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Karinių sankcijų
Iranui planai

Reikalauja už uostą dideliu sumų

Siūlo užminuoti Irano vandenis

YVashingtonas. — Vyriausy- Į Kai pasitaikė proga pastatyVVashingtortas. — Prezidentas uostų išmėtytos minos parodytų
bės sluoksniai atidengė, kad į ti sovietinę koją
Etiopijoje,
Carteris
savo paskutinėje spau Iranui, kokią žalą Irano ekono
Amerikos derybos su Omanu, į Maskva savo draugę Somaliją
dos konferencijoje pasakė, kad miniam gyvenimui gali padaryti
su Kenija dėl kariuomenės ba- j apleido ir buvo išvaryta iš Beramerikiečių kantrybė ir taikios užminavimas. Naujosios laivy
zių tose šalyse yra užbaigtos. i beros uosto. Amerikai dar tek
sankcijos Iranui jau baigiasi, no minos turi automatinius su
Kiek daugiau sunkumų kilo de-: tų tame uoste išleisti apie 100
gali tekti imtis kurių nors ka sinaikinimo aparatus. Kitos yra
rybose su Somaliją. Stebėtojai' mil. dol. moderniems įrengi
rinių priemonių. "Washington kontroliuojamos iš toliau, ban
mano, kad šitokia žinia gali mams. Uosto darbams teks at
Post" laikraščio i r Harris — gomis, kurios gali minas pada
padėti JAV delegatams rasti siųsti technikų, inžinierių, jų
ABC televizijos žinių skyriaus ryti nepavojingomis, jei būtų
bendrą sprendimą ir su Somali-! apsaugos jėgų. Vykstant karui
pravesti opinijos tyrimai paro nutarta blokadą užbaigti.
ja, kuri reikalaujanti labai aukš tarp Somalijos ir Etiopijos, būtų
dė, jog 55 nuoš. amerikiečių
Labai viliojantis taikinys yra
tuos
amerikiečius
tos sumos už savo leidimą nau sunkumų
mano,
kad
reikia
nustatyti
Ira<
Irano
Khargo sala, per kurią
dotis Somalijos teritorija karo Berberoje apsaugoti.
nui
laiką,
iki
kurio
įkaitai
turi
I
eina
90
nuoš. naftos eksportų.
Sovietų Tass agentūra seka
laivyno ir aviacijos jėgoms. Sabūti
paleisti,
o
nepaleidus,
rei!
Anksčiau
šioje saloje būdavo
koma, kad Somaliją reikalauja įvykius Somalijoje ir nepritaria
ketų griebtis karinių veiksmų, j olandų ir portugalų prekybos
2 bil. dol. paramos ginklais ir JAV bandymams įkelti koją į
Tačiau
30 nuoš. klausinėtų žmo- J centras, prieš tai saloje slapprekėmis, kada Omanas gaus šią Afrikos žemyno dalį. Sovie
nių pareiškė, kad karinės akci- Į stydavosi piratai, gyvendavo
per ateinančius metus 100 mil. tų žinių agentūra, aprašydama
jos nereikėtų griebtis, nežiūrint ] žvejai ir perlų rinkėjai. Saloje
Somalijos prezidento vizitą Ka
dol.
kaip ilgai įkaitai bus laikomi. yra naftos sandėliai. Tankuose
tare,
rašo
'Kuo
gi
tikėti?"
JAV kariškių ir diplomatų
Irano
revoliucinė
vyriausybė
įsakė
studentams
uždaryti
politines
organizacijas
ir
daugiau
dėmesio
kreipti
į
mokslą.
delegacija, kuri vedė su Soma Prezidentas Barre pabrėžė, kad j
Kiti opinijos tyrimai parodė, I vienu metu galima laikyti apie
•Nuotraukoje studentų muštynės Teherane. Cia buvo naudoti ne tik peiliai ir akmenys, bet pasitaikė ir šaudomų
lijos vyriausybe derybas, tvirti Somaliją nesutiks, kad jos teri ginklų.
kad 51—39 nuoš. amerikiečių I 15 milijonų statinių naftos.
na, jog prezidentas Muhammad torijoje būtų įsteigtos karinės
mano, jog JAV turėtų imtis ka- Tanklaiviai paima naftą iš ilgų
kurios apstatytos
Siad Barre, kiek liečia derybų bazės, nes pats stoja už jų lik
rinių veiksmų, jei Iranas pra-; krantinių,
vamzdžių,
pompų,
kontrolės,
meną, pralenktų bet kurį pasau vidavimą šiame regione. Tuo
dėtų įkaitus teisti kaip šnipus,
matavimo
aparatų
lizdais.
Vei
lio kilimų ar kupranugarių pirk tarpu Amerikos administracija,
nors tokie kariniai veiksmai ga- i
lį. Jis geria arbatą ir su kiek į kaip žinoma, daro grubų spau
lėtų įkaitų gyvybes išstatyti į i kia dvi nedidelės refinerijos.
viena stikline vis sugalvoja dimą Somalijos, Kenijos ir Oma
pavojų.
I Khargo salą su Kanaveh miestu
no vyriausybėms, reikalaudama
naujų reikalavimų.
Tarp atsargumą
siūlančių jungia po vandeniu einančios
Didžiausią sunkumą derybose sutikimo leisti naudoti jų teri
Irano "geležinis teisėjas", balsų stipriausias yra senato šešios naftos vamzdžių linijos:
sukelia Somalijos karas su Etio toriją kariniams tikslams.
, kuris pasiuntė į mirtį daug ša daugumos vado sen. Roberto 52, 42 colių storumo ir keturios
Carringtono planas Iranui paspausti
pija dėl Ogadeno dykumos. So
cho valdininkų, ajatola Sadeq | Byrdo iš Vakarų. Virginijos. Jis po 30 coliu. Kelios gerai nutai
Dar nėra visai aiškūs pasiLiuksemburgas.
—
Europos
į
universitetuose
visą
politinę
veii
K h a lkhali pasakė, kad U mitų
maliją remia ten kovojančias ; keitimai Pietų Jemeno vyriau
kad griežtesni Amerikos kytos raketos ar sprogdinimo
Rinkos
valstybių
užsienio
reikaklą,
uždaryti
organizacijas
i
r
'
sukilėlių jėgas, nors Etiopija sybėje. Pirmadienį paskelbta,
paleisti amerikietį mariną ser- j veiksmai pakenktų ne tik įkai- užtaisai galėtų paversti visą
tvirtina, kad ten veikia ir regu kad žinomas sovietų draugas lų ministeriai, svarstydami pa- į pradėti studijuoti. Religinių or- žantą Hermening, kurio motinai t a m s < be* ir nuosaikesniems Ira- Khargo salą j degantį pragarą,
liarios Somalijos kariuomenės . prezidentas Abdei Fattah Is- dėtj Irane, išklausė britų užsie- j ganizacijų studentai daug kur buvo leista j aplankyti. Įdo- 1 n o valdžios vyrams. Galėtų atsi kurį užgesinti truktų savaites,
daliniai. Amerika sutinka duo mail pasitraukė "dėl sveikatos" nio reikalų ministerio lordo i pradėjo pulti komunistuojančius imi, kad iraniečiai radikalai ne- j r a s t į tokių, kurie pakviestų į o suremontuoti užtruktų, gal,
ti ir duoda Somalijai "gynybos iš pareigų ir jas perdavė prem Carringtono plano. Pirmiausia į studentus. Teherano mūšiuose leido pas mariną užeiti jo pate- i p a g a lbą Sovietų Sąjungą, pa- metus.
Anksčiau karinių veiksmų
ginklų", tačiau prezidentas Siad jerui Ali Nasser Mohammedui. atšaukiamas britų ambasado trys žuvo, 150 sužeisti. Kauty viui, nors ir jis buvo gavęs vy- j ^ g ] ^ senatorius .
rius
Sir
John
Granam,
sumaži
nių
įvyko
Kermanshahe
ir
Tapasirinkimą
apribodavo žinoji
Barre reikalauja šarvuočių, tan- Šis tuoj pat buvo išrinktas reriausybės leidimą.
Generolas Dan Shomron, Iz
namas
diplomatų
skaičius
Te
brize.
Revoliucinės
tarybos
mas,
kad
Irano
naftą perka
— Apie 60 Floridos kubiečių raelio karininkas, kuris vadova
kų ir lėktuvų. Etiopijai šiame voliucinės liaudies tarybos pirherane.
Visiems
britų
piliečiams
spaudos
atstovas,
kuris
yra
ir
daug
JAV
sąjungininkų,
tačiau
laivų plaukia į Kubą išvežti nau vo pagrobtų žydų išlaisvinimui
kare padeda Sovietų Sąjunga ir mininku. Galimas daiktas, kad
iš
Irano,
švietimo
ministeris,
Hassan
HaKuba. Amerika nelinkusi įsi- Ismail pašalintas su
jųjų pabėgėlių. Keli laivai jau Ugandoje, balandžio 20 d. pa pastaruoju metu daug jų preky
su Maskvos I patariama išvažiuoti
nevelti į šj dykumos karą, o su sa- palaiminimu už tai, kad pradėjo sustabdomas *** g J d j f * * * | WW f M t e , j g
rfaJarta
sugrįžo pilni. Imigracijos parei sikalbėjime su "Davar" laik bą planuoja nutraukti, ši kliū
vimas
Iranui,
suvaržomas
Irano
klausys
ir
neuždarys
universitegūnai nepritaria šitokiam išve raščiu pasakė, kad būtų nesun tis nebegalioja.
vo lėktuvais ir kitais moderniais ieškoti artimesnių ryšių su Sau
piliečių
keliavimas
į
Britaniją,
|
tuose
savo
politinių
būstinių,
bus
žimo metodui, tačiau Kubos ko
ginklais tektų atsiųsti ir kari- di Arabija.
pasiųsti kareiviai juos suvaldyti. munistų organas "Gramma" ve ku pulti JAV ambasados pa
nutraukiamos
visos
naujos
pre
ninku, technikų, kuriems nesun
statą Teherane. Tame mieste,
Kinija atsiuntė
kybos derybos. Britai siūlo Islamo partijos vadovybė pa damajame pažadėjo "nešaudyti kalbėjo generolas, pilna įvairių
ku būtų susikirsti su kubiečių
l_
i •
Stiprina JAV
tuoj pat pradėti svarstymus, skelbė, kad Irane tuo įsakymu iš patrankų į laivus, nes jie at
jėgomis ar su sovietų kariniais
ginkluotų grupių: studentų, ko- Maskvon ambasadorių
"kultūrinė revoliu plaukė taikingais tikslais".
patarėjais.
ambasadų saugumą kaip pakeisti naftos importus, pradedama
munistų. revoliucijos sargų. Tas
Maskva. — Sovietų Sąjungon
cija".
jei Iranas nutrauktų savo nafEtiopija yra grasinusi, kad
—
Prezidento
Carterio
moti-1
padėtų
infiltruoti
specialių
jėgų
beveik
po metų atvyko naujas
Washingtonas. Šalia neramumų universite
•'••"'*
tos pardavimą sankcijas paskel.
jos karo lėktuvai, jei nesibaigs
na
Lillian
lankėsi
Izraelyje.
Jai
būrį,
kuris
užimtų
ambasadą.
Kinijos ambasadorius Wang
departamentas pareikalavo nau-1 b u s i o m s šalims Jei šie žygiai tuose, atsinaujino kovos Kur
Somalijos provokacijos, gali
labai
patikęs
vienas
žydų
kibu
Youping. kuris pernai vadovavo
distane,
kur
kurdai
nušovė
22
Milės
Copeland,
parašęs
apie
jų
lėšų
saugumo
reikalams.
neduotų rezultatų ir Iranas ne
pasiekti ir Amerikos bazes, dėl
cas,
ypač
komunalinis
mažų
vai
specialiai
kinų delegacijai dery
kareivius
ir
36
sužeidė.
slaptus
CIA
žygius
kelias
kny
kurių dabar vyksta derybos. Iš Šiais metais 5.3 mil. dol.. o atei paleistų amerikiečių įkaitų, Bri
kų
auginimas.
gas,
pareiškė
"Washington bose dėl santykių normalizavi
Vienai įkaito motinai pasimaSomalijos siūlomų bazių svar nančiais metais — 35.8 mil. dol. tanija siūlo paskelbti visišką
— Argentina paleido iš kalėji Star" laikraštyje, jog būtų ga mo. Senasis kinų ambasadorius
čius
su
savo
Teherane
kalinamu
numatyti
užsienio
ambasadų
su
prekybos
boikotą,
išskyrus
mai
biausias yra Berberos uostas.
dar trys šeimos, ne mų du darbo unijų vadus, kali- lima ambasadą pulti Irano he išvyko namo pernai gegužės mė
Jame daug įrengimų pastatė So stiprinimui, ypač tose šalyse, sto produktų ir vaistų siun sūnumi,
žiūrėdamos prezidento Carterio [• amus jau ketveri metai, nuo likopteriais, kurių įgulas suda- nesį. Sovietų ambasadorius Ki
vietų Sąjunga, iki 1977 metų bu kur vyksta neramumai ir smur timą.
Į Europos ministerių pasitari draudimo, rengiasi vykti į Ira- F ? ^ Izabelės Peromenes | jytų iraniečiai, likę Amerikos nijoje Uja ščerbakov visą laiką
vusi Somalijos draugė ir rėmėja. to veiksmai. Specialios saugu
; e r i n ė s e mokyklose po šacho buvo Pekine.
mo priemonės numato ilgesnį mą atvyko ir Japonijos užsienio ną pamatyti savo šeimos narių. pašalinimo.
- B u v ę s prezidentas Nbconasi n u v e r t i m o . Ambasados sargylaiką atlaikyti minių puolimus, reikalų ministeris Saburo Okita. Daugumas šeimų tokius žygius
Minia arabų
bus įrengtos specialios durys, Jis pasakė derinsiąs Japonijos smerkia, nes jie galį prailginti pareiškė Prancūzijoje, kad Ame- ; b c g b - t ų I a i k i n a i užmigdytos
Tiria rusų skriaudas sienos,
rika turėtų 20 nuoš. padidinti j s p e c i a l i o m i s m i e g o d u j o m i S i 0
neįžengiami kambariai, nolitiką su Europos nutarimais. įkaitų kalinimą.
puolė demonstraciją
savo
lėšas gynybai. Jis siūle ^ ^ į g u l o s į ^ a ^ o t ų įkaitus.
dokumentų naikinimo įrengimai, Juos turės padaryti Europos
kitoms tautoms
Tel Avivas. — Izraelio oku
įvesti atominius ginklus ne tik i g i t o k i a m p u o l i r r m i jėgos yra paIndija turi
puotame
Vakariniame krante
Washingtonas. - Balandžio ^ P * * dipk>matu pabėgimo tune- j rinkos v a l s t y b i ų g a i V 0 S i k u r i o g
Europoje, bet ir Japonijoje.
Į moStOB
Fort
B r a g g > šiaurinėj
suvažiuos sekmadienį ir pir
pikta arabų minia akmenimis
29 d JAV Saugumo ir Bendra- liai.
— Tarptautiniame olimpinia- j Karolinoj, pasakė Copeland.
sunkumu Assame
Po minios puolimų Irane, Li madienį.
darbiavimo Europos komisija
[ puolė izraelitų kareivių patrulį.
me
komitete Sovietų Sąjunga ir
bijoje,
Pakistane
departamen
Iranas
paskelbė,
kad
jis
su
New
Delhi.
—
Indijos
policija
išklausys keturių
imigrantų
Daug jūrų laivyno karininkų: Arabų autobusas smogė izraelikitos komunistinės šalys pasisa
liudijimus apie tai, kaip Sovietų tas peržiūri visas tarnautojų stabdo naftos pardavimą Japoni puolė tūkstančius demonstrantų
mano,
kad Iranui
daugiausia;
...
..
, lo _ tų mašinai į šoną ir sužeidė du
jai, įtardamas, jog japonų atsi Assamo valstijoje, kur neramu kė prieš siūlymą olimpiadą rucšSąjunga laikosi savo pasirašytų apsaugos priemones.
p ^ Irano kareivius. Tuomet izraelitai ėmė
sakymas mokėti naujas kainas mai vyksta jau keli mėnesiai. ti ne šalims, bet individualiems ; k a v i m a s m i n o m i s
Helsinkio susitarimų, kiek jie
šaudyti ir sunkiai sužeidė du
Paskelbė "geros
yra iššauktas ne ekonominių, Assame nedirba valstybinės įs sportininkams, be valstybinių Į
liečia tautines mažumas ir jų
arabus.
bet politinių apskaičiavimų.
taigos, mokyklos, sustoję dau himnų ir be vėliavų.
valios" amnestija
teises išlaikyti savo kalbas, kul
Incidentą išprovokavo dešinių
— Zimbabvės vyriausybės
gelis
fabrikų
ir
gamyklų.
Mies
Australijos
premjeras
Maltūras. Komisijos pirm. Dante
jų
izraelitų
demonstracijos,
Salisburls. — Naujoji Zimbab
sluoksniai atidengė, jog prem
Fascell nurodė, kad paskutinia vės vyriausybė paskelbė amnes colm Fraser paskelbė prekybos tuose ir kaimuose sproginėja
švenčiant
Izraelio
nepriklauso
jeras Mugabe labai šiltai nusi
me sovietų gyventojų surašyme tiją, kuri palies visus kalinius su Iranu suvaržymus. Vyriau granatos, liepsnoja gaisrai.
mybės
32
metų
sukaktį.
Apie
teikęs Amerikos atžvilgiu už
pastebėtas rusų kalbos naudoji- nubaustus kalėti iki 18 mėn. sybė neduos lengvai eksporto
Assamo nacionalistai, jų tar
30,000
žydų
Rush
Emunim
narių
tai. kad dar jam kovojant, Ame
subsidijų,
mokesčių pe ir nemažai separatistinių
mo padidėjimas kitų kalbų sąs- S u n k e s .
^
^ k a l i n i a m s i leidimų
žygiavo per arabų kaimus šū
rika atsisakė atšaukti sankcijas
kaiton. Nerimą kelia tautų ru- b a u s m ė s s u m a ž i n t o s visu treč- i l e n gvatų bendrovėms, kurios, grupių.reikalauja ištremti iš tuometinei laikinajai Rodezijos
kaudami, kad Jeruzalė bus am
daliu.
Amnestija
palies
9,000
norės
prekiauti
su
Iranu.
Kol
.
valstijos
kelis
milijonus
vadinažinai žydų miestas, o Judėja ir
simmas.
vyriausybei su vyskupu Muzokas b u s
kalinių.
Nepriklausomos
Zim•,
leidžiama
eksportuoti;
"užsieniečiųne
virtiSamarija amžinos žydų žemės.
mųjų
Komisijoje kalbės: Juri Lina,
rewa priešakyje.
maisto
Produktus. Pernai Aus- ; nes kilmės asmenų, persikeiuestas mokytojas, kuris papasa babvės vyriausybė skelbia savo
kos apie tautines problemas Es gerą valią, kviesdama kalinras j * į * į £ ^ 5 ? S * ^
" " \l* P * - * - 1 * ? 1 * **'V 1 **'? tojų. Indijoje kalbama, kad ir
KALENDORITS
Žmonių, kalbančių assamų kal
sto
už
120
mil.
dol.
tijoje. Latvijoje ir Lietuvoje; negrįžti į nusikaltimus.
Balandžio 23 d.: Jurgis, Elena
is Irano pranešama, kad pra- ba, yra apie 10 mil., jie sudaro Kinija palaiko šį judėjimą, Peki
Aishe Seitmuratbva, totorių is
nas
aktyviai
propaguoja
mintis
iš
Undos, Daugaudas, Patolė.
ėjusį ketvirtadienį ir penkta du trečdauus provincijos gytorikas, kalbės apie totorių pa
apie
kinų
ir
assamų
bendrumą.
—
Turkijos
parlamentas
dar
Balandžio 24 d.: Fidelis, Dodienį užsienio reikalų ministe ventojų.
stangas grįžti iš ištrėmimo į sa
Sakoma,
kad
Kinija
teikia
sepa
dviem
mėnesiam
pratęsė
karinę
da,
Valimantas, Gražvyda.
Jau
pora
dešimtmečių
Indijos
ris
Sadegh
Ghotbzadeh
buvo
vo žemę Kryme; Lev Ulanovsky.
JAV ambasadorius naujoje Afrikos
ratistams
paramą:
aprūpina
padėtį
provincijose,
kur
vyksta
Saulė
teka 5:00, leidžiasi 6 39.
šiaurės
rytuose
vyksta
separa
slaptai nuvykęs į Prancūziją.
Maskvos hebrajų kalbos moky
respublikoje — Zimbabvėje — Ropolitinio
smurto
veiksmai.
Vi
Jis matėsi su atstovais organi tistinis judėjimas, kurio vadovai juos ginklais, pinigais, propa- bert Vossler Keeley. Pirmoji buvu
tojas, liudys apie sovietų antise
ORAS
mitizmo poreiškius ir Nadia daus reikalų ministeris paskelbė. zacijos, kuri siekia pagerinti siekia atkirsti šio regiono tautas , gandinę literatūra. Blogiausia, sioje Rodezijoje atidaryta užsienio
Debesuota, vėsiau, gali lyti.
ir įkurti savo valstybę. Tos kad Assame yra naftos šaltinių ambasada buvo Amerikos, kuri pirSvitlychna, ukrainietė rašytoja. kad per du mėnesius kovose žu- Amerikos . Irano santykius.
palies ukrainiečių pastangas iš-', vo 306 žmonės ir 6.000 buvo su
Padėtis Irane blogėja. Revo tautos pagal etninius požymius ir neramumai šioje valstijoje ap- , m0jį jteike ir paramą naujai vyriau-; temperatūra dieną 70. naktį
| sybei.
150 1.
laikyti savo tautinį veidą.
I imtų.
liucinė taryba įsakė užbaigti skiriasi nuo kitų Indijos gyven- Į sunkina naftos gamybą.

