, dar- a m e rikiečių skautų stovyklavie- PADĖKIM
LIETUVIŠKOSIOS
bai irgi nemažesniu tempu vyks- t ėj e . Nors ir miegojom n e palapi- SKAUTYBĖS
vingumo?... Pastarasis veikalas pereina į Donelaičio Metų dek
FONDUI
(LSF)
ta. Vadovės, mamytės, rėmėjos ar nėse, o ugniakuro menkai apšil
žiūrovą ir klausytoją nukelia is lamavimą, vėl grįžta į dainavi
Kovo mėnuo buvo skirtas Lietu
skautukės savo rankomis mikliai domam pastatėly, tačiau vistiek
torijon 200 metų atgal pas Tol mą, vėl atgal į deklamavimą...
Bus svarstoma LJB organizaci minkiemio prūsus, įgalindamas jį Taip šis nuostabus veiksmas vyks
šmaikšto virbalus, adatas ir ki gavom nemažai patyrimo. Paty viškosios Skautybės Fondo dar LB APYL. SUSIRINKIMAS
nės veiklos pagyvinimas, lietuvy pajausti jų nuotaikas, rūpesčius, ta per visą veikalą, palydėtas jos
tokius pagelbinius mezgimo įran rėme, kad kelias valandas užtru- bams suaktyvinti. Chicagos pa
LB
Bostono
apylinkės
metinis
dalinys
prisidėjo
prie
darbų,
iš
bės išlaikymas ir lituanistinis švie džiaugsmus ir vargus. Stebint šį lengvų judesių, gestų bei mimi
kius pagamindamos gražių pagal- j k u s i o ] - kelionėje labai stačiais šiai
vėlių, takelių, užtiesalų, ar kas tais ir be slidžių galima puikiai
- - - rinkdamas komitetą gyvesnės veik narių susirinkimas įvyks balan timas bei Lietuvos laisvės rūpes veikalą, žiūrovą ir klausytoją api kos, užburdamas žiūrovą... Salia
ten bebūtų... Vienam parengime slidinėti ir kad ledo rutulį gali los planavimui. Sktn. Pr. Nedo džio 20 d. 3 vai. p.p. Tautinės čiai. Į suvažiavimą kviečiami visi, ma tokia keista nuotaika, kad pra Dariaus pianino visą veikalą
tūlą skautininke užklausiau, ko ma žaist ir be pačiūžų bei kito pakviesti pirmam posėdy dalyva sąjungos namuose, 4-je gatvė kuriems rūpi lietuvybės išlaiky dedi jausti, lyg turėtum kartu su
(Nukelta i 4 paL).
dėl jos akys taip paraudę, ar ne kių modernių priemonių. T u r ė  vo: s. S. Jelionienė, sį M. Burbie je. Šios apylinkės valdyba yra la mas ir Lietuvos laisvės reikalas. Kristijonu
Donelaičiu
būti
galuojanti. Ji man paaiškino, kad jom progos ir gamtą stebėti. Ge nė, fil. Al. Likanderienė, s. Al. bai susirūpinusi sukviesti gausų
Po suvažiavimo bus vaišės.
prūsų tarpe ir alsuotum jų dva
Advokatų Draugija
tai nuo dūmų. Mat visą vakarą rai išstudijavom bebrų žiemos Karaliūnas, s. Pr. Nedas ir s. R. j susirinkimą, kad galėtų supažinsia. Šitokias nuotaikas sukelia ne
DONELAIČIO
MINĖJIMAS
praleidusi medy
bedegindama fcūstinę, matėm apie tuziną " b r a n Račiūnas. Taip ir buvo išrinktas dinti su valdybos naujais u ž m o
tiek pati muzika, kiek veikalo at VALDEMARAS BYLAIHS
IR
paveiksliukus, o dūmai akis grau giųjų". (Taip vienas iš jaunų komitetas j kuris pareigom pasis- j jais, sujudinti visus bostoniečius
Laisvės Varpo pavasariniu kon likimas scenoje. Čia Laima La
VINCAS BRIZGYS
žę. O vienas skautininkas po ope jų lietuvių kalbos žinovų ang kirstė sekančiai: Al. Karaliūnas — kultūrine veikla. Bostone yra ne certu balandžio il3 d. 3 vai. po pinskienė tautiniuose rūbuose
Teisių daktarai
racijos namie atsigaudamas jau j lišką žodį "deer" ilgai nedvejq- pirmininkas, M. Burbienė — vi mažai, organizacijų, bet kiekvie pietų So Bostono Lietuvių Pilie scenoje žaidžia, lyg pasakų kara
na
vos
vegetuoja
ir
nepajėgia
ką
cepirmininkė,
S.
Jelionienė
—
se
2468
W.
6Sth Street, Chloaco, OL
trečią savaitę su nuobodulio ko damas išvertė į lietuvių kalbą).
čių d-jos trečio aukšto salėje mi laitė lietuvių tautosakoje. Dai
nors
sėkmrngesnio
surengti.
Sukretorė,
R.
Račiūnas
—
iždinin
voja įvairiausių
keistenybių iš Kai kurie jaunesnieji vyčiai, o
Visi teL 778-8000
nima Kristijono Donelaičio mir- nuodama, iš aukšto tono staiga
' medžio drožinėdamas, lipinda- | ypač kandidatai, turėjo gerą pro kas, Al. Likanderienė — spaudos kruskime, pajudėkime ir nesaky-, .
Vaia&doe
parai susitarimą
pereina į žemą toną, žaismingai
mas. Ir visa tai Kaziuko mugės gą pasipraktikuoti virime. Jie tai reikalams ir Pr. Nedas — rengi kime, kad ir be manęs užteks no- i*es200 metų sukaktis. T a i bus pir
rinčių ir oŠAančių. Visų pareiga mas tos reikšmingos sukakties mi
labui. Originaliai mugė buvo nu atliko be priekaišto. D a u g u m a nių vadovas.
Sakoma dvi galvos geriau negu parodyti tautinį gyvastingumą, nėjimas Bostono apylinkėse. Jis
matyta kovo mėn. 23 d.5 bet dėl turėjom miegoti ant šaltų ce
išsiskirs iš panašaus pobūdžio mi
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
susidėjusių aplinkybių ji buvo mentinių grindų; ir tai buvo ge viena, gi šešios visai gerai. Pla- kad ir mūsų atžalynas pajustų ir
nėjimų, tuo, kad jame nebus kal
DR. K. G. BALUKAS
nukelta i balandžio 20 d., sek ras patyrimas, n « ateity visi yra nų ir projektų, kaip sutelkti pi- j tėvų pavyzdžių pasektų. LB apyDR, P. KISIELIUS
nrcusčrijs ir rnetsrų iigCS
bų, o tik meninė prūgrūiiia, SKiimadienį, tuoj po lietuviškų pa pasiryžę panašiu atveju iŠ anks nigų, ne šeši, bet bent trigubai linkės valdyba kviečia, išgirsGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
ta didžiajam mūsų grožinės lite
maldų. Ji įvyks Šv. Antano para to pasiruošti geresnius guolius iš tiek. Jei šiam komitetui pavyks kime jos balsą.
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6449
So.
Pulaski
Road
(Crawford
ratūros pradininkui. Pagrindinę
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
pijos salėje. Kovo mėn. 25 d., įvy žabarų, sausų žolių ar ko kito, nors dalį jų įgyvendinti, iždas be
Medical Building). Tet. LU 5-6446
jos dalį sudaro specialiai minimai
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
kusiam bendram sesių, brolių, kaip kad sueigose anksčiau iš va matant padidės. Tačiau vien gerų LB APYGARDOS ATSTOVŲ
sukakčiai kom. Dariaus Lapinsko
Priima ligonius pagal susitarimą
SUVAŽIAVIMAS
Tel. REliance 5-1811
akademikų ir tėvų
komiteto dovų yra girdėję. Nors dėl to ga norų ir planų bei projektų ne
sukurta "Tolminkiemio kanta
užtenka,
reikia
ir
talkos.
Paruo
vadovų posėdyje buvo sulipdyta na šalto oro daug n u m a t y t ų pro
1980 m. balandžio 27 d. (sek ta". Informacija apie Kristijoną Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 ' DR. WALTER J . KIRSTUK
pagrindiniai programos punktai ir gramos dalykų neįvykdėm^ bet šiama ir planuojama, o jūs mie madienį) 12 vai. dienos metu A
Lietuvis gydytojas
Donelaitį bus koncerto progra
DR.
PETER
T.
BRAZIS
pasidalinta įvairiomis pareigomis. iškila visiems patiko. Neblogai li skautai, filisteriai ir akademi merikos Lietuvių Tautinės sąjun
3925 West 59th Street
mos knygutėje. Joje taip pat bus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
Akademikės skautės, vadovauja pažįstami dar arčiau vienas su kai, draugai ir bičiuliai prašomi gos namuose, 484 E. 4th St., So
atspausdintas visas "Tolminkie
2
4
3
4
West
71st
Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
komiteto
užsimojimus
paremti.
mos Teresės Gaigelytės, praves ati kitu susipažinom, skautininko
Boston, Ma., šaukiamas JAV LB mio kantatos" tekstas, kurį suda Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
Kai
kepsim
pyragus
ir
virsim
kadarymą. Jos pagalbon net Miško Česlovo Senkevičiaus žodžiais ta
Bostono apygardos atstovų suva ro ištraukos iš "Metų" ir lietuvių vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Brolius iš Chicagos žada kviestis. riant. Šia proga broliui Česlovui j vąs kai siūlysim knygas, marški- žiavimas. Į suvažiavimą yra pa
DR. IRENA KURAS
liaudies dainos.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Būtų maloni
staigmena... Tė visų omahiškių, dalyvavusių I nėlius ar loterijos bilietus, kai kviesti JAV LB Krašto valdybos
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Kai vasario 9 d. toji kantata
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
vų komitetas su p. J. Navakiene je Tuntininkų konferencijoj, var kviesim į vakarones, neatsisaky pirm. Vytautas Kutkus, JAV LB
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
buvo
atlikta
Vasario
16-sios
mi
prieky mielai sutiko paruošti du reiškiu padėką už teigiamą kit — apsirūpinkit pyragais ir IX tarybos prezidiumas su jo
0PT0METRISTAS
MEDICAL BUILDING
nėjime
Hot
Springs,
Ark.,
apie
ją
šiltus pietus. O skautės ir skautai, atsiliepimą Skautų Aide apie mus. kava, knygom, marškinėliais ar pirm. Vytautu Izbicku ir Bostono
2 7 0 9 West 51st Street
3200 W. 81st Street
Tel. - G R 6-2400
žinoma, pardavinės savo "kūri Galiu dar pridėt, kad dauguma loterijos bilietais, dalyvaukit vaka apygardos ribose veikiančių litu mūsų spaudoje skaitėme: "Ne
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
nius", paruoš keletą kitokiu pro nepavargę ir parvažiavom. Per ronėse. Vienu žodžiu, pradėkit anistinių mokyklų vedėjai ir mo paprasto dėmesio susilaukė ir ne Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel. RE 7-1168:
rezid. 239-2919
užmirštamą įspūdį... sukėlė komp. 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.
graminių dalykų. Tikimės daug naktį važiavę, nuolatinio lietaus mums padėti LSF1
kytojai.
Dariaus Lapinsko ir jo šeimos vi
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Fil. Al. Likanderienė
svečių, vietinių ir iš toliau. Pa kankinami beveik visi valandėlės
Be
suvažiavimo
darbotvarkėje
zitas
su
jo
naujausiu
žanru
ir
sti
žymėtina, kad ši mugė yra dalis nenusnaudę ėjom į darbus ar uni
DR. J. MEŠKAUSKAS
ATSIPRAŠOME
DR.E. DECKYS
numatytų apygardos ir apylin lium visiškai skirtingu lietuviškos
paminėjimo trisdešimtmečio skau versitetus. Mus prerijos užgrūdi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Hartfordo, Conn., Tėviškės ir kių valdybų bei jaunimo atstovo muzikos pasaulyje, sau panašaus
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervų ir
tijos veiklos čia Omahoje.
no.
Emocinės ligos
Šatrijos vietininkijų sesės ir bro pranešimų, pranešimus darys JA ir lygaus neturinčiu muzikos kū- j
2454 West 71st Street
Vasario 23 d. didokas būrys se
Bendrai paėmus, mūsų skautiCRAWF0RD
MEDICAL
BUILDING
V
LB
I
X
Tarybos
narė
Vaiva
tiniu...
Kas
nežino
Dariaus
La
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
lius atsprašome dėl praėjusioje
6449 So. Pulaski Road
ja čia Omahoje nesnaudžia. Iš sių, mamyčių ir rėmėjų buvo Skautybės Kelio laidoje tilpusio Vėbraitė - Gust ir lituanistinių pinsko muzikos savitumo, origi
Vai.: pirmad, antrad. ketvirtad. ir penktad.
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
žymesnių
pasireiškimų reikia susirinkę pas Neries t u n t o tun- Kaziuko mugės aprašymo ant- mokyklų vedėjai.
nalumo, naujoviškumo bei ža
paminėti Vasario 16 d. minėjimą, tininkę s. Martą Šarkienę Susi raštėn įsibrovusios klaidos. Turė
Telef. - 282-4422
DR. A. B. GLEVECKAS
kuris labai įspūdingai buvo pra mąstymo dienos proga. Pagrin jo būti: Kaziuko mugė Hartforde,
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vestas vyr. skaučių, ypač jų va dinė Susimąstymo tema buvo na- o ne Hamiltone. Nuoširdžiai atsi
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
dovės Ritos Kovaitės iniciatyva. gingumas. Visos dalyvės n a m o iš
Ofisai:
prašome. Linkime sėkmės jūsų
Specialybė Akiu ligos
Iš pirmosios Tuntininkų konfe- sinešė darbelius, kuriais pratur111 NO VVABASH AVE.
3 9 0 7 West 103rd Street
tolimesnėje skautiškoje veikloje,
4200 NO. CENTRAL AVE.
encijos parsivežus daug žinių ir į tins tunto kraičio skrynią Kaziu- o taip pat laukiame daugiau ži
Valandos pagal susitarimą
Valandos
pagal susitarimą.
jas šiai sueigai pritaikius, tikrai' ko mugei.
nių ir nuotraukų spaudai.
Ofiso tel. — PR 8-2220
Red.
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKSEVlClUS
NUKELIAMAS
(Kalba lietuviškai)
JO K$A
OPTOMETRISTAS
SUKAKTUVINIS
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
MINĖJIMAS
2656 West 63rd Street

i

BOSTONO ŽINIOS

"Contact lenses"

Aušros Vartų tunto 30-čio
minėjimas, dėl netikėtų aplinky
bių, nukeliamas iš gegužės 4 d. į
gegužės 11 d.
Minėjimas bus pradėtas 12 vai.
Šventomis Mišiomis Tėvų jėzu
itų koplyčioje. Po pamaldų iškil
minga sukaktuvių minėjimo suei
ga ir vaišės Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Visus prašome įsi
dėmėti naująją minėjimo datą
ir įrašyti į savo veiklos kalendo
Omahiečių grupė, dalyvavusi I-je tuntininkų konferencijoje pereita rudenį.
rių.
E kairės: Rimas Reškevičius, ps. Stasys Radžiūnas, dabartinis V. Kudirkos Vjos vietininkas. Rita Kovaitė. Ričardas Arnauskas, s. Gražina Reskevičienė, s.
Irena Lileikienė, Kristina Prišmantaitė ir s. Jonas Šarka.

