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Svarstomas sunkus
Palestinos klausimas

— Indijos premjerė Indira
Gandhi
išvengė pasikėsinimo.
Kovo 29 d. Romos lietuviai vaišių stalo, Vytautas Galinaitis
Prie parlamento rūmų 37 metų
Izraelio premjeras nelinkęs nusileisti
turėjo progos dalyvauti retoje taip išreiškė šios svarbios savo
vyras sviedė į ją 6 colių ašmens
šventėje. "Villa Lituania" (Lie gyvenimo dienos išgyvenimus:
Izraelis atmeta siūlymą derė
Washingtonas. — Izraelio
peilį, tačiau pataikė į jos pa
tuvos namų) koplyčioje Romoje
"Šiandien man yra labai sun
lydovą, kuris nebuvo sužeistas. premjeras Beginąs pirmadieni tis su palestiniečiais. Arabai
pirmąją šv. Komuniją ir Sutvir ku kalbėti. Ne liūdesys, bet
Policija užpuoliką tuoj suėmė. atvyko j Washingtoną dviejų didžiuojasi, kad tarp palestinie
SYRIA
tinimo sakramentą priėmė ne džiaugsmas kažkaip trukdo iš
Premjerė Gandhi du kartus dienų vizito. Jis tarsis su prezi čių okupuotsoe žemėse neatsi
seniai iš Lietuvos atvykęs jau reikšti tai, ką jaučia mano šir
anksčiau pergyveno atentatus, dentu Carteriu, susitiks kitus randa išdavikų, kvislingų, kurie
nuolis, vilnietis studentas Vy dis, nes mano sieloje yra didelė
vyriausybės narius. Sakoma, derėtųsi su Izraelio valdžia dėl
tačiau nebuvo sužeista,
tautas Galinaitis. Vytautas Ga šventė.
— Amerika įsileis 3,500 ku kad Baltieji Rūmai, sudarinėda- autonomijos. Palestiniečių va
linaitis yra gimęs 1957 metais.
Kuomet vykau į Vakarus, į
biečių, kurie Havanoje laukia mi planus, labai žiūrėjo, kad dai nurodo, kad jie nėra tero
Yra pasižymėjęs sportininkas, laisvę, niekuomet nesitikėjau ir
leidimų išvažiuoti, susirinkę Pe Beginąs gautų tiek pat laiko ir ristai, kaip tvirtina Izraelis. Ga
prieš keletą metų laimėjęs auk- net neįsivaizdavau rasti tokią
ru ambasados kieme. Peru panašius pasimatymus, kaip vę savo valstybę net ir tie pa
so medalį už šaudymą ir tapęs i lietuvišką šilumą, rūpestį, parapriims 1,000. Amerikon atvyks praėjusią savaitę viešėjęs Egip lestiniečiai, kurie griebiasi tero
ro veiksmų, pasikeistų. Palesti
sąjunginiu šios sporto šakos Į mą, kurių mes pasigendame Tėkubiečiai, kurių giminės jau čia to prezidentas Sadatas.
niečiai
nurodo, kad savo laiku
čempionu. Po ilgų pastangų jam į vynėje, mindžiojami svetimo
Nepaslaptis, kad Beginąs kal
gyvena.
pasisekė su Izraelio viza išvyk- bato. Tai, ka radau ir patyriau
— Maskvoje įvyko sovietų bės apie palestiniečių autonomi premjeras Beginąs buvo pats
ti iš Lietuvos, šių metų sausio čia, Romoje, dar labiau sutviržydų mokslininkų surengtas se jos reikalus, šis klausimas su teroristas, priklausęs Irgun gau
mėnesį Vytautas Galinaitis at- tino mano pasiryžimą palikti
minaras, kuriame dalyvavo apie stabdė pažangą Egipto - Izrae jai. Jo naujas užsienio reikalų
vyko į Italiją, kur, Tolstojaus ne tiktai garbingu lietuviu, bet
60 žmonių, jų tarpe 24 užsienie lio taikos planuose. Beginąs ministeris Shamiras irgi buvo
fondo globojamas, šiomis dieno- i r geru kataliku. Jaučiu, kad
čiai. Mokslininkai susirinko ma jau aerodrome "Vakarinį kran Stern grupės teroristas, o da
nus gavo emigracijos vizą į tam šiandien jau esu pilnai pri
tematiko Viktor Brailovsky bu tą" vadino "Judėja ir Samari- bar jie yra politikai, valstybės
brendęs.
Jungtines Amerikos Valstybes.
te, milicija susirinkimo netruk ja". Jis pabrėžė, kad bus kalba vadai.
Pripažįstama, kad dar yra ne
Šiandien, jei čia butų mano
Kovo 31 d. Vytautas lėktuvu iš
dė. Sovietų žydai, negaudami ma tik apie tokias problemas,
mažai
palestiniečių grupių, ku
Romos pasiekė New Yorką, kur mamytė, tikrai verktu iš džiaug
vizų išvažiuoti, prašė užsienio kurios paliestos Camp David tai
rios
siekia
visiško Izraelio val
jį sutiko ir savo globon paėmė smo ir laimės, kurios negalėjo
mokslininkų supažindinti juos su kos sutartyje. Tuo būtų išleisti
stybės
panaikinimo.
Daugumas
patirti
Lietuvoje,
auklėdama
Bendrasis Amerikos Lietuvių
naujomis mokslo teorijomis. Se žydų sodybų okupuotose žemėtačiau
siekia
nepriklausomos
Fondas. Prieš du mėnesius at savo vaikus.
minaras skirtas kompiuterių i se ir Jeruzalės rytinės dalies
Palestinos, kuri gyventų šalia
Visa tai įpareigoja mane ko
vykęs į Romą ir susitikęs su Ro
specialistams ir matematikams. klausimai.
nepriklausomo Izraelio. Nors
mos lietuviais, Vytautas Gali voti už tas teises, kurios yra
Cairo
— Septyni arabų kilmės ame
Izraelio nusistatymas prieš Palestinos Laisvinimo organiza
mindžiojamos
Tėvynėje".
naitis išreiškė norą pasirengti
Izraelis, apsuptas nedraugiškų arabų, bando užsitikrinti saugias sienas, ta rikiečiai atsisakė sumokėti pilną platesnę palestiniečių autonomi
cija dar nepripažino Izraeliui
pirmajai šventai Komunijai ir
čiau nenori padėti išspęsti keblaus palestiniečių klausimo, o jo neišspren savo pajamų
mokesčių sumą. ją, kurios reikalauja Egiptas,
Sutvirtinimo Sakramentui, nes
dus, taikos nebus. Ginčai eina apie Vakarų kranto ateitį. Palestiniečiai sie Jie apskaičiavo, kad kiekvienas įdomus tuo, kad prieš autonomi teisės likti valstybe arabų tar
Liberija žada
pe, jos vadai privačiuose pokal
kia savo valstybes, o žydai siūlo tik labai ribotą autonomiją, .nes Vakarinis
Lietuvoje nei vaikystėje nei vė
amerikietis per metus sumokėjo ją pasisako ir didžiausias Izrae
krantas
esąs
biblinių
laikų
žydų
provincijos:
Judėja
ir
Samarija.
biuose žada tą teisę pripažinti,
liau tam neturėjęs reikiamų są
teisingumą, lygybe
Izraelio paramai po 37 dol. Jie lio priešas Arafatas, Palestinos
jei Izraelis pasitrauktų iš karuo
lygų, šiam svarbiam įvykiui
Monrovia. — Naujoji Uberi- j
nenori remti Izraelio, todėl atė Laisvinimo organizacijos vadas.
se okupuotų arabų žemių
Vytautą parengė jo bendraam jos vyriausybė suėmė dar 20 j
mė iš mokesčių po 37 dol.
Jis vadina autonomiją, kurią
žiai Lietuvių šv. Kazimiero Ko buvusių vyriausybės pareigūnų,
— Kuwaito laikraščiai pa Izraelis siūlo, "tik vergijos rū
legijas studentai. Pirmą šventą tačiau trys buvę ministeriai pa
skelbė, kad Irake buvo sušau šimi". Izraelis reikalauja nega Ambasadoriai grįžta
Komuniją ir Sutvirtinimo sa kviesti į naują vyriausybę. Su
dytas šijitų sektos musulmonų limų dalykų, pasakė Arafatas,
iš Teherano namo
kramentą jaunajam svečiui iš daryta aukščiausia valdžia —
vadas, nes jis vadovavo prieš — saugių sienų, apginamų sie
Lietuvos suteikė Vakarų Euro Liaudies išganymo taryba, ku
vyriausybę nukreiptiems veiks nų, biblinių ir istorinių sienų. Teheranas. — Du Tarptauti
pos lietuvių vyskupas Antanasl rios pirmininkas — viršila Doe.
mams, kuriuos kursto Iranas. Dabar Izraelis užsigeidė dar nio Raudonojo Kryžiaus atsto
vai aplankė pirmadienį ameri
Deksnys, asistuojamas prelato | Taryboje yra 11 civilių ir šeši
Ispanija nutarė užbaigti blckadą
— JAV vyriausybė nutarė vandens kontrolės teisių okupuo
kiečius įkaitus, su kiekvienu pa
Vinco Mincevičiaus. Sutvirtini-' karininkai. Sostinėje po per
Madridas. — Praėjusią savai atšaukti blokadą nuo birželio j supirkti iš ūkininkų dar 94.4 mil. tose žemėse. Nėra pasaulyje to
kalbėjo, užsirašė jų pavardes,
mo tėvu buvo studentas Ed versmo nusišovė policijos mo
tę Ispanija ir Britanija paskel 1 d. Susitarta tęsti pokalbius bušelių kviečių ir sudaryti jų kio kaimo, kurio šulinius kon
adresus ir pažadėjo pranešti jų
mundas Putrimas.
Kukliose kyklos viršininkas.
bė, kad bus bandoma draugiš apie Gibraltaro ateitį, tik britai atsargas, kuriose jau yra 156 troliuotų svetima valstybė, pa
šeimoms apie jų padėtį. Ji
iškilmėse dalyvavo Lietuvių šv.
Naujasis prezidentas Doe sa kuose pokalbiuose išspręsti Gi reikalavo pavadinti tuos pokal mil. bušelių, supirktų anksčiau, sakė Arafatas. Jis pabrėžė, kad
esanti nebloga. Kai kurie rodo
Kazimiero kolegijos vadovybė,
vo kalboje pažadėjo kurti lygy braltaro problemą. Britų užsie bius "pokalbiais", kada ispanų paskelbus kviečių pardavimo palestiniečiai turi teisę gyventi
ilgo
kalinimo žymių, pareiškė
Lietuvos atstovas prie šv. Sosto
savo žemėje, jiems nerūpi civi
be ir teisingumu pagrįstą vi nio reikalų ministeris lordas delegacija vadino juos "derybo Sovietų Sąjungai suvaržymą.
šveicaras
gydytojas dr. BerStasys Lozoraitis junior, Aust
lizacija, istorija, tik teisė tvar
suomenę. Jis pasakė, jog seną Carringtonas ir Ispanijos — mis".
—
Sovietų
Sąjungoje
prie
nard Liebeskind. Įkaitai kalina
ralijos ambasados Romoje se
ją vyriausybę reikėjo pašalinti Marcelino Oreja susitarė atida
Susitarimas pagerinti santy- Astaros miesto, netoli Irano kyti savo likimą.
mi jau 164 d. Vienas jų kalin
kretorius Kaminskas ir būrelis
jėga, kito kelio nebuvę. Valdžios ryti jau 11 metų uždarytą sie- kius prisidės prie Europos ir j sienos, baigiamas statyti sunkAmerikos vyriausybė aiškiai tojas, kuris lydėjo svečius, pa
Romos lietuvių. Šv. Mišių metu
vyrai buvę nesąžiningi, savo rei ną tarp Gibraltaro ir Ispanijos. Į Vakarų bloko solidarumo, sako- į vežimių centras. Irano blokados nepritaria premjero Begino pla
sakė, kad šis vizitas buvo Ira
giedojo Lietuvių šv. Kazimiero
kalams naudoję užimamas vie Ilgą laiką gibraltariečiai. norė ma įsapnų - britų komunikate.i atveju per šią sunkvežimių sto- nams steigti okupuotose arabų
no vyriausybės jiems "užkar
Kolegijos auklėtiniai. Po pa
tas, nesirūpinę piliečiais.
dami aplankyti Ispaniją, turėjo Ispanija, kaip žinoma, svajoja j tį eitų Vakarų Europos Iranui žemėse žydų sodybas. Washing- tas", šveicarus po ambasadą
maldų, kalbėdamas prie kuklių
vykti per sąsiaurį į Maroką, ir apie įsijungimą į NATO bloką, j siunčiamos
prekės,
skelbia tonas siūlo sustabdyti naujų lydėjo musulmonų dvasiškis ir
Amerika paskyrė
iš ten keliauti Ispanijon.
tačiau tam trukdo Gibraltaro | Maskvos laikraštis.
sodybų steigimą
penkeriems vyriausybės atstovas.
Arabai nagrinėja
Abi pusės sutinka, kad Gib problema, Gibraltaras yra ka
Zimbabvei paramą
— Imigracijos departamentas metams, per tą laiką įgyvendint Australija paskelbė, kad jos
raltaro problema lieka neiš rinė Britanijos laivyno bazė, ku pripažino, kad Amerikoje buvo taikos su Egiptu sutartį. Sody
naftos boikote
ambasadorius, kovo mėn. užbai
Washingtonas. — Valstybės
spręsta. Ispanija toliau sieks ria naudojasi ir kitų sąjungi su diplomatiniais pasais 226 ira bų steigimas tik atstumia nuo
gęs savo tarnybą Teherane ir
Tripolis. — Libija ir Alžiras departamentas pranešė, kad "atstatyti ispanų teritorijos in ninkų laivai. NATO organizaci
taikos
sutarties
Jordano
karalių
niečiai.
Tik
118
pavyko
suras
grįžęs namo, nebus pakeistas
susitarė uždrausti naftos ir du naujoji Afrikos valstybė Zim tegralumą", o Britanija žada jai daug pakenkė nesusipratimai
Husseiną, kuris turėjo atvykti kitu . Britanijos, Danijos, Itali
it
ir
ištremti,
kur
dingo
kiti
babvė,
kuri
gauna
nepriklauso
jų pardavimą toms valstybėms,
toliau gerbti laisvai ir demokra tarp dviejų narių: Graikijos ir
į Washingtoną balandžio 17 d., jos ir Olandijos ambasadoriai
kurios aktyviai remia Izraelį. mybę ketvirtadienį vidurnaktį, tiškai išreikštus Gibraltaro gy Turkijos. Ateityje vengiama 108, niekas nežino.
— Naujos komplikacijos dar tačiau atsisakė važiuoti tuoj po pirmadienį išvažiavo iš Tehera
Valstybių, kurios
nepritaria gaus iš JAV per ateinančius ventojų norus.
įsigyti naują problemą: ginčus susilpnino Jugoslavijos prezi Sadato ir po Begino vizitų.
no. Vakar išvyko ir Airijos pa
Egipto taikos su Izraeliu sutar dvejus metus 45 mil. dol. pa
Britanija valdo šią strategi tarp Britanijos ir Ispanijos.
siuntinys. Vakarų Vokietijos
ramos
žemės
ūkio
produktais
ir
dento
Tito
būklę.
Šalia
kepenų
čiai, vadai svarstė Libijoje, kaip
niai svarbią 2,5 kvadratinių
Gibraltaro gyventojų nenoras dar pradėjo negaluoti inkstai.
ambasadorius Gerhard Ritzel
prekėmis.
Iš
JAV
į
nepriklau
sutrukdyti taikos procesą. Be
mylių
uolą
su
20,000
gyventojų
prisijungti
prie
Ispanijos
pa
Komunistai
nevengia
susirgo ir dar neišvažiavo. Ja
Libijos ir Alžiro pasitarime da somybės paskelbimo ceremoni jau nuo Utrachto sutarties grįstas ir jų daug aukštesniu Nepraeina plaučių uždegimas,
ponijos a*mbasadoriu3 išvyks
lyvavo Sirija, Pietinis Jemenas jas vyksta buvęs New Yorko 1713 metais pasirašymo T u o j gyvenimo lygiu. Nors Jungti silpnėja širdis.
atominių jėgainių
ateinančią savaitę.
gubernatorius
Averill
Harriman,
ir Palestinos Laisvinimo orga
— Pakistano "Times" paskel
nės Tautos šiame ginče remia
met
Ispanija
perleido
britams
Rytą
Berlynas.
—
Sovietų
Są
buvęs
ambasadorius
Jungtinėse
nizacija. Boikotą dar teks to
Ispaniją, jos negali išeiti prieš bė, kad Afganistane Karmalo
Turkijai nevyksta
liau nagrinėti, nes. sakoma, jog Tautose Andrew Young, Atlan uolos valdymą. Britai remia kolonijos gyventojų norą, o gy vyriausybė suėmė 93 karininkus junga ir Rytų Vokietija pasira
Alžiras reikalavo iš Libijos lė tos miesto burmistras Maynard Gibraltaro gyventojus įvairio ventojai nori likti britų val ir nežinia kur išvežė. Kai kurių šė sutartį, sovietai pažadėjo pa
išrinkti prezidentę
šų, kurios padengtų tokio boi Jackson ir keli Kongreso nariai. mis subsidijomis ir jie visai ne domi.
suimtųjų šeimos jau pabėgo į statyti prie Stendalio miesto,
siruošia
tapti
Ispanijos
pilie
apie
50
mylių
nuo
Vakarų
Vo
Zimbabvės prezidentu parink
koto duodamus nuostolius.
Ankara. — Turkijos parla
Pati Ispanija, siekdama atgau Pakistaną ir Iraną.
kietijos sienos, naują branduoli mentui, po 25 bandymų, nepa
tas kun. Canaan Bananą, prem čiais. Paskutiniai rinkimai įvy
Leis jūrininkams
ne energija varomą elektrinę
jero Mugabės rėmėjas, baigęs ko vasario 6 d. Darbiečių par ti Gibraltarą, dar tebeturi šiau
terdame gegužės 12 ir 13 die jėgainę. Rytų Vokietijos elekt vyko išsirinkti naujo preziden
rinėj
Afrikoj
Melilla
ir
Ceuta
tija,
vadovaujama
Sir
Joshua
VVashingtono Wesley teologinę
Paskutiniame balsavime
išgerti alaus
nomis. Tribunolo nariais, tarp ros energijos 11 nuoš. sudaro to.
seminariją. Zimbabvės konsti Hassano, vėl laimėjo rinkimus ir bazes, kurias Maroko karalius
kandidatas
Sadettin Bilgic. bu
Washingtonas. — Gynybos tucija prezidentui daug galios 8 vietas 15-kos vietų seimelyje, tuoj pareikalautų grąžinti, jei kitų, sutiko būti buvę Portuga- branduolinė energija. Sovietai
vęs
gynybos
ministeris, tegavo
departamentas nutarė pakeisti neduoda, ją turi premjeras.
nes ji pasisako už ryšių su Bri Gibraltaras būtų atiduotas Is jos ir Švedijos ministrai pirmi parūpins jėgainei mašinas ir 183 balsus, kada 635 vietų par
ninkai Soares ir Palme, buvęs kurą. Rytų Vokietija turi jau
seną Amerikos karo laivų tradi
tanija išlaikymą. Kita partija, panijai.
Jungtinių Amerikos Valstybių dvi panašias jėgaines, tačiau lamente reikia gauti mažiau
ciją. Nuo 1914 m. buvo drau
kuri
siekia
su
britais
dar
tamp
Ispanų generolas
valstybės prokuroras Ramsey naujoji bus žymiai galingesnė. siai 317 balsų. Renkant prezi
džiama laivuose turėti alkoholi
resnių ryšių, laimėjo 6 vietas,
dentą balsuojama slaptai.
apžiūri lėktuvus
Clark, kiti žymūs politiniai vei
Sudarė tribunolą
nių gėrimų, tačiau laivyno se
o maža grupelė, kuri reikalauja
kėjai, profesinių sąjungų atsto
kretorius Edward Hidalgo įsa
Washingtonas. — Ispanijos susijungimo su Ispanija, atsto
vaauoti Ščaranskį vai, mokslininkai ir kultūrinin — Australijoje daug buvusių
KALENDORIUS
kė lėktuvnešiui "Nimitz". kuris kariuomenės štabo viršininkas vų visai negavo.
Haga. — Sovietų kalinamo kai. Pirmasis tribunolo tiks kareivių kelia bylas, sakydami,
nuo sausio mėn. patruliuoja gen. Ignacio Hfaro atvyko į Wa
Paskutinis referendumas įvyBalandžio 16 d.: Urbanas,
Arabų jūrą netoli Irano, išduoti shingtoną, kur viešės visą savai ko 1969 m. birželio mėn. Tuo- žmogaus teisių gynėjo Anatoli las bus — pareikalauti, kad Šča- kad Vietname amerikiečių nau Bernadeta, Giedrius. Dijana.
kiekvienam jūreiviui po dvi dė tę Jis tarėsi su JAV jungtinio į met Gibraltaro gyventojai irgi jaus ščaranskio bičiuliai Vaka ranskiui būtų pagerintos kali doti augmenijos naikinimo skys
Balandžio 17 d : Anicetas,
žutes alaus kartą per savaitę. štabo viršininku gen. David Jo-! pasisakė už britų kolonijos sta- ruose Amsterdame sudarė tarp nimo sąlygos, ščaranskis y r a čiai pakenkė jų sveikatai, nes Stefa, Dravenis. Sigita.
Neseniai sekretorius lankė kitą nes.
Saulė teka 5:11, leidžiasi 6:31.
Ispanija planuoja pirkti tušą. Ispanija tuo metu uždarė tautinį tribunolą kovai už Šča 31-nerių metų amžiaus, buvęs gimsta sužaloti vaikai. Tokių
Arabų jūroje esantį lėktuvnešį Amerikoje karo lėktuvų: Mc savo sieną uždraudė ispanams ranskio išlaisvinimą. Tribuno Maskvos Helsinkio grupės na vaikų esą apie 400. Jie visi turi
ORAS
"Carol Sea" ir pastebėjo, kad Donnell Douglas "F-18" ir Gene eiti į Gibraltarą dirbti ir pradė las, kuriam pirmininkauja olan rys. Prieš trejus metus jis bu Vietname tarnavusius tėvus.
Saulėta, temperatūra dieną
jūreiviai nuobodžiauja ir yra pa ral Dynamic "F-16" naikin jo Gibraltaro blokadą. Dabar dų darbiečių partijos narys vo nuteistas trylika metų ka Australijoj yra 41,000 Vietnamo
karo
veteranų.
lėti.
55
L, naktį 35 L
siilgę uostų pramogų.
susitarta sieną vėl atidaryti ir | van den Bergh, susirinks Amstuvų.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama B anksto
metams y2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
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Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
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Savaitinis
25.00
15.00