Europa svarsto
britų pasiūlymą
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reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs."
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PAVASARINE LITUANICOS
TUNTO SUEIGA
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Kitur
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Pavasario saulės spinduliai pri kiekvienos sesės — talkininkės Lituanicos tunto skautai ir vadovai iškilmingoje sueigoje.
Naotr. Jono
žadina ne tik gamtą, bet jon, at "nuopelnus" Lituanicos tuntui.
bundančioj išvilioja
gamtos Nėra abejonės, kad tokio brolių
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdraugus — skautus; prasideda iš kilnadvasiŠkumo paveiktos šios pina vykstančiu jų vienetai
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
! nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
kylų ir pasiruošimo vasaros sto- sesės dar nuoširdžiau talkins Li
Dalyvauti kviečiami: skautės
r.
_.
..
•*.^
,
*.
I anksto susitarus Redakcija už
vyklon laikotarpis. Teoretinio tuanicos tuntui.
nuo 15-kos metų amžiaus, Il-ro
• Redakcija dirba kasdien s k e l b į
^ ^ ^ ^ ^
ske!.
Perskaitytos ištraukos iš LS prityrusių skaučių patyrimo laips
skautavimo laikotarpis atžymi
l'f
~ , ^ ° ' šeštadieniais j b i
k ^ o s p r i s i u n č i a m o s ga VUS
JONAS
MIŠKINIS
mas iškilminga sueiga, kurioje Brolijos Vyriausio Skautininko nio, dabar vadovaujančios ar tu
8:30 — 12:00.
.,
?
apdovanojami pareigingi vado įsakymų Nr. 19 ir 20, kuriais or- rinčios sugebėjimų
vadovauti. Nors XX amžiaus pradžioje (pa
o.ov
i*.w.
j prašymą.
buvo sukrusta stiprėti kultūriškai
vai ir skautai, išreiškiamos padė denais ir garbės žymenimis buvo Skautai — nuo 17 m. amžiaus,
saulis
mažai
pažino
Lietuvą,
ta
ir ekonomiškai
kos įvairiu darbų ir užsimojimų apdovanoti sekantys tunto vado I skautų arba II prityrusių skau
čiau
visame
krašte
skambėjo
lie
talkininkams — žiemos sezonas vai, skautai ir rėmėjai: Ordenu tų patyrimo laipsnio, išimtinais
Visame krašte buvo įvestas pri širdy visada nešioja dainiaus nuo jos atriboja. Kad svetimoj
padangėj neuždustume, širdyje
už nuopelnus — v. s. Romas Fa- atvejais, tuntininkams pristačius tuviškos dainos Drauge su lie verstinis pradžios mokslas, pa Maironio žodžius:
baigiamas.
tuviškų dainų gražiais garsais,
kiekvieno
lietuvio turi būti viltis
Lituanicos tunto iškilminga bijonas, ps. Raimundas Paraki- ir skyriaus vadovams patvirtinus,
ėjo, plito ir skrido kultūros ke statyta pradžios mokyklom ir gim O tačiau Lietuva tik atbus gi
ir
tikėjimas
Lietuvos prisikėlimu,
sueiga įvyko sekmadienį, balan ninkas ir ps. Rimas Puodžiūnas.
gali būti jaunesni.
liu lietuvių tautos dvasinis išsi nazijom daug mokyklų, ligoni
kada: lietuviškos sielos išsaugojimas
džio 20 d Jaunimo centro di
Tėvynės sūnaus žymeniu: ps.
Registruotis: Gintaro mokykla: laisvinimas iš vergijos. Buvo at nėm rūmų, nutiesti nauji keliai,
svetimuose kraštuose kartu yra
Ne veltui ji tiek iškentėjo...
džiojoje salėje. Sueiga buvo pra Antanas Jarūnas, ps. Andrius Ka- v. s. Vanda Aleknienė, 226 Whisutvarkyti
vieškeliai,
geležinke
gauta spaudos laisvė, lietuvišku
mūsų išlikimo Mausimas. Lai ardėta Šv. Mišioinis, kurias atna šinskas ir j. b. ps. Linas Kučas.
te Fawn Trail, Downers Grove, mas tautoj vis plačiau ir smar liai, pastatyta daug tiltų ir t t
Šiandien
niekas
negali
pasaky
tė-janti Vasario 16-*ji suburia
šavo kun. Daugintis. Po pamal
Vėliavos žymeniu: si. Tomas 1111. 60515 Ąžuolo mokykla: v.s.
Brendo, daugėjo mokytojų, žemės
kiau reiškėsi.
ti,
kada
sulauksim
meto
laisvai
mus visus į vieną tautos šeimą!
dų, salėje išsirikiavus gausioms Dundzila, si. Robertas Vitas, sk. Romas Fabijonas, 7744 So. Troy,
ūkio specialistų — agronomų, miš
Užėjo pirmoji pasaulinio karo kininkų, profesorių, inžinierių, vykti savo mielon Tėvynėn. Vie • • • • • *
tunto vilkiukų, skautu, prityru v. v. si. Algis Graužinis, sk. v. v. Chicago, 111. 60629.
• • • • • • • • • • • • • • «
audra. Ginklu ir smurtu didžių matininkų, gydytojų, karių ir įvai nok gyvename su viltimi, kad
sių skautu, oro skautų ir skautu si. Tauras Liubinskas ir sr. v. psl.
Advokatų Draugijas
KVIEČIAMOS ŠEIMININKĖS jų valstybių galiūnai sprendė
vyčių draugovėms, bebrų ir jūrų Robertas Radys.
rių valstybės įstaigoms specialis ateis kada nors ta valanda ir Lais VALDEMARAS BYLAUIS
skautu laivams, bei j . budžių
Pažangumo žymeniu: si. Vyte
Šią vasarą Rako stovyklavietė tarpusavio ginčus. Bet šalia gink tų tarnautojų ir kt Išaugo mies vės Varpas vėl skambės Vytau
m
įguloms, vyko iškilminga sueiga, nis Kirvelaitis, psl. Tomas Migli je ruošiama JAV Vidurio rajono lų ir smurto naudojo kautynėms tai, kaimai išskirstyti viensė to Didžiojo karo muziejuje.
VINCAS BRIZGYS
Gilus tikėjimas savo tautos atei
kurią sklandžiai pravedė tunto nas, psl. Romas Penčyla, oro sk. skiltininkų-kių stovyklai yra rei ir dvasios ginklus. Kariaujančios džiais, pelkės nusausintos, kraš
Teisių daktarai
timi
yra vienas iš stipriausių sa 2448 W. esth Street, Cble»ao, U
valstybės,
siekdamos
rasti
sau
dau
adjutantas skautas vytis vyr. si. Ričardas Genys, oro sk. Tomas kalingos šeimininkės rūpintis sto
tas per trumpą laiką pakeitė isto
Radutis Orentas.
Glavinskas, oro sk. Edvardas vyklautojų maitinimu. Mamytės giau pritarimo, bei draugų ir tuo rinį veidą Kartu ir visuomeniš vo tautos išlikimo ramsčių. Kas
Visi teL 778-8000
Sueiga buvo pradėta vėliavų Tuskenis, si. Alius Meilus, si. ir močiutės, galinčios prisidėti prie pačiu susilpninti savo priešą, kos kultūros centro svoris perėjo praranda tikėjimą dėl tautos ge
Valandos pagal suaitartm*
įnešimu ir Lietuvos himnu. Sekė Kęstutis Staniūnas, psl. Linas Ma šio kilnaus darbo, yra prašomos skleidė pasauliui naujų idėjų, į
platesnes
gyventojų mases resnės ateities, tai tas jau save
įvairių
tautų
simpatijoms
pa
tonis
ir
psl.
Tomas
Valaitis.
kreiptis į JAV Vidurio rajono va
draugovių raportai sueigos vado
(sluoksnius). Vis labiau ir labiau
vui, tuntininkui ir JAV Vidurio
Ordenu už nuopelnus su rė dą v. s. Z. Jaunių telefonuojant: traukti paskelbė tautų apsispren tobulėjo susisiekimas, kartu plito
dimo teisę. Tai yra kiekvienos tau šviesa ir medžiaginė krašto gero
rajono vadeivai. Į rajono vadei mėjo kaspinu: Virginija Šaulienė, 476 — 8495.
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
vos s. Romo Rupinsko pasveiki Teresė Kybartienė ir Daila LiuSkiltininkų-kių stovykla vyks tos teisė į nepriklausomą gyveni vė. Augo ir brendo naujos kar
DR. K. G. BALUKAS
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
nimą, rikiuotėje dalyvavę 119 bro binskienė.
tuq po Chicagos skautų-čių va mą. Mesta idėja, sąlygoms susidė tos, naujieji žmonės ir nauja Lie
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
liu atsiliepė griausmingu "Vis
Apdovanotoms rėmėjoms bu saros stovyklos. Tęsis vieną sa jus, susipratusiose tautose tapo tuvos visuomenė formavosi pagal
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
6449
So.
Pulaski
Road
(Crawford
budžiu!"
vaite nuo liepos 26 d. iki rugpiū kūnu. Eilė tautų sukūrė savo sa nauja idėjas. Tai, va, toks Lietuvos
vo įteikta raudonų rožių.
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical
Buikling).
Tet.
LU
5-6446
varankiškas valstybes.
Vienetų inspekcijos metu tun
buvo veidas.
treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Ąžuolo vadovų mokyklą bai čio 2 d.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
to ir rajono vadovybė inspektuo gusiems sk. v. v. si. Radučiui
Lietuvių
tauta
nuoširdžių
glo
Priima ligonius paga! susitarimą
VADOVIŲ PASIKEITIMAI
Tel. REliance 5-1811
jamų draugovių buvo pasvei Orentui ir sk. v. v. si. Linui Lubėjų neturėjo, ypač tokiu, kurie Nors buvo daug vargo pakelta,
LS SESERIJOJE
kinta draugovių šūkiais.
ginklu paremtų. Priešingai, vidu daug kančių iškentėta, daug au Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 DR. WALTER J. KIRSTUK
neckui įteikti atitinkami tos mo
Trejus
metus
Clevelando
Ne
Lietuvis gydytojas
Lituanicos tunto tuntininkas j . kyklos baigimo pažymėjimai.
je ir išorėje turėjo daug atvirų kų ant Tėvynės aukuro padėta,
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street
ringos skaučių tuntui sumaniai ir užsislėpusių priešų, kurie tyko bet visas tas vargas, visos tos
b. ps. Kazys Miecevičius savo
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pasibaigus oficialiai
sueigos vadovavusi s. E. Nainienė, kovo
kančios, visas Lietuvos laukuose
trumpoje kalboje susumavo besi
jo
Lietuvą
pasisavinti.
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
2
4
3
4
West
71st
Street
pradietas kraujas, o kakleliuose ir Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
baigiančiu veiklos metų darbą, daliai buvo išneštos vėliavos. 31 d. tuntininkės pareigas perda
Tuo brutalios jėgos viešpatavi pamiškėse priglaustos didvyrių vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
kuris praėjo tunto 30 metų su Programinėje dalyje Nemuno lai vė veikliai skautininkei Stefai
vo
bebrai
ir
dr.
J.
Basanavičius
mo
metu mūsų garbingų tautos aukos, kurios įžiebė laisvės žibu
Gedgaudienei.
DR. IRENA KURAS
kakties ženkle. Paminėjęs, kad
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
draugovės
vilkiukai
parodė
savo
GYDYTOJA IR CHIRURGE
veteranų
buvo
paskelbta
Lietu
Iškilmingoje
Detroito
skaučių
rį,
kad
šviestų,
išjudino
Laisvės
baigiasi šio veiklos sezono suei
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
gos, prasidės iškylų ir stovykla vaidybinius sugebėjimus. Visi su -tų šv. Jurgio sueigoje, š. m. ba vos nepriklausomybė. Tada atėjo Varpą, kad skambėtų, ir jis skam
SPECIALISTĖ
OPT0METRISTAS
MEDICAL BUILDING
vimo metas, linkėdamas visiems eigos dalyviai sudainavo Lituani landžio 13 d. LS Seserijos Gabijos laikas ir visai lietuviu tautai pa bėjo Lietuvai per 22 nepriklau
2709 West 51st Street
malonaus stovyklavimo ir atosto cos tunto dainą, kuri šįkart netik skaučių tunto vadovė ps. Dalia rodyti davo jėgą, susipratimą, su somo gyvenimo metus.
3200 W 81st Street
Tel. - GR 6-2400
galingai,
bet
ir
darniai
skambė
brendimą.
Savo
laisvę
reikėjo
ir
Gilvydienė
tuntininkės
pareigas
gų, ragino visur ir visada atsi
Bet antrojo pasaulinio karo po Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
minti, kad esame skautai. Džiau jo. Sueiga baigta šūkiu: "Lituani perdavė jaunai energingai sesei ginklu apginti nuo pašaliečių pa litiniai sūkuriai vėl atnešė lietu 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
sikėsinimo.
gėsi, kad tunto tėvai ir mamy cos tunto dvasia mus telydi visa v. si. Ritai Matviekaitei.
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
vių tautai sunkias ir skaudžias Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
da".
Naujosioms vadovėms linkime
tės nuoširdžiai talkino įvairiuose
Kovoj dėl laisvės ir nepriklau gyvenimo valandas. Mūsų tautai
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
tunto darbuose.
Susilaukiama
Tunto sueigai praėjus, darbas sėkmės pareigose, o pasitraukian somybės mūsų tauta parodė, be vėl tenka eiti dar sunkesnius kry
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
čioms
užsitarnauto
poilsio
neatitalkos ir iš sesių skautininkių — vienetuose nesibaigia. Draugo
srovių ir pažiūrų skirtumo, dide žiaus kelius negu carų priespau
Specialybė — Nervu ir
Specialybė vidaus ligos
tolstant
nuo
skautiškos
veiklos.
j. ps. Irena Miecevičienė, s. Dalė vės skuba ruoštis patyrimu laips
lę dvasios vienybę ir ją parėmė dos laikais. Tačiau lietuvis savo
Emocinės ligos
2454 West 71st Street
Gotceitienė, v. s. Regina Kučie- niams, planuoja iškylas, ruošiasi Čia gražiu pavyzdžiu yra v. s. Li ne tik žodžiais, bet ir ryžtingu
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
6449 So. Pulaski Road
nė, s. Rita Fabijonienė, j . s. Irena stovyklai, o jaunieji vadovai skil- lė Milukienė, kuri net dvi kaden darbu, krauju ir pasiaukojimu.
Vai.: pirmad, antrad., ketvirtad irpenktad
cijas
ėjusi
LS
Seserijos
vyriausios
Valandos
pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Regienė ir Birutė Matutienė bu tininkų ir Ąžuolo vadovų mo
Pirmas ir gražiausias atbudi
skautininke
pareigas
ir
vieną
ka
vo apdovanotos raudonom ro kyklos stovykloms. Visur brolius
mo tautos laikotarpis buvo baig
a įkalbti, dfen. DRAUGI.
Telef-282-4422
DR. A. B. GLEVECKAS
žėm. O įteikiant padėkos lakštus, ir jų nenuilstančius vadovus lydi denciją buvusi LSS Tarybos pir tas laimėjimu. Nepriklausomybė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
H»
tuntininko pavaduotojas s. Anta ištvermingoji Lituanicos tunto mininkė, baigusi kadenciją šian apginta, laisvė virto tikrove ir m * li1a"l«iMtol aku
Tel.
BE
3-5893
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
dien dirba New Yorko Nerijos
nas Paužuolis gražiai apibūdino dvasia.
Lietuvos
jau neslėgė svetimas tavi* dkmrnttfc. gi tUOtmų kaiOfisai:
Specialybė Akių ligos
tunte, prityrusių skaučių drau
111 NO. WABASH AVE.
3907
West
103rd
Street
jungas.
tos
*
M
»
N
M
y»
govės draugininke. Taip pat ir
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą.
kitos vadovės, kurios nuolat dir
Ginkluotai kovai pasibaigus,
Ofiso tel. — PR 8-2220
NERIJOS TUNTO DĖMESIUI
RUOŠKIMĖS DALYVAUTI
ba skautijos labui, kurioje nėra
SUVAŽIAVIME
DR. FRANK PLECKAS
mažų pareigų, o tik prasmingas ^iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiiiimimimmiiHiiiiiiii^ DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
LSS Nerijos jūrų skaučių tun
(Kalba lietuviškai)
darbas.
JOKŠA
Gegužės 17 18 d. d. Chicagoje
0PT0METRISTAS
to Motinos dienos sueiga įvyks
VAIKŲ LIGOS
įvyksta akivaizdinis LSS Tarybos VISI KVIEČIAMI VAKARONĖN
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
sekmadienį, gegužės mėn. 4 d.,
2656 West 63rd Street
posėdis, o taip pat ir JAV Vidu
"Contact lenses"
10 vai. ryto Jaunimo centre. Vi
|
Kiekvienų
metų
pavasari
DRAUGAS
skelbia
pag
Valandos
pagal susitarimą
LSS
Tarybos
akivaizdinio
posė
rio rajono tuntininkų-kių suva
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
soms sesėms dalyvavimas privalo
Vai. paga! susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs. TO 7-6000, Rez. GA 3-7278
žiavimas Svečiais ir stebėtojais džio ir JAV Vidurio rajono tunti | piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų |
mas. Prašome iš anksto pasižy
ninkų-kių
suvažiavimo
proga,
|
galima
įsigyti
už
pusę
originalios
kainos
arba
ui
jos
Į
abiejuose suvažiavimuose yra kvie
DR. A. JENKINS
mėti šio mums svarbaus įvykio
DR. LEONAS SEIBUTIS
gegužės 17 d., šeštadienį 7:30 vai. I trečdali.
čiami
dalyvauti
visi
vadovai-vės,
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
f
datą. Nerijos tunto sesių mamy
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
vak
Jaunimo
centro
kavinėje
3844 West 63rd Street
PR0STAT0 CHIRURGIJA
tės ir močiutės, o taip pat visos skautininkai-kės. Visi dalyviai yra ruošiamas pobūvis — vakaronė. I
I
Valandos pagal susitarimą
prašomi iš anksto registruotis
2656 W. 63rd Street
buvusios vadovės kviečiamos šio
Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- j
kreipiantis į JAV Vidurio rajono Visi Chicagoje ir apylinkėse gy |
Vai
antr
1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
je sueigoje dalyvauti. Daugiau
vadą v. s. Zigmą Jaunių, 7307 S. veną skautininkai-kės, vadovai- | pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į |
Ofiso
tel.
776-2880, rezid. 448-5545
WA 5-2670 arba 489-4441
informacijos paskelbsime ateinan
Califomia, Chicago, 111. 60629. vės, skautiškos šeimos ir visuo | DRAUGĄ ir Jūs rasite malonų patarnavimą.
|
čios savaitės "Skautybės kelio"
DR. K. A. JUČAS
Tel. 312 — 476 — 8495. Suva menė yra maloniai kviečiami at I
DR. J. J. SIMONAITIS
KVIEČIAMI
VISUS
PASINAUDOTI
ŠIA
PROGA.
I
laidoje.
ODOS LIGOS
žiavimą globos JAV Vidurio ra silankyti. Pasisvečiuosime, pa
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
bendrausime, senas pažintis at i
Tel. - GR 6-0617
DRAUGO ADMINISTRACIJA
§
jono vadija.
Valandos pagal susitarimą
SESĖS KERNAVIETĖS!
naujinsime ir naujas užmegsime.
6958 S. Talman Ave.
^tiiininiiuiiHiiiiiiiiimiiiiminiiinmiiiimiiiiiiiiiiiuiini
įstaigos ir buto tel. 652-1381
Kernavės tunto paukštyčių DAR GAUMA REGISTRUOTIS Atvykusiems svečiams parodyki
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195
me savo tikrą chicagietišką skau į'MiiiiiiiiiiiiiiMHiiHiiiiiiiniiniiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiimmimmiiiimiitmimtnmiittiii
Šventė įvyks sekmadienį, balan
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
LSS ir LSB ragina visus kvali tiška svetingumą ir dėmesį. Apie
džio 27 d., 10 vai. ryto Jaunimo
DR. V. TUMAS0NIS
BENDROJI MEDICINA
centre. Tėveliai, svečiai ir būsi fikuojančius brolius ir seses lan dalyvavimą iš anksto praneškime I Visi 14 ir 18 karatų aukso ir kt. papuošalai |
CHIRURGAS 1407 So. 49th Court, Cicero. III.
globojančiai Vidu s (Sedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt) iki lie- S
2454 West 71st Street
mos paukštytės kviečiamos atsi kyti Ąžuolo ir Gintaro vadovų suvažiavimą
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt. Vai.: pirm., antrad , ketv ir penktad 2-5 ir
lankyti ir pasidžiaugti drauge su -vių lavinimo mokyklas. Šiais me rio rajono vadovybei telefonuo s pos 31 d. Terroje išparduodami už pusę jų kainos.
6-7 — iš anksto susitarus.
mūsų mažomis sesytėmis. Mamy tais ši vadovų-vių lavinimo sto jant 476 — 8495.
=
Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms,
DR.
IRENA
KYRAS
Ofs. tet 586-3166: namų 381-3772
tės prašomos prieš išleidžiant vykla vyks Romuvos stovyklavie
: dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida. 3
DANTŲ
GYDYTOJA
paukštytę iškilmingon sueigon tėję, Kanadoje liepos 26 — rugpiū — Autorė Bucher, parašiusi
DR. PETRAS 2LI0BA
2659 W 59 St. Chicago
"Dėdės Tomo trobelę", iŠ rasis |
patikrinti, kad uniforma būtų čio 2 d. d.
TERRA - 3235-37 W. 63rd St., Chicago, H. 60629
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
476-2112
pilna ir tvarkinga, kad jūsų duk
Stovyklos mokestis; registraci tų susilaukė daug priekaištingų
6745 West 63rd Street
Vai pagal susitarimą. Pirm . antr. treč
TEL — (312) 434-4660
rytė šviestų skautišku pavyzdin ja — 10 dol., stovykla — 55 dol. laiškų, viename buvo įdėta ver I
Vai: pirm . antr ketv ir penkt
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
gumu.
Viso 65 dol. Transportu pasirū- go
i
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitanma.
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Popierinės sutartys ar

