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Varšuva. — Lenkijos vyriau
sybė padarė katalikų Bažnyčai
didelių nuolaidų, kurty vyskupai
reikalavo jau daug mėty. Gegu
žės 2 d. Bažnyčios sluoksniai ati
dengė, kad Lenkijos vyriausybė ne
bešauks kunigų seminarijų stu
dentų į karinę tarnybą. Ryšium
su tuo apie 200 klierikų, kurie
tarnavo kariuomenėje, Velyky
proga gavo specialias atostogas
ir vėliau buvo paleisti iš kariuo
menės.
Bažnyčios atstovas kun. Franciszek Goscinski paskelbė, kad po
15 metų ginčų Lenkijos valdžia
nutarė neišskirti kunigy ir kity
Bažnyčios darbininkų iš sociali
nio draudimo programos. Tas
reiškia, kad apie 6,000 kunigų
gaus valstybės pensijas. Charak
teringa, kad Lenkijos vyriausybė
leido Bažnyčiai platinti ir Vati
kano laikraštį „L'Osservatore
Romaną", kuris neseniai pradė
tas spausdinti ir lenky kalba.
Pirmo numerio atsiųsta 6,000
egzempliorių ir visi išplatinti be
jokių sunkumų. Valdžios pareigū
nas pasakęs: „Vežkit ir platinkit, kiek norit".

NR. 107

Jugoslavai išbandys
kolektyvinę valdžią

TEISMAS ASTRAVE
Prieš prasidedant teismui Ast
1979 m. rugsėjo 18 d. į Astra ravo advokatas Savič pasikviečia
vo teismo salę prisirinko nepapras Angelę Ramanauskaitę ir įkalbi
Devyni prezidentai, 23 partijos vadai
tai daug žmonių. Dauguma JŲ — nėja, kad teisiamoji jį imtu ad
Belgradas — Tūkstančiai ju dys įtraukti Jugoslaviją į savo sa
atvykę iš Vilniaus, Kauno ir kitu vokatu. Derybos nesiseka. Tada
goslavų susirinko prie geležinke telitų eiles. Maskvai labai nau
Lietuvos vietovių ir tik aštuone advokatas pasiūlo, kad Rama
lio, kuriuo Jugoslavijos preziden dinga būtų turėti savo žinioje ju
tas atsiųstu partijos ir saugumo. nauskaitė parašyty raštu, jog at
to Tito kūnas buvo atvežtas iš goslavų Viduržemių jūros uostus.
Teismo salė — visiškai mažas sisakanti jo paslaugų. Taip ir bu
Ljubljanos į Belgradą. Laidotu Tas įvarytų kylį į Nato jėgas, bū
kambarys: trys suolai publikai, vo padaryta.
vės įvyks ketvirtadienį. Jau pa tų galima didinti spaudimą Grai
ant kuriu atsisėdo apie 30 žmo
Viename teismo kambaryje sė
skelbta, kad Amerikos delegaci kijai, Italijai. Užsibaigtų "revizionių. Dar tiek pat ar daugiau grū dėjo nuo žmonių pasislėpęs če
jai vadovaus
viceprezidentas nizmas", kuris teigė, kad visos
dosi už suolu, „teismo salės" šo kistas iš Kauno, kuris parengti
Mondale.
Pranešama,
kad daly komunistų partijos —lygios, kiek
nuose ir priekyje. Įėję į salę teis nio tardymo metu visą dieną pra
vaus Jungtinių Tautų sekretorius viena tvarkosi pagal savo vidines
mo pareigūnai pradėjo reikalau kaitavo,
profilaktiškai
švies
VValdheimas, Kinijos partijos pir sąlygas.
ti, kad visi stovintieji apleistų sa damas Ramanauskaitę, kad ji
mininkas ir premjeras Hua Guolę, tačiau niekas nenorėjo išeiti, esanti „vanagų" (t.y. valdžios ne
Apžvalgininkai mano, kad
feng, V. Vokietijos kancleris šiuo metu sovietai turi pakanka
— važiuota 100 ar daugiau kilo kenčiamu kunigų) suklaidinta, o
Schmidtas, Japonijos premjeras mai rūpesčių ir spaudimo Jugos
metru ne tam, kad pastovėtu lau tikrieji kaltininkai esą jie — „va
Ohira, Švedijos karalius Carl Gus lavijai nepradės. Atmetama gali
ke už dury, kai tuo tarpu bus tei nagai".
tav, Indijos premjerė Gandhi, mybė, kad Maskva ruoš karines
siamas visiems artimas fr brangus
Apie 11 vai. prasideda teismas.
Kubos diktatorius Castro ir daug jėgas Jugoslavijai prijungti prie
asmuo. Kažkas pasiūlė, kad išeity Savo vietas užima Astravo proku
kity. Jugoslavijos žirny agentūra savo bloko. Po sovietų invazijos
iš salės partijos ar komjaunimo roras Abromovič, teisėjas Chalko
paskelbė, kad atvyks ir soviety Čekoslovakijoje Tito labai sustip
atstovai, kadangi teisiamoji jiems tarėjai — Zeniuk (moteris) ii
prezidentas Brežnevas. Jugoslavi rino Jugoslavijos liaudies gynybą
nepažįstama, tačiau šitie, tarsi Volkov ir advokatas Savič, nuo
ja paskelbė savaitės gedulą.
prišalę prie suolų, net nesujudė kurio paslaugu Ramanauskaitė
— O N O (Opsta Narodna ObraTito mirtis pirmą kartą išban na). Šiai armijai priklauso visi ju
jo. Jaunas pareigūnas net supra atsisakė.
dys jo įsteigtą "kolektyvinę pre goslavai nuo 16 metų amžiaus.
kaitavęs aiškino, kad, jei salė bū
Teisėjas skelbia teismo pradžią
zidentūrą". Jugoslavija bus val Tito, prieš atsiguldamas į ligoni
tu didesnė, visus leistu, o dabar
ir
kad bus nagrinėjama Angelės
doma devyniy prezidentų, kurie nę, pasakė savo kalboje, kad Ju
laikinai teismas įsikūręs „lenkomnusikaltusios
keisis. Jų darbą prižiūrės 23 par goslavai turi dirbti, lyg niekad
natoje" (Lenino kambarys) ir jis Ramanauskaitės,
Saulius Povilas Pečeliūnas, lietuvių kalbos mokytojas okupuotoje Lietuvoje,
prieš
Baltarusijos
TSR
B
K
139
Britų
ministeris
tijos vadų prezidiumas. Šiai va nebūtų karo, tačiau kartu turi
buvo okupantų apkaltintas lietuviška veikla,
ilgai kratytas, tardytas ir
nieko negalįs padaryti. Vienas ki
dovybei teks tvarkyti federaciją, taip elgtis, lyg karas kiltų rytoj.
tas iš salės išėjo, o kiti liko. Teis str. 1 d., byla. Vertėju pakvies S. m. sausio 9 dieną suimtas.
patarė laukti
kurios gyventojai kalba keturio Sakoma, kad ONO galėtų per ke
mo tvarkdarys parėkavo ir apri tas Boleslovas Ivaškevičius (?)
iš
Kauno,
baigęs
aukštąjį
mokslą,
Washingtonas.
—
Britanijos
už
mis kalbomis, turi du alfabetus, lias dienas mobilizuoti 8 milijo
mo.
lietuvis ir tobulai mokantis lietu
sienio reikalų ministeris lordas tris religijas. Jau ir Tito laikais nų armiją. Ši teritorinės gynybos
Į teismo salę įeina apysenis vy vių ir rusu kalbas. Teisėjas pa
Carringtonas pirmadienį lankėsi būdavo opozicija centrinei val jėga turi modernių ginklų, jy tar
ras su cigarete dantyse ir prade siūlo pradėti versti.
Washingtone, susipažino su nau džiai. Garsiausi opozicijos vadai pe priešlėktuviniy patranky, ra
da dėlioti ant stalo kažkokius po
— Bus klausoma byla baudžia
juoju valstybės sekretoriumi Mus- buvo senas Tito bičiulis Milo- ketų. Kiekviena įstaiga, kiekvie
pierius. Vėliau paaiški, kad tai mojo..., — pradeda vertėjas ir nuo
kie ir 20 minučių kalbėjosi su van Djilas, reikalavęs didesnių nas fabrikas ar ūkis turį savo O
teismo sekretorius. Į teismo salę latos užkliūva. Pasirodo, kad ji-s
prezidentu Carteriu. Ministeris laisvių ir konservatorius Aleksan- NO dalinius su numatytais pla
atvedamas būrelis mokinuku, jie nemoka gerai kalbėti nei lietu
patarė JAV vyriausybei nesigrieb- der Rankovic, kuriam ty laisviy at nais kur žygiuoti, ką veikti už
bus liudytojais. Vaikui lydi Gi viškai, nei rusiškai.
Sugrįžta ŽUVUSIŲ amerikiečiu palaikai
puolimo atveju. Pripažįstama,
ti karinių veiksmų prieš Iraną, rodė per daug
rių aštuonmetės m-los mokvtojas
Londonas. — Irano ambasados i kurie reikalauja Irano pietuose nes tas pakenksią Amerikai visy
kad
karo atveju ONO būtų stipri
(Bus
daugiau)
Tarp įtakingesnių Tito įpėdiLukša,
okupacija Londono centre pirma. Į įsteigti autonominę Khuzestano musulmonų akyse. Jo nuomone, niy minimi Vladimir Bakaric, parama reguliariai 260,000 vyry
i dienį užsibaigė, kai specialus bri- j provinciją. Irano prezidentas Ba tyli diplomatija greičiau išva kuris prižiūri vidaus reikalus ir kariuomenei.
tų karo aviacijos dalinys SAS į n: Sadras, tororistams okupavus duos Irane kalinamus amerikie saugumą. Jam tenka ypač sau
(Special Air Services) puolė am-j ambasadą, keliskart pasakė, kad čius. Jei jie iki gegužės 17 d. ne goti nerimaujančius
kroatus.
basadą nušovė tris teroristus, Į iraniečiai pasirengę tapti kanki- bus paleisti, Europos Rinkos vals Makedonietis Lazar Kolisevski
Popiežius Konge
vieną suėmė, vieną sužeidė ir iš- j niais, mirti už savo tikėjimą. Kai tybės, Japonija ir, gal būt, Kana laikomas aršiu "revizionistu", so
Rrazzaville. — Popiežius Jonas
vadavo visus 19 įkaity. Londono! įkaitai buvo išlaisvinti, Bani Sad- da pradės Iranui ekonomines vietų politikos priešu. Užsienio
Paulius
II-sis iš Zairės nuvyko
sankcijas.
policija buvo apsupusi pastatą, ras pasuntė Britanijos premjerei
reikaly tvarkytojas Milos Minic,
iškrausčiusi gretimy pastatų gy telegramą, kurioje pagyrė brity
serbas, esąs didelis nesusirišimo į marksistinę Kongo liaudies res
publiką, kur jis pasakė komunis
ventojus
ir
užtverusi
visą
gatvę.
policiją.
Per 20 metę išbe pusantro milijono
— Vakar įvyko pirminiai rin idėjos šalininkas ir vykdytojas.
tų
partijos vadui ir prezidentui
Teroristai, nesulaukdami Irano
Premjerė Thatcher susitiko su
Tarp vyresnio amžiaus vady, ku
Miami. — Floridos gubernato metų nebeskelbia savo ekonomi vyriausybės nutarimo vykdyti jy SAS dalinio komanda, dalyvavu kimai Indianoje, šiaurinėje Ka
Denis
Sassou-Nguesso, kad Baž
rie valdė Jugoslaviją kartu su Ti
rius Bob Grabam pareikalavo, nių plany, neskelbia "socializ reikalavimus, pradėjo žudyti lai sia ambasados atėmime iš teroris rolinoje, Tennessee ir Kolum
nyčia
siekia
laisvės skleisti evan
to, minimas 55 mėty slovėnas
bijos
distrikte.
Rinkimai
kan
kad federalinė vyriausybė pa mo laimėjimy". Tais metais ga komus įkaitus. Pirmas buvo nu tų, iir jiems padėkojo už gerai at
Stane E>olanc, kuris prižiūri pra geliją ir nemano kištis į politi
skelbtų Floridoje pavojaus padė myba atsiliko 2.2 nuoš. nuo vy šautas Irano ambasados spaudos liktą darbą. Vidaus reikalų mi- didatams davė 223 demokratus
monės savivaldą. Įtakingas yra ką. Įdomu, kad pirmasis Kongo
tį. Per dvi savaites į Floridą atvy riausybės užsibrėžto plano. Būty ryšių karininkas ir jo kūnas bu nisteris William Whitelaw pasa ir 140 respublikonų delegatų į
komunisty partijos prezidiumo prezidentas buvo katalikų kuni
ko iš Kubos 15,500 naujy pabė- dar blogiau, jei Maskva nerem vo išmestas į gatvę. Teroristai kė: „Ši operacija parodys, kad partijų konvencijas.
pirmininkas 52 mėty Branko Mi- gas Fulbert Youlu. Po komunis
gėliy. Jiems nebeužtenka priėmi tų Kubos režimo. Spėliojama, paskelbė, kad jie nušaus po vieną mes Britanijoje netoleruosime te — Skilimą demokratų parti
kulic, kroatas iš Bosnijos. Pirmi tų perversmo prieš trejis metus
mo vietų, trūksta valdininkų, pa kad per metus sovietai prisideda įkaitą kas pusę valandos. Po ant rorizmo. Pasaulis turi tai žino joj pailiustruoja sen. Kennedžio
pirmas valdžios sušaudytas žmo
kampanijos vedėjo Paul Kirk ninko pareigos irgi kasmet ati
stogės, maisto, vandens, vaistų. po 3 bil. dol. Sovietai superka rojo įkaito nušovimo SAS kariai ti".
gus
buvo katalikų kardinolas Emi
paskelbtas reikalavimas, kad iš duodamos kitam asmeniui. Dar
Keli šimtai praleido nakį Miami Kubos cukry, importuoja nikelį puolė ambasadą ir užbaigė še
le
Biayenda,
kurio kapą popie
Pirmadienį Irano vyriausybė
minimas Stevan E>oronski, 61 m.,
Orange Bowl futbolo stadijone, ir eksportuoja pigiomis kainomis šias dienas užtrukusią okupaci perdavė devynis karstus graiky pareigų pasitrauktų demokratų
žius aplankė.
partijos pirmininkas John Whi- kolektyvinės prezidentūros narys.
kiti miega kariuomenės sandė naftos produktus ir kitas prekes.
ją.
katalikų arkivyskupui Hilarionui te, nes jis esąs šališkas ir pa Šiuo metu prezidentu yra Koli
Kongo valdžia ilgai nenutarė,
liuose, karo aviacijos bazės Egli
Pasirodžius maisto produktų
Irano vyriausybė, išgirdusi, Capucci ir Vatikano nuncijui. laikąs prezidentą Carterį.
sevski, tačiau nuo gegužės 16 pre ar leisti popiežiui laikyti šv. Mi
ne angaruose.
stokai, Castro valdžia leido atgai kad jos diplomatai išlaisvinti, pa Karstai buvo išsiųst: į Šveicariją,
— Pietų Korėjoj 4 asmenys zidentu turi tapti Bosnijos . Her šias. Sekmadienį darbininkai vi
Kataliky konferencijos parei vinti Kubos turgavietes, kuriose skelbė, jog jie „laimėjo". Puoli kurios vyriausybė perdavė juos
cogovinos atstovas Cvijetin Miįa- są naktį statė platformą ir pa
gūnė Janioe Pittman paskelbė, žemės ūkio gamintojai gali par mas pastate sukėlė spn^imus ir JAV ambasadoriui Richard Vine. nuteisti mirti, 72 kalėjimų nųo tovic, dabartinis viceprezidentas. maldose dalyvavo apie 200,000,
kad jos organizacija jau surado duoti mėsą, daržoves, pieno pro gaisrą, kuris padarė sunkiy nuos Karstuose yra žuvusių Irane JAV 8 mėn. iki gyvos galvos už pri
Pasaulio spauda plačiai spėlio nors Konge yra tik pusantro mil.
klausymą komunistų šnipų liz
globėjus ("sponsorius") 15,000 ku- duktus, kiaušinius, gėles laisvos tolių.
kareivių kūnai, gerokai apdegę. dui.
ja, ar Sovietų Sąjunga dabar ban gyventojų, pusė jų katalikai.
biečiy. Trečiadienį jie iš laikinų rinkos kainomis.
Britanijos aviacijos specialios Kareiviai žuvo, kai helikopters
stovyklų bus pradėti gabenti į
SaKa ekonominiy priežasčiŲ tarnybos pulkas buvo įsteigtas susidūrė su transoorto lėktuvu
Graikija išrinko
nuolatines apsigyvenimo vietas.
kubiečius iš namy stumia ir II-jo Pasaulinio karo metu. Jo ka-4 balandžio 25 d. bandyme išvanauj4 prezidentą
Prezidentas Carteris
pasakė įprasti komunistinės diktatūros riai paruošiami kovoti už fron duoti Irane laikomus amerikie
•pirmadienį, kad Amerika atviro atributai: laisviy varžymai, tikė to linijų, priešo žemėje, kur jie čius. Nors Amerika skelbia, kad
Atėnai. — Trečiajame Graiki
mis širdimis ir rankomis priims jimo persekiojimas, cenzūra, reži vykdo sabotažo veiksmus, puola žuvo asiuonj kareiviai, tačiau
jos parlamento balsavime prem
dešimtis tūkstančių naujy pabė- mo agenty baimė, nuolatinis strateginės svarbos objektus, nu sakoma, kad tik keturi kūnai yra
jeras Constantine Caramanlis bu
valdžios melavimas, persekioji traukia komunikacijos ryšius. Pul pilni, nesubyrėję į nedidelius ang
gėliy.
vo išrinktas prezidentu. Jis pa
Cleveland. — Minint muz.
Kubos komunistų partijos or mai, teroras. Nuo komunizmo ko šūkis yra: „Kas išdrįsta, lai- lies gabalus. Tuo paaiškinama,
keis 5 metų kadenciją užbaigusį
ganas "Gramma" kasdien pirma įsigalėjimo per 21 metus Kubą pa mi .
kad Iranas sudėjo palaikus į de Alfonso Mikulskio 50 mėty mu
prezidentą Tsatsos, kai tas sugrįš
zikinės veiklos ir Čiurlionio an
jame puslapyje skelbia statistiką: liko 1.5 mil. kubiečių. Gyvento
Iranas skelbė, kad jo ambasadą vynis karstus.
iš Jugoslavijos Tito laidotuvių.
"Šiandien 94 laiveliai laukia Ma- jus labai pritrenkė jauny vyrų okupavo Irako agentai. Teherano
Paaiškėjo, kad kai kurie Irano samblio gyvavimo 40 metų su
Caramanlis jau paskelbė išeinąs
riel uoste. Vakar 859 antisocia- siuntimas į Angolą, į Etiopiją, iš vyriausybė nė nemanė vykdyti te valdžios fanatikai nenorėjo taip kaktis, gegužės 4 d. JAV LB Kul
iš parlamento. Vakar turėjo įvyk
kur kas savaitę grįžta laivai su ŽU roristų reikalavimų — išleisti ka lengvai atiduoti amerikiečių kū
lūs elementai paliko Kubą".
ti paskutinis Graikijos vyriausy
Komentatoriai pripažįsta, kad VUSIŲ kubiečių kūnais. Apie lėjimuose laikomus Irano arabus, nų. Kai kurie siūlė reikalauti mai tūros tarybos pirmininkė Ingrida
bės posėdis.
Fidelio Castro nutarimas išleisti 850.000 kub:ečiy apsigyveno Ame
nais už kūnus buvusio Irano ša- Bublienė įteikė muz. A. Mikuls
savo režimo priešus yra dalinai rtkoje. Kiti įsikūrė Meksikoje, Ve- lys). Jo Amerikoje
kiui 1980 mėty tūkstančio dole
gyvenanti cbo.
iššauktas ekonominiy sunkumy. necueloje, Kolumbijoje, Panamo motina a;škino pareigūnams, kad
Washingtone senato ginkluotų rių muzikos premiją. Šia premija
KALENDORIUS
Jau penkeri metai Kuba neįvyk je, Ispanijoje.
tas "pamišęs arklys" buvęs kijėgy komitetas pradeda tyrimus, Kultūros taryba norėjo atžymėti
Gegužės 7 d.: Stanislovas,
do savo ekonominių plany. Ko
Amerikos imigracijos valdinin tas panašia pavarde vyras — Jo- kodėl nepavyko žygis Irane, kur
ir
pagerbti
muz.
Mikulskį
už
jo
Domicėlė,
Butautas, Danutė.
munistinis planavimas ar jo stoka kai, padedami kubiečių, tikrina ze Rodriguez Vazquez, o ne jos buvo planuojama išvaduoti dip
Gegužės 8 d.: Agatijus, Ber
privedė prie tokiy nenormalu- naujųjų pabėgėlių praeitį. Vie sūnus. Amerikos FBI turi suėmu lomatus. Liudininkais į komitetą nuopelnus Lietuvos liaudies dai
ta, Mingaila, Audrė.
my, kad rinkoje pilna bulvių, nas buvo įskųstas, kad jis Cast si 135 kubiečius, kuriy likimas kviečiami šio žygio vadai: Irane nos ir muzikos kėlime k įsijungi
Saulė teka 5:41, leidžiasi 7:54.
tačiau nėra kity daržoviy, trūks ro saugumo policijoje buvo labai paaiškės vėliau. Tai Castro iš grupei vadovavęs pulk. Cbarles me į bendrą muzikos meno puo
ta mėsos, maistas dalinamas pa žiaurus kaliniams: mušeika, kan leisti kaliniai. Kai kuriems nusi Beckvvith, visos operacijos vadas
ORAS
gal valdžios išduotas korteles. kintojas, skundikas. Jose Ramirez kaltėliams valdžia grasina 4 me gen. James Vaught. Panašius ty selėjimą. Šios muzikos prem'jis
Saulėta, temperatūra dieną
Trūksta drabužiy, trūksta butų. Vazquez kubiečių buvo pramin tų kalėjimu, jei jie nevažiuos į rimus veda ir Atstovų Rūmų ko mecenatas yra Lietuvių Fon
60 L, naktį 46 L
MJkuiakta
Castro režimas jau nuo 1976 tas "caballo loco (pamišęs ark- Amerika.
das.
mitetą*.