LSS VADOVYBĖS NARIAMS

'Kartu su pavasariu greitai ar cagą Taryba nubalsavo sumokė
tėja ir LSS Tarybos Akivaizdinis ti du trečdalius kelionės išlaidy Clevelando skaučių Neringos tuntą perėmė vadovauti S. Gedgoudienė. E k. į d.:
Senbergienė, J. Budrienė, E.
Nuotr. VL Bacevičiaus
Nainienė, S. Gedgaudienė, A. Bakūnienė, A. Miškinienė, R. Nasvytienė.
posėdis Chicagoje š. m. gegu iš Tarybos iždo.
žės mėn. 17 — 18 d. d. Akivaizdi Akivaizdinis posėdis galės nu
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sanio posėdžio programos paruoši tarti jei jame, pagal LSS Statuto
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j V o nuožiūra. Nesunaudotų straips2:00 diskusinės temos—nuta nėja į visas sueigas, posėdžius irjtinė šventė įvyks sekm., balanme vadovavomės Jūsų pasiūly 13 straipsnį, dalyvaus daugiau
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j niu nesaugo. Juos grąžina tik iš
parengimus. Sesės Audros svajo džio 27 d , 10 vai. ryto, Jauni
mais atsakant į 79.10—17 ir 79 kaip pusė (taigi 16) Tarybos na rimai,
! anksto susitarus. Redakcija už
12—14 aplinkraščius.Jiems aptar riu. Dalyvaujantieji nutars pap
• Redakcija dirba kasdien J s k e l b i m ų ^rinį neatsako. Skel— Lietuviškosios Sąmonės Ug nė ir ambicija — padėti sureng mo centre. Tėvai, svečiai ir būsi
8:30
— * : 0 ° . šeštadieniais j b i
kainos prisiunčiamos gavus
ti Jubiliejinę ar Tautinę stovyk mos paukštytės kviečiami daly
ti, temas apipavidalinti ir suras rasta balsu dauguma. Balsams dymas LSS Jaunime;
8:30
12:00.
j
p
r
a
š
y
m
ą.
lą
Kalifornijos
kalnuose!
vauti.
ti prelegentus Pirmijos nariai pasidalinus pusiau, nusvers pir
v. s. fil. Danutė Eidukienė
praleido daugelį vakaru pasitari mininkaujančio balsas. Žinoma,
Pertrauka
ps. Birutė Prasauskienė
UTUANICOS
TUNTO
muose. Į 80.2.6 LSS Vadovybės išimtis daroma LSS Vadovybės
— Lietuviškai nekalbančių įsi
DĖMESIUI
nariams išsiųstą programos pro-j Nutarimų Nuostatų
nurodoPASINAUDOKIME
raciją šuns širdis vėl veikia nor
ŠIRDIS STIPRINAMA KITO
jungimas į LSS:
miems klausimams, kuriems rei
jektą pasiūlymų negavome.
maliai. Tvirtinama, kad bandy
ŠIRDIMI
s. Danutė Surdėnienė
Iškilminga Lituanicos tunto
RETA PROGA
kia kvalifikuotos Tarybos balsų
mai su gyvuliais pavyko 90 proc
— Jaunų Vadovų Metai ir Vy
Jums išsiųsti Tarybos —Pir- daugumos. Tačiau, tokių klau
sueiga įvyks sekmadienį, balan
Mokslininkai chirurgai surado
jm.
resniojo sk. Jaunimo Veiklos Su
mrjos paruošti LSS Tarybos Aki simų nenumatoma svarstyti.
LSS Seserijos skautiškųjų paty džio 20 d., Jaunimo centro didžio- būdą sunkių operacijų metu li
stiprinimas;
vaizdinio posėdžio tikslai, dieno
rimų programos reikalauja, kad Į joje salėje. Sueiga bus pradėta gonio širdį stiprinti kita širdi
Prašau Tarybų Komisijų pir
s. fil. Gintaras Plačas
tvarkė, programa — (darbotvar
— John Rockefeller per savo
sesės būtų gerai susipažinusios su i šv. Mišiomis. Visi tunto broliai mi. Anksčiau, darant sunkias ope
— Klausimai ir Siūlymai,
kė) ir registracijos lapai. Prelegen mininkus paruošti trumpus veik
lietuviškais tautiniais drabužiais. renkasi 9:15 vai. ryto. Dėvime racijas, širdies reguliarų veikimą gyvenimą labdarai išdalino 531
8:00 Vakaronė.
tai jau ruošiasi temų pristaty los pranešimus ar veiklos planus
Tuo tikslu LSS JAV Atlanto ra pilnomis uniformomis. Visi tėve- užtikrindavo labai komplikuo mil. doL
Programos vedėja s. fil. dr. Vi jono tautinio lavinimo skyrius j liai ir „atsargon" išėję buvę vado tais ir brangiais aparatais. Tyrė
mui, o diskusijų sėkmė priklau ir man juos iš anksto prisiųst
sys nuo jūsų dalyvavimo. Pra Akivaizdinis posėdis yra gera pro talija Vasaitienė
1968 m., švenčiant lietuviškos vai, skautai vyčiai, budžiai ir bro jams pavyko operuoti šunų šir
šau iš anksto apsvarstyti savus ga sužinoti Vadovybės narių nuo
Advokatų Draugija
— Programoje:
skautybės 50 metų sukaktį, bu liai maloniai kviečiami dalyvau dis, įjungiant į operuojamo šuns
mones komisijų veiklos klausi
siūlymus temų diskusijoms.
Rimvydas Kasiulis,
vo išleidęs vertingą, nors ir ne ti.
širdį. Galima, nes žudant šu VALDEMARAS BTLAZTIS
mais.
Skaučių
vokalinis
vienetas,
va
m
didelės
apimties
knygą
—
„Tau
nį, jo širdis nebūtinai turi tuoj
Registracijos lapą prašau grą
VINCAS
BRIZGYS
davė
v.
s.
V.
Aleknienė,
LANKĖSI VYRIAUSIAS
tiniai rūbai ir juostų raštai". Kny
nustoti plakusi. Ją galima atitin
Kviečiu LSS Vadovybės narius
žinti iki nurodytos datos v. s. Zig
Teisių
daktarai
—
Vakarienė
gelė jau išparduota, o mūsų se
kamai išimti ir plakančią įjung
SKAUTININKAS
mui Jauniui, Vidurio rajono va gausiai dalyvauti LSS Tarybos
—Pabendravimas.
sių
daugumas
žino
tik
pagrindi
ti kitam šuniui, kol operuojama 2458 W. rath Street, Chicago, m.
Akivaizdiniame
posėdyje.
dui, kuris su rajono vadija globo
Visi tol. 778-8000
nes
tautinių
drabužių
sudėties
da
gyslas
kito šuns išimtą gyvą širja šį posėdį ir tvarko administra
LS Brolijos vyriausias skauti
Sekmadienis, gegužės 18 d.
Budžiui
lis, Let apie jų autentiškumą ir ninkas v.s. Vytautas Vidugiris širdis yra pavojuje. Baigus ope
Valandos pagal susitarimą
cinius reikalus.
Jaunimo
centro
galerijoje
atskyrimą
tikrų
nuo
„sukurtinių"
v.
s.
Sigitas
Miknaitis
praėjusi
savaitgalį
lankėsi
Chica
Primenu, kad Tarybos narių
9:00 Pamaldos •
platesnį žinojimą reta teturi. Da goje. Posėdžiavo su LSS Tarybos
pirmininkas
LSS Tarybos
kelionėms iš kitų vietovių į Chi10:00 diskusinės temos— nu bar pasitaiko reta proga susipa nariais, tarėsi su Chicagoje gy
tarimai .
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
žinti su lietuviškais tautiniais venančiais LS Brolijos vadijos na
DR.
K.
G.
BALUKAS
—
Mišrių
vienetų
priklauso
drabužiais, išgirsiant apie juos iš riais, aplankė Jaunimo centre
LSS TARYBOS AKIVAIZDINIS
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
mumas;
v.
s.
Irena
Kerelfienė,
Se
šiam tikslui gyvenimą pašventu sueigaujančius Lituanicos tunto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
POSĖDIS CHICAGOJE, 1980 M.
serijas V S ,
sių dailininkų Antano ir Anasta vienetus. Taip pat dalyvavo D.
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
GEGU2Ė 17 — 18 D. D.
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
v. s. Vytautas Vidugiris, Bro zijos Tamošaičių. Tad nepraleis- L.K. Gedimino vilkiukų draugo
Medical Buiiding). Tef. LU 5-6446
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Ii
jos
VS,
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
kime šios retos progos ir visos vės iškilmingoje sueigoje ir įžo
Akivaizdinio posėdžio:
Priima ligonius pagal susitarimą
Pertrauka,
Tel. REliance 5-1811
skautės,
vyr. skautės, gintarės, dyje. Visiems buvo malonu su
Tikslas — susitikti, pabendrau
skautininkės,
bei
skaučių
mamy
—
LSS
Organizacinės
Struktū
tikti retą svečią, o vyr. skauti Tel ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 DR. WALTER J. KIRSTUK
ti, diskutuoti sąjungos reikalus,
tės atsilankykime į penktadienį, ninkui buvo naudinga pasitarti
ros Suprastkiimas,
aptarti ir nustatyti sąjungos kel
Lietuvis gydytojas
DR. PETER T. BRAZIS
3925 VVest 59th Street
(Ar būtų tikslu tai vykdyti, balandžio 18 d., 7:30 vai. vak įvairiais skautiškais reikalais,
rodžius.
Vai: pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jaunimo centro kavinėje Lietuvių ypač besiruošiant gegužės mėn.
kokia forma ir 1 1 ) r
Metodas — Dviejų dienų aki
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
2 4 3 4 West 71st Street
Tautodailės
Instituto
rengiamą
v.
s.
Lilė
Milukienė
ir
s.
fil.
įvykstančiam LSS tarybos akivaiz Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
vaizdiniai posėdžiai, prelegentų
vakaronę, kurioje* visuomenė bus diniam suvažiavimui.
Romas Rupinskas.
temų išklausymas, diskusijos, nu
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
supažindinta su dailininkų Ta
— Klausimai ir Siūlymai
DR. IRENA KURAS
tarimai.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
mošaičių
rūpestingai
paruošta
ir
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
1.00
Pietūs
—
Jaunimo
centre.
Dalyviai — su balsavimo tei
ininiiuiiiiiniiiiiiiiniiiiinimuiujimiHii
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
gražiai
išleista
knyga
Lithuanian
2:00
—
Akivaizdinio
Posėdžio
DR. EDMUND E. CIARA
se, LS tarybos nariai, patarioSPECIALISTĖ
OPTOMETRISTAS
Įvertinimas; ps. fil. Kęstutis Je- National Costume. Susipažinimą
muoju balsu: LSS Garbės Teismo
S 0 P H I E BARČUS
MEDICAL BUILDING
su knyga praves tautotyrininkė
2709 VVest 51st Street
čius.
nariai, LSS Kontrolės Komisijos
3200 W. 81st Street
BASIO ŠEIMOS VALANDOS
Tel. — GR 6-2400
Elena
Bradūnaitė.
Dalyvaus
kny
—
Rezoliucijos;
v.
s.
Česlovas
nariai, LSS Sakų garbės gynėjai,
Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
gos autoriai. Bus rodomos skaid Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1-4 ir Vai.:
Senkevičius«
kiti LSS pareigūnai.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
3.-00 Tarybos Akivaizdinio Po rės ir atatinkamas filmas. Visi penktadienio perduodama nuo 4:00
Svečiai —Vietovės Tuntų va
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. p e r tą pa
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
sėdžio ir Vidurio Rajono Tunti- kviečiami, o visos sesės ragina čią stotj. šeštadieniais i r sekma Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
dijų nariai, LSS skautininkai ir
DR. J. MEŠKAUSKAS
ninkų Suvažiavimo uždarymas.
DR. E. DECKYS
mos būtinai šioje taip svarbioje dieniais nuo S:30 iki 9:30 vai. ryto.
skautininkės, kiti LSS nariai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Kviečia —LSS Tarybos pirani
kultūrinėje
vakaronėje
dalyvauti.
Telef. 434-2415
Specialybė
—
Nervų
ir
Specialybė vidaus ligos
SUMANI JAUNA VADOVĖ
ja.
Emocinės ligos
1490 A M .
2454 VVest 71st Street
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
Globoja — LSS Vidurio Rajo
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
KERNAVĖS
TUNTO
SESĖMS
7158 S. MAPLEWOOD AVE.
„Ps. Audra Griniūtė užaugo
6449 So. Pulaski Road
no vadas ir vadija.
Vai.: pirmad..antrad.. ketvirtad.iroenktad.
CHICAGO, ILL. 60629
Valandos pagal susitarimą
Kernavės tunto paukštyčių me3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
glaikas — 1980 m. gegužės 17 Veikli Los Angeles Palangos tunto Los Angeles „Palangos" tunto
imiimiiiiimiiimimiiimiMiiiiiiiiitium
skaučių
gretose
ir
dabar
jau
ant
—18 d.
Telef. - 282-4422
"Kregždžių" paukštyčių draugovės
DR. A. B. GLEVECKAS
Vieta —Chicagos Jaunimo cen vadovė ps. fil. Audra Griniūtė su ri metai sumaniai vadovauja ^iiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiHiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiig
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
paukštyčių „Kregždžių" draugo
tras, 5620 S. Claremont Avenue. draugovės vėliava.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
vei.
| Visi 14 ir 18 karatų aukso ir kt. papuošalai |
Nuotr. L. Kanto
Programa —paruošta LSS Ta
Ofisai:
Specialybė Akiu ligos
111 NO. WABASH AVE.
rybos pirmijos.
Gimė Chicagoje, su tėveliais s (žiedai, grandinėles, apyrankes, sagės, kryželiai, auskarai ir kt) iki lie- S
3907 VVest 103rd Street
4200 NO. CENTRAL AVE.
3
Valandos pagal susitarimą
įsikūrė Riverside, Ca. ir paukšty •5 pos 31 d. Terroje išparduodami už pusę jų kainos.
Valandos
pagal susitarimą.
DIENOTVARKĖ
ninku Suvažiavimo atidarymas. tės įžodį davė Arrowhead stovyk
Ofiso tel. — PR 8-2220
E
Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- s
10.00 Tarybos Akivaizdinis po loje. Vėliau> įsigijus nuosavą
DR. FRANK PLECKAS
Šeštadienis, gegužės 17 d.
2 dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida. S DR. JANINA JAKSEVlClUS
sėdis.
Rambyno stovyklą, sesė Audra
(Kalba lietuviškai)
JOKŠA
— Darbotvarkės priėmimas. ten stovyklavo ir kaip vadovė ir |
Jaunimo centro kavinėje
TERRA ~ 3 2 3 5 - 3 7 W . 63rd St., Chicago, U. 6 0 6 2 9
|
OPTOMETRISTAS
VAIKŲ LIGOS
Pranešimai:
9:00 Registracija
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
net virėja! Stovyklaudama Rakė
2656 VVest 63rd Street
"Corrtact lenses"
TEL. —
(312) 434-4660
Į
9:30 Tarybos Akivaizdinio Po — Tarybos pirmininko,
davė vyr. skautės įžodį. Baigė I
Valandos pagal susitarimą
2618
W.
71st
St. - Tel. 737-5149
sėdžio ir Vidurio Rajono TuntiGintaro Vadovių mokyklą.
— Seserijos VS,
?iiiiiiiiii!iiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiB
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs.
PO
7-6000,
Rez.
GA
3-7278
ninkų Suvažiavimo atidarymas. — Brolijos VS,
1977 m. davė ASD pasižadėji
10:00 Posėdis.
DR. A. JENKINS
— ASS Vacfijos pirmininko,
DR. LEONAS SEIBUTIS
mą,
o sekančiais metais priimta
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
1 M Pietūs —Valgykloje.
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
— Atlanto Rajono vado,
į filisterius ir išrinkta į jų L A
3844 VVest 63rd Street
2:00 Posėdis.
PR0STAT0 CHIRURGIJA
— Vidurio Rajono vado,
skyriaus valdybą. VI Tautinėje
Valandos pagal susitarimą
8:00 Vakarienė su programa.
2656 W. 63rd Street
— Ramiojo vandenyno Rajo Stovykloje sesė Audra darbavosi
iVal. antr 1-4 popiet ir ketv 5 7 vak.
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
no vado
Sekmadienis, gegužės 18 d.
iškylų organizavimo skiltyje. Per
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
WA 5-2670 arba 489-4441
—Kanados Rajono vado
Jaunimo centro galerijoje
na i gražiai pravedė Los Angeles
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Pertrauka.
9:00 Pamaldos.
DR. K. A. J U CAS
paukštyčių pastovyklės progra
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
DR. J. J. SIMONAITIS
— Australijos Rajono vado mą. Atstovavo „Palangos" tun
10:00 Posėdis.
ODOS LIGOS
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
'1:00 Pietūs — Jaunimo centre. (raštu).Tel.-GR6-0617
tą I-oje tuntininkų konferencijo
ti pataisymai FIRESTONE TIRES.
Valandos pagal susitarimą
—
Europos
Rajono
vado
(raš2.-00 Pasėdis.
je, kur ir davė paskautininkės
6958 S. Talman Ave.
Wneel alignment and balancing.
3:00 Tarybos Akivaizdinio Po tu),
įžodį.
įstaigos ir buto tel. 652-1381
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195
sėdžio ir Vidurio Rajono Tunti— Lietuviškos Skautybės Fon
and pipes. Tune-ups. Lubrieation.
Būdama gimnazijoje sesė Aud
DR. FERD. VYT. KAUNAS
ninkų Suvažiavimo uždarymas. do pirmininko,
DR. V. TUMAS0NIS
Change of ofl and fUters.
ra priklausė debatų organizaci
BENDROJI MEDICINA
Pastaba, posėdžiuose dalyvau
—Skautų Aido administrato jai — National Forensic League,
CHIRURGAS
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
jame uniformuoti, o vakarienėje rės,
2454 VVest 71st Street
universitete darbavosi socialinia
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt. Vai.: pirm., antrad., ketv ir penktad 2-5 ir
— vakariniais rūbais.
—"Mūsų Sautybės" knygos me skyriuje ir yra Phi Sigma
6-7 — iš anksto susitarus.
Sigma seserijos narė. Lankė litu
redaktoriaus,
DR. IRENA KYRAS
PROGRAMA
Ofs. tel 586-3166; namų 381-3772
2423 W«st 59fh Street
Ttl. GA 6-7777
anistinę mokyklą. Dirbo su Lie
— Komisijų pirmininkų,
DANTŲ GYDYTOJA
DR. PETRAS ŽLI0BA
tuvių Bendruomenės jaunimo sek
— Klausimai ir sumanymai
Veikia nuo 7:00 v a i ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Šeštadienis, gegužės 17 d.
2659 W. 59 St.. Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tema — Skautiškoji Ideologija cija. Prisipažįsta esanti labai lai
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
476-2112
6745 West 63rd Street
9:00 Registracija.
šių dienų LSS-je (įvertinimas) minga savo šeima ir išauklėjimu.
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
Vai pagal susitarimą Pirm., antr .treč.
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt.
Gyvena virš 50 mylių nuo lietu
9:30 Tarybos Akivaizdinio Po v. s. Antanas Saulaitis, S. J.
ketv 10 iki 6 vai Sestad. 10 iki 1 vai.
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą
viškojo centro, o patvariai važi1 .-00 Pietūs — Valgykloje
sėdžio ir Vidurio Rajono Tunti-