BLAIVOSI ARGENTINOS ŪKINIAI HORIZONTAI

TVIRTA KRAŠTO APSAUGA
i

Karas y r a baisiausia žmonijo8 nelaimė ir jo nenori nei geros valios žmonės ir geros valios tautos. Tačiau ne visi
žmonės ir ne visos valstybės
tokią gerą valią turi. Yra plė
šikiškų žmonių ir valstybių,
kurios ruošiasi ne apsigynimui,bet puolamajam karui.
Ruošiasi jau daugelį metų,
labai planingai, intensyviai. Ir
ruošiasi ne tautų išlaisvi
nimui, bet laisvųjų pasaulio
kraštų pavergimui.
Nereikia spėlioti, kas taip
daro — Sovietų Sąjungos va
dai. Tačiau šios valstybės pro
pagandinės įstaigos nuolat
šaukia "už taiką". Labiausia
pasaulyje apsiginklavusi vals
tybė, geriausi karo veiksmams
pasiruošusi, turi sudariusi ir
didžiausią pasaulyje "taikos"
akcijos
instituciją.
Taikos
balandžių su alyvos medžio ša
kele snapelyje daugiausia pri
paišoma, spausdinama ir ant
visų skelbimų lentų bei tvorų
daugiausia lipinama Sovietų
Sąjungoje.
Sovietinės "taikos" pro
pagandai turi tarnauti ir įvai
rios
"nusiginklavimo",
"draugiškumo", "nepuolimo"
ir panašios sutartys. Sovietai
vis dar energingai kovoja už
SALTo II sutarties ratifika
vimą iš JAV-bių pusės, nes ši
sutartis sovietiniams rusams
labai naudinga. Ir su Lietuva,
Latvija, Estija, Lenkija, su vi
sa eile kitų kraštų, kurie bai
giant Afganistanu, — kurie da
bar sėdi rusiškos meškos
sterblėje, — Sovietai turėjo
sudarę ir pasirašę visą eilę
abiejų šalių tvirtai ratifikuotų
sutarčių. Tačiau visa tai
netrukdė jiems, atėjus pato
giam momentui, t a s šalis užim
ti, įvedant į j a s raudonosios
armijos dalinius, tankus ir ki
tų rūšių ginklus.
Be galo naiviai atrodo, kai
Vakarų kraštuose vis dar yra
žmonių, net valstybininkų,
kultūrininkų, dvasininkų tar
pe, kurie tiki Sovietų vadų pa
žadais ir parašais.

K a r i š k o j i vyriausybė stengiasi sutvarkyti ekonominį gyvenimą.

aukšta karo technika, ištobulintos visos moderniškos
ginkluotės rūšys, no auarKJon.
svarbiau
šias dalykas — Vakarų šalių
sutartinė veikla, suderinti kari
niai veiksmai, suvienodinti
ginklai, bendra karo vadovy
bė ir visų laisvę mylinčių šalių
sutartinai paruoštas ir remia
m a s gynimosi planas.
Kas seka JAV-bių ir kitų
Vakarų kraštų gyventojų val
dančiųjų asmenų ir tautų nuo
taikas, t a s gerai žino kad vaka
riečiai niekada nepradės karo
ir nepuls Sovietų Sąjungos.
Vadinasi, agresija ir karo
pavojus gali ateiti tiktai iš
"anos pusės". Vakarų kraš
tams reikės gintis ir tai gal ne
labai trukus.
Jeigu Amerikoje karo pavo
jus mažiau jaučiamas, tai
Vakarų Europos kraštuose jis
yra daug aktualesnis, nes šie
kraštai gali būti kiekvieną die
ną užpulti. Ši galimą pavojų
dažnai aptaria NATO šalių
kariniai žinovai. Neseniai jie
posėdžiavo Briusselyje ir pri
ėjo išvados, kad kilus ato
miniam karui, 250 milijonų
europiečių negalėtų pasislėpti,
nes nėra tiek slėptuvių, kiek
reikėtų ir todėl dešimtys mili
jonų Europos žmonių turėtų
žūti.

*

Neseniai vokiečių žurnalas
"Deutschland — Magazin" pa
skelbė rašinį apie Pabaltijo
valstybių okupaciją, pabrėž
damas, kad 1920 metais pats
Leninas šias valstybes pri
pažino nepriklausomomis ir
Sovietų Rusijos vardu atsi
sakė bet kurių suvereninių tei
sių į jas. Šios sutartys vėliau
buvo arba iš naujo pakartotos,
arba prailgintos. Šie maži
kraštai niekada nėra padarę
savo kaimynui — Sovietų Są
jungai nieko pikta. Bet visa tai
nesutrukdė sovietiniams ru
sams j a s 1940 metais užimti.
Str. autorius rašo, kad vaka
riečiai, kurie d a r tiki Sovietų
pažadais bei jų pasirašytomis
sutartimis, turėtų pasiskaityt
Sovietų oficialią pažiūrą apie
8utartis,reikštą jų Didžioje
enciklopedijoje, kur sakoma:
"Tautų teisėms, kaip ir visoms
kitoms teisėms, reikia taikyti
klasinį pobūdį. Laikymasis
•-„ sutarties nuostatų priklauso
nuo Sovietų Sąjungos vyriau
sybės interesų", nes "pagal
marksistinę pažiūrą, teisės
normas negalima taikyti visai
formaliai, atsitolinus nuo da
bartinių klasių kovų. Kiek
vienam komunistų partija turi
atsižvelgti į kovą tarp dviejų
priešingų bendruomenės sis
temų — kapitalizmo ir socializ
mo". Tai reiškia, kad Maskva
sutartį pripažįsta tik taip il
gai, kiek ji tarnauja jos tikslui.
Po to ji teturi suplėšyti į ga
balus naudoto popieriaus ver
tą...
*

Vadinasi, nei sutartys su So
vietais, nei SALTai, taikos
konferencijos, ar kitokd susi
tarimai neapsaugos vakarų
kraštų nuo Sovietų agresijos.
Apsaugoti laisvuosius kraštus
gali tiktai jų pačių ginkluotos
pajėgos: reikiamas gerai pa
ruoštas kariuomenės kiekis.

Belgų
dienraštis
"Stan
dard" rašo: "Ten, kur viešoji
nuomonė pasidavinėja fik
cijos knygomis, kaip 'Eurošima' ir "Trečiasis pasaulinis
karas' (generolo Hacketto) ir
daugiau nerimauja dėl ato
minių jėgainių, kaip dėl į
Vakarus atkreiptų Sovietų
raketų, tai ta pati viešoji nuo
monė visai nekreipia dėmesio į
gyventojų apsaugą. Sovietai
apsaugo savo gyventojus, bet
mes praktiškai nieko šiuo rei
kalu nedarome". Šitaip rašo
vienas iš karinių žinovų.
Ryškus pavyzdys, kurį visi
matome yra tas, kad niekas
nieko šiuo reikalu nedaro. Štai
neseniai prezidentas J. Carteris gyventojų apsaugos išlai
das padidino tiktai 400 mili
jonų dolerių, tuo tarpu Sovietų
Sąjunga, amerikiečių žinio
mis, kasmet skiria mažiausia
du bilijonu dolerių priešlėk
tuvinei bei priešraketinei ap
saugai ir turi daugiau kaip
100.000 piliečių, specialiai pa
ruoštų civilinei apsaugai. Dar
daugiau. Sovietai turi savo
krašte įruošę daugiau kaip
15.000 slėptuvių, kuriose 20.
milijonų
gyventojų
galėtų
pasislėpti nuo atominių bom
bų.

Argentina yra šeštoji savo
geografiniu plotu didumo vals
tybė pasaulyje. Joje šiuo metu
gyvena netoli 27 milijonų
gyventojų, kurių tarpe beveik
nėra bedarbių.
Kai 1976 m. kovo mėnesį
dabartinė karinė junta, vado
vaujama generolo, dabar prezi
dento Jorge Rafael Videla
nuvertė prezidentienę Maria
Estei Martinez de Peron, kaip
rašė USN&WR 1979.10.15 lai
doje, „naujieji krašto šeimi
ninkai maža kuo turėjo progos
pasidžiaugti*.

BR. AUŠROTAS

terorą, tuo pat metu taip pat
pradėjo tautinio atkutimo
programą. Pastaroji iš mili
jonų krašto gyventojų pareika
laus dar „stipriau suveržti dir
žus", kad pasiektų vyriausybės
užsibrėžtus taikinius.
Ko dar niekada nebuvo Ar
gentinos ūkyje, tai muitų
panaikinimas svarbioms žalia
voms ir kitoms būtinoms gyve
nimo ūkiui paskatinti reik
menims. Kita naujovė — tai
atšaukimas finansinės para
mos (subsidijų) daugeliui vie
Ū k i n i s b a n k r o t a s i r t e r o r a s toje gaminamų gėrybių. Buvu
Ūkinis
gyvenimas buvo si p a n a i k i n t a ir k a i n ų
visiškai sužlugdytas, siekiąs kontrolė. Tepalikta tik būti
net 1700% metinio infliacijos niems gyvenimo reikmenims,
vidurkio. Lygiagrečiai su kraš kaip duonai, benzinui, elekt
to visišku nualinimu ten pat ros energijai bei medicinos
klestėjo
teroras:
nebuvo patarnavimams ir vaistams.
dienos, kad Buenos Aires ar Užsieninė valiuta ir bankų
kituose didesniuose miestuose paskolos buvo lengviau pasie
nebūtų apiplėšti bankai, pašto kiamos to būtinai reikalin
įstaigos, pagrobti užsieniečiai giems naudotojams. Daugelis
įkaitai ar užmušti policijos ar vyriausybės valdomų įmonių
specialių
įstaigų
vadovai, buvo perduotos į privačias ran
kovoja prieš terorizmą, jau kas.
buvo nueita taip toli, kad
Įmonių vadovai buvo įspėti:
didžiųjų JAV pramoninių įmo nelaukite, kad mes, t.y. val
nių vadovams buvo įsakyta džia, ištrauksime jus „už ausų"
apleisti Argentiną.
iš finansiškų bėdų. Daugiau
beprocentinių
Streikai augo ir plito lyg gry nematysite
bai po lietaus. Jeigu būtinai paskolų ir aukštų muitų apsau
reikėdavo ką nors pataisyti, tai gos sienų. Visa vietinė pramo
tekdavo nepaprastai ilgai to nė privalanti pasiekti įvežamų
darbo įvykdymo laukti. Buvo iš užsienio prekių kokybę ir
vieša paslaptis, kad be kyšio ar grumtis su užsieniu už vieti
tai valstybinėse ar privačiose nės rinkos užkariavimą. Visos
įmonėse nebuvo galima nieko krašto įmonės privalomos
modernizuoti, o priešingu atve
pasiekti.
Kai tik prezidentė Izabelita, ju jos turės užsidaryti, taip
kaip ją liaudis vadino, buvo skelbė naujosios vyriausybės
nušalinta nuo vyriausybės vai potvarkiai.
ro, tai naujieji šeimininkai pra
Ū k i n i s atgijimas
dėjo griežtą kovą prieš ūkinį ir
politinį terorą. Terorostų vado
Šiuo metu atrodo, kad pa
vai šiandien arba yra nukauti, naudoti vaistai gyvenimo
arba buvo priversti išsi ūkiui atnaujinti veikia sėk
danginti į užsienius.
mingai. Tai parodo aktyvus už
sienio prekybos palansas. Iždo
N a u j a šluota
piniginės atsargos buvo pasie
Vyriausybė, kovodama prieš kusios net 10 bilijonų dolerių.

Be to, ir strateginė padėtis
JAV ir Sovietų Sąjungos padė
tis karo atveju, nebūtų vie
noda. Ginkluoto konflikto at
veju Sovietai pajėgtų išsaugoti
apie 80 procentų savo gyven
tojų. Amerikos padėtis būtų vi
siškai bloga, nes čia kaip ir nė
r a a t o m i n i ų ir kitokių
slėptuvių.
1979 m įvykusiame NATO
šalių užsienio reikalų ministerių pasitarime buvo nu
rodyta didelė spraga apsigy
nimo srityje. Tada paaiškėjo,
kad visose NATO šalyse,
išskyrus Norvegiją, slėptuvių
statybos planas arba sustab
dytas, arba sulėtintas, kad vi
sose NATO šalyse slėptuvių
skaičius yra labai mažas ir kad
ligoninės nėra apsaugotos nuo
atominių nuosėdų. Esą karo
atveju Vak. Vokietijoje iš 61
mil. gyventojų tik 1,8 mil ga
lėtų rasti saugią slėptuvę,
Olandijoje 15 proc., Norve
gijoje — 45 proc. Iki 61 proc. sa
vo gyventojų paslėptų tiktai
Švedija su Šveicarija. Visiškai
blogi reikalai Amerikoje. Karo
atveju padėtis būtų labai pa
vojinga. Taigi reiktų keisti tak
tiką — gunimą remti ne popienėmis sutartimis, bet tvirta
krašto apsauga.
b. kv.

Mar Del Plata kurortinis miestas Argentinoje.

KAI POKALBĮ
NUTRAUKIA... MIRTIS
Vaclovo Čižiūno 80 metų
sukakties ir mirties proga
ANTANAS MASIONIS

Nelengva buvo. Pasirinkęs lietuvių kalbą ir
literatūrą, lenkų kalbą ir literatūrą ir pedagogiką,
tempiau veiklos vežimėlį gana sunkiai, tad ir išlai
kytų egzaminų po 5-rių metų vos keletas tebuvo. 1938
m. vasarą buvau Šviet. ministerijos atleistas
metinėms atostogoms sveikatai taisyti. Tuos metus
panaudojau egzaminams, išlaikydamas jų vie
nuolika. Tačiau rudenėjant 1939 m. buvau paskirtas
mokytoju į Ukmergės mok. seminariją. Tai buvo lem
tingas posūkis mano gyvenime. Viltingas jis buvo
pirmais mokslo metais, tragiškas antraisiais, 194041-siais metais. Tai laikotarpis pavojingiausio mano
gyvenimo momento ir laimingo šuolio į kitą, taip pat
pavojingą, kartu ir asmenine laime vainikuotą
gyvenimo laikotarpį Vilniuje 1941—1944 metais, taip
pat kupiną sunkios rezistencinės politikos tarp kūjo ir
priekalo.

Tiesa, čios atsargos gal galėtų
būti dviem bilijonais ir tur
tingesnės, jeigu ne ginklams
išmesti pinigai, besiruošiant
Argentinai kariauti prieš Čilę
(1978 m.). Taip pat ir 1978 m.
pasaulinės futbolo rungtynės
kainavo Argentinai net 800
milijonų dolerių: už šią sumą
vargais negalais Argentina
laimėjo pasaulinį futbolo čem
piono vardą.
Kas labai įdomu, kad į kraš
to bankus pradeda grįžti smul
kių taupytojų pinigai, už ku
riuos bankai moka gana
aukštas palūkanas. Ir taip
taupytojai vėl, tiesa, pamažu
pradeda grįžti prie taupymo
knygelių. O labiau pasiturin
tieji nesivaiko aukso ar
brandenybių, bet atneša pini
gus į bankus.
Infliacija, b i u r o k r a t i j a
Kaip daugelyje Lotynų Ame
rikos valstybių, taip ir Argen
tinoje infliacija nėra paža
bota. Pirmieji 1979 m. aštuoni
mėnesiai siekė 95.7% infliacinę rodyklę. Bet tai jau žy
miai geriau negu 1978 m. 176%
Vyriausybė, kovodama su
nedarbu, remia viešuosius dar
bus ir tuo žymiai apsunkina
valstybės iždą. Naujasis
ūkinio gyvenimo diktatorius
Jose A. Martinez de Hoz,
pasaulinio masto pramoninin
kas,
numatė šimtus tūks
tančių valdžios remiamų dirbanšiųjų permesti į privatines
įmones. Deja, tai lengviau už
planuoti, negu įvykdyti. Dar ir
dabar tūkstančiai dirbančiųjų
apmokami iš valstybės iždo.
Na, o pensininkai, kol jiems
išmokamos pensijos, turi sto
vėti ilgas valandas prie val
džios kontroliuojamų bankų.
Be policijos „atestacijos" nega
lima išvykti į užsienius, nei
pasisamdyti pašto dėželę.
Valstybinės b-vės
Argentinoje, kaip ir dauge
lyje kitų L. Amerikos kraštų,
tokios biurokratinės pabaisos
kaip Telefonų valstybinė b-vė
turi menką vardą piliečių
tarpe. Telefonų veikimas yra
apgailėtinas, pataisymų sun
ku prisiprašyti. Kai 1978 m.
buvo išspausdinta telefonų
abonentų knyga, pirmoji po
penkerių metų, tai ši žinia
vyravo pirmųjų žinių pusla
piuose.
Valstybinė elektros tiekimo
b-vė taip pat neverta pagy
rimo: elektros tiekimas sutrin
ka ne tik milžiniškoje sosti
nėje, bet ir provincijoje. Tačiau
tai dalinai ir pateisinama:
krašto auganti pramonė reika-

LATVIJOS GYVENTOJU SURAŠYMAS
A. TENISONAS
Okupuotos Latvijos laikraš
čiai paskelbė Statistikos cent
ro valdybos duomenis apie
1979 m. sausio 17 d. tautos sura
šymo rezultatus Latvijoje.
Bendras gyventojų skaičius
okupuotoje Latvijoje siekęs
2,520,000. Palyginus su 1970 m.
statistikos žiniomis, gyventojų
skaičius padidėjęs 156.400 arba
6,6%. Miestų gyventojų skai
čius padidėjęs nuo 1.476.000 iki
1.725.700. Tokiu būdu 1979 m.
miestuose gyveno 68% visų Lat
vijos gyventojų. 1970 m. mies
tiečių buvo 62%. Kaimų gyven
tojų per tą laiką sumažėjo
92.700.
Latvijos gyventojų kultū
rinis lygis pakilęs 1979 m. aukš
tojo ir vidurinio mokslo bai
gusių ar dar tebeeinančių buvo
1.390.100 žmonių. Tai sudaro
33% didesnį skaičių, negu buvo
1970 metais.
1979 m. Latvijoje buvo
685.100 šeimų. Iš jų 36,5% buvo
dviejų asmenų šeimos, 31,7% —
trijų asmenų šeimos, 21,8% —
keturių asmenų šeimos ir 10%
— penkių ir daugiau asmenų
šeimos. Vidutiniai vienoje šei
moje Latvijoje gyvena 3,10 as
menų, miestuose — 3,08; kai
muose — 3,13 asmenų.
1979 m. vedusių — ištekėju
sių buvo 1,195.500 žmonių. Nuo
1970 m. šis skaičius padidėjo
72.000 arba 6,4%
Dirbančiųjų skaičius, palygi
nus su 1970 m. dirbusiais, padi
dėjęs 9% ir siekia dabar
1.372.000 žmonių. Tai rodo, kad

dirbančiųjų skaičius Latvijoje,
palyginus, yra aukščiausias
pasaulyje.
Latvijos laikraščiai pažymė
jo, kad Sov. Sąjungos Statis
tikos centro valdyba yra jau
užbaigusi tvarkyti tautybių
surašymo ir kalbos duomenis,
tačiau apie tai jokių žinių ne
skelbia. Apie Latvijos gyven
tojų tautinę sudėtį tik paminė
ta: "Latvijoje gyvena ir dirba
daugelio tautybių žmonės. Nuo
1970 m. tautos surašymo padi
dėjęs latvių, rusų, gudų, ukrai
niečių ir daugelio kitų taugyventojų
skai
čius". Galimas dalykas, kad
Sov. Sąjungoje
rusų proprocingumo koeficientas, ry
šium su Vidurinės Azijos tautų
prieauglio padidėjimu, yra nu
kritęs žemiau 50% ribos ir rusai
Sov. Sąjungoje sudarą minoritetą. 1970 m. rusai Sov. Są
jungoje dar sudarė 51% visų gy
ventojų.
Atsižvelgiant į 1970 metų
duomenis, galima manyti, kad
latvių koeficientas Latvijoje iš
56,8% yra dabar nukritęs iki
53,5 — 54,5%. Tenka manyti,
kad rusų vyriausybė, neno
rėdama sukelti naujų dis
kusijų dėl rusų ir nerusų tau
tybių santykių, susilaiko nuo
šių tautos surašymo rezultatų
skelbimo. Tai reiškia, kas Sov.
Sąjungos vyriausybė gerai su
pranta neišsprendžiamo tau
tiškumo klausimo reikšmę So
vietų Sąjungos tolimesniam
buvimui.

lauja daug elektrinės ener
gijos. Tikima, kad, jeigu tobu
lai veiktų visos branduolinės ir
vandens jėga varomos jėgai
nės savo pilnu pajėgumu, ir
tuomet gana sunkiai paten
kintų viso krašto elektros
poreikius.