Britai išvadavo
Irano ambasadą

Floridoje kubiečiams
jau trūksta vietos

Muzikui A Mikulskiui pirmoji muzikos premija

mm
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokest|, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
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Ypatingas darbymetis. Sį sek dinio darbo — jaunimo auklėji
madienį — didžioji šventė — mo sueigose — šios sukakties mi
trisdešimtosios sukakties metu už nėjimo darbuose dalyvauja daug
baigimas. Laimingu sutapimu, sesių. Minėjimo garbės pirmi
šventė bus Motinos dienoje. Kam ninkė — tunto globėja, lietu• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sarūpi lietuviškoji skautybė, žino vos gen. konsule s. J. Daužvardien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j V o nuožiūra. Nesunaudotų straipskaip brangi buvo Motinos die dienė — mūsų sesė konsule.
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
nos šventė skautams Lietuvoje. Šventės rengimo pirm. v. s. Da
I anksto susitarus. Redakcija už
Tą dieną kiekvienas skautas ir nutė Eidukienė. Sesė Danutė prieš Kernavės tunto skautės sueigoje rašo korespondencijas "Skautybės Keliui'
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų t u r i n j neatsako. Skel8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų jaunos prisiunčiamos gavus
skautė prisisegdavo gėlę savo ma 30 metų, tuntui kuriantis, buvo
8:30 — 12:00,
j prašymą.
mos ir Motinos Tėvynės pagerbi pirmoji vyr. skaučių drauginin
surinkimas
ir
projekto
paruoši
bą.
Jų
kalbos
buvo
labai
įdomios
tunto
vėliavą,
sugiedojo
Lietuvos
mui. Ne vienam iš mūsų, įsto ke, vėliau dviejų draugovių stei
jusių į LSS jau išeivijoje, buvo gėja, ilgametė vadovė, tuntinin mas užtruko daugiau metų lai ir labai greitai prabėgo laikas. himną. Kernavės tunto tuntinin
perduoti šie gražūs papročiai. Vo kė. Jai padeda daug sesių: šven ko. Paskatintas tėvų, vadovų-vių Sesei Vandai net pritrūko laiko kė pasveikino seses ir palinkėjo, tunto iždininkė, pranešė apie tuntininkės. Sukaktuvinės „Gijos"
kietijoje laikydami patyrimo laips tės planavime ir paruošime prisi ir istorikės dr. Vandos Sruogienės ir nespėjo užbaigti aiškinti apie kad paukštytės būtų geros skau tunto piniginį stovį. Margos drau stovyklos (1979) viršininke buvo
nių egzaminus, Motinos dieną deda v. s. J. Mikutaitienė, ps. R. patariamas, paruošė spaudai Lie liaudies dainų kategorijas (mes tės. Dubysos draugovės paukšty govę aplankė tuntininkė Marytė v.s. R. Kučienė; šventės, įvyksian
dar turėjome skautišku švenčių Smolinskienė, v. s. R. Kučienė. tuvos istorijos vaizdinę santrau mielai norėtume dar išklausyti čių draugininke Jolanda Budels- Mažeikaitė-Utz ir diskutavo tė čios gegužės 11 d., rengimo pir
ką, labai tinkamą lituanistinių pabaigą, jei sesė sutiktų vėl kytė perskaitė įsakymus.
sąraše.
vų ir tunto bendradarbiavimą, mininkė yra v.s. D. Eidukienė;
Skaučių rašinio konkurso komisi mokyklų naudojimui. Šis jo pir
pas mus ateiti). Sesė Mirga leng
Sesės: Gailutė Sabaliauskaitė ir prašydama tėvus pasisiūlyti į nau sukaktuvinio leidinio redaktorė
jai
vadovauja
pirmoji
tunto
tunAušros Vartų tunte ši šventė
masis leidinėlis iš spaudos išėjo vai ir aiškiai pasakojo apie LSS Lydia Jurcytė, išlaikiusios III pa ją tėvų komitetą. Deja, savanorių
— v.s. A. Namikienė; skaučių rataip pat ypatinga. Nuo pirmųjų tininkė s. Nina Norienė, jai pa-i 1979 m. pabaigoje.
tarybos sudėtį (pagaliau mes su tyrimo laipsnio egzaminus, davė neatsirado. Tėveliai buvo vaiši
tunto dienų lietuvaitė skautė bu deda v. s. H. Plaušinaitienė ir v. i Vertindami jaunojo Viliaus pratome!). Mes daug išmokome
(Nukelta į 5 pusi.)
paukštyčių įžodį ir pasipuošė pir- j nami kavute ir pyragaičiais. Su
vo pavesta Motinos Marijos glo s. R. Kučienė. Piešinių vertini Dundzilos darbštumą ir ryžtin ir labai dėkojame sesei Vandai
mais skautiškais kaklaraiščiais.
eiga užsibaigė tradicine skautiš
bai. Iš buvusios Seserijos Vr. mo komisijoje yra jau užaugusios gumą, tikime, kad jam pavyks įgy Aleknienei ir sesei Mirgai Rim
Paukštytės:
Lyana
Ancevičiūka daina.
skautininkės v. s. Onos Zailskie- jaunosios dailininkės — ps. f ii. vendinti savo svajones — baigti
Advokatų Draugija
vičiūtei.
ė,
Vida
Damijonaitytė,
Taga
GleVilija Traškaitė,
nės turime tuntui skirtą Aušros J. Eidukaitį-Okura, ps. D. Gela- universitetą su moksliniu laips
Rasa Tijūnėlytė, veckaitė, Rūta Lesniauskaitė, Da
Vartų Motinos Marijos paveikslą. žiūtė-Kizlausku nė, v si. G. Malec
Mirgos draugovė VALDEMARAS BYLAITIS
niu lituanistikoje ir teologijoje,
•t
Vilijos
skiltis
na
Penčylaitė
ir
Vaiva
Vėžytė
Kai tuntas šventė dešimtąją su kaitė-Swiatek ir ps. fil. A. KelmeVISOS TCNTININKeS
VINCAS BRIZGYS
tapti kunigu ir įsijungus į lietu
išlaikė
I
patyrimo
laipsnio
egza
;
kaktį "Gabijos" stovykloje, prie lytė-Plačienė. Kom sija jau per
MOTINOS DIENOJE
TRISDEŠIMTMEČIO
vių Tėvų Jėzuitų
retėjančias
Teisių daktarai
minus ir buvo pakeltos į skau
didžiulio ąžuolo to meto tunti- žiūrėjo ir įvertino daugybę pieši
NEBUS
SUEIGŲ
ŠVENTĖJE
gretas
niekad
nepasitraukti
iš
lie
čių kandidačių būrelį.
2458 W. 69th Street, Chicago, BĮ
ninkė v. s. J. Bobinienė pakabino nių, paskyrė sesėms premijas.
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gegužės
11
d.
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ko.
Linkime
sėkmės
jo
užsibrėžtų
Motinos
diena.
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sveikinsveikintos
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Mainos
die
Valandos pagal susitarimą
tesėti pasižadėjimus ateinančioms Labai daug šventės ruošimo dar
yra įsijungusios visos buvusios
tikslų siekime, tuo pačiu tikė sim mamytes ir močiutes ir švę nos proga.
kartoms.
bų atlieka vyr. skaučių būreliai, damiesi, kad jis vis labiau tobu
sime savo šeimose. Ta proga Ker
Linksmąją dalį pravedė Svajo
Ir ištesėjome. Dabar gera prisi pasiskirstę atskiras pareigas. Gi lės ir giliau įsitrauks į lietuvišką navės, Nerijos ir Lituanicos tun
nė
Kerelytė ir Rūta Traškaitė.
minti tunto eilėse augusias lietu tuntininkė ps. Nijolė Balzarienė žurnalistinį darbą. Kaip "buvu tai sueigų neturės. Sekanti sueiga
Linksmojoj
dalyje mes žaidėme
vaites, džiaugiamės jomis, išau yra visuose darbuose, dalyvauja siam jūrininkui" linkiu Viliui — —gegužės 18 d.
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
ir dainavome. Paukštyčių šven
DR. K. G. BALUKAS
gusiomis į pavyzdingas moteris, visose komisijose, jai rūpi visas Gero vėjo!.
IR
tė ir Motinos dienos minėjimas
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
motinas. Tuo pačiu rūpestingumu tuntas. Tikimės, kad visos sesės,
PAUKŠTYČIU IŠVYKA Į
buvo
baigtas
vaišėmis.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
VIDURIO RAJONO
vadovės dar vis stengiasi auklėti kurios bet kuriuo metu buvo Auš
„FUNSTONES REVUE"
1443
So.
50th
Ave., Cicero
6
4
4
9
So.
Pulaski
Road
(Crawford
Vida Damijonaitytė,
jaunesniąją sesę, dirbti skautybės ros Vartų tunte, sugrįš gegužės SKILTLNINKU STOVYKLA
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
Man viskas labai patiko. Jie
Dubysos paukštyčių draugovė
gerovei.
11 d. pasidalinti džiaugsmu, kad
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Šią vasarą Rako stovyklavietė šoko ir vaidino. Mes visos sėdė
Trisdešimties metų veiklos su lietuvaitė skautė yra dar stipri sa je vyks vienos savaitės skiltininPriima ligonius pagal susitarimą
MIRGOS DRAUGOVĖS
Tel. REliance 5-1811
jom balkone. Buvo labai smagu.
kaktį tuntas minėjo ištisus me vo pasižadėjimų vykdyme
SUEIGA
kų kursai — stovykla JAV vidu Po to mes važiavom picos val
DR. WALTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
tus, pradedant 1979 m. sukaktuvi
rio rajono sesėms ir broliams. Sto gyti, buvo labai skani pica. Mes
Lietuvis gydytojas
1980
m.
bal.
27
d.
Mirgos
drau
v. s. A. Namikienė vykla įvyks tuoj po Chicagos skaune "Gijos" stovykla. Šalia pagrin
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street
buvome ten dvi valandas. Tada govės sesės suruošė sueigą supa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tų-čių stovyklos, nuo liepos 26 d. grįžom į Jaunimo centrą. Kai grį žindinti tėvelius su draugovės ir
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
2 4 3 4 West 71st Street
iki rugp. 2d.Dalyvauti gali 11-15 žau namo, visi klausė, kaip pa tunto veikla. Sueigą pravedė se Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
uždaryta.
JAUNAS AUTORIUS IR
metų amžiaus skautai-tės su savo tiko. Atsakiau, kad labai. Ar jūs sė Krist. Likanderytė, paikviesda- vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
DARBŠTUS VADOVAS
tuntininko-kės, vietininko-kės su buvote „Flinstones Revue"?
DR. IRENA KURAS
ma draugininke sesę Giną LuDr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
tikimu. Stovyklos kaina 60 dol.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Jaunasis Lituanicos tunto va
Asta Tijūnėlytė neckaitę įteikti dovanėles sesėms
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
Registruotis iki birželio 25 d. pas
dovas sk. vytis, v. si. Vilius DunDR. EDMUND E. CIARA
Dubysos Paukštyčių draugovė už pareigingą sueigų lankymą.
SPECIALISTĖ
s. Jeronimą Gaižutį, 7120 S. RidOPTOMETRISTAS
dzila yra vienas iš tų retų jau
Po
to
vyko
Mirgos
draugovės
se
MEDICAL BUILDING
PAUKŠTYČIŲ ŠVENTĖ
2 7 0 9 West 51st Street
geway, Chicago, 111., 60629. Re
nuolių, kurie ne tik darbo nesi
sių pasirodymas ir tėveliams buvo
3200 W 81st Street
Tel. — GR 6-2400
gistracijos
mokestis
10
dol.,
ku
baido, bet patys nuolat jo ieško.
Kernavės tunto
paukštyčių įteiktos gėlės.
pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
rie bus įskaityti į stovyklos mo šventė įvyko sekmadienį, bal. 27 Draugininke Gina Lunedkaitė pa Vai.
Kur tik bereikėtų talkos — ne
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 va! Ofiso tel. RE 7-1168; rezkl. 239-2919
kestį. Nedelskite su registracija. d. ryte, Jaunimo centre.
svarbu kokios — Vilius paprašytas
pasakojo apie savo skautavimo Ofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 246-2839
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Stovykla bus tikrai įdomi ir nau
mielai prisidės, o neprašomas, jei
Paukštytės išsirikiavo ir įnešė kelią, o sesė Daiva Luneckaitė,
dinga.
DR. J. MEŠKAUSKAS
tik mato, kad darbininkų trūks
DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ta — pats pasisiūlys. Visada gied
|l!i!ll!llllillHIIIIIIII!lllll!lllliilllllllllMllillll|||||||||||||miilllllllilllllllllllll|IUIUI|l^
Specialybė — Nervų ir
Specialybė vidaus ligos
KERNAVĖS TUNTO
rai nusiteikęs, draugiškas ir pa
Emocinės
ligos
2 4 5 4 West 71st Street
I Visi 14 ir 18 karatų aukso ir kt. papuošalai |
DĖMESIUI
slaugus, todėl gerai pažįstamas vi
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
sai plačiajai Chicagos skautiškai
= (žiedai, grandinėlės, apyrankes, sagės, kryželiai, auskarai ir k t ) iki lie- S
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad irpenktad
Gegužės 18 d., Jaunimo centro E pos 31 d. Terroje išparduodami už pusę jų kainos.
seimai: mažiesiems jis linksmas
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
2vyresnysis brolis, gi vyresnieji žvel Skautas vytis v. sL Vilius Dundzila mažojoje salėje įvyks Kernavės
=
Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- s
Telef. - 282-4422
DR. A. B. GLEVECKAS
gia į Vilių kaip į daug žadantį darbštus Lituanicos tunto vilkiukų tunto šeimos šventė. Šventė bus
i
dalionams,
karoliams,
sagėms
ir
kt.)
šiuo
metu
taikoma
2
0
%
nuolaida.
g
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
vadovą.
draugovės draugininkas ir Lietuvos pradėta šv. Mišiomis, po kurių
seks
įdomi
sueiga.
Visos
sesių
šei
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
—
BE
3-5893
istorijos vaizdinės santraukos auto
|
Gimęs ir augęs veiklioje skau rius.
Ofisai:
Specialybė AktŲ ligos
mos, o taip pat buvusios kema- | TERRA - 3235-37 W. 63rd St, Chicago, IL 60629
111 NO. WABASH AVE.
3 9 0 7 West 103rd Street
tiškoje šeimoje — jo tėvelis bu
vietės kviečiamos šventėje daiy- |
TEL. — (312) 434-4660
|
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą
vęs LSS Tarybos pirmininkas v. s. ir draugininkų kursus. Dalyvavo j vauti.
Valandos pagal susitarimą
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fil. Antanas Dundzila, o mamy
Ofiso tel. — PR 8-2220
Va d0VV
stovyklo e Ra ce
fc
,
J.
'.
i
!iDALYVAUKIMSUVAŽIAVIME
tė s. Dalia, buvusi Kernavės tun 1977 m. Šią vasarą ruošiasi vykti
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKSEVlClUS
IR VAKARONĖJE
to tuntininkė, LSS Seserijos va- į Kanadoje rengiamą Jaun. vado
(Kalba lietuviškai)
JOKS A
dijos narė, stovyklų viršininkė ir vų Ąžuolo mokyklą. Šiuo metu
OPTOMETRISTAS
Gegužės 17—18 d. Chicagoje
JAY D R U G S V A I S T I N Ė
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
t. t Vilius nuo pirmųjų gyve vadovauja draugininko pareigo Jaunimo centre įvyks LSS Tary
2
6
5
6
West
63rd
Street
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629
"Contact lenses"
nimo dienų susigyveno su skau se Lituanicos tunto dr. J. Basana bos akivaizdinis posėdis ir LSS
v a l a n a o s pagal susitarimą
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
tiškų įsipareigojimų tesėjimų vičiaus vilkiukų draugovei. Yra Vidurio rajono tuntininkų-kių su
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs. PO 7 - 6 0 0 0 . Rez. GA 3-7278
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
pareigingumu. 1969 m. įsijungęs Akad, skautų sąjūdžio kan važiavimas. Abejuose įvykiuose
DR. A. JENKINS
į Lituanicos tunto Vytauto drau didatas. LSS yra apdovanotas Pa stebėtojais galės dalyvauti ir kiti
Atdara liokiadieniaia nuo 6 »aL ryto fld 10 vaL vakaro.
DR. LEONAS SEIBUTIS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
govės vilkiukų gretas, visa širdi žangumo ir Vėliavos žymenimis. skautininkai-kės, vadovai-vės, vyr.
Sekmadieniaii nuo 9 vai. ryto 0d 8:30 ral. vakaro.
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
3 8 4 4 VVest 63rd Street
mi pamilo skautavimą. Išaugęs iš Yra gavęs dr. Daužvardžio fondo skautės, sk. vyčiai, gintarės ir ju
PROSTATO CHIRURGIJA
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
Valandos pagal susitarimą
vilkiukų amžiaus, įsijungė į Litu jaun. žurnalistų premiją.
2656 W. 63rd Street
rų budžiai.
Vai
antr
1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
Tel.
—
4
7
6
2
2
0
6
anicos tunto jūrų jaunių Šarūno
6132 S. Kedzie Ave Chicago
Gegužės 17 d. (šešt.) vakare,
Baigęs Kr. Donelaičio lit. mo
Ofiso
tel.
776-2880. rezid. 448-5545
laivą. Jūrų skautų eilėse skauta- kyklą, dabar antrus metus lanko Jaunimo centro kavinėje įvyks
WA 5-2670 arba 489 4441
vo iki 1979 m., kada vėl apsispren Lituanistinį Pedagoginį Institutą. jauki vakaronė — pabendravi
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
dė grįžti sausumon ir pasiruošęs Nuo šių metų pradžios studi mas. Visi kviečiami, iš anksto EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii
ODOS LIGOS
B
davė sk. vyčio įžodį.
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
juoja UICC, Chicagoje Jo pagrin apie dalyvavimą pranešant JAV E
T e l . - G R 6-0617
Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir
Valandos pagal susitarimą
Būdamas vaikiškai smalsus ir dinės studijos — lituanistika, an Vidurio rajono vadui v.s. Zigmui
6958
S. Talman Ave.
| Europos likimo pranašystę atidengia tik ką ii spaudarbštus, Vilius nuoširdžiai do trinės germanistika.
jstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
Jauniui.
| dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys
mėjosi skautamoksliu. Visuomet
Vilius yra ne tik lietuviškosios
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8 6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
PRITRŪKOM
LAIKO
vienas iš pirmųjų pasiruošdavo skautiškosios spaudos bendradar
Gydytojas ir Chirurgas
SUEIGOJE
DR. V. TUMAS0NIS
HIMNAI
NAKČIAI
patyrimo laipsnių egzaminams, bis, bet taip pat ir jaunimo sky
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
OF FAMILY PRACTICE
atlikdavo darbus. Su entuziaz riaus redaktorius Jaunimo centro
IR KITI RINKTINIAI RASTA]
Ar jūs manote, kad skautės
2454 West 71st Street
1 4 0 7 So. 49th Court, Cicero. III.
mu vyko į stovyklas, lankė kur leidžiamose "Mūsų
Žiniose". vien tik klampoja po miškus, li
Vai : pirm . antrad.. ketv. ir penktad. 2-5 ir
Kasdien
10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 5-7 — iš anksto susitarus.
1
Su
Novalio
intymaus
ir
unikalaus
dienoraščio
Į
sus. Yra stovyklavęs penkiolikoje Mėgsta skaityti, rašyti, dėstyti ti pa į medžius, riša mazgus, sta
stovyklų, kuriose jam dažniausiai kybą ir diskutuoti religinėmis te to palapines ir erzina vadoves? | priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. KorsaOfs. tel. 586-3166; namg 381-3772
DR. IRENA KYRAS
būdavo patikimos skiltininko ar momis. Domisi istorija, ypatingai Jei taip, tai jums reikėjo daly | kaite-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Kietais droDR. PETRAS 2LI0BA
DANTŲ GYDYTOJA
valtininko pareigos. Dvejus me Lietuvos istorija. Tas domėjimasis vauti Vilijos skilties sueigoje ba
|
bes
viršeliais,
kaina
$6.00.
2659 W. 59 St. Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tus yra ėjęs stovyklos adjutanto paskatino jį įdomiam projektui landžio 20 dieną. Sesė Vanda
476-2112
6745 West 63rd Street
ir metus laikraštėlio redaktoriaus ( — Lietuvos istorijos vaizdinės san Aleknienė ir sesė Mirga Rima vi - |
Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus,
Vai pagal susitarimą. Pirm, antr. treč
Vai : pirm., antr. ketv ir penkt.
ketv 10 ik. 6 vai šeštad 10 iki 1 vai.
pareigas. Yra baigęs skihininkų traukos paruošimui. Medžiagos Čiūtė atėjo pas mus pakalbėti ^HIHMHim JIIIIMHIIII«HMHWitililMl»HHIiMmiM
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