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

'

Kažin, ar ne

BE REIKALO LIEJAM E AŠARAS

ŠIANDIENINĖS NUOTAIKOS SOVIETU SĄJUNGOJE

«'

išgyvenimai, kaip ir daugelio

Sunkesnės ligos, mirtis bei Lietuvoje, tačiau nė vienas jų
Žydai yra beveik vienin yra labai ribotas, nes bijosi, Arbat gatve. Išvada aiški —
laidotuvės mūsų tarpe nebe komunistu netapo, jų gyveteliai,
kuriems pavyksta išvyk kad k a i m y n a i neįskųstų. b a n d y m a s nužudyti Sov.
naujiena. Miršta senesnio am nimu ir idėjomis nesusižavėjo
ti
iš
Sovietų
Sąjungos. Vienas Užsienio radiją seka tik disi Sąjungos diktatorių. Kaltė, už
žiaus, žmonės, pasitaiko ir ten nepasiliko. Tiesą lan
tokių
—
Viktoras
Levenstein, dentai.
kurią tik mirties bausmė.
jaunesniųjų mirčių. Dažnai be kymosi pasėkoje buvo gal kelio
57
metų
amžiaus,
kalnų
inži
—
Jeigu
žmonės
yra
nepa
Tačiau įsikišo laimė. Dviejų iš
didesnio garso ar visiškai tyliai lika "mišrių" vestuvių, tačiau
nierius,
Technikos
mokslų
tenkinti,
tai
visai
dėl
kitų
prie
keturiolikos apkaltintųjų moti
savo veiklą nutraukia senosios visi jų partneriai pasistengė ar
kandididatas,
maksvietis,
su
žasčių,
o
ne
dėl
politikos.
nos turėjo „balsą". Viena jų
organizacijos, klubai, sus tebesistengia iš okup. Lietuvos
įdomia
ir
baisia
praeitimi.
Jis
Nepatenkinti,
kad
negauna
buvo Mokslų akademijos narė,
tingsta ar nustoja veikti net lie į vakarus ištrūkti.
jau
kelios
savaitės
Vakaruopirkti
mėsos,
sviesto,
vaisių,
antra labai draugavo su vie
tuvių parapijos, nyksta kai ku
se.
Tad
ir
jo
įspūdžiai
iš
MaskDaugelis
tiki,
kad
užsienyje
nu aukštu politinio biuro
rios kolonijos.
Linas
Kojelis
yra
mūsų
jau
vos yra labai nauji. Paklaus- yra dar blogiau, nes oficiali nariu. Kaltinimas buvo pa
Daugelio senesniųjų mūsų or
nimo
lietuvybės
požiūriu
gal
ir
tas,
kaip Sov. Sąjungoje propaganda nuolat tai kala, keistas: norėta ruošti atenta
ganizacijų susirinkimų bei
perdidelis
optimistas,
tačiau
jo
reaguota
į Afganistano oku- pacituodama Vakarų spaudos tas. Tad ir bausmė buvo tik
pobūvių dalyviai — seno
iškeltos
mintys
mums
yra
ištraukas. Kas vyksta į už 5—10 metų. Viktoras iš karto
paciją,
atsako:
amžiaus žmonės, darbuotojai.
raminančios,
sakančios,
kad
sienį, o tai privilegijuotieji, buvo pasiųstas į Beskudniki
—
Kai
Maskvoje
sužinojo
Tiesa, jie dar nemažai aukoja
Jeruzalės arabai
po
mūsų
lietuvybė
tikrai
neiš
me apie Afganistano oku ištikimieji, kai grįžta nesako lagerį netoli Maskvos, kur
ir daug aukojasi, bet fizinė ir
geležiniai
paciją, tarp mano draugų tiesos, nes kitaip negalės vėl buvo gaminami
dvasinė negalė, it paralyžiaus nyks.
Tiesa,
išnyks
iš
gyvųjų
tarpo
išvykti.
pančiai
kaliniams.
Dvi
buvo
tik
gėdos
jausmas.
Jau
liga, stabdo jų organizacijų
daugelis
tikrai
gerų
lietuvių,
Paties
Levensteino
istorija
dešimt
aštuntose
revoliucijos
tėmės
visi
atsakingi
už
tą
sve
veikimą.
įvairių lietuviškų darbo sričių
galėtų būti ištisa siaubo įsto metinėse lageryje buvo iška
Iš visuomeninės, politinės, veteranų, išnyks politinės par timo krašto užpuolimą. Panabintas didelis plakatas: „Šven
kultūrinės ir religinės lietuvių tijos ir jų junginiai, jeigu laiku sią gėdą išgyvenome ir 1968 rija, pavaizduojanti dar kartą
I e š k o m a "Aukso vidurio"
čiame didžiosios proletarinės,
veiklos pradingo daugelis orga nepersiorganizuos (o apie persi metais, kada Sov. Sąjunga sovietinio režimo baisumus,
Viktoro tėvas Matvey dirbo socialistinės ir sovietinės revo
nizacijų. Atrodo, kad savo die tvarkymą naujoms sąlygoms okupavo Čekoslovakiją.
J O N A S MIŠKINIS
—
Bet
paprasti
žmonės,
sakaip
planuotojas prie Mask- liucijos metines. Pasižadame
nas baigia ir mūsų politiniu jos nė nekalba — senieji statu
viršyti planą Nr. 1 dalių
partijų dauguma, išskyrus gal tai bei konstitucijos neleidžia). kytume eiliniai arba liaudis, vos požeminio traukinio —
Artimuose Rytuose gyvena savo valstybę. Palestina sie
gamyboje". Gėdijosi pasakyti,
kaip
reagavo?
metro
tarp
1933
ir
1937
metų.
porą ar trejetą. Tiesa, niekas I š senosios išeivijos sukurtų
arabų
tautos, kurias jungia kia nepriklausomybės, Izra
— Su visišku abejingumu. Tų metų gale buvo areštuotas. kokios buvo tos Nr. 1 dalys.
neginčija, kad mūsų politinės organizacijų greičiausia liks
viena
rasė
ir viena religija. elis priešingas.Todėl dažnai
Ten buvo geležiniai pančiai
partijos yra didžiai nusipelnu- tik vieni Lietuvos vyčiai. Ši Liaudžiai niekas nesvarbu. Ar Kaltė — Matvey Levenstein
Nors
tarp
arabų
kraštų tikros įvyksta ginkluotų pajėgų su
žmonėms.
sios lietuvių tautinės sąmonės 1913 metais įkurta lietuviška pakilo kainos? Ne, tad viskas smaugęs komunistus požemiPaskui Viktorą pasiuntė į vienybės ir nėra, tačiau fa Palestinos partizanais susirė
žadinimo, tautos atgimimo ir organizacija sugebėjo beveik tvarkoje. Kai kurie nuėjo dar nio traukinio kasyklose. Lavotoliau.
Jie
didžiavosi,
kad
Sov.
nų
nė
ženklo.
Be
to,
Matvey
Anagren
lagerį netoli Tašken natiškieji Islamo garbintojai mimai, vieni ir kiti su prie
nepriklausomos Lietuvos kūri per septynis veiklos dešimt
rasės ir religijos požiūriu vis la monėmis nesiskaito.
mo darbuose. Dar netaip se mečius ne tiktai gyva išlikti, Sąjunga yra tokia galinga. Pa- dirbo ne požemiuose, bet rašti- to Uzbekistane. Čia jis pasi biau ima pamiršti savus vai
Izraelio valstybės byla labai
niai jos buvo pajėgios padėti bet ir atsinaujinti, atsijau saulis mūsų bijo, komentavo, nėję. Tačiau tas yra antraeilis prašė darbo srityje, kuri buvo dus ir jungtis savo interesų
kovojančiai lietuvių tautai ninti. Net ir lietuvių kalbos Bet dauguma tyli. Kas atsi- dalykas. Kelis mėnesius buvo jam artima — kasyklų inži gynybai. Yra žinoma, kad ilgą jautri ir paini. Didžiosios vals
vesti kovą dėl Lietuvos laisvės netekę vyčiai, it Amerikos ai tiko, atsitiko. Kantrybės. Svar- kankinamas, kol „prisipaži- nerijoje, nors iš tikrųjų jis laiką arabų tautos buvo tam tybės kol kas nenori veltis į
no". Bausmė, nustatyta admi- buvo tik tos šakos studentas.
tuos politinius arabų kraštų sū
ar net Lietuvai atstovauti riai, tvirtai laikosi savo tau bu, kad vodka nepabrango.
sios ir svetimųjų valdomos. Ta
—
Teko
jau
būti
pakeliui
į
nistraciniu
būdu,
taigi
be
teisGavo
prašomo
darbo
ir
tai
kurius, žinoma, išskyrus So
užsienyje. Deja, dabar tų par tybės ir lietuviškų bei senųjų
čiau joms pamažu pavyko iš
I
Vakarus,
kai
buvo
suimtas
ir
mo
—
nepaprastai
lengva,
buvo
jo
išsigelbėjimas,
nes
vietų Rusiją.
tijų likučiai daugiau primena
ankstyveniųjų svetimųjų "glo
JAV Izraelį remia ekono
"mirusias sielas", kaip tikruo religinių papročių, labai daug j jėga išgabentas į Gorkį~Sacha- pagal tokį kaltinimą — tik lageris buvo šiltoje zonoje ir bėjų" išsivaduoti.
padarydami Lietuvos laisvės | rovas. Kas yra Sacharovas ir penkeri metai koncentracijos mirtingumas — tik 10 procen
miškai, o kitos valstybės diplo
sius laisvės kovotojus.
Nūdien visiems žinoma, k a d matiškai tyli. Tačiau arabai
ką jis reiškia jums disiten- stovyklos. Atlikti bausmę tų. Viktoras atliko skirtą baus
reikalui.
Nedaug kuo vertesni yra irtų
tams, bet ypač ką jis reiškia viename šiaurės Uralo lage- mę, bet jo nepaleido. Pridėjo arabų kraštuose gausu naftos, aktyviai veikia. Be abejo, nie
politinių partijų
junginiai:
sovietų liaudžiai?
ryje, kur likti gyvam buvo dar penkerius metus ištrė alyvos ir kitų žemės turtų, ku kas nenori, išskyrus Egiptą,
nebeįstengia eiti su nauju gyve
Žvelkime į kitas lietuviško
rių išnaudoti pilnai patys ara
— Sacharovas yra žinomas lygu nuliui, Matvey Levennimu, neturi reikiamos jėgos darbo sritis. Mūsų jaunimo ne visoje Sov. Sąjungoje, tiek stein, turėdamas 53 metus, mimo Kazachstane. 1954 m. bai dar neįstengia. Jie vis vien susipykti su 32 milijonų ara
padėti kovojančiai tautai, o bėra Lietuvos vietovių bei sri Maskvoje, tiek ir kituose sovie- mirė 1942 metais. Vienas jo grįžo į Maskvą. Po poros metų kviečia talkininkų ypač spe bais.
Žydai dominuoja savo tur
svarbiausia, nepalaiko ir, gal čių vardais pasivadinusiose tiniuose miestuose. Pagarbos laiškas aplinkiniais keliais pa drauge su tėvu rehabilituo- cialistų iš kitur. Svetimųjų
jamas
(išteisinamas).
Pana
tais,
sumanumu, apsukrumu ir
būt, nenori palaikyti ryšių su organizacijose,
susivieni vertas žmogus net ir tarp tų, teko į sūnaus rankas, tačiau
atsiradimas naftos ir alyvos strategine padėtimi. Atrodo,
šiai
ir
motina.
Maskvoje
vedė
dabartine Lietuvos rezisten jimuose, senose politinėse kurie yra toli nuo disidentų. Jo Viktoras to laiško nepasiėmė
laukuose iššaukė arabų kraštų
cija, o tuo pačiu ir su ten esan partijose, veteranų organiza ištrėmimas buvo tikras- aliar- su savim į Vakarus, nes buvo žmoną Dorą, irgi deportuoto žmonėse didelį nepasitenkini kad JAV. Palestinos reika
dukterį- Jos tėvas dar 1933
luose lyg ieško "aukso vidučia lietuvių tauta.
cijoje ir daug kur kitur. Bet mas.
perdaug
pavojinga.
Jame metais buvo areštuotas, nes mą.
rioįį,
kad nesusipykus nei su
Sumenko ir senosios finan užtat jaunuolių netrūksta skau
Be to, čionai gyvybiškai kry arabais, nei su žydais.
— O kiti disidentai?
rėvas rašo esąs nekaltas. 1937 priklausė žydų socialistų „są
sinės organizacijos. Lietuvių tuose, ateitininkuose, sporto
žiuojasi didžiųjų
valstybių
— Deja, išskyrus mūsų ribo- metų gale buvo areštuota ir jungai".
sukurtos kredito draugijos ir organizacijose, choruose, tau tus disidentų būrelius, kiti jų Viktoro motina Gitą. Kaltė —
Palestinos klausimas yra
interesai.
Anglija
visada
no
— Kiek yra tokių, kurie tie
bankai dažniausiai perėjo į ne tinių šokių grupėse, ansamb visiškai nežino. Gal kiek žino ji kriminalisto žmona. Ji išlisunkus
ir komplikuotas dar
rėjo
ir
dabar
tebenori,
kad
jos
siogiai ar netiesiogiai turėjo
lietuvių a r tautiškai nesą liuose, Lietuvių studentų sąjun Bukovskį, nes jis buvo išmai- ko gyva ir išėjo į laisvę. Po
nuo
Pirmojo
Pasaulinio karo
pozicijos Artimuose Rytuose
tokių baisių išgyvenimų?
moningų lietuvių rankas. Lie goje. Jų pobūviuoseapsilankius nytas į Corvalan. Tačiau kelerių metų (1944) atėjo eilė ir
pabaigos,
kai
ten žydai ėmė
— Sov. Sąjungoje beveik nesusilpnėtų, nes per arabų
t u v i š k a m e d a r b e kaip ir susidaro įspūdis, kad mes dar Amalriko, Pliuščo ir visų kitų Viktorui. Jis susitikdavo su
kiekviena šeima turi depor kraštus eina Anglijos pagrin kurti savo valstybę, o pakilęs
nebesireiškia abudu Susivieni ilgai stovyklausime, skau- nežino net vardų. O ir Sacha- kai kuriais draugais, pasmerkarabų tautinis nacionalizmas