IŠTRAUKOS IŠ D.L.K.
STATUTO
Kas iš pėstininkų sargyboj savo
vietos nelaiko ar dėl kokio savo rei
kalo pasišalina, arba rikiuotėn ne
stoja, arba sargyboj užmiega, arba
savo pareigą vykdo atsainiai ir tin
giai, bet kaip, tai sargybos vir
šininkui tokį leidžiama nieko ne
Pramonininkai remia
laukus užmušti, o jei etmonui
Karinė valdžia sunkia ranka pristatytas bus, tai tegu būna bau
tvarko jų pačių pasirinktų džiamas garbės atėmimu ir mir
piliečių ekonomistų prižiū timi.
rimą ekonominį gyvenimą.
Dažni potvarkiai yra sunkiai
Jei kas šnipą, priešo atsiųstą,
priimami dažnai būklę neįver
tinusių fabrikų direktorių. Ta savo namuose slėptų, arba kur
čiau, nežiūrint greižtos draus nors apie jį žinotų, bet nepa
mės, yra jaučiama, kad krašto sakytų, toks turi būti ketvirčiuo
pramonininkai remia dabar tas.
tinį karinį režimą. Tą savo
pasitikėjimą jie įrodo, plės
Jei kurie kareiviai, o ypač pėsti,
dami pramonę ir ją atnau sauvaiiškai nueitų j priešo žemę
jindami. Tai reikalauja stam grobio pasigrobti, tokie turi būti
bių s u m ų , g a u n a m ų iš baudžiami mirtimi.
užsienių.
Krašto būklę pažįstantieji
Tie, k a s kartą buvo mei
užsieniečiai teigia, kad Argen
tina šiuo metu turinti dėkin lužiai, negali būti draugai.
būti arba
giausią progą atitaisyti buvu Jiems belieka
sias klaidas ir išvesti kraštą į meilužiais, arba priešais.
R.
Oldingtonas
platesnės gerovės kelią.

— Politinėje veikloje ar tik jos nuotaikose augau
vaikystės metais. Tėvelio " a d v o k a t a v i m a s "
kaimynų, vėliau ir valsčiaus reikaluose, taip pat jo
slaptas vaikų mokymas lietuviškai savo namuose,
konfliktas su klebonu dėl pasirinkimo prenumeruoti
"Lietuvos Ūkininką" vieton Seinų "Šaltinio", uolus
dalyvavimas rinkimuose į carinę Valstybės dūmą
(parlamentą), agituojant už valstiečių reikalus atsto
vaujančius kandidatus, žandarų kratos ir grasinimai
didesnėmis bausmėmis (tremtimi į Sibirą), — visa tai
man bręstant jaunuoliu buvo "politikos mokykla".
Kartą tėveliui Širvintų zemskis (policijos nuovados
viršininkas), kvosdamas, kodėl rašąs laiškus dūmos
atstovui Andriui Bulotai (žymiam "trudovikų" —
darbiečių partijos nariui), pareiškė "ne pišy, a to
budeš vyslan v Sibir" (nerašyk, kitaip būsi išsiųstas j
Sibirą). Tai buvo grasinimas už politikavimą.
Man pačiam tokiu pat grasinimu pakvipo labai
daug vėliau, kai kartą Pradžios Mokslo departamen
to direktorius Motiejus Miškinis, iškvietęs mane j
savo kabinetą, po trumpo pokalbio pareiškė: "Nekal
bėk radiofone. Jokių paskaitų daugiau!" Taip tauti
ninkų švietimo "načalstva" dirigavo švietimo ir
kultūros "vieningai sutariančią" veiklą.
Mano akstybosios vaikystės laikais tėvelis buvo
pamaldus, gavėnios metu rytais giedojęs giesmes, uo
liai lankęs pamaldas savo parapijos (7 km nuotolyje
nuo tėviškės) bažnyčioje. Konfliktas su klebonu Buiviu jį labai veikė, tačiau savo įsitikinimų jis nekeitė.

Kai 1918 m. rudenį, vokiečiams jau atpalaidavus
varžtus ir gyventojų kontrolę, veiklesnieji valsčiaus
— O kaip su politine veikla? Ar užteko laiko ir joje lietuviai suskato organizuoti valsčiaus komitetą,
kiek pasireikšti?
paaiškėjo ir šiokia tokia dešinė bei kairė nuomonėse.

Klebonui nepasisekė savaip komitetą sukurti ar bent
jį įtakoti.
Rugsėjo 8-ji diena Gelvonuose didžioji atlaidų
šventė, įprastai vadinama „Gelvoninė". 1918 metais
maldininkų buvo ypatingai gausu: jie buvo užpildę
bažnyčią ir šventorių. Pats klebonas klausė išpa
žinčių šventoriaus klausykloje. Man priėjus, kle
bonas gana garsiai prabilo: „Aha, iš Kulniškių...
Žinau, kieno esi... Tėvo bedievio ir sūnus toks. Eik
sau!..." pasitraukiau sumišęs. Pasitraukiau net 25riems metams. Tai buvo religijos su politika suplaki
mo vaisius.
Sis ano meto ideologinės kovos epizodas nepa
darė manęs ateistu. Jis atsiliepė tik vėlesnėje mano
„politinėje veikloje". Steigiamajam seimui pabaigus
kadenciją, buvo renkami (ir paleidžiami) kiti seimai.
Pirmąjį seimą renkant 1922 m., Gelvonuose atsi
lankė kun. Juozaitis, agituodamas piliečius krikščio
nių demokratų naudai. Antrąjį seimą renkant 1923
m., lankėsi krikščionių demokratų atstovas Jočys.
Abiem atvejais demagoginėje kovoje oponavau aš,
„saviškis" mokytojėlis, kalbėdamas valstiečių liaudi
ninkų naudai. Abiem atvejais kr. demokratų partija
Gelvonų valsčiuje pralaimėjo.
Vėliau, atsidūręs Kaune ir konkrečioje artumoje
15 metų pergyvendamas ideologinę trintį ir glūdinimąsi, radau kitą, platesnį, kelią asmenybei formuoti
ir pasaulėžiūrai kristalizuoti. Tame kelyje turėjo tilp
ti mokytojo, mokinio—studento, sąjungų ir draugijų
nario, publicisto ir šiek tiek autoriaus veikla.

(Bus daugiau).
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio jaėn. 24 d. su parapijų dideliu darbu, beti Dabar yra galvojama atgai
mes džiaugiamės, kad kardinolas vinti gegužines pamaldas, kurių
ji taip įvertino ir pavedė tokias jau daugeli metų nebuvo.
pareigas.
PARENGIMAI
Sv. Petro lietuviu parapija dėl
įvairiu priežasčiŲ yra didelėj Balandžio 27 d. nuo 12 iki 4
stagnacijoj. Kleb. Kontautas daro vai. "Kultūrinė mugė" lietuvių
visas pastangas kaip suaktyvinti Piliečių d-jos salėje So. Bostone.
ir atgaivinti mūsų parapijos gy
Balandžio 27 d. 5 vai. Kameri
venimąfa*veiklą. Jis kviečia para- nis koncertas Lietuvių Piliečių
pieSus į susirinkimus, yra sudaręs d-jos salėj So. Bostone.
komitetus parapijos veiklai suakGegužes 3 d. 7 vai vakaro tau
yvinti. Gegužės 11d. Lantaną res
tinių šokių ir muzikos koncer
torane rengia parapijos 75 metu
sukakties minėjimą, o tos pačios tas Broaktone. North. Junior
dienos ryte 10:15 min. yra skel High School salėje. Programą at
biama maldos ir atgailos diena. liks tautinių šokių ir muzikos gru
Per tas Mišias bus meldžiamasi pė "Sūkurys".
Gegužės 4 d. 3 vai. Motinos
už Lietuvą ir lietuvius.
Dienos
minėjimas Tautinės s-gos
Pildant Marijos prašymą, Sv.
Petro lietuvių parapijos koplyčio namuose. Kartu vyks ir rankdar
je kiekvieno mėnesio pirmąjį šeš bių paroda. Rengia Moterų federa
tadienį 8 vai. ryto yra laikomos cijos Bostono klubas.
Gegužes 11d. Lantaną restora
Šv. Mišios už nusidėjėlių atsiver
ne
Sv. Petro parapijos 75 metų
timą ir pasaulinę taiką. Taip
pat kiekvieno mėn. pirmą penk sukakties minėjimas.
Birželio 14 d, šeštadienį, pa
tadienį 7 v. vakaro koplyčioje lai
komos Sv. Mišios. Per tas Mišias maldos už išvežtuosius į Sibirą
garbinama Sv. Jėzaus Širdis ir pra 6-30 vai. vak. Sv. Petro parapijos
soma Marija, kad ji globotų Lie bažnyčioje. Po pamaldų parapi
jos salėje viešas išvežtųjų minėtuvą ir kenčiančius lietuvius.

litinį veikimą. Tam reikalui butų kas 'Lietuvių Bendruomenė ar Al
naudinga panaudoti "Encyclope- tą Tegul nesunyksta informaci
dia Lituanica", kuri šiandien gu ja sandėlyje, tenežūna jdėtas tur
IŠPLĖSKIME INFORMACIJA li be naudos leidėjo sandėlyje. tas ir šimtų bendradarbių darbo
APHE LIETUVA
Pagal Juozo Kapočiaus pareiški vaisiai.
A Musteikis
B pavergtos Lietuvos informa mą, mūsų enciklopedija vertina
cija ateina į laisvus kraštus tik ma gana aukštai, lyginant su
slapčia. Tiesioginė informacija iš „Encyclopedia Britanica". Šiai
Lietuvos yra labai suvaržyta ru informacijai išplėsti reikia kreip
KADA ŽMOGUS TAMPA
siško imperializmo. Stokojant in tis į visuomenę, kad ji nupirktų
Žmogus tampa seniu, kai atsi
formacijos užsienis mažiau krei po komplektą „Encyclopedia Li
pia dėmesio į veiksmus Lietuvoje tuanica" ir įteiktų universitetų sako nuo savo idealų. Nors bė
ir mūsų verksniams labai apsun bibliotekoms. Po tokio atsišauki gantis laikas suraukšlėja žmogaus
mo kiekvienoje lietuvių kolonijo veidą, bet atsižadėjus entuziaz
kina politinį veikimą.
je atsirastų keletas patriotų, ku mo — žmogaus siela suvysta.
Informacija turi būti organi rie nupirktų E. L Toks atsišau Rūpestis, abejonės, nepasitikėjizuojama laisvės kraštuose. Lietu kimas buvo padarytas Detroite ir jimas savo jėgomis, baimė, at
viai išeiviai yra įpareigojami in jau atsirado aštuoni lietuviai, ku mainos, benamiškas gyvenimas
formacijos uždavinį atlikti lais rie padovanojo po komplektą — tai visos tos naštos, nuo ku
vame pasaulyje. Toje srityje „Encyclopedia Lituanica", kurios rių linksta žmogaus galva, pro
daug kas daroma, bet vis nepa bus įteiktos universitetams bei tas virsta lyg pelenais.
kankamai. Šiuo kartu norėčiau bibliotekoms. Vienas komplektas
Pasak psichologų, žmogus jauatkreipti dėmesį į informacijos su persiuntimu kainuoja tik il25
'
nas,
kol jaunas jo tikėjimas, seišplėtimą universitetuose ir vie dol.
| nas — kai jo tikėjimas susensta.
šose bibliotekose. Amerikoje uni
į Taip ilgai, kdl žmogaus širdis suTad
organizuokime
informaci
versitetai daro įtakos į krašto po
ją apie pavergtą Lietuvą, apie , geba jausti grožį, džiaugsmą, di
jos dabartines kančias, apie ru dybę, suprasti pavasario stebuk
emas.
lą, tikėjimą, amžinybę, tol žmo
Lapkričio 23 d. Lietuvos kariuo siškojo pavergėjo daromas skriau gus pasilieka jaunas.
menės atkūrimo šventės minėji das tautai ir visam karstui. Tą
reikalą turėtų imti į savo ran I
mas.

LAIŠKAI DRAUGUI

,

w?rrcR yoaR
Kanklininkių grupė, kari gegužes 3 d. 7 vaL vak. Brocktone Junior Hign
School salėje įvykstančiam* tautinių Šokių ir muzikos koncerte atliks dalį
programos. 15 kaires: Regina Kulbytė, vadovė AkL Lingertaitienė, Harriet
Dilis, priekyje Ver. Bizinkauskaite.

Philodendron oxyeardium*
v
Tįedera helix*

I

BOSTONO ŽINIOS
KAMERINIS KONCERTAS
Sekmadienį, balandžio 27 d.
5-val. po pietų Brocktono vyrų
sekstetas So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje trečiame aukš
te rengia kamerinį koncertą, ku
riame bus atliekami Juliaus Gai
delio ir Jeronimo Kačinsko kvin
tetai. Gros Berklee muzikos kole
gijos profesorių grupė.
J. Kačinsko veikalas jau buvo
atliktas du kartu; Kultūros židi
nyje New Yorke ir š.m. balan
džio 9 d. Berklee Performance
Genter salėje Bostone.
Į. Gaidelio tik neseniai parašy
tas ir bus pirmą kartą atliktas lie
tuvių tarpe.

pirkėjais ar pardavėjais.
Taip pat bus galima įsigyti
naujų knygų, plokštelių ir meno
darbų. O norintieji dovanoti lietu
viskas senienas Alkos muziejui,
galės susitarti su Alkos atstovu.
Norintieji dalyvauti mugėje ir
turėti savo stalus gali kreiptis die
nos metu teL 268-7730, o vaka
re tel. 731-0188.
.

PAMINĖTA K. DONELAIČIO
SUKAKTIS

Lietuvių radijo valandos "Lais
vės Varpas" vedėjas Petras Višči
nis savo pavasarinį koncertą sky
rė mūsų daSIiosios literatūros pra
dininkui Kristijonui Donelai
čiui jo 200 metų mirties sukak
Šiuo metu lietuviai kompozito čiai paminėti. Koncerto programą
riai vis daugiau, galima sakyti, įsi- atliko komp. Darius Lapinskas,
pilietina Amerikos muzikos gyve solistė Laima Lapinskienė ir jų
nirne. Lietuvių menas vis daž 8 metų sūnelis Aras, kuris grojo
niau išsikovoja prideramą vietą smuiku.
šio krašto meno institucijose. Mes žinome tokių rengėjų vi
Yienas iš tokių prasiveržimų (lai sus rūpesčius ir vargus. Kiek daug
kytinas J. Gaidelio 4-tos simfoni pastangų ir darbo jie įdeda. Sis
jos pristatymas Pulitzerio premi Laisvės Varpo buvo bene 41 ren
jos nominacijai, kurią atliko Ghi- ginys nuo jo įsikūrimo pradžios.
cagos simfoninis orkestras. Dabar Juose buvo daug sėkmės, o kar
lietuvių aktyviosios visuomenės tais gal ir nesėkmės, bet tai ne
eilė daugiau susidomėti savo me rengėjo kaltė. O lietuvių susido
nininkais — ambasadoriais ir mėjimas tokiais renginiais yra pa
bent atsiliepti gausiau lankant jų skatinimas ir įrodymas, kad lietu
renginius. Sis koncertas kaip tik viškas žodis radijo bangomis yra
suteikia tokią progą.
vertinamas ir remiamas
Mes visi norime plačiau pra
O apie patį koncertą ir komp. j
verti lietuvių kultūrai duris į pa Dariaus Lapinsko 'Tolminkiemio
saulį- Sis koncertas ir yra tam ren kantatą" k jos atlikimą gal pa
giamas. Juo labiau, kad lietuvių sisakys šios srities specialistai
kompozitorių kūrinius atliks amerikiečių kolegijos profesoriai.
IS SV. PETRO PARAPIJOS
VEIKLOS
NAUJOVĖ —
Sv. Petro lietuvių parapijos So.
"KULTŪRINĖ MUGĖ"
Bostone klebonui kun. Antanui
Balandžio 27 d., sekmadienį Baitrušūnui praeitą pavasarį išė
nuo 12 iki 4 vai. So. Bostono Lie jus pensijon, klebonu buvo pa
tuvių Piliečių d-jos salėj įvyk? skirtas kun. Albertas Kontautas.
"Kultūrinė mugė", kaip ją rengė Tų pačių metų birželio mėn. pa
jai pavadino "Kultūrinis joma-r- baigoje Bostono arkivyskupas kard.
kas". Šioje mugėje bus galima Madeiros kun. A. Kontautą pa
pirkti, parduoti ar net keisti savo skyrė dekanu So. Bostonui, Dosenus ir nebereikalingus paveiks chesteriui ir Mattapan. Siame ra
lus, knygas, foto nuotraukas, lie jone dekanus kun. Kontautui pri
tuviškus audinius, tautinius rū klauso 22 parapijos. Tų parapi
bus, gintarą, nors ir sutrukusį, jų skaičiuje tik viena Sv. Petro
pašto ženklus, vokus ir pinigus. parapija yra lietuvių, o visos ki
Tai bus gera proga išvalyti sa tas yra airių, italų, lenkų ir ki
vo spintas, stalčius, rūsius ir pa tų.
lėpes. Tad visi gailime pasinaudo Nors mūsų klebonas kun.
ti šia muge, dalyvaudami joje Kontautas yra apkrautas tuo vi-

Enjoy the first Breath of Spring with a live plant from Midland Savings.
Simply open a New Midland Money Master Account with a minimum of
$200.00. or add a minimum of $100.00 to a new or existing Savings
Account. Live plants are on display in our lobby. Ferns, philodendrons,
pines, jades, rubber plants, palm trees plūs many more varieties to
choose from. VVatch your plants and money grow at Midland Savings.

Deposit of

$100.

$500.

$1,000

$5,000

4" POT

$1.00

FREE

FREE

FREE

Additional
$50.
Deposit
$2.25

6" HANGING
BASKET

$5.00

$3.00

FREE

FREE

$6.50

$3.00

FREE 3 TO 4 FOOT PLANT

6" POT

$5.00

$3.00

FREE

FREE

S6.50

$3.00

A large 3-4 foot tall plant in a decorative wicker basket will be given
away each week during our live plant offer.
Come in today and enter the free dravving. No obligation of course.

8" HANGING
BASKET

$8.00

$6.00

$3.00

FREE

$11.00

$6.00

8" POT

$10.00

$8.00

$5.00

FREE

$12.00

$8.00

10" POT

$16.00

! $13.00

$10.00

$5.00

$19.00

$13.00

*RUBBER PLANT
•PHILODENDRON

* E N G L I S H IVY
*MONEY

FREE

i*

VVhile Supplies Lašt. One Free or Discounted Item Per Household. Plūs Tax.

fflminLANI) SAVINGS
HOME O F F I C E : 8929 S. Harlem Ave., Bridgevievv, II. 60455/Phone 598-9400
BRANCHES: 4040 Archer Ave., C h i c a g o , I I . 60632/Phone 254-4470
2657 W . 69th S t . , C h i c a g o , I I . 60629/Phone 925-7400
Archer Office: Mon , Tues., & Fri. 9 a.m. to 4:30 D.m.;
Closed Wed.; Thurs. 9 a.m, to 8 p.m.; Sat. 9 a.m. to 1
p.m.

5200. or More in
A Nevy Midland
Money Master Acct.