Plėšrusis vanagas

GRŪMOJA LAISVAJAM PASAULIUI

TRUMPAS VIZITAS KINIJOJE
lš keliautojų įspūdžių

čiau tik vieną lengvą auto
mobilį ir vieną taksį. O šiaip tai
tik sunkvežimiai ir sunkveži
miai, dviračiai ir dviračiai.
Mėsos krautuvėlėje vos keli
mėsos gabalai a n t stalo. Nepri
dengti. Pardavėja
sveria,
svarstyklėles iškėlusi rankoje.
Kitose krautuvėlėse po 2-3 stik
linius puodus su saldainiais,
grūdais a r džiovintais vai
siais.
Mokyklinio amžiaus jauni
m a s apsirengęs tvarkingai. J ų
buvo pilnos gatvės pėsčių ir su
dviračiais. Bet visi rankose
nešėsi ar vežėsi ne knygas, o
kastuvus ir kirkas. Į pokalbį
nesileido. Fotografuojant nu
sukdavo veidus. Atsiklausiau
būrelį kareivių, ar galiu foto
grafuoti. Papurtė galvas ir at
suko nugaras.
Prieš aikštelę didelis n a m a s
su aukštai virš stogo iškelta ko
munistine žvaigžde. Vesti
biulyje kažkokie plakatai, ku
riuos žmonės būriais skaitė.
Nepasisekė nė su kuo išsiaiš
k i n t i , k o k i e čia
namai.
Pagaliau apsisprendžiau įeiti
į vidų.
Vos tik įėjau ir
d a r nespėjau nieko pamatyti,
dvi moterys judesiais įsakė
greit iš čia nešdintis. Panorėjom iš Kinijos į Ameriką pa
siųsti atvirukų. Užėjome į kny
gyną. Palyginus su Vakarais,
knygynas neturtingas. Laik
raščių nei žurnalų nebuvo. A n t
vienos sienos kabojo kinų ko
munistų paveikslai, a n t antros
— Marksas, Engelsas, Leni
n a s ir Stalinas. Nupurtė šiur
pas, prisiminus Staliną. J a u
buvau iškeitęs kelis Hong Kon
go dolerius į kiniečių valiutą,
apmokėjau atvirutes ir nuėjau į
centrinį paštą jų išsiųsti. Pašto
patalpos nepaprastai skur
džios. Tarnautojos suprato,
kad noriu oro pašto ženklų. J ų
pinigais reikėjo lipdyti po 60
"centų" ženkliukus. Bet pašte
teturėjo tik du tokius ženkliu
kus. Ant kitų atvirukų reikėjo
lipdyti po kelis.

roje daugelis sėdėjo a n t žemės
ir stebėjo užsieniečius. K a i ku
rie buvo uniformuoti. Daugelį
bandžiau užkalbinti, bet susi
kalbėti nepasisekė.
T a i p atrodo miestas, kurį pa
gal vadovo informaciją kas
met aplanko per 2 milijonai tu
ristų.

