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pat buvo mokomi eilėraščių, dai
nelių, pasakų bei žaidimų, —
Ravoh Marijos liudijimas:
Red.).
(g. 1969 m. mokosi Gūių aštuon
— Ar davė knygelių apie Die
metės m-los 4 klasėje).
vą?
— Ar pažįsti šią mergaitę, —.
— Davė
klausia teisėjas.
— Kiek dienų lankeisi?
— Taip.
— Vieną. Daugiau tėvelis ne
— Kada susipažinai?
leido.
— Vasarą.
Apklaustoji išeina. Milicinin
— Pas ką atvažiavo ši mer kas įveda berniuką.
gaitė?
Štūro Roman liudijimas:
— Pas Kutko.
— Ko ji mokė?
( g. 1965, mokosi Girių m-los
— Mokė apie Dievą, maldų.
8-je klasėje).
— Kiek dienu mokė?
Teisėjas: — Vienas atėjai pas
— Aš buvau vieną dieną.
Lukšus?
— Kiek jūsų buvo?
— Atėjau su sese.
— Šeši.
— Ko atėjote?
— Kada liepė susirinkti?
— Krasevičius pasakė, kad at
— Angelė liepė susirinkti 15 važiavo kažkokia studentė. Nuė
jau. Pasakojo apie Dievą. Rodė
vai.
paveikslus apie Dievą.
— Ar sakė dėl ko susirinkti?
— Sakė mokys apie Dievą.
— Maldų mokė?
— Ar anksčiau matėte Angelę?
— Pirmą dieną nemokė.
— Taip.
— Ar knygelių davė?
Kutko Irinos liudijimas:
— Davė. Ten buvo maldelės.
— Gerai, dabar gali eiti pasi
— (g. 1968 m,, mokosi Girių
vaikščioti,
— išleidžia teisėjas
aštuonmetėje m-loje).
Romaną. Milicininkas įveda Ri
Teisėjas:
mą Urbanovič.
— Ar pažįsti šią mergaitę?
Urbanovič Rimos liudijimas:
— Taip. Susipažinau praeitais
(g. 1967 m., mokosi Girių mmetais.
loje 6-je klasėje).
— Ar ji šiais metais buvo Gi
Teisėjas:
rių kaime?
— Kada susipažinai su šia mer
—Buvo.
gaite?
— Kas tave pakvietė į Lukšų
— Draugės pasakė Sakė, kad
namus?
dainų mokys.
— Ar mokė dainų?
— Kiek buvo vaikų?
—Dainų nemokė. Angelė pa
— Vienuolika.
sakojo apie Dievą.
— Ką veikėte?
— Kiek dienų mokeisi?
— Pasakojo apie Dievą.
— Aš buvau tik pirmą dieną.
— Ar pasakas pasakojo?
— Ar rodė knygeles?
— Pasakų nepasakojo.
— Knygelių nerodė.
— Dainų nedainavo?
Urbanovič Valentinos liudiji
— Nedainavom (Vaikai, ma
tomai, buvo įbauginti ir melavo, - mas: (g. 1966 m., mokosi Girių
nes visas tris dienas ne tik buvo j m-los 7 klasėj).
(Bus daugiau)
kalbama apie Dievą, vaikai taip j

LENKIJOS VYSKUPAI
REIKALAUJA LAISVES
Valstybes - Bažnyčios kooperavimo pagrindai
Varduva. — Bažnyčios lais jaunų žmonių sielose nekinta
vės apsaugojimas yra pagrindi mas krikščioniškąsias moralines
nis principas, kuriuo privalo vertybes. Bažnyčia trokšta pa
remtis Bažnyčios ir Valstybės dėti jaunimui bręsti moraliniai
santykiai, pažymi pareiškime sveikoje aplinkoje, ypač tiem,
Lenkijos katalikų vyskupai, ko kurie gyvena toli nuo savo šei
vo mėn Varšuvoje dalyvavę mų, kurie dirba jiem nepalan
172-arne savo visuotiniame su kiose sąlygose.
Tautos moraliniam lygiui pa
važiavime. Suvažiavimo darbai
vyko pirmininkaujant kardino kelti, pažymi lenkų vyskupai,
lui Steponui Višinskiui, kuris yra būtina užmegzti tarp visų
nuo 1984-ųjų metų vadovauja krašto gyventojų, be jokios dis
Lenkijos vyskupų konferenci kriminacijos nuoširdų dialogą,
jai. Bažnyčia reikalauja sau pil pagrįstą laisve ir tiesa, nes tie
nos laisvės, pažymi lenkų vys sa yra vienintelė jėga, galinti
kupai nevaržomai vykdyti savo suartinti ir suvienyti žmones.
misiją žmonių tarpe ne tiktai
Lenkijos vyskupai kviečia vi
skelbiant žmonėm tikėjimą ir sus tikinčiuosius drąsiai ir iš
krikščionių moralinį bei sociali tvermingai liudyti savo religi
nį mokslą, bet taip pat išreiš nį tikėjimą ir savo moralinius
kiant savo etines pažiūras poli įsitikinimus tiek privačiame,
tiniais klausimais, ypač kai jie tiek visuomeniniame gyvenime.
liečia žmogaus teises ir sielų Tai nėra lengvas uždavinys, bet
išganymą. Del to Bažnyčia rei kiekvienas krikščionis privalo
kalauja .toliau pažymi lenkų šį uždavinį atlikti, nors tai ir
vyskupai, kad jai būtų suteikta pareikalautų asmeninės aukos.
galimybė steigti savas religi Liudydami ir saugodami tiesą,
nes, kultūrines ir auklėjimo or tikintieji kuria teisingumu, bro
ganizacijas, per kurias ji galė liškumu ir tarpusavio santar
tų auklėti jaunimą, globoti li ve pagrįstą visuomeninę santgonius, senelius, rūpintis visais | varką.
pagalbos reikalingais žmonėmis.
Nuo moraliniai sveiko jaunimo
— Senatas patvirtino kiek papriklauso visos tautos ateitis I keistą 1981 m. biudžetą, kuriair jos socialinė pažanga, o taip Į me skirta daugiau lėšų pašto
pat tautinių tradicijų išlikimas. ' valdybai, kas padės išlaikyti
Žtai kodėl Bažnyčia trokšta pa pašto patarnavimus ir šeštadie
dėti auklėti jaunimą, skiepijant niais.
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SEKRETORIAUS MUSKIE
EGZAMINAS BRIUSELY