Marquette Office: Mon. & Tues 10 a m . to 5:30 p.m.;
Closed VVed.; Thurs. & Fri. 10 a.m. to 8 p.m.: Sat. 10
a m . to 2 p.m.
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laimėjimų pasiekė po antrojo pa
saulinio karo, kai Japonija tą ka
rą pralaimėjo ir gen. D. MacArDar
daug
kraštų,
kur
moterys
neturi
teisių
thur pradėjo valdyti Japoniją. Jis
Komunistai yra geri propo- šimtams kaimynų, praeivių?"
Tarp nedaugelio aktyviu Ka
tą kraštą demokratino. Dabar
gandistai, bet tą propogandą su "35 proc balkonų naudojami at
J. VAIČELTONAS
nadoje gyvenančiu dainos ir mu
moterys galėjo kandidatuoti ir
niekina gyvenimo faktai, čia liekamiems daiktams sandėliuo
zikos vokalistu, ju tarpe randame
balsuoti per rinkimus į paiflamen*
duodu tris propogandos sunieki- ti, maistui laikyti, skalbiniams
Kadaise Rytais vadindavo Azi kinių vadovėliuose rašoma, kad
ir solistę Slavą Žiemeryte. Pasitai
džiovinti." "Devyni gyvenamie jos kraštus, bet dabar ta Rytų — moteris nėra pilnai išsivystęs as tą. 1946 m. į Japonijos parlamen
nimo atvejus.
kius progai, užkalbinau ją, pateik
ji aukštai, trisdešimts šeši bal Vakarų siena paslinko į vakarus. muo. Darbovietėse jos laikomos tą buvo išrinktos 39 moterys. Jos
damas jai keletą klausimų. O čia
Nori tik apgauti
konai. Tvarkingais pavadinsi ne Dabar Rytus jau daug kas laiko antros eidės darbininkėmis, <nes už buvo išrinktos gad ir dėl to, jog
— klausimai ir atsakymai:
Jau daug metų, kai man iš daugiau kaip šešis." "Gyvenamų nuo Rusijos vakarinės sienos. Gad tą patį darbą jos gauna 40 proc. moterys galvojo, kad jos gali bal
— Kada pradėjote domėtis dai
Lietuvos siuntinėjamas propo- namų pažemė lyg apgamais nu tai ir netikslu, nes Rusija turi pa mažesnį atlyginimą negu vyrai. suoti tik už moteris. Dabar Japo
navimu ir kur mokėtės?
gandinis
"Gimtasis
kraštas". sėta apšiurusiomis, išblukusiomis vergusi kraštų, kurie priklauso Namie taip pat joms duodamas nijos parlamente moterų yra 11
— Muzika pradėjau domėtis
procentu.
negrabia Vakarų kultūrai
mažas respektas.
Naujų metų proga to laikraščio skardelėmis, dažnai
dar vaiku būdama. Pirmuosius
Moterys su universiteto diplo
redakcinis kolektyvas atsiunčia ranka užrašytomis..... "šiluminis
Buvusio Japonijos ministerio
Žinoma, kad rafinuočiausius
Žingsnius muzikoje pradėjau besi
mu
darbo sutartį gali pasirašyti
mazgas",
"vandenmatis",
elek
skaitytojams sveikinimus. Šiais
žmonių kankinimo būdus išgal pirmininko E. Šato našlė Hiroko
mokydama smuiku ir pianinu.
tik
vieneriems
metams. Jos negali
tros
skydinė"...
"Nepuošnūs
ir
metais atsiliepiau į tokį sveikini
voję mongolai. Dabar tą "moks pasakoja, kad ji dažnai pritrūkda
Vokietijoj dainavau įvairiuose
įeiti
į
tos
mokykflos
ar instituci
mą, prikišdamas redakcijai, kad mūsų namų numerių, gatvių pa lą" yra .pasisavinę sovietai. Ry vo pinigų, nes jos vyras pusę al
muzikos ansambliuose ir, tik at
jų laikraštyje telpa tik aprašy vadinimų skydeliai.... pačių nu tuose yra daug žiaurumo, netei gos iSeisdavęs su geišomis. Jis jos štabą. Dabar Japonijoje ir mo
vykusi į Kanadą, dainavimą pra
mai apie "rojaus" gyvenimą Lie merių, kad nors tokių, ir tų per singumo. Daug to žiaurumo ir ne kartais savo žmoną apmušdavęs, terys gali iškelti išsiskyrimo by
dėjau rimtai studijuoti E. Karde
tuvoje, o kasdieninės problemos mažai.... kartais tenka suvaikš teisingumo turi pakelti ir Rytų nes jis nebuvo toks žmogus, kuris lą, bet tai nedaug pasitaiko, nes
lienės studijoje, Montrealyje. Po
ir gyvenimo sunkumai bei nesėk čioti gerą puskilometrį, kol vie moterys.
viską galėtų pasakyti žodžiais. R ir išsiskyrusių moterų gyveni
kiek laiko, E. Kardelienės patari
mės neminimi. Išreiškiau pagei name korpuse randi pritvirtintą
Šato buvo Nobelio taikos premi mas negeresnis.
mu, persikėliau į Toronto Muzi
Rusijos
moterys
Gyvename atominį
amžių,
namo
numerį"
ir
t
t
davimą,
kad
jie
rašytų
apie
kas
jos laimėtojas, bet namie jis ne
kos konservatoriją. Čia gavau pil
SOL VacL 2iemelyte
bet
pasaulyje
yra
daug
kraštu,
dieninį gyvenimą, jei jie gali.
Tą aprašydamas autorius pa
ną stipendiją ir tęsiau dainavi
Rusijos moterys yra daaibo ark- buvo pacifistas. Jo įpėdinis K. Tanukenčia,
todėl
operos
arijų
visi
Dabar
pasiekė
mane
"G.K."
re
geidauja, kad gyventojai nega (liai. Taip buvo carų laikais, taip naka taip pat apmušdavęs savo kur žmonės neturi žmogaus tei
mą su Madame Irene Jessner ir
daktoriaus laiškas, kuriame sa dintų daiktų ir neterštų aplin yra ir dabar. Rusai didžiuojasi, žmoną. Jis buvo vienas iš 8 tarp sių, ypač moterys.
dr. Ernesto Vinci, o taip pat — siškai nedainuosiu.
Vienoj
pusėj
plokštelės
bus
pa
koma, kad jų uždavinps esąs: "... kos, o sugedusius daiktus patai •kad dabar jų moterys turi lygias 10-ties japonų, kurie sakydavo,
toliau tęsiau pianiną, muzikos
teoriją, istoriją, kompoziciją ir k t saulinių kompozitoriv kūriniai, o skaitytojui pristatome jau pasiek sytų ir puoselėtų grožį.
teises su vyrais: jos dirba sunkius kad retkarčiais reikia žmoną ap
LINKSMIAU
kita
bus
skirta
vien
lietuvių
mušti.
tą
rezultatą,
o
ne
jo
siekimo
eigą,
Nepalikau dramos ir operos kla
Taip, lengviausia barti ir su darbus prie kelių taisymo, dirba
MOKINYS IŠAIŠKINO
sėj einamu dalykų. Čia teko dai kompozitoriam. Repertuaras pa kada būna, be abejo, ir sunkumų, versti bėdas gyventojams. Tačiau davikuose, miškuose, kasyklose.
Japonijoje laimingesnės yra gei
rinktas
gana
įdomus
ir,
tikiuosi,
SUŽADflmNĘ
ir nesklandumų ir nesėkmių".
nuoti sekančiose rolėse: Ulrica.
kaip tą grožį išlaikyti ir nuo ge Jos uždaromos kalėjimuose, lage- šos. Jos neturi savo vyrų, bet jos
kiekvienas
jame
atras
ką
nors
pa
operoje "Masked Bali", Azucena
Kartą mokykloj literatūros)
Tai atsakymas, tinkąs tik ko dimo daiktus apsaugoti, kai ko- iriuose, psichiatrinėse ligoninėse. turi daug garbintojų su storomis
piniginėmis.
Japonijos
turtuoliai
— "II Trovatore", Miss Todd — tinkamo.
To
negana.
Komunistinėje
siste
munistinėse
šalyse
gyventojui
mokytojas skaitė poezijos iš
— Kas jums akompanuos ir ar munistinei santvarkai, kur su jo
"Old Maid and Thief", Flora —
duodama 9 kvdr. metrai gyvena moje moterys dažniausiai turi sto ir net ministeriai į savo pobūvius traukas. Tarp kitko vienoj eilu
kio
žmogaus
vargais
ir
gyvybe
ne
"Medium", Martha — "Faust" ir bus vien tik pianinas?
siskaitoma. Pavyzdžiui, Baltosios mo ploto, o didesnės šeimos ir to vėti eilėse prie krautuvių, kad dažniau ateina su geišomis, 'ne tėj jis perskaitė poeto išsireiš
—
Mane
palydės
pianinu
mūsų
kt
neturi, ir daiktai gaminami jau gautų nusipirkti kokio nors mais gu su savo žmonomis. Ministeriai kimą — "Vėtros sužadėtinė" ir
torontiškis muz. Jonas Govedas. Jūros ir Volgos kanalas yra tikrai
— Kodėl jūs vadnatės contr- f
labai nepatvarūs? Daugiaaukš to ar kokį rerkmenį. Tas stovėji su žmonomis vyksta į oficiadius po to klausia mokinių:
is yra geras akompaniatorius, puikus dalykas, bet kad jį kasant
altu, o ne mezzo — sopranu?
čiuose namuose nėra jokių san mas eilėse jas išvargina ne ma priėmimus kitų kraštų ambasa
— Ar kuris nors iš jūsų žino,
man yra akompanavęs įvairiomis nežmoniškose sąlygose žuvo šimdose ar panašiomis progomis. Ofi ką tai reiškia?
Koks yra skirtumas?
dėliukų,
net
skalbyklų.
O
kur
to
žiau
kaip
darbas.
progomis. Ypatingai gerai atliko tai tūkstančių specialiai tam dar
—Contraltas yra žemiausias i?
Namie valgio paruošimas, to I«"}»«» «eiša—šokėja, dainininkė.
— A š žinau, ponas mokyto
mano rečitalyje Lietuvių namuo- bui sugaudytų žmonių — darbo kios yra, tai negalima naudotis,
publikos
linksmintoja,
bet
dažnai
moteriškų balsų ir turi tamsią
nes
kas
nors
metų
metais
stovi
jau, — pasisakė vienas moki
ra ir kiti panašūs darbai jas taip
se, o programa tenai buvo ga vergų, niekur neminima. Pana
ji esti turtuolių palydovė į pra nys. — Vėtros sužadėtinė, tai
spalvą. Mezzo - sopranai, kai
sugedę
—
nėra
atsarginių
dalių,
pat
labai
išvargina.
Takias
sąly
na
sudėtinga. Šalia
pianino šių pavyzdžių galėčiau duoti dau
mėgina dainuoti žemesnes gai
o biurokratinė remonto žinyba gas sudaro dabartinė Rusijos san mogas, balius, vasarvietes. 1964 toji mergina, kuri sėdi užpaka
bus taip pat npanaudoti ir kai gybę.
das, jiems gaunasi garsas dirbti
dažnai negali ir nenori padėti. tvarka. Prie tų sunkumų dar m. šias eilutes rašantis pastebė ly motociklu važiuojant.
}•*>
kurie muzikos instrumentai.
Apgriuvę
namai
nis ir be spalvos, dažniausiai —
Visiems žinoma, kad žmogui pir prisideda visokie šeimos nesutari jo Tokijo prabangiame restorane
— Kodėl ..norite išleisti plokš
PIRŠLYBOS
ju negalima girdėti. Contralto že
Aplink Vilnių yra pristatyta moje eilėje rūpi duona ir išsilai mai, kurie iškyla dėl komunisti pietaujantį amerikietį su žmona
telę? juk tai užima tiek daug laimos gaidos lieka tokio pat to ir
Piršlys, atvedės būsimąjį žen
naujų rajonų. Jų daugelis skam kymas, tik po to grožio reikalai. nės santvarkos. O kartais vyrai ir geiša. Jiems ir tada tie pietūs
l
kaTp^aukš^sj
reikalauja
tokio
didelio
pa
.galėjo
kainuoti
apie
50
dolerių,
o
stiprumo ir spalvos,
Visi
tie
nepritekliai
neliečia
aukš
tą pas jaunosios tėvus, pašnabisavo žmonas net apmuša, nes tai
biais vardais: Lazdynai, Žirmū
gaidos, ir skamba visiškai leng siruošimo?
nai, Karoliniškės ir pan. Tie mik tųjų partijos pareigiinų — jie gy rusiška tradicija. Ar dėl to jos ga geišai, manau, dar turėjo sumo domis jam sako:
vai ir natūraliai. Man užtruko il
— Tikrų tikriausiai ne dėl pel rorajonai tai lyg miesteliai su viso vena karališkai.
— Ar tu matai, koks stalo
li kur nors pasiskųsti — nežinia. kėti už sugaištą laiką. Taip pat
gesnį laiką, kol išgavau norimas no. Rašytojas rašo knygą, tapy mis aprūpinimo priemonėmis ke
Autorius bara gyventojus, o Carų laikais Rusijoje žmonų žvilgterėjau į kambarį* kur geiša padengimas? Kiek čia sidabro,
aukštas gaidas.
tojas paišo paveikslą, daininin liolikai ar kelioms dešimtims visos tos netvarkos kūrėja yra ko mušimas buvo tradicija. Jei vy demonstravo žiūrovams arbatos kristalinių indų!
— Kur dainavot ir kokius pla kas gali palikti dainą, per kurią tūkstančių žmonių, juose gyve munistinė santvarka, bet jis ne ras žmoną kartais ir užmušdavo, virimo meną. Ji rafinuotais jude
— Bet tikriausiai tie indai pa
nus turite ateičiai?
ir pasireiškia jo esybė, jausmai, nančių. Visur giriamasi geru jų gali partijos kritikuoti. Pačiai dėl to nebuvo didelės bėdos. Jei siais dėliojo šaukštukus ir kitus skolinti.
— Visko išvardinti yra neįma š'rdis. Nei vienas dainininkas išplanavimu, grožki, bei prie ap partijai, kurios viršūnėje yra ke žmona užmušdavo vyrą, tada įrankius prie arbatos virimo. Ar
— Bet kas tokiems žmonėms
ta arbata buvo skani — nežinau, gali skolinti! — įtikinančiai pa
noma, pasakysiu aplamai — dai sau nedainuoja, bet kitiems, ir linkos pritaikymu, ir tai buvo ga liolika asmenų, siekiančių valdyti jau būdavo blogai.
nes nesulaukiau jos virimo pabai žymi piršlys.
navusi esu per radiją, televiziją, jeigu nors vienam žmogui as su lima padaryti tik "visažinančios" visą pasaulį, mažai rūpi žmonių
Jm.
Senais laikais Rusijoje žmonos
koncertuose, Kanados operoje, teiksiu malonumą savo daina, partijos dėka.
kasdieniniai poreikiai, jai svarbu mušimas buvo ženMas, kad vyras gos. Tarp žiūrovų daugiausia bu
vo amerikiečiai.
Vakarų Kanados operoje ir kai tai jau bus man atpildas.
Tačiau paskaitykime, ką apie tik kiek valdžia - parrja gali ją myli. Vienas vokietis dar 17
kuriose lietuvių kolonijose. Šiuo
— Kaip tikitės nugalėti lėšų tuos rajonus rašo pati komunis naudos turėti ir girtis.
Japonės turi tramdyti pavydo
šimtmetyje Rusijoje vedė rusę
laiku ruošiuosi išleisti savo dai kliūtis.
žmoną. Jie sugyveno gražiai. Po į jausmus, kaip ir harmo moterys,
tų spauda. Kažin koks Jurgis Va Gydytojai ir jų pagelbininkai
nų plokštelę. Darbas yra didelis,
kiek laiko žmona pradėjo skųstis | Kartą filme rodė, kaip japonė su
— Kiek teko kalbėti su LB ir nagas straipsnyje "Ar linksma
todėl reikia pasiruošimo.
Nepataiko
į
koją
eiti
ir
medikai.
kad jis jos nemyli. Tas nustebo ir dviem nepilnamečiais vaikais at>
kitų org-jų atstovais, pritarimas žiūrėti į mūsų namus?", telpanVaiandft jau SI m«tas
Mokyklos
kas
metai
išleidžia
jų
čiame
Literatūros
ir
Meno
10
paklausė:
"Kaip tai?" Ji atsakė: lydėjo savo vyrą į geležinkelio R*diJo
Be to, netolimoje ateityje čia, tam mano kultūriniam užsibrėa*uj» N,«w J*ra«7, N«w York Ir
Toronte, norėčiau pastatyti ope žimui yra, bet kaip čia viskas rea- nr. 1979 lapkričio 24 d., rašo: apie: 330 gydytojų, 80 dantų gy "Jei mane myli, kodėl manęs nie stotį. Jos vyras su savo simpatija n*ctlcut li«tariM&* !
dytojų, 60 provizorių ir daug dau kuomet nemuši?" Vyras pradėjo savaitgaliui išvažiavo prie jūros. K M s s f j g s s j nuo « Iki t T«J. pm.
rą koncerto forma. Yra operų, lizuosis — šiuo laiku negalėčiau "Kol aiškini schemas, planus
U WEVD Stottss H«w Teffce
autorių sumanymus, idėjas, sve giau vidurinio medicinos perso kartas nuo karto ją apmušti. Žmona ir vaikai rankos mostu piet
kur nereikia didelio sąstato, vie pasakyti.
ISSO kil.. Alf ir nuo T iki t n l
nalo.
Medikų
mėnraštis
"Sveika
raJc. »7.» m«s\ FM.
čių smalsa pamatyti tai natūroje
Kartą ją taip sumušė, kad ji po jam palinkėjo sėkmės.
no ar dviejų veiksmų. Toks pa
tos
apsauga"
nuolat
moko
medi
Daina
ir
muzika
yra
Slavos
augte
auga...",
"...
kai
jau
va
to
greitai
mirė.
DtreJrt. DR. JOKŪBAS 8TUKAB
statymas nedaug kainuotų, nes ne
Daugiau teisių
Rusijos caras Petras I kartą
reikia kostiumų, dekoracijų, režisie Žiemelytės gyvenimo dalis, todėl žiuoji tų rajonų link, subtilus ar kus eiti komunistiniu keliu. Pra
Z M Ssattt Drtve
Japonės kovoja dėl savo teisių,
rru ir tt, bet turi būti preciziš ir linkėtina jai ilgus metus chitektūros pritaikymas prie vaiz ėjusių metų "S.A." 7 numeryje baudos aikštėje pamatė moterų
WsAesnss> X. «*. W s l
kas muzikalmis paruošimas. Ka dainos akordų neišskirti iš savo dingos aplinkos ....visa tai irgi telpa straipsnis "Tarybinio gydy kuri buvo įdėta į baudos bloką. I dėl žmogaus teisių. Tam judėji
TEL. - 7*40* (*1)
tojo
moralinių
bruožų
ugdymas
palaiko aukštą gaidą". "Bet įvatokj bloką įdėdavo moterį, kuri mui vadovauja Japonijos žymi
nadiečių tarpe tas labai populia gyvenimo ir tai laikyti.
aukštojoje mokykloje", kuriame nužudydavo savo vyrą. Petras pa poetė I. Atsumi. Japonės daugiau
IMINNMftSJNSjRasMtMOT
rėja ir vis dažniau matosi sceno
Pranus Alšėnas žiuojam į kurio kvartalo vidų....
reikalaujama:
"...ištikimybė
ko
Čia norisi
paklausti: kiek Vil
klausė tos moters, kodėl ji nu
je tokie pastatymai. Jeigu man pa
munizmo
idealams,
gilus
patrio
niaus
rajonuose
namų
su
sveikais
žudė
savo vyrą. Ji atsakė, kad jis gĮiwmiitmiiiiHnMiHiiiHHiinHiiiimtwimiiniHimiimmitg»i«iwiiHmHiiiiiiiiiii
siseks suorganizuoti, Toronto lie
tizmas
bei
internacionalizmas".
laiptinių
langais,
veikiančiais
buvo gyvulys. Jei būtų sąlygos,
tuviai turės progą išgirsti ir pa
PAKELS ALGAS
GERMŪSIA DOVANA BET KŪMA PROGA
šviestuvais po įėjimų stogeliais, O tą ugdyti: "...turi komjaunimo ji ir vėl tokį savo vyrą nužudy
matyti ką nors naujo.
Chicagos miestas laikosi nusi švariomis tambūrų, laiptinių sie bei grupių susirinkimai, politi tų. Petras įsakė tą moterį pakar
— Kas bus įdainuota plokšte
statymo
savo tarnautojams, pri nomis ir lubomis?", "....daugelis nės valandėlės, kurių metu na ti.
§
lėje? Operų arijos, mūsų liaudies
(Jdaisuota liatarilkal)
grinėjami mūsų Partijos vidaus ir
klausantiems
unijoms,
mokėti
gyventojų
savo
butų
balkonus
Pas kazokus moterys turėjo
dainos, o gal kas iš naujų estra
atlyginimą, koks mokamas pri pavertė įvairių atliekamų daiktu užsienio politika, komunistinės dirbti visus ūkio darbus, nes vy
diniu dainų?
vačios
pramonės unijų darbinin arba tiesiog namų šlamšto sank moralės klausimai." "S.A." 9 nr. rai buvo užimti kairiniais prati
— Man labai prie širdies būtų
Simfonijos Orkestras Su lietuvių Operos Vyrų Choru.
straipsnyje "Profesinė gydytojo
mais ir medžioklėmis. Dabar ir
dainuoti Wagner, Verdi, Bizet ir kams. Pagal tą tvarką miesto rovomis." "Raskime namą, kurio
Dirigentą* Alvydas Vaamitis
etika"
tvirtinama,
kad
"Marksiz
aukš vidurį angių aukštyje nėra neiš
kazokai, kurie 'nėra kariai, turi
kt operų arijos, bet pasisamdyti darbininkai gaus 90 e t
mo klasikai parodė, kad žmogaus
dirbti visus darbus.
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, ŪKIMO GALIA,
Toronto simfoninį orkestrą y- tesnį atlyginimą už valandą. I š vedžiotų garliandų!... Tad kodėl
esmę sudaro visuomeninių san
ra neįmanoma, o su bet kokiu viso tai pareikalaus 8 mil. doL .... ne viršutinio apdaro spalvas
Kokios valdžios bebūtų, Rusi
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
ji (šeimininkė)
demonstruoja tykių visuma, ...socialistinėje vi joje moterys visuomet sunkiau ir
orkestrėliu — ir pats dainininkas metams.
suomenėje yra tik viena dorovi
Kama tu persiuntimu $10.75. Uiaakymut ******
ilgiau dirba už vyrus.
nė sistema
jos visiškai pakak
DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd 8t.t Chioago, /B. 606t$.
Japonijos moterys
tų ir profesinės etikos srityje"
m. gyventojai dar prideda 60 e t raištijos mokesčio.
Jau ir dabar medicinos mokyk
Japonija laikoma kufltūringa
lose studentai 30 proc. savo moks tauta ir kultūringiausia Azijoje,
mm
lo laiko turi praleisti klausyda bet moterų atžvilgiu Japonija caniiHiifiiiiiiimiiiiiiniiiiiuiiiMiiiiiiiiiniiiiiimiirmnitiiH
mi marksizmo - leninizmo pa dar skaitoma azijatišku kraštu.
skaitų. Medicinos dalykams lieka Japonijos moterys neturi pidnų
70 proc laiko, ko tikrai per ma žmogaus teisių, ypač ištekėjusios
žai Dėlto daug medikų išeina moterys. Sakoma, kad Japonija
gyveniman profesiškai nepasiruo yra vyrų rojaus kraštas, o mote
CBBVQXBU
Šę. Apie tai pasakoja šį kraštą rys šiandien kaip ir šimtmečiais
B«nt vienu atsVOgta mes galime ją nesunkiai atlikti būtent
lankantieji medikai ir taip pat yra trk vedybų objektas. Net moPridėdami $8.00 įstojimo mokesčio Jokių kitų mokesčių
rašo komunistinė ir mūsų spau
kis, Išskyras ai pasirinktas karose su trečdaliu nuolaidos.
da, pvz. Medical Economics 1980 ideologiniam smegenų plovimui,
Klubas
m. vasario mėn. straipsnyje "So apleidžiant
profesinius
daly
leidžiamas knyga*.
vietu medicina". Straipsnis rašy kus. Partijai juk nesvarbu, kad
tas prie 2 metus iš Rusijos išleis žmonės nuo to nukenčia, svarbu
Ui 16.00 ar dangiaa palmdand Heturiikų knygų ssr
mes galima per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
to daktaro chirurgo.
išpildyti normas ir dauginti pro
VĄ UETUVIAKĄ KNYGĄ. Ui tai mes gausime pasirinkti ri
Komunistams nesvarbu, kad pagandistus.
tas Klubo leidinius trečdaliu
medikai mokyklose neturi laiko
Iš viso to lengvai galima pada
pasiruošti profesijai. Svarbu pada ryti išvadą, kad žmonių gyveni
Rašykite pri* pirmos progos:
ryti juos gerais komunistais. Bet mo reikalais rūpinimasis yra pa
gyvenimo praktika rodo, kad skutinėje vietoje, o komunistinė
daug jų tokiais netampa, tai ir propogandą ir siekimai — pir
verkšlenama ir reikalaujama dar mojoje.
Iv. Kryžiaus Ugtrin*« prr^onalay su seselėmis "Ui
Nuocr. V. RimSette
Sv. Kazimiero seserų vienuolijos vyr. vjuic- 5«b. M. joaneiiA.
Juozas Kriaučiūną*, M.D.
i daugiau laiko skirti sustiprinimui
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POKALBIS SU SOLISTE S. ZIEMaYT!