Dar netaip seniai Sovietų paruošimas prasideda jau gim
J. KOJELIS
Naujoji Amerikai draugiš
tams
į r e n g t a m e restorane,
spauda rašė, šaukė, rėkė apie nazijoje ir lydi jį per visus me
kai
nusiteikusi
valstybė,
o
gal
užgerdami gero vietinės gamy
"kapitalistinių valstybių apsu tus. Toliau jis tęsiamas spe
netolimos
ateities
ir
formali
bos
a l a u s . Mačiau, kaip vienas
mokyklose,
tiškas ir l a b a i p a s l a u g u s ki
pimą", kuris "labai gresia c i a l i o s e
sąjungininkė
—
Kinija
vilioja
iš
palydovų
nuvijo čia prisi
nas,
kartu
buvo
labai
socialistinių šalių saugumui". institutuose ir universitete,
turbūt
kiekvieną
laikraštinin
artinusį
skurdžiai
apsirengusį
diskretiškas. I politinio pobū
Ypač smarkiai buvo puola kur y r a karinio paruošimo ka
"GangofFive"
ką ir taip p a t smalsesnį turis
berniuką.
Vietiniams,
atrodo,
džio k a l b a s nesileido.
mos JAV-bės už jos karinių tedros. Tokiu būdu jaunuolis,
tą. P a m a t y t i Kiniją, kai meti
čia
l
a
n
k
y
t
i
s
negalima.
Ekskursantų tarpe buvo žmo
Lo Wu, pasienio stotyje bu
bazių tinklą įvairiose pa baigęs gimnaziją ir aukštąją
nių atostogų kelionė pakrypo
nių
iš visų pasaulio kampų,
saulio šalyse. Ir t a s So mokyklą, praktiškai jau yra Azijos pusėn, tapo ir m a n o sva vome išlaipinti. Britų Hong
įvairių profesijų ir išsilavini
Kongą nuo žemyno Kinijos
vietams labai daug padėjo: j a u karinei t a r n y b a i paruoštas. jone.
Vaikų darželyje
mo. Daugelis jų prieš tai buvo
skyrė tiltas. Vienoje pusėje
1972 m. JAV-bės panaikino Užtenka jį paimti į kariuo
Į visus komunistinius kraš plevėsavo britų vėliava, antro
buvę
Sovietų Sąjungoje. Pa
karinę prievolę, gal pusiau su menę, palaikyti jį pusmetį ku
Sustojome vaikų darželyje,
tus įvažiavimas yra apsunkin je — r a u d o n a su kūju ir piauklausus,
kokius įspūdžius išsi
rioje
nors
karinėje
bazėje
ir
jis
mažino savo kareivių skai
kurį l a n k o 500 vaikučių. Keli į
t a s sunkiu formalumų krūviu, tuvu.
vežė
iš
ten,
beveik visi atsa
jau
p
a
k
e
l
i
a
m
a
s
leitenantu
ar
čių; atsirado kadrų trukumų
g a r a ž u s p a n a š ū s pastatai ir
ypač
jei
nepriklausai
spe
kydavo
netiesiogiai:
"Gera
Atsidūrus antroje tilto pu cementuota aikštė. Mūsų laukė
karo laivyne, aviacijoje ir ki vyresniuoju leitenantu.
cialiai jiems palankių ar reika
buvo
sugrįžti
į
n
a
m
u
s
"
.
T a č i a u j a u n a s karininkas ir
sėje, j a u s m a s keistas, p a s a u l i s keliuose būreliuose a n t kėdu
tuose daliniuose. Remiamasi
lingų žmonių kategorijai. Kini
Grįžtant traukiniu, j a u Hong
kitas. Sutiko didžiulis u ž r a š a s čių susodinti vaikučiai, pasi
raketiniais ir branduoliniais toliau nepaliekamas ramy
ja nesudaro išimties. Kelionių
Kongo pusėje su bendrakelei
ginklais, kurie tačiau, kaip ka bėje. Kiekvienais metais jis vėl formalumai į Kiniją greitai su "Tegyvuoja Kinijos Liaudies ruošę duoti programą. Viena
viais atviriau lyginome patir
ir
į s p ė j i m a i klasė buvo tuščia, kitose vyko
ro specialistai teigia, jie bū š a u k i a m a s pakartojimui į ka tvarkomi tiems, kurie vyksta R e s p u b l i k a "
tus įspūdžius Kinijoje ir Rusi
pereinamame
punkte
nefo
pamokos. Klystų, jei kas many
simo konflikto atveju nega rinę bazę t r i m s ar šešiems įvairių delegacijų sudėtyje a r
joje.
A š pats tiesiogiai pažįstu
tografuoti. Vedė per sales ir tų, j o g čia veikiantis vaikų dar
lėtų suduoti Sovietų Sąjungai mėnesiams. Tuo metu atly v a l d ž i o s a g e n t ū r ų
globo
tik
stalininį
režimą. Tačiau
koridorius. Kontrolės bent ke želis p a n a š u s į amerikietišką ar
ginimą j a m moka darbovietė,
sprendžiamo smūgio.
jamose grupėse. Kaip indi
neutralūs stebėtojai, neseniai
Tuo tarpu Sovietai intensy iš kurios jis y r a "komandiruo vidui patekti ten, pakeliauti ir lios, kontrolieriai atrodė lyg prieškarinį vaikų darželį Lietu
a p l a n k ę abu komunistinius
kariškiai.
Salių
p
a
s
i
e
n
i
a
i
s
voje.
Kiekvienoje
salėje
mažo
tas"
Bazėje
jis
yra
supažin
viai ginklavosi, didino savo
arčiau susipažinti su krašto gy
kraštus, darė tokią išvadą:
stovinėjo
uniformuoti
vyrai
ir
se
kėdutėse
sėdėjo
gal
po
šim
d
i
n
a
m
a
s
su
naujais
kovos
karines pajėgas, ugdė kovin
venimu, pasirodo, sunku.
"Rusijoje šiurpu, Kinijoje liūd
stoiškai
stebėjo
turistus.
Prie
tinę
vaikučių
ir
ant
stalelių
gumą jaunimo tarpe. Dabar, ginklais ir n a u j a karine tak
K
e
l
i
o
n
ė
s
f
o
r
m
a
l
u
m
u
s
na".
kontrolės
stalų
reikėjo
palikti
iš
turėjo
tik
po
vieną
nedidelį
po
talkos metu, jie laiko apie 4 tika. Tokių atsargos kari tikėjausi sutvarkyti Hong Kon
a
n
k
s
t
o
užpildytas
anketas.Lapieriaus lapą.Pieštuku rašė ki
V a i k a s būdamas skaičiau vi
milijonų armiją ir turi apie 25 ninkų Lietuvoje dabar esą la ge ir bent tris dienas praleisti
gaminėliais
visai
nesidomėjo.
nų
k
a
l
b
o
s
ženklus.
Jie
neturėjo
sas
lietuvių kalbon išverstas
bai
daug.
milijonus gerai
paruoštų
Kantone ir apylinkėse. Tačiau Rankoje n e š i a u du H o n g Kon nei žaislų, nei kūrybinio darbo
Pearl
Buck knygas apie Kini
Kiek m a ž i a u Lietuvių tikro nepasisekė. Kom. Kinija, pasi
atsarginių. Sovietų persvara
ge
leidžiamus
laikraščius,
bet
priemonių.
Laikas
nuo
laiko,
ją.
Kinas
m a n išlikęs kaip gi
karinėje srityje y r a be galo sios t a r n y b o s karininkų, ypač rodo, formalaus
konsulato kontrolieriai į tai nekreipė dė mokytojai
kažką
pasakius,
lios
sielos
žmogus. Šiuo kartu
pavojinga laisvajam pasau Sovietų kariniame ir oro lai Hong Konge neturi. Veikia tik
mesio.
Atrodo,
kad
Kinijos
p
a
d
ė
d
a
v
o
galvytes
a
n
t
staliu
mačiau
nedaug
Kinijos, bet tuo
liui. P a t y s Sovietai to nesle vynuose. Bet pastaruoju metu kelionių agentūra. Žemesnieji
komunistai
neserga
laisvos
kų.
V
a
i
z
d
a
v
o
miegančius.
se
matytuose
žmonių
veiduose
pia ir savo karine galia tikrosios tarnybos karininkų agentūros tarnautojai, kaip ir
spaudos baime, kaip rusai.
norėjau matyti Pearl Buck ki
Bevaikščiodami apie pasta
skaičius y r a paaugęs.
didžiuojasi.
kiekvienoje kitoje komunisti
no sielą. Komunizmas siekia ją
Toliau
keliavome
autobusu.
tus, užtikome patalpą, kur vai
Okupuotoji Lietuva n ė r a
K a r i n ė prievolė — konsti nio krašto įstaigoje, baugštus,
iškreipti. Dabartinis režimas
Perkirte
skurdžiai
a
t
r
o
d
a
n
t
į
kučių grupė buvo suguldyta
valstybė, o tiktai Sovietų im tucinis d a l y k a s , visų vyrų formalistai, skrupulingai lai
daro
posūkius teigiama link
perijos sudėtinis kraštas. J i pareiga. Sovietuose, kaip ir ki kosi duotų direktyvų. Į Kan Šen Žen miestą, a t s i d ū r ė m e miegui. A n t narų gulėjo susis
me.
Kaltė
už Kinijos progreso
neturi savo kariuomenės a r tuose kraštuose, niekas negali toną neįleido, nes ten vyks • prie n u o s t a b i a i gražios g a m t o s p a u d ę lyg silkutės. Daugelis,
sustabdymą
verčiama grupei,
bent vieno karinio dalinio. U ž išdrįsti bent žodeliu užsiminti tanti eksporto paroda. Trijų apsupto v a n d e n s rezervuaro, atrodo, nemiegojo, n e s nepa
vad.
"Gang
of
Four". Tačiau
t a t turi karinį komisarą ku prieš k a r i n ę prievolę. J i Sovie dienų kelionės laivu nepa kuris v a n d e n i u a p r ū p i n a ne tik togiai raivėsi.
simboliškai
ta
grupė,
kuri dva
Aikštėje
vaikučiai
atliko
riuo šiuo metu yra artilerijos tų sąjungai lygiai būtina, kaip norėjau, nes norėjau pamatyti Šen Žen miestą, bet ir patį
siškai ir medžiagiškai apiplėšė
generolas majoras A. Micke kiekvienas žmogui sakysime, gyvenimą, o ne kinų kontrolėje Hong Kongą. A p l a n k ė m e miš programą. Šoko gražiai, kai ku
kiną. turėtų būti v a d i n a m a
kingų
kalnelių
aplinkoje
įruoš
vičius.
k v ė p a v i m a s a r valgymas. Vi esančius vandenis. Trys lietu tą m e n o galeriją, kur vyko gar rios mažos mergytės tiesiog
" G a n g of Five". P e n k t a s i s ir
pasigėrėtinai. Mokytojos grojo
Š.m. "Komunisto" žurnalo si j a u n i vyrai, atėjus laikui, tu viai apsisprendėme vykti vie
svarbiausias tos " g e n g ė s " na
s a u s jų dailininko H u a n g Chou p r a s t u p i a n i n u ir pora styginių
nr. 2, minint raudonosios ar ri stoti prieš naujokų šaukimo nos dienos kelionėn traukiniu į
rys — tai p a t s Mao T s e Tunmeno paroda.Chou d a r b ų buvo instrumentų. Visose klasėse
mijos 62 metų sukaktį, jis
komisijas. Niekas negali iš pasienio miestą Šen Žen.
gas. Nors jo paveikslai tebe
galima įsigyti, tik k a i n o s l a b a i kabojo Mao Tse Tungo ir da
paskelbė ir mums įsidėmėtiną drįsti nestoti. Karinės prie
kabo visose mokyklose ir
aukštos. Niekas iš turistų ne bartinio premjero H u a Gourašinį "Taikios padangės sar volės "nereikalingumas", jos
įstaigose (komunizmas be sta
pirko. Čia p a t p a v a l g ė m e kan- feng didelės nuotraukos.
gyboje", kuriame
Maskvos v e n g i m a s a r atsisakymas ne
bų garbinimo išsiversti ne
Su r y š u l i a i s į K i n i j ą
tonietiškus pietus g r a ž i a i turisNorėjau pakalbėti su moky
politiniai ir kariniai vadai A. t a r n a u t i kariuomenėje yra tik
gali), bet nuo jo mokslo prak
tojomis, bet jos angliškai nekal
Anksti atvykę į Hong Kongo
Mickevičiaus lūpomis šaukia: tai "eksporrui" į kapitalis
tikoje pradedama nusisukti.
bėjo ar kalbėti nenorėjo.
geležinkelio stotį, prie vienų
"Partijos
rūpinimosi
d ė k a tines šalis,
Pastebėtina, kad atvirukai iš Ypač ūkinėje politikoje. Kuo
i
išėjimo į peroną durų pama
Tarybinės Ginkluotosios pajė
Kinijos į Ameriką atėjo žymiai grečiau tai bus p a d a r y t a , tuo
Lietuvos teritorijoj nuolat tėme kelis šimtus Honkongo
Šen Zen mieste
gos gerai apmokytos ir ap
greičiau
negu iš rusų okupuo geriau bus Kinijai ir pasauliui.
laikoma l a b a i daug. Sovietų kiniečių su ryšuliais, didžiu
rūpintos naujausia galinga
tos
Lietuvos.
Kiek teko patirti iš H o n g Kon
A u t o b u s u grįžome į Šen Zer
kariuomenės kareivių pilnos lėmis kartono dėžėmis, krep
technika, y r a galingas kovi
go,
Tailando ir Singapūro žmo
Grąžos
pašte
gavau
kelias
miestą, per kurį prieš tai bu
Vilniaus ir jo apylinkių karei šiais. Daugelis savo ryšulius
nis organizmas... Šiuolaikinis
nių
ir tenykštėjspaudoj, Kinija
vome važiavę. Hong Kongo monetas ir d a r mažyčius po
vinės. Vilniuje yra ir karo mo nešė bambukiniais naščiais.
mokslas ir technika įgalino
spaudoje buvau jau skaitęs, pierinius pinigėlius. Monetas sparčiai traukiasi nuo ko
kyklos, jų t a r p e visoje Sovietų Vienas geležinkelio tarnauto
sukurti naujas ginklų ir kovi
k a d čia norima sukurti mil pasiėmiau kaip suvenyrus, o munizmo ir dešimties metų
Sąjungoje pirmaujanti prieš jas paaiškino, kad šitie žmonės
nės technikos rūšis, gerokai
priimti
žinišką Pietų Kinijos indust popierėlius norėjau atiduoti ten laikotarpyje galinti
lėktuvinės apsaugos karo mo keliauja į Kiniją lankyti savo
padidinti kariuomenės ugninę
kapitalistinio
pasaulio
prak
buvusiai
mažai
mergaitei.
J
i
rijos centrą. Ir dabar jau čia
kykla, kurios auklėtiniai savo giminių. Šiuo metu kinų vy
galią, amogiamąją jėgą ir
tiką.
Tą
procesą
greitiną
pa
baimingomis
akimis
žiūrėjo
į
vykdomos didelės statybos su
laiku pašovė Amerikos žvalgo riausybė leidimus lankytis
lengvinti
kontaktai
t
a
r
p
Kini
manevrines galimybes. Kary
mane
ir
pinigų
neėmė.
Įbėgo
užsienio investacijų pagalba.
Powers lėktuvą.
abiejose sienos pusėse nesun
boje iš esmės įvyko mokslinė
Š i a m e mieste nevaržomi ga daugiau didesnių vaikų, bet ir jos ir jos kaimyninių valstybių
K a u n e ir jo apylinkėse laiko kiai duoda. Tad šimtai keleivių
— techninė revoliucija. Raketi
lėjome pavaikščioti ir foto jie pinigų neėmė. Padėjau po žmonių.
m a desantinė parašiutininkų anon pusėn ir keliauja. Šitie ke
nė k a r i u o m e n ė t u r i m i l 
grafuoti. Pasinaudodami ta tei- pierėlius ant stalo ir išėjau.
divizija, kurios kariai nešioja leiviai su ryšuliais rodė žemą
Kinija, jei nori laimėti rusų
žiniškas kovines galimybes.
Pasižvalgiau miesto valgyk pavergtų tautų simpatijas, t a i p
s
e
,
s
t
e
b
ė
d
a
m
i
ž
m
o
n
e
s
,
Kinijos
ūkio
barometro
spau
šviesiai mėlynos spalvos bere
Strateginėmis raketomis bū
p a s i b a s t ė m e gatvėse, užsu loje. Ant suolų prie ilgų stalų di p a t turėtų į šiukšlynus išmesti
tes. Sovietinių rusų invazijos į dimą.
dingos praktiškai neribotas
kome į krautuvėles, knygyną, džiulėje salėje sėdėjo gal kokie didžiausio pasaulio istorijoje
Čekoslovakiją metu ji labai
Mus, turistus, suvedė į t u š ' ą
skridimo nuotolis ir didelis
300 žmonių. Visi iš dubenėlių žinomo tirono Stalino paveiks
valgyklą, paštą.
greitai užėmė Prahos aerod salę, o iš ten į kitame perone <,otikslumas, jos gali nešti termo
Keliaujant po pasaulį, gali valgė vieną patiekalą — tirštą lus.
romą. U ž t a i buvo įvertinta, vintį traukinį. Susodino ' pir
branduolinius labai galingus
m a m a t y t i turtingų ir var sriubą.
pagirta, apdovanota. Buvu mąjį vagoną nuo garve? J, O į
užtaisus, įgalina kariauti bet
Darbininkams pastatyti na
gingų kvartalų, švarių ir ap
siose h u s a r ų
k a r e i v i n ė s e kitus vėliau prisigrūdo vieti
kuriuo metų ir paros laiku, ne
Statistika rodo, kad 18—20 metų
leistų
miestų,
g r a ž i a i mai (nuomai išleidžia tik 10%
laikomi motorizuotos divizijos niai su ryšuliais. Kur jie ke
motinos
pagimdo 100 mergaičių ir
priklausomai nuo metereoa p s i r e n g u s i ų ir nudriskusių savo uždarbio) nublukę, ne
daliniai.
Karmėlavos
apy liavo, neteko patirti. Bet grei
120
berniukų.
Vyresniojo amžiau*
loginių sąlygų, labai tiksliai
prižiūrimi, neremontuojami. Į
linkėse įruošti raketų leidimo čiausiai ir jie keliavo į Kiniją. Komunistinės Kinijos vidutinio žmonių. O mūsų aplankytame
(38—42
metų)
motinos pagimdo
pasiekti įvairius objektus bet
vidų pažvelgti neteko. Gatvės
įrengimai. Kauno aerodromas Nebuvo ką paklausti. Ekskur atstumo raketa, pagaminta pagal Kinijos mieste viskas skurdu ir
100
mergaičių
ir
90 berniukų.
kokiais nuotoliais". Kitoje
liūdna. Per visą pusdienį ma pilnos dviračių. Dienos kait
p e r t v a r k y t a s į karinį. Anks sijos vadovas, j a u n a s , simpa- vakariečių pavyzdžius.
vietoje karinis komisaras ra
čiau čia leidosi reaktyviniai
šo, kad "komunistų partija
(sprausminiai) lėktuvai, da
nuolat rūpinasi derama gink
b a r jie leidžiasi ir kyla kitur,
p a m a t y s patį Staliną, bet vietoj jo už raudono stalo metrų su šeima. T a r p mokytojų kilo p a n i e k a ir
luotų tėvynės gynėjų pamai
d a ž n i a u s i a Kėdainių ir Šaulių
atsisėdo Paleckis ir v i s a jo raudonoji vyriausybė. N a , didžiausias nepasitenkinimas, bet į tai nekreipė dė
na. Šio tikslo siekia karinis
apylinkės aerodromuoseJCauir prasidėjo "pedagogiškos" kalbos. Jie pirmiausia mesio ir niekas mokytojų neužtarė. Komunistai iš jų
patriotinis auklėjimas — sudė
n o aerodromas skirtas kari
apjuodino visa, k a s buvo švietimo srityje per 22 tik šaipydavosi ir į akis sakydavo jiems: " T a i p j u m s
tinė komunistinio auklėjimo
Švietimo k o m i s a r a s
n i a m s s u n k a u s ir lengvo tipo
m
e t u s s u k u r t a ir laimėta. Visi kalbėjo, kad marksiz ir reikia, smetonininkai".
dalis. Mūsų respublikoje susi
mokytojų atleidimus ir paskyrimus skelbė oficioze,
helikopteriams.
mas,
leninizmas,
stalinizmas
esąs
giliausias
formavo darni karinio patrio
Gražusis Lietuvos pajūris —
m o k s l a s , n e t visų mokslų pagrindas.
"Tarybų Lietuvoje".Vieną dieną patekau, pagaliau, ir
tinio auklėjimo sistema, su
Pirmosios
bolševikų
okupacijos
specialuos
apsaugos
zo
a š į skiriamųjų sąrašą. Skelbė, jog esu s k i r i a m a s į
k a u p t a , t i k r a šio d a r b o
dienos Lietuvoje
na.Nimerzatėje
įkurdintas
Lietuvos himnas sukėlė paniką
Kybartų gimnaziją, o sekančią dieną j a u r a d a u
patirtis. Visose vidurinėse mo
r a d a r ų centras. Kariniai, y p a č
skelbimą, kad skiriamas į Marijampolės Rygiškių
kyklose ir mokymo įstaigose
Kol kalbėjo paleckininkai, tai niekas nekreipė į
Mokytojo atsiminimai
t a n k ų poligonai veikia Gai
J o n o gimnaziją biologijos mokytoju.
dėstomas
pradinis karinis
jų k a l b a s dėmesio. Daugelis laukė, ką profesorius V.
žiūnuose,
Druskininkų
—
Pasijaučiau laisvesniu, įsidrąsinau ir telefonu
parengimas".
JONAS MIŠKINIS
Krėvė - Mickevičius pasakys. Tačiau ir jo kalba
8
G a r d i n o srityje ir kitur. Babtų
pasiteiravau vidurinių mokyklų departamento direk
m a ž a i kuo skyrėsi nuo kitų.
Kiek okup. Lietuvos teri ir Prienų rajonai — radijo tar
torių, kur gi a š pagaliau esu paskirtas. A t s a k y m ą
torijoje y r a sovietinių rusų ka nybos centrai. Čia įruoštas di
gavau tokį: "Kur geriau tau patinka, ten ir važiuok."
Visiems lietuviams
patriotams svaigo galvos
Visi mokyklų mokytojai ir švietimo darbuotojai
.
„ „„,
riuomenės ir kokiais ginklais džiulis antenų tinklas. Iš čia
ji ginkluota. A. Mickevičius, p e r d u o d a m a s ir Vakarų kraš buvo šaukiami vykti konferencijon. Mokytojus nuo tų melagysčių ir šmežtų.Tad neveltui, baigiant
žinoma, nutyli. Tačiau iš kitų tų radijo programų
Įvykiai Marijampolėje
truk geležinkeliais vežė veltui. Pasinaudojau ir a š t u o konferenciją, salėje pasigirdo g r ė s m i n g a s Lietuvos
"malonumu". Į Kauną suvažiavo keletas t ū k s t a n č i ų H i m n * . P r e z i d i u m a s sumišo. Tik prezidiumo n a r y s
šaltinių
(Vakarų
Europos d y m a s .
*
prof. V. Krėvė atsistojo, kiti gi sėdėjo ir ironiškai ste
Kybartai prie pat Vokietijos sienos. Žinojau, jog
spaudos, mus
pasiekusių
Taigi šių dienų Sovietų mokytojų. Bet daug kas negalėjo atvykti, nes jau pir
bėjo
giedančius. Iš užkampių pasipylė enkavedistai vėliau ten judėjimas b u s suvaržytas. Todėl p a s a k i a u ,
pasakojimų) žinoma, k a d lie Sąjungos tikrasis simbolis y r a momis okupacijos dienomis buvo areštuota ir
ir s u visu uolumu sekė giedančius himną en- kad vyksiu Marijampolėn, nes m a n iš A l y t a u s arčiau
tuviai y r a stipriai paliesti n e taikos balandis su alyvos uždaryta kalėjimuose d a u g mokytojų.
tuziastus.
ir lengviau pasiekiama traukiniu.
karinės prievolės, kad apie šakele snapelyje, bet plėšrusis
Suvažiavimas vyko Kauno Kultūros rūmų s p o r t o
Nors
buvo
skelbiama,
kad
visose
krašto
Tačiau nusprendžiau vykti į Marijampolę vie
30,000 Lietuvos vyrų nuolat v a n a g a s su kruvinu peiliu žio salėje. Kiemo geležinės tvoros ir rūmų sienos b u v o
tarnauja
Sovietų k a r i u o  tyse. Sovietų vadai m a n o turį apklijuotos komunistiniais p r o p a g a n d i n i a i s š ū k i a i s , mokyklose d a r b a s prasidės normaliu laiku, t.y. nas, šeimą p a l i k d a m a s Alytuje. Maniau, kad šeima
rugpiūčio m ė n . vidury, bet prasidėjo tik rugsėjo mėn. galės gyventi n u o s a v a m e n a m e ir v a i k a m s bus
menėje deja, ne savo tėvynėje, karinę persvarą prieš Vakarų
plakatais ir komunistų veikėjų portretais. Salė b u v o p a b a i g o j e . M a t , k a i p tik po tos garsiosios konferen patogiau lankyti Alytaus gimnaziją.
o išblaškyti po įvairius rau Šalis ir todėl jiems nuolat grū išpuošta raudonomis vėliavomis, Markso, E n g e l s o ,
donosios armijos dalinius, moja. Galimas dalykas, kad Lenino, Stalino ir daug kitų komunistų paveikslais. cijos "švietimo komisaras A. Venclova, kompar
tijos diktavimu, ėmė masiškai atleidinėti mokytojus.
daugiausia prie Kinijos pasie jie ir toliau grobs svetimas že
Visa tai m a t y d a m i , mokytojai jaudinosi. Vi Atleistuosius s k i r d a v o į pradžios mokyklas ar
nio, Kaukaze, o pastaruoju me mes. J u o s sulaikyti galėtų tik siems buvo aišku, k a d jie suvažiavo į Lietuvos
gimnazijas. J o k i o s kėlimosi pašalpos niekam
tu ir Afganistane, kur tebe tai susijungusios ir stipriai
mokyklų laidotuves.
Sugrojus internacionalą ir nemokėjo. Kiekvienas mokytojas turėjo keltis savo
vyksta kovos veiksmai.
apsiginklavusios Vakarų ša sudarius prezidiumą, pirmininku buvo k v i e č i a m a s
lėšomis. T a i p ir prasidėjo visame krašte mokytojų
Lietuvos jaunimo karinis lys ir Kinija.
b. kv.
Stalinas ir kiti jo pakalikai. Kai k a s m a n ė . k a d judėjimas. Daugeliui teko važiuoti keletą šimtų kilo
.(Bus daugiau).