UTUANICOS
JAUNIMO

TUNTO
ŠOKIAI

Sį penktadienį, balandžio 11 d.
Jaunimo centre įvyks Jaunimo
šokiai. Durys atsidarys 7:00 v. v.
Muzika prasidės 7:30 v. v. Gros
net du orkestrai. Muzika bus moiška "Rock'n roll" tipo.
Kviečiami visų tuntų skautai

ir skautės, prit skautai — skau
tės, sk. vyčiai, vyr. skautės, jūrų
skautai — skautės. T a i p pat kvie
čiamas visas lietuviškas jauni
mas ir jų draugai bei draugės.
Šokiai baigsis 11:00 —11:30 v. v.
Informacijai kreiptis į Donatą
Ramanauską 434 — 8428, arba
Vitą Plioplį 7 7 6 — 1 9 3 8 .

Henrikas Radauskas

EILĖRAŠČIAI
(1965-1970)
Pomirtinė Poeojoa knyga.
Išleido Vytautas Saulius 1978.
Tiražas 350 egx, 100 pusi. Knyga
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
na au persiuntimu $6.73. m. gyv
prideda 5% mokesčių — 30 et. Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545
W. 6Srd SC Oricafo, UI. 60629.
•MBBJMHia«K^

Valandos pagal susitarimą

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149

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

Va*, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. JENKINS

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas xr balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamtdiiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTREa
Wheei alignment and balancing.
Brakea Sbock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and fllten.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W « t 59th Strttt — Ttl. GA 6-7777
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto iki 4 v a i popiet.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2 6 5 6 W. 63rd Street
I Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
T e l . - G R 6-0617
6 9 5 8 S. T a l m a n Ave.
Ofiso tel HE 4 2123. namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS

CHIRURGAS
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
2454 West 71st Street
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt. Vai.: pirm . antrad , ketv ir penktad 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St.. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm., antr. treč.
ketv lOiki 6val. Sestad 10 iki 1 vai.

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai : pirm , antr ketv ir penkt
2 - 7 ) Šeštadieniais pagal susitarimą