diniai keliai.
tuotų.
jimai ir kažin ar kada gyvosios tausime, šoksime, dainuosime, rovo areštas iš karto sudarė tųjų sūnumis. Vienas jų dirbo
pradėjo
vis smarkiau priešin
Artimaisiais
Rytais
labai
— Tad kaip aiškinti tokį
lietuvybės reikalams patar sportuosime. Dar ir lituanisti sensaciją, triukšmą, bet tuoj sanitaru Maskvos priemiesčio
tis.
Bet
labiausiai byla pa
užinteresuota
Sovietų
Rusija.
žmonių pasyvumą režimo at
naus lietuvių išeivių sudėti jų nes mokyklas lankysime.
aštrėjo,
kai
J T nutarė Pales
Nuolatiniais savo spaudimais
viskas nutilo. Niekas neat- Arbat ambulatorijoje. Kitas žvilgiu?
Galime sutikti ar nesutikti su
milijonai.
veria lūpų. Žino, kad žydai draugas gyveno namuose irgi
— Baimė ir propaganda. ir komunistine propaganda tiną padalinti į arabų ir žydų
Taigi nereikia stebėtis, kad Lietuvių Bendruomenės idėja, nerimauja. Vieni jiems pavy- Arbat. Trečias turėjo mažą
Užmerkia akis, kad galėtų daug yra laimėjusi ir kai kur valstybes. Žydai Palestinos
dažnas lietuvis nusiteikia la bet turime pripažinti, kad LB di, kad bent dalis gali išvykti broliuką. Tas vienos išvykos į
stipriai įsitvirtinusi. Dabar padalinimą sveikino, o arabai
išlikti gyvi.
bai pesimistiškai ir vis daž yra vis dėlto didžiausias, svei į Vakarus. Bet didžiuma tiki mišką metu rado numušto
„Chruščiovas, sako Vikto Kremlius stengiasi išnaudoti griežčiausiai smerkė, priešino
niau ir garsiau kalba apie grei kiausias ir geriausias lietu oficialia propaganda, kuri yra vokiečių lėktuvo laužą. Iš jo
ras, bandė atskleisti praeitį, arabų tautinį nacionalizmą ir si ir to padalinimo iki šiol jie
tą lietuvybės mirtį Amerikoje. viškas junginys iš visų, ką mes antisionistinė ir antisemitinė, pasiėmė sudaužyto kulkosvaibet netrukus pats krito. Ge jų kiršinimą prieš Izraelio vals nepripažįsta.
Aimanuojame ir liejame aša dabar turime. Paimkime tik Sako, ko nori šitie žydai? Jie džio dalį. Bet policijos akis
Žodžiu, kaip ten bebūtų, vis
riau tad tyla, nors ji smaugia, tybės žydus.
ras, sakydami, kad su mumis, JAV LB tarybą. Iš 78 jos narių gyvena geriau už mus. Matyt, budri.
vien
dabar Palestinoje ne
Pasaulinės
spaudos
ap
kaip girnų akmuo ant kaklo".
su senesniąja karta lietuvybė trečdalis yra 20-30 metų am
ramu.
Beveik kasdien vyksta
žvalgininkai,
televizijos
ko
tikrai yra sionistai, taigi
Padaryta išvada, kad saniJ. V.
žiaus, o ir kiti neseni. 60 metų
šiame krašte baigsis.
ginkluoti
susirėmimai ir žūsta
mentatoriai pripažįsta, kad
„išdavikai".
taras sekė Stalino judėjimą.
amžiaus ribą peršokusių tary
daug
nekaltų
žmonių. Įvykių
šiuo metu neramiausias kraš
Nieku nesidomėti, reiškia Kulkosvaidis buvo skirtas
boje tik keletas, bet ten labai
nežinoti. O nežinoti yra ge- nužudyti Staliną, kaip tik iš
Aukščiausias pasaulyje kriok tas pasidarė — Palestina. stebėtojai tvirtina, kad tos au
Bet yra ir kitokių nuomonių. reikalingi ir jaunesnieji juos riau, aiškina Levenstein. Net- kito draugo namo. O Stalinas lys yra Venecueloje. Anchelio
Izraelio vyriausybė viso kos yra tik įvadas į ateinan
Štai balandžio 9-10 dienomis gerbia, jų patarimų klauso.
krioklio
aukštis
—
979
metrai.
kiais
būdais stengiasi stiprinti čius didesnius įvykius.
gi užsienio radijo klausymas kaip tik turėjo pravažiuoti ta
Lietuvių Bendruomenė savo
"Draugas" paskelbė ilgesnį
rašinį "Lietuva, jaunimas ir ko veiklą kaip tiktai remia jauni
va dėl laisvės", parašytą mūsų mu. Ji organizuoja lituanisti
kiais antakiais ir tamsia veido oda, su didele, aštriai pat prieš jį, nuleisdamas žemyn galvą ir nukreip
jaunesniosios kartos veikėjo nes mokyklas, tautinių šokių,
žemyn nulenkta nosimi ir ilgu, į viršų užlenktu damas ragus maždaug ta linkme, kur Matulevičiaus
Lino Kojelio. Čia autorius iške dainų grandiozines šventes,
smakru. Turėjo vienoje ausyje kabantį stambų sidab kūne buvo patalpintos žarnos. Pastarasis ir pats
ALBINAS BARANAUSKAS
lia visą eilę konkrečių faktų, Lietuvių dienas, teatro festi
rinį (?) pusmėnulio pavidalo auskarą, nuo akių skau nejuto, kaip savo geriausia vokiečių kalba per pusę
aprašo jaunimo lietuvišką bei valius, lietuvių mokslininkų
dėjimo, kaip čia priimta Bavarijoje. Dvelkė teatru, minutės išgiedojo reikalą, kuriuo čia atėjęs; skai
patriotinę veiklą. Linas Koje bei kūrybininkų simpoziumus,
Ištrauka iš baigiamo spausdinti
opera, priminė Mefistą. Tačiau drabužis — mėlynos tytojas, manau, jo vietoje taip pat nebūtų sugalvojęs
lis ten tvirtina, kad mūsų jau sporto šventes ir kitus plataus
darbinės kelnės, tokios pat spalvos bliuze ir ilga, ko nors gudresnio. Ar nesą, girdi, galimybės už
"Vinco Mazurkeviciaus romano"
nimas yra pakankamai tau masto renginius. LB ir jau
29
moteriška prikyštė, be kurios bavarai ūkininkai pinigus įsigyti kokių nors maisto produktų? Šie jo
tiškai - lietuviškai gyvas, nimas turi nemažą skaičių ge
Bet jau laikas mesti šalin teptuką ir baigti šį taip neapsieina net ardami ar akėdami, ir po pažaste žodžiai abiem klausytojams iš karto sugadino visą
nesukomunistėjęs, kaip kai kas rų, Lietuvą ir savo tautą mylin plačiai užsimotą ' ir taip nereikšmingomis smulk- laikomos šakės darė labiau panašų į eilinį, juoda- pramogą. Jautis su šeimininku apsikeitė liūdnais,
bando jam šį kaltinimą pri čių uolių vadovų, kurie menomis knibždantį piešinį. Skaitytojas, be abejo, darbį kipšą, kaip mūsų tautosakoje ar liaudies meno nusivylusiais žvilgsniais.
mesti, kad jaunimas yra susi su„pasiaukojimu dirba ir tuo bū bus net susidaręs nuomonę, kad nė name, nė aplink kūriniuose. Šia išvada Matulevičius ir užbaigė savo
— Schoen, — tarė bavaras pavargusiu balsu, jau
pratęs ir kad "ta jo gyvybe turi du užtikrina lietuvybės šiame jį nesimatė jokių gyvybės ženklų. Jei taip, tai jo apžiūrą, nes bavaras, tuo tarpu jį pastebėjęs, taisyklinga vokiečių kalba. — Tu turi maisto
me džiaugtis ir didžiuotis". krašte išlaikymą.
nuomonė yra labai klaidinga. Didžiosios lentinės mostelėjo galva prisiartinti.
korteles?
Iškeldami mūsų jaunimą,
L i n a s pasidžiaugė, kad
— Ne, — kaltai prisipažino M.
durys
buvo
iki
galo
atlapos,
išsikraipę
ir
susiČia
Matulevičius
turėjo
progos
pirmą
kartą
prak"pagrindinės ideologinės orga mes nesakome, kad mes, se
— Tai ar nežinai, kad amerikiečių valdžios yra
nizacijos, ateitininkai ir skau niai, vyresnio amžiaus žmo dvilinkavę nuo aukščiau minėtųjų vyriuotų padą- tikoje pritaikinti Mieleškos sistemą. Bavaras pra- po bausme uždrausta (polizeilich verboten) ką nors
tai, vis labiau įsitraukia į lais nės, turime jau pasitraukti iš linimų; Matulevičiui vis dar tyrinėjant vietovę ir šneko tokia tiršta, gerkline tarme, jog net nereikėjo be kortelių pardavinėti?
vinimo darbus... Stovyklose savo lietuviško darbo a r mirti, stengiantis susipažinti su aplinkuma, viduje staiga apsimesti nesuprantančiu. Jis, greičiausiai, pasakojo
— Taip. žinau, bet...
rašomi laiškai kongreso na marinti savo organizacijas bei sudundėjo žemė ir pro jas laukan išvažiavo didelis apie savo jautį, gyrė šio klusnumą, darbštumą bei
— Ir nesupranti, kad jeigu aš taip padaryčiau,
juodas
tankas.
Tačiau
jo
apsirikta
—
ne,
ne
tankas,
o
patvarumą,
didžiavosi
jo
jėga
ir
ištikimybe,
mėgino
riams, pasirašomos peticijos klubus. Senesniųjų iš jų darbo
būčiau
nuvilktas pas komendantą?
Carteriui ir Waldheimui, iš sto niekas nestumia, kol jie patys tiktai darbinis jautis su uodega ant nugaros, visu svečio dėmesį atkreipti į tokius sąmojingus nekalto
—
Taip,
bet...
vyklų į miestus vykstam nepasišalina. Darbo visiems savo milžinišku kūnu virpąs iš džiaugsmo bei pasi- gyvulėlio strapaliojimus, tačiau iškalba ėjo niekais,
— O komendantas uždarytų mano „gasthauzą",
demonstruoti". Ypatingas lie pakako ir pakaks. Mūsų jau tenkinimo laisve, saulute ir grynu oru. Įkandin, tebuvo eikvojamas kvapas, bavaras, techniškai išsi- gi mane patį lieptų įmesti kalėjiman — net gal dar
garsiai
kvatodamas,
išlėkė
bavaras
su
mėšlinomis
reiškiant,
barstė
žirniais
į
sieną.
Tik
po
ilgesnio
laiko
tuviško jaunimo atgimimas nimas nepaveržia senosios kar
nubaustų pinigine bauda (vielleicht noch eine
pasirieškiąs
jų
suvažia tos pozicijų. Jie dažniausia tel šakėmis rankose. Pirmoji Matulevičiaus mintis buvo Matulevičiui šiaip taip pasisakė sugauti žodį „afė", Geldstraffe obendrein)?
apie
tai,
kaip
neatsidurti
šios
kotletinės
masės
apie
kurį
jau
žinojo,
kad
vokiškai
tai
yra
„auf'.
Bet,
vimuose, stovyklose, jaunimo kiasi savo, tai yra jaunimo
— Denken Sie?
organizacijose ir tai visiškai kelyje. Bet jautis iš tikrųjų ne zyliojo, tik ėmė tai- kaip gali patvirtinti kiekvienas šios kalbos mokokongresuose.
— Denke schon! Kas tu per vienas, jeigu nežinai
kingai, su vaikiškais pasišokėjimais bėgti rateliu vas, tai negalėjo atskleisti kokių nors platesnių horiPridėkime dar, kad išeivijos natūralu.
aplink mėšlo krūvą, jo savininkui padrąsinančiai zontų. Nors murmesiai, kuriais Matulevičius atsa- tokių dalykų? Iš kur tu?
Rašinį baigsime mūsų jau pliauškinant delnais ir besijuokiant su nemažėjan- kinėjo, gerokai priminė bavarų tarmę, šeimininkas
lietuvių jaunimo ryšiai su oku
Matulevičių šitoks klausimas žymiai pradžiu
puotosios Lietuvos jaunimu minėto Lino Kojelio optimis čiu pasigardžiavimu. Iš karto galėjai justi, kad ryšys atrodė esąs kitos nuomonės: kiekvieną kartą susto- gino, suteikdamas progos neatlaidųjį tardytoją supa
yra žymiai stipresni, kaip abie tiškais žodžiais: "Lietuvoje ir tarp jųdviejų yra daug tampresnis, negu vien tarp davo pagalvoti ir tik po to linkterėdavo galva. Tokia žindinti su visiems apylinkės gyventojams tokia
jų pusių vyresniųjų ryšiai. Dau išeivijoje aš dar nematau sil pono ir jo vergo. Matulevičius panaudojo šį laiko- gruoblėta pašnekesio eiga, rodės, pradėjo varginti malonia naujiena: kad, būtent, į Vaisenštaino pilį
gelis lietuvių jaunuolių, gimę ir pnėjimo ženklų, o augimą ir tarpį nuodugnesniam bavaro ištyrinėjimui.
net jautį, kurio ratai darėsi vis lėtesni ir mažesni. vakar atgabenta ne lenkai, o lietuviai. Bet šį kartą
b.kv.
augę išeivijoje, lankėsi okup. stiprėjimą."
Buvo pusamžis, neaukšto ūgio, stipraus sūdė- Galiausiai bavaras visai metė juoktis ir įsmeigė į tai nepadarė jokio įspūdžio.
(Romano ištraukos pabaiga)
jimo. dar ne žilas, su ilgokais juodais plaukais, tan- Matulevičių pilnas įtarimo akis, o jautis sustojo čia
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POKARIO METAI

D R A U G A S , trečiadienis, 1980 m. balandžio men. 16 d.