PRIEŠ KETURIASDEŠIMT
METŲ
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WAXTED TO RĘST 1 room with l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U I t l I l I l l I t l I l U I I I l U U I l l H I I iiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiittii
mintis, k d reikia visu sklandaus
kitahen and bathrocvni pxivtleges or
1 becLroom a p t in St. Petersbure
sugyvenimo, noro ir ryžto vienin
Beach or St. Petersburg, Florida.
gai dirbti. Užsiminė Lietuvos dip
Lieensed, Booded, Iraured
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Write to: P. R., 515» S. \\ood St.,
LB B o s t o n o apygarda balan l o m a t i n ė s
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
tarnybos
išlaikymo
Nauji damai ir pataisymai. Virtuvės
2-F, Chioago, Ui. 60609.
d ž i o 27 d . turėjo suvažiavimą, ku klausimą, kuris jau esąs sutvarky
Pardavimas ir Taisymas.
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
ris Įvyko T a u t i n e s s-gos n a m u o s e tas. Valstybės departamente esą
plytelės, Giass biocks. Sinkos vamz
M I GL I N A S TV
B E A L E S T A T E
džiai ISvalomi elektra. { automatą ga
S o . B o s t o n e . Į suvažiavimą atsi sovietu simpatiku, bet, esą, reikia
BM W. Mtb St., tei. 77t-14M
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUMIlIlIUIlimilUUIUtt
l a n k ė p e r 4 0 atstovu ir svečių. manyti, kad po šio rudens prezi
iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuniiimiiiinmiiuiiiiiii
de ir telefoną.
B e apygardos valdybos, dalyvavo dento rinkimų, valdžiai pasikei
4 butai. Mūrinis. Lemontc.
J A V L B LX Tarybos prezidiumo tus, jie iš t e n bus išvalyti. Ragi
SERAPINAS — 636-2960
Balandžio
25—26
d.
Clevelande
įvyko
Helsinkio
nutarimų
Ohio
tarybos
2-jų butų murini*. Gerai užlaiky itimuuHutiiiiimiutiuinimiAiiniiiniiin
pirm. V y t a u t a s Izbickas ir na n o jungtis į Amerikos politinę
Marquette Parko rajone.
riai: V a i v a Vėbraitė — Gust, Čes Įveikia. T i k , esą, nereikia sudėti suruošta konferencija. Nuotraukoje Samuel Wise, kalbasi su koresponden tas.
tais. Jo kairėje tarybos pirm. Gailė Klimaitė ir dr. V. Stankus. S. Wise
l o v a s M i c k ū n a s ir R o m u a l d a s Vei
Resotranas su namu ir visais įren,
viską i vieną krepšį. Didelis reika- yra Staff Director of the Commission on Security and Cooperation
OfC.
SIUNTINIAI f LIETUVĄ
tas, L B Bostono apygardos a p y - | ,las ir
. rūpestis
- __^_ ._._.
. „ s Europe.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
:^.„^.. _
ŠIMAITIS REALTY
visų ilietuvių
ruoš
Nauja
statyba
ir bet koks
ir kitus knislus
l i n k i ų pirmininkai: Bostono Alo tis Madrido konferencijai.
Insurance — Incornc Taz
namų remontas.
NEDZINSKAS, 4056 Archer Ave.
y z a s Astravas, Brocktono — EligiNotary Public
D ė l visų pranešimų buvo pa
ŽIAURUS V Y R A S
Pasinaudokite žiemos sezonu
S
V
A
R
S
T
Y
M
A
I
A
P
I
E
Chkago, DL 10632, teL 927-5986
įus S u ž i e d ė l i s , C a p e C o d — Ernes klausimu ir pasisakymu.
Vidaus remontams.
SANTUOKA
t a s Bliudnikas, Worcesterio —
Annie McGee, 34 m., Provi- 2951 W.63rdSt. t 436-7878
BRONIUS
MAČIUKEVIČIUS
Suvažiavimas praėjo darbingai
Tei. 839-1784 arba 839-5568
P o v i l a s Babickas ir Kennebunkdent ligoninės prižiūrėtoja, mirė
Savo
audiencijos
metu
pop.
VYTENIS 2YGAS
ir darniai. Jis baigtas susikaupimo
port seniūnijos — k u n . Šakalys,
išmesta nuo balkono iš trečio lilIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIHiilIlIUiUUllUUIlilII
minute pagerbiant mirusius ben Jonas Paulius II t ę s ė savo svars
Skambint po 6 vai. vak. 448-7871
l i t u a n i s t i n i ų mokyklų iš Bosto
aukšto. Jos vyras Rufus, 3 5
Marąuette Parko apyL savi
d r u o m e n ė s veikėjus, visi sugie tymus apie pirmųjų žmonijos
n o apygardos vedėjai ir apylin
m., areštuotas ir apkaltintas,
tėvų,
būtent
A
d
o
m
o
ir
Ievos
san
n
i
n
kas
parduoda 4 miegamų ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kirus
dojo T a u t o s himną.
k i ų rinkti atstovai. Be t o , valdy
susiginčijęs j ą išmetė iš
daiktus. Ir ig toli miesto leidimai ir
tuoką. Jie v i e n a s antrą "paži kad
mūr. namą. Valgomasis. MoPo visu darbu apatinėje sa
pilna apdraudė.
b ų ir revizijos 'kom. nariai.
trečio
aukšto.
jiiiHimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiinmiiiiiHi
no". Buvo t ė v a s ir motina. Po
dern. virtuvė. 1% m a š . garažas.
TeL — W A 5-8068
lėje vyko užkandžiai ir asmeniš
S u v a ž i a v i m ą atidarė apyg. pirm. ki pasikalbėjimai. O iš ten dau piežius atkreipė dėmesį į mo
Skambint 476-3389.
LIETUVOS GENERALINIO
Juozas Kapočius, o suvažiavimui guma skubėjo į Lietuviu Piliečiu teriškumą, kuris labiausiai reiš
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiinii
KONSULATO NEW YORKE
kiasi motiniškumu. Moteris sto
pirmininkauti pakvietė
Elizijų i , .
,
,
,
,
įvairių prekių pasirinkimas ne
05
kur
ko
PAIEŠKOMI ASMENYS:
S u ž i e d ė l į ir sekretoriauti - V l a d ą } ^
*
^
^ r t a s . j a vyro akivaizdoje kaip moti
brangiai & mūsą aandSUo.
KAMERINĖS MUZIKOS
COSMOS PARCELS EXPRESS
2 i d ž i ū n ą . Buvo padaryti prane
na, kuri pateikia naują besi- EVERLIN, Stepas ir Genovaitė,
KONCERTAS
šimai: apyg. pirm. Juozas Kapo
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu Sū
I vystančią g y v y b ę . Tėvas ir mo- gyvenę Avenel, New Jersey.
2501 W. m SL, Chicago, m .
aa:ve
čius, sekr. Aleksandras Lileikis,
atpažįsta asmenyje KYBARTAS, Jonas, jo seserys Ma dymas. Mar.ąuette Parke. Del ligos
Balandžio 27 d. So. Lietuvių | tina
SIUNTINIAI Į LIETUVA
ižd. Apolinaras Treinys, rev. ko Piliečių d-jos auditorijoj įvyko j vaiko, kuris k y l a iš abiejų. K a rija ir Ona, prieš Lietuvos okupa parduoda pigiausia kaina. $29,500.
Dienraščio " D r a u g o " admiTeief. - 925-2737
misijos — Andrius Keturakis. IŠ kamerinės muzikos koncertas. Jį I ^ I e v a "pradėjo ir pagimdė", ciją ilgesnį laiką gyvenę Šiau
rdstracijoje g a l i m a pasirinkti įPuikiausio muro 22-jų metų bunVytautas Valactinas vairių liaudies m e n o d a r b ų : m#p r a n e š i m u paaiškėjo, kad dirba organizavo Brocktono vyrų seks-i ji pasakė: "Gavau iš Viešpaties liuose.
galow. 2 miegami. Pušų sausas beisllllllllllllilIlIlHlllllllllllllllIilIlllIlIUUUl
m a kaip apygardos, taip ir apylin tetas. B u v o atlikta Jeronimo Ka-i žmogų". Popiežius sakė, jog tie PAUKŠTE, Alfonsas, Petro sūnus, | mentas. Graži vonia ir ekstra tualedžio, k e r a m i k o s , d r o b e s , taip
gimęs 1912 m. Palmajo km., Ute- tas. Centr. oru Šildymas ir vėsinimas,
kių. V i e n iš surinktu aukų ben
pat
gražiai p a p u o š t ų lėlių.
činsko kvintetas 2 smuikams, vio- i žodžiai išreiškia gillią teologinę nos apskrityje.
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoį ga- 10% — 20% — 30% pigiau motfstt
d r u o m e n ė s politinei veiklai, kurie
lai, violenčelei ir fortep'jonui: j mint}. Moters k ū n a s tampa vie- SENAS, Vytautas, Stasio sūnus, į Bte užimti. Marąuette Parke. — už apdraudę nuo vign&m ir automo
A p s i l a n k y k i t e į " D r a u g o " ad
•buvo pasiusti centro valdybai:
bilio pa mus.
Adagio. Allegro con brio. Caden- j t a naujo prasidedančio žmo- gim. balandžio 3 d. 1927 m. šiau- Į $52,506.
C a p e C o d apylinkė 1,063 dol.,
ministraciją
i« pasižiūrėkite. Gal
FRANK Z A P O L I S
za. Lento. Cadenza. Lento Alleg-1 gaus. Gimdanti motina tuo būdu liuose, imigravęs į JAV-bes, gyve
Platus
sklypas.
Geroje
vietoje
in
Bostono apylinkės v i e n inžinie
rasite kai k ą p a d o v a n o t i s a r o
dalyvauja Dievo kūryboje. Kiek nęs North Minneapous U, Minne
ro con fouco.
Tekf. GA 44654
vsstuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
riai sudėjo 1,035 dol., o kiti 4 1 3
vieną
kartą,
kai
gimsta
naujas
g i m i n ė m s ar d r a u g a m s sota.
Juliaus Gaidelio kvintetas flei
»% W. K5th Strsst
Ofise veikia automatinis telefonas.
dol. Brocktono apyl. 4 1 6 dol.,
žmogus,
jis
atkuriamas
kaip
tai, klarnetui, smuikui, violai ir
Consulate General of Litnuania
"Draugo" a d r e s a s : 4 5 4 5 W e s t
Worcesterio 7 0 0 dol. ir Bostono
"Dievo
paveikslas".
Taigi,
Die
41 West 82nd Street
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
violenSelei: Moderato.
Adagio,
apygarda 2 3 0 dol., viso 3,857 dol.
New York, N. Y. 16024
vui padedant, kūrimo paslaptis
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
6Srd S t ^ C b i e a c o , DL 60639.
Allegro.
bei pavardę, kada jums patogu namus
P a ž y m ė t i n a , kad C a p e C o d e apy
atkartojama,
ir
žmonija
atsi
Po pertraukos buvo atlikta Lud
iiiniimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuimiiH
iiiiniiuiiiuniiiiiiiiiiiiiiinimiiuiiiiiiiiiii apžiūrėti.
linkę sudaro pensininkai, JŲ yra
w i g v a n Beethoven trio smuikui, naujina. Todėl Šv. Rašto Pra
KILIMUS I R B A L D U S
tik per 7 0 , o ju auka yra gausiau
S 0 P H I E BARČUS
Plauname ir vaškuojame
violenčelei ir fortepionui: Allegro džios k n y g o s pasakojimas apie
sia. T a i ženklas, kad m ū s ų pati
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
žmogaus
gimimą
i
š
pirmųjų
tė
visų rūsių grindie.
moderato. Scherzo. Andante. Al
vyriausioji karta yra jautriausia
vų
"apima
s
a
v
y
j
e
visa,
ką
gali
Lietuvių
kaiua:
nuo
pumaaiemo
nu
B
U
B
N
Y
S — TeL B E 7-5118
legro moderato
Zenonas Ignonis
lietuviškos veiklos reikalams.
2625 West 7lst Street
ma pasakyti apie žmogaus ver penktadienio perduodama nuo 4:uu
Kūrinius atliko Barklee muzi
Jaunimo atstovas Šarūnas Nor kos kolegijos lektoriai: fleita — tybę" — baigė s a v o kalbą bendLj vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa Tei. 737-7200 ar 737-8534
audiencijoje
popiežius čią stotį, šeštadieniais ir senina
vaiša padarė pranešimą iš jauni Matthew Marvuglio, klarnetas — rojoje
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimin;
dieniais nuo a.ou in.1 rf:3u vai. ryto.
Jonas
Paulius
U
.
Dienoraštiniai užrašai
m o veiklos. Jie esą kryžkelėje — Joseph Viola, smuikas ir viola —
Telet. 434-2413
miiiiiiiiiiiimimiiniiiiimmiiiHiniiiHiii
priklausyti studentų sąjungai, ku-j Diane VVheeler, smuikas II ir I —
G U D I J A
1490 ABI.
rios visai nesigirdi, ar jaunimo Julia Hartheimer, Viola — T o d nėjimas parapijos salėje.
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
1941-1944
sąjungai. T a s klausimas esąs svars Saga r,
— Minku gegužinė,
minint
violenoelė — Barbara
CHICAGO, ILL. 00629
tomas ir netolimoj ateity būsią ap W o o d , fortepionas — Stephany 4 6 metų jų vedamos radijo va
Apdraustas perkraustymas Spaudai parengė Klemensas Jura
įilllllllllllllllllimillllllllllllllllUllIUIIIIII
Tai Lietuvos karo kapeliono die
sispręsta. D i d e s n ė galimybė esan Plsek. O . J. iKačinsko kvintetą landėlės sukaktį, rugpiūčio 10 d.
U.S.AT
įvairių atstumų
noraštis
Antrojo pasaulinio karo
ti, kad jie bus į a u n i m o sąjungoj.
Romuvos
parke,
Brocktone.
fortepionu atliko pats komp. Je
metu.
TeL 376-1882 arba 376-5996
We'll help you make the right movė.
—
Laisvės
Varpo
rudens
kon
Apsimoka skelbtis dian. DRAUGB,
Švietimo reikalais Bostono litu ronimas Kačinskas.
certas
spalio
12
d.
Lietuvių
Pi
IHllillIllIlIIIIIIIIIIIIililIlIUlIlIHlllUHIIlIli
Leidėjas Bronius Ignatavičius.
a n i s t i n ė s mokyklos
direktorius
Vis:
kultūriniai pasireiškimai,
nes jis plačiausiai skaitomas lie
JEI GALVOJATE
liečių
d-jos
salėj,
S
o
.
Bostone.
A n t a n a s Gustaitis supažindino su kur jungiasi ir amerikiečiai atSpaudė; Pranciškonų spaustuvė
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiinui
PIRKTI AR PARDUOTI,
tamsėjančia lituanistinių mokyk likdamai lietuviu kūrinius ar kita, Lietuvos kariuomenės šventės mi tuviu, dienraštis, gi skelbimų kai
Brooklyn, N. Y. 1980. Knyga dide
M. A. Š I M K U S
lio formato, 286 pusi. Kaina su
lų ateitimi. Bostono
lituanisti- yra m u m s labai svarbūs, nes tai nėjimas lapkričio 23 d. Liet. Pil. nos vra visiems prieinamos.
Knipldtt*
i
INCOME
TAX SERVICTE
persiuntimu $8.95.
nėj mokykloj dirba 12 kvalifikuo- L i e t u v o s reprezentacija. Juo dau- d-jos salėj, So. Bostone.