— Šeši Ugandos karininkai ir
darbo niinisteris paskelbė, kad
Sąjungininkams nelengva paremti Washingtonę
jie perima Ugandos preziden
to pareigas. Londone buvęs
Briuselis. — Valstybės sekre niems iianiečiams. Ekonominis
Jungtinių Tautų atstovas Afri torius Edmund Muskie išvyko į karas su Iranu gali pakenkti ir
koje pareiškė, jog
Ugandoje Belgiją dalyvauti NATO val Europos rinkai, kuri pernai par
prie Alberto ežero rasti požemi stybių ministerių konferencijo davė Iranui prekių už 22 bil.
niai naftos šaltiniai.
je. Po jos jis vyksta į Austri dol. Rinkos valstybės gavo kas
— Pakistane vyksta didelis ją, kur susitiks su sovietų Gro- dien po 656,000 statinių Irano
afganų sukilėlių grupių suvažia myko. Si sunki ir svarbi savai naftos. Ypač daug jos perka
vimas, kuriame bandoma suda tė bus pirmas naujojo sekreto V. Vokietija
ryti Afganistano vyriausybę riaus Muskie išbandymas tarp
Europos sąjungininkai vis
egzilėje.
tautinėje politikoje.
nepriklausomesnę liniją užima
— J Bahamas atvyko Kubos
NATO užsienio ir gynybos mi Izraelio — Arabų santykių klau
delegacija, vadovaujama Fidelio nisterių suvažiavime vėl iškyla sime. Vis didėja spaudimas pri
Castro brolio Raulo. Sakoma, Afganistano, Irano įkaitų ir Vi pažinti Palestinos Laisvinimo
kad Kuba atsiprašė už Bahamų duriniųjų Rytų taikos klausi organizaciją ir tuo pačiu page
karinio laivo nuskandinamą.
mai.
Jei Amerikos politikoje rinti santykius su musulmonų
— Amerikos federaliniuose šie klausimai laikomi atskiromis, valstybėmis, labai svarbiomis
ir valstijų kalėjimuose pernai nerištinomis problemomis, dau naftos gamintojomis. Sakoma,
buvo 314,083 kaliniai, rekordi gelis Europos politikų jungia kad Europoje gan daug diplo
nis skaičius, 2 3 nuoš. didesnis juos į vieną didelę problemą. matų įžiūri Amerikos politiko
už 1978 m.
Palestiniečių autonomijos klau je Viduriniuose Rytuose, Irane
— Britanija paskelbė, jog nuo simas, Izraelio trukdymai, pa ir Afganistane grynai vidaus
gegužės 19 d. visi į iBritaniją liečia Europai labai svarbų naf politikos įtaką, rinkiminių metų
atvykstą iraniečiai turės turėti tos tiekimo klausimą. Irano spaudimą.
įvažiavimo vizas.
Sekretoriui Muskie tenka ne
krizės sprendimas ristinas su
— Švedijoje nutrauktas gene Afganistano invazija, tvirtina lengvas uždavinys įtikinti są
ralinis streikas, darbdaviams ir Prancūzijos diplomatai. Pran jungininkus, kad jie stipriau pa
vyriausybei sutikus pakelti dar cūzijos ministerių NATO suva remtų Amerikos planus. Net ir
bininkų algas.
žiavime nebus, tačiau sekr. Mus Maskvos Olimpinių žaidimų boi
— Peru vyriausybė paskelbė, kie susitiks su Prancūzijos ats koto klausimas sukelia tarp są
jog jos sportininkai dalyvaus tovu Vienoje.
jungininkų trintį.
Maskvos Olimpiniuose žaidi
Europos suvažiavime dar kar
muose.
tą iškils ir sankcijų Iranui klau
1979.IV.5 okup. Lietuvoje mirė a.a. kun. Karolis Garuckas. jėzuitas,
Irane palikti
— Maroko kariuomenė di simas. Kai kurie europiečiai
sulaukęs 71 metų amžiaus. Jis 1976 m. lapkričio mėnesį, drauge su
desniame mūšyje nušovė 235 mano, kad spaudimas Iranui dėl
kitais keturiais lietuviais, žmogaus teisių gynėjais, buvo įsteigęs
puolimo planai
polisario
sukilėlius, sunaikino amerikiečių diplomatų kalini
Helsinkio nutarimų vvkdymui remti Lietuvos visuomenir- grupę. K.
Teheranas. — Nepavykęs
Vakarinėje Sacharoje 40 sunk- mo gali pakenkti nuosaikesGaruckas, liudydamas Viktoro Petkaus byloje Vilniuje, pareiškė:
JAV
karinis bandymas išva
vežunių, atėmė daug ginklų,
„Mes dirbome visi drauge. Jei taip svarbią ir reikalingą Helsinkio
duoti Irane laikomus įkaitus pa
žuvo 25 marokiečiai.
grupės narių veiklą šis teismas laiko nusikaltimu, tai tepasodina ir
mane į kaltinamųjų suolą". Kai K. Garuckas mirė. tūkstančiai
liko Irano revoliucijos vadų tar
— Irano vyriausybė patvir
Popiezhis sugrįžo
lietuvių atvyko į Ceikinius atiduoti jam paskutinę pagarbą.
tino Šveicarijos ambasadai, kad
Vatikanas. — Popiežius Jonas pe įsitikinimą, kad Amerika
1980.IV.10 Vilniaus vyskupas tremtinys Julijonas Steponavičius
Irane suimta amerikietė Cyn- Paulius II-sis grįžo iš Afrikos bando dar kartą pakeisti vyriau
prie velionio kapo Ceikinių šventoriuje pašventino paminklą.
thia Dweyer i š Buffalo, N- Y. kelionės pavargęs, nudegęs sau sybę Teherane, kaip pakeitė
Jos vyras pasakoja, kad ji buvo lėje. Paskutinę dieną jis Dram 1953 m.
Nutarus atšaukti bandymą,
didelė šacho nekentėja, revo blio Kaulo Krante aplankė
viename
helikopteryje buvo pa
liucinės vyriausybės draugė.
rapsuotųjų ligoninę, išreiškė sa
— Nepalio karalystėje po re vo solidarumą visiems pasaulio likti slapti planai, žemėlapiai,
ferendumo skaičiuojami balsai, sergantiems.
Atsisveikinimo helikopterių nusileidimo vietos,
kurie turės nustatyti ,ar pilie kalboje popiežius įspėjo besivys slėptuvės kalnuose. ABC tele
čiai nori palikti monarchiją a r tančias Afrikos šalis nemėtyti vizijos žinių skyrius pirmadie
steigti respubliką.
lėšų ginklams, kada jų trūksta nį vakare paaiškino, kaip tie
— Buvęs Ugandos preziden duonai. Afrikoje yra 53 mili planai pateko į Vakarus. Juos
tas Milton Obote paskelbė, kad jonai katalikų. Jie turėtų di sugebėjo nufotografuoti jaunas
Didėja nusivylimas taikos sutartimi
jis sugrįš j Ugandą gegužės 27 džiuotis savo afrikietiška kul britų korespondentas.
Kairas. — Egipto prezidentas Egipto vidaus problemas. Šito d. Jis pasakė esąs pasirengęs tūra, o kiti katalikai turėtų ją
Bandymas išvaduoti įkaitus
Airwar Sadat priėmė savo vy kios per didelės viltys gali at tapti prezidentu. Iš t ų pareigų studijuoti ir daug iš jos pasi dar sustiprino Teherano val
riausybės 31 rninisterio atsista nešti nepaprastą žmonių nusivy jį pašalino 1971 m. Idi Ami mokyti, pasakė popiežius.
džios įtarimą, kad JAV vyriau
tydinimą ir paskelbė planus re limą, kai paaiškės, kad sutartis nas.
sybė siekia į valdžią sugrąžinti
Fanatikai
neklauso
organizuoti kabinetą. Preziden negali išpildyti jų troškimų, jų
šachą.
— Stratford, Conn. Sakorsky
lūkesčių.
tas trečiadienį turi pasakyti
Aircraft Co. technikai susirūpi
Irano prezidento
Kubos pabėgėliai
svarbią kalbą. Manoma, kad jis
Prieš taiką su Izraeliu kovo- nę, nes tos įmonės helikopteriai
Teheranas. — Irano parla
paves naujai vyriausybei kreip- Į ja Egipto kairieji, jų tarpe ko- "RH-53" buvo naudojami ban
MiamL — Su pabėgėliais iš
ti dėmesį į Egipto vidaus reika- j munistai, kovoja dešinieji mu dyme išvaduoti Irane laikomus mento rinkimai sustiprino mulų Kubos sugrįžo Alfredo Hernan_
vaidmenį Irano politikoje. F a  dez, kuris 1969 m. buvo priver
lus : kainų augimą, gyvenamųjų j sulmonai fundamentalistai ir įkaitus ir iš 8 trys sugedo.
natiški islamo vadai, kaip ajato- tęs keleivinį lėktuvą skristi į
butų stoką, opozicijos grupių daug kitų politinių grupuočių:
los Beheshti, Khalkhali jau at Kubą. Jis buvo suimtas FBI
varžybas. Prezidentas pasakė, liberalai, socialistai, naserininvirai nebeklauso didele balsų valdininkų. Jie suėmė ir kitą
Sen.
Ed.
Kermedy
kad Egiptui greit reikia statyti kai, darbininkų unijos, kai ku
dauguma išrinkto prezidento pabėgėlį, kuris į Kubą išskrido,
rios profesionalų draugijos. Prie
apie 2 mil. naujų butų.
gina
Izraelį
Bani Sadro. Jis buvo įsakęs ne išsinuomavęs nedidelį lėktuvą
Komentatoriai nurodo, kad nusivylimo taika daug prisidėjo
WashJngtonas. — Izraelio am liesti mauzoliejaus - paminklo, 11970 m.
Egipte stiprėja dešiniųjų mu ir Izraelio kieta laikysena pa
basadorius
Washingtone Eph- pastatyto nuversto šacho tėvui
sulmonų brolijos opozicija Egip lestiniečių autonomijos klau
Senato teisingumo komitetas
raim
Evron
kalbėjo
JAV — Iz Rėzai Khanui, tačiau Khalkha- | svarstė Kubos pabėgėlių sukeltą
to taikos sutarčiai su Izraeliu. sime.
Taikos sutartis gerokai at raelio Viešųjų reikalų komitete lio vadovaujami darbininkai to Į problemą ir ateivių iš Haiti saDaugelis prieštarauja preziden
to Sadato nutarimui priimti bu- skyrė Egiptą nuo kitų arabų Washingtone. Jis kaltino Eu liau t ą paminklą daužo į dul į los klausimą. Vyriausybei siū
šalių. Apie du milijonai egip ropą, kad ji bando sutrukdyti kes.
busj Irano šachą.
loma palengvinti pabėgėlių priėPrezidentas buvo gavęs ajato- ; mimą. Teisingumo departaTaiką su Izraeliu egiptiečiai tiečių gyvena ir dirba kitose Amerikos remiamą planą Vidu
sutiko su dideliu pasitenkinimu. arabų valstybėse. Jų siunčia riniųjų Rytų taikai. Sia proga los Khomeinio leidimą paskirti i mentas įspėjo, kad vyriausybei
Prezidento Sadato kelionė į Je mos pajamos sudaro apie 3 bil. kalbėjo ir sen. Kennedy, kandi vyriausybės premjerą, kurio nė • visus naujus ateivius pripažinus
ruzalę 1977 m. sužadino egiptie dol. per metus, — labai svarbią datas į prezidentus. Jis kaltino ra jau nuo lapkričio 4 6L, kada | politiniais pabėgėliais, visa pročių viltis, kad dabar, pasibaigus Egipto iždo dalį. Egipto taika dabartinę vyriausybę, kad ji sie buvo pulta JAV ambasada ir i blema padidės, nes iš viso pa30 metų trukusiam karui, vis su Izraeliu nutraukė Egiptui kia taikos Izraelio valstybės pasitraukė iš pareigų premje i šaulio pradės važiuoti žmonės,
kas pagerės, baigsis ekonomi- nemažą Saudi Arabijos, Kuwai- sąskaiton. Sen. Kennedy įžiū ras Bazarganas. Revoliucinė i kuriems patiktų gyventi Ameri
niai sunkumai. Šią iliuziją pade- j to ir kitų naftos galybių para- rįs JAV politikoje net išdavys taryba nesutiko su premjero koje.
paskyrimu, nes jį turįs paskirti
jo išplatinti ir valstybės propa mą. Prezidento Sadato padėtis tės ženklų.
naujai išrinktas parlamentas.
ganda. Buvo laukiama dides arabų pasaulyje sunkėja i r to
KALENDORIUS
Praso
pasitraukti
nių laimėjimų iš pagerėjusių dėl jis keičia rrordsterių kabine
Gegužės 14 d.: Motiejus
iš kandidatu;
santykių su Amerika. Camp tą, ieškodamas politinės išei
nebeturi šansų tapti partijos Apašt, Justė, Gintaras, Milda
David derybų dvasia sukėlė dau ties.
Washingtorrss. — Demokra kandidatu, nes juo bus prezi
Gegužės 15 d.: Dangun žengi
giau vilčių, negu tikrovė galėjo
tų partijos vadai dešimtyje val dentas Carteris. Todėl senato mas, Torkvatas. Sofija Gražu
duoti.
— Libijos vyriausybė ištrėmė stijų pasirašė pareiškimą, ku- riui Kennedžiui neapsimoka eik
Izarelio buvęs kariuomenės 20 amerikiečių, kurie pasakoja, n u o senatorius Kennedy prašo- voti lėšų ir energijos vidinei tis, Jaunutė.
Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:01.
štabo viršininkas gen. Morde- kad du amerikiečiai Libijoje mas užbaigti savo varžybas su kovai. Pareiškimą pasirašė ir
ORAS
chai Gur dar 1978 m. išreiškė j kalinami. Aštuoniose Europos prezidentu Carteriu i r nukreip- demokratų partijos vadai iš Ka
lifornijos,
Naujosios
Meksikos
susirupinimą dėl Egipto vyriau- \ šalyse uždarytos Libijos amba- ti visas demokratų jėgas prieš
Debesuota, su pragiedrėji
sybės pabrėžiamos vilties, jog sados, jų vietoje įsteigti "liau-, respublikonų partiją. Pareiški- ir Ohio, kur pirminiai balsavi mais, temperatūra dieną 60 L,
taika su Izraeliu išsDręs visas dies biurai".
naktį 45 i
m e sakoma, kad Kennedis jau mai bus hiržeiic 3 d,