jaunuolis Romas Kalanta. Vi
si žinome, kokį poveikį į išei
viją, ypač į jos jaunimą, pa
darė tie du vieni iš pirmųjų
Mintys apie darbus, viltis ir ateitį
rezistencijos didvyrių.
P r a d ė k i m e n u o Lietuva
Vėliau pogrindžio spaudos
vokime, ar lietuviškas gyveni
LINAS KOJELIS
Didelė nelaimė ūkininkui, myba, jos pardavimas vals
Vasario 16-ją, Lietuvos n e
Kai
aš
lankiau
lituanistinę
puslapiai iškėlė daugybę var
mas auga ir stiprėja, ar silpsta
kai jis ankstyvą pavasarį pri tybei. Štai iš 19 rajonų, priklausomybės atstatymo
mokyklą ir dalyvavau vaikų dų didvyriškų pasipriešinimo
ir
miršta.
trūksta padaro. Tokiu metu auginančių
cukrinius run deklaracijos dieną, kasmet iš vūnų tuoj p a t sunaikinami.
Pradėkime nuo vaikų. Pa organizacijose, vis girdėdavau dalyvių. J ų tarpe vaikai, jau
sunku jo gauti: kaimynai ne kelius, 11 rajonų neįvykdė šios kilmingai paminime, manau, Medžiai, krūmai, vijokliai, tar
apie Lietuvos okupaciją, apie
skolina, nes ir patys nedaug te kultūros pardavimo valstybei ne tiek dėl to, kad tai įvykęs si lenktyniaudami veržiasi į galvokime apie savo vietovės buvusias partizanų kovas nuoliai i r suaugę, vyrai ir mo
turi, o jeigu reikia pirkti — ten- ketverių penkmečio metų pla faktas, bet turbūt daug la viršų, į saulę, o kiti, lenktynes Kaziuko mugę. Buvo ji gauses apie rusų daromas Lietuvai terys, kunigai ir pasauliečiai,
ka
brangiai
m o k ė t i . nų... Atsilikta ir grūdų ga biau, kad jis artimiausioje isto pralaimėję, drimba žemėn, pū nė ir įdomesnė negu pra skriaudas. Aš negaliu pri inteligentai ir kaimiečiai, vei
kią individualiai ir kolek
ėjusias metais? Ar tautinių šo
Rezultatais liūdni, nes H»»n«i myboje. Dėl to susilpnėjo pa rijoje vėl pasikartotų. Juk Va va ir tręšia gyvuosius.
siminti, kokias viltis tada tyviai. Šiandieną rezistencinis
kių
grupėje
daugiau
šokėjų,
ar
pasak seną žmonių išmintį, š a r ų b a z ė i r s u l ė t ė j o sario 16-ji yra tapusi šiuo metu
dėl jų trūkumo grupė pradėjo vyresnieji siūlydavo Lietuvos pogrindis neberėkia, bet mums
"karvė karvę, arklys arklį su gyvulininkystės produktų ga mums inspiracijos šaltiniu mū
I š džiunglių į
irti? O kaip su lituanistine mo išsilaisvinimui. Kaip prisime kalba, kartais net su mumis ve
ėda".
mybos augimas. Ir čia toli gra sų darbams, mūsų siekiams,
lietuvišką gyvenimą
kykla: ar mokinių skaičius au nu tuometinius jausmus, tada da dialogą. Pasaulis žino, kad
Tačiau tokios bėdos ne žu n e viską galima pateisinti mūsų ateities viltims. Štai ko
Tas džiunglių vaizdas ne ga, laikosi toks pats a r ma atrodė, kad viskas Lietuvoje Lietuvai ne tik skauda, bet ir
priklausomos Lietuvos ūkinin vien blogomis oro sąlygomis". dėl ir aš noriu pasidalyti min
buvo tamsu, tylu, niūru. Apie kodėl skauda. Rezistentai, atsi
• • kui retai teištekdavo, nebent
Toliau savo pranešime P. timis apie ateitį, apie viltį, apie palieka . manęs iki šiol. J i s žėja?
1960-sius, kaip pasakoja viena kreipę į mus, raportuoja:
Pereikime prie vyresniųjų.
pas blogai ūkininkaujančius, Griškevičius ypatingai skun į naują Vasario 16-ją vedan patvirtina visiems gerai žino
stovyklautoja,
skautų
sto "S.O.S. — gelbėkime Petkų",
mą tiesą, kad gyvenime įvai Ar šiais metais Naujųjų Metų
nusigyvenusius. O dabarti dėsi pašarų gamybos stoka, čius darbus.
vykloje
vaikai
buvę
skatinami
rios apraiškos arba auga ir sutikime buvo daugiau žmo
"Gelbėkime
Gajauaką",
nėje okupuotoje Lietuvoje toks pabrėždamas, kad čia "yra
gerai išmokti lietuvių kalbos, "S.O.S. — rusifikacija p r a d e
stiprėja,
arba
silpnėja
ir
mirš
nių negu praėjusiais? Ar Vasa
nusigyvenęs ūkininkas yra pa daug tūkumų ir netvarkos...
Augame a r b a žūstame
nes, girdi, Lietuvoje vykstanti d a m a vaikų darželiuose!" Kas
ta.
Tačiau
a
š
tą
tiesą
priimu
rio 16 proga surinktoji pinigų
Gyvulininkystės
komplek
ti valstybė, tiksliau jos dva
tokia intensyvi rusifikacija, nežino apie didėjantį pasiprie
Yra
sakoma,
kad
vienas
ar
jau
ne
kaip
vien
logiško
galvo
suma šiemet praaugo pra
rai— kolchozai bei sovchozai. suose ir ūkių fermose gyvulių,
kad už 10 metų niekas Lie
Pašaro
galvijams
stoka ypač prieauglio, kritimas vis pora faktorių, palietusių žmo jimo išvadą, bet kaip gilų ėjusius metus? Ar metinis LB tuvoje nebekalbėsiąs lietuviš šinimą didėjančiam okupanto
Lietuvos žmonėms dabar nebe dar didelis ir su tuo taikstytis gų ypač jo jaunystėje, gali iš asmenišką ir kartu pasau apylinkės susirinkimas šie kai. Tai sakau n e kam prie spaudimui, t a s to žinoti neno
ri. Rezistencijos augimą ga
naujiena. Pernai i r užpernai negalima. Daugelis ūkių ne pagrindų pakreipti žmogaus lėžiūrinį pergyvenimą. Džiung met buvo gausesnis už praėju k a i š t a u d a m a s ,
b e t lime n e t pasverti svarais ir
galvoseną,
pasaulėžiūrą
ir
vi
lių
vaizdas
man
nebeduoda
rasių metų? Ir t.t.
dėlto reikėjo išpiauti tam tikras įvykdo žemės ūkio produkcijos
paryškindamas faktą, jog po uncijomis. Pasverkime tiktai
są
gyvenimą.
Toks
veiksnys
m
y
b
ė
s
.
J
u
k
i
r
v
i
s
o
j
e
Iš visų tų faktorių sumos —
galvijų skaičius. Pereitų metų pardavimo valstybei"; čia jis
partizaninių kovų užgniau J A V LB 1972 išleistą leidinį
gali
būti
karas,
mokytojo
civilizacijos
istorijoje
ir
dabar
mokyklų, jaunimo organizaci
blogas ruduo, dažni lietūs ir ki išskaičiavo atsilikusius rajo
asmenybė, knyga, draugas ar ties pasaulio gyvenime niekas jų, spaudos, kultūrinės ir po žimo Lietuvoje buvo tylu i r "Violations of Human Rights
tos gamtinės sąlygos, o ypa nus.
šiaip koks nors įvykis. Vieno nestovi vietoje. Cia įvyko vie litinės veiklos — galime sprę liūdna. Tauta tyloje turėjo per- in Soviet Occupied Lithuania"
tingai kolchozinė neadaira že*
siorentuoti naujoms perspek ir palyginkime su svoriu išleis
apie
išeivijos
mės ūkio reikalus d a r
Kalbėdamas apie pašarų tru tokio įvykio esu a š paliestas nas pasikeitimas, čia antras, s t i
tyvoms ir subręsti naujoms tojo praėjusiais metais ir
pablogino. Daugelis ūkių pa kumą, P. Griškevičius ragino prieš ketverius metus, jo povei čia trečias. Čia idėja gimė, ten gyvastingumą. Kuria krypti pasipriešinimo formoms.
kis
įtaigojo
mane,
formuluo
judėjimas
subiro
ir
numirė.
Ir
pamatysime skirtumą. Fiziš
mi, stiprėjimo ar silpnėjimo, ju
šaro pradėjo stigti jau sausio organizuoti maisto atliekų rin
Kas
atsitiko
per
paskutinius
jant
šios
dienos
mintis,
ir
ly
vargas
tam,
kuris
vis
tebeneša
k a s svoris tiesiog propor
da JAV-bių ir viso pasaulio lie
mėnesį, o ypatingas stiglius kimą miestuose, jų gabenimą į
10
metų?
1972
kovo
19
išėjo
pir
dėjo
į
V
a
s
a
r
i
o
16-sios
mirusių
idėjų
vėliavas.
cingas pateiktų faktų gausu
tuvių bendruomenė? O dar
reiškiasi dabar, ankstyvojo pa sovchožus bei kolchozus; ra
masis
"LKB
Kronikos"
nume
minėjimą.
mui.
I r faktai sako, k a d
Iš džiunglių grįžkime į lietu svarbiau, kas vyksta okupuoto
vasario metu. %
gino gyventojus geriau ap
ris.
Ar
prisimename,
kaip
su
Buvo
taip.
Prieš
ketverius
okupantui,
Nenuostabu todėl, kad oku dirbti ir įsėti savo daržus, lai metus ateitininkai buvo pa višką gyvenimą ir visi pagal je Lietuvoje. Ar ten lietuviš- juo nušvito naujos lietuviško pasipriešinimas
vykdomas
sunkiausiose
sąly
puotosios Lietuvos spauda pil kyti karves, kiaules, penėti siuntę mane Kolumbijon pa vjEfsmi mm
gyvenimą viltys? Kalbėdami gose auga ir stiprėja.
n a šiuo reikalu pagalbos paršelius įvairiais būdais di dirbėti su lietuvių jaunimu.
•VĮ' • 1 — — P i
su svetimaisiais, rezistenciją
šauksmų bei nuogąstavimų. dinti pašarų bazę. Kaip labai Mane globojo Slotkų šeima, ku
rusų okupacijai nebeturėjome
J a u n i m a s dešimtmečio
Ypač jų daug kolchozinin- trūksta pašarų matyti iš fakto, ri yra Kolumbijos lietuvių di
įrodinėti buvusiu parizaniniu
perspektyvoj e
kams skirtame "Valstiečių kad fermos raginamos šerti džioji tvirtovė. J i e turi du
pasipriešinimu. Turėjome nau
laikraštyje". Nors Lietuvoje galvijus medžių augliais, pušų ūkius, kuriuos skiria pri
Remdamasis savo asmeniš
ją įrodymą — šviežią dabar
su žemės ūkio gaminiais da bei eglių spygliais... Trūksta mityviausios Pietų Amerikos
ties gyvenimo medžiagą. Ir pa- k a patirtimi, norėčiau atsa
bar i r labai striuka Maskva net šiaudų ir čia. P. Griške džiunglės. Turėjau progų kelis
tys
s u p r a t o m e , k a d kyti į klausimą, kuria linkme
neatiaidi: turi ar neturi, ver vičius prisipažino, kad dabar kartus per tas džiungles ke
pasipriešinimo dvasia tautoje per paskutinį dešimtmetį vys
gas turi savo ponui atiduoti Lietuva šiaudus jau perkasi ki liauti. O jos gi pilnos tigrų,
nebuvo nusilpusi ar mirusi. J i tėsi jaunimo lietuviškoji veik
duoklę. Šiai duoklei išlupti ko tose respublikose," sakyda smauglių ir kitų gyvulių,
toje neįspėjamoje tamsoje ty la? Iš karto nedvejodamas at
vo 6 d. Vilniuje buvo sušauk mas, kad "Reikia greičiau par paukščių ir gyvūnų, nekal
liai tūnojo ir vieną dieną, sakau: stiprėjimo ir kokybiškai
nupirktus
tas
"respublikinis
pasi- sivežti šiaudus,
kaip džiunglėse sėklelė, prasi ir kiekybiškai. Pagrindinės
kitose sąjun cr inės6 respubliko bant apie egzotiškiausias gė
ideologinės organizacijos, atei
veržė į saulę.