Mūsu kolonijose
P h o e n h c , Ariz.

CLASSIFIED

IŠNUOMOJAMA. — POE S E N T
"Po s u n k i ų kančių Bažnyčia, ku
Small Store or Office
ri n u o N e r o n o laikų iki H i t l e 
F O S
B E N T
rio ir S t a l i n o buvo persekioja
on
Lithuanian
Plaza
Court. $125.00
m a , prisikėlė, taip tautos, kurios
per
month,
heat
included.
nukentėjo n u o tironų, prisikėlė.
BKOKEB — 434-9611
T a i p ir m e s šiandien tikime, kad
m ū s ų t v y n ė Lietuva, kuri yra
B E A L E S T A T E
pavergta komunistų, prisikels*'.
Tokią viltį iškėlė kun. A n t a
REIKIA NAMŲ
n a s Valiuška, Phoenixo lietuvių
katalikų misijos dvasios vadas, sa SKUBIAI REIKALINGA 3-4 miegamų geras šeiraoa namas.
v o pamoksle, atnašaudamas šv.
PIRKĖJAS IŠ KITO STEITO nori
Velykų
lietuvių kalba
Mišias pirkti gerą. 2-jų butų namą.
Phoenbco lietuviams š v . š i r d i e s IEŠKOMA PIRKTI 4-8 butų namą
iš naujesnių. Gali pirkti be pasko
koplyčioje. Kviesdamas turėti vil los.
tį į Kristų, kun. Valiuška toliau
Prašome paskambint
pasakė: „Kristus prisikėlė ir įro
TEL. — 778-6916
Tautinių Šokių ir muzikos ansamblis "Sūkurys"
d ė pasauliui, kad jis — D i e v o
Brokeris
P . Žumbakis
Sūnus. Kristaus prisikėlimas d u o 
d a m u m s vilties, kad ir mes, k u  CICEROJE — 49 Ave. ir 14 St apyl.
cinių patarnavimų skyrius.
rie t i k i m e į savo Mokytoją ir Iš parduodamas 2-jų butų mūr. namas.
Šiuo metu Baltic Associates or
ganytoją, irgi kelsimės ir su juo- 6 kamb. ir 7 kamb. Uždari porčiai.
ganizacija aprūpina beveik kiek
gyvensime
dieviškuoju
gyve Pilnas rūsys. Atskiri šildymai karštu
vieną lietuvišką krautuvę, mugę, Į
vandeniu. 2 maš. garažas. Arti bažn.,
nimu".
krautuvių ir autobuso. Skambint nuo
parengimą,
kur
tik
būtų
plati•
FILMAS ER FOTOGRAFIJOS
BUS ĮDOMUS KONCERTAS
5 iki 9 vai. vak. tel. 656-6889.
Tikinčiųjų
maldose
visi
koply
narna lietuviški reikmenys beveik
Kun. Algimantas Kezys Bosto kiekvienoje lietuvių kolonijoje. O čioje pasimeldė, kad arkivysku
Gegužės 3 d. 7 vai. vak. turė
By owner — 6 room frame. 3 bedsime įdomų tautinių šakių ir m u  ne rodė lietuviškus filmus. Pir pavieniai asmenys gali tų reik pas
Matulaitis
būtų pakeltas rooms, iy2 baths. Fully carpeted
zikos koncertą. Brocktono, Mil- ma parodė Vladą Jakubėną, jau menų užsisakyti per katalogą ir šventuoju, tardami: „Išgirsk m u - throughout. Oak cab. kitchen. New
tono, Braintree, W e s t m o o d ir ki jo gyvenimo sutemoje. Šalia jo, jų susilaukti paštu. Kol kas ka sų m e l d i m ą ir savo didžia galy aluminum siding. Storms & screens.
tų vietovių lietuvių jaunimas su dirigentas Marijošius, statąs klau- '•talogas platinamas tik JAV-ėse, be padaryk, kad visa Bažnyčia 2 car gar. 50' x 125' lot. St. Nicholas
Parish. 436-2298
sibūrė ir sudarė tautinių šokių ir simus kompozitoriui. Buvo rodo bet po kurio laiko bus paruoštas išpažintų tavo tarno arkivysku
kanklių grupę „Sūkurys". Jie jau mos ir Vlado Jakubėno kūrinių platinimui visuose laisvojo pasau po Jurgio Matulaičio šventumą".
yra pasirodę ir amerikiečiams. gaidos, grojamos ištraukos iš jo lio kontinentuose. Bostone šis
Per šv. Mišias maldininkai
Labai geras saugus investavimas.
Šokių vadovas yra inž. Vytautas veikalų.
gražus, didelio formato, 72 psl.
koplyčioje
pagiedojo tradicines Geros pirkimo sąlygos. $6,000 už
Antras filmas buvo jau antrą spalvotas leidinys gaunamas MinBruzgys, o kanklių — Aldona
kartą rodomas So. Bostone, tai kų krautuvėje (kampas G Street lietuvių giesmes: „Linksma die akrą.
Lingertaitienė.
na m u m s nušvito" ir „Kristus
ABROMAITIS R. E.
Šiam tautinių šokių ir muzi Philadėlphrjos angliakasių lietu ir Broachvay) arba paštu iš Bal
kėlės".
Vargonais
grojo
Rožė
San1005 Porter St.,
kos koncertui
muziką
parašė vių palikuoniai ir senelės, kurios tic Associates, Ltd, P. O. Box
ders. P o Mišių maldininkai susi
dar
sugebėjo
dainuoti.
Lemorrt,
IU. 60439
komp. Julius Gaidelis.Kaip žino
8248, Boston, MA. 02114. Bendrinko kun. Val'iuškos rezidenci
Toliau
pamatėme
Jaunimo
TeL 257-6675
me, komp. J. Gaidelis Chicagos
rovės'telefonas (617) 269 — 4455.
joj tradiciniams Velykų pietums
simfoninio orkestro yra pristaty centro Chicagoje statybą ir pa Didžiulėms šio puošnaus leidi
ir dažytiems kiaušiniams, paga
tas Pulitzer premijai gauti. T a u  baigai Akademinio skautų sąjū nio išlaidoms padengti už kata
m i n t i e m s šeimininkės Sofijos Liu
tinius šokius, grojant Southeast džio suvažiavimą, kur teko ma logą prašome po 2 dol.
bartienės.
Prieš valgant kun. V a  7 kamb. saunas. 2 vonios. Gazu šil
Philharmonic orkestrui iš W e y - tyti kai kuriuos pažįstamus vei
Be gausių lietuviškų gėrybių
liuška
pašventino
valgius. D i e  dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos
mouth ir „Sūkurio" akordeonis dus.
ir patarnavimų
aprašymų bei
Šalia filmo matėme dar Uosio nuotraukų, kataloge yra ir pla na baigėsi su entuziastiškų lie parduoda pigiausia kaina. $29,500.
tui Brian Pierce ir pianistei Matuviškų d a i n ų dainavimu.
ryann Blazevičiūtei-Crowley, at Juodvalkio spalvotas nuotraukas, tus lietuvių periodikas leidinių
PuUdauaio maro 22-Jų metų bunStasys Pieža galow. 2 miegami. Pušų sausas beiskurios
yra
ruošiamos
knygai.
Ma
liks pats „Sūkurio" ansamblis,
sąrašas bei šiaip visokiausios n a u 
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tyti fotografo sugebėjimas iš tu dingos informacijos. Prie kiekvie
kurį sudaro net 34 šokėjai.
tas. Cantr. oru šildymas ir vėsinimas.
Šiam koncertui tas jaunimas rimos aplinkos pasirinkti tokias nos prekės detaliai paaiškinama
Karpetai. 2 auto. garsias. Tuoj ga
ZOLOGIJOS S O D E
labai intensyviai
ruošiasi. Jie vietas, kurios fotografuotojo suge joje pasitaikantys motyvai ir su
lite užimti. Marąuette Parke. —
Ž m o g u s eina s u pingvinu gat $52,500.
praktikuojasi kiekvieną
savaitę bėjimais paverčiamos į meniškus tuo susiję tautiniai papročiai et
net po kelis 'kartus. Šio ansamb paveikslus.
nografinės ir istorines nuotru ve.
Platu sklypas. Geroje vietoje te
Ačiū Lietuvių Tautodailės sky pos. Tokio leidinio iš tikrųjų iš
lio globa rūpinasi specialus ko
— K o d ė l t a m s t a vedžioji ping vastuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
mitetas, kuriam vadovauja LB riaus pirmininkei Saulei Šateinei eivijoje dar nėra buvę.
viną g a t v e ? — klausia praeivis.
Orka veikia automatinis telefonas.
Broctono apyl. pirm.
Eligijus ir kitiems nariams už maloniai
— O ką, jūsų nuomone, a š
praleistą
laiką.
Sužiedėlis.
Maloniai praiau kalbėti lietuviškai
turėčiau d a r y t i ?
Elena Vasyliūnienė
ar
angliikai ir paduoti savo telefoną
"Sūkurys" dalyvaus ir VI-joj
S e k a n č i ą dieną ž m o g u s
su
bei pavardę, kada jums patogu namus
tautinių šokių šventėje Chicagoj.
p i n g v i n u v ė l sutinka t ą patį
NAUJA
INICIATYVA
apžiuriti.
Šiame koncerte didžioji dalis šo
praeivį.
BOSTONE
kių bus iš būsimos šventės reper
— J ū s ir vėl v a i k š t o t e gat
N e kur kitur, o mūsų koloni
tuaro.
v ė m i s , — stebisi šis.
joje prasidėjo susirūpinimas, kaip
— K ą jūs, vakar mes buvome
Jeigu kalbame ir sielojamės mū iš vienos pusės duoti didesnį pa PRIEŠVELYKINĖS P A M A L D O S
2625 West 7lst Street
z o o l o g i j o s sode, o šiandien ei
sų jaunimu, kad jis neatitrūktų skatą laisvajame pasaulyje gy
Šeštadienį, kovo 29 d., Miami
n a m e į kiną...
jm. Tel. 737-7200 ar 737-8534
nuo lietuviško gyvenimo ir lie venančių lietuvių
tautodailės lietuviŲ kolonija turėjo rekolekci
tuvybės, tai visų mūsų pareiga meistrų, leidėjų ir kitų lietuviš
jas. Joms talkinti m ū s u kunigas
remti juos ir jų lietuviškas pa kų reikmenų
gamintojų kūry Vincas Andriuška pakvietė kun.
stangas ir pasirodymus. J-eigu mes bai, ir, iš kitos pusės, kaip tos kū
T . Degutį, OFM. Šv. Petro ir Po
to nedarysime, jie irgi trauksis rybos vaisius plačiau paskleisti po
vilo bažnyčioje 2:45 vai. p.p.
nuo mūsų ir nuo lietuviškų dar visą Ameriką masiniu būdu. Ir
prasidėjo pamaldos,
susikaupi
bų. Tad iki pasimatymo gegužės atsakymas šiam klausimui irgi gi
Nauja statyba, ir be* koka
mas. Išsirikiavo per visą bažny
namų remontas.
3 d. 7 vai. vak. Brocktone, North mė Bostone: ogi per centrinį ka
We'll help you make the right movė.
čią ilga eilė norinčiu atlikti ve
P
a
s
i
n
a
u
d o k i t e žiemos s e z o n u
Junior H i g h School auditorijoj. talogą, iš kurio būtų galima pa
lykinę išpažintį. Išpažinčių klau
P . Žiekus
Vidaus remontams.
sirinkti ir užsisakyti įvairiausios sė kun. Degutis. Lietuviai maldi
JEI G A L V O J A T E
BRONIUS
MAČIUKEVIČIUS
rūšies
lietuviškų
reikmenų,
net
ninkai giedojo gavėnios giesmes.
PARENGIMAI
PIRKTI AR PARDUOTI,
VYTENIS tYGAS
nepajudėjus iš namų.
Kun. Andriuška aukojo šv. M i 
Tokį katalogą prieš kiek laiko šias ir pasakė pamokslą, iškel Skambint po 6 vai. vak. 448-7871
Balandžio 20 d. sekmadienį, 7
Kreipkite* į

GUIDE

M I S C E L L A N E O ū S
ssCSJCfSSSCTR

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4869 Archer Ave.
Chicago, DL 90632, tel. 927-1

A. V I L I M A S
M O V I NG

VALO M E
KILIMUS I R B A L D U S
Plauname ir vaškuojama
vilą rūsių grindis.
B U B N Y S — TeL B E 7-5168

M OVI NG
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir kitus
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir
pilna apdraudė.
T e L — W A 5-8068

tiiiiiiiiimimmimiimmuiiiiiimiimim

įvairių prekių pastrinkimas ne
brangiai B m&sa aaaWIHlo
COSMOS PARCELS EXPRESS
3M1 W. m SU Chicago, 10. Hflft

LIETUVIAI
FLORIDOJE

Valdis Real Estate

Z-M Construclion Co.
mc.