RYTŲ

MOTERYS

Lietuvos atsiminimai

SOL. DANOS STANKAITYTfiS
OPERŲ

ARIJOS

LAISVE TAIP

PAT

ĮPAREIGOJA

*

6

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 23 d.

IŠ KO GYVENA PAVARYTI
DIKTATORIAI?

CLASSIFIED

GUIDE

P a v a r y t ų valdovų - diktatorių
sąrašas vis didėja Dabar pri
HELP WANTE» — MOTERYS
E E A L
E S T A T E
B E A L
E S T A T E
sidėjo d a r ir "Kaizeris" J e a n
Bedei Bokasa I, kuris savo dei
EXPEKTJEN'CED SECKETABY
iiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiifnniiiuiiiiiii
De luxe 2-Flat
4 butai. Mūrinis. Lemonte.
mantinį sostą turėjo pakeisti į
Work near home. I i g h t typiag,
Ali large rooms. L a r g e lot.
paprastą pasostę, krokodilų ap
2-jų butų marinis. Gerai užlaiky
bookkeeping, filing for smaU food
saugotą vasaros pilį Jamason- Clean throughout. 3 c a r brk. tas. Marąuette Parko rajone.
mart chain, Good pay and benegarage. 66th & VVhipple.
koje, Afrikoje.
Resotranas su namu ir visais įren- fits.
Savo sosto ir viešpatavime
vaikų faiHiimg Bokasa nustojo,
bet vargo j a m netenka kentėti,
kaip ir kitiems diktatoriams, ku
rie per praeitus mėnesius turėjo
bėgti iš savo prabangiųjų pilių.
Bokasos t u r t a s — t a i pagrobti
| milijonai iš "karalystės" ka
sos. Manoma, kad Bokasa t u r i
paslėpęs tuos milijonus Vaka
rų Europos ir S. Amerikos ban
kuose.

CHICAG0 LAWN REALT0RS
TeL—434-9611

PASKUBĖKIT

-

Tautinių šokių "Aušrinės" šokėjai. Viršutinė eile, is kaires: Kęstutis Bagdonavičius, Jonas Zerr, Vytas Surdėnas,
Arūnas Cesonis, Gintaras Dragūnas, Audrius Dragūnas, Algimantas Cesonis, Vidmantas Rukšys. Antroje eilėje iš
kaires: Vida Bendžiūtė, Dana Surdenaitė, Daina Buraite, Danutė Rukšytė, Lilija Puodžiūnaitė. Trečioje eilėje: Jo
nas Puodžiūnas (akomponiatorius), Gintarė Gečytė, Danutė Pliuškonytė, Birutė Snipaitė, Jolanda Cesonytė, Eimu
tis Kadžius (vadovas). Ketvirtoje eilėje: Rimutė Pliuško nytė, Lydija Zerr, Regina Krušinskaitė, Aušra Bagdonavi
čiūtė. Trūksta nuotraukoje: Vyto Mašalaičio, Pauliaus Dainoro, Marytės lacono, Vidos Starkaitės ir Zitos Starkaitės.
Nuotr. A. Bagdonavičiūtės

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.

SUDARYKIME TESTAMENTUS
A. JUODVALKIS
Teisininkai nuolat primena,
kad kiekvienas žmogus turi su
• rašyti savo valią ir paskirstyti t u 
rimą turtą. Kitais žodžiais ta
riant, ragina
sudaryti
testa
mentus. Plačiau aiškinti testa
mentų paskirti ir reikšmę nėra
reikalo, nes dažnas tai žino, tik
neprisirengia tą pareigą atlikti.
Testamentą surašyti turėtų būti
kiekvieno gyvo žmogaus pareiga,
ypač lietuvio.
Testamentą sudaryti turi kiek
vienas lietuvis: viengungis ar ve
dęs , turįs vaiku aT bevaikis.
Testamentą sudaryti
geriausia
pas advokatą, nors galima ir n a mie pačiam surašyti, tik reikia
prisilaikyti nustatytos tvarkos ir
formalumų. Neprasilenkti su įs
tatymais nustatyta tvarka, kad
testamentas galiotu, reikia gerai
žinoti gyvenamos vietos nuosta
tus, nes valstijos turi skirtingus
reikalavimus. Todėl nereikia gai
lėtis kelių dešimčių dolerių ir
testamentus sudaryti pas teisinin
kus, kad būtumėm tikri savo va
lios įvykdymu.

AUŠRINĖ KVIEČIA
tamentus nereikėtų užmiršti iki
Į KONCERTĄ
šiol remtų savųjų organizacijų,
vienuolynų, laikraščių
leidyk
Philadelphijos ir Pietinės Nevv
lų ir fondų. Dalį palikimo skir Jersey apylinkės Taurinių šokių
kime svarbioms lietuviškoms ins grupė "Aušrinė" sparčiai ruošia
titucijoms.
si koncertui apylinkės lietuviams.
Koncertas
įvyks šeštadienį gegu
Siaučiant nepažabotai
inflia
žės
3
d.,
7-tą
vai. vak. t Lietuvių
cijai, pinigo vertė smarkiai krenta,
Namuose,
2715
E. Allegheny A ve.
o kainos kyla. Lietuviškų laik
raščių ir knygų leidyklos dėl Philadelphijoje. Koncerto paja
kainų ir patarnavimo brangu mos yra skirtos užmokėti už šo
mo pergyvena finansinius sunku kėjų ilgą kelionę į Chicagą, į VI
mus. Lituanistinių mokyklų pa -tąją Tautinių šokių šventę Chidėtis taip pat darosi kritiška: mo cagoje šią vasarą. Aušrinė daly
šokių šventėje
kinių skaičius mažėja, o išlaiky vavo V-tojoje
1976
metais.
mo kaštai didėja. Reikia skubios
g didesnės pagalbos,
Aušrinė kasmet ruošia pava

Testamentą sudaryti turėtų ne
tik vyresnio amžiaus žmonės, bet
ir jauni, turintieji kokį nors tur
tą. Gyvename labai komplikuo
tame ir techniškai pažengusia
me amžiuje, gatvės ir keliai už
kimšti milijonais judančių veži
mų ir dažnai įvyksta jų susidūri
mai — avarijos. Susidūrimų m e 
tu ne tik nukenčia vežimai, bet
ir juose esantieji žmonės. Kartais
važiuoja kartu visa šeima —tė
vai ir vaikai. Nelaimės atveju žū
na visi šeimos nariai. Klausimas,
k a m atiteks turtas. Jei buvo suJeigu testamente nebuvo numaty
tas toks ar panašus atvejis, pro
blema lengvai išsprendžiama.
Jeigu testamente neoupvo numaty
ta visos šeimos žuvimo atvejis,
tai palikimo klausimas darosi
komplikuotesnis ir negalima pa
sakyti, kam turtas atiteks. Teisi
ninkai turi daugiau patyrimo ir
gali daugiau duoti praktiškų pa
tarimų.
Testamente reikia išreikšti sa
vo valią ir pageidavimą, kam pa
liekamas turtas: namai, žemė, pi
nigai, vertybiniai popieriai, akci
jos, meno ar kitokie rinkiniai,
kilnojamas turtas, automobilis,
knygos ir t. t. Dažniausiai visas
ar dalis turto paliekama šeimos
nariams: vyrui, žmonai, vaikams,
bet dalį turto galima palikti savo
mėgiamoms organizacijoms, fon
dams, vienuolynams, laikraščių
leidykloms ir kitiems.
Lietuviai savo aukomis yra su
kūrę lietuviškas parapijas, pastatę
bažnyčias, vienuolynus, net ligo
nines, sukūrę fondus, laikraš
čiams leisti bendroves, labdarin
gas draugijas ir kt. Sudarant tes-

Mūsų finansinė jėgainė —Lie
tuvių fondas daug yra padėjęs li
tuanistiniam švietimui, lietuviu
kultūrai ir jaunimui. Ateityje nu
mato daugiau paremti lietuvy
bės išlaikymo pastangas, nes au
gant kapitalui, didėja ir pajamos,
bet kyla ir kainų bei patarnavi
mu išlaidos. Pastaruoju metu
Lietuvių Fondas gauna vis dau
giau ir daugiau
testamentinių
palikimų ir artčja prie antro mi
lijono užbaigimo. Numatoma
kiekvieneriais metais lietuvybės
išlaikymo tikslams paskirti iki
150.000 dol.
Be testamento ir be įpėdinių
likęs turtas atitenka vietinei ad
ministracijai ar Maskvos injurkolegijos įgaliotiniams — vietos ad
vokatams. Okupuotoje Lietuvoje
gyvenantys giminės geriausiu at
veju tegauna vieną trečdalį pali
kimo nieko nevertais rubliais.
Rimtai pagalvokime ir ne
delsdami surašykime savo va
lia
—i sudarykime testamentą.
Savo sunkiu darbu ir sumanumu
įgytą turtą palikime kam norime,
bet tik nepalikime savo priešams.
Nesvarbu, kam savo turtą pa
liksite, bet svarbu, kad jis atitek
tu tiems, kuriems norime jį pa
likti. Dar šiandieną sudarykime
testamentą.
— Mes visi turim paties Die
vo mums duotą teisę siekti lai
mes. Tačiau siekti laimės dar
reiškia stengtis dirbti ir paski
rai ir kartu su kitais.
Kon. K. Baras

iiiiniiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiinimuiiiiiifiiiii!

S0PHIE

BARČUS

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Lietuvių kaiDa: nuo pirmauiemo IKI
penktadienio perduodama nuo 4:00
vai. p p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nno »:3o iki v)-30 vai. rvto.
Telef. 4S4-2413
1490 AM.
715» S. MAPLEOTOOD AVE.
CHICAGO. ELL, 60629

inmuitimmiiiruHunmiiiiiUiiimiuiiitt

sarinį koncertą
Lietuvių Na
muose — bet šis koncertas bus
ypač įdomus tuo, kad žiūrovus
stebins šokių ir vaidinimėlio (pa
čių šokėju; parašyta) pynė ir
taip pat nauju, dar nematytų
šokių repertuaras. Koncerto užvardirumas yra "Grybų svajo
nės".
Po koncerto bus bufetas ir šo
kiai, taip pat ir kitų planuotų
staigmenų. Įėjimas 5 dol. suaugu
siems, 4 dol. studentams, 3 dol.
vaikams. Dėl smulkesnių žinių
skambinti (215) 275 — 9343.
Aušrinės debiutas, 1976-tais
metais subūrė apylinkės jauni
mą. Dalyvaudamas šioje grupėje,
jaunimas ne vien praturtina savo
kultūrinį lobyną, bet ir skleidžia
Lietuvių tautos kultūrą kitatau
čiams. Aušrinė yra koncertavusi
Įvairiose progose ir vietovėse: Eu
charistiniame kongrese Philadel
phijoje 1976-tais m.; Baltic Hum a n Rights dienoje VVashingtone 1977-tais m., Tarptautiniuose
paraduose ir mugėse j Lietuvių
dienoje, Lakevvood Park, Barnesville, Pa., ir daugelis kitų vietų.
Šokių grupės vadovas yra Ei
mutis Radžius, padėjėja — Aušra
Bagdonavičiūtė.
R. S.

VYRAI

MOTERYS

OOOK/ASSISTANT COOK

TeL 839-1784 arba 839-5568

M I S C E L L A N E O U S

IR

Needed for Camp Sokol, New Buffalo, Mkhigan on Skores of Lake
Michigan Salary + room & board.
Season June 23rd thru Sept 1,1980
Call John Cervecka 312—964-0229
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V A L O M E
KILIMUS EB BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūsių grindis.
BUBNYS — T«L B E 7-5168

DISHV*ASHER — FULL TIME
Prefer woman. 7 AM to S:30 PM.
Salary $175.00 per week.
YVAJTRESS — FULL & PART TIME
Day hrs. Good salary & tips. Exper
R & R COFFEE SHOP
Hinsdaie. Call 323-2408 after 5 p.m.

Engineers & Technica)
TELEVIZIJOS
Scientists

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
bei pavardę, kada jums patogu namus
apžiūrėti.
Spalvotos ir paprastos. Radijai,

Francisko Mačias, kurio įsa
kymu išžudyta ketvirtadalis gy
2625 Wesf 7lst Street
ventojų
buvusioje
Ispanijos
Ekvatorinėje Gvinėjoje, negal
Tel. 737-7200 ar 737-8534
voja apie pinigą: jis sėdi užda
r y t a s kalėjime ir laukia teismo
sprendimo! Pro kalėjimo gro IIIII1IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
t u s jis gali matyti ant mūro
prilipdytas afišas, k u r kaltina
mas žmogžudyste... (IX.30 d.
Belgijos
radiofonas
pranešė,
kad Mačias nuteistas mirties
bausme ir > teismo sprendimas We'll help you make the right movė.
jau įvykdytas).

JEI

Šachas Rėza Pablevi iš Irano,
kuris t u r t u s skaičiuoja milijar
dais dolerių, sėdi Egipte gerai
apsaugotoje vietoje ir už kiek
vieno medžio mato savo žudiką
Khomeini moslimą. Čia būda
mas jis gydosi nuo vėžio ligos.

2951 W. 63rd St., 436-7878

Ofise veikia automatinis telefonas.

Yaldis Real Estate

PHILADELPHIA
IR APYLINKĖS:

Insurance — Income Tu
Notary PubUe

7 kamfc. namas. 2 vonios. Gazu šii- illlilIlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIHIUIlUUIllIlI
dymas. Marąuette Parke. Del ligos
parduoda pigiausia kaina. $29,500.

Puikiausio mūro 22-jų metų buogalow. 2 miegami. Pušų sausas beismantas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
Bokasos "kopija" iš Afrikos lite užimti. Marąuette Parke. —
Idi Amin, be abejo, nėra t o k s $52,500.

turtuolis. Su savo žmonomis ir
vaikais jis gyvena Tripolyje,
Libijoje, kaip svečias pas savo
sąjungininką KadafL
Sklinda
gandai, kad Kadafi jau norįs
nusikratyti savo svečiu, bet
kas panorės priimti Aminą į
savo globą?

TeL 927-5450—Ask for Mr. Manei

. ŠIMAITIS REALTY

GALVOJATE

Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

M I GLINAS

TV

2344 W. ttth St., teL 77f-14K
IIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlHlllllUllUUlUlllllM
iiiimiiitiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiii

The U. S. Air Force is
several men & women for SCIENTIFIC REASEARCH POSITIONS
in A L i , FIELDS OF STUDY.
Those seleeted will serve as commissioned officers at various U.S.
locations. Recpiirements include:

P L U M B I NG

U . S . Gtiaenship

Iicensed, Bonded, Insmred
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną.
SERAPINAS

Under 3 5 years o f a g e

Science o r
CALL

(312) 824-7444

636-2960

iiiiiiilllllllllllllllllli

BELE

VPANTED — VYRAI

PIRKTI AR PARDUOTI,
Kreipkitės į

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Putoki Road
Tel. —767-0600

EXPERIENC£D UPHOLSTERERS
Four days a week: Mon., Tues., Thurs.
and Fri. Apply in person after 10 a.m.

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 405» Archer Ave.
Chkago, m. 80632, teL 927-5J80

ENTERPRISE UPHOLSTERERS
9112 W. Ogden, Brookflekt, Illinois
TEL — 485-0280

Pagaliau dar diktatorius So- Independently owned and operated iiiiimimimiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
moza iš Nikaraguos. Kiek jis llliilliilliliilllllllllllllllllllllllllllllllillllli
P A BD A VI M P 1
pasigriebė pinigų su savim, bėg JilIlIlUilIlIlIlilIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIilIliiiiii
damas į Bahamo salyną, niekas
MOVING SALE — 5159 S.
BUTŲ NUOMAVIMAS
nestigo pinigų pasamdyti lėktu
Wood
S t 2nd floor — front
Apdraustas perkraustymas
vą į Miami (JAV), kad parga Namų pirkimas — P a r d a v i m a s
TeL 471-6283
įvairių atstumų
bentų jam 120 šviežių austrių.
Draudimai — Valdymas
Tel. 376-1882 arba 3 7 6 3 9 9 6
Kiti likę diktatoriai dar te
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiuuiiiiiii
MISCELLANEOUS
besėdi savo sostuose ir... lau
kia savo eilės, kada ateis diena
N o t a r i a t a s — Vertimai
Ulllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllll
nežino, tačiau žinoma, kad jam
pamerkti nagines...
A. T.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
J.
B A C E V I Č I U S
pilna apdrauda.
6529 S. Kedzie A v . — 7 7 8 - 2 2 3 3
Tel. — WA 5-8063
— Amerikoj apklausinėjimas
limmniiiiiiiiniiiiiiiiimmiiiiiiiiiiĮiiiHi
parodo, kad 74% gyventojai ma
no, kad neverta moterų saukti
immmimimiimiimmmnirmuiiimiii
P e r kon. B. Kuhn, OFM, ga
į kariuomenę.
Įvairių prekių pasirinki raus ne
D Ė M E S I O
brangiai
15 mūsų
samtelio.
lite gauti lapel| su rytmetinėm,
COSMOS PARCELS EXPRESS
vakarinėm ir įvairiems reika
2501 W. M SL, Chkago, m. 80S2S
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdintai lapelis (6 posla
SIUNTINIAI Į LIETUVA
ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
pių), koris atstoja maldakny
Telef. — 125-2737
VĖLIAVĖLES
Vytautas Valantinas gę paprastom maldom, gauna
INC.
iimmiiiiiiiiimmiiimiiuiiiiiiiiimuiuij mas be mokesčio. Pasiųskite
Nauja statyte ir bet koka
pašto ženklelį su pavarde ir ad
•amų remontą*.
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit resu dienraščio „Draugo" adPasinaudokite žiemos sezonu
už apdrauda iroo ognlea ir automo ministrarijai: 4545 W. 6Srd S t ,
Vidaus remontams.
bilio pa raus.
Chicago, 111. 60629.
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS

A.

VILIMAS
M O V I NG

INCOME TAX

BELL REALTY

M O VI N G

ŠEIMOS MALDOS
IJETUVIŲ KALBA

Z-M Gonstruction Co.

FRANK

VYTENIS «YGAS
Skambint po S vai. vak. 448-7871

ZAP0LIS

lUllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininu

H M , GA 44654
W. Kth Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiinmiiiinmi
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M. A.

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59th Street — Tel. GA 6-7777
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet

ŠIMKUS

IXOOME TAX SERVICE
>"')TARY P r B t i l C

4259 So. Maplewood, teL 254-7450
Taip

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balancmg.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

Į

pat

daromi

VERTIMAI.

GIMINŲ iškvietimai. piUoml
Visuose lietuviškuose namuose
P I U E T Y B 6 S PRAŠYMAI Ir
turėtų būti lietuviška vėliava. N ė 
kitokie blankai.
ra vietos dažnai didesnei vėliavai fiimiiimiuimiimiumuiiuiiiiiiijuiiiiiii
iškabinti, bet galima laikyti ma
Mlllllllllllllllllllllillllllllllli:
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. MIMIIII
Galima ir net padaryti gražią kom
VIZITINIŲ KORTELIŲ
binaciją su Amerikos vėliavukę.

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų namuose.
Tokios vėliavos kainuoja $1.50.
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
ir 50 et. už persiuntimą, jei g y 
venate Ulinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančias:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
Ohirago, IL

Liaudies menas ir kilius
"Drauge"
Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti Jvairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėnų.

REIKALU

Apsilankykite } "Draugo" ad
Vizitinių kortelių naudojimu yra ministraciją ^ pasižiūrėkite. Gal
gražus paprotys. Biznieriai į u pla rasite kai ką padovanoti savo
čiai naudoja. Bet tinka ir vijų luo giminėms ar drsngamtv
mų atstovams
Ines korteles.