les, medžius, krūmus ir kitus
okupuotosios Lietuvos ko se". Tačiau atrodo, kad nei augalus. Tačiau labiau negu
"LKB Kroniką" sekė "Auš tininkai ir skautai, savo prog
munistų partijos, taip vadi "broliškos respublikos", nei pati gamta mane stebino tos
ra", "Varpas", "Rūpintojėlis", ramose ir praktiškoje veikloje
namos ministrų tarybos, parti- medžių augliai, nei spygliai ne gamtos keitimasis, begalinis
"Tiesos
Kelias",
"Laisvės vis labiau įsitraukia į lais
daug
tepadėjo
kolchozams.
niai,
vyriausybiniai,
Šauklys",
"Perspektyvos", vinimo darbus. Geriau pažįstu
jos gaivališkumas. Dažnai,
profsąjungų darbuotojai, kol Štai kovo 19 d. "Tiesos" I psl. lankydamas džiungles, paste
"Alma Mater" ir kt. "Time" ateitininkus ir žinau, kad prieš
chozų s u s ivienijimų tarybų pir paskelbta svarbi žinia "Iš fer bėjau, kaip čia viskas greitai
žurnalas, kai popiežius Jonas dešimtmetį buvo nusistaty
mininkai, žemės ūkio valdybų mų". Korespondencijoje iš auga, o pakirsta gyvybė tuoj
Paulius II ruošėsi vykti į Len m a s jaunimą ruošti vadi
rajono
rašoma:
viršininkai, stambesniųjų kol Plungės
kiją, rašė, kad tautinis pasi n a m a m "pilnutiniam gyve
pat sunaikinama. Iš mažyčio
"Nelengvu
gyvulių
žiemojimo
chozų bei sovchozų vadovai.
priešinimas Rytų Europoje e- nimui", atjungiant jį nuo
daigelio per kelias dienas išau
metu
Rietavo
tarybiniam
ūkiui
Pagrindinis
pasitarime
sąs stiptiausias Lenkijoje, nes praktiškos visuomeninės - poli
ga medelis, žuvę gyvūnai ir au
punktas buvo išklausymas — technikumui į pagalbą atei galai per trumpą laiką kitų gyten pasirodą net keturi pogrin tinės veiklos. Prieš dešimt me
Maskvos statytinio komunis na darbininkai dėstytojai. Jie
džio leidiniai. Lietuvoje gi jų tų afckų stovyklose tautiškumo
pademonstruoda
tų partijos sekretoriaus P. Griš ūkiui perleidžia atliekamą šie
pasirodo daugiau negu dvi p r i n c i p ą
ną,
šiaudus,
bulves,
šak
loms.
nugarą.
Priėjau,
landau
vome
"lietuviškumo
dienų"
kevičiaus pranešimo, kuris bu
gubai ir keleriopai sunkesnėse
kasyti, e ranka slysta- per po
niavaisius.
Antai
vairuotojas
nešiodami
vo labai ilgas ir kurio tik dalį
sąlygose. Būtų, žinoma, liūd suorganizavimu,
pierių. Viską supratau: tos gra
Juozas Daunoravičius ūkiui
tautiškų
spalvų
rūbus
ir padai
perdavė sovietinė spauda.
žuolės kiaulės nupieitos ant po
na, jei mes tą faktą tik užregis
. * - - "
•
-*?
" I ' '
pieriaus. O tvarte knisinėjas! pa
nuodami
lietuviškų
dainų
prie
Pirmiausia P. Griškevičius, perleido 0,5 t šieno, gyvulių
truotume ir juo pasidžiaug
lys- paprasčiausi partekai.
Kito
laužo.
kaip j a u įprasta pas komunis šėrėjai Povilas Bendikas — 1,5
nugara kaip pjūklas. Todėl R.
tume, bet nepadarytume patys
Dovydėną paprašiau, kad
pertus, pasigyrė įvairiais "lai t bulvių, Bronė Grikšienė — 3,5
Dabar daug kas pasikeitę.
tam tikrų praktiškų išvadų.
pieJhi savo pieštuku tas popie
mėjimais", gamybos didėjimu, t šakniavaisių, traktorininkas
Stovyklose
rašomi
laiškai
rines kiaules. Savaime aiiku, ir
Pusantrų metų prieš "Kroni
tas pjfiklines. Kaip atrodo —
maisto produktų produkcijos Juozas Žutautas — toną šiau
kongreso
nariams,
pasirašo
kos" pasirodymą, grąžinamas
matote.
kilimu. Toliau jis pabrėžė, kad dų, dėstytojas Gediminas Srėnuo amerikiečių laivo, suriko mos peticijos Carteriui ir WaldIr dar joms, toms popierinėms,
maisto gamyba turėsianti kas balius — 1,3 t bulvių. Iš viso
Simas Kudirka. Riksmą iš heimui, iš stovyklų į miestus
A. Slartfiaojkienė pridėjo 2ė to
met d a r didėti, ką jis išreiškė ūkiui pašarų perleis apie 400
ri*: ir £29 kilogramus raumenų,
girdo visas pasaulis. Maždaug vykstama demonstruoti. Pa
gyventojų".
Panašių
faktų,
kur
ir
lafinių.
O
ūkis
už
tuos
nesa
šiais žodžiais: "Didelius ir
už metų pasaulis išgirdo jo drą lyginkime "Ateitį" prieš de
mus raumenis ir lašinius, vadjaaatsakingus uždavinius res kolchozinininkai "savanoriš
maJl priesvorį fermos darbuo
sią apsigynimo kalbą teisme. šimtį metų ir dabartinę, reda
tojams be reikalo išmokėję apie
publikos žemdirbiams teks kai" atiduoda savo karvutėms
Dar vėliau iš Kauno miesto guojamą kun. dr. K. Trimako.
S tukstaniius
Prieš sovietinių rusų okupacija besipriešinančios lietuvių tautos
spręsti vienuoliktajame penk skirtą pašarą, skelbiama ir
teatro aikštės už Lietuvos lais Pažanga didžiulė.
kovos
liudininkas
—
pogrindyje
išleisto
„Alma
Mater"
leidinio
metyje. Planuojama, kad atei daugiau.
Matas DALBA
vę liepsnose paskendęs suriko
(Bus daugiau)
viršelis.
Lazdijų rajonas
nančio penkmečio pabaigoje
Mes gerai galime suprasti,
bendroji metinė grūdų ga kokiu būdu tas pašarų "perlei
myba turės pasiekti 3600 tūks dimas" valstybei vyksta: iš
Dabar atėjo eilė iš nustebimo sumirksėti jam — Dariau žygių iškasti ir parvežti, bet rusai nenori
tančių tonų, arba, arba pa skurdžių gyventojų atimamas
bavare
ėmė juoktis taip, kaip juokiasi žmonės su leistis į kalbas. Ar jums Lietuvoje buvo toli iki Tau
didėti 15-16 procentų, lyginant pašaras, kuris buvo jų vie
kutenamomis papadėmis.
ragės?
su dešimtuoju penkmečiu. Tu nintelei karvutei — maitin
ri būti pasiektas Žymus mėsos tojai skirtas. Ir šiuo atveju kol
— Na, tas mūsų biurgermaisteris, cha cha cha...
ALBINAS BARANAUSKAS
— Toloka. Niekad neteko ten būti.
ir pieno gamybos augimas". chozinius baudžiauninkas
Mūsų biurgermaisteriui Pfannenstiehl iš senatvės
— O jeigu, sakysim, Lietuva atgautų laisvę — ar
Minėtos skaitlinės akivaiz buvo priverstas sušelpti kol
darosi negerai galvoje! Er spinnt schon, — jūsų valdžia nedarytų kliūčių parvežti?
Ištrauka iš baigiamo spausdinti
džiai rodo, kad ligšiolinėmis chozinį — sovehozinį dvarą.
paaiškino, rodomuoju dešinės rankos pirštu dary
Lietuvos duoklėmis Maskva ne Kuo jis, atidavęs pašarą šers
— Ne, kodėl? Daug jūsų kareivių iškasė parga
"Vinco Mazurkevičiau8 romano"
dama
sau
prie
smilkinio
ratuką.
—
Vakar
paskelbė,
pasitenkina ir jos turi būti pa savo karvutę, nei P. Griškevi
benti ir po pirmojo pasaulinio karo.
kad privežė pilną pilį lenkų! Patarė nakčiai užkilnoti
didintos.
čiui, nei Maskvai nerūpi. Taigi
— Aš jau girdėjau, kad lietuviai yra civilizuoti
vartus, paleisti šunis, užšauti duris ir pas lovą pasi
23
pavasaris
Lietuvos
žmonėms
žmonės.
Kasdien maldose prašau šventąją Dievo
Tačiau čia pats principas
dėti kirvį. 0 mano namuose, lyg tyčia, ne tik nėra
ir
jų
galvijams
tikrai
sunkus.
Motiną,
kad
jums padėtų atgauti laisvę.
nusiskundė; žodžiais: "lėtai di
— Aš esu lietuvis iš pabėgėlių stovyklos Vaisenš- vyro, bet net nė šuns: mūsų Štrobelis prieš savaitę
b.kv. taino pilyje, — tarė vokiečių kalba.
dėja atitinkamų produktų ga— Labai džiaugiuosi, t a i girdėdamas.
nukratė kojas. Laimė, kad aš ne iš tų bailiųjų... O pas
Atsakyta labai taikliai: bavare net sumirksėjo, it kaimyną Dietl, štai, į aną pusę, degė žiburys per visą
— Ir neabejoju, k a d J i išklausys. Tik nežinia,
Spaudoj ir gyvenime
gavusi samčiu kakton.
naktį, cba cha cha, laukė lenkų... Bet, Gott sei dank, kada.
— Lietuvis?
— Taip.
ne teisybė.
iŠ KOMUNISTINĖS SPAUDOS
— Taip.
— Gal jau tada nebus gyvų n ė manęs, nė jūsų.
O dabar, gerai, — tęsė surimtėdama, —
Šitaip Vilniuje leidžiamas „Valstiečių laikraštis" Nr. 27, 1980.III.1
Kas čia, rodos, nuostabaus? Tautybių y r a pasakykite man šitokį dalyką: kada gi Lietuva vėl
— Visaip gali būti...
vaizduoja kiaulininkystę okup. Lietuvoje.
visokių. Ir visos Dievo sutvertos.
—
O kokiu reikalu dabar norėjote į mane kreip
atgaus savo valdžią?
— Tai nesate lenkas?
tis?
— Šito aš nežinau, — atsakė Matulevičius, dar
— Ne, — paneigė Matulevičius, jau sukdamas labiau stebėdamasis.
Po tokio draugiško, nuoširdaus, šilto pokalbio
galvą, kuriuo galu esąs panašus į mūsų kaimyninės
- Nejaugi Amerika ir Anglija jūsų kraštą taip ir darėsi beveik gėda užsiminti apie tikrąjį apsilanky
Atvažiuoja svetiei 1 AuUteaios
tautos atstovą.
Kirsnos tarybini Okj, ir valdžia
atiduos rusams?
mo tikslą. Tačiau bavare į tai pažvelgė su dideliu
|oos vis veto i iudvietf.
— Ir ten pilyje visi taip pat esate lietuviai?
—
Jau
atidavė.
supratimu.
— Cia kiaulės kaip I i piane
— Lietuviai.
—
Die
Gauner!
Visą
laiką
skelbė,
kad
kovoja
už
•laukusios. — sako. — Gražuo
— Ne lenkai?
lės!
— Nesate pirmasis, n ė paskutinis. Pas mane
tautų laisvę. Tai nematyti jokių vilčių?
— Ne, ne lenkai.
— Tik raikite aržiau, — įspėja
beveik kasdien ateina kas nors pavargėliaudamas:
Matulevičius,
su
liūdna
šypsena,
tik
papurtė
formos vedėja A. SlanCiauskienė.
— Lenkų ten nėra visai?
išbombarduotieji, evakuotieji, karo pabėgėliai, išva
galvą.
— Sutrakdysrte joms pietauti. Tai
-Ne.
§att pakenkti priesvoriams.
— Nesistebėkite, jei klausinėju — turiu asme rytieji iš Čekijos, Vengrijos, Austrijos a r Rumunijos.
— O gal vienas, kitas ir yra?
ApfiC'i kiaules svoCiai i i tolo,
niško
pagrindo (meine persoentiche Gruende). Mano
•esigroti. o tos — nė krust, vi
— Ne, nėra nė vieno.
vyras
žuvo pernai vasarą Lietuvoje prie Tauragės.
sos sukišusios šnipus i lovius.
— Tiktai lietuviai?
O a i , tinote, panorau prieiti
_ Bus daugiau)
Štabo rašte pažymėta ir vietovė, kur jis palaidotas.
— Tiktai lietuviai.
•rCle*, pakasvti joms, graZuo-