išleido Baltic Associates bendro damas Kristaus kančios svarbumą
BUDRAITIS REALTY C0.
vė, įsteigta Gintaro Karoso, My mūsu sielai. Vargonininko nebu
8600 S. Putoki Road
kolo Drungos ir Rimo Manomai- vo, tad kun. Andriuška pats pra įiiiiiiiiimimimmimiiiimiiiiiimiiiiiiii!
čio, trijų mūsų kolonijoje gerai dėjo giedoti. Beveik visi maldi
pažįstamų jaunų vyrų. Jų dė ninkai ėjo prie šv. Komunijos.
Independently owned and operated
mesys ypač krypsta į po visą Ame
V E R B Ų SEKMADIENIS
riką išsisklaidžiusius, lietuviškai
I dalį paruošė
nuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiimniiiuiiiiiir
PETRAS JURGĖLA
Rytojaus dieną, sekmadienį, ko
nebekalbančius ar ir niekad ne
4 botaL Mūrinis. Lemontc.
kalbėjusius lietuvių kilmės asme vo 30 d., taip pat 2:45 vai. p.p.
II dalį redagavo
1-ti butų marinis. Gerai užlaiky
nis, toliau n u o didžiųjų lietuvy prasidėjo iškilmingos pamaldos.
PAULIUS JURKUS
Pradžioje
buvo
pašventintos
ver
bės centrų gyvenančius tautie
tas. Marąuette Parko rajone.
Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
bos ir visa procesija žygiavo prie
čius, į mūsų jaunimą.
I—otranas su namo ir visais įrenciškonų spaustuvė. Didelio formato,
Todėl, šalia gausybės droži altoriaus. Šv. Mišias atnašavo 300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
SIMAITIS REALTY
Gegužės 11 d. Šv. Petro lietu
nių, audinių, visokiausių lietu kartu kun. F. Degutis ir kun. V . siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar
bsssraaea — Incorae Taz
vių parapijos 75 metų sukaktis ir
viškais
motyvais
papuošalų, Andriuška. Nors ir be vargonų prideda 54 et. valstijos mokesčio.
Notarjr PubHe
parapijos sueiga — reunion Lan
įvairiausių tautodailės ir pritai palydos, maldininkai giedojo gra
U
ž
s
a
k
y
m
u
s
siųsti:
taną restorane, Randolph, Mass.
komojo meno dirbinių, kataloge žias gavėnios giesmes. Kun. dr. V.
Birželio 14 d. 6:30 vai. vak.
TeL 839-1784 arba 839-5668
yra ir platus knygų anglų kalba Andriuška paskelbė, kad Velykų D R A U G A S , 4 5 4 5 W. 6 3 r d S t .
Šv. Petro lietuvių parapijos bažny
Chicago,
IX.
€
0
6
2
9
sekmadienį
lietuviai
turės
taip
apie Lietuvą bei dvikalbių pėda
llllllillllllllllllllllllllllllllllliuiuiuilllill
čioje So. Bostone bus pamaldos
J. Narūne
goginių priemonių skyrius. O pat pamaldas.
mmmimiiHiMiimiiiimiiiiiiiiiiiiiHiHiH
muiimiiiiimiiiiuiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii
už Sibire kenčiančius ir nukan
ateityje, jei viskas gerai seksis, gal
kintus. Po pamaldų minėjimas
BUTŲ NUOMAVIMAS
vojama ir apie seniai reikalingų,
vyks parapijos salėje po bažny
bet kol kas dar niekieno neišleis
Namų pirkimas — Pardavimas
čia
tų lituanistinio auklėjimo prie
Draudimai — Valdymas
Amer. Liet. Inžinierių ir Archi monių parengimą, kaip antai
patrauklių
žaidimų
Lietuvos
is
tektų s-gos Bostono skyriaus 30
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
m. sukakties balius lapkričio 1 torijos temom, naujų plokštelių
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
N o t a r i a t a s — Vertimai
d. 7 vai. vak. Chateau de Ville vaikams, net ir apie koresponAtdara šiokiadieniais nuo 5 *aL ryte Bd 10 vai
dencinius kursus lietuviškai ne
restorane, Randolph, Mass.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro
Lietuvos kariuomenės atkūri kalbantiems ar apie Lietuvą ma
D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas
mo minėjimas įvyks lapkričio 23 žai težinantiems. Bendrovėje jau
J.
B A C E V I Č I U S
d. Lietuvių Piliečių d-jos salėj So. dabar veikia vertimų, pavardžių
« 5 » 8 . Kedafe Av. — 778-2233
istorijos tyrinėfim-j ir kt. informa
Bostone

Tel. — 767-0600

2951 W. 63rd St, 436-7878

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

INCOME TAX

BELL REALTY

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
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237-0034

VYRAI m

MOTERYS

CUSTOMEB

SERVICE

We train for position with public
contact. Mušt speak good English
and Polish, and type 20 w.p.m.
TeL 376-1882 arba 376-5996
C A L L MK. SKI — 489-2300
llllllllllllllllllilIlIlIilIUlUUlIUUliUUIlilIi ,Equal Opportunity Employar M./F.

PASKUBĖKIT

GEN. POVILAS
PLECHAVIČIUS

TeL —

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumi}

Pirkite ž e m e dabar

vai. vak. Tautinės s-gos namuo
se vyks LB Bostono apylinkės vi
suotinis susirinkimas.
Gegužės 3 d. 7 vai. vak. Brock
tone Junior H i g h School audito
rijoj vyks tautiniu šokių ir muzi
kos koncertas, kurį rengia jauni
mo grupė „Sūkurys".
Gegužės 4 d. 3 vai. p.p. Mo
tinas dienos minėjimas ir rank
darbių paroda Tautinės s-gos na
muose.

SCREW MACHINE SET-UP
OPEBATOBS
Experienced. Davenuort, Brown &
Sharpe. Full tisme. Overtime available. Many company benefits.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:

BOSTONO ŽINIOS

Miami, Fla.

HELP WANTED — VYRAI

SIUNTINIAI I LIETUVA

P A B D A V I M U I
MOVING S A L E — 5159 S.
Wood S t 2nd floor — f r o n t
TeL 471-6283
Parduodamos
iš
Lietuvos
g a u t o s baltos nailoninės užuo
laidos. Teirautis telef. 737-4021

M3SCELLANEOLS
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiH

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"
•

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje
galima pasirinkti JVytautas Valentina*
vairių
liaudies
meno d a r b ų : m e 
iiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiMiuiuu
džio, keramikos, drobes, taip
iiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiuiiuuuiiiHH
pat gražiai papuoštų lėlių.
Telef. -

MS-27S7

PLU M B ING

Apsilankykite } "Draugo" a d 
IJcensed, Bonded, Ineured
ministraciją
ia pasižiūrėkite. Gal
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. rasite kai k ą padovanoti s a v o
plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz g i m i n ė m s ar draugamsdžiai išvalomi elektra. Į automatą sjaBte kalbėti lietuviškai, palikite pavar
"Draugo" a d r e s a s : 4 5 4 5 Wes*
de ir telefoną.
6Srd SU, Chkftgo, HL 00819.
SERAPINAS — 636-2960

niniHiiittmtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiui

tlllUllIlIilIlIUIIIItlliUll

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimimiN
10% — 9 0 * — *>%
a i apdraudė m*o
bilio pa mos.

FRANK

ZAP0LIS

Telef. GA
iyx W. SSth Street

iiiiiiiiMiiiiiiiimiiimimiiimiimiiniuii

M. A.

$IM KU S

nCOOME T A I SERVICB
NOTARY. FTJBIJtC

4256 So. Mapletrood, teL 164-7450
Taip pat daromi VERTIM.AJ.
GIMINŲ iškvietimai, pildomi
PILIETTBftS PRAŠYMAI ir
kitokie blankai.

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas
gražus paprotys. Biznieriai Jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias
*JH) korteles.

yra
pla
luo
via*

Kreipkitės { "Draugo" admiaietraciją visais panašiais reikalais.
* DRAUGAS,
4646 W. 63rd 8 t r ,
Otrieago, m. 60629
IIIIIIIlIIIIIlIlIIIIIllIlIllIlIIIIIIIIIIIIIIIIItllM
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Lietuvos atsiminimai

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

M IŠLIKAS

TV

Radijo Valanda jau l t matos tar
nauja N«w Jaraajr, K«w Tork ir Co»n*cticut lUtuTlama I

Bet W. Ofth St„ teL 774-1481
IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIllUlIiUllllUIIIH

Kaa Mtadienj nuo * Iki S vai. po
piet i* WEVD Stotiea N«w Torka
1IS0 kil.. AM ir nuo 7 Iki S vai
rak. 97.S m«e- FM.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS
234 SmaBt
Mv

ŠEIMOS MALDOS

Waidnsng, N. J. 07001
TEL. — 7H-HH ( » 1 )

UETUVIŲ KALBA

nrnmiifrmiuiiiiiiiiiimimiiniiiiiiHiinH

Per kun. B . Kuhn, OFM, g a 
nte gauti lapelj s u rytmetinėm,
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Š i s gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
pių), kuris a t s t o j a maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be m o k e s č i o . Pasiųskite
pašto ženkleli su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" administrarijai: 4545 W. 6Srd S t ,
Chicago, m . 60629.
Hlllllllllliiilllllllllllllllllllllmllllllllllll

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
VEUAV£LES
•
Visuose lietuviškuose namuose
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo stalo.
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos vėUavukę.
Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukea, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų namuose.

Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
Apsimoka akalbtla dien. DRAUGE. ir 50 et. u i persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
oes jis plačiausiai skaitomas lie kymus siųskite sekančiai:
tuvių dienraštis, gi skelbimų kalDRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
prietnamae