Egipto prezidentas
keičia vyriausybę
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KAD SKAUTYBĖS UGNELE ŠIRDYSE
RUSENTŲ
Trisdešimt metų — graži suikaktis. Tai nemažas laiko tarpas
ir žmogaus ir organizacijos gyve
nime. Tuo labiau organizacijos,
kuri išlieka gyvastinga, judri ir
auganti svetimame krašte apsup
ta svetimu, dažnai neigiamų, įta
kų. Tokia yra Lietuvių Skautų
Sąjunga. Tokia yra Liet. skau
čių seserija. Ji daugiau negu or
ganizacija — tai gyvenimo bū
das.

damos meilę Dievui, Tėvynei ir
Artimui. Įžiebdamos dėkingumą ir
pagarbą toms, kurios atgaivino
lietuvišką skautišką žaidimą sve
timame krašte, perdavė žaismin
gą gyvenimo būdą ir ilgą jaunys
tės džiaugsmą. Sveikinu visas va
doves, seses, šios trisdešimties mie
tų sukakties proga, linkiu ugdy
ti savo širdyje mūsų lietuvišką
skautišką idėją, kad ji kaip ta Am
žinoji Gabijos ugnis nuolatos ru
sentų mūsų širdyse.

Kemavietės sesės įdėmiai seka paukštyčių pasirodymą tunto sueigoje.

Nuotr. Irenos Grigaitienės

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sadšen nuo 8:30 iki 4:30, šešta- s vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
I anksto susitarus Redakcija už
• ^ Redakcija dirba kasdien J s k e j b i m ų t u r i n j neatsako. Skel
s i — 4:00, šeštadieniais j b i m ų ^^nos prisiunčiamos gavus
8:30 - 12:00
j prašymą.