Okupuotoje Lietuvoje

LIETUVA, JAUNIMAS IR KOVA DĖL LAISVĖS

SUNKUS PAVASARIS

i

•UŽ** m 4 » i O

J

a U A l U M A V

MtAAJ

* * * * •»*

*AU*K»VA5Aja$
KOVAS

JBILICaiMlAI M l f Al*.

VILNIUS

POKARIO METAI

POPIERINĖS IR PJŪKLINES

koji dvasia ir rezistencinis ats
parumas auga ir stiprėja, a r
jau palaužtas ir miršta?

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 9 <LI

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

BOSTONO 2INIOS

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
MI8CELLANEOIS
B R AL S S T AT E
laisvas žmogus ir tų klausimų
,
OAK LAWN — Savininkas par <.'a!A!^.,',a.-s.aa.a.,'gJs s - asseasacas— i KĖ ISNUOM. KAMBARYS VYRUL
jie labiausiai bijo, — atsakė Ju
duoda 3-jų miegamų mfir.-ir-med.
smuiku pa'lydėjo Lapinsku sūne rašas. Jurašo režisavimas buvo
SIUNTINIAI 1 LIETUVA Atskiras jojimas. Vonia. Marąuette
"bi-level" namą. iy 2 vonios. Židi
lis Aras, tiek daug simpatijų pali keičiamas, jis buvo apstatytas
Parke. Tel. GR 6-6772.
ir kitus kraštus
nys šeimos kambary. 2 maš. gara
kęs publikoje".
šnipais. Ypač valdovams nepatiko
NEDZINSKAS,
4069
Archar
Ava.
žas. Pėsčia nueinama i mokyklas;
Sumll Store or Office
Tad nieko nuostabaus, kad jo Hamleto interpretacija. Sceno
arti susisiekimo. $73,500. Skambint
Chicago, IU. 90633, tai. 927-MM
FOB R £ N T
425-5579.
šiuo minėjimu jaučiamas išskirti je buvo pilna kraujo, iš skerdyk
SSgį' J g f f SJSBJBMBMBSSSMMBMI
on Lithuanian Plaza Court. $125.00
nis susidomėjimas ne tik Bosto los atnešto kraujo, ir kraujas
per month, heat included.
iiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiimiiiiimii
2 STORY HOUSE IN GLENCOE
ne, bet taip pat plačioje apylin liejosi scenoje. Šito valdovai ne
BROKEB — 434-9611
4 bedrooms, living rm., dining rm.
kėje. Tai nauja minėjimo forma, mėgsta. Kraujas gi yra enigma,
and den. 2-room addition with sepagalinti tapti pavyzdžiu kitiems kuri primena jiems jų darbus.
rate entrance from 1^-car attached
minėjimams. Didysis kūrėjas pa
1972 metais Jurašas parašė
P A R D A V I M U I
garage and bsm. 2 rooms in basement,
gerbiamas jo paties kūrybos pa viešą protestą ir už tai neteko
full attic. Large patio with 20'x4O'
grindu atliktu naujo kūrėjo dar darbo. - Jūs esate įsitikinę, kad Prieš trisdešimt metų. Būrelis spaudos žmonių Augsburge, Vokietijoj, pa swimming pool. Lot 60' x 128'. Price Apdraustas perkraustymas
MOVING SALE — 5159 S.
Įvairių
atstumų
bu.
sirengę
išvykti
į
Ameriką.
Vidury
su
kortele
kišenėlėje
"Draugo"
ben
Wood
St. 2nd floor — f r o n t
sienos girdi, ką jūs kalbate. Jūs
$127,000 or best offer.
dradarbis
Jonas
Mikeliūnas,
East
Chicago,
Ind.
Tel.
376-1882
arba
876-5996
TeL 471-6283
netekote draugų ir esate izoliuo
Call 640-2543 or after 6 p. m.
Sol Laima Lapinskienė
Nuotr. A. Laukaičio
tas, ir jūs prieinate tokių min
835-0462
lllllllllllllllllllllllillliuiliuiiuilllllllillll.
"Tolminkiemio kantatos" atli čių, kad turite darytį kritišką
— kalbėjo Jurašas kurie vyksta kas mėnesį, kviečia nepakenkus.
kime pagrindinis vaidmuo tenka sprendimą,
D S MB S I O 1
Dėl čia atvykstančių kultūri
solistei, kuria bus Laima Lapins korespondentui. Ir režisierius pa prelegentus iš skirtingų sričių.
demonstruoti,
kienė, mezzosopranas. Bostono siryžo išvykti iš Sovietų S-gos. Praeitą kartą kalbėjo Mykolas ninku, nereikia
KILIMUS IR BALDUS
10% — 1 0 % — SO% ptftlM
nes
tai
ekstremizmas.
Reikia visur 7 kamb. namu. 2 vonios. Gazu šil
Drunga
apie
Lietuvis
ateities
pro
Jurašas keturis metus jau yra I
o i apdrauda ano usjnlss ir
lietuviams ji yra beveik negirdė
Plaunama
Ir
vaškuojame
bllio pa mus.
vadovautis
sveika
tautine
nuovo
dymas. Marquette Parke. Dėi ligos
ta. Cia ji savo balsą parodė tik Amerikoje. Jis gerai išmoko ang-į blemas, o šį kartą Stasys Lūšys
visų
rūšių
grindis.
ka. Dėl sąvokos: Lietuva, "Šių die parduoda pigiausia kaina. $29,500.
FRANK
ZAP0LIS
Boleslovo Lapinsko mirties meti liškai, ir ieškodamas darbo rado "Aktualiais klausimais".
BUBNYS — TeL R E 7-5168
Prelegentas savo paskaitą pa nų Lietuva" ir panašiai. Tokių
ni* minėjime, giedodama bažny draugą, Trinity Sąuare Reportory
Talei.
GA
44154
PuflrJaoaio mūro 22-jų metų bunsąvokų
n
ė
r
a
.
Y
r
a
t
i
k
okupuota
dalino
į
dvi
dalis:
laisvinimo
pro
•Vi
W.
ttth Street
Co.
direktorių,
kuris
Jurašui
pa
fak>w.
2
miegami.
Pušų
sausas
beisčioje ir vėliau siaurame ratelyje
Lietuva,
t
a
i
p
ir
reikia
ją
vadinti.
blema
ir
bendravimas
su
kraštu.
mentas.
Graži
vonia
ir
ekstra
tuale
tikėjo
pastatyti
šį
veikalą.
Jeigu
atlikdama ištraukas iš D. Lapins
Čia tik trumpa paskaitos sant tas. Ceirtr. oru Šildymas ir vėsinimas.
ko kūrinio "Bolyvera". Tada sa Maskvoje reikėtų vienerių me
Laisvės troškimas esąs įgimtas
rauka.
Paskaita tikrai buvo aktu Karpatai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
paruošti, pas visus. Visos tautos, didelės ar
vaitraštis "Keleivis" apie ją taip tų tam pastatymui
ali
ir
įdomi.
Buvo keliami klau lite užimti. Marąuette Parke. — ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus rfOJP VVANTED — MOTERYS
rašė: "Laima Lapinskienę mes tai čia, Amerikoje, Jurašas tą mažos veržiasi į laisvę ir jos
daiktus. Ir i£ toli miesto leidimai ir
$52,500.
pilna apdrauda.
jau pažįstame kaip gabią dramos darbą atliko per 6 savaites. Pasta trokšta. Mūsų tėvynė yra oku simai ir diskutuojama. I klausi
GENERAL OFFICE WORK
Platus sklypas. Geroje vietoje in
Tel. — WA 5-8068
aktorę, bet šį kartą ji visus nuste tymas buvo Jurašo didelis lai puota, bet kova už laisvę ten ve mą, ar šiais metais saugu vykti
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
Knowledge of accounting reąuired.
bino ir savo muzikiniu talentu — mėjimas. Režisierius naudojo sa dama labai atkakliai. Ji yra žūt į okupuotą Lietuvą, prelegentas
Paid
holidays and vacation. Hours
atsakė
State
Departamento
žo
Oflta veikia automatinis telefonas. i!iiiiiiiiiiiimiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiimiiimi» from 8:45 to 4:45. Non-smoker
moderniškuose Dariaus kūriniuo vo kūno judesius režisuodamas, būtinė. Ji vedama ne tik n a m u o 
džiais,
kad
šiais
metais
nepa
se puikiai valdomu stipriu ir pla šalia kalbos, nesitikėjo tokio di se, bet bažnyčioje, kalėjimuose ir
{•airių nreitlu psrirlnfcimin BM- preferred.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai bran*iat
s] mft*a sandelio.
taus diapazono balsu bei raiškia delio pasisekimo ir tokios daugy net Sibire. Į tą kovą yra įsijungusi tariama.
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
GALL MR. MARES — 795-5150
COSMOS
PARCELS EXPRESS
veikalo interpretacija". O "Drau bės žmonių ir jų šilto priėmimo.
visa tauta. Pavergimas yra tota
bei pavardę, kada jums patogu namus
PARENGIMAI
apžiūrėti.
atiw. St, Chicago, m.
Man asmeniškai labiausiai įs linis, todėl ir kova prieš pavergė
go" dienraštis ta pačia proga pa
Laisvės
V
a
r
p
o
k
o
n
c
e
r
t
a
s
ba
trigo
šis
Bostono
kritiko
klausi
žymėjo: "Laima Lapinskienė turi
jus yra totalinė. O tai kovai ves
SIUNTINIAI I LIETUVA
LITE TYF1NG — FDUNG —
tikrai žavėtinai puiku balsą ir jį mas: — Ar jūs galvojate, kad ko ti visos priemonės yra geros ir leis landžio 13 d. 3 vai. p. p. Lietu
Tek!. - 125-27*7
PHONE WORK
pralaimėjimas tinos. Iš tos kovos pasitraukia tik vių Piliečiu d-jos salėj So. Bosto
puikiai valdo. Jos balse girdėjome munizmas yra
Vytautas Valantinas
Salary will be commensurate with
ir paukšteliu čiulbėjimą, ir bičių kaip sistema? — Be abejonės — išgamos ir niekšai. Ir juo okupa ne.
2625 West 71 si Street
lilIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIilUilUilIIIIlUUUIUU
ability. Modern office. Fringe beneatsakė
Jurašas,
—
pralaimėjimas
T
a
u
t
i
n
i
u
šokių
ir
muzikos
dūzgimą."
cija ilgiau tęsiasi, tuo ta kova la
fita — Paid vacation.
T6Ii
737*7200
ar
737-8534!
iiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiuuuiiuuiiiinn
Chicagoje įvykęs jos rečitalis ne tik ekonominėje srityje, bet ir 1 biau stiprėja. Tą matome iš ten koncertas gegužės 3 d. 7 vai.
Contact
susilaukė aukšto muzikos žinovu kultūrinėje. Ką jie padarė su Ce- leidžiamų pogrindžio laikraščių. Brocktone, North Junior High
Bažnyčios School salėje. Programą atliks •era
Lioenscd, Rondsd, Insnrtd
Įvertinimo. Dideliu pasisekimu ji | koslovakija, tokia kultūringa vals- Į "Lietuvių Katalikų
MR. RAY DU0A
koncertavo taip pat Pietų Ameri ' tybe. Mes visi buvom labai dėl to Kronika", "Aušra", "Perspekty tautinių ŠOKIU ir muzikes g'upe
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
nusiminę.
Komunizmas
yra
pra"Sūkurys".
vos"
ir
kitų.
Vienas
vėlesnių
atei
343-8667
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
koje. O prieš keletą metu ChiLietuvių Bendruomenės Bos
vių iš okupuotos Lietuvos muz.
plytelės. Glaas blocks. Sinkos vamz
cagos mieste Kurt WeiH operoje laimjimas visose srityse.
NBGHBORHOODl
E<|ual opportunity employer
džiai išvalomi elektra. I automatą ga
Jurašas yra kuklus, savo me A. Jurgutis liudija, kad kovoje su tono apylinkės visuotinis susirin
"Mahagony" atlikusi pagrindinę 1
* i
U.S.A.
lit*
kalbėti lietuviškai, palikite pavar
kimas
įvyks
balandžio
2
0
d.
7
"Jenny" rolę, Laima Lapinskienė nui atsidavęs žmogus. Ką jam at okupantu žuvo daug tūkstančių
de.
Ir telefoną.
VVe'll
heip
you
make
The
right
movė.
laimėjo
nominaciją
Jefferson neš tolimesnis gyvenimas Ameri geriausiu Lietuvos sūnų ir duk vai. Tautinės Sąjungos namuoVYRAI LR MOTERYS
SERAPINAS — 636-2860
Amard, kaip geriausia tu metų koje, nėra žinios. Bet dabar Niko- ru. Tačiau okupantui išžudžius i se, So. Bostone.
J E I G A L V O J A T E inimiiimuniHiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiuiimi
lai Erdman veikalas "Savižudys"
. 1. partizanus, pasipriešinimas ne-Į Motinos dienos minėjimas ir
KEY FUNCH OPERATORS
interpretatorė.
PIRKTI AR PARDUOTI,
atidarė Jurašui naują pasaulį, ir j sustojo, o jis auga. Kalantos susi- Į rankdarbių paroda gegužės 4 d.
Leading National Health Care Con
Kai pernai spalio 20 d. Laima
fiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiim; sulting Firrn is steeking a High School
Kreipkitės j
amerikiečiams parodė koks "ro deginimas, futbolo
rungtynių 3 vai. p. p. Tautinės S-gos na
G.raduaie with a minimum of 6
ir Darius Lapinskai atliko meni