Oricago, IL 30629

choroniško bronchito, bronchiek DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 16 d.
tazės ir net emfizemos atveiais.
Kai ką dirbant —« užsimirštama, dalių koordinacijos praradimo, o mą, kiemą .r aplinką tvarkan:.
DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS
tai gali ir astmos atakos darytis tas prardimas gali reikštis dažnu Prie to dar pridėkime darželio gė
retesnės. 5. Darbas apsaugo rau puolimu, kartais su kaulų Lūži lėms ir daržovėms auginti įren
Pasaulis yra labai nepalankus kalingas visas žmogus, bet tam
menis nuo nykimo — atrofijos. mais, h. nuo vidurių užkietėji gimą ir to darželio prižiūrėjimą.
žmogui. Žmogus turėjo ir turi dė- Į tikros jo organizmo dalys ar sis6. Darbas apsaugo nuo sąnariu mo, i. nuo blogos nuotaikos, vie Jei to negalima ar nėra, tai visi
ti pastangų tame
priešiškame temos yra labiau
įsijungusios,
sustingimo, nes visokių chroni natvės ir nerviškumo, taip pat galime kasdien pasimankštinti,
pasaulyje išsilaikyti. Ga'lime sa tiesioginės darbo atlikėjos. Mūsų
niu artritų atvejais patariama n u o beprasmiškumo pasaulyje gy pasportuoti bent pusvalandį ar
kyti, ikad žmogus išliktų, jam smegenų dalys, kuriose telpa mūbent valandą guviai pasivaikščio
! mankšta — darbas. 7. Aukšto venti.
reikia nugalėti mažiausiai tris į su intelektas, yra labiausiai įjung
ti. Fizinį darbą atlikdami turėsi
Dar
kartą
kartoju,
kad
darbas
kraujo
spaudimo
atvejais
darbas
priešiškus pasaulio veiksnius, o j tos į protinį — intelektualinį darme geresnę sveikatą, būsime nau
yra
ne
tik
fabrike,
įmonėje
atlik
taip pat reikalingas. Žinoma,
tam reikia pastangų. 1. Pastan-jbą. O raumenys su kaulų pa-ga'idingesni sau ir kitiems ir jausitas,
bet
ir
triūsas
namus
švari
kraujo spaudimą reikia gydyti
gos apsisaugoti nuo nepalankių Į ba atlieka fizinį darbą. Vidutii
vaistais, bet koks lengvesnis dar nant, namo vidų tvarkant, na- mės laimingesni.
gamtos sąlygų, kaip šalčio, karš niai žmogaus kūną sudaro apie
bas vistiek patariamas, nes išple
čio, permerkiančio ilgalaikio lie 40 procentų raumenų ir 15 pro
čia kraujo indus apie dirbančias
taus, dykumų sausros ir t. t. 2. centų kaulų. Iš to matome, kad
kūno dalis ir tuo mažina kraujo
Pastangos apsisaugoti nuo dide žmogus skirtas daugiau fiziniam
The struggte for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
spaudimą.
Tačiau nepatariama
lių žvėrių ir mažų gyvių, kurie! darbui. D a ž n a m protiniam darby
daug lankstytis ir sunkiai kelti.
vienaip ar kitaip kenkia ir kėši- j bui atlikti reikia ir fizinio darbo,
MICHAEL BOURDEAUXf M.A., B.D.
naši sunaikinti žmogų. 3. Pa-į o fiziniam darbui padaryti reikia Katalikai Kolumbijoje yra įsteigę daug privačių mokyklų. Čia matome vie 8. Cukralige sergą yra dažnai ska
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
nos mokyklėlės mokinius vargšų kvartale, Bogotoje.
tinami dirbti, nes darbo metu au
stangos numalšinti alkį — suras :x mūsų smegenų.
shipping and handling $8.95.
diniai suvartoja daug cukraus ir
ti sau maisto.
Užsakymus siusti:
Darbas reikalauja energijos
dirbančiam reikia mažiau vaistų
dulose yra dvi svarbios medžią-Į iš kapiliarų į dirbančius audiVisa aplinka verčia žmogų dė
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
_ i ir insulino. 9. Darbas ir judėjiVisokiam darbui atlikti reikia gos. Viena jų myožinas, pajė-į nius. 10. Visi, ypač dirbą, raume 1 1 1
ti pastangas, kad jis nebūtų su
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.
n y r s u s t i p r ė j a V r p r d i d ė S ' l ' r i m o ! ^ padeda nugalėti vidurių už
naikintas. Tos pastangos reiš energijos. Proto — intelektuali gus susitraukti ir atsileisti, ir ki
gaus nuotaika pagerėja, nes jis 'kietėjimą. Tiesa, užkietėjimu; nakiasi darbu. Nuo
nepalankių niam darbui reikia mažiau ener ta — myoglobinas, kuris perneša
S a l ė t i d a r reikia valgyti rr.a.-a u
gamtos sąlygų pirminis žmogus gijos, o fiziniam — daugiau, kar deguonį iš kraujo į raumenis. pamato, kad gali šį tą naudingo balastinėmis
medžiagomis ir ger
turėjo susirasti priedangą ar išsi tais ir labai daug, žiūrint darbo Raumenims susitraukiant ir at padaryti, o taip pat dirbant ne ti pakankamai skysčių. 10. Dar
kasti bent urvą, dabar statosi sunkumo. Energijai gaminti nei sileidžiant vykdomas visoks fizi turi laiko rūpintis apie ką kitą. bas pagerina savijautą. Iš vienos
. . . . . .
namus. Nuo šalčio apsisaugoti kia medžiagų. Žmogus medžia nis darbas, tik čia reikia koordi- Ir. 12. Vidurių užkietėjimas su . u s ė s ž m o u s
mažinamas,
nes
visoks
fizinis
darP
š
P
^
a
t
o
,
kad
jis si
reikėjo apsidengti žvėries kailiu, gas gauna maistu. Maistas susi- nacijos, kurią teikia smegenys
a dare
1S
IS n e t r e
' . •*" ~ '
" '
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lapų kupeta, susirasti malkų ir i deda iš trijų pagrindinių sude- Smegenų darbui taip pat reiki.'1 bas ir judėjimas padeda vidų-1 * P ,
"
bet
jos
gaminimas
ir
į-iams
tuštintis,
į
jo
aiko
apie
viską
blogą
mąstyi.
susikurti ugnį, dabar tą daro vii- i damų maisto dalių: angliavan- energijos, Bet jos gaminimas
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
1 Tokiu būdu darbas padeda ir kai
kėdamas rūbus, šildydamas pa-1 denių, baltymų ir riebalų. Bet naudojimas
mažiau
ištirtas
Organizmo negalavimai ir
j kuriems nervų ligoniams. 11. Dar
talpas. Apsisaugoti nuo didesnio ••be šių medžiagų maiste yra ir Žmogui išsilaikyti pasauly yra
darbas
i bas padeda ir nuo suriebėjimo.
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
žvėries jam reikėjo pasidaryti laz organizmui būtini vitaminai, ku būtinas vienoks ar kitoks darbas
Ar galima dirbti, kai žmogus! Darbas pareikalauja kalorijų ir
dą, ietį, saidoką, dabar jis turi vi- į rių žinome bent trylika, ir tam o žmogaus kūno anatomija rodo
4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
au serga ir negaluoja? Cia pajė-S darbo metu
užmirštama
vis
šokių ginklų. Nuo mažų gyvių, tikri kiekiai mineralų — meta kad žmogus skirtas darbui.
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
gumas darbui priklauso nuo ne-; kimšti į bumą valgomas gerybes.
ir parazitų jam reikėjo juos nai- j lų, kurių skaičius taip pat nema
Žmogus gimsta darbui dirbti
ralavimo ir negalavimo laipsnio. Į Juk darbas sumažina trighcenkinti ieškojimu, skalbimu, išsi- j žas.
bet pajėgumą ir koordinaciją iš4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Peržvelgsime bent
dažnesnius; du kiekį kraujuje 24 —48 valan
tepimu smalomis, dabar — šva-' Pagrindines maisto medžiagas j vysto pamažu. Juk kūdikiui reikir
Telefonas — YArds 7-1741-2
organizmo negalavimus ir darbo} doms. Cholesterolio kiekiui krau
ra, vaistais. Alkiui
numalšinti paversti energija reikia deguonio 1 9 — 12 mėnesių, kol jis pradeda
galimybes jų atveju.
! Juje darbas daug įtakos neturi, bet
jam reikėjo nudėti žvėrį, pagau ( 0 2 ) . Organizmas ima deguonį Į vaikščioti. Net ir įpratusiam dirr
1.
Darbas
draudžiamas
bet
ko-i
sumažina galimygę cholesteroli
ti žuvį, išsikasti iš žemės šaknį iš oro per plaučius. Maisto me-1 ti, bet ilgenį "'aiką nieko nedakio
aštraus
susirgimo
atveju,
ypač;
žamin£- Vienai. myllai — į j Į 1 0 '
ar bent nusiskinti vaisių. Visa džiagos organizme jungiamos su rant, reikia ilgesnio ar trumpes
kia 100 kalorijų, tai padidinus
tai daroma ir toliau, tik rafinuo dsguoniu —deguoninamos, pla nio pratybų laiko vėl tapti pa /irusinių ligų ir užkrečiamų li darbą ir aktyvumą ir kiek suma
gų atveju, nes mikroorganizmų
tai.
čia prasme
deginamos. Iš to jėgiam.
gaminamos nuodingos medžiagos žinus maisto kiekį, pamažu gali
Čia tik keliolika pavyzdžių, o gaunasi energija. Tiek maisto me Organizmo pasikeitimai dirbant
nusilpnina daugelį kūno audi ma nusikratyti nereikalingais rie
jų galėčiau priskaityti tūkstan džiagas, tiek deguonį į kūno au
Fizinį darbą atliekant orga nių. 2. Širdies vainikinių (koro- balais.
čiais. Bet ir iš jų aišku, kad žmo dinius išnešioja kraujas. Kraujo
Išvados
susiaurėjimo
gui išsilaikyti pasaulyje yra būti plazma išnešioja maisto medžią-į nizme vyksta: 1. Raumenys, c | narinių) arterijų
Iš aukščiau pasakyto mat>me,
Laidotuvių Direktoriai
nos jo pastangos, kas reiškiasi gas, o raudonieji kraujo kūneliai j taip pat ir smegeys, atlieką dar-1 ar ^užsikimšimo atveju, kas_pasĮ—eritrocitai
—
deguonį.
Visos
i
bą,
reikalauja
daugiau^deguonic
reisicia
anginomis
ir
krūtinės
j
j^adL
darbas
ne
tik
naudingas,
bet
vienokiu ar kitokiu darbu. Darbas
skausmais, tenka būti labai atsar-1 j r reikalingas žmogui. Jei darbo
plačia prasme reiškia visokį ju kūno ląstelės, ypač dirbančios, | ir energijai _gaminti medžiagų
6845 SOUTH WESTERN AVE.
giam, bet reikia po truputį didin- j įr v į s o kio fizinio aktyvumo reidėjimą ir visokias pastangas, rei ima
ti visokio judėjimo ir darbo laiką.; kalas ir pomėgis yra ugdomas
Tel. 737-8600-01
kalingas žmogaus sveikatai ir iš ir deguonį
Tas
verčia
širdį
auginti
mažas,
jaunų
dienų,
tai
daugelį
nu0
silaikymui. Į tai įeina visoks dar das to jungimo painus.
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
bas, sportas, gimnastika, pasi aprašysiu) gauna energiją ir taip į klausomai nuo darbo sunkume arterijas, apeinančias užakusią ar; žmonių apsaugo: a. nuo visokio
Tel.
422-2000
vaikščiojimas ir visoki ritminiai gali atlikti darbą. Organizmas į Kraujagyslės turi prasiplėšti. 3 arteriją. Daugeliu tokių atvejų | kūno neišsivystymo, b. nuo nureikalingas maisto medžiagų tiek, Širdies plazdėjimas turi pagreitė- geriau tartis su gydytoju. Tas pats, tukimo, c. nuo nuolatinio trigli
ir neritminiai judesiai.
kiek jam reikia: 1. Augimui, ti, kad padidintų kraujo cirku-1 tinka ir kitų kraujagyslių pana- i ceridų kiekio padidėjimo krauDarbo paskirstymas
ypa v jaunystėje. 2. Pataisymui iri liaciją, teiktų daugiau deguonio'• šiais susirgimų atvejais. 3.^Dar-j j u j S j <j. nuo kraujo indų, ypač
Jau ir pirmasis žmogus paste atstatymui sugedusių ar susidė- • ir maisto dirbančioms kūno da- bas padeda tirpinti^ krešulius Į arterijų, lengvo plyšimo, nes dirbėjo, kad lengviau išsikasti ur vėjusių ląstelių ir kūno dalelių Į lims ir taip pat šalintų skubiai kraujo induose ir mažina jų už- Į bančiuose jie pra elastingesni, e.
vą, apsisaugoti nuo žvėrių, nu ir 3. Energijai. I organizmą įves- Į sudėvėtus produktus. 4. Kraujo sikimšimo galimybę. 4. Kai ku-jnuo krešulių susidarymo kraujo
:
dėti žvėrį, pastatyti palapinę, per- tas maisto medžiagų perteklius spaudimas turi bent kiek padidė- Į rios chroninės plaučių ligos taip | induose, tuo mažinant galimybę
smegenų
siirti upę užsėdus ant rąsto, kai būna nemaža dalimi pašalina-j ti, kad kraujas pasiektų tolimu:, j pat nepakenkiamos darbu. Tie-Į širdies vainikinių ir
tai daro ne vienas, bet būrys žmo mas su išmatomis neabsorbuo- Į kraujo indus, kurie išsiplečia ir sa, darbas plaučių ligų negydo,! arterijų užkimšimui, pasireiškian;
nių. Tuo būdu atsirado žmonių j tas ir neišnaudotas, o absorbuota mažina kraujo spaudimą. 5. Rei- bet gali pripratinti giliau kvė-; čiu širdies atakomis ar kūno pa
junginiai: šeimos, gentys, t a u - j to pertekliaus dalis organizme I kia dažniau ir giliau kvėpuoti, j puoti, daugiau iškosėti ^ir bron- j ralyžiais, f. nuo raumenų ir sątos ir t. t. Bet jau čia prasidėjo dar verčiama daugiausiai riebalais ir į kad į kraują daugiau deguonio j chus nuo gleivių pravalyti, pav. 1 narių nejudrumo, g. nuo kūno
bo pasidalinimas ar padalinimas. kraunama į atsargas. Juo tų at-j patektų. 6. Daugelio liaukų, ypač
Kiekvienam tokiame būryje bu sargų daugiau, juo žmogus daro- j antinkstinių, veikla padidėja, nes
TĖVAS IR SŪNUS
vo vienas stipresnis ar gudresnis si riebesnis. Neperdideli atsargų j reikia harmonų širdį greitinti,
Mylimai motinai
ir jis jau pajėgė savo valią pri kiekiai reikalingi ir kraunami į or Į praplėsti kraujo indus, giliau ir
2533 VVest 71 St., Chicago
mesti kitiems." Vėliau tas valios ganizmo audinius ir kitokia, ne dažniau kvėpuoti, versti maisto
1410 So. 50th A v., Cicero
primetimas tapo paveldimu. Juk riebalų, forma, pavz. glikogenas, medžiagas į reikalingą dirban
Tel. 47t>-2345
turime istorijoje ir valdovų kvai padarytas iš cukrų, kraunamas čioms kūno dalims maistą ir t. t.
AIKŠTĖ
AUTOMOBILIAMS
STATYTI
7. Dažnai reikia padidinti regė
lių. Taip prasidėjo darbo kili raumenyse.
jimą ir girdėjimą, o taip pat ir
mas: 1. Protinis —intelektuali
Raumenims dirbant glikoge
daugelio kūno dalių koordinaci
nis darbas ir 2. Fizinis darbas,
nas jungiamas su degaoniu ir ver
ją.
Visa tai be ypatingų sunku
daugiau raumenų darbas. Pro
čiamas pieno rūgštimi ir to verti
mų gali daryti sveikas organiz
tinis — intelektualinis darbas
mo metu gaunama energija. Pie
mas.
sūnų ALGIRDĄ ir jo žmoną VIKTORIJĄ liū
dažnai virsdavo, ir dabar tas daug
no rūgštis toliau gali būti verčia
Iš kitos pusės, darbas urganizkur tęsiama, fizinio darbo išnau
desio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.
ma į peruvinę rūgštį ir ta į van
mą daro sveikesnį.
Nuosek
dotoju ir niekintoju.
denį ir anglies dvideginį ( C 0 2 ) .
įsipratinant
ir
dirbant
Tačiau ir tie žmonės, kurie fi Raumenims dirbant juose n ^ r a į liai
vTsd
Juozas ir Sofija Zasčiurinskai
dažnai
dauge
zinio darbo nedirbo ir nedirba, pakankamai deguonio, tai g l i k o - j ^ ien arba
n
negali eiti prieš prigimtį. Ir jiems genas verčiamas tik pieno rūgš lis organizmo organų ir visas or
reikalingas koks nors fizinis dar timi, o tos padidėjimas ir užsibu- ganizmas sustiprėja ir darosi pa
bas, to darbo plačia ' prasme. vimas duoda raumenų skaudė jėgesni. Pvz. 1. Širdies raumuo su s u H l i l i M I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I i n U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I i n i l l l l l K I f l I l I M I H H I I I I I I I I M '
stiprėja ir širdis šiek tiek padidė
Taip tam reikiamam fiziniam jimus po darbo.
ja,
nes jai reikia nuclat pasitemp
darbui atlikti buvo išgalvoti kit
Pačiuose raumenyse, jų skai- ti. 2 Nuolat sunkius darbus dir
būdai: mankštos, visoks sportas,
RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA • TOSCA
|
bant širdies ritmas (plazdėjimų |
vonios, rungtynės ir t. t. Jei ž m o 
|
TURANDOT
AIDA
LA
JUTVE
ANDREA
CHENTEB
1
skaičius) truputį sulėtėja, kas
nės dirba protinį intelektualinį
CARMEN - MANON - LESCAUT - PAGLEAOCi
1
ypač
pastebima tolimų distanci |
darbą, nieko nedarytų
fiziškai,
jų bėgikuose, dviračių lenktyni
tai nyktų jų raumenys ir kiti
ninkuose ir kit. 3. Kraujo indai =
audiniai, mažėtų
koordinacija,
Stuttg&rt'o Simfoninis orkestras
=
pripranta išsiplėsti, ypač širdies =
jie darytųsi silpnesni, nusilptų ir
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS
|
vainikinių arterijų ir galutiniai
jų protas. Visa tai būtų prieš
Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiimti- £
į darbą atliekančius organus. 4. =
žmogaus paskirtį: "Kaktos pra
I
m
u
$7.30
Amerikoje. Užsakymus siusti:
E
Kvėpavimą tvarką krūtinės rau
kaitu pelnysi sau duoną" — pa
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chicago, I I . 00628
|
menys sustiprėja, galimi gilesni |
rašyta Šv. Rašte. Iš kitos pusės,
įkvėpimai. 5. Įkvėpiamo oro kiekis H<iiiiiniiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiniiiHiiHiiiiiiiimiiiiMiiiHii^
jei nebūtų intelektualinio darbo,
(tūris) padidinamas. 6. Eritrocitai žmogus nebūtų pasiekęs mė
r{T
tų
(raudonųjų kraujo kūnelių)
nulio, nebūtų panėręs į dviejų
padaugėja kraujuje, nes jų dau
ir pusės kl. jūrų gelmes, nema
<
Edmundas Knodb ir Jenas GiriJoUt įdainavo 27 populiariąsias
giau
paleidžiama iš kaulų sme
tytų savo televizoriaus ekrane,
harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
genų
ir
blužnies.
7.
Arterijų
sie
kas dabar vyksta kitoje žemės pu
i nelės sustiprėja, nes sienelių rau
Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos
sėje ir pan. Taigi abi darbų rūšys
vedėjas, gyv, Mountainside, N. J.
menys pripranta susitraukti u at
yra reikalingos, tik jų santykis
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. 111. gyv.
<
sipalaiduoti. 8. Plaučių vidaus
turi būti pagrįstas žmoniškumu
prideda 70 c. valstijos mokesčio.
membrana įpranta praleisti dauir teis'ngumu. Abi darbo rūšy>
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 43* W. Ord Street, Chicago, 01.
reikalingos žmonijai.
Tokius pašto ženklus išleido Amerikos' giau deguonio iš oro į kraują. 9.
paštas.
i Padidinama deguonio absorbcija Į ^ :
Bet kokiam darbui atlikti rei-

DARBAS IR SVEIKATA

LAND

OF

CROSSES

J

EUDEIKIS

Mažeikai Evans

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

ELENAI KARAIT1ENEI mirus,

1

Įsigykite šią populiarią plokštelę

|

I

S T A S Y S B A R A S , tenoras

|

KUR TAS ŠALTINĖLIS

* USA 15c

J

.

•

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 16 d.

CHICAGOS
ŽINIOS
MOKSLEIVIS — PADEGĖJAS

Chicagoje
ir apylinkėse
J. PUZINO KNYGOS APIE
P. AVKONI SUTIKTUVĖS

mu.

ZVAIG 2D UT£

Areštuotas T. Baldwin, 17 m.
^^^^^2^& * J J
* '
įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
moksleivis, kaltinamas trijose
Prieš dvejus metus(1978. IV.
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 8206 W. 65tfa Place, Chicago, EL 60629
x "Draugo'* atkarpoje šian vietose Des Plaines priemiesty 14) miręs a. a Jonas Puzinas dar
buvo spėjęs parašyti knygą apie
dien baigiame spausdinti rašy padegęs namus.
lietuvį mokslininką — medicinos
tojo Albino Baranausko romano
PLĖŠIKĖ
DARBAS
LIETUVIŠKI P A P R O Č I A I
daktarą ir visuomenės veikėją
"Pokario metai" ištrauką. Ry
Mokytojas: Mokiniai, atsimin
Moteris plėšikė peiktadienį pa Petrą Avižonį (1875 —1939). Au
toj pradėsime spausdinti Anta
kite,
jei darbas y r a gerai pada
Labas, mano v a r d a s y r a D a 
grobė 2,600 dol. iš Pioneer ban torius, žinomas proistorikas ir kul
no Masionio pasikalbėjimą, pa
rytas, nereikia jo antrą kartą
ko, 4000 W. North, Chicagoje. tūros istorikas, kruopščiai surinko nutė. Aš lankau V y s k . M. V a 
darytą prieš mirtį, su neseniai
lančiaus
lituanistinę
mokyklą
daryti.
Manoma, kad t a i ta pati mote medžiagą apie didijį mūsų tau
mirusiu pedagogu Vaclovu Či
Hamiltone.
Mūsų
kalėdinės
e
g