dona Veselkienė, Kernavės tunto tų Atlanto rajone gyvenanti veik-1 ruošta piešinių ir rašinių konkurvardu — vadijos atstovė v. si. Ire lioji s. Saulė Šatienė, o į „tėviš so parodėle. Visa tai įrodo, kad
na Grigaitienė ir Lituanicos tun kės namus" šventės švęsti atvy Aušros Vartų tunto vadovės šven
to - -tunt. pavaduotojas s. Anta kusių tarpe matėsi visa eilė šiuo tės minėjimą gerai išplanavo ir
nas Paužuolis. Pastarieji
savo metu kituose tuntuose dirbančių pravedė.
lllllllllllllllllllllllllllIHilHlllllllllllllllllli iiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiimfniiiiiiiiiiiiiiii
Kitas pagirtinas tunto bruožas, j
sveikinimus palydėjo dovanėlė skautininkių.
Chicagos
Šventė buvo užbaigta vyr. (ir pavyzdys kitiems
mis.
Tos mielos sesės, nemačiusios
tuntams),
kad
Aušros
Vartų
tun
Po sveikinimų, išnešus vėliavas, skaučių būrelių gražiai paruošto
v.s. Irena Kerelienė
tėviškės miškų, upiy ežerų, tegul
Liuda Germaniene
•
to
sesės
moka
daug
dainų,
jas
LS Seserijos Vyriausia dabartinė tuntininkė s. Nijolė mis vaišėmis.
Jūsų akys sužimba kaip kibirkštė
Skautininke Balzarienė nesileisdama j ilgus
Baigiant, tenka pastebėti, kad mėgsta ir dainuoja iš atminties. Radijo Valanda Jau 39 metu* tar Iliustravo Zita Sodeikienė. Kie
lės, vis šviesiau ir šviesiau įžiebNew Jersey, New York ir Con- ti viršeliai. Didelio formato. Tai
praeities darbų ir įvykių išskaičia apie ketvertą valandų užsitęsęs Net ir bažnyčioje gieda ir Šv. Mi nauja
neetieut lietuviams !
šių
metu
atsakinėja
nesinaugraži dovana mūsų mažiesiems.
vimus, bei buvusių tuntininkiu minėjimas buvo ne tik sklandžiai
"AUŠROS VARTŲ" TUNTO SUKAKTUVINE ŠVENTE
Kas šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
(Nukelta į 4 pusi.)
įnašą tunto veiklos plėtojimui, pravestas, bet puošnus ir iškil
piet iš WEVD Stoties New Torke
Išleido Lietuvių Montessori
Tunto trisdešimtmečio sukak
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai
Aušros Vartų skaučių tuntas
nes tai būsią išsamiau atlikta tun mingas, baigtas neskubant, vi
vak.
97.9
meg.
FM.
tuvinę
gairę
pakelti
buvo
pakvies
Draugija,
Spaudė M. Morkūno
savo veiklos trisdešimtmetį iškil
to sukaktuviniame leidinyje, ku-i siems susėdus prie gėlėm papuoš
tos:
tunto
globėja
Lietuvos
gene
spaustuvė.
Kaina su persiunti
Advokatų
Draugija
Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
mingai minėjo sekmadienį, gegu
ris dar tebėra spaustuvėje, trum tų, baltom staltiesėm padengtų
ralinė
konsule
s.
Juzė
Daužvardie
mu $3.85. Illinois gyventojai dar
žės 11 d.
284 Sanlit Drive
pai apžvelgė sukaktuviniais me stalų. Nors tą dieną šventėme ir VALDEMARAS BYLATEIS
prideda 18 e t
m
šventė buvo pradėta 12 vai. nė, pirmoji tuntininkė v. s. Nina tais atliktus darbus ir išreiškė pa kitą svarbia šventę —Motinos
Watdnmg, N. J. 07060
GrigaliūnienėNorienė
ir
dabar
VINCAS
BBIZGYS
pamaldomis Tėvų Jėzuitų koply
dėką juos vykdžiusiems as dieną, nesimatė nei iš salės pirm
Užsakymus siųsti:
TEL — 753-5638 (211)
Teisių daktarai
čioje, dalyvaujant visoms tunto tinė tuntininkė s. Nijolė Balzarie- menims.
laiko
skubančių,
nei
nuobodžiau
2458 W. 69th Street, Chicago. UI IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUII DRAUGAS, Ą545 W. 6Srd St
sesėms, vadovėms, svečiams ir tė nė. Gairei pakilus, visi sueigos
Buvo iškviestos Šv. Jurgio die jančių. Po vaišių, sueigos dalyviai
veliams. Šv. Mišias koncelebravo dalyviai sugiedojo Lietuvos
Visi tai. 778-8000
aplankė ir grožėjosi Jaunimo
Chicago, IL^ 60629
nos
proga
LS
Seserijos
vyriausios
himną.
Perskaitę "Draugą" duokit*
dabartinis ir buvę tunto dvasios
Valandos pagal susitarimą
centro
106
kambaryje
gražiai
pa
Adjutantei sukomandavus, se skautininkės 120-uoju įsakymu
rfHilIlIlIllIlIIllIIlIIIIllIllifllliUIlllIllflIlIlI
vadovai: kun. Juozas Vaišnys,
Jį
lotiems
paiiakaltytL
apdovanotos
Aušros
Vartų
tunto
kun. Leonas Zaremba ir kun. sės tvarkingai, vienetais nužygia
Jonas Borevičius. Pamokslą pa vo ir susėdo prie joms skirtų stalų. sesės. Joms garbės žymenis prise
Tuntą sukakties proga jautriais gė s. Juzė Daužvardienė. Apdova
sakė kun. L. Zaremba. Mišių me
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
ir
tolimesnei veiklai skatinan notos — PAŽANGUMO žyme
tu skaitė tunto įsisteigimo metu
DR. K. G. BALUKAS
DR. P. KISIELIUS
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629
Akušerija ir moterų ligos
buvusios pirmosios „Lapių" skil čiais žodžiais sveikino globėja s. niu —Audrė Budrytė ir Rima
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
ties sesės, dabartinės vadovės — Juzė Daužvardienė. Pirmosios Stroputė. VĖLIAVOS žymeniu
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
1443
So.
50th
Ave., Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
s. Valė Plepienė ir s. Aldona Ka tuntininkės v.s. Ninos Norienės — Laura Lauciūtė. Ordinu U2
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
Medical Building). Tel. LU 5-6446
sveikinimas trumpas ir skautiškai NUOPELNUS — dail. Jūratė
minskienė.
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Atdara
šiokiadieniai*:
nuo
S
»aL
ryte
fld
10
vai.
vakaro.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Pamaldose dalyvavo tunto ir originalus — švilpuku pakvietė Eidukaitė-Okura.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
Aušros Vartų tunto trisdešimt
septynios draugovių vėliavos. seenon šiuo metu tunte besidar
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai
DR. WALTER J . KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
Prieš Sv. Mišias buvo pašventin buojančias pirmąsias tunto seses. mečio proga skelbto rašinė
Lietuvis gydytojas
lių,
piešinių
ir
fotografijos
darbų
Vadovės
švilpuką
išgirdusios
at
ta mišrios paukštyčių - skaučių
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
DR.
PETER
T.
BRAZIS
3925
VVest 5 9 t h Street
konkurso
davinius
perskaitė
kon
Šatrijos draugovės vėliava.
Pa- skubėjo sesės — dabar jau žaliais
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šventino kun. L. Zaremba. Vėliai šlipsais pasipuošusios — Valė kurso komisijos pirmininkė v. s.
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
2434 West 71st Street
vos krikštatėviais buvo —draugo-1 KriŠtopaitytė - Plepienė, Rūta Danutė Eidukienė. Konkursą lai
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
va!, popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
vės steigėja, s. Mėta Burbienė, Į Kerelytė - Jautokienė, Damijo- mėjusioms sesėms buvo įteiktos
DR. IRENA KURAS
daug tuntui pasidarbavusi daili naitienė, Danutė Jankauskaitė - dovanėlės.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
Tunto istoriją, vadovaujant s.
ninkė ps. Ada Sutkuvienė, ir tun Eidukienė, Aldona Šilaitė - Ka
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
minskienė, Danutė Milukaitė - Reginai Smolinskienei, vaizdžiai
SPECIALISTĖ
to rėmėjai — ps. Biskis ir
0PTOMETRISTAS
atliko
tunto
sesės.
Buvo
pavaiz
MEDICAL BUILDING
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Sutkus. Vėliava po pašventinimo I Vakarė. Bsirikiavusios, buvusiai
2709 West 51st Street
3200 W 81st Street
mas tr balansavimas. Stabdžiai. Dus
•buvo įteikta dabartinei drau-i vadovei
sukomandavus, svei- duota: Praeitis, Stovyklos, Kaziuko
Tel. - GR 6-2400
mugės.
Dabartį
vaizdavo
visos
Vai:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
gfeiirikei v.si. Jolandai Mockaitie- i kinimą išreiškė šūkiu: „Lai gylintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
Vai. pagal susitarimą: pirmad. irketv. 1-4ir
tunto
sesės
susirinkusios
seenon
ir
Ofiso
tel.
RE
71168:
rezid. 239-2919
7-9: antrad. irpenkt. 10-4: šeštad. 10-3val.
Į vuoja mūsų tuntas!"
ti pataisymai. FTKESTONE T I M S .
n e j_
darniai
sudainuodamos
keletą
r.
u
T„, •.,•«„•, ,-*.,• wJ LS Seserijos vyriausia skautiOfs. HE 4-1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1
Wheel aligmnent and balancing.
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
Po
pamaldų,
N
—
*
«
S
3
ninkė
v.s.
Irena
Kerelienė
savo
savo
megstarrJaus:y
*a
;t
5k
J
ų
Brakes.
Shock
sbsorbers.
Mufflers
didžiojoje sa
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
nu- Džiugu, kad Aušros Var
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tunto sukakties minėjimas. Sve linkėj.mus reikšdama tuntui do tų tunto dvasia jungia seses kur
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervu ir
čiams ir tėvams susėdus prie šven vanojo gražiai išmargintą skryne tik jos bebūtu. Švenčių ar sukak
Change of oi] and filters.
2 4 5 4 VVest 71st Street
Emocinės ligos
tiškai padengtų stalu, tunto adju lę ateities geriesiems darbeliams čių metu, tos kurioms pasiekiama
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
sukrauti.
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
tante v. si. Rasa Kaminskaitė
— atsilanko, o tos, kur toli išvy
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir Denktad
LSS
Tarybos
pirm.
v.
s.
Sigitas
pradėjo minėjimą pranešdama,
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus.
Valandos pagal susitarimą
LS Sąjungos vardu iš- kusios, laišku, sveikinimu ar ko
kad šiandien Aušros Vartų tun Miknaitis
reiškė
kiu
kitu
būdu
dalyvauja.
Taip
ir
2423 W n t 59th STTMI — Tel. Gft 8-7777
Telef. - 282-4422
tas švenčia 30-ties metu darbo s u - 1
pasididžiavimą Aušros VarDR. A. B. GLEVECKAS
šioje šventėje tunto veiklos vaiz
tuntu
hnke
ses ns tr
kakti ir pakviesdama salėn t u n - ^
>
3°
f
• * •
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vsL vakaro.
dais pavaizdavimo priemones —
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
likti sąmoningomis lietuvaitėmis
Tel. - BE 3-5893
užrašų plakatus, saulutes ir kitą
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Ofisai:
Specialybė
Akiu
ligos
ir tuomi dar ilgiems metams už
pagaminusi atsiuntė jau eilė meSekdamos tunto ir vienetu vė
111 NO. WABASH AVE.
Šeštadieniais
nuo
7:00
vai.
ryto
iki
4
vsL
popiet
3907
West
103rd
Street
tikrinti tunto gyvavimą.
4200 NO CENTRAL AVE.
liavas, salėn įžygiavo gausios se
Valandos pagal susitarimą
Akademinio Skautu Sąjūdžio lUtmuimiiniHHiimiiiiinirnuuiiintmr
Valandos pagal susitarimą.
sių gretos dainuodamos „Mano
vardu sveikino ASS pirm. s. fil.
Ofiso tel. — 582-0221
S 0 P H I E BARČUS
žemė.".
dr. Raimundas Strikas. Lietuviu
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
RADIO SEDfOS VALANDOS
Sesėms salės priekyje išsirikia Bendruomenės vardu — Pasau
(Kalba lietuviškai)
JOKŠA
vus, buvo pristatyti tunto viene lio LB pirmininkas s. fil. Vytau Lietuvių kaioa: nuo pirmadienio i<ti
0PT0METRISTAS
VAIKŲ'LIGOS
penktadienio perduodama nuo 4:00
tai m ju dabartinės vadovės: vyr.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978
tas Kamantas. JAV Vidurio ra vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
6441 S. Pulaski Rd.
"Contact lenses"
skaučių Gabijos draugovė, drau jono vadas v.s. Zigmas Jaunius
by
čią
stotį.
Šeštadieniais
ir
sekma
Valandos
pagal susitarimą
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
gininke Audra Kubiliūtė, prityru savo sveikinimą išreiškė Aušros
MICHAEL BOVRDEAUX> M Ji., B.D.
dieniais nuo 8:34) iki 9:30 vai. ryto
Vai. pagai susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
siu skaučių Aušrinės draugovė, Vartų tuntui linkėdamas būti
Printed
in
England
1979,
339
pages.
Price
—
including
Teltf. 434-2413
dr-kė ps. Laima Rupinskienė, skautiškiausiu ir lietuviškiau
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
shippmg and nandling $8.95.
1490 A M.
skaučių Birutės dr-vė, dr-kė v. si.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
sių tuntu Sąjungoje.
Užsakymus
siųsti:
3844 West 63rd Street
7159 S. MAFLEvTOOD A VE.
Ramoną Žygaitė, Jūratės dr-vės
PR0STAT0 CHIRURGIJA
Nerijos jūrų skaučių tunto var
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
Valandos pagal susitarimą
CHICAGO. ELL. 60629
skiltis, skiltininkė v. si. Ida Jonu- du sveikino tuntininkė j . ps. A32656 W. 6 3 r d Street
Illinois
gyventojai
dar
prideda
48
et.
valstijos
mokesčio.
tiiiiinimimiiiinmiiiiiiiitiiiiiiuiiiiHtiitt
šaitienė, Neringos dr-vė, dr-kė,
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
6132 S. Kedzie Ave Chicago
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
r?
v. si. Asta Spurgytė, Žemaitės dr^ :
WA 5-2670 arba 489-4441
vė, dr-kė v. si. Viktorija Kučai-MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnHiimiiiiii^
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
tė, mišri skaučių - paukštyčiu drBĖGOME NUO TERORO
ODOS LIGOS
vė, dr-kė v. si. Jolanda MockaiI š t ė v y n ė s i š b l o k š t ų j ų atsiminimai
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Tel. - G R 6-0617
tienė, jaun. skaučių Žibučiu-SauValandos pagal susitarimą
6958 S Talman Ave.
Redagavo JUOZAS PBUNSKIS
lučiu dr-vė, dr-kė v. si. Danutė
įstaigos ir buto tel. 652-1381
I
Kiekvienų
metų
pavasarį
DRAUGAS
skelbia
pa\
Račiūnaitė. Suaugusiu vyr. skauŠioje knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų,
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195
čų - židiniečių būreliai rikiuotėje
DR. FERD. VYT. KAUNAS
i piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų i
įvairaus amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku
Gydytojas ir Chirurgas
nedalyvavo ir nebuvo pristatyti
DR. V. TUM AS0NIS
| galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos į
pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinus pavo
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
—ju narės rūpinosi įvairiais mi
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai
OF FAMILY PRACTICE
i trečdalį.
|
2454 VVest 71st Street
nėjimo rengimo reikalais, bei vai
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti j šį leidinį.
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
Vai: pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 2-5
šių paruošimu.
§
Knygų
pasirinkimas
yra
didelis.
Sekite
mūsų
pai
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč. ir šešt 6-7 — iš anksto susitarus
Išleido Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė, čieaga 1980 m.
Buvo perskaitytas Aušros Var
| pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į |
Ots tel 586 3166: namy 381 3772
Spausdino D R A U G O spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi.
DR. IRENA KYRAS
tų tunto steigimo įsakymas, kurį
|
DRAUGE
ir
lūs
rasite
malonų
patarnavimą.
|
Kaina su persiuntimu $ 7.85.
DR. PETRAS 2LI0BA
D A N T Ų GYDYTOJA
1949 m. liepos 30 d. pasirašė tuo
Illinojaus
gyventojai
d
a
r
prideda
42
e
t
valstijos
mokesčio.
GYDYTOJAS
IR C H I R U R G A S
2659
W
59
St.,
Chicago
metu dar Vokietijoje — Sehweini
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA.
|
476-2112
6745 VVest 63-d Street
furte gyvenusi LS Seserijos
Užsakymus siųsti DRAUGAS, 4545 W Ord Street, Chicago,
susitanmą Pirm , antr., treč
Vai : pirm , antr ketv ir penkt.
i
DRAUGO ADMINISTRACIJA
| Vaiketvpagal
vyriausia Skautininke v. s. Juoze IL 60629. U.S.A.
10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą.
Augustaitytė-Vaičiūnienė.
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Lietuvos atsiminimai