months expenence om IBM 129.
jus" yra už geležinės sienos.
riaušės Vilniuje yra t a m pasiprie muose. Rengia Moterų Federaci
One
day & 1 evening position availnę programą Clevelande, "Drau
BUDRAITIS REALTY 00.
jos Bostono klubas.
Elena Vasyliūnienė šinimui geriausias įrodymas.
able. We offer an exc. benefit paokgo" dienraštyje apie juos taip bu
age. Call for appointment:
Šv. Petro parapijos 75 metų -su
6600 S. Putoki Road
Laisvojo pasaulio lietuviu išei
vo parašyta: Jie "klausytojus gi GRAŽIAI PRAĖJĘS VAKARAS
866-1500 — E z t 225
vija, kuri sudaranti apie ketvirta kakties minėjimas ir parapijos su
Tfl.
—
767-0600
liu poezijos, muzikos ir dainos
Radijo
Valanda
jau
J
S
metus
tar
MEDICL'S
SYSTEMS CORP.
eiga — reunion gegužės 11 d.
nauja N«w Jersey, Nsw York Ir ConSeniausia lietuvių radijo pro dalį tautos, kai kur gal nesanti Lantaną restorane,
Independentry
owned
and
operated
montažu — rečitaliu nukėlė į
990
Grove
St,
Evanston, Illinois
neetieut lietuviam* !
Randolph,
Kaa šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
tragišką, herojišką, laimės pra grama Naujojoj Anglijoj, kuriai darbuose vieninga, bet laisvės Mass.
B«BSaBBVBB«MBBBl9S*B«SaaBBe9M
piet U WEVD Stoties New Torks An Eo.ua! Opportunity Empioyar M/F
giedruliu, laisvės ir vergovės mū vadovauja Steponas ir Valentina troškimas esąs pas visus ir toje
1120 kll., AM ir nuo T iki t Tai
vak. 87.9 mef. FM.
sų tautos istorijos momentus. Minkai, atšventė 46 metų sukak srityje esame vieningi. Bet ir tas
BIRŽELIO M I N Ė J I M A S
niiiiiiuuiiiiiiiiiiHiniiimiiimmiiiiiiiiiH
Reikalinga
Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS
"MŪSŲ tautos istorija" buvo gra tį kovo 23 d. Lietuvių Piliečių nevieningumas esąs — save per
4
butai.
Mflrinls.
Lemonte.
Birž. 14, šeštadienį, pamal
vertinti, o kitus nutylėti.
234 Sunlit Drive
žus deimančiukas mūsų jaunų ta draugijos salėje.
s-Jų butų mūrinis. Gerai užlaiky
dos
už
išvežtuosius
į
Sibirą
6:30
Watohung,
N. t. 07069
Dirbti pilną a r daliną laiką.
lentų sceninėje veikloje. Rečitalio
Ryžtas ir vieningumas esąs di
Sveikino So. Bostono Liet. Pi
TEL - 75MOI (311)
tas-. Marąuette Parko rajoną.
v.
v.
Šv.
Petro
lietuviu
parapijos
mintys buvo vertos susimąstyti. Ir liečiu draugijos pirm. Danielius džiausias Sibire, kalėjimuose ir
PRMTTVE ARTS
Resotranas su namu ir visais įren- ifiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiuitiuiiiiiiiHiiiin
reikia sutikti su Laimos cituoja Averka ir visuomenininkas An okupuotoje Lietuvoje. Tačiau ir į bažnyčioje. Po pamaldų parapi835 N. SDchigan Av., TeL 337-2011
7išeivijanegali
' ,. būti
, - , . ram
„ -i ir
• nevie
„ „ „ - J Jjosį salėje
V . ..
ŠIMAITIS REALTY
mais žodžiais: "Tiek daug erdvės tanas Andrulionis.
- ' viešas minėjimas,
^
g į
iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiinui
lasmaaca
— Income Tax
žvaigždynuose ir tiek mažai vie
iiiiimiimiimmiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
Cambrid
Puh]ic
LibrarV)
Gražią meninę programą at nmga ir nedrausminga. Savo pa-,
Notary
Publie
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
tos žmogui".
... _
,
,
. ,
ARA FOOD SERVICE
liko "Paslapties" mišrus kvarte grindinėmis organizacijomis.
INCOME TAX SERVIOE
J
s
_ 'T. . .
449 Broadway, vyks nuo balan- 2951 W. 63rdSt.. 436-7878
tas,
vad.
Jurgio
Petkaičio
iš
W
.
NOTARY PUBLIC
C0MPAMY
JONAS JURAŠAS
V
kas, Altas, Balfas ir Lietuvių,
•" '
Bendruomenė
Hartfordo,
Conn.
Kvartetą
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NOW
HTRING
AT BAXTER
TELEVIZIJOJE
esame
gerai neturi.
orga..
— tautybės
vavo Irena Petkaitienė, Sofije nizuoti, ko kitos
MitmiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiuiuiiini
TRAVENOL
LABS,
Deerfield, BL
Taip pat daromi VERTIMAI.
Bostono
Balandžio 3 d. televizijos 2 Alienė, Gražina Aleksandravi- Tos visos mūsų organizacijos at • Moterų Federacijos
GIMINŲ iškvietimai, pilsomi
d. 2:30susirinkimas
vai. Lietuviųbalandžio
Piliečių 19
d- MmininiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuif
V CASUERS
PILJETYBSS PRAJYMAI ir
stotis rodė pasikalbėjimą su reži čienė ir dr. Izidorius Alis. Irena lieka labai našų darbą. Tarp pir klubo
kitokie blankai
jos
direktorės
kambary,
prelegen
V SALADMAKERS
sieriumi Jonu Jurašu, perpintą Petkaitienė ir dr. Iz. Alis daina mųjų trijų nėra
nesutarimo,
BUTŲ NUOMAVIMAS
miimmmmiiiiiiiiuiiiiuiiuuiuuuiiniM V C0OKS V GRILL C0OKS
neseniai pastatyto
vaidinimo vo solo ir duetus. Dainos buve bet su LB buvę susiginčyta. T a s tas dail. Julius Špokevičius.
Namų pirkimą* — Pardavimas
"Savižudys"
scenomis, Jurašo gerai parinktos, kas sudarė įdo yra negerai. Pageidautina, kad
Full or Part Time
fiiiiiiiinimiiiiiimimmimiiiimiiiimiin
AUKOS
T
A
U
T
O
S
F
O
N
D
U
I
režisavimo momentais ir jo pasi mią ir skambią programą. Jų dai visos organizacijos
Exceiient
starting salary plua
pagal savo
Draudimai — Valdymą*
major medical, life insurance and
kalbėjimą su "Boston Globė" dra nos buvo labai šiltai priimtos. paskitį dirbtų vieningai.
Onos Kruopienės atminimui
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
retirement program. Apply:
mos kritiku. Tą pačią dieną "Bos Pantomimikas Paulius Rajecką?
šermenų metu Tautos
fondui
Bendravimas su kraštu
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
8 AJL—10:30 AM. or
ton Globė" jdėjo straipsnį apie iš N. Y., su Mykolo Drungos tal
aukojo: Bronius Kruopis 20 dol..
Notariataa — Vertimai
Pardavimas
ir
Taisymas.
1:30 P.M.—l P.M.
Jurašą, kurio mintys sutampa su ka atliko įdomią pirmą kartą Bos
Išeivija yra tik dalis tautos. Kad po 10 dol. — A. Januška, J. Kuo
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
ASK FOR MR. DeMARCO
rodytu filmu.
ši dalis nesuvystų, reikia drėg dis, H. Čepas, po 5 dol. — T . Botone matytą programą.
M W , M St., tai. 77t-l«M
1
Baxter
Parkway, Deerfield, A L
mės.
Tas
drėgmės
šaltinis
yra
Lie
gužienė, E. Juciutė ir E. V Kuo
Po koncerto buvo "Miss LithuFilmas buvo pradėtas Vilniaus
iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiiuiiiun
AI, aV}uat uvporvunltv omiMoya*
J.
B
A
C
E
V
I
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tuva.
1966
m.
Clevelande
ir
vė-|
džiai.
dramos teatro plakatu, kuriame ania of N. E." Balius pagerbt'
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiimiii
C529 8. Kedzie Av. — 778-2233
liau
Wbite
Plains
visos
centrinės
Perskaitę "Draogą" duokit*
Jurašo vardas figūravo kaip reži šių metų gražuolę Nijolę Iva
4MMHIIIIIIMIIIIIIIIIIU11UUIIU1U1IIIUUIIU
PALAIDOTA
ONA
sieriaus. Šiandien Jurašas yra va nauskaitę iš Mattapan, Nijolė organizacijos sutarė, kad lietuvis
^ kitiem* pasiskaityti.
REMKTTE "DRAUGĄ"
su
lietuviu
turi
bendrauti.
Ta
KRUOPIENĖ
dinamas "direktorium egzilėje", ir Adolfo Ivanauskų dukrelę, ku
DABAR
ri pradėjo pirmą šokį su save čiau tam bendravimui trukdo
vardas, kuriuo jis gali didžiuotis.
HELP
VYANTED— M A L Ė k F E M A L X
Carney ligoninėje m i r ė Ona Į S I G Y K I T E
okupantas.
Todėl
viešo
bendravi
Nikolai Erdman'o tragikomedija palydovu.
Kruopienė Velionei prieš dešim
•
• ' « • • •
—
"Savižudys'\ statyta Providence,
šeimininkės sudovanojo puikiu mo nėra, o yra tik asmenų pri tį metų padaryta inkstų opera iiiiiimiiiiiiimiimiiiimiimiiimimiiiiiii
R. L, atnešė Jurašui amerikie rankdarbiu, taipgi iškepė skaniu vatus. Tokio bendravimo reika cija. Be to ji turėjo ir daugiau svei
tiškos kritikos pripažinimą ir kepiniu. Esame dėkingi vyriau lauja ir mūsų tautinė drausmė. katos negalavimu. Todėl po tos
We have IMMEDIATE OPENINGS for:
simboliškai Providence miesto siai šeiminkei Monikai Plevo- Apie kokį nors kultūrinį bendra
(Nukelta ; 5 psl.)
V TOOL & D U MAKERS douineymen - Days
meras įteikė režisieriui to miesto kienei ir jos pagelbininkėm, Vy vimą nėra nei kalbos, nes okupan
I dalį paruošė
tas
to
neleidžia.
Iš
ten
jie
gali
PETRAS JURGĖLA
raktą. Tuo raktu režisierius ati tautui Jurgėlai, visiems už talką,
V HYP0 TOOL GiRINDCRS (Days)
darė naujo gyvenimo kelią ir už piniginę paramą ir skelbimus kon siųsti viską, bet į ten okupantas
II
dalį
redagavo
nieko neįsileidžia.
v TURRET LATHE (Jounieymen - Nights)
darė senąjį, už geležinės uždan certo programos knygoje.
PAULIUS JURKUS
gos esantį pasaulį. Jurašas, gimęs
Jaunimo kelionės, ypatingai su
Steponas ir Valentina Minkai
V HARDINGE BENCH LATHE SET-UP t 0 P E R A H
Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
Lietuvoje, nepriklausomas mąsty
augusio ir gerai tautiškai susi
(loumeymen - Tfights)
ciškonu spaustuvė. Didelio formato,
Nauja stetyha ir bet koka
tojas, režisuodamas veikalus Lie ST. LŪŠYS — AKTUALIAIS
pratusiu, nėra pavojingos. Kiek
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
TOP WAGES . . . UNION BENEFITS . . . OVERTTME
KLAUSIMAIS
rmmu remontą*.
tuvoje, pavergtoje, interpretavo
pavojingesnės
pačių
jaunųjų.
siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar
Gompany
paid medical plan ktctndbag eye and dental care.
pagal savo supratimą. Tas nepa
Moterų federacijos
Bostono Juk ten jiems skiepijama tik ko Pasinaudokite žiemos sezonu
prideda 54 et valstijos mokesčio.
APP1.Y LV PERSON OR CALL — 6 7 1 - 3 0 0 0
Vidaus remontams.
tiko sovietiniam režimui. — Ar klubo susirinkime kovo 29 d. pre munistinė Lietuva, visa kas yra
Užsakymus
siųsti:
BRONIUS BlACnJKEVICiTJB
jus buvote nusistatęs prieš reži legentu buvo pakviestas visuome po 1940 metų. Tad bendravimą
BINKS MAMUFACTURIMG COMPARY
DRAUGAS,
4545
W.
63rd
St..
mą? — paklausė Juaroš "Boston nininkas, Vliko veikėjas Stasys su kraštu, kiek įmanoma, reikia
VYTENIS iYGAS
9201 W. Belmont Avenue
Franklin Park, IL
Chicago, IL. 60629
Globė" korespondentas. — Ne, aš Lūšys. Klubo pirm. Elena Vasy plėsti, bet tas turi vykti privačiai, Skambbit po 6 v a i vak. 448-7871
An £qual Opportunity Employer M/F
tik kėliau jiems klausimus kaip liūnienė kiekvienam susirinkimui, su sveika nuovoka, kad niekam
iiiiiiiiiiiiiiiiuiifiiiiifimiiiiHiiiiiiiiiiitiiii l l
(Atkelta i i 2 paL)
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PASKUBĖKIT

VILIMAS
M OV I NG

VALO M E

MOVING

RECEPTIONIST

Valdis Real Estate

PLUMBING

Lietuvos atsiminimai

PARDAVĖJA-AS

INCOME TAX

TELEVIZIJOS

B E L L REALTY

GEN. POVILAS
PLECHAVIČIUS

Z-M Construction Co.
mc.