B LB BOSTONO
A P Y G A R D O S SUVAŽIAVIMO

P L U M B I N G TELEVIZIJOS

Z-M Gonstruction Co.

M OVI NG

Liaudies menas ir kitkas

"Drauge"

PASKUBĖKIT

VALO M E

Valdis Real Estate

PRAEITIS KALBA

A. V I L I M A S
M OV IN G

NOTABT FUBIIC

t y mokytoju, o mokinių
skai- ^
g ^ tuo bus geriau
a p i e mm
BUDRAITIS REALTY C0, 4250 So. Maplewood, teL 254-7450 Illinois gyventojai dar prideda
čius mažėja. Buvo lamas, Kad ją I g p o p u i i a r i n t a s Lietuvos ir lietu- ^iiiiiiiiiiniiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimmiiiii''^
48 et. valstijos mokesčio.
Taip pat daromi VERTIMAI,
6600 S. Putoki Road
lanke 180 mokiniu, o šiais m e - Į ^ v a r d a s _ I r šio koncerto dvasia I "LIETUVOS AIDŲ" RADIO PROGRAMOS 4-RIŲ METŲ §
OIMINŲ iškvietimai, pildomi
Užsakymus siųsti:
PILIETYBES PRA4TMAI ir
tais tesą tik 6 4 . Jei seniau atvesti Į h m o p r o f > J e r o m m a s Kačinskas,
Tei. —767-0600
kitokį* blaokal.
vaikai į m o k y k l a kalbėjo gražiai Į k u r f s p a s į k v i e t ė ^ o kolegas iš
Independently owned and operated
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
imiiimiiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii
lietuviškai, tai dabar jų daug Berklee kolegijos, kad jie atliktų
Chicago, H. 60629
2 1980 M. GEGU2SS MfiN. 17 D., ŠEŠTADIENĮ, 6:30 VAL. VAK. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuuiuiuuiuiHin
jau k a l b a "pusiaužydiškai' nors mūsų kompozitorių kūrinius.
|
ŠAULIŲ NAMUOSE, 2417 W. 43rd STR., CHICAGO, ILL.
| tfniiimiiHnmiiiiumimiiimiiiimiimii
kartais abu tėvai yra lietuviai.
s Programoje:
H
BUTŲ NUOMAVIMAS
D Ė M E S I O "
KULTŪRINĖ M U G Ė
Tiesa, esą ir išimčių, kurie pui
=
JAUNŲ TALENTŲ PASIRODYMAS. KARŠTA VAKARIENB, |
kai k a l b a lietuvoškai, bet yra ir
Perskaitė " D r a n g ą " duokit*
?f a m ų pirkimas — Pardavimas
Balandžio 2 7 d., sekmadieni,
VIZITINIŲ KORTELIŲ
|
DOVANŲ PASKIRSTYMAS. GROS VENCKAUS ORKESTRAS. S
tokiu, kurie lietuviškai nemoka.
So. Bostono Lietuvių
Piliečių
j | k i t i e m s pasaakaitytL
Draodbnai — Valdymas
REIKALU
Esj d a u g kalbama apie lietuvybę,
Pakvietimai gaunami "LIETUVOS AIDŲ" Radio Programos 1 į
d-jos auditorijoj vyko kultūrinė
veiklą, bet kas b u s iš tų kalbų,
būstinėje, 2646 West 71st Str., Chicago, 111. 60629. Tei. 778-5374 I
mugė. Šioj mugėje dominavo kny
jeigu nebus į ką kalbėti. Lietuvy
ir "Marginiuose", 2511 West 69th Str.
S
gos, bet buvo drožinių, tautinių
Viiitinių kortelių naudojimas yra
Jūsų dalyvavimas bankete yra moralinis ir finansinis pri- jĮĘ
bės išlaikymas esąs bendruome
Notariatas _ Vertiniai
fražua paprotys. Biznieriai jas pla
HELP WANTED VYBAI
audinių, gintaro ir kita. Knygų
sidėjimas prie programos išlaikymo.
=
n ė s reikalas ir ji turinti tuo susi
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
buvo naujų, bet b u v o ir •seny.
rūpinti. Nei spauda, nei radijais
mų atstovams turėti graSas v i s t
Auka $12.50 asmeniui.
Buvo ir pirkėjų, gal n e tiek, kiek
Tool and Die
tinęs korteles.
" L A . " KOMITETAS
=
raginant, kad. tėvai leistų vai
i.
B A C E V I Č I U S
tikėtasi. Bet tai juk pirma tokia
kus į lituanistines mokyklas, to
LD.M. 0PERAT0R
Kreipkitės į "Draugo" adminis
mugė. Ateity, jeigu iš anksto apie *(llltllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|llllllllllllllll|l||||||lT' 6 5 2 9 S. Kedzfe A v . — 778-2233
Ebcperienced
in Tool and Die
k l a u s i m o neišsprendžia. Reikia
traciją Tisais panašiais reikalais.
jos rengimą žmonės sužinos, o
Busite patenkinti mūsų pstarnavi*
esą, sudaryti asmeniškus kontak
POBTAGE TOOL COMPANY
be to, jeigu pasitaikys laikas, ka-, "^
nu.
2045 Piatt B l v d , Eik Grove, LL
tus su tėvais iš ž i n o m ų ir su var
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllUlUUUlllUlllUlU
da nebus kitur tą pačią dieną pa
TeL — 569-3860
du asmerųj, kurie
aplankytų
u
rengimų, tada ji galės būti ir la
tuos tėvus, kurie neleidžia savo
bai sėkminga. Juk Bostone tą die
HELP
W A N T E D — MALĖ
* FEM A LE
vaikų. Gal tas padėtų? Bosto
ną vyko LB apygardos suvažiavi
Į
S
I
G
Y
K
I
T
E
D
A
B
A
R
ne, esą, turime miesto mokyklos
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas, kamerinės muzikos koncer
HIGHLY
QŪALIFIED
pata'.pas n^~v><ar-ai. o prie at'yiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiimimiiii
mas iv balansavimas. Stabdžiai. Dus
tas, baltų koncertas, o dalis nu
g i n ; m o mokytojams prisidedanti
ėjo n e t į miesto operą. Toks pa
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
LB. Pernai buvę gauta 800 dol.
S9JM per boor.
Apply In Person
rengimų susikimšimas yra nege
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES.
T a č i a u didžioji bėda esanti, kaip
KLEINERT
BAKEKY
ft P AŠTRY SHOP
ras visiems renginiams. T a d atei
Wheel alignment and balancing.
pajudinti tėvus, kad jie leistų
4701 N. LINCOLN, CHIOAGO, ILLINOIS
tyje, jeigu nebus tokio susikimši
I dalį paruošė
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
savo vaikus į lituanistines mokyk
mo, gal bus visai kiti rezultatai ir
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
PETRAS JURGĖLA
las.
kitoks pasisekimas.
D A M K S I O
Change
of
oil
and
fUters.
II dali redagavo
B Brocktono mokyklos vedė
PAULIUS JURKUS
jos E . Ribokienės prisiųstą raš
Jr
PARENGIMAI
Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
tišką pranešimą perskaitė apyg.
ciškonų spaustuvė. Didelio formato,
sekretori-js A. Lileikis. IT čia sie
— Parapijos s u e i g a įvyksta
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
Edmundas Kasėte ir Jenas GirlteCM įdainavo T populiariąsias
lojasi mažu mokinių skaičiumi. I šį sekmadieni, gegužės 11 d., 5
2423
West
59th
Street
Tei.
G
R
6-7777
siuntimu
©.95.
Illinois
gyventojai
dar
harmonizuotas
liaudies damas su penkių {vairių instrumentų palyda.
Tarybos prezidiumo
praneši- j vai. p. p. Lantaną restorane, Ran
prideda 54 et. valstijos mokesčio.
IMeido dr. Jokūbas Stukas, lietuvos atsiminimų radijo programos
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8 : 0 0 v a i vakaro.
vedėjas, gyv. Mountainside, N. J.
mą padarė Vaiva Vėbraitė-Gust. dolph
U ž s a k y m u s siųsti:
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. m. gyv.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS C E S A S
—Baisiojo birželio išvežimų
Ji k ė ' ė mintis ir darbus, kurie
.
prideda
70 c. valstijos mokesčio.
D R A U G A S , 4545 W. 63rd S t .
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
yra dirbami ir kaip jie turėtų b ū  minėjimas birželio 14 d. šeštadie
Uisakymus
siųsti: DRAUGAS, 4S45 W. Ord Street, CUeaga, UL
ti dn-b^-ni Pra nešimas šsamus n j. Pamaldos už išvežtuosius i S i 
Chicago, F U 60629
ir geras. Ją dar papilde pirm. V. birą 6-30 vai. v. Sv. Petro parapi
iiimiiHiiiiimumimiHiiiiiiiuimiiiimiii
Izbickas. Pagrindinė jų abiejų jos bažnyčioje. Po pamaldų mi-

| SUKAKTUVINIS BANKETAS |

INCOME TAX

BELL REALTY

AUTOMOBILIU TAISYMAS

PASTRY^COOK NEEDED

GEN. POVILAS
PLECHAVIČIUS !

KUR TAS ŠALTINĖLIS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

k

•

sime čia gimęs ir augęs Juozas Ba
levičius, netikėtai spaudoje pašte
bėjęs žinutę apie šią parodą, pas
kutinę dieną, prieš pat parodą!
uždarant, atvyko jos pažiūrėti.
Giliai sujaudintas prisiminė savo
tėvelius lietuvius, didžiavosi esąs
lietuviu, gėrėjosi mūsų kūrėjų
našia kūryba ir nuoširdžiai da
linosi savo gyvenimu su dail. J.
Sodaičiu, pasižadėdamas ateityje
aktyviau rodytis lietuvių tarpe,

JAV LB-NĖS SOCIALINES VEIKLOS
GAIRIŲ PROJEKTAS
ANTANAS BUTKUS

(Pabaiga)

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gegužės mėn. 7 d.
ir lietuvių kūrybą, nuoširdžiai in- , — Albertui Einšteinui buvo
formavo amerikiečius ir kitų tau-1 pasiūlyta tapti Izraelio prezitybių parodos lankytojus.
dentu, tačiau jis nesutiko, nes
Jurįįs Rimtautas esą neturįs gabumų.
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitKe

miai palankesnę atmosferą (ap
{
ALEKSANDRAS STULGINSKIS
|
linką) lietuvybei išlaikyti.
Tautiniam solidarumui ugdyti
j
ATSIMINIMAI
Į
neužtenka LB apylinkės iždui nu
mesti kelis dolerius metinėje
O mūsų lietuviškosios veiklos | Spaudai paruošė a. a. JONAS RAČKAUSKAS (1903-1979; |
rinkliavoje (didelė dalis lietuvių
veteranas, jau per devyniasdešimt |
Aleksandro Stulginskio knygų serijos
net ir to nedaro). Tautinis soli
metų amžiaus, guvus lietuvis Kasredaktorius J. A. RAČKAUSKAS, Ph.D.
darumas nėra abstrakti sąvoka.
Kasmauskas du kartu aplankęs =
Neužtenka lietuvį gerbti, mylėti
parodą, buvo be galo sužavėtas
Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas su Dr. Jono
ar jam solidarizuoti iš tolo. Lie
mūsų tautos ir tautiečių kūry
ir Dr. Aldonos Juozevičių parama. Spaudė M. Morkūne
tuviui artimumą turėtume pajus
bingumu, paliko stambesnę auką
spaustuvė. Knygos kaina su persiuntimu $12.85.
ti savo prigimtimi, instinktu, ta "La Sallian Award" įteikimo iškilmėse De La Salle vienuolijos mokykloje už ir skatino, kad ir daugiau tokių
auštesniajai mokyklai. Iš kaires: Br. Luke Lynch, mokyklos
čiau tas savaime, be pastangų pasižymėjimą
f
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, f
direktorius, Joseph Horejack, Jonas L. Paukštis, mokyklos rėmėjų pirminin parodų būtų suruošta.
neatsiranda. Lietuviškas auklėji kas, VVilliam Cullen ir Br. Michael 'Hern, vyresnysis. J. Paukštis yra pasi
Chicago, U 60629
§
Ši paroda buvo suruošta taikosi, |
Lietuvybės išlaikymas ir
mas šeimoje, mokykloje, organi žymėjęs taip pat ir lietuviškoje veikloje, ypač Prekybos rūmų ir Dariaus - Gi
būdu.
Mūsų
tautodailės
ekspona
tautinis solidarumas
5
Ulinois gyventojai dar prideda 72 et. valstijos mokesčio. I
zacijoje daug padeda tautinį soli rėno posto. De La Salle mokyklą yra baigę daug politikų ir kitų profesionalų.
tus
paskolino
daugelis
čia
gyve
Apie šiuos reikalus bendrai per darumą išugdyti. Tačiau plačioji
nančių lietuvių. Reikėjo juos vi niiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiiiiniiiiiiaiiiiiiiHnmMiiiiHiniiHiiiuituii^
mažai diskutuojame, nes daugu lietuvių visuomenė tam turi su
sus surinkti, suvežti, suklasifi
mas galvojame, tai savaime su daryti kuo geriausias sąlygas. Tin
kuoti, išstatyti. Tai buvo gana di
prantami dalykai: leidžiame vai karnas socialinis lietuvių bendra
delis
darbas. Čia galerijos direkto
kus lituanistinėn mokyklon, kar vimas ir drauge vykdymas supro
rei
nuoširdžiai
talkino dail. Juo
tais nueiname į susirinkimus, jektuotų darbų daug prisidės prie Daytona Beach, Fla. tus žmonių, ypač daug svetim
taučių. Parodos lankytojai do- zas Sodaitis ir jo žmona darbu,
koncertus, prenumeruojame vie lietuvybės įsisąmoninimo, prie
nėjosi dail. Juozo Sodaičio ir lietu patarimu, eksponatų rinkimu.
ną ar net du lietuviškus laikraš jos sustiprinimo, taigi ir ilgalai
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
MENO PARODA
vių liaudies darbais ir ta proga Taip pat daug laiko ir pa
čius, net knygų nusiperkam (tai kio išsilaikymo.
REPREZENTAVO
LIETUVIUS
stangų
eksponatų
telkimui
sky
jie iš parodos išeidami išsinešė
kas, kad šeimoje veik niekas tų
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
IR LIETUVĄ
JAV LB-nes Socialinė k-ja
gana išsamų vaizdą apie mūsų rė Angelė ir Antanas Kašubai iš
laikraščių ar knygų nebeskaito).
Daltonos, klubo valdybos pirmi
Dažnai, net per dažnai, kaip tie
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
Ormond Beach Memorial Art pavergtą tėvynę ir jos kūrėjus, ninkė Bernadeta Bracitė-Colee,
Dabartinė
LB
krašto
valdyba
Amerikos žydai, nutaustame vien
esančius
išeivijoje.
Gallery patalpose tos galerijos
Jadvyga ir Juozas Bartkai iš Or
4330-34 So. California Avenue
dėl to, kad visai nesistengiame iš patvirtino čia suminėtos Sociali direktorės Kitty Tarelis pastangoŠią
parodą
paminėjo
vietinė
'
nės
veiklos
gairių
projektą
ir
nu
mon& Beach. Jiems priklauso nuolikti lietuviais. Per mažai, dedame
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
mis buvo suruošta dail. Juozo | ^ ^
^
g r a ž i a i j ą vertino į § i r d i
adėka
pastangų, o pasyvumas veda pie tarė tam tikslui steigti specialią Sodaičio kūrybos ir lietuvių liau- j « i
P e i k a n » savaitinis žurnalas, tai-1
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
abejingumo, prie tautinio solida k-ją prie krašto valdybos. Šį pro dies meno darbų įspūdinga pa
pindamas platoką parodos apra Šiuo atveju lietuviai atliko tikrai
Telefonas - YArds 7-1741-2
rumo pamiršimo, net jo išsižadė jektą skelbiame viešai, tikėda roda, kuri tęsėsi nuo balan
šymą, dail. J. Sodaičio paveikių, gražų, Lietuvą ir lietuvius repre
miesi išgirsti lietuvių visuome
jimo.
tautinių drabužių ir medžio dro zentuojantį darbą. Lietuvaitė, nors
nės pastabų, kritikos, patarimų džio 6 iki balandžio 28 d.
Tiesa, šie procesai mūsuose ir susilaukti jų paramos. Esame
Parodoje gausūs eksponatai iš žinių nuotraukas.
ir lietuviškai nekalbanti, galeri
vyksta labai pamažėle, todėl juos įsitikinę, kad, bendrai dirbdami, dėstyti skoningai ir meniškai dvie
Tenka pastebėti, kad parodai jos direktorė Kitty Tarelis parodė
net sunku pastebėti. Atšalimo, daug ką galėsim konkretaus pa jose salėse.
didelį dėmesį parodė ir čia gyveną daug nuoširdumo, įdėjo darbo ir
abejingumo ir kt duomenys kal
Šią meno parodą ypatingai pra
siekti. Čia suminėtiems uždavi
net kelintos kartos lietuviai. Saky- pati gerai susipažinusi su Lietuva
ba už tai, kad šis atrofinis proce
niams atlikti būtinai reikia pla turtino dail. Juozo Sodaičio kū
sas vyksta. Jo vienas žmogus,
čiosios lietuvių visuomenės pa ryba. Eksponuota jo, daugiausia
viena aplinkybė, viena organiza
tautinių motyvų, kruopščiai iš
cija, vienas laikraštis, vienas mo ramos ir pagalbos. Ja galėsime baigti, gana įspūdingi 43 kolažai.
kytojas ar vienas kultūrininkas gauti tik sutartinai dirbdami Pasigėrėtinai gražūs 50 Ex Libris
Laidotuvių Direktoriai
jokiu būdu nesustabdys. Ir visų Bendruomenėje, aktyviai įtrau darbai ir didesni 5 tapybinės gra
kiant
kitas
lietuvių
organizacijas
Mano mylimoji žmona a. a. H E R T A J O N I E N E , skaus
bendrom pastangom gal to šim
fikos kūriniai. Dail. Juozo Sodai
mingos ligos pakirsta, mirė š. m. balandžio 11 d. 11 vai.
taprocentiniai nepajėgsime pa į talką, rašiniais organizacijs į čio darbuose atsispindi lietuvių
6845 SOUTH VVESTERN AYE.
vakaro Cocper Medical Center ligoninėje, Camden, N. J .
siekti, tačiau organizuotom pa talką, rašiniais spaudoje, pokal tautinė tematika, kruopštus dar
Palaidota
balandžio
15
d.
šv.
P
e
t
r
o
kapinėse,
Riverside,
N.
J.
Tel. 737-8600-01
stangom tą naikinimo procesą biais per lietuvišką radiją ir su bas, puikus spalvų derinys ir žiū
T
sirinkimuose.
Nuoširdžiai dėkoju giminėms ir artimiesiems, organizak
galime akivaizdžiai sulėtinti, su
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
rovą pagaunanti ir sužavinti nuo
'
cijoms bei lietuviškai visuomenei, pagerbusiems velionę, d a 
tramdyti. Svetimoji aplinka gyve
Tet.
422-2000
Pradėti darbai
taika. Dail. Juozas Sodaitis į Or
lyvaujant šermenyse ir laidojimo apeigose.
,1
nant svetur yra natūralus mū
mond
Beach
atsikėlė
praėjusių
JAV prezidentas turi sudaręs
sų tautinio sąmoningumo prie
Dėkoju visiems pareiškusiems m a n užuojautą žodžiu,
specialią
komisiją šeimos reflea-1 metų rudenį. Anksčiau gyveno
raštu, spaudoje ir per "Bendruomenės Balsą".
šas —naikintojas. Su tuo turi lams - White
House Conf erence I ^ew Yorke. Jis yra baigęs Brookme sutikti kaip su neišvengiama onFamilies (WHCF). Deja, t u o ! * • M u s e u m A r t mokykla, Art
Nuoširdžiai dėkoju kun. Kajetonui Sakalauskui ir p a s 
blogybe. Prieš ją galime kovoti ir
toriui Richard Locke už maldas šermenyse ir kapinėse. Dė
Students League in New York,
daug laimėti tik dirbdami drau klausimu labai pavėlavome, nes
koju už šv. Mišių a u k a s ir k a r s t o nešėjams.
meno studijas gilinęs Europoje ir
ge. Sutartinai veikdami mes ga nieko apie tai nebuvo žinota an
Širdinga padėka įamžinusiems m a n o mylimą žmoną
Amerikoje privačiai. Yra suruolime sudaryti savųjų tarpe žy- ksčiau (bent nebuvo mums pra
Hertą Lietuvių Fonde.
šęs visą eilę individualinių meno
nešta). Tačiau Galinos Sužiedeparodų.
Jūsų visų pareikštas n u o š i r d u m a s giliai liks mano
lienės dėka yra užmegztas kon
Šioje meno parodoje sutinka
širdyje.
taktas su WHCF organizatoriais.
me gana daug eksponatų iš lie
Nubudęs v y r a s Algirdas J o n y s
Bandome pakliūti kaip WHCF
tuvių liaudies meno srities. Kop
MARQUETTE FUNERAL HOME
atstovai at large (regionalinis at
(Atkelta iš 2 psl.)
lytstulpiai, koplytėlės, lėkštės, rū
stovavimas jau pavėluotas). Tam
šanio konkurso komisijoje —s. tikslui LB vardu pasiųstas refera pintojėliai, skulptūrinės figūros,
TĖVAS IR SŪNUS
N. Norienė, v.s. H. Plaušinaitie- tas (position papers) ir tikime, medžio įvairūs drožiniai, įmant
nė, v.s. R. Kučienė. s. A. Rama kad galėsime dalyvauti centrinė riais tautinių motyvų ornamen
2533 VVest 71 St., Chicjgo
nauskienė sukaktuvinei stovyklai se konferencijose pilnateisiais na tais, akivaizdžiai liudija lietuvių
1410 So. 50th Av., Cicero
padarė atžymėjimo „medalius"; riais. Konkrečios pagalbos lietu liaudies išradingumą. Darbai pa
trauklūs,
meniškai
išbaigti,
liudi
Tei. 476-2345
v.s. O. Siliūnienė rūpinasi sukak viškai šeimai jei nespėsime šį kar
ją
mūsų
tautos
liaudies
kūry
tuviniu pyragu—raguoliu, o ps. tą gauti, tai be abejo atsivers ke
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
fil. I. Žukauskienė įsijungė į su liai į kitas konferencijas. Kitais bingumą.
Didelė parodos puošmena —
kaktuvinio leidinio mecenatų ei metais bus svarstomi senelių rei
PAULIUS L. SKALIŠIUS
mūsų
tautos gintaro išdirbiniai,
les.
kalai. Ši sritis mums ypatingai rū
Gyveno Troy, Illinois. Anksčiau gyv. Waukegan, Illinois.
vaizduoją mūsų krašto gražų
Mirė 1980 m. gegužes 3 dieną, sulaukęs 42 m. amžiaus.
pi,
nes
be
federalinės
valdžios
pa
MOKĖMĖS RIŠTI VERBAS
kampelį,
o
koks
grožis
gintarinių
Gimė Lietuvoje, Pikeliuose.
galbos visuomeniniais pagrindais
Amerikoje išgyveno 31 metus.
1980 m. kovo 30 d. įvyko Ker senelių namų suroganizuoti ne karolių. Tai vertinga puošme
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ada, sūnus Byron, duk
navės tunto, Mirgos draugovės sugebėsime. O valdžios pagalbą na ir ja tikrai stebėjosi amerikie
tJ
terys Milą ir Monika, motina Barbora, brolis Eduardas, brolienė
sueiga. Draugininkės Ginos Lu- galima gauti, jei turėsime realius ; s parodos lankytojas. Nemaža
Elena, sesuo Lioly.da ir švogeris Aleksas Šukiai, 2 dėdes Bernardas
neckaitės mama sesė Luneckienė projektus ir profesiškai
- — - gerai pa ' eksponatų užtinkama ir mūsų
Skališius su žmona Justina ir Adomas Švažas su žmona Auxilija, teta
paruošė paskaitą apie Vilniaus ruoštus asmenis tiems projektams garsiųjų audėjų. Čia įvairios,
Ona Balkauskienė Lietuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
nuostabių raštų juostos, staltie
Kaziuko mugę. Ji paaiškino, kad įgyvendinti.
Mokytojavo kartu su žmona St. Louis apylinkės gimnazijose.
sės, takeliai ir pagaliau žiūrovo
Kūnas pašarvotas antradienį, gegužės 6 d. Laughlin koplyčioje,
Vilniuje, kiekvienais metais, įvyk
Troy, DJ.
akį patraukia gražūs tautiniai dra
davo Kaziuko mugė kovo mėn. 4 Numatyti darbai:
Gedulingos pamaldos įvyks trečiadienį, gegužės 7 d., 11 vai.
a) Sukonkretinti socialinės veik bužiai.
dieną.
ryto
Sv. Povilo bažnyčioje, Troy.
Po pamaldų bus nulydėtas į
Lankydamas šią parodą, ste
^Kaziuko mugėje visi nusipirkda los gairių projektą;
Prichett kapines, Boulder, M.
b) Paruošti anketą, ją išpla bėdamas gausius eksponatus ne
vo riestainių virtinę ir užsikabin
Sv. Mišios už velionio siel
tap pat įvyks pirmadienį, gegužės
davo ant kaklo. Lietuvoje žmonės tinti ir suorganizuoti talką su jučiomis pasijunti lyg mažame
12 d, 8 vai. vakaro Sv. Baltramiejaus bažnyčioje, 8-tos ir Lincoln
gatvių kampas, Waukegan, 111. Jas atnašaus kun. kleb. Bill
pirkdavo pyragines širdeles mu rinkti statistines žinias apie vi Lietuvos kampelyje. Paveikslai ir
Zavaski.
svetimtaučiui parodos lankytojui
gėje padovanoti tiems, kuriuos sus Amerikos lietuvius;
Vietoje gėlių aukoti Lietuvių Fondui, 2422 W. Marquette Rd.,
jie myli. Širdelės didumas ir gra
č) Suburti senelių namų ini atveria daug nežinomų paslap
Chicago,
111. 60629.
žumas rodė, kiek tas žmogus my ciatorius paruošti projektams di čių apie okupantų pavergtą Lie
Nuliūdę: Žmona, vaikai, motina, brolis br sesuo.
lėjo kitą.
delėse lietuvių kolonijose ir pa tuvą ir apie mūsų tautos kultū
Verbos buvo perkamos Kaziu ruošti JAV federalinės valdžios rą ir meną.
Galerijos direktorės Kitty Tare
ko mugėje. Jos buvo padarytos paramai gauti prašymą (grant
lis (ji lietuvaitė meninin'kė) dė
iš medžio šakų ir mažų džio proposal);
vintų gėlyčių.
d) Sudaryti branduolį specia ka, parodos lankytojams buvo pa
Šioje sueigoje sesė Luneckienė listų "Lietuviškos šeimos sąjū ruošta gana tiksli informacija askautėms parodė, kaip tas ver džiui" organizuoti ir jį populia pie Lietuvą, lietuvių liaudies me
Motinai Lietuvoje mirus, reiškiame
ną, tekstilės, gintaro ir medžio iš
bas padaryti. Visos gavo po vie rinti;
dirbinių kilmę, reikšmę ir jų me
ną šaką, daug gėlyčių ir siūlo.
e) Organizuoti susipažinimo
gilią užuojautą
niškumą.
Po kiek laiko visos skautės sau biurą;
Parodą aplankė per penkis šimpasidarė po gražią, lietuvišką ver
f) Suorganizuoti
specialistų
MEČIUI IR JO ŽMONAI IRENAI.
bą.
kolektyvą, kuris duotų patarimus
niems reikalams aptarti, projek
Ačiū sesei Luneckienei.
ekonominiais, socialiniais klausi
tams sukonkretinti, išpopuliarin
Sesė Elytė Reklaityiė, mais.
Nijole ii Rimas Baniai
ti
ir
jų
įgyvendinimui
talką
orga
Mrrgos draugovė.
g) Sukviesti specialistų ir suin
Kernavės tuntas teresuotųjų suvažiavimą sociali nizuoti.

Dalis energijos eikvojama
veik veltui, o diužiausia jos dalis
nėra apvaldyta. Šis lietuviškasis
potencialas nėra pajungtas pozi
tyviam darbui ir dėl te, kad dėl di
dėsniu uždaviniu nesusitaria
ma ir nesukonkretinama. Šalia
kasdieninių ir kartais trumpalai
kės svarbos darbų mums laikas
susirūpinti lietuviškąja ateitimi
ilgalaike prasme. Šioje srityje lie
tuviškos jėgos potencialas lyg ir
pamirštas.