JAY DRUGS VAISTINĖ

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

LA N D O F C R O S S E S

| DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! f

B I T £ S

Skautų vadove suvažiavimas ir

DVIKALBIŠKUMO PROBLEMA
Dvikalbiškumo
problema
vis labiau iškyla lietuviškoje
išeivijoje, ypač šiuo metu, kai
senoji karta, gimusi ir augusi
Lietuvoje, dėl savo senyvo am
žiaus pasitraukia iš veiklos po
zicijų. Jos vietą, kad ir nepil
nai,
mažesniu
skaičiumi
užima jaunoji karta, nebe Lie
tuvoje gimusi. Jos lietuvių kal
bos žinojimas dėl įvairių
mums gerai žinomų priežas
čių yra daug menkesnis.
Ši karta kalba dviem kal
bom: lietuviškai ir angliškai.
Beveik visais atvejais jie ge
riau kalba ir rašo angliškai,
negu lietuviškai. Vadinasi, tu
rime "dvikalbius" lietuvius. Iš
esmės labai gerai, kad žmo
nės moka kalbėti dviem kal
bom. Dar geriau, kai atsi
randa keliakaibių. Blogai, kai
svetimoji kalba pamažu, o kar
tais ir labai greitai išstumia
gimtąją kalbą.
Pagrindinė gimtosios kal
bos tvirtovė yra lietuviškoji
šeima. Šeimose, kur tėvas ir
motina yra abudu lietuviai,
kur jie tarp savęs it su savo
vaikais lietuviškai šnekasi,
gimtosios kalbos mokymo
problemų paprastai nebūna.
Tai rodo gražūs pavyzdžiai,
kai vaikai, kurie kartu su sa
vo tėvais gyvena atstu lietu
viškų kolonijų, neturi gali
mybės lankyti lituanistinių
mokyklų ir priklausyti lie
tuviškoms j a u n i m o orga
nizacijoms, vis dėlto gražiai
lietuviškai kalba, skaito ir net
rašo. Tai jų tėvų, dažniausiai
motinų, gerų lietuvaičių, nuo
. pelnas. J a s reikia prilyginti
toms mūsų močiutėms, kurios
prie ratelio slaptai mokydavo
savo vaikus lietuviškai skai
tyti. Garbė joms.
Bet nūdien gal dažnesni
atvejai, kai to visko nebūna.
Veikia įvairios priežastys: n e
lietuviška aplinka, mokykla,
svetimos organizacijos, ki
tataučiai draugai, draugės.

Lietuviškumą šeimoje palai
kyti labai padeda lituanis
tinės mokyklos, lietuviškos
jaunimo organizacijos, sto
vyklos, suvažiavimai, studijų
dienois, kongresai. Nemaža
geros įtakos daro ir lietuviš
koji spauda. Turime "Drauge"
savaitinę „Tėvynės žvaigž
dutę", kurią beveik išimtinai
prirašo mūsų jaunieji, dažniau
sia lituanistinių mokyklų mo
kiniai. Savo laikraštėlius, met
raščius išleidžia beveik visos
didesnės lituanistinės mokyk
los. Skautai ir ateitininkai tu
ri savo periodinę spaudą. J a u
yra pakankamas skaičius ge
rai paruoštų ir dailiai išleistų
lietuviškų vadovėlių, lietuvių
kalbos žodynų, skaitinių knySvarbiausia, kad turime vi
są eilę jaunesnio amžiaus li
tuanistinių mokyklų mokyto
jų bei organizacijų vadovų,
kurie skiria daug laiko ir pa
stangų, kad mūsų jaunie
siems lietuviukams būtų su
darytos sąlygos išmokti tėvų
kalbą. Čia ypatingai pažymė
tina Lietuvių Bendruomenės ir
Lietuvių fondo veikla. Pirmoji
minėtas pastangas organizuo
ja, o Fondas kasmet skiria
daug lėšų mokslo priemonėms
įsigyti.
Bet kad ir kaip mes sten
giamės, dirbame, mūsų pa
stangos ne visada būna sėk
mingos. Lietuviško prieauglio
lietuvių kalbos mokėjimas vis
silpsta ir tėvų kalba darosi vis
retesnis svečias lietuviškuose
namuose.
Taigi reikia pagirti tuos, ku
rie ieško būdų ir priemonių iš
laikyti mūsų dvikalbį jau
nimą savo tautos tarpe.
Nėra abejonės, kad Lietuvių

skautų sąjunga išeivijoje yra
didžiausia mūsų jaunimo or
ganizacija ir savo eilėse jun
gia daugiausia jaunų lietu
viukų.
Lietuviškosios
skautybės nuopelnai lietu
vybės išlaikymo darbe labai
dideli ir niekas jų ne n e
mėgina ginčyti.
Tačiau ir šioje organizaci
joje ne viskas yra taip, kaip
norime. Ir čia yra išaugęs
dvikalbiškumas, kuris jau ima
virsti vienakalbiškumu. Deja,
ta šnekamoji kalba jau nebe
lietuvių kalba. Priežastys įvai
rios į visiems žinomos. Nuo jų
nėra laisvi ir lietuviai skau
tai, -ės. Ir šios organizacijos
veidas kasmet keičiasi. Atei
na į ją jauni nariai, ateina ir
nauji, jauno amžiaus vadovai,
kurims taip pat lietuvių kalba
kalbėti ir rašyti yra sunkiau,
kaip šio krašto vietine kalba.
Taigi ir skautų sueigose, sto
vyklose, užsiėmimuose bei žai
dimuose ima vyrauti nebe lietuvių
kalba.
Tiesa,
pašnekesiai vedami lietuviš
kai, komandos duodamos lie
tuvių kalba, dinuojama tiktai
lietuviškai, bet nariai savo tar
pe dažniausiai kalbasi nebelietuviškai.
Nors mūsų skautų organi
zacija yra šiame krašte jau
senokai legalizuota, niekas
jai nelietuviško charakterio
primesti negali, tačiau tai vie
nur, tai kitur reiškiasi ten
dencija suartėti su šio krašto
skautais. Tai vienoje, tai ki
toje vietoje lietuvių skautų (ne
skaučių) vienetai užregistruo
jami ir amerikiečių skautų or
ganizacijose, nors ir nėra rei
kalo. Ar ne geriau būtų
bendrauti ir varžytis savo —
lietuvių tarpe?

Nuolatinės pirkėjų eilės prie krautuvių komunistinėje Lenkijoje.

NAUJAS KOMUNIZMO TARPSNIS
Naujais žodžiais
Sovietų Sąjungos kiekvie
nas diktatorius, kuris ilgiau
valdo kraštą, išleidžia savo
konstituciją.
Pavergtoje
Lietuvoje prof. S. Vansevičius nagrinėja L. Brežnevo
išleistos konstitucijos reikšmę
gyvenime (M.G. 1977. Nr. 7,
12p.). Jis sako: „Tarybiniai
žmonės su dideliu politiniu ir
gamybiniu pakilimu svarsto
naujos TSRS konstitucijos
projektą".
Tie žodžiai sakomi ne sovie
tinių žmonių, o S. Vansevičiaus, Sovietų gyventojams
tos konstitucijos nieko gero
nedavė ir neduos. Neduos
jiems nei laisvės, nei duonos
nei aprangos, nei žmoniš
kesnių gyvenimo sąlygų,
nekalbant jau apie religijos,
spaudos ar kitas laisves.
Tiesa, autorius yra žmogus,
vienas prieš 250 mil. Sovietų
gyventojų, pagaliau vienas
prieš 3,4 mil. pavergtos
Lietuvos gyventojų.

išreikšta vergija

J. VAlCELlCNAS
myn. Jei kadaise tokių nu
skriaustųjų
b u v o 20—30
procentų krašto gyventojų, tai
dabar sovietinėje Rusijoje jų
yra per 90%. J e i dabar gy
ventų Marksas, jis būtų di
džiausias Maskvos priešas.
J a u sovietinėje Maskvoje bai
gęs aukštuosius teisės moks
lus teisininkas sako, kad
Sovietų
Sąjungos
žmonės
jokių teisių neturi, o tik parei
gas sunkiai dirbti pagal par
tijos įsakymą.
Laimėjimai
Toliau Vansevičius sako:
„Tarybinės konstitucijos bū
dingas bruožas yra tas, kad jis
įtvirtina socialinius, ekonomi
nius, politinius ir kultūrinius
visuomenės laimėjimus ir yra
pagrindas naujiems užda
viniams spręsti".
Čia ir liūdniausia, kad tų
laimėjimų nematyti, ypač eko
nominių ir kultūrinių. Kokie
ekonominiai laimėjimai, jei
Sovietų Sąjunga iš užsienio
perka duoną, mėsą, sviestą,
pupas, kompiuterius ir net
džinsus. Žmonės kaip ir karo
metu stovi eilėse prie krau
tuvių, kad gautų nusipirkti
kąsnelį bet kokios mėsos, kokį
drabužėlį ar apavą. Kokie eko
nominiai laimėjimai, jei ir
Maskvoje žmonės už džinsus
moka 200 rublių? Tai daugiau
negu mėnesinis gydytojo ar
inžinieriaus atlyginimas. Jei
Lietuvoje žmonės dar nusi
perka kiek mėsos, kad galėtų
jos nors sekmadienį išsivirti,
tai pačioje Rusijoje, pačių rusų
teigimu, eiliniai žmonės dau
giausia maitinasi bulvėmis ir
raugintais kopūstais, jei jų už
tenka. Tai tokie ekonominiai