MACHINISTS

— ' IHi-H
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•mm
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j Rokiškio — A. Bazarauskas, Uk- į neįmanoma čia išvardinti. Apie DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 9 d.
' mergės — VI. Žilinskas ir Kel- j pašto tarnautojų išgyventas bol
mes —Vasiliauskas. Šiaulių Daš- ševikmečio dienas dalinai apraj
to
valdininkai atleisti — Br. Ja- syta paštininku atsiminimų kny
PATIKSLINIMAS
Kovo 2 mirė dipl. teisininkas Tik prieš porą metų persikėlė į
I ras, K. Šnaras ir Panevėžio vyr. goję "Nuo krivūlės iki raketos".
F. Gaudušas. Po 12 valandų Chicagą. Čia ir mirė būdamas
F. Pempės spausdintuose "Drau technikas V. Juchnevičius.
J. Tijūnas
rastas negyvas savo bute ir jo bro 74 metus amžiaus. Buvo pašar ge" atsiminimuose "Palikau mie
O kiek buvo iki kovo mėnesio
lis dr. L. Gaudušas. Jis turėjo votas Gaida — Daimid koply lą tėviškę", pastebėtas netikslu dar atleistų, pažemintų, perkel
— Andersono pasakos pra
silpną širdį ir nepernešė brolio čioje, jį lankė gausūs būriai drau mas 24 atkarpoje. Rašoma: "Bu tų kitur ir kitaip persekiojamu, džioje buvo laikomos netinkamirties. Mirė "Lietuvių sodybo gų, giminių ir pažįstamų. Vete vo gautas Pašto vaidybos ap tai sudarytų nemažą sąrašą, kas mos jaunimui, net kenksmingos.
je", Chicagoje. Velionis buvo gi rinarijos gydytojų sąjunga kovo linkraštis, kuriame paskelbti pir
męs Raseinių apskr., mokėsi Kra 9 d. surengė atsisveikinimą ir pri mieji keturi pašto viršininkai,
žių gimnazijoje.
Veterinariją siminė daug velionio gerų savy atleisti iš tarnybos, būtent Vil
1934 metais baigė Vienoje, o dak bių.
niaus centrinio pašto viršininkas
taratą padarė po karo Hanove
Jonas Prunskis Justinas Gečiauskas, Kėdainių
ry. Lietuvoje kurį laiką dirbo
Juozas Mačiulaitis, dar vienas,
Linkuvos rajone, vėliau buvo pa
kurio pavardę pamiršau ir aš —
skirtas Zarasų apskr. veterinari
Lazdijų pašto viršininkas".
§3=_
jos gydytoju. Velionis prie gra
Pagal šį teigimą atrodo, kad
žios Zarasų apylinkės buvo gana
rusai iki 1941 metų kovo mėne
sūnui ALGIUI ir jo žmonai VIKTORIJAI, ANŪKAMS
gerai prisitaikęs — turėjo auto
sio nė vieno pašto tarnautojo ne
mobilį, kas Lietuvoje buvo rete
ir kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir
atleido iš tarnybos. Kitaip ta
nybė. Dr. Gaudušas buvo geras
kartu liūdime
riant, gailimą pamanyti, kad paš
lietuvis. Jis visuomet norėjo padė
tas buvo kokia išimtis, okupan
ALVUD0 Valdyba ir Nariai
A. A.
ti savo tautiečiui patekusiam į
to nepaliesta jo siautėjimo me
vargą
DIONYZAS STASIUKONIS
tu valstybinėse įstaigose. Todėl
A. a. Gaudušas, persikėlęs į
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parke.
tenka patikslinti, kad ypač jau
Ameriką, dirbo valstybinėje tar
noji karta nebūtų klaidinama
Mirė balandžio 6, 1980, sulaukęs 79 m. amžiaus.
nyboje, ilgiausiai mėsos priežiū
okupanto "geraširdiškumu" paš
Gimė Rusijoj t St. Petersburge.
roje ir gyveno Lincoln, Nebraska.
to tarnautojų atžvilgiu, kai tuo
Amerikoje išgyveno 32 m.
tarpu pašto tarnautojai ne ma
Buvo palaidotas balandžio 7 d. Liverpool kapinėse.
žiau nukentėjo negu kitų įs
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vytas Stasiukonis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
taigų tarnautojai.
su šeima, gyv. 4792 Royal Meadow Dr., Liverpool, N. Y.,
duktė Laimutė Paberžienė ir šeima, gyv. Vilniuj, Lietuvoj.
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
Rusams užplūdus
Lietuvą
Augustinas Lisauskas, Lietu-1 nepakankamas mokslas. Prieš dve
vių Šv. Kazimiero kolegijos Ro- jus su puse metų jis nuvyko į Ro 1940 m. birželio 15 d., jau pirmo
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
moje klierikas, š. m. kovo S<d. iš- mą, kur buvo priimtas klieriku mis dienomis okupantas atkrei
keliavo amžinybėn. Jis ir palaido lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje, pė ypatingą dėmesį į pašto, tele
4330-34 So. California Avenue
tas Romoje kolegijos vadovybės rū pats savo pensija užsimokėdamas fono ir telegrafo įstaigas bei tar
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
pesčiu. Laidotuvių pamaldoms už mokslą ir išlaikymą. Šį pavasa nautojus, kaip jautrią susisieki
vadovavo vyskupas A. Deksnys, rį būtų buvęs įšventintas ku mo — komunikacijos vietą. To
4605-07 South Hermitage Avenue
dalyvavo vietos lietuviai ir Romos nigu. Dar prieš šventinimus dėjo pasėkoje tenka paminėti pitrnąTelefonas — Y A r d s 7-1741-2
pastangas aplankyti Lietuvą ir j šias kelių savaičių bėgyje, nekunigai.
Mirusis jau buvo apie 60 m. savo seserį, brolį ir kitus gimines, kalbant liepos — rugsėjo laiko
tarpy, sudėtas paštininku aukas:
amžiaus, o kunigystės siekė visą bet jau nesuspėjo.
suimtas
ir patalpintas kalėjime
Jau keliolika metų jis gydėsi
savo gyvenimą. Gimė jis Kaišiado
rių apylinkėje, augo svetimoje nuo pakelto kraujo spaudimo ir administracijos 'referentas Jonas
šeimoje, tai ir mokslo jokio nega nuo podagros, nors tos ligos jo BereiŠa, Marijampolės pašto vkas J. Urbonas, Kretingos —P.
vo. Karų laiku Kaune, būdamas daug nekankino. Mirė staiga.
Trepinaitis
ir Platelių — B. KorNors Augustinas pilnai savo
Mirė bal. 5 d., 1980, 8 vai. ryto, sulaukus 83 m. amžiaus.
kariuomenėje, patarnavo kape
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Gyveno Union Pier, Michigan.
neįvykdė, zonas. B. Korzonas nukankintas
lionams ir kitiems kunigams. Jau gyvenimo troškimų
Amerikoje išgyveno 30 m.
Atleisti —
tada sakėsi norįs tapti kunigu. bet buvo jau arti jų. Aukščiau- Rainių miškelyje.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algirdas, marti Viktorija. 2
I nirir\i%
iwii • r t i r A L r + S M ' i o i
Pats mokėsi ir lavinosi, bet nera šias įvertins jo pastangas. įeDU-; fasto aireKionus inz. v. DiruiH,
anūkai Gintaras su žmona Jazminą ir Aušrinė Valaitiene su vyru Vy
nie jam lengva svetima Italijos, Kauno pašto v-kas St. Vite, Šiau
mūs laikai neleido to tęsti.
tu, sesers duktė Mammie Steponaitis, artimi giminaičiai: Marija Dailidienė, Elena Roženienė ir Oreginas Rovinskas su šeimomis ir kiti
Karui pasibaigus, buvo įstojęs į ypač amžinojo miesto — Romos lių — M. Meškauskas, Vilniaus
6845 SOUTH WESTERN AVE.
2
(geležinkelio
paštas)
—
J.
Tijū
žemė.
giminės,
draugai ir pažįstami.
seminariją Vokietijoje, bet dėl
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 S t
•nas,
Biržų
—
M.
Ramanauskas,
J.
Kr.
Tel.
737-8600-01
kai_,kurįų priežasčių moksįo_ tęsti
Laidotuvės įvyks trečiadienį, bal. 9 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto
negalėjo. Atvykęs į Jungtines
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
Amerikos Valstybes dirbo keliose
STRAIPSNIŲ KONKURSAS
Tef. 422-2000
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta
vietose, bet paskiausiai ir ilgiau
APIE K. DONELAITĮ
į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines.
siai Toledo, Ohio, gamindamas
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
"pizzas". Metus prieš išėjimą pen
Minint mūsų didžiojo literatū
lyvauti šiose laidotuvėse.
sijon, kai bažnyčioje atsirado rei
ros klasiko 200 metų mirties su
Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai.
kalas turėti dijakonus iš visuome
kaktuves, LŠST centro valdyba
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 47&-2345
nės, jis baigė Toledo vyskupijos
skelbia straipsnių konkursą apie
suruoštus dijakonams kursus, ta
Kristijoną Donelaitį.
po dijakonu ir padėjo kunigams Miami, Florida
Konkurso sąlygos:
bažnyčiose, ypač Šv. Judo parapi
1. Tema: Kristijonas Donelai
P.A.P. Aušros šaulių kuopa ba tis 200 metų.
joje. Po to dar metus mokėsi ku
A. f A.
nigų seminarijos
specialiuose landžio 19 d., šeštadienį, šaulių
2. Straipsniai - rašiniai turi bū
kursuose ir padarė diakono įžadus Stongvilų rezidencijoje, 730 Da- ti parašyti rašoma mašinėle ir neREGINAI INGELEVIČIENEL mirus,
vis Rd., Cora'l Gables, Fla., ruo trumpesni kaip 15-20 puslapių,
MARQUETTE FUNERAL H O M E
visam gyvenimui.
jos vyrui gyd. pik. VLADUI INGELEVICIUI, dukterims
Jam mokantis Toledo, kurija šia pavasarinį išvažiavimą — ge- pasirašyti slapyvarde ir atskirame
gužinę.
Programoje
yaišės
su
at5
d
S
»
T
%
S
7
į
i
£
GINAI
KUDŽMIENEI, MARAI VYGANTTENEI ir jų šei
žadėjo priimti į seminariją klieri
TĖVAS IR SŪNUS
auto
sigaivinimu,
meno
kurinių
laimė
moms reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.
ku, bet vėliau pažado atsisakė.
riaus tikroji pavardė ir adresas, o
Motyvai — per senas amžius ir jimai m kt. įvairumai.
ant voko užrašoma pasirinktoji
2533 VVest 71 St., Chicjgo
Kviečiame Miami ir apylinkių slapyvarde.
Anelė ir Bronius Ambraziejai
1410 So. 50th Av.. Cicero
lietuvius paremti šaulių pastan
3. Straipsniai - rašiniai turi bū
Tel. 476-2345
BOSTONO ŽINIOS gas, išvažiavime dalyvauti ir ma ti atsiųsti iki 1980 metu gruodžio
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI
loniai praleisti popietę gamtoje. 15 dienos imtinai.
(Atkelta i i 4 psL)
Pradžia 2 vai. p.p. Šauliai ren
4. Vertinimo komisija bus suda
kasi
punktualiai 1 vai. ir turės ryta ir paskelbta vėliau.
Didžiai gerbiamam
operacijos jau nebeturėjo sveika
kuopos
susirinkimą.
tos ir buvo priversta būti namuo
5. Už straipsnius - rašinius
K.
se. Prieš kelias savaites ji kamba
bus skiriama trys premijos: pir
ryje paslydo ir susilaužė koją
moji — 150 dol. antroji —100
jo žmonai STASEI ii dukrai LAIMAI su SOMA nuo
(hip). Sūnus greitai ją nuvežė į Palm Beach, Fla.
dol. ir trečioji — 50 dol.
ligoninę o po kelių savaičių ligo
6. Konkurse gali dalyvauti vi
širdžią užuojautą reiškia
RENGIAMA GEGUŽINE
ninėje ji ir mirė.
si lietuviai.
7. Premijas laimėjusieji straips
Velionė Ona Kruopienė gyve LB Palm Beach apylinkės val
Juodkų ir Valantinu šeimos
niai
ar rašiniai pereina LŠST
no su sūnum Bronium, kuris yra dyba rengia gegužinę, kuri
inžinierius. Sūnaus Broniaus visą įvyks balandžio 20 d., sekmadie centro valdybos nuosavybėn ir
savo ligos laiką buvo labai rūpes nį, Palm Beach Shores, vienoj be atskiro honoraro skelbiami
tingai prižiūrima ir globojama. iš gražiausių Atlanto pakrančių, spaudoje.
8. Parašytus straipsnius - raši
Mylimai motinai
Broniaus garbei reikia pasakyti, prie Colonnades hotelio, ten kur
kad mūsų dienomis tokių gerų ir pernai daugelio svečių buvo nius siųsti iki nurodyto termino
A.<f A .
vaiku, kurie taip nuoširdžiai rū prilankyta. Gegužinės pradžia šiuo adresu: Kazys Tautkus, 1614
pintųsi savo sena mamyte, ne 1 vai., o pabaiga 6 vai. Bus tei N. 34th Ave., Melrose Park, III.
kiami lietuviškų valgių šilti pie 60160, pažymėjus, kad yra kon
daug yra.
sūnui ALGIRDUI, jo ŠEIMAI Ir artimiesiems reiš
Velionė buvo pašarvota Lubi tūs ir kava su pyragaičiais, pa kursinis.
čių
rengėjų
su
talkininkėms
pa
kiame
gilią užuojautą.
no laidotuvių koplyčioje, o kovo
gamintais.
Veiks
baras.
Jau
25 d. po Šv Mišių Šv. Petro parapi
Aldona ir Viktoras Petravičiai
jos bažnyčioje, kurias atnašavo gauta gražių traukimui dovanų.
kun. kleb. Albertas Kontautas, Jų traukimas įvyks tuoj po
— Pasaulio pretendentų dvi
asistuojant buvusiam klebonui pietų.
Šiuo metu naujai kadencijai kovose dm. V. Korčnojus, beAntanui Baltrašiūnui. Giedojo so
valdybą
sudaro: pirm. Irena sirungdamas Feldene, Austrijo
listas Benediktas Povilavičius.
A f A.
Manomaitienė,
vicepirm. Povilas je, sudorojo buv. pasaulio meisPalaidota Forest Hill kapinėse.
rį
T.
Petrosjaną
BjfrtįĮ.
Korč
B kapinių, visi palydėję velionę Mikšys, dr. Katriutė Giniotienė,
REGINAI INGELEVIČIENEI mirus,
į amžinojo poilsio namus, inž. Antanas Sčiuka ir Julija Stan nojus laimėjo dvi partijas ir sep
Broniaus Kruopio buvo pakviesti kūnaitė, sekr. Alfonsas Pilipavi- tynias baigė lygiomis. Vokie
jos vyrui dr. VLADUI INGELEVICIUI, dukterims MARI
tijos dm. R. Huebner pirmauja
užkandžiams į Johnson restoraną. Į čius, ižd. Linas Staškūnas.
JAI VYGANTTENEI ir GINAI KUDŽMIENEI su šeimo
Velionė nuliūdime paliko sūnų j Valdyba prašo visus lietuvius i prieš Vengrijos dm. Adorjaną
mis reiškiame gilią užuojautą.
Bronių Bostone ir sūnų Apolina j dalyvauti šioje gegužinėje. Ge- Į 2y2-iy2.
Moterų pretendenčių
rą Lietuvoje. Taip pat Lietuvoje j gūžinės pelnas bus paskirtas I dvikovose N. Aleksandrija, TbiKarnauską šeima
paliko du vaikaičius ir vieną pro- į paremti spaudą, švietimo ir kul- ! lisi, įvaikė Achmylovskaja i i
p
vaikaitįI t ū r o s r e i į L a i u *- MHeiys i Krasnojarsko 5-3.