Kreipkitės J
traciją visais

turėti

graliu

via*

"Draugo" adresas: 4545 Wtst
"Draugo" •dminis- SSrd S t . Gbkaago, HL 8 0 « i .
panaSiais

rtiltalaU

DRAUGAS,
4545 W. 8Srd 8tr„

ohk«co- m. «o*ras
njjHHiiftHiiiiii'iumuiiiiiiiiiiiiiiHiniHi

iiiiimmimiiiiiiiiiiMiiiiiimiuiiiiuiiiiiiii
Perskaitė

"Draugą*' duokita

J) kitiems paaiakaitytL

TRAGIŠKA POLITINE ISTORIJA
Kodėl JAV prievarta gražino karo belaisvius
P . ENTDREBCA

•

siu
tarnautojų net grasinimais t D R A U G A S , trečiadienis, 1980 m . balandžio mėn. 23 d.
verčiančių pabaitiečius, lenkus,
ukrainiečius, gyvenusius
prieš
1939 m. savo tėvynėse, nežiūrint
kad d a b a r jas v a l d ė Sovietu Sąjun
ga, ruoštis repatriacijai. Spaudi
jos vyrui JUOZUI KARIBUTUI ir seseriai JULEI ŠLAm o sustiprinimui d a ž n a i į sto
PELYTEI reiškiame širdingiausią užuojautą ir kar
vyklas būdavo pakviečiami So
tu liūdime.
vietų k a r i u o m e n ė s atstovai, k u 
Juozas ir Veronika Paplauskai
riems b u v o leidžiama apsilankyti
net pabėgėlių gyvenamose sto
Stasys ir Alma Paplauskai
vyklose.
ir šeimos

A. f A. ONAI KARIBUTIENEI mirus,

Daugelis lietuviu
pabėgėli v ti pasilikti 'belaisviams JAV. D a 
prisimena m a t y t u s v a i z d u s V o k i e ręs apklausinėjimą k p t R i c h a r d
tijojje, gyvenant stovyklose, p r i - R i e w a r t s pareiškė, k a d belais
\ e r s t i n o repatrijavimo į s a v o k i l  v i a m s n i e k o kito neliko, k a i p tik
mės kraštus. T a i b u v o d i d ž i a u  atstatyti n u o g a s krūtines ir pa
sias žmogaus n u ž m o g i n i m a s , v e r  rodyti t a i k i n į — savo širdį. P o
prezidentas
kuriam
čiant grįžti į k o m u n i s t u r a n k a s , šių įvykiu
T a i buvo sąjungininkų
gerų
n u o kuriu bėgo. P r i v e r s t i n a r e  laikui s u l a i k ė belaisvių grąžini santykių
su
Sovietų
Sąjunpatriacija pirmoje eilėje p a l i e t ė mą, bet Sovietinei Rusijai išvys gerų santykių su Sovietų Sąjun
New Haveno, Conn., Vasario 16-tosios minėjimo dalyvių dalis.
karo belaisvius, k u r i e k a r o m e t u čius s p a u d i m ą , belaisviai 1945 m . ga išdava. Jie pradėjo pašlyti
Nuotr. St. Lipčiaus
bufvo atvežti į Ameriką, vos tik rugsėjo 6 d. buvo pakrauti į laivą apie 1946 m . ir s p a u d i m a s prievar
karui pasibaigus. JAV v y r i a u s y  ir išsiųsti į Vokietiją. Pasirodė, tinės repatriacijos pradėjo atslūgbės pareigūnai niekad n e a t s i s a k ė kad septyni belaisviai buvo n e kad jie esą naciai, fašistai ir k a r o j
minties nuo priverstinio jų grąži rusu t a u t y b ė s . Jie b u v o grąžinti .usikakėlai, nenorį grįžti j palik-,
nimo. Paskutinėmis k a r o d i e n o  atgal į Ameriką. Belaisvius atida- tus n a m u s . U N R R A darbą per
m i s Sovietų Sąjungai u ž p u o l u s Į vė k o m u n i s t a m s mjr. SufMd N u - ė m u s I R O b u v o daugiau susirū
valstijoje, esančio skyriaus Japoniją, ji ten rastus a m e r i k i e - r e m b e r g n e t o l i Leipzigo. Juos p e r .
East St. Louis, Illinois gia
pabėgėlių
įkurdinimu
vadovu. Jis ne tik vadovaus Nord čius karo belaisvius p a ė m ė į s a v o j ė m ė d u irusu karininkai mjr. V. p i n t a
užjūrio kraštuose, negu privers
j A V > norėdamos greičiau Šaparovas ir Piotr Grečiskinas.
V E S T U V Ė S I K IŠLEISTUVĖS son kompanijos skyriui Atlantoj, i g\0^
tina repatriacija.
bet j a m suteikta teisė važinėti po į a t g a u t j sa V O belaisvius iš Sovietų
P o p r i e v a r t i n i o belaisvių ati
Jau y r a d a u g i a u kaip dvide
visą pasaulį, k u r yra kompanijos j Sąjungos globos, d a r ė jai viso- d a v i m o atėjo eilė ir pabaltiečiams.
šimt m e t ų , k a i p dr. Augustinas
skyriai, juos tikrinti ir tarnauto- i kiaušių n u d a i d u , k a d tik n e s u - U N R A b u v o įsteigta 1943 m. Jos llllllllllllllllllllllllllllllillllllllltllllillllll
ir Marija L a u č i a i iš Argentinos
jus instruktuoti darbe pagal pas- erzinus rusų.
s t a t u t e , b e kitų tikslų, buvo pa
atvyko į Ameriką. Jie apsigyveno kutinius technikos reikalavimus.
r>.
.
„. .
sakyta, k a d ji turės repartijuoti
M o u n t Olive, Illinois. Čia dr.
r i r m o j i prievartinio g r ą ž i n i m o k a r o belaisvius, kurių repatrijavi
A. Laucis ligi šiol sėkmingai ver
Kęstutis besimokydamas univer- į auka b u v o 153 k a r o b e l a i s v i a i ,
paimti
vokiškose m u i ji n e m a ž a } p a r o d ė stropu
čiasi privačia medicinos praktika. sitete prekybinius mokslus susi amerikiešių
m o , r e m d a m a maistu ir d r a b u 
Jo ž m o n a M a r i j a tvarko visus šei pažino su to paties skyriaus stu uniformose buvę r a u d o n a r m i e č i a i ,
Seniausia Lietuvių Radlo programa
žiais, k u r i e ryžosi grįžti į savo
mos reikalus. Su savimi iš Ar dente Winifred Marie Wylie. Ji kurie prievarta b u v o įjungti į v o 
Naujoj
Anglijoj i§ Stoties WLYN,
g i m t i n i u s kraštus. U N R R A t a r 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
gentinos jie atsivežė vienintelį 5 neatsilikdama n u o Kęstučio moks kiečių kariuomenę. J u o s atgafoe
n a u t o j a i , nevyudę repatnacijos,! 1 : 0 0 u 1 : 3 0 v a L ^ p i e t u _ j * ^
metų a m ž i a u s sūnelį Petrą Kęs le yra įgijusi bakalauro laipsnį, j n u s į Ameriką, jie buvo p a t a l p i n dama vėliausių, pasaulinių žinių san
tuojau
pat
įsigijo
ir
magistro
laips
ti Fort Dix netoli Nevvark, N . J b ū d a v o atleidžiami iš tarnybos.
tutį. G y v e n i m o aplinkybės nelei
trauką ir komentarai, muzika, dainos
do m a ž a m Kęstutėliui nei b e n d  nį. Ir taip du jauni studentai per valstijoje.
B e s i l a n k a n t vyr. U N R R A direk- be Magdutės pasaka. Sią programą
rauti su sau lygiais a m ž i u m i lie visą mokslo laiką nepertraukia
Sovietų Sąjunga 1942 m. bu toriui F. L a G u a r d i a lietuviai \ veda Steponas ir Valentina Minkai.
tuviukais, nei lankyti lituanisti m a i b e n d r a u d a m i 1980 m. balan vo paskelbusi potvarkį, k a d rau įteikė j a m peticiją, n u r o d y d a m i , j B i 2 n i o re ikalais kreiptis į Baltic Flo
nes m o k y k l a s . Nors ir tokiose džio 12 d. nužygiavo į Švento donarmietis, patekęs į vokiečių k a d lietuviai
pabėgėliai norėtų rists — gėlių bei dovanų krautuvę,

MOSU KOLONIJOSE

RADIO PROGRAMA

.
tautiniu
atžvilgiu
nedėkingose Ksavero bažnyčią St. Louis mies- į „elaisvę, yra laikomas t ė v y n ė s iš- grįžti į s a v o tėvynę, b e t kol ji 502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
sąlygose a u g d a m a s Kęstutis š i a n - te ir 1 3 M 4 d i e r K >s " J į . ^ s j ° - , daviku, jau n e k a l b a n t a p i e t u o s , yra sovietų Rusijos o k u p u o t a , jo 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
dieną gerai k a l b a ir rašo lietu jo prie altoriaus vedybinei prie- . k u r f e , b u v o | j u n g t i į v o k i e č i Ų k a _ kiu b ū d u negrįš ir priešinsis vi gaunamas dienraštis "Draugas' ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviškų knyviškai i r yra sąmoningas lietu saikai. Penkerių porų jaunų pa riuomenę. Vėliau šis p o t v a r k i s b u somis išgailėmis. U N R R A v a d o 
vių t a u t o s s ū n u s . Tą viską jis p a  mergių ir pajaunių ir per 200 vo atšauktas, bet b a u s m ė s d y d ž i o vybėje b u v o rusams
parsidavu- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
sisavino savos m a m y t ė s rūpesčių bažnyčioje esančių žiūrovų aki nesumažino, ir visi k a r o belais
ir pastangų dėka. Ji savo sūnelį vaizdoje jaunieji buvo prieš Šv. viai apie šį potvarkį p u i k i a i ž i n o 
nuo p a t m a ž e n s mokė n e tik k a l  Mišias sujungti amžinu moterys jo, k a s jų laukia sugrįžus į Sovie
tų Sąjungą.
bėti lietuviškai, bet skaityti ir r a  tės s a k r a m e n t u .
Mylimai mamytei
šyti. Kiekvieną n u o šeimos rūpes
Vestuvinės vaišės buvo 8 vai.
Bet kitos išeities n e b u v o , n e s
čių ir darbų atliekamą v a l a n  vakaro C h i p a n d Plank restorane, kieno gailia, to ir v a l i a . T a i su
A . f A.
dėlę ji skirdavo sūnelio auklėji St. L o u i s mieste. Didžioji restora prasdami savo likimo tragišką g a 
mui lietuviškoje dvosioje. Kai v a i  n o salė buvo perpildyta svečiais. lą 153 karo belaisviai kreipėsi į
VALERIJAI MOZERIENEI mirus,
kutis p r a m o k o lietuviškai skaity G r o j a n t orkestrui, svečiai vaišino JAV prezidentą su m a l o n ė s p r a 
jos sūnų, mūsų mylimą kleboną prel. D .A. MOZERĮ,
ti, ji p a r ū p i n o jam lietuviškos si puikiai paruoštais valgiais, už šymu negrąžinti į m i r t i e s n a g u s .
vaikaiti, mūsų dainų mokytoją, J0SEPH SALACK
spaudos atitinkančios vaiko a m - j g e r d a m i šiltais bei šaltais gaivi- Prezidentas H . T r u m a n a s jų p r a 
gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame
žių. Visos m o t i n o s įdėtos p a s t a n - Į n a n č į a } s gėrimais. Šokėjams buvo šymą atmetė. T a d a jie, n e m a t y 
gos vaiką
išmokyti lietuviškai; l a b a i
d a m i jokios išeities, n u t a r ė m a s i š 
ir kartu liūdime.
geros sąlygos pasišokti, nes kai nusižudyti, p i r m i a u s i a išpro
skaityti ir rašyti nenuėjo nie-į ^
'•
beveik be paliovos grojo vokuodami sargybinius ir juos už
Brighton Parko Lituanistines Mokyklos
kais. Šiandieną paklaustas Kęstu-. į v a į r į u
darbartinių ir senesnių puldami su pasidirbtais iš geleži
Vedėja, Mokytojai, TČYŲ Komitetas
tis, iš k u r m o k a taip gerai k a l b ė - : g į į j į muziką. Vaišintasi ir šokta nių lovų primityviais
ginklais,
ti lietuviškai, atsako: m a n o gero- j i k i v i d u r n a k č i o .
ir Mokiniai
kad, sargybiniams a t i d a r i u s iš
šios
m a m yašt ė sgaliu
rūpesčių
j r ^lietuvist a n - ,j ^
^
budami
prekybi
-u dėka
ne tik
į panaudos
I kulkosvaidžių ugnį, b ū t ų s u š a u
kai kalbėti, b e t ir rašyti.
menes! TIP« Kps-idyti- pvyko t r u m p o s g r u m t y n ė s ir
• " J 1 Be to,j n i n k a i , medaus
. Atlošta
g
|a ^ a i s v i a S S f e
L
esu gerai s u p a ž i n d i n t a s sa lieja-1 J - g - M * "
vių t a u t o s istorija. T a s Kęstučio
j darbo vietoje. Jaunajai | į i o l i k a . , b u v ° sužeistų ir penkioli
pasisakymas tikrai pasitvirtina, W . M . Laučienei nelengva h * , * * Į " " 1 ? "
Apie šį tragišką įvykį greitai
nes jis jau pasirodė su paskaita palikti savo gimtąjį St. Louis
per Vasario 16 d. šventės minėji miestą, tėvelius ir dvi jaunesnes pasklido žinios, s u j a u d i n u s i o s n e
tik vietos gyventojus, b e t ir d i p 
mą E a s t St. L o u i s mieste.
sesutes. Meilė visas kliūtis nuga
mielą žmoną RENĘ, dukrą DALIJį ir sūnus VYTAU
lomatus ir užsienio v y r i a u s y b e s .
Kęstučio tėveliai
pasirūpino, li.
TĄ ir KĘSTUTI &u šeimomis nuoširdžiai užjau
Iškilo karšti ginčai su Sovietų
kad jų s ū n u s pramoktų groti
Vietos lietuviai džiaugiasi Kęs Sąjunga, kuri prisispyrusi r e i k a l a 
čiame.
kuriuo nors muzikos i n s t r u m e n t u .
vo
grąžinti
visus
k
a
r
o
belaisvius,
tučio
pasiektu
mokslu
ir
tarnybo
'" Buvo apsistota
prie
pianino.
Sofija ir Juozas Graužiniai
Laikui bėgant, Kęstutis gerai p r a  je įvertinimu. Linki jaunajai po kur jie bebūtų.
Valstybės d e p a r t a m e n t a s atsi
mokęs p i a n i n u skambinti, susi rai l a i m i n g o s kelionės, sėkmės ir
klausė
ypatingo p a s i u n t i n i o M a s
domėjo sudaryti orkestrėlį. T a m e d a r n a u s šeimyninio gyvenimo.
kvoje
W
. Averell H a r r i m a n o , ku
pačiame M o u n t Olive miestely
J. Juodakis rio buvo teisinga n u o m o n ė — leis
je b u v o ir amerikoniukų, k u r i e

A. + A.
KAZIMIERUI GERMANUI mirus,

domėjosi m u z i k a ir gerai v a l d ė
kitus muzikos instrumentus. Kęs
tutis prikalbėjo du savo gerus
draugus m u z i k a n t u s ir sudarė or
kestrėlį iš trijų asmenų. T r y s
linksmo b ū d o ir pilni jaunuoliš
kos energijos j a u n u o l i a i nuo m o k s
lo laisvu laiku taip išsispecializavo grojime, k a d net pradėjo eiti
uždarbiauti, grodami įvairiuose
parengimuose ir susibūrimuose.
Per visą orkestrėlio egzistavimą
jam v a d o v a v o Kęstutis Laucis. Ką
jis u ž d i r b d a v o grodamas, viską
atiduodavo savo gerajai m a m y 
tei. Pinigai b u v o gerose rankose
išlaikyti iki Kęstučio didesnių už
simojimų.
Kęstutis pabaigęs Mt. Olive g i m 
naziją įstojo į S t Louis jėzuitų
1818 m e t a i s įkurtą universitetą.
Jame studijavo ir baigė prekybi
nius mokslus. įgijęs b a k a l a u r o
laipsnį nesustojo mokęsis, siekė
magistro laipsnio. Greitu laiku ir
magistro laipsnį įsigijo.

A.f A.
VALERIJAI MOZERIENEI mirus,

sūnui prel. DAMAZUI A. M0ZERIUI, Švč. Merge
les Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos kle
bonui, ir giminėms reiškiu nuoširdžią užuojautą.
Felix Mackavecius

Tėvui ir uošviui

A. f A.
KAZIMIERUI GERMANUI mirus,
VYTAUTE ir LIUD£ GERMANUS su šeima ir visus
gimines nuoširdžiai užjaučiame.
Dina ir Algimantas Bakčiai su šeima

EUDEI KIS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 So. California A v e n u e
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE A V E .
Tel. 422-2000

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITLAMCA AVE.

<P

Giedros Nasvytytei-Gudauskienes

STEPONAS C. LACK [LACKAVVICZ) ir SONOS

KOMPOZICIJOS
N O R Ė Č I A U S K R I S T I — N a u j a i d a i n o s mažiem*; ir j a u 
niem*.
K a i n a S2.00
— Sopranai
mento.

4 DAINOS
Ekumeninės pamaldos įvykusios Vokietijoj, Hiuttenfelde.

Baigęs prekybos mokslą, pra
dėjo dirbti didelėje St. Louis mies
te N o r d s o n prekybos kompanijo
j e P o kelerių sąžiningų ir s u m a 
nių d a r b o m e t ų kompanijos va
dovybė Kęstutį paaukštino t a r n y 
boje ir n u o šių metų balandžio
mėnesio jį paskyrė į Atlantą, G e o r 11

Nuotr. J. Sabo

JAY DRUGS

VAISTINE

2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629

piano

akompani
K a i n a $3.00

VIEŠPATIES
PASAULIS

— Žemam balanL

METŲ

— Populiarių d a i n ų c i k l a s .
K a i n a $2.00

LAIKAI

Užsakymas

siųsti:

D R A U G A S , 4545

Kaina

W.

63rd

1.00

Str.,

C h i c a g o , DL 6 0 6 2 8 . D l m o j a u s g y v e n t o j a i p r i d e d a 5 % t a k s ų .

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Atdara Šiokiadieniais nuo S *»L ryte Iki 10 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

sa

Tel. YArds 7-3401

2314 VV. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Highway, Palos Hills, III.

Tel. VIrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS

I

Perskaitę Draugą, duokite ji kitiems pasiskaityti.

1446 So 50th Ave., CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

I

8

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. balandžio mėn. 23 d.
x develando š v . Kazimiero
lituanistinė mokykla išleido sa
vo metraštį "Žvilgsnis atgal",
kurį paruošė I. Ardytė, A. Apanavičiūtė, V. Kašubaitė, L. Vyšnionis ir kiti talkininkai, mokyk
los vedėjos Vidos Bučmienės va
dovaujami. 132 puslapių iliust
ruotame leidinyje pateikta daug
mokyklą liečiančios medžiagos
ir mokinių darbų. Metraščio kai
na 2 dol. Galima gauti adresu:
V. Bučmienė, 17702 Crestland
Rd., Cleveland, Ohio 44119.