Šį savaitgalį, gegužės 17-18
Kaip suprasti gamybinį
dienomis, Chicagoje šau oakilimą? Sovietų gamybiniai
kiamas vyriausios Liet. skau pakilimai vyksta kasmet ir po
tų sąjungos vadovybės — LSS kelis kartus metuose pagal
tarybos akivaizdinis posėdis. partijos įsakymą. Tai vadi
Su balsavimo teise dalyvaus namos
socialistinės
lenk
pirmijos, tarybos nariai, vy tynės, kada darbininkai turi
riausieji
skautininkai, gar dirbti antvalandžius be atly
bės teismo, kontrolės komisi ginimo. Sovietų
Sąjungoje
jos nariai, LSS šakų garbės labai išnaudojami darbi
gynėjai, rajonų vadai, dvasios ninkai, o tos lenktynės yra iš
vadovai. Posėdžiuose su pata naudojimo viršūnė. Kultūrin
riamuoju balsu galės dalyvau game pasaulyje tokių dalykų
ti ir visi kiti skautų ,-čių or nėra, nors ir čia žmonės dirba
ganizacijos aktyvūs vadovai ir antvalandžius. Bet už tai jie
veteranai.
gauna 1,5—2 kartus didesnį
Posėdžių metu bus aptarti atlyginimą.
ne tiktai eiliniai organizaci
Tai tik parodo, kaip baisiai
niai reikalai, bet bus svars Sovietų Sąjungoje
išnau
tomas ir organizacinės struk dojami darbininkai — vergai.
t ū r o s suprastinimas, bus Sovietų Sąjungos
himnas
ieškoma naujų veiklos formų sako: pirmyn, vergai nuže
ir būdų.
mintieji, išalkusi minia pirIš įdomesnių paskaitų bei
pranešimų darbotvarkėje yra
šie:
Lietuviškosios sąmonės
ugdymas LSS jaunime, Lietu
viškai nekalbančių įjungimas
į LSS-gą, Jaunų vadovų metai
ir vyresniojo skautiško jau
nimo veiklos sustiprinimas.
Nėra abejonės, kad bus pa
liesti labai svarbūs lietuvybės
išlaikymo ir mūsų jau aukš
čiau aptarto dvikalbiškumo
klausimai. Bus ieškoma būdu.
Dr. Konstancija P a p r o c k a i ė - Š i m a i t i e n ė
kaip būtų galima sustiprinti
skautų organizacijoje lietuvių
Mėlynoj bedugnėj
kalbos vartojimą bei mokymą.
Iš kitos pusės, skautų or
ganizacija nėra nusistačiusi
atstumti iš savo eilių tą jau
Labai atsiprašau, kad neturiu laiko su jumis
nimą, kuris jau lietuvių kal ilgiau šnekėtis. Šiuo metu atėjo man į galvą labai
bos silpnai bemoka ar jos vi svarbi formulė. Turiu ją tuojau užrašyti, kitaip galiu
siškai nemoka. Skautai,-ės užmiršti. Esu jums labai dėkingas už kavą ir už
nori jungti ir tautiškai mišrių ypatingą man dėmesį, bet dabar malonėkit palikti
šeimų narius. Šioje srityje jau mane vieną. Turiu skubiai dirbti, — truputį linksė
pasiekta kai kurių gerų rezul-J damas galvą, pasakė ligonis.
tatų. Pastebėta, kad yra ne
Nebuvo jokios prasmės jam prieštarauti.
mažas skaičius tokių šeimų, Palinkėję sėkmės, ėjom pro duris. Jis pažvelgė į mus.
kur lietuvė motina, be anglų Nuleidęs galvą, vėl ėmė raustis tarp popierių ir
kalbos, savo vaikams išmoko; rašyti kažkokias formules.
ir gražiai lietuviškai kalbėti.;
Išėjus iš palatos, paklausiau dr. Petrou:
Taigi reikia tikėtis, kad minė-i
— Ar šis ligonis neturi ir jums laiko?
tas suvažiavimas bus ir šioje
— Taip — atsakė ji. — Man jis irgi kiekvieną
srityje darbingas. Reikia tik kartą tą patį sako. Bandžiau pas jį ateiti visokiu
palinkėti sėkmės, skautų or laiku: iš ryto, vidurdienį, po pietų. Visuomet gaunu
ganizacijai, stiprinant mūsų tą patį atsakymą.
jaunime lietuvių kalbą ir tau
— O ką jūs darot su toms krūvoms knygų, laik
tinę sąmonę.
b. kv.
raščių ir žurnalų, kuriais jis taip yra apsikrovęs? —
paklausiau gailestingąją sesutę.

MOTERIS SU BALTU
CHALATU

laimėjimai komunistų valdo
muose kraštuose.
Kokie gi kultūriniai laimė
jimai? Sovietų Sąjungoje
gyventojai negauna norimo
laikraščio, žurnalo ar knygos,
nes dabar išeinantieji spausdiniai yra komunistiški,
bedieviški ir normaliems
gyventojams netinka. Komu
nistiškus laikraščius žmonės
perka tik silkėms vynioti.
Komunistai sako, kad
kultūra reiškiasi teatrais, kon
certais, baletais, kinais. Betgi
tų ansamblių menininkai bėga
iš Sovietų Sąjungos kiek tik
kojos neša, jei tik tam susi
daro palankios sąlygos. Jei
menininkai bėga iš Sovietų
Sąjungos, t a i kokie kul
tūriniai laimėjimai? Jei toks
menininkas patenka į komu
nistų nemalonę ir netenka
savo darbo, jis lieka elgeta, o
elgetauti Sovietų Sąjungoje
draudžiama, pagaliau pas ką
eisi elgetauti. Tai rodo, kad tie
kultūriniai laimėjimai yra
labai menki ir jie tinka tik
komunistams, nes teatruose ir
kinuose rodoma tik komu
nistinė propaganda.

gentai, sulyginti su liaudimi.
Vienas rusas tą sulyginimą
taip paaiškina: komunistas
direktorius su 4 skyrių išsi
lavinimu, o mėsos kapo toj as
turi inžinieriaus diplomą. Argi
mėsai kapoti
reikalinga
logaritminė liniuotė? Taip,
pagal tą liniuotę kapoj ant
mėsą, gabalėlis mėsos tenka ir
kapotojui-inžinieriui.
Per
mėnesį susidaro per 20 gaba
lėlių mėsos. Tai vertingesnis
atlyginimas, negu mėnesinė
inžinieriaus alga. O mėsos
kapotojas taip pat gauna algą.
Sakoma, kad ekonomikoje
nedalomai viešpatauja so
cialistinės nuosavybės nor
mos. Daug kas tas normas su
pranta taip, kad visi krašto
turtai priklauso komunistų
partijai bei jos sudarytai
vyriausybei. Partijai priklauso
ir socialistinė visuomenė, kuri
sudaryta iš atskirų individų.
Taigi kiekvienas socialistinis
individas tirėtų teisę pasiimti
socialistinės
nuosavybės
dalelę, kad galėtų normaliai
pragyventi.
Bet taip nėra. Už tokį pasi
ėmimą galima lengvai patekti
į kalėjimą. Ką turi daryti
alkanas ir nuplyšęs socia
listinis individas — bėgti a r
rėkti. Ir tai negalima. Kas
mėgino bėgti, o buvo sugau
tas, tas gavo 15 metų prievar
tos darbų. Kas mėgino rėkti ne
pagal partijos nuostatus, taip
pat atsirado už socialistinių
grotų. Taip socialistinės nuo
savybės formos ir lieka nesu
prastos ir praktikoje neįgyven
dintos.

jokios reikšmės. Tėra tik vergų
masė. Kai kuriais atvejais ji
stovi žemiau net už senovės
laikų vergus. Tada nebuvo
geležinių uždangų, Berlyno
sienų, vergai turėjo religijos
laisvę ir jie nebuvo mobi
lizuojami į kariuomenę, kaip
dabar daroma Sovietų Sąjungoje.
Kokie
yra
socialistinės
santvarkos
pranašumai? Ar tai, kad
Sovietų Sąjungoje
žmonės
neturi nei fizinės, nei dva
sinės laisvės, kad žmonės
badauja ir skursta, ar kad
Sibiras nusagstytas sunkiųjų
darbų stovyklomis ir nuklotas
kaulais?
Iki šiol Sovietų Sąjungoje
buvo liaudis. Dabar jau —
„tarybinė" liaudis. Kai vėl bus
išleista nauja konstitucija,
liaudis vėl gaus naują pava
dinimą, bet ją visuomet lydės
vergo padėtis. Sovietai ir liau
dies pavadinimą kaitalioja,
kaip kaitalioja savo pinigų
vertę, apiplėšdami liaudį.

VYTAUTO PILIS
TRAKUOSE
Po Kęstučio mirties, Vytautui
pabėgus į Ordiną, Trakai, galima
sakyti, atsidūrė mūšio lauke. 1383
m. vasarą kryžiuočiai drauge su
Vytautu suruošė didelį Trakų
puolimą. Kryžiuočių kariuomenės
buvo tūkstančiai, Vytautas atsi
vedė irgi nemažus žemaičių bū
rius. Pilyje gynėsi Jogailos įgula.
Nors puolėjai turėjo atsigabenę
akmenims svaidyti mašiną ir
bombardų, apgulimas užtruko
kelias savaites ir pilis pasidavė
tik rugsėjo 11 d. Gniezno archidiakono metraštyje sakoma, jog
apgulimas užtrukęs, nes pilis
Vieninga liaudies s i s t e m a buvusi didelė ir aukštomis sieno
mis apjuosta. Paėmę Trakus, kry
Vansevičius sako, k a d žiuočiai nuskubėjo į Vilnių, bet jo
„Vieninga liaudies ūkio sis paimti neįstengė ir turėjo sugrįžti.
tema vystosi, d e r i n d a m a
(iš Lietuvos pilys)
mokslo ir technikos revo
liucijos bei socialistinės san
Viena skruzdžių šeima per me
tvarkos
p r a n a š u m u s " . tus sunaikina apie 120 milijonų
Sovietinėje spaudoje dažnai vabzdžių ir maždaug 150 tūkstan
vartojamas žodis „liaudis", čių vikšrų.
kai gyvenime ta liaudis neturi

Nuosavybės formos
Sakoma, kad nuo 1936 m.,
Stalino konstitucijos išlei
dimo, daug kas pasikeitė:
Sovietų Sąjungoje
sukurta
brandaus socializmo visuo
menė, kurios pagrindą sudaro
darbininkų klasės, kolūkinės
valstietijos ir liaudies inteli
gentijos tvirta sąjunga. Eko
nomikoje nedalomai viešpa
tauja socialistinės nuosavybė"
formos.
Taigi Sovietuose gyventojai
sudaro sąjungą — Sovietų
Sąjungą, iš kurios jie nebegali
ištrūkti. Pažeminti ir inteli

Sovietų įtakon patekusi Suomija verčiama jai padėti. Suomių
statomas fabrikas Sovietuose.