VET. DR. A. LIUDĄ GAUDUŠĄ
ATSISVEIKINANT

LAIŠKAI DRAUGUI

A.fA.
ELENAI KARAITtENEI mirus,

EUDEIKIS

Iškeliavo amžinybėn siekdamas tikslo

Mažeika ^ Evans

LIETUVIAI
FLORIDOJE

PETKUS

A. + A. JONUI GUDAUSKIUI mirus,

ELENAI KARAITtENEI minis,

ŠACHMATAI

-

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn, 9 d.

ILLINOIS UNIVERSITETE
fliKOMAS LITUANISTIKAI
X *Kad DrangK ir toliau
ASISTENTAS
lankytų lietuvius kiekvieną die

ŽVAIGŽDUTE
SŠM*

na, ne tiktai suteikdamas žinių
iš lietuviškos veiklos, bet ir sti
printų mus visus sunkioje ko
voje dėl savo tėvynės nepriklau
somybės atiriirimo. ir lietuvybės
išlaikymo" — rašo mums Bro
nius Ginčauskas, perduodamas
•Draugui" LB East Chicagos
apylinkės valdybos geriausius
linkėjimus. Dėkojame.

Illinois universitete, Chicago
Circle, lituanistikos programa
0
plečiasi. Kadangi atsirado stu
dentų, lituanistiką studijuojan
čių šalutine šaka,
dabartinių
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
aukštesnio lygio kursų nepakan
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65ta Plaoe, Chicago, IL 60629
x Kun. Viktoras Rimšelis iš
ka. Nuo 1980 rudens bus siSlomi
vyko į St, Petersburgą, Fla.,
aštuoni, vietoj penkių, aukštes
kur šiandien Lietuvių klubo sa
ni lituanistikos kursai. Taigi kas
lėje įteikiama premija rašyt.
BAUBAS
ketvirtį bus dėstomi du 100 lygio
ma gal šią vasarą važiuos į Ka
VELYKINIAI KKKEH
Juozui Kralikauskui už jo pre
X Aukų "Drauguj" po 5 doL ir du 200 lygio kursai.
liforniją.
O
gal
važiuosime
į
Vieną dieną baubas nutarė
mijuotą romaną "Po ultimatu atsiuntė: K. Jonynas, A_ Gul
Skuba kiškiai velykiniai,
Kadangi prof. M. Stankuvienė gąsdinti žmones. Nuėjo prie mė Prancūziją. Ten gyvensime gra
mo". Mecenatas yra Aleksas binas, Zenonas Petreikis, Pra- — Saulaitytė tegali dėstyti tris
Jų
pintinėse kiaušiniai,
žiame kaime pas mūsų gimines.
Plėnys iš Mississauga, Ont., Ka nas Mažrimas, Rūta Daukienė. j kursus kas ketvirtį, reikia asisten lyno namo. Langas buvo atida
Tie kiaušiniai nudažyti,
Jurgis Drunga,
Margais raštais išrašyti.
nados. Kun. V. Rimšelis, kaip 3 dol. aukojo Ignas Alimas, 1 to, perimančio pradinius lietuviu rąs. Jis tyliai pasižiūrėjo pro
Marąuette
Parko
lit. mokyklos
langą ir pamatė mažus vaikus
vienuolyno vyresnysis ir kaip dol. — J. Kukeckis.
Kiek vištelės jų pridėjo,
kalbos kursus ir su jais susijusias bežaidžiančius su dėžėm ir lė 6 skyriaus mokinys.
Lietuvių Katalikų spaudos drau
Tiek vaikams ir prižadėjo.
X Ž. Jonikas, Chicago. Ui.. pokalbių valandas "Language lėm.
Visi
vaikai Velykų laukia,
gijos, leidžiančios "Draugą", pa
\ PRADEDA ŽALIUOTI
Lab". Tokio asistento dabar ieš
Su margučiais kiškiai traukia.
rengimų komisijos narys, atsto nusipirko "Drauge"' lietuviškų koma.
Vaikai jį pamatė. Manė, kad
vaus 'Draugui" ir redakcijos, knygų už didesnę sumą.
Pavasaris yra gražus. Viskas
jis žaisliukas. Jį pakėlė ir vaiz
Kas gi būtų be margučių,
Asistentas
turi
būti
Illinois
administracijos ir spaudos drau
Jei nebūt pilkų kiškučių?
x Bronius Ginčauskas, Ham- universiteto studentas, siekiąs ma davo, kad jis futbolas. Pradėjo pradeda žaliuoti. Mes galime ei
Verktų Algis ir Kristutė,
gijos vardu tars sveikinimo žo mond, Ind., atnaujindamas p r e - | g i s t r o a r b a d a k t a n J į a i p s n i o ^ jį mėtyti. Kai vaikams nusibodo ti j lauką ir į parką. Man pa
Nusimintų ir Laimutė.
dį.
tinka
pavasaris
todėL
kad
mes
žaisti
su
baubu,
jie
padėjo
jį
numeratą atsiuntė ir 30 dolenų k o k i o j e ^ ^ g e r a i m o k ą s Ue_
galim
žaisti
lauke
ir
eiti
plaukti
Jei vaikai mokosi gerai,
x Sol. Jonas Vaznefe kartu auką dienraščiui paremti Nuo- t u v i ų k a l b ą M e t i n ė a l g a 5 > 0 0 0 ant dėžės. Vaikams vos nusisu
Rimas
Lukošiūnas,
Margučių
tiems atneštikraiI
kus,
baubas
išskubėjo
pro
lan
su žmona Natalija išvyko j St. širdžiai dėkojame ir skelbiame į d o L > k a i p u n i v e r s i t e t o n u s t atyta.
Taip kiškiai susikalbėjo
Marąuette
Parko
lit.
mokyklos
gą.
Nutarė,
kad
daugiau
neis
Petersburgą, Fla., ir ten ba Garbės prenumeratorium.
§alia keturfu
[nff -«į 1n
valandų
Ir prie durų atbildėjo.
gąsdinti žmonių. Pasiryžo pasi 2 sk. mokinys.
landžio 9 d. kartu su sol. Gina
kas
ketvirtį,
asistentas
rudens
x Vilija ir Valentinas BaJau marguti aš gavau,
Čapkauskiene duos koncertą moniai. žinomi čikagiškiai, šio ketvirtį dėstys LITH. 101, žie likti namuose ir piešti.
ELEKTRINIS FUTBOLAS
Mokiausi, geras buvaul
Bet
jeigu
norite
žinoti,
kur
"Draugo" premijuoto romano mis dienomis persikėlė gyventi mos ketvirtį — LITH. 102, pa
Klausiau tėčio ir mamos
premijos įtedkiino iškilmėse. Po į Lemontą, Pakeisdami gyvena- vasario ketvirtį — LtfTH. 103. baubas gyvena, kartą mačiau jį
Didįjį Ketvirtadienį aš su sa
Ir moCmtės mūs senos.
to dar pasiliks kokiai savaitei namąją vietą, atnaujino prenu Reiškia, kas savaitę dėstys iš vi po žeme.
vo mama nuvažiavau į krautu
Alb. Kašiublenė
Gite SOkate, vę nusipirkti elektrinį futbolo
poilsio Floridos pajūryje.
so
aštuonias
valandas.
meratą ir atsiuntė 10 dolerių
Pavasaris
žodis "TEN", kas lietuviškai
Asistento alga lietuvių fondo 4 sk., Bostono lit. mokykla, žaidimą. Aš jau labai seniai no
X Tautiniu šokiu šventei yra auką. Jų dabartinis adresas: 26
"Švilpukas"
Piešė
Rimas
Lukošiūnas,
reiškia dešimt.
rėjau, bet tik tada galėjau nu
užsiregistravę 400 vaikų, jau Oak a . , Lemont, BĮ., 60439. duota. Tačiau asistentą samdo
Marąuette Parko lit. m-los
IV Tėveliui 45 metai. Petriu
Illinois
universitetas.
Todėl
norį
sipirkti,
kai
susitaupiau
užten
nių 500, studentų 200, veteranų Už paramą esame dėkingi.
2 ak. mokinys.
būti
lituanistikos
asistentais
sa
kamai
pinigų.
kui
15 metų, o Onutei 5 metai.
400. Repertuaras — 20 šokių, į x Antanas Brutys, čikagišvaikų — 3, jaunių — 4, studen- į kis, lankėsi 'Drauge", domėjosi vo prašymus ir suvestinę turi siųs
Didįjį Penktadienį mes važia velykinio stalo paruošimas ir jo V Mona Lisa originalas yra
ti
universiteto
slavistikos
skyriaus
Paryžiuje, Luvro muziejuje.
tų — 11 (2 merginų, 1 vyrų ir 8 į spaudos darbais, atnaujino pre
vome į miestą nusipirkti velyki skanūs valgiai
vedėjui
N.
Moravcevich,
Slavic
mišrus šokiai); veteranų — 3. jnumeratą, paliko 10 dolerių aunių daiktų. Nieko daug nera
Rimas Kaunas,
OALVISŪKIAI NR. 27
Department, University of Illi
dom, bet ėjom valgyti pietus vie Los Angeles lit. m-los mokinys.
x Algirdas ir Irena Budreckai Į k ą ^ ^ dienraščiui stiprinti. nois at Chicago Circle, Box 4348,
name restorar*» dvidešimt pir "Saulutė"
išvyko į Florida. Į Chicagą grįš j Dėkojame.
Chicago, IL 60680. Tel. 996 —
(Žiūrėkite piešinį). Piešinį nu
mame aukšte.
gegužės mėnesį
4412.
spalvokite
ir parašykite šį keis
XDT. Zigmas Smilga, čikaDidįjį šeštadienį mes dažėme
GALVOSŪKIŲ NR. 24
X Vytautas Gutauskas, kuris gišltis, prie prenumeratos mo
Prašymai įduotini prieš š. m.
tą sakinį visiems suprantamai.
kiaušinius. Mama kepė pyragą.
ATSAKYMAI
anksčiau yra dainavęs Vyrų kesčio pridėjo didesnę auką. balandžio 21 d.
(Už gerai atliktą darbą gausite
Velykų rytą važiavom pas te
chore, o taip pat ir mokines Ačiū.
10
taškų).
tą pusryčių. Daužėm margučius. I Kadangi Bronius yra elekt
chorų partijas, suorganizavo
n
ŠUNIUKAS
Mano buvo stipriausias. Aš ga- rinio tramvajaus vairuotojas,
X Aukų "Draugui'' atsiuntė:
berniukų chorą iš Donelaičio ir
v
a
u
jis
turi
gyventi
San
Francisco
šuniukas žaidė su paukščiuvelykinę pintinę su sai
Marąuette Parko lituanistinių po 5 dol. — W. Klemka, Irena
Meilienė;
4
dol.
—
Jurgis
Juo
ku. Atėjo ir katytė. Visi trys dainiais ir margučiais. Po pusry mieste. Domas — ambasados
mokyklų, reikalingą lietuvių
tarnautojas, turi gyventi Waoperai, kuris dainuos Carminos delis. Visiems dėkojame.
pradėjo muštis. Tada jie nubė čių žaidėm su elektriniu futbolu shingtone, D. C. Domas gyvena
Buranos spektakliuose.
go į kambarį žaisti. Visi sulin ir lauke su sviediniu. Vėliau arčiau Antano, tad Antanas tu
x
Dar
gauta
20
papildomų
X Emilija Gaškienė, čikagišTERORISTAI TEISME
do į skylę sienoje. Skylėje buvo žiūrėjom televizijos. Rodė Fati- ri gyventi Bostone, Lieka Čes
vietų
"Laiškai
Lietuviams"
mos apsireiškimą.
kė, pasveikino 'Draugą", atnau
Vienuolika Puerto Rico tero tamsu, bet jie nebijojo. Ten jie
..Ričardas Matas, lovas, kuriam teks gyventi Chi
jino prenumeratą ir atsiuntė 10 ekskursijai į vakarų Europą. ristų pirmadienį buvo nugaben rado paveikslą, kuriame buvo
cagos mieste.
Prašoma skubiai registruotis
dolerių auką. Labai ačiū.
nupiešta dėžė ir šuniukas (ne Sv. Kazimiero lit. mokyklos Cleti
j
teismą,
kur
jie
buvo
kalti
U Perkelkite monetą nr. 7 į
pas American Travel Service
velande 7 skyr. mok.
X Aukų po 7 dolerius at Bureau, 9727 S. Western Ave., nami vagystėmis ir apiplėšimais. tas, kuris žaidė). Pamatęs pa
kairę
pusę šalia monetos nr. 2.
Areštuoti 6 vyrai ir 5 moterys. veikslą, pradėjo bijoti. Išvertę
(Žiūrėkite brėžinį). I septy
siuntė:
Monetą
nr. 10 perkelkite į deši
VELYKOS
Chicago, BL 60643. TeL (312)
viską,
išbėgo.
Jie
išbėgo
lau-j
Jie
buvo
sugauti
pavogę
keturis
Kazys Jankūnas, Lodi,
nę, pusę šalia monetos nr. 3. Nr. niolikos vienodo ilgumo paga
238-9787. (sk.)
sunkvežimius. Jie skelbiasi ko kan, surado medžio gabalą ir į
Velykų prasmė išplaukia iš 1 perkelkite žemyn tarp mone liukų sudėkite šešis kvadratus,
S. Bačkaitis, Great Falls,
X Lemonto Maironio litua votojais dėl Puerto Rico laisvės jį mušė su plaktukais.
kaip parodyta brėžinyje. Pas
Jėzaus kančios ir mirties už mū tų nr. 8 ir 9.
Vytautas Norkus, Waterbury,
nistinės
Mokyklos
Pavasario
ir,
esą,
jiems
reikia
taikyti
be
kiau nuimkite šešis pagaliukus,
Visiems esame dėkingi.
Gedas Dzfemionas, Vida Apa- sų nuodėmes. Džiaugsmas yra,
Balius ivyks gegužės 3 dieną Šv. laisvių nuostatus. Teisėjas pa navičiūtė ir Vida Kairytė, Ha kad jis nugalėjo mirtį ir prisi
kad liktų du kvadratai. (5t).
x Gražina Santoski-Bičiūnai- Konstantino ir Elenos graikų reikalavo juos pasisakyti savo
kėlė
iš
numirusių.
Mes
galime
ru
tė yra daugel metų dainavusi bažnyčios salėje (111 ir Roberts vardus, bet jie ta nepadarė. Po miltono Vysk. M Valančiaus lit. prisikelti kartu su Kristumi, nu
mokyklos
mokiniai,
Kanada.
Kas
įvyko
Filadelfijoje
1776
Lietuvių Operos chore. Šiuo me Rd.). Bus įdomi linksma pro šio teismo posėdžio jie buvo nu
galėję savo nuodėmes, kurios
"Jaunystės
Aidai"
m. liepos 4 dieną? ( 5 t ) .
tu ji vadovauja Healthy Food grama, vakarienė ir gros Korp! gabenti į Cook apskrities kalė
pražudo mūsų sielą, galia religi
IV
restoranui Bridgeporte, kurį Neo-Lituanų orkestras. Dėl sta jimą. Kitas teismo posėdis bus
DRAKULA
nio džiaugsmo yra ir kitų vely
Trijuose medžiuose tupėjo
perėmė po savo mamytės a. a lų skambinkite B. Šarauskienei balandžio 15 d.
Vieną kartą, kai buvau Flo kinių džiaugsmų pavyzdžiui: m (Žiūrėkite piešinėlį). Liko trisdešimt šeši paukščiai. Kai iš
Julijos Bičiūnienės mirties, bu (963-5827) arba J. Zubinienei
ridoje, pamačiau pilį. Įėjau ir margučių dažymas, ridenimas,!iš pagaliukų sudėtas angliškas pirmojo medžio nuskrido į ant
UGNIAGESIAI
vusios labai didelės Operos (963-6123). (pr.)
auradau Drakula. Jis turėjo
rąjį šeši paukščiai, o iš antrojo
NEPRISB?A2ĮSTA
mecenatės, kuri ir daugel kitų
«/•
kreivą
nosį
ir
dvi
rausvas
akis.
x
LIETUVIŲ
FONDO
va
į
trečiąjį medį nuskrido keturi
organizacijų neapleido ir rėmė
Du Ghicagos ugniagesiai W.
Aš
jam
sakiau:
paukščiai, tai visuose medžiuo
savo aukomis. Operos vienetui jaus proga sekantieji asmenys E Hack, 41 m, ir J. B. Kefl,
— Labas, Drakula, a-a-a...
se buvo po lygiai paukščių. Po
labai malonu, kad Gražina, aukojo: po 1000 dol. Marija 38 m., kaltinami padegimu ug
Jis mane sugavo ir surišo. Tė
kiek jaukščrų buvo medžiuose
Martynas, Anestinas ir Marija Mataitienė ir Viktoras Sutkus, niagesių streiko metu, teisme
velis
atėjo
ir
mane
išgelbėjo.
pradžioje? (10 taškų).
Santoskiai ir toliau, tęsdami šei 200 dol. Sofija Letukienė, 100 neprisipažino kalti. Teisėjas
V
Andrė ja Oerborrfitė,
mos tradiciją remia mūsų Ope doL — Liet. Istorijos Dr-jos nustatė jiems užstatą — po 10,Montrealio lit m-los mokinė,
rą. Jie šio sezono Carminos Bu vardu Alicija Rūgytė, Panevė 000 dol.
Lietuviškuose laikraščiuose
ranos ir Pajacų operos pastaty žiečių klubas, Vytautas Sinkus,
Kanada. "Liepsna"
skaitant žinias iš okupuotos Lie
mui įteikė 600 doL auką. Lietu Augustinas Pocius, dr. Vytau TRŪKSTA GAIL. SESERŲ
tuvos, dažnai užtinkamas žodis
SUSB?YKO
Chicagoje trūksta gailestingų
vių Opera jiems taria gilią pa tas Tauras, Milda ir Viktoras
"komjaunimas". Paaiškinkit šio
Vieną gražią dieną miške kiš
dėką už tokį puikų Operos dar Lesniauskai, Ona Liutermozie- seserų ir ligoninės jas stengiasi
žodžio reikšmę. (5 taškai).
bų įvertinimą,
(pr.) nė, Kazys Pabedinskas ir Ed- prisivilioti gerinamais atlygini keliai dažė margučius. Jie labai
skubėjo dažyti,, nes jiems reikė
ward Liugaud. Vajaus užbaig- mais ir darbo sąlygomis.
SNAIGfcS KRENTA
X Chicagos Lietuvių Taryba tuvės bus gegužės 3 d. J. C. ka
jo daug vaikučių aplankyti. Du
MOKYKLŲ FINANSAI
šaukia metinę darbo konferen vinėje. Įnašus siųsti ir bilietus
žiema yra balta,
Chicagos švietimo taryba sa kiškeliai išsiskyrė iš visų kitų
cija,, kuri įvyks š. m. balandžio įsigyti galima L F . raštinėje,
kiškių.
Vienas
buvo
Šnekutis,
o
Bet
taip pat ir šalta.
mėn, 13 d., 2 vai. p. p. Lietuvių 2422 W. Marąuette R d , Chica vo vyriausiu finansų tvarkytoju antras Bloganosis. Bloganosis
Mes
galim slidinėti
parinko Joseph Mahran, 48 m.,
Saulių S-gos Namuose, 2417 W. go, EL (pr.)
visada kišdavo nosį, kur jam ne
Ir
su
rogėm važinėti.
kuris iki šiol buvo komunikaci
43rd S t Lietuvių organizacijos
reikėjo. Dažnai jis trukdė Šne
Kai snaigės krenta,
jų satelito bendrovės iždininkas.
ir visuomenė kviečiamos gau
kutį ir vieną kartą kiaušiniu pa
Atrodo, lyg šventa.
Jo metinė alga bus 100,000 dol.
siai dalyvauti, (pr.)
taikė Šnekučiui į galvą. Šneku
Žiūrėt labai gražu,
NUTEISĖ
tis
pradėjo
Šaukti.
Išgirdo
kiš
Bet kasti jį sunku.
x Aušros Vartų Tunto 80R. Browin, 47 m , nuteistas 5 kiai tėveliai. Tėveliai jam pasa
Bėga į lauką vaikai,
ties metų sukaktuvinis vakaras
m. kalėti. Rasta, kad jis su kė, jeigu daužai kiaušinius, mes
Jie apsirengę Šiltai
ivyks bal. 12 d., 7 vai. vak. Jau
žmona panaudojo mergaites ne neleisime tau išvežioti margu
Visi žaidžia sniegu,
nimo centro didžiojoje salėje.
doriems filmams.
čių geriems vaikams. Kiškelis la
Nes jiems yra smagu.
Programą atliks "Šaltinio" teat
bai nusiminė. Pradėk) ginčytis
TOBULINIMAI
BIBLIOTEKOJ
Kristina KIbirkŠtytė,
ro grupė. Dėl rezervacijų skam
su kitais ir susipyko. Dabar mar
Montrealio
l i t mokyklos moki
Chicagos miesto biblioteka gučius vežioja kiti kiškučiai.
bint 4S8-518L (pr.)
nė, Kanada, "Liepsna"
pasirašė sutartį įtaisyti įrengi Šnekutis nusisuko nuo Bloganox Gydytojui gera proga per
mus, kurių dėka bus galima sio ir jie vienas antram atsukę
TRYS OBUOLIAI
imti ofisą Santa Monikoje, Caautomatiškai nustatyti, kur ko nugaras piktai' žiūrėjo į šalis.
lifornia. Partneris išeina pensi
Mokytoja: Jonai, jei tu turi
kia knyga yra. Sutartis pasi
VljaBubtyt*,
jon. Kalifornijos "license" rei
tris obuolius ir vieną suvalgai,
rašyta su Kansas miesto firma.
kalingas. Pigi nuoma. Ligoni
kiek tada iš viso tu turi obuo
Kainuos L.739,498 dol. Pasira Clevelando S\r> Kazimiero lit.
nės privilegija. Rašyti: Dr. A.
lių?
šyta kita sutartis su St. Louis mokyklos mokįaė.
Pautienius, 3231 Pioo Blvd..
firma, kad už 504,440 dol. įtai
Jonas: Tris obuolius.
PAVASARIS
Santa Monka, California 90405. Vokietijos Vasario 16 d. minėjime sytų panašią automatišką kon
Mokytoja: Tris? Kaip supras
T*L 213 — 826-3090. Taip pat kalbasi paskaitininkas dr. Kari trolės sistemą Elinois regionali
ti?
Pavasaris jau atėjo. Šitas pa
Otto Lenz, Vokietijos parlamento
reikaang'a lietuvaitė MedJcal narys, ir VLB pi^-m A^ Smitas. nei aklųjų ir invalidu bibliote- vasaris yra labai gražus. Aš la
Jonas: Taip. Du rankoje ir
AansUnt, su patyrimu, (ak.)
vienai
pilve.
bai
laukiu
vasaros.
Mano
iei•tote JT.
kai.
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