Mažas balsas iš klasės galo:
ris, kuri anksčiau apiplėšė porą tos vyrą, jo visuomeninę, kultū
žiūnų — "Kai pokalbį nutrau
lutės
metu
septintas
s
k
y
r
i
u
s
su
rinę
ir
mokslinę
veiklą.
Pomirti
kitų bankų. Ji yra negrė, apie
O k a i p su žolės plovimu?
kia... mirtis".
nį J. Puzino darbą neseniai išlei vaidino vaidinimėlį apie lietuvių
30 m. amžiaus.
GALVOSŪKIAI NR. 28
x Balfo Chicagos apskrities
do Lietuvių Bibliotekos leidykla, Kūčių papročius. A r j ū s žinote,
I
NAUJA LIGONINĖ
valdyba ir šiais metais rengia
bet visas spaudos darbu išlaidas kokie yra Kūčių papročiai? Mes
Sugalvokite ir parašykite eilę
Chicagos universitetas pla padengė velionio sūnus dr. Vy vaidinimo metu jų d a u g prisi
gegužinę gražioje Jonynų sody
lietuviškų
penkiaraidžių žodžių.
boje. Gegužinė įvyks birželio 22 nuoja pastatyti naujus ligoninės tautas ir Valerija Avižoniai, o mename. Čia keletą paminėsiu.
Kiekviename
žodyje pasikarto
laukėme
d. ir j a u dabar skyriai pradeda ir klinikų rūmus už 82.8 mil. taip pat jo sūnus Petras ir Liuda Mūsų vaidinime mes
janti raidė " B " t u r i eiti vidu
dol. Chicagos sveikatingumo vai Avižoniai. Puikiai paruošta, gra vakarinės žvaigždės pasirodant,
jam rengtis.
ryje. Šiuo atveju ji bus trečia
žiai iliustruota 220 puslapiu kny prieš sėdant valgyti Kūčių v a 
x K r . Donelaičio ir Chicagos dyba patvirtino šį planą.
nuo žodžio pradžios ir nuo galo.
karienę. Mes padėjome šieno
aukšt.
lituanistinių
mokyklų NUBAUDĖ UŽ MERGINAS ga buvo šiltai sutikta praeito šeš
ant
stalo
p
o
staltiese,
kuris
pri
Tuo
būdu j i pereis ištisai p e r
tadienio vakarą Jaunimo centro
krepšinio žaidynės įvyks balan
Visą mėnesį negaus algos kavinėje, kur susirinko daugiau minė mums prakartėlę, k u r gi
visų žodžių stulpelį. Pvz. LA—
džio 19 d., šeštadienį, 2 vai., Carl Flipper, 32 m., Illinois F a i r
mė Kūdikėlis Jėzus. Šienelį vė Belaukiant Velykų. Piešė Aida Mikučauskaitž, Marąuette Parko lituanisti B—AS. Už pirmus dešimt žo
kaip 100 lietuvių.
Marąuette P a r k o Fieldhouso Employment Practices komisi
liau išdalinome gyvuliukams.
nes mokyklos I skyriaus mokinė.
džių gausite 10 taškų, paskiau
Sutikimą, velionio Puzino šei
salėje
(Kedzie ir Marąuette jos, Springfieldo įstaigos vedė
Vakarienei buvo p a g a m i n t a
už kiekvienus 5 žodžius — p o
Rd.). Laimėjusiai komandai bus jas, už kabinėjimąsi prie moterų mai remiant, suorganizavo ir pra dvylika pasninko valgių dvylikai darže ir sodne. Taip ir prasidės
GALVOSŪKIŲ NR. 25
vieną pridėtinį tašką.
įteikta pereinamoji taurė, kurią rų tarnautojų. Dabar JAV įstai vedė dr. K. Pemkus. Jis atidary apaštalų prisiminti P a v a l g ę v a t i k r a s i s p a v a s a r i s . P o varginan
ATSAKYMAI
lietuviams padovanojo mirusio gose rūpestingai ginamos mote mo žodyje pastebėjo^ kad gyvųjų karienę, likusį maistą palikome čios žiemos žmonės pagyvės i r
I Penkios skrybėlės.
tarpe nebeturime nei P. Avižo
mokytojo Jono Bagdono buvę rys.
ant stalo, k a d naktį mirusiųjų pralinksmės. O, be to„ čia p a t
nio,
nei
J.
Puzino,
bet
galime
•
1
bendradarbiai. Tarpmokyklinės
sielos galėtų pasivaisinti. Mes ir Velykos, margučiai, a t o s t o 
semtis
stiprybės
iš
abiejų
jų
at
I
LAS
VEGAS
IŠ
MD3WAY
žaidynės buvo pradėtos organi
būrėme: k a s ištrauks ilgiausią gos i r kiti malonumai.
liktų darbų bei paliktų raštų.
t
zuoti Jono Bagdono pastango
Midway Airlines bendrovė ga
šiaudelį, t a s ilgiausiai gyvens.
Abudu labai daug dirbo Lietuvai
R
i
m
a
s
Janušonis,
Tirpinome vašką, iš vaško s p ė 
mis. Rungtynes stebėti kviečia vo leidimą pradėti skridimus iš
ir lietuviams.
jome ateitį. Jei Kūčių v a k a r e Dousmano 6 sk. mokinys.
mi dalyvauti ne tik mokinių Chicagos į L a s Vegas.
•
Dr. Mindaugas Vygantas, žino sninga, tai reiškia, k a d bus der
tėvai, bet ir sporto mėgėjai.
'
x Antanas i r Marcelė Pakel- mas akių gydytojas ir visuome lingi metai. Aš t u r ė j a u atnešfti
M A N O GIMTADIENIS
x Antano ir Anastazijos Ta#
(
mošaičių knygos sutiktuvės bus * * ' Ž m ? , m i "kagiškiai lankėsi nės veikėjas, pateikdamas daug pagalių krosniai p a k ū r e n t i , o
P a v a s a r i s y r a m a n o mėgia
.
šį penktadienį Jaunimo centre. Drauge ir įteikė Garbes pre įdomių ir retų faktų, datų, var atnešus suskaičiuoti, jeigu pori miausias sezonas. P a v a s a r į y r a
•
Knygai išleisti paramą davė Ka numeratos mokestį. Už paramą dų bei įvykių, gražiai nušvietė nis skaičius, tai reikštų vedy m a n o gimtadienis. T a d a žolė ir
bas,
bet
a
š
dar
nenoriu
ištekė
j velionio dr. Petro Avižonio gyvenados valdžia, b e t ne j ą išleido, esame labai dėkingi.
U Žiūrėkit brėžinėlį.
sužaliuoja,
pražysta
X
Mykolas
Kapočius,
čikai nimo eigą, atliktus darbus, iškėlė ti. Žmonės kalba, k a d vidurnak medžiai
kaip p e r klaidą buvo anksčiau
giškis, prie prenumeratos mo-1 jo nuopelnus lietuvių tautai, tyje vanduo pavirsta vynu ir g y d a u g gėlių, ypač tulpių. Man la
m Kieti priebalsiai: Karas,
paskelbta
(Žiūrėkite brėžinį). Parašyki
kesčio pridėjo 10 doleriųauką. 1 Bronius Kviklys kalbėjo apie kny- vuliukai prakalba žmogaus bal bai p a t i n k a , kai g a m t a pasipuo ąžuolas, sąrašas. Minkšti prie
te penkis lietuviškus žodžius. Į
x Ella ir inž. Valerijonas
Labai ačiū.
> gos autorių dr. Joną Puziną, iš- su. Kūčių vakarienės metu dali ši?, m a n o gimtadieniui.
balsiai: sienelė, gydyti, gėlė.
tuščius langelius įrašykite kitas
Radžiai, išvykę atostogų į St.
P a v a s a r i o pabaigoje baigiasi
x J o n a s Kavaliūnas, čikagiš- Į kėlė jį kaip žymiausią mūsų pro- nomės Dievo pyragu — plotkeraides, kurios būtų reikalingos
Petersburgą,
plaukdami laivu,
kis atvykęs į "Draugą", pasi- i istoriką, mokslinių tyrinėjimų le ir vieni kitiems linkėjome mokslo m e t a i . Tada mano d r a u
rv
išgyveno didelę audrą. Su jais
sugalvotam
žodžiui. Žodžiai t u r i
naudojo paskelbtu liet. knygų! Lietuvoje pradininką, istoriką, vi- daug laimės. Taip p a t ruošėmės g e s gali p a s m a n e nakvoti.
kartu atostogauja sūnus, atvy
būti prasmingi, vartojami šneka
' suomenės veikėją, kultūrininką, važiuoti į Bernelių Mišias. Lietu M u m s labai smagu, mes galim
kęs iš Californijos, ir duktė Dia išpardavimu ir nusipirko knygų spaudos darbuotoją, Liet Enci viski Kūčių papročiai man labai
mojoje ir rašomojoje
Hėtuvių
ilgai lauke žaisti, važinėti dvi
na su vyru prof. dail. Arvydu už didesnę sumą.
kalboje.
(10
taškų).
patinka.
O 5 <s
račiais, skraidinti aitvarus. Jei
x Dėkodami už kalendorių, klopedijos redaktorių.
Alminu. E. Radienė y r a Dunes
o r a s šiltas, galime eiti maudytis.
Dr. K. Pemkaus rūpesčiu pas
„,,.
, ,
..
.
. . . i aukų atsiuntė: po 3 dol. — A.
Danutė G r a j a u s k a i t ė ,
XdC
moterų federacijos rpirmininke; T .,, .,
„ , ...
kaitų
metu
ekrane
buvo
rodomos
Už
tai pavasaris m a n t a i p la
Padėkite a n t stalo dešimt vie
,_7
, _ vv.
; Liskunas, Aloyzas Rudzitis: po
VII sk. mokinė,
Hamiltono
3
3
4
0
u* vietos laikraščio redakcijos 2 dol. — Sofija Galdikienė, Juo nuotraukos iš abiejų mokslo žmo Vysk. M. Valančiaus lit. mokyk bai p a t i n k a .
nodo ilgio pagaliukų ir iš jų su
11 H r
narė, inž. Radys — Beverly Sho zas Liutkonis, P. Bartkus, St. nių gyvenimo ir darbų.
dėkite penkis trikampius. (5 t a š
la, Kanada.
Lijana
Baužaitė,
Buvo suruoštos jų rašto dar
res lietuvių klubo pirmininkas. Barsteika. Visiems dėkojame.
V
kai).
3
S
3
Detroito "Žiburio" lit. m-los V
PAVASARIS
x Vincas Montvila, bostonišIV
x P e r k ū n a s Kinkoms, bosto- bų ekspozicijos ir iš magnetofo
sk. mok. " S k a m b u t i s "
V Septyni senojo pasaulio ste
kis, atnaujindamas prenumera niškis, žinomas tautotyrininkas, ninių įrašų gražiai perduota ve
(žiūrėkite piešinį). Matote v y
Man žinomi keturi metų lai
buklai; 1) Didžioji Cheopso pi
tą, atsiuntė ir 10 dol. auką. La pasinaudojo "Draugo" lietuviš lionio Puzino pasakyta kalba apip kai: pavasaris, vasara, r u d u o ir
ro
galvą. Čia yra daug paslėptų
V A K A R A S MŪSŲ N A M U O S E ramidė, Egipte. 2) Babilonijos
Vilniaus miestą, minint jo 650
bai ačiū.
raidžių. K a s jas visas surašys
kų knygų atpiginimu ir užsisažiema Visi keturi metų laikai
metų sukaktį.
kabantys sodai, Irake. 3) Kara
popieriuje
i r redaktoriui atsiųs,
x Operos šio sezono pastaty- j kė jų didesnį kiekį.
Kiekvieną vakarą, grįžę iš mo liaus Mausolus
Muzikas B. Pakštas rageliu žmogui prasmingi. Štai d a b a r
Halicanrassus
gaus
10
taškų.
Kas ne visas —
mų ir jau šio savaitgalio spėk-1
x Lietuviškų knygų, pasinau
jautriai perdavė lietuvišką rau baigėsi "VVisconsine g a n a šaltoka kyklos, t u o j sėdam prie angliš kapas, Turkijoje. 4) Deivės Ar
tas gaus tik 5 taškus.
taklių išlaidas savo aukomis su- dodami jų išpardavimu, už didės dą. Jam akompanavo jo duktė ir snieguota žiema. Tuojau ir kų pamokų. Aš kasdieną tu
temidės šventykla Efese, Turki
V
mažino: Augustinas Varškys nę sumą užsisakė: Stasys Juo- Emiliia Sakadolskienė.
pavasaris bus. Sniegas jau t i r p s riu p a d a r y t i gan daug. Kai tė joje. 5) Rodo's kolosas (milži
Didysis
rusų
rašytojas Leo
aukojo 250 dol., Regina ir VIa-, zėnas (Southfield), J o n a s ValuDr. Vytautas Avižonis, kartu ta. Saulė šildo. Tuojau pasiro velis grįžta, mes valgom vaka nas), Rodo saloje, Egėjaus jū
n a s Tolstojus gyveno 82 metas.
das Andrijauskai 200 dol., dr. j konis (Huntington Beach), B. su savo žmona Valerija atvykęs iš dys ir pavasario pranašai — r a  rienę. Laike vakarienės p a m a 
Birutė ir Bronius Kasakaičiai i Staškevičius (Kanadoje), Anta- New Mexico, šiltais žodžiais dė binai. Jie čiauškės i r rinksis liz žu kalbam. Mes, vaikai, pasako roje. 6) Graikų dievo Zeuso sta 19 amžiuje jis gyveno 72 metais
200 dol.. Marija ir A n t a n a s Ru-, nas Ingaunis
(Waterbury), A. kojo už prasmingą knygos sutiki dams vietas. Iš pietų pusės pa j a m , kaip m u m s sekėsi mokyk tula Olimpe, Graikijoje. 7) Pha- daugiau, negu 20 amžiuje. Ku
džiai 200 dol., Vanda ir Jonas, Aidukas (Seminola), J. Simukė- mą. Dr. K.Pemkus pažymėjo, kad sigirs ir žąsų girksėjimas. Prie loje, sueigoje, "Grandinėlėje" ir ro salos švyturys prie Aleksan riais metais gimė ir mirė rašyto
jas. (5 taškai).
Stankai 200 dol.. Gražina ir Jo- nas (VVarren), A. Vilkaitis visas knygos apie P.Avižonį išlei inkiliukų atsiras ir špokai. Jie t. t . D a b a r s u mumis valgo kar drijos, Egipte.
nas Talandžiai 200 dol. Visiems Į (Richmond H t s . ) , Stasys Mo- dimo išlaidas apmokėjo Avižonių švilpaus ir skelbs pavasarį- O t u i r Gaja. Gaja y r a mūsų jau
šiems mecenatams už didžiai j tūzas (Vokietija).
Užsakytos šeima, o gautos iš jos pajamos,
ištirpus sniegui ir lietui palijus, niausioji šeimos n a r ė . Mamytė
platinant veikalą, bus skiriamos sužaliuos žolė ir m i š k o kvepian m u m s po vakarienės primena,
reikalingą finansinę
paramą knygos jiems išsiųstos paštu.
X Aukų atsiuntė: po 5 dol. dr. Jono Puzino raštų išleidimui. čios žibuoklės. Medžių p u m p u r a i k a d t u r i m e kankliuoti a r b a ki
Lietuvių Opera labai nuoširdžiai
Juozas
Kirvelaitis, Vincas Stan Šie raštai, A n t Mažiulio redaguo didės. Jie greit sulapuos ir įvai t a i s instrumentais pagroti. L a
dėkoja, (pr.)
jami, jau beveik paruošti. Jų I to
x Tautinių šokių ansamblis kauskas. Vladas Leikus; 3 dol.
riaspalviai sužydės. Bus links bai retai galim v a k a r e pažiūrėti
mas
renkamas
M.
Morkūno
spaus
"Grandis" atliks šokių pynę | ° - Balzerytė. Visiems dėkojam.
ma ir gražu. O ūkininkai, pasi televizijos. Mes einam gulti 9
tuvėje.
x
Marąuette
P
a
r
k
o
Namų
valandą.
"Kai a š šokau su šelmiu berne
Reikia dar pridėti, kad kny kinkę traktorius, r u o š dirvą ku
Savininkų
Organizacija
šaukia
liu" gegužės 10 d. 7:30 v. v.
gos sutikimo akademija buvo ge kurūzams. Tada ir m a n o močiu
R a m a Bublytė,
visuotiną
narių
susirinkimą
š.
Jaunimo centre. Rezervacijoms
rai organizuota ir buvo aukšto ly tė su seneliu p r a d ė s darbuotis Sv. Kazimiero lit. m-los 5 sk. m.
skambinti ML Jonušienei 925- m. balandžio mėn. 18 d. 7:30 v. gio.
0282 ir G. Sturonienei 425-6338. v. Valdyba kviečia visus narius
Knygos sutikimo iškilmės baig
PAVASARIO B U R T A I
(pr.) dalyvauti ir atsivesti naujų kan tos vaišėmis, kurias suruošė ve
didatų bei svečių. Susirinkime lionio Puzino našlė Konstancija,
x Lemonto Maironio Litua bus svarstomi
visai apylinkei dukros Aldona Čepėnienė, Živilė
Kas čia daros, kas čia vyksta?
nistinės Mokyklos Pavasario
labai svarbūs reikalai. Yra pa Tamošiūnienė ir kiti artimieji.
šalčiai ir sniegai pranyksta!
Balius įvyks gegužės 3 dieną Šv.
O skaisčiu šypsniu sublizgės,
kviestas a u k š t a s policijos parei
Si a proga pažymėtina, kad J.
Konstantino ir Elenos
graikų
•.
Jis ateina, jis atvyksta!
gūnas, kuris kalbės
apylinkes Puzino veikalas "Petras Avižo
bažnyčios salėje (111 ir Roberts
Rd.). Bus įdomi linksma pro apsaugos reikalu. Bus nemoka nis" gaunamas pas knygų platin
2alias apsiaustas banguoja,
grama, vakarienė ir g r o s Korp! mi laimėjimai. Po susirinkimo tojus, o taip pat "Drauge". 1 egz.
Stebuklinga fleita groja...
(bk)
O jo žvilgsnis — tikri burtai.
Neo-Lituanų orkestras. Dėl sta- kavutė. Susirinkimas
,.
„,..,_ .,įvyks pa- kaina 12.85 dol.
Džiaugsmas, laime — mūsų
,
,
•• *.. — ,.
.! rapijos salėje, 6812 So. \ \ a s h
y J
J
tenaw
Ave.
Valdyba
turtai!
lų
skambinkite
R.
Šarauskienei
I
'
PAKRIKŠTIJO
PRINCĄ
(963-5827)
Zubinienei
a r b a J.
(pr.)
(963-6123). (pr.)
Jugoslavijos karaliaus Alek
Medis krauna pumpurėli,
x Neringos restoranas ruo
x Einantiems j Operos spek šia balių gegužės 3 d., šeštad., sandro H kūdikis, princas Pet
Paukščiai grįžta pas mus vėliai.
2olė bunda ir žaliuoja,
taklius šį savaitgalį patariame 8 v. v. Uetuvių Tautiniuose Na ras Kargeorgevičius UI, šešta
Tulpės žiedus išrikiuoja.
pasiskaityti Carminos Buranos muose. 6422 S. Kedzie Ave. Pro- dienį pakrikštytas
Libertiville
bažnyčioje.
libretą. nes, iš anksto nesusipa- į gramą atliks "Neringos" stu- serbų stačiatikių
Saulė šaukia, saulė moja.
Tikras
karalius
buvo
naujagižinus su tuo turiniu, b u s sunku į dentės. Gros Ąžuolo Stelmoko
Skamba žemė. skamba gojai,
suprasti, kas vyksta scenoje, o! orkestras. Pelnas skiriamas įau-! ra*° s e n e ^ Petras II, kuris pa
O laukų žalioj platybSj, —
ypač visame balete. T ą knygų- j nįmuį paremti. Visi hetuviai į b ė ^ ° Jugoslavijoje
įsigalėjus
Jau Pavasaris dainuoja.
tę d a r gab'ma gauti Vaznelių kviečiami dalyvauti. Stalus už- i ' n t u i - J i s J a u — m i r ė - palaidotas
prekyboje. 2501 W. 71 S t , ir sisakyti "Neringos" restorane,! Libertivilėje. Tai vienintelis užRftta 5tak&H£,
kiekvieną spektaklio dieną prie, 2632 W . 71 St. arba tel. 476- ! 3 * e r u o valstybės karalius, palai- Pieš* Rimas
K. Donelaičio lit. m-los V m A
įėjimo į salę. (pr.)
dotas JAV-ee.
Wisc
9026. (pr.)
M. mok.
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