— Dalį jų kasdien, jam nematant, išnešu ir
išmetu. Kitą dalį palieku — paaiškino ji.
— Argi ligonis nepastebi, kad dalis jo literatūros
dingsta?
— Neatrodo. Žinoma, jei iš karto išmesčiau jo
visą spaudą, pastebėtų. Gal net pakeltų skandalą.
Tačiau jaučiu pareigą dalį profesoriaus popierių
kasdien išmesti, nes jis vis naujais papildo.
— Argi jis kartais iš palatos išeina? — vėl
paklausiau gailestingą sesutę.
— Taip. Kasdien ir tik trumpam. Ir kiekvieną
kartą sugrįžta vis su didesniais spaudos glėbiais.
— Kur jis ją gauna? — vėl paklausiau gailestin
gąją sesutę.
— Kiti ligoniai jam parūpina, nes jis
yra užsitarnavęs jų pagarbos. Kai jie sužinojo, kad
profesorius įdomaujasi visokia spauda, pradėjo jam
ją rinkti. Tokiu būdu ir susidarė popierių krūvos jo
kambary.
— Gaila žmogaus. Ar galėsite jam padėti —
paklausiau dr. Petrou.
— Vi<? uar bandom. Atrodo, kad jam teks ilgesnį
laiką likti ligoninėj. O dabar einam prie dar kito
mūsų gyventojo, — pasakė ji.
Sanitaras palengva atrakinėjo duris. Už durų
buvo girdėti klaikus Šauksmas:
— Pavojus.... pavojus... Bombos krinta
"bum...bum...bum..." Turiu slėptis. Noriu gyventi.
Bijau mirti, bijau, bijau...
— Kolege, — pasakė dr. Petrou, — atrodo, kad su
šiuo ligoniu negalėsite pasišnekėti. J a m visą laiką
vaidenasi karas ir kad jo gyvybei gresia pavojus.
Nedidelėj palatoj radom 21 metų jaunuolį. Jo
veido išraiškoj buvo galima išskaityti baisų siaubą.
Ligonio akys buvo išplėstos ir išgąstingos. Šviesiais,
išsidraikiusiais
plaukais, pavargęs, suplukęs,
paraudęs, suprakaitavęs, jis lakstė iš vienos vietos į

kitą. Tai bandė prisišlieti prie sienos. Tai susiran
gęs, kaip žaltys, palįsti po lova. Tai prisiglausti prie
naktinės spintelės.
Ligonis iš baimės drebėdamas, rodė pirštu tai į
vieną, tai į kitą pusę ir be paliovos šaukė:
— Pavojus,
pavojus!
Bombos
krinta
"bum...bum...bum..." Bijau mirti! Kur slėptis? Kur?"
Pamatęs mus, jis piktai suriko:
— Nesipainiokit man po kojom ir neužstokit
man kelio. Argi nematot, kad bombos jau čia pat
krinta "bum...bum...bum..." Turiu slėptis.
Užmegzti su ligoniu bet kokį pasikalbėjimą buvo
neįmanoma, nes jis gyveno savame pasaulyje. Širdį
veriančiam pasauly - pilname baimės.
— Šis jaunuolis nepaprastai kenčia, — pratarė
dr. Petrou, — nes jis tikrai tiki, kad bombos krinta. Ir
net jas mato.
— Kaip yra baisu visą laiką baimėj gyventi, —
pasakiau jai.
— Baisu, Neapsakomai baisu, — patvirtino ji. —
Vargšelis yra Vietnamo eros auka, — pridėjo ji.
— Dabar eisim vizituoti ligonį, visai skirtingą
nuo iki šiol jūsų matytų, — pasakė dr. Petrou. —
Turiu jums greitosiomis papasakoti jo ligos istoriją,
nes greitai jį perkelsim į Houston Veteranų ligoninę.
J a m jau baigiami tvarkyti perkėlimo dokumentai.
Skridimo lėktuvu bilietas jau parūpintas.
— Kodėl jūs nelaikot jo čia, o perkeliat į
Houston, Texas. Ar jis iš ten kilęs? — paklausiau ją.
— Ne. Kilęs jis iš Brooklyno. Bet kodėl mes jį
ten siunčiam, tuoj išgirsit, — pasakė dr. Petrou.
— Ligonis yra 20 metų amžiaus. Vietnamo eros
veteranas. Dar jam mažam esant, tėvai išsiskyrė.
Tėvas vedė kitą. Motina jį viena augino. Būdamas 18
metų, jis buvo pašauktas į kariuomenę. Vietname
ištarnavo beveik dvejus metus.
(Bus daugiau)

.

binių-grožybinių v a r d ų : m a m a ,
j mamytė, m o t i n ė l ė , motušėlė, m o 
tule ir t . t Lietuva esanti geros
motinos žemė. Sunkiais Lietuvos
priespaudos ir atbudimo laikais
kovojant dėl lietuviško žodžio ir
Lietuvos prisikėlimo vadais b u v ę
runas Norvaiša, Birutė Skabei- daugiausia dvasiškiai. Ir tai b u 
kienė, Gintaras Subatis, Pranas vusi lietuvės m o t i n o s dėka. Moti
Šimkus ir Eugenijus Užpurvis.
na nuspręsdavusi "sūneli, tu būsi
kunigas". Ir t a i p būdavę. A m e 
IŠKILMINGA
MOTINOS
rikoj oficiali M o t i n o s diena, įves
DIENA
ta 1914 m . , o Lietuvoje 1924 m.

D R A U G A S , trečiadienis, 1980 m. gegužės mėn. 14 d.

BOSTONO 2INIOS
GĖRIMĖS

SŪKURIU

visom moterim bet kuo prisidėju
siom prie šio gražaus paminėji
mo.

C L A S S I FIE D G U I D E

PARENGIMAI

Gegužės 3 d. įvykęs "Sūkurio"
tautinių šokių ir muzikos koncer
tas aukštesniosios mokyklos audi
torijoj
Brocktone,
buvo graži
šventė žiūrovams, bet ir patiems
programos atlikėjams.
Sūkuriui
Motinos dienos minėjimą B o s 
talkino Southeastem Filharmoni tone rengė LMF Bostono klubas.
jos orkestro narių ansamblis iš 19 Minėjimas įvyko gegužės 4 d.
asmenų.
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
Koncertas buvo pradėtas komp. nyčioje 10:15 vai. ryto buvo at
Juliaus Gaidelio specialiai para našaujamos šv. Mišios už miru
šyta "Liaudies unertiūra", kurią sias ir gyvas lietuves motinas. Mi
atliko orkestras. Uždangai paky- šias atnašavo kleb. kun. A. Konlus, akį patraukė scenos dekora tautas. Per Mišias solo smuiku
cijos — lietuviški ornamentai, o grojo Izidorius Vasyliūnas, o var
kanklininkės skambino — Ko liū gonais grojo prof. Jeronimas Ka
di, putinėlį. Ornamentinės deko činskas.
racijos Rimo Manomaičio.
•
Tolimesnis minėjimas buvo tę
Vos nutylus kanklių garsams,
siamas 3 vai. Tautinės s-gos na
orkestras pradėjo groti ir scenoje
muose. Pirmo aukšto salėje vyko
prasidėjo šokiai: Kepurinė, Vestu
rankdarbių paroda, kurią atidarė
v i ų polka, Čigonėlis, Tryptinis,
Elena Vasyliūnienė. Parodoje su
Suk, suk ratelį, Ragučiai ir Malū
savo darbais dalyvavo: A Andnas.
riušienė, O Andriulionienė, S.
Po keliolikos minučių pertrau Galdikienė, A. Gavelienė, A. Guskos, kanklininkės skambino: Lop taitienė, V. Ivanauskienė, F. Kašinė (solo, V. Bizinkauskaitė), rosienė, J. Lapšienė, I. ManomaiSupinsiu dainužę (duetas, H . Dil- tienė, A. Moriarty, J. Matjoškielis ir R. Kulbytė), Lėlytės sapnas nė, L. Masiliūnienė, K Nbrkie
(solo, H . D i l l i s ) , Oi, žiba ž i b u r e - į n ė > G R aZ vadauskienė, B. Sake
lis (solo, A. Lingertaitienė) ir n i e n ė ) £ Simon, A. Šimėnienė, S.
paskutinis liaudies šokis Šeinis, | Šmitienė, T. Stankūnaitė, I. U l kurį atliko visos kanklininkės. Po i p a i t ė j j Ulpienė, M. Vaitkevičiejų vėl orkestras ir šokėjai: oželiai, ne, A. Vakauzienė ir O. Vilenišžiogeliai, aukštaičių kadrilis, šo kienė.
kių pynė, aštuonnytis ir subatėlė.
Apžiūrėjus parodą, buvo persi
Koncerte praleistos porą valan
kelta į Il-ro aukšto salę, kur jau
dų lietuviškame liaudies šokio ir
buvo gražiai padengti ir gėlytė
muzikos užburtame
pasaulyje,
mis papuošti stalai. Čia apie lie
buvo tikrai nepaprastos. O publi
tuvę motiną kalbėjo L.M.F. Bos
ka tikrai nesigailėjo plojimų ir
tono klubo pirmininkė Elena Va
buvo verta už ką paploti.
syliūnienė. Ji labai pabrėžė lie
Šokėjų buvo dvi grupės: vyres tuvės motinos įnašą į Lietuvos
nieji ir mažieji. Labai gražu, kad istoriją ir lietuvybės išlaikymą.
buvo įjungti ir mažieji, n e s tai Per spaudos draudimo ir kitus
gilaus skausmo prislėgtus velionio ŽMONĄ su šei
bus ir jiems paskatinimas ir to sunkius laikus lietuvės motinos
ma,
seseris LIUCIJA LflZAUSKIENĘ-LUKrlS ir TERE
liau šokti ir dalvvauti lietuvis- . .
. -. „
- . . -, ,
...
;
. .
. , - . - , . ! masas i lietuvybės ir lietuviško
SĘ ZALESKTENĘ su šeimomis ir visus artimuosius
knose renginiuose ir lietuviškoje;, j - . : v , .,
1 1 . - J-J
.X,
*,
-i • J
- •
zodtfo išlaikymą yra labai didenuoširdžiai užjaučiame.
veikloie.
Šoko pasikeisdami, vie- .. M t , / • « .
**.*
-x
. .„ J
1. . •
T~ 1
' " s . Net ir Lietuvos statutas, isni is scenos, Kiti ; sceną, išskyrusi , „-> i r o o
.
.. '
Vaclava Basanavičiene
,
.
1
^ »v. Įleistas lo29 m., saugojąs lietuvę
pertradka, scenoje nebuvo tuščių
Jadvyga Kolienė
motiną. Lietuvos liaudis motinai
tarpų. Kaip jūros bangos keitėsi
turėjo net 70 gražiausių malonyšokiai
ir šokėjų persigrupavimas. O publika juos visus orkest
%
rą, šokėjus ir kanklininkes labai
sutiko ir išleido savo n e n u i l s t a n 
čiais plojimais. Garsūs plojimai
kaltais prasidėdavo dar šokėjams
tebešokant
ftios plokStelėe dar daug k a m yra nefinomos: » . 849 LINKSMIEJI BRO
Sis lietuvių jaunimo ansamb
LIAI — jooko iki ašarų. Išpildė Jurgis Petrauskas ir Viktoras Dineika. Kaina
lis Sūkurys žengia jau ketvirtuo
sius metus. N u o pirmųjų dienų
$6.00. Turinys sekantis:
1976 metais ansamblio tikslas yII pusė plokštelės
I pusė plokštelės
ra sudaryti sąlygas jaunimui drau
1. Studentiški dzinguliukai
1. Vilkelis — lietuviškas valsas
gėn ir puoselėti lietuviško liau
2. Seniau ir dabar — kupletai
% Motule mano — lėtas fokstrotas
dies meno tradicijas. Sūkurio gre
3. Miss Lietuva
11-1-3 bir — kupliet&i
toms priklauso apie 40 įvairiaus
4. Vedybų stebuklas
4 Polka jovolas
amžiaus jaunimo.
5. Amerikos lietuvių priėmimas
5. Patarimai ūkininkams
6. Kumpiškiuose nuovadoje
6. Aitvarų polka
Ansamblio vadovas yra Vytau
tas Bruzgys, administratorius —
UO Rinkinys
Eligijus Sužiedėlis, asistentė šo
lietuvių ir kitų įvairių šoktų su dainomis. Įdainavo A. Sabaniauskas
kiams — Jūratė Dambrauskaitė,
kanklių vadovė — Aldona Lin
n pusė plokštelės
I pusė plokštelės
gertaitienė, muzikos palyda šo
1. Rytiečių menė — fokstrotas
1. Spaudos bailaus valsas
2. Nakties serenada — tango
2. Sutemų daina — tango
kiams Maryann Crowley - piano,
3. Alytė — tango
3. Tu tik tu — anglų valsas
Brian Pierce — akordeonas.
4. Veltui prašysi — tango
4.
Rudens
pasaka
—
lėtas
fokstrotas
Kadangi Southeastem filhar
5. Kanarkų fokstrotas
5. Nutilk, motule — tango
monijos orkestras padėjo šokė
6. Ar atminsi, atsiminsi — anglų valsas
6. Tai nebuvo meilė — tango
jams atlikti programą, tai Sūku
rio šokėjai padės atlikti progra
mą orkestro rengiamam koncerte.
St. 18
{vairių softdų rinkinys, {dainavo A. jafcaa1—ikas
Toks bendradarbiavimas irgi yra
gražus ir sveikintinas. Jie ir ten
n pusė plokštelės
I pusė plokštelės
šoks lietuvių tautinius šokius ir
1. Neliūdėk, motule — tango
1. Rose-Msrie — lėtas fokstrotas
2. Kai smuiku groji — tango
bus apsirengę tautiniais rūbais.
1 Pasakykite, mergele — tango
3.
Siuntė motinėlė — anglų valsas
3.
Sunku
gyventi
—
valsas
Tai yra lietuvių reprezentacija. Ir
4.
Marių
Marytė — anglų vaisas
4.
Pasaka
—
tango
mes linkime tam mielam jauni
5. Senjorita — linksmas valsas
5. Varpų daina — tango
mui ryžto ir sėkmės tautinių šo
6. Saulėta diena — sentiment. valsas
t. Mano svajonė — vaisas
kių ir kanklių muzika džiuginti
kitus, o taip pat džiaugtis ir pa
Aokin rinkinys Nr. 19, korie primins Lietavą, Palangą ir kitką. Įdainavo D, Dolskfe
tiems savo pasisekimu.
II pusė plokštelės
1 pusė plokšteles
Šio koncerto proga paminėtini
1. Onyte, einam su manim pašokti
1. Čigones akis — fokstrotas
du svarbūs dalykai. Pirmas, kad
J. Lietuvaitė — lengvas fokstrotas
2. Leisk man — fokstrotas
jaunimas organizuojasi ir taip
*3. Sudiev, sudiev — liūdnas fokstrotas
3. KarlSkas vaizdelis — fokstrotas
4. AS myliu tave — sentimentalus fokstrotas
4. Palangos jūroj nuskendo mano meilė
gražiai dirba. O antras, kad visi
5.
Gegužinė — smagi polkutė
5.
Su
armonika
į
Braziliją
—
lengva
muz.
kiti juos įvertina. Šiame koncerte
didelė aukštesniosios mokyklos
auditorija buvo artipilnė publi
Visos fios plokštele* po $6.00. Gaunamos:
kos ir tai visų kartų. Jeigu dažnai
pasigendame kituose renginiuose
vyduriniosios ir jaunesnės kartos,
tai šiame parengime buvo atsto
vaujamos visos kartos. Ir tai la
* Užsakant pridėti S0 c. už kiekvieną plokštelę persiuntimui. Illinois gyventojai
bai džiugu.
Sėkmės Sūkuriui, jo vadovams,
moka 5% mokesčių. Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms.
h- visiems, kurie prisideda prie jų
darbų
Ansamblio valdybą sudaro: 5a^