LIETUVIAI FLORIDOJE

EUDEIKIS

Mažeikai Evans

P A D
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X Lietuvišku knygų atpigin
tomis sąlygomis
išpardavimo
x Cicero l i e t . Namų savinin "Drauge" metu knygos siunčia
ku susirinkimas bus
gegužės mos ir paštu. Didesnį kiekį jų
11 d., sekmadienį, po sumos užsisakė:
Adolfas
Sabaitis
11:30 vai. parapijos salėje. Kai (Brocktonas), O. Kavaliūnienė
bės dr. P. Kisielius praktiškais (Clevelandas),
P.
Viščinis
medicinos klausimais.
(Brocktonas), A. Pranckunienė
X
Antanui Adomėnui, ku (Kanada), V. Čekanauskas (Ka
J. Kasulaitis
ris dirba Evanstono kolegijoje lifornija), A.
B ^ B M ^ S L ^ - "* « *
*
Įsteigtai Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
ir veda ilgalaikę kovą prieš so (Clevelandas).
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 8206 W. 65tfc Place, Chkago, I L 60629
X P U S ruošia V kongreso
x Kun. Alfonsas Gleveckas,
vietinį filmą "Nežinomas ka
akademinės programas posėdį šį
ras", laišku atsakė Centrinės ir Albany, N. Y., atsiuntė sveiki
šeštadieni, gegužės 9 d.. Posėdis
Rytų Europos tautų draugystės | nimus, pratęsė prenumeratą ir
DŽIAUGIUOS BEDAMA
žmonėms. Vaikai dažo margu sikalbam.
įvyks Jėzuitų rezidencijoj 9:30
susivienijimo pirm. dr. L. S. pridėjo auką. Ačiū.
AŠTUNTOKĖ
čius, žaidžia, šoka ir dainuoja.
Kitos lietuviškos organizaci
v r. Bus praėjusių kongresų
Rozboril, pritardamas tai kovai
Tėveliai
kalbasi,
dainuoja
ir
jos
kviečia mus dalyvauti jų ren
x Stasė Šmitienė, Dorchesapžvalga ir pašnekesiai apie at
Per visą savo gyvenimą aš
ir pažadėdamas savo pagalbą, ter, Mass., prie prenumeratos
truputį
linksminasi.
Visi
žmo
giamuose
koncertuose. Kai gra
einantį kongresą.
svajojau apie aštuntą skyrių.
kad sovietinė propaganda mo
nės
eina
į
bažnyčią
melstis.
Tai
žiai pašokame, kiti mus pagiria
mokesčio pridėjo 10 dolerių au Džiaugiuosi, bet buvau išsigan
kyklose
ir
visuomenėje
būtų
su
yra
Kristaus
Prisikėlimo
šven
ir
pavaišina.
x Chicagos apylinkių A. Stul
ką. Labai ačiū.
dusi, nes girdėjau, kad kuo to
laikyta.
Antanas
Adomėnas
pri
tė.
ginskio moksleivių ateitininkų
Liepos
mėnesio pradžioje
x Sofija Stanulienė, gyvenu lyn, tuo piktesnės mokytojos,
kuopos metinėje šventėje, kuri klauso Amerikos Mokytojų są
Visi
žmonės
dažo
margučius.
"Gyvataras"
žada vykti į Chi
bet šįmet sužinojau, kad tai ne
įvyko gegužės 4 d. Ateitininkų jungai ir per jos padalinius sten si Santa Barbaroje, Californijo- teisinga. Mūsų mokytoja neuž Jie nudažo juos įvairiausiomis cagą. Man labai patinka tauti
namuose, vyr. moksl. ateitinin giasi parodyti šio propagandinio I je, išvyko į Kanadą. Pakeisda duoda daug pamokų, bet duoda spalvomis. Kiti nudažo juos su niai šokiai, ir noriai dalyvauju
ma adresą, atsiuntė "Draugui"
ko, -ės įžodį davė Ramoną ir filmo žalingumą.
svogūnų lapais. Kai margučiai repeticijose.
sveikinimus
ir auką Dėkojame. tiek, kiek reikia, kad išmoktu
x
Lietuviu
Tautiniu
kapiniu
Renata Bielskytės, Daiva Griyra
gatavi, vaikai juos daužo,
Aš dar priklausau lietuvių
mėm. Aštuntame skyriuje mes
kad j x Dr. Vanda Sruogienė, ži turime diskusijas apie Vladą Če- ridena ieško ir valgo.
gaitytė, Gina Kiliūtė, Paulius administracija praneša,
pieriaus šią diagramą. Gausite
Majauskas, Rita Ostrauskaitė, šiais metais Kapų puošimo die- noma istorikė, buvo užsukusi į siūną ir apie "Lietuvių Katali Ant Velykų stalo yra visokių tu įdomu. Kas mėnesį susiren
Arūnas Pabedinskas, Lina Sau- na bus pirmadienį, gegužės 26 "Draugą", domėjosi lietuviško kų Bažnyčios Kroniką". Mūsų valgių: kumpio, grybų, dešre kam, pasikalbam, padainuojam
lyte, Daina ir Rasa Tijūnėlytės, Į d - Prasidės 11 vai. ryto. Bus ge mis knygomis ir jų didesnį kie mokytoja, o kartu ir mes, mo lių, kopūstų, bulvių ir pyragų. ir pažaidžiam. Norim rasti vie
Lora Vasiliauskaitė, Viktutė ra programa kaip ir kitais me kį įsigijo.
kiniai, labai domimės tokiais Velykų simboliai yra: Velykų tą netoli Hamiltono iškylai.
Venclovaitė ir Lėlė Žukauskai tais. Taip pat bus specialus au
dalykais. Aš manydavau, kad Bobutė, Velykų Zuikis ir mar
Vasarą važiuojame į skautų
x Jonas Pipiras, Worcester,
tobusas. Kviečiami giminės ir
tė.
aštuntame skyriuje tik rašai ir gučiai.
stovyklą, čia privažiuoja skau
draugai papuošti savo avimųjų Mass., atsiuntė Garbės prenu rašai, bet netiesa, nes moko
Erika Ugfanskytė, tų iš visur: Amerikos, Toronto,
x Svč. M. M. Gimimo mo kapus. Gėlių galima atsivežti meratos mokestį. Maloniai d ė  mės ir apie tokius įvykius, ku Los Angeles lit. m-los mokinė Hamiltono ir Montrealio. Vie
kyklos orkestro koncertas bus arba įsigyti prie kapinių vartų, kojame.
rie dabar atsitiko. Žinoma, mes "Saulutė"
neriais metais buvo skautų net
ketvirtadienį, gegužės 8 d., 7:30 kaip ir visuomet. Informacijoms
turime pratimus,
geografiją,
iš Australijos.
Kanklės. Piešė Rimas
Janušonis.
v. v. parapijos salėje. Orkest- galima iš anksto skambinti tel.
skaitymą ir diktantus, kas yra
Vilkiukai miega barakuose, o Dousman, Wisc.
rui vadovauja Chester Stefan. 458-0638.
irgi labai svarbu. Man labai pa
skautai — palapinėse. Kada ly
Vis" kviečiami.
tinka aštuntas skyrius, ir džiau
X Dariaus ir Girėno posto pa
ja, palapinės peršlampa, tuo
giuosi būdama viena iš vyres
gelbinis vienetas gegužės 8-9
GALVOSŪKIAI NR. 31
met
skubame grūstis į barakus.
X Šv. Kryžiaus ligoninė mi dienomis rengia didelį įvairių
niųjų vaikų, nors žinau, kad ki
Kai dienos būna saulėtos, išsi
I
nės visuotinę Ligoninių savaitę, dalykų išpardavimą savo būs
tais metais aš vėl būsiu jauniau
ruošiame
ilgesnei iškylai ir tuo
kurią Ligoninių sąjunga skelbia tinėje, 4416 So. Western Ave.
sia žemiausioje klasėje. Ach,
met nebegrįžtame į stovyklą,
gegužės 11 17 dienomis. Tą sa Dovanos priimamos gegužės 7
aš geriau negalvosiu apie ateitį,
nakvojame
gamtoje. Maudomės
ll
vaitę Šv. Kryžiaus ligoninė iš d. tarp 10 v. r. ir 7 vai. vak.
J. A. VALSTYBĖSE
o džiaugiuose būdama aštunto
ežere.
Vakare
prie
laužo
gauna
leis specialius biuletenius ir bro šiam išpardavimui ir dovanoms
— Philadelphijos Fairmont kė ir gana,
me pieno ir riestainių užkąsti.
šiūras, kurias galės gauti lanky vadovauja pirm. F. J. Stack.
viešbutyje
kovo
12
d.
įvyko
pre
(
Po to vaidiname, dainuojame
tojai laukimo salėje ir susipažin Pelnas bus paskirtas bendrajam
Audrė Budrytė,
dainas ir šokame. Laužui 10 va
zidentinio
komiteto
perrinkti
ti su ligoninės veikla. Ligoninės fondui.
Marąuette Parko lit. m-los 8
landą pasibaigus, visi grįžtame
Carteriui — Mondale priėmi
ii
•J
administratorė ses. M. Doroskyriaus mokinė
X
Šv.
Kryžiaus
ligoninės
slau
į
barakus
ir
palapines
poilsiui.
mas,
kuriame
dalyvavo
150
thea pažadėjo tarnautojus pa
gytojŲ kursą užbaigė keturioli specialiai kviestų asmenų. JAV KĖLIAUS l NAUJĄ NAMĄ
Kada visi miega, berniukai
vaišinti kava ir saldumynais.
ka moterų, kurioms pažymėji LB atstovavo Visuom. reikalų
stengiasi pavogti mergaičių
Kalėdų atostogų metu aš kė
X Salomėja Šmaižienė, gyve mai buvo įteikti balandžio 18 d.
kaklaraiščius.
Šita išdaiga tapo
nanti Hot Springs, Ark., atvy Jos visos gali slaugyti namuose tarybos nariai Rimas Česonis, liaus į kitą namą Mūsų dabarti
tradicija.
Jeigu
mus pagauna,
kusi į Chicagą, užsuko į "Drau sergančius ligonius, senelius ir Feliksas Andriūnas ir iš Wa- nis namas yra pusės mylios
tai turim mergaitėms savo kak
gą", domėjosi lietuviškomis kny negalinčius ilgiau pasilikti ligo-j shingtono atvykęs LB ryšinin atstumo nuo naujo namo. Mūsų
laraiščius atiduoti. Vakare prie
gomis ir įsigijo jų už didesnę ninėje.
kas Washingtone Algimantas naujas namas man labai patin
laužo kaklaraiščių savininkes tu
(Žiūrėkite brėžinį). Pirmiau
ka
sumą.
MANO BATAI
Gureckas.
Dėl
tarptautinės
pa
ri mums padainuoti, vaidinti ar sia nusipieškite ant didelio po
X Roma Degesienė, žinoma?
Kūčių dieną pas mus atvažia
Mano batai balti su mėlynais eilėraštį pasakyti. To neatlikus, pieriaus šią diagramą. Gausite
x "Lietuvos Aidų" banketui j Clevelando lietuvių visuomenės; dėties Washingtono neaplei- vo daug žmonių. Mama paruošė
džiantį
prez.
Carterį
reprezenta
dryžiais. Jie labai gražūs ir la kaklaraiščiai negrąžinami. Mer piešti apvalius skritulius vieno
dar yra vietų, prašome skubiai \ darbuotoja, buvo į Chicagą at-j
dvylika valgių. Pavalgę Kūčių
vo
viceprez.
Mondale,
kuris
sa
bai šilti. Kompanijos vardas — gaitės taip pat stengiasi ir mū cento didumo. Nubraižykite li
kreiptis į raštinę — 2646 W. 711 vykusi. Užsukusi į "Draugą", \
vakarienę, dvyliktą valandą mes
vo
ilgesnėje
kalboje
palietė
šian
Adidas. Man patinka jais avėti. sų kaklaraiščius pavogti. Ir mes nijas, kaip brėžinyje parodyta.
St., tel. 778-5374. Bus daug domėjosi spaudos darbais, tarė-;
važiavome į bažnyčią, į Berne
si
įvairumo ir šampanas šaudys.
*• dienraščio vadovais, įsigi- dieninės užsienio politikos ak lių mišias. Po to aš buvau labai Mano šuo mėgsta kramtyti juos turime tokiu pat būdu iš ir surašykite numerius. Pas
mano batus. Pakramtęs jis nu sipirkti..
tualijas. Pokalbio metu lietuviai j pavargęs ir tuojau užmigau.
Įvyks geg. 17 d.,
šeštadienį, Jo lietuviškų knygų.
kiau ant skritulių uždėkite pi
Danielius Rukšėnas,! nigus ar kitus daiktus paliekant
sineša juos į įkasą į žemę. Kar
palygino Afganistano invaziją
6:30 vai. vak., Šaulių namuose.
Rytą aš radau daug dovanų
su 1940 metais įvykdyta Pabal iš Kalėdų senelio. Kalėdų dieną tais nebegaliu jų surasti. Tada Hamiltono Vysk. M. Valančiaus vieną skritulį neuždengtą. Da
( pr.)
bar žaisite kaip
šaškėmis
tijo valstybių okupacija. Prezi važiavome pas močiutę. Kalėdų jie man kainuoja 32 dolerius. mokykla, Kanada
X D.LNJL Birutės Dr jos vė
(checkers).
Vieną
pinigą
kelsi
dentui prašyta perduoti lietuvių atostogos man patiko. Tik man
GALVOSŪKIU NR. 28
Arūnas Martinionis,
liavos šventinimas bus birželio
te
per
kitą
ir
perkeltąjį
nuimsiATSAKYMAI
pritarimą Maskvos olimpiados nepatikokad nesnigo.
Bostono lit m-los 5 sk. mok.
mėn. 1 d., sekmadienį, 3 vai. p.
te. Ėjimai galimi tik nubrėžto
Adomas Didžbalis, "švilpukas"
boikotui, kelta žmogaus teisių
II 1) Ikrai, 2) šitie, 3) dailė, mis linijomis. Pvz. perkėlimas
p. L. Tautiniuose Namuose.
pažeidimo ir lietuvių rezistentų Marąuette Parko lit mokykla
4) pilis, 5) irzli. Gali būti ir pinigo iŠ 4 į 13 bus neteisingas,
6422 So. Kedzie Ave. Kviečiame
MANO LAISVALAIKIS
arešto
klausimai
Viceprez.
Mon
kiti žodžiai.
visus vietas rezervuoti
telef.
VELYKOS
nes nėra linijų, bet nuo 1 j 4
Trečiadienį, po pamokų, aš
MARIJOS
PALUTSYTfcS
IR
dale
pastebėjo,
jog
per
turimus
778-0333 arba 925-6193. (pr.)
bus
geras. Žaidimas baigiasi,
Velykos yra labai graži šven greitai pavalgau ir penktą va
JOSEPH MCNERNY
pabaltiečių draugus jis yra ge
kai lieka vienas pinigėlis. Kai
landą su savo sesute einame
VESTUVES
x Abiturientai, paskubėkite!
rai informuotas Pabaltijo vals tė. Paukščiai grįžta iš šiltesnių
siųsite šio žaidimo atsakymą,
kraštų, gėlės pradeda žydėti, prie autobuso važiuoti \ Jauni
Gegužės 13 d. paskutinė diena
pažymėkite, iš kurio numerio į
Sekmadienį, gegužės 4 d. šv. tybes liečiančiais klausimais. medžių lapai pradeda žaliuoti, o mo centrą, kartais draugų tė
rezervuoti vietą abiturientų ba Marijos bažnyčioje, Riverside, Be suminėtųjų, priėmime taip
kurį kėlėte pinigą. Surašykite
žvėrys pradeda augti ir links veliai mus nuveža ten. šeštą
liuje! Skambinkite telefonais: m., 3 vai. p. p. buvo sutuokta
visus ėjimus, kurių bus iš viso
pat dalyvavo Roma Ceaonienė mintis.
valandą renkamės tautinių šo
636-6021 arba 582-6736. (pr.) koncelebracuuų šv. Mišių metu
13. Už teisingą
išsprendimą
ir Birutė Valašinienė.
Ne tik gamta džiaugiasi pa kių repeticijai. Ten sutinkam
gausite
15
taškų.
dr.
Stasio
Palutsio
duktė
Mari
X Venecuelos lietuvių dr-ja
vasariu, bet yra gera ir visiems daug draugų, pasimokom ir paja
Katrina
su
advokatu
Joseph
10 metų sukakties proga rengia
Motinos dienos pagerbimą geg. McNerny. Mišių celebrantas bu
10 d., šeštad., Šaulių salėje, vo kun. Stasys Adominas, Šv.
2417 W. 43 S t Trumpa progra Šeimos vilos kapelionas, kuris
BĖGA IŠ MOKYKLŲ
ma, veiks laimės šulinys. Šo palaimino jų moterystę. Kun.
m Žiūrėkite brėžini.
Juozas
Vaškas
koncelebravo
ir
kiams gros šaunus orkestras.
Chicagos
miesto
mokyklose
IV Raidės: B, C, O, W, L P,
Šampanas, šilta vakarienė. Pra pasakė progai pritaikytą pa 55% moksleivių pasitraukia ne
K,
L, M, Q, V, D, E, H, F, T.
džia 7:30 v. v. Vietas rezervuo mokslą. Skaitymus gražiai pa baigę mokslo. Atkrintančių pro
V Leonas Tolstojus gimė
ti tel. 776-3727. Auka 10 dol. skaitė Diane Paiutsis ir James centas per paskutinius trejus
1828
m., mirė 1910 m.
McNerny.
asm. (pr.)
metus vis auga.
Pamergė buvo jaunosios se
sutė
Janet Paiutsis, o jaunojo
DAUŽĖM KIAUŠINIUS
x Puiki šeimininkė O. PauKASIMO PARODA
brolis
James
McNerny
buvo
pa
(žiūrėkite brėžinį). Padėkite
lienė vaišins viešnias ir svečius
Aš praleidau savo Velykų ant stalo 24 vienodo ilgumo pa
Į
anglių
kasimo
mašinų
pajaunys.
Kiti
jaunavedžių
paly
tradiciniame Dzūkų baliuje geg.
atostogas namie. Velykų dieną galiukus ir iš jų sudėkite 9 kva
17 d. Jaunimo centre. Staliu doje buvo dr. Philip Paiutsis, Į rodą McCormick rūmuose, Chianksti atskėlę važiavome į Pri dratus, kaip brėžinyje parody
kus rezervuoti tel. 925-9159 ar Gregory Paiutsis, Roger Pa j cagoje, buvo atgabenta 12,000
sikėlimo
mišias. Tada nuvažia ta. Paskiau nuimkite 4 pagaliu
iutsis, Diane Paiutsis, Robertą j tonų kasimo mašinų.
ba 927-5980. (pr.)
vome
pas
močiutę, kur daužėm kus, kad liktų 5 kvadratai (5
Paiutsis,
Patrick
McNerny,
kiaušinius ir valgėm
visokių taškai)
x "Laiškai lietuviams'' ke- Maureen McNerny ir Mary McLENKŲ PARADAS
valgių.
Per
savaitę
aš
buvau
lionei \ Europą birželio 14 d. dar; Nerny. Michael McNerny patarŠvęsdami
savo
konstitucijos
pas
močiutę.
Ten
aš
ruošiau
lie
m
yra 4 vietos. Skubėkite regist- į navo Mišioms, o gėlininkės pa
dieną.
Chicagos
lenkai
gegužės
tuviškas
pamokas
ir
pabaigęs
Prekė
10%
pabrango, o vė
reigas
pasigėrėtinai
atliko
jo
ruotis iki gegužės 10 d.: Ame
3 d. paradavo miesto centre.
ėjau žaisti į lauką
liau
10%
atpigo.
Ar pasikeis
dukterėčia
ketverių
metukų
Lo
rican Travel Service Burean,
Kartu
buvo
minima
ir
100
m.
Darius
Mlnkuna*,
prekės kaina? (5 taškai)
9*27 S. Western Ava, Chkago, reta Goodman.
sukaktis Lenkų tautinės sąjun
Sv.
Kazimiero
lit.
mokykla
CleVestuvinė puota buvo suruoš gos. Paradą stebėjo apie 100
BL 60643. Tet 312 — 238-9787.
IV
velande
ta
šaunioje Butterfield Count- j tūkstančių žmonių.
(sk.)
Amerikos literatūroje (ir jū
ry Club. Puotos programą su
sų mėgiamoje) yra minimas
LIETUVIŲ TAUTOSAKA
pravedė
y RAŠOMOSIOS n U . UetuvISkū maniai ir sklandžiai
NETOLI
BANKROTO
kraštas
Sunnyside. Kuo jis pa
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi- jaunosios tėvas dr. Stasys Pa
Nuo gyvates įkandimo taip
sižymi
ir
kur yra? (10 taškų)
raose modeliuose gaunamos CHICA iutsis.
gydydavo, sakydami: "Paukš
Chicagos pigių butų sistema
GOJE: Draugai — 4545 W. 63rd St.,
telis be pieno, akmuo be žiedo,
V
Iš Hacienda Heights, Cal., į j arti bankroto, ir nenumatoma,
Ir vikarais pas A. Daugirdą, tel. 476v
a
n
d
u
o
Kurie du skaičiai, padau
** s p a r n o . T a i p t u p r a 7395 irba tiesiai iš SPARTA savinin vestuves buvo atskridę Palutsių ! kaip galėtų iš to išsikapstyti. Vytautas 2alginio mūšyje, paveikslas Tėvynės Žvaigždutes" paskelbtame
ko: J. J. G4edr*Ki«, It Būry DN E. seru ir artimi draugai Klara ir , Tą skelbia finansų sąskaitybos konkurse laimėjęs antrą vieta. PieM Raimonda* Uskauakas, Hamiltonas. P111*- P r a ž ū k a n t amžių amžinų- ginti iš keturių, yra lygūs de
šimčiai? (5 taškai)
Kanada. 12 metu,
j j ų Amen.
N. T. U7tL
r«k.) | Stasys E. Buck.
V. j tikrintojai.
DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gegužes men. 7 d.
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