IŠ ARTI
IR TOLI
J. L VALSTYBĖSE

ZVAIG
ZD
UT£
s&ifr*-

— Nauja JAV LJS centro
valdyba. Kovo 29-30 d. Detroi
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos
skyriaus
te įvyko JAV Lietuvių Jaunimo
Redaguoja
i.
Plačas.
Medžiagą
siusti:
8206
W.
65th
Pfatce,
Chicago,
EL
60629
sąjungos tarybos atstovų suva
x Meno komisija prie Lietu
žiavimas. Po PLJS
kongreso
vių fondo. Pastaruoju metu, sunaujai išrinkti tarybos atstovai
aktualėjus lietuvių
dailininkų
LINKSMOS DIENOS
rinkosi darbui: diskutuoti IVrinktinių darbų telkimui ir išsau
KAIP AŠ GALIU PARODYTI
to
jo
Kongreso
nutarimus
ir
kaip
gojimui išeivijoje, tam reikalui
SAVO MEILĘ LIETUVAI
Draugės ir draugai suėję
juos įvykdyti gyvąja veikla. Vie
Lietuvių fondo tarybos yra pa
Rodo
savo įgudimą,
X Patikslinimas. Korespon nas iš svarbiausių šio suvažia
Saulė B . : ... eidama į bažny
tvirtinta atitinkama Meno komi
Nuo
kalvos
plačia alėja
sija: dr. G. Balukas (pirm.), dr. dencijoje iš Omahos, Nebr., vimo uždavinių buvo išrinkti čią ir prašydama Dievo, kad jis
Vejas ant lenčiūros1) vėją,
K. Ambrozaitis, dr. J. Račkaus "Draugo" balandžio 17 d. laido naują JAV LJS centro valdybą. saugotų
Lietuvą. Aš galėčiau
Žiūrinčius net baimė ima.
kas, —dr. A. Razma, P. Sodei je buvo praleista data. Turėjo Valdybos sąstatą suorganizuoti savo draugams pasakyti, kad
I paežerę atkilę,
ka, —dail. A. Valeška ir adv. P. būti: "Omahos lietuvių medžio ir vieneriems metams vadovauti Lietuva yra graži.
Seklius pakraščius išbraidę,
sutiko
Virgus
Volertas,
tarybos
Žumbakis. Ji, be kita ko, svars tojų ir žuvautojų klubas "Aras"
Ričardas
T.:
...
kalbėdamas
Kasa smėly duobę gilią —
to galimybes prie Lietuvių fon rengia Clevelando vyrų okteto atstovas iš Philadelpbijos — Pie
lietuviškai
Taip
pat
galiu
paro
Stato Gedimino pili,
tinės New Jersey apylinkės. Ba
do suorganizuoti atskirą dailės koncertą gegužės 17 d.'
Mėto,
vaikos, gaudo skraidę1).
dyti
savo
meilę
jai,
gerbdamas
x šakių draugiškas krabas j landžio 4 d. Philadelphijoje pirfondą.
Lietuvos vėliavą ir himną.
Jei gamtoje nusibodo,
Chicagoje dažnai paremia lietu ' majam posėdžiui rinkosi naujo
x JAV LB Vidurio Vakarų
Saulius E . : ... kalbėti lietu
Važiuoja žaisti į salę,
viškus reikalus bei spaudą. Ne ji JAV LJS centro valdyba. Sia
apygardos valdybos iniciatyva
Dengton aikštėj miesto sodo
seniai klubas paskyrė
"Drau me posėdyje buvo sudarytas viškai, eiti į lietuvišką mokyk
PiešS Geležiūnas Antanas, Marąuette Parko lit. mokyklos 3 sk. mokinys.
praeitą pirmadienį buvo sušauk
Ant račiūžų3) pokštus rodo,
lą.
Daugiau
skaityti
apie
Lietu
bendras
JAV
Jaunimo
sąjungos
gui" 20 dolerių auką, kurią
Džiūgauja, alasą kelia.
tas Chicagos lietuvių organiza
mums įteikė valdybos darbuo veiklos planas ir buvo pasiskirs vą, pasakoti kitiems ir rūpintis,
cijų ir L B apylinkių atstovų pa
būna labai šalta, kalnai pasida
tojas Juozas Jurkšaitis. Malo tyta pareigomis. Valdybos sąsta kad ji būtų vėl laisva.
BALIONAS
Nenuliūsta atsiminę —
sitarimas Lietuvos
pavergimo
tas
yra
sekaantis:
pirm.
Virgus
Darius
R.:
...
kada
a
š
ruošiu
ro ledingi, ir tada būna sunkiau
niai dėkojame.
Netoliausia linksmos dienos,
Vieną kartą buvo berniukas,
ir okupacijos 40-ties metų su
Lankyti šeštadieninę,
nusileisti neparvirtus.
x "Už sutrukdymą gerajam Volertas, vykd. vicepirm. Ri lietuviškas pamokas.
kuris pamatė balioną. Jis jį pa
kakčiai atitinkamai paminėti.
Šviestis,
pažinti tėvynę.
mantas
Stirbys,
vicepirm.
infor
Jonas S.: ... gerai mokyda
Žiemą yra visų mūsų laukia
"Draugui" siunčiu paramą" —
siėmė.
Kai
jis
grįžo
namo,
ma
Buvo sudarytas platus darbo ir
Žinok,
lietuviuk,
kiekvienas.
ma šventė — Kalėdos. Žmonės
rašo mums skaitytoja ir bendra maciniams reikalams Algis Šal- masis lietuvių kalbos.
mytė
neleido
berniukui
įeiti
į
vi
informacijos prezidiumas.
St Radžiūnas
privargsta besiruošdami Kalė
darbe M. Petrauskienė iš Hart čiūnas, sekr. Jūratė KrokytėLina M.: ... stengtis mokytis
dų, kol jis nepadės baliono ten,
x K. Donelaičio pradinės h* fordo, prašydama pakeisti adre Stirbienė, ižd. Vytas Volertas
doms, i bet kada ateina ta die
lietuvių kalbos, išmokyti lietu
kur rado. Berniukas turėjo la na, visi būna linksmi. Man labai
J
aukštesniosios lituanistinės mo- \ są. Kartu atsiuntė ir 10 dol. au (jr.),
ryšininkas
Vidmantas
) Lenčiūra — skateboard.
vių kalbos ir mokyti savo vai bai daug žaislų. Jis vaikščiojo
2
kyklos visuotinis tėvų susirin- i ką. Labai ačiū.
Rukšys, narys specialiems rei
) Skraidė — frisbee.
patinka
žiema,
bet
nenorėčiau
kus lietuviškai kalbėti.
3
ir norėjo, kad kas nors tą balio gyventi, kur nėra vasaros.
kimas bus šeštadienį, balandžio Į
) Račiūžos — roller skates.
kalams Vytas Maciūnas
Silvija B.: ... neužmiršdami ną nupirktų. Ėjo į visus namus,
26 d., 9:15 vai. ryto mokyklų
Visi valdybos nariai gyvena
Viktoras Izokaitis,
jos kalbos ir papročių.
ir visi atsisakė pirkti. Pagaliau
salėje. Visi tėvai raginami susi
Philadelphijos — Pietinės New
Marąuette
Parko
lit. m-los mok.
Lina G.: ... jeigu aš labai no surado vaiką, kuris norėjo tą ba
rinkime dalyvauti, pareikšti sa
Jersey apylinkėje ir jau nuo jau
GALVOSŪKIAI N B . 29
vo nuomones,
pageidavimus,
honą pirkti. Jis jam ir pardavė.
nų dienų reiškiasi lietuviškoje rėčiau išmokti lietuvių kalbą.
ŽIEMA MAN NUSIBOSTA
Linas
K.:
...
aš
galiu
kalbėti
idėjas, kad mokyklose darbas
Algis Rudaitis,
veikloje. Naujojo pirmininko
I
Man patinka žiema, nes gali
apie
ją,
nuvažiuoti
ten
ir
para
būtų sėkmingas ir našus.
Hamiltono
Vysk.
M.
Valančiaus
Virgaus
Volerto
žodžiais:
"Mū
KELIAUTOJO NELATMfc
lit. mokyklos mokinys. Kanada, ma eiti slidinėti, čiužinėti ir ki
sų uždavinys yra sujungti JAV šyti apie ją.
x "Chicago Sun-Times" iš
Ii 0 v
taip sportuoti. Šią žiemą a š dar
Per
14
mėnesių
B.
V.
NarayRenata J.: ... galiu mokytis "Jaunystės Aidai"
lietuvių jaunimą veiklai, sustip
spausdino kun. J. Prunskio laiš
nelabai daug kartų ėjau slidinė
ką. Laiško autorius klausia, ko ana dviračiu nuvažiavo 30,000 rinti JAV Jaunimo sąjungos vie lietuviškai ir neužmiršti kalbos.
VELYKŲ
ŠVENTĖ
ti, čiužinėti.
Saulius G.: ... kalbėdamas lie
dėl radikalai, kurie protestavo mylių pasiryžęs taip apvažinėti netus ir jau ruoštis sekančiam
A š rengiausi eiti s u mokykla
pasaulį.
Jis
perkeliavo
Aziją,
Didįjį Šeštadienį visi labai už
kongresui, kuris įvyks JAV-se tuviškai ir eidamas į lietuvišką
prieš JAV, tyli dabar, kai mili
į
Olimpiados
parką. Tikiu, kad
imti. Tėvelis krautuvėse perka
mokyklą.
jonai žmonių dėl komunistų Afriką, Pietų Ameriką, bet kai ir Kanadoje.
maistą ir visokius kitus daly tenai slidinėsime ir kitus labai
miršta Kambodijoje, kai Sov. atvažiavo į Chicagą, pavogė jo
Dariaus Girėno lit mokyklos kus. Mamytė su močiute ruošia smagius žaidimus žaisime.
PAS
LATVIUS
dviratį.
Pvusiia užpuolė Afganistaną ir
Kieme aš padarysiu iš sniego
— Tedis Zerinš, žinomas lat 7 sk. mokintai
si virtuvėje. Mums vaikams dau
kai Kuboj yra priespauda.
RESPUBLIKONŲ
namelį. Man labai nepatinka, kai
vis, energingas kovotojas dėl VIDURYJE BONA VANDUO giausia darbo su kiaušiniais.
PLATFORMA
x "Pirmųjų žingsnių", K. Do
Latvijos laisvės, buvo tinkamai
Aida šiukštaitė, reikia kasti sniegą. Antra, man
nelaičio lituanistinės mokyklos
Kai tik pradeda šalti, aš kiek
Respublikonai susirūpino pa įvertintas Freedom Foundation
Los Angeles lit m-los mokinė. labai nesmagu, kai kartais lyja
Chicagoje laikraštėlio nr. 3 iš
vieną
dieną
einu
pažiūrėti
mū
arba labai šalta ir vėjuota die
ruošti tinkamą rinkiminę plat organizacijos ir apdovanotas
"Saulutė"
leistas šiomis dienomis ir pasie
na.
sų kaimyno prūdo, ar jau už
formą. Tam reikalui sudarytas specialiu diplomu.
kė "Draugą". Paruošė mokytoja
šalęs.
Pirma
užšąla
pakraščiai,
Šiais metais aš norėčiau, kad
komitetas,
kuriam
vadovauja
— Chicagos latvių radijo va
VELYKŲ DŽIAUGSMAI
Danutė Bindokienė ir jos talki
žiema
nebūtų labai ilga. Žiema
o
viduryje
ilgai
dar
būna
van
ninkė I. Bukaveckienė. Pateikta sen. J. Tower. Norėdami patir landėlė perduodama penktadie
Velykos — tai Kristaus pri man už tai greitai nusibosta,
nemaža mokinių rašinėlių, eilė ti gyventoju pageidavimus, res niais nuo 9:30 ligi 10 vaL vak. duo. Vidurys užšąla, kai ilgai
sikėlimo diena, Velykos yra la kad ji nesibaigia su kovo mėne
publikonai
įvairiuose
įmestuose
Į
į
™
f
]
į
į
j
5
£
būna
šalta.
Kai
visiškai
užšąla,
raščių, piešinių ir kitų darbų.
bai džiaugsminga ir didinga siu.
praves apklausinėjimus. Chica-'
32 puslapiai.
— Dauguvos vanagų organi aš einu čiuožti su draugais.
Šventė.
goję tokie apklausinėjimai bus
Vytautas Mickus,
Karis Petruševičius,
x St. Kilmonas, čikagiškis, gegužės 23 d., kituose miestuo zacijos Chicagos padalinio vallietuviai turi daug velykinių Montrealio lit. m-los 7 sk. mok.
buvo į "Draugą" užsukęs ir, pa se — Davenporte, Ia., balan dybon išrinkti: Arvids Bardą Detroito "Žiburio" lit. m-los IV papročių. Vienas iš jų yra mar
(Žiūrėkite piešinėlį). Kuri sa
"Liepsna"
sinaudodamas paskelbtu išpar džio 18 d., Seattle/Tacoma, (pirm.), D. Priedalajs, Al. Zau- sk. mokinys. "Skambutis"
gučių marginimas. Margučiai
la vaizduojama šiame piešinė
davimu, nusipirko dįdesni lietu Wash., gegužės 2 d., New Yor- be, E g . Inka, Vikt. Kupreiciks,
yra dažomi augaliniais dažais ir
lyje? (5 taškai)
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viškų knygų kiekį.
P. Erdmanis ir Iv. Švanfelds.
KALĖDOS
išdailinami vašku. Antras Vely
ke birželio 6 d.
ATSAKYMAI
kų paprotys yra eiti į Prisikėli
Kalėdos,
Kalėdos,
o
kaip
gražu,
x Dėkodami už "Draugo" ka
NUŠOVĖ UŽPUOLĖJĄ
I Ledlaužis. 1) ledas, 2 Edis.
mo mišias.
Važinėjamės su rogutėmis, o kaip
ATSISTATYDINO
lendorių. aukų atsiuntė: po 5
TJ Medis.
smagu.
Velykų dieną — po bažnyti
dol.— Leonas Radvila, Nežino-. P. Donaldson, 49 m., su savo
TU 1) Rakąs, 2) argi, 3 ) kar
Merės štabo viršininkas W.
Vaikučiai lovytėj miega saldžiai,
nių pamaldų visi eina namo ir
nas: po 3 dol. A. Sulaitis. Ona d^uge restorane pavalgę, grįžo
Apie
pyragus
sapnuoja
gardžiai.
na,
4) rašau, 5) laka, 6 ) ša
Griffin ir įstatymdavystės ry
pradeda linksmintis. Pirma visi
Kašetienė,
Bernardas Žukaus- J automobilį, 58 gatvėj ir IndiaGvina
Jasevičiūtė,
bais, 7) ūmas, 8) virkis, 9 ) lan
na, Chicagoje. Pradėjus važiuo šininkas M. L. Brady atsistaty
kas. Visiems dėkojame.
Vysk. M. Valančiaus mok. VI sk. valgo pusryčius ir margučius kas, 10) —laisva.
dino.
Chicagos
administracijoje
daužo. -^Velykiniai pusryčiai pa
ti, iš automobilio užpakalio pa
mokinė Hamiltone, Kanadoj.
IV Botanika.
x Lietuvos Dukterų dr-jos šoko plėšikas B . C. Griffin, 24 pareiškė, kad prarado pasitikė
prastai praleidžiami su svečiais.
jimą
mere
J.
Byrne.
Jie
atsista
V Pelenės pasakoje (Cinderelvisuotinis narių
susirinkimas m., ir grasindamas peiliu, reika
Tradiciniai pusryčių valgiai yra
APIE KAIMYNU
kviečiamas bal. 27 d., sekmad., 1 lavo pinigų. Donaldsonas staiga tydino, kai iškilo kaltinimas,
margučai, šaltiena (košeliena), la).
SUNŲ ANDREW
vai. popiet Liet.
Tautiniuose sustabdė automobilį ir šūviu į kad jiedu patvarkę policijos tar
pyragaičiai, meduolis, beržo ša
Namuose 6422 S. Kedzie Ave. Į plčšiko galvą jį nušovė. Proku nautojų pakeitimus, kokių norė
ka, ežiukas, meduoliniai grybai,
GIMTADIEIS
Prašomos narės ir viešnios da roras nutarė, kad jis nušovė gin jęs kriminalinis sindikatas.
mišrainė (vinegretas), kumpis
lyvauti, (pr.)
Mokytoja: Kas ypatingo atsi
ir antiena. Po pusryčių visi iš
damasis ir nebus pakaltinamas,
IŠGELBĖJO
(Žiūrėkite piešinei}). Kurią
tiko
1809 metais?
eina į lauką pasivaikščioti ir
X Chicagiškių Dirvos skaity bet patrauktas teisman už lai
Lietuvos
vietovę primena šis Vy
Cikagietė Lula Wadden, 44
margučius paridenti.
Mokinys: Gimė A, Lincoln.
tojų susitikimas su Vytautu kymą neregistruoto ginklo.
tauto Didžiojo paminklas? (5
m., su savo vyru Cliftcn, 52 m.,
Mokytoja: Teisingai. O kas
Velykos yra smagios ir yra
Meškausku, pasaulinių įvykių
taškai)
NUKRITO LĖKTUVAS
laivuku grįžo iš stintų žvejo
viena iš mano mėgiamiausių įvyko 1812 metais?
apžvalgininku Dirvoje, rengia
nės. Prie kranto ji paslydo, tren
Mokinys: A. Lincoln šventė
švenčių.
Privatus
lėktuvas,
kuriuo
skri
mas Liet. tautiniuose namuose.
m
kė
galva
į
pakrantės
cementą
savo trečią gimtadienį.
Chicagoje. šį penktadienį 7 v. v. do 4 žmonės, nukrito ant stovin
Ginta
Parabmskaitė,
ir be sąmonės įkrito į MichigaRegistruojamasi tel 434-7270 čio automobilio, netoli nuo bap
Los Angeles lit m-los mokinė.
Keturių skaičių suma ir san
no
ežerą. Atsiskubino keli vy
LIETUVIŲ TAUTOSAKA
•"pas M. Valiukėną) arba 77&- tistų bažnyčios, pilnos žmonių,
"Saulutė"
dauga
lygi 8. Kokie tie skaičiai?
rai ir ją išgelbėjo. Moteris —
7707 f pas B. Kasakaitį)). (pr.) NaperviUėje. Keleiviai ir pilotas
Senovės lietuviai karvelį taip (5 taškai)
MAN PATINKA KALNAI
buvo sužeisti lengvai. Suteikus negrė, o iš šešių galbėtojų pen
pamėgdžiodavo: "Burkū, burkū,
x Lemonto Maironio Litua pirmąją pagalbą, buvo paleisti, ki buvo baltieji. Išgelbėtoji pa
Žiemą yra labai gražu, kai duokit žirnių!" (Saločiai). "Bur
IV
nistinės
Mokyklos Pavasario tik pilotas R. Hayward, 55 m., reiškė spaudoje jiems padėka.
visa žemė apsnigta, balta. Vai kū, burkū, pilnas aruodas gru
Balins įvyks gegužės 3 dieną Šv. paliktas gydytis.
Nutrynus daiktavardį, liko
kams labai patinka žiema, jie dų". (Šiauliai). "Burkū, burkū,
MILIJONINĖ APGAULĖ
Konstantino ir Elenos
graikų
tik jo galūnė -as. Kurios linksnet nejaučia, kad yra šalta. Vie
AREŠTAVO GĖRĖJUS
pati prie vaikų!" (Užpaliai).
bažnyčios salėje (111 ir Robertą
Tiriamas apgaudinėjimas Chi
nuotės
buvo tas daiktavardis,
ni čiuožia ant ledo, kiti mėto
Rd.i. Linksmą programą at
Juozapai seneli, sugauk man jei sakinyje jis ėjo veiksniu? (5
Daugiau kaip 100 žmonių bu cagoje. Susekta., kad buvo par
Kaimynų vaikas Andrew nė sniegą, o kiti važinėja rogu genelį. Aš genelį valgysiu, Juo taškai)
liks "Spindulio" teatro būrelis. vo areštuota Lincoln parite, ne duota vogtų lėktuvo bilietų už
tėmis.
ra labai gudrus.
bus vakarienė ir gros Korp! toli Belmont uosto, kai šeštadie- daugiau kaip milijoną dolerių.
zapėlį garbinsiu. (Mažeikiai).
Vieną dieną aš su broliu pasta
Jis
dažnai
žaidžia
su
degtu
Neo-Lituanų orkestras. Dėl sta : nio vidurnaktį piliečiai nesiskirs
OZONAS CHICAGOJ
GUDRI MERGAJT*
lų skambinkite R Barauskienei j tė, nors parkas uždaromas 11 v.
kais. Vieną kartą jam kelnės tėme tvirtovę ir su kaimynais
Viktoras: Praeitais metais
turėjome
sniego
karą.
Kai
mes
Pirmas šį sezoną, perspėji užsidegė. Aš jam liepiau kristi
(963-5827) arba i. Zubuuenel nakties. Daugelis girkšnojo al
Mokytojas: Jone, ką tu ge aš praradau savo gimtadieni
sušlapdavome ir atsibosdavo
(968-6123). (pr.)
koholinius gėrimus.
Areštuoti mas, kad atsirado perdaug ozo ir voliotis ant žemės, o jis tik mums kariauti, mes grįždavome riau norėtum turėti: pusę apel
Marytė: Kitaip sakant, tu pa
no, buvo pirmadienį. Ozono ten stovėjo. Aš peršokau per
į kambarį atsigerti karštos ka sino ar penkias dešimtąsias apel miršai savo gimtadienį.
x 18-kos karatų aukso puoš 53 vyrai. 24 moterys ir 35 jau pergausus kiekis buvo visuose
tvorą, pastūmiau jį ir vilkau per kavos.
sino;
mena — geriausia dovana artė nam eči ai
Viktoras: Ne, tos dienos vi
Cook, Du Page, Kane, Kanka- žolę tol, kol ugnis užgeso.
Jonė: Aš norėčiau turėti pu
jančioms progoms: mokslo bai
Mūsų
šeima
labai
mėgsta
AUKSO PARODA
kee, Kendall, Lake, McHenry,
sai nebuvo.
Andrew kartą padegė popie slidinėti. Mes neseniai grįžome sę apelsino.
gimo, pirmos komunijos, gimta
Labai turtinga Kolumbijos Will apskrityse. Esant perdaug
Marytė: Tad tu gimei vasario
Mokytojas: Atsargiai, gal
dienių. Motinos dienos ir kt. Pa aukso dirbinių paroda "Gold of ozono, tomis dienomis turin rinį lėktuvą ir uždegęs jį paleido iš Michigar.o, o kitą mėnesį pla
29 dieną.
sinaudokite šiuo metu žemomis EI Dorado" atidaroma ketvirta tiems širdies ir plaučių negala skristi. Už keletos minučių nusi nuojam važiuoti į Colorado. Per vok! Kodėl?
Viktoras: Ne, buvo kita data.
Jonė: Nustosiu daug sulčių,
nai mano tėveliai nupirko man
aukso kainomis. Skambinkite i. dienį Field muziejuje, 12-toj vimus reikia susilaikyti nuo sun leido pelenai.
Kaip Viktoras prarado savo
jei
apelsiną
piaustysiu
į
dešimt
slides.
Man
patinka
aukšti
kai
Arvydas
Budreclds
u- V. šimaičiams tel. 763-0337. gatvėj prie Michigano ežero kaus darbo ir būti daugiau na
1
gimtadienį?
(10 taškų)
nai, nes greitai gali lėkti. Kai k dalių.
Bostono lit m-ia. "Švilpukas*
(ak.) Chicagoje.
muose.

CHICAGOS
ŽINIOS
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