PLUM

4545 W . 63rd Su, Chicago, I1L 60629

BING

MEDICAL TECHNOLOGIST
For south suburbau laboratory. ASCP
or eųuivalent. Full or part 'ome. 3-11
shift. Knowledge of SMA 12. reųuired.
TeL — 895-0585
COOKS — EVENINGS
Mušt apply in person. Salary open.
Apart, available. Hospitalization insur.
PARKWAY RESTAURANT
3035 BeMdere, \Vaukegan, Illinois
Tel. — 336-0222
HELP WANTED — MOTERYS

C O OK
Rectory Cook needed f o r Saint

M OVI NG

Bridget'a Rectory.

Please Phone 523-4130
I E s

KO

N

UOMOTI

WA>*TEI> TO RENT 1 nsom wltJ»
kitchen and bathroom privilegee or
1 bedroom apt. in St. PetersburB
Beach or S t Peteraburg. Florida.
Write to: P. R., 5159 S. Wood SC,
2-F, Chicago, HL 80609.

SOSCELLANEOU3

Valdis Real Estate

S . W C0NCRETE W0RK
Ali type of ooncrete work aad
briok work.
Free eetimates. 24 hr. tel. service
768-2011 or 994-7664
llllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllilllllft

DAŽYMAS
U.S.A7

VALOME

We'H help you make the right movė.

JEI

V I D A U S IR LAUKO
P r i e i n a m o m i s kainomis.
TeL 963-0467 arba 8 4 7 1 7 2 9
llllliillilillillllllllllllllllllllllillllllilllllllt

RUIMUS I B BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūSių grindis.

GALVOJATE

Z-M Consfruction Co.

B U B N Y S — TeL B E 7-5168

PIRKTI AR PARDUOTI,

BfC.

Kreipkitės į

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

Nauja statyba ir bet koks - namą remontas.
Pasinaudokite žiemos sezonu
Vidaus remontams.
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS
VYTENIS 2YGAS
Skambint po e vai. vale 448-7871

muiiiiHimimiiiiiimimiiimiiiniiimiii:

Insependently owned and operated

imiimifiimimiiiuiiiiiiiiiimnimimiiii

LINKSMOS DAINOS IR ŠOKIAI

D R A U G A S

Medical Opportunity

PASKUBĖKIT

A. t A. ALOYZUI GRIGALIŪNUI mirus,

V

VYRAI IR MOTERYS

B E A L E S T A T E
MIS C E L L A N E O U S
Birželio 14 d. Baisiojo birželio
minėjimas.
tiiiimuiiiiiiiiiiiiuiniiuniiimniiiuiiiiiii 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIII1IIIUIIIIUU1IIIIII
4 butai Mūrini*. Lemontc.
Rugpiūčio
10 d. Minkų radijo
S-jų
butų marinis. Gerai užlaiky
valandos gegužinė.
Lieenaed, Bonded, Insored
Spalio 12 d. Laisvės Varpo ru tas. Marquette Parko rajone.
Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės
Rssotranas su namu ir visais įren- ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
dens koncertas.
plytelės. Giass blocks. Sinkos vamz
Lapkričio 1 d. inžinierių ir ar
ŠIMAITIS REALTY
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
chitektų balius.
Inauraac* — Income Tas
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
M e n i n ę programą pradėjo m a 
de ir telefoną.
Notary Public
žieji Gidą Zikaitė padeklamavo į Lapkričio 2 3 Lietuvos kariuome
SERAPINAS — 636-2960
2951 W. 63rd St.. 436-7878
Ačiū, tau m a m y t e , o T o m a s Z i - ' nės šventės minėjimas,
llllllllllllllilIlIlHIIIIUi
TeL
889-1784
arba
839-5568
kas — M a m y t e i . T a d a aktorė IŠ BOSTONO ŠAULIŲ
režiserė Aleksandra Gustaitienė
HlllllllllllllilIlIlIlIlIlIlUIIUlUUUUuUIlIl
VEIKLOS
labai gyvai ir jautriai deklamavo
SIUNTINIAI f LIETUVA
S a u s i o 27 d. įvyko Jono V a 
ir skaitė m o t i n a i skirtus Pauliaus
Ir kitus kraštus
Stelingio, Z i g m o Gavelio, M y k o  nagaičio B o s t o n o saulių kuopos
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
laičio P u t i n o , Stasio Santvaro ir metinis susirinkimas, kurį ati T kamb. namas, 2 vonios. Gaza Šil
Chicago, OL 60632, tel. I27-5M0
darė k u o p o s pirmininkas
P. dymas. Marąuette Parke. Del ligos
eilės kitų poetų eilėraščius.
parduoda pigiausia kaina. $29,500.
S m u i k i n i n k a s Izidorius Vasy Tyla.
liūnas, a k o m p . prof. Jeronimui
Į n e š u s s a u l i ų vėliavą, kuopos
Puikiausio muro 22-Jų metų bunKačinskui, pagrojo Romansą ir kapelionas kun. R. š a k a l y s s u  falow. 2 miegami. Pušų sausas beisŠuberto A v e Maria.
kalbėjo š a u l i ų maldą.. Susikau mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru iildymas ir vėsinimas. ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
Solistas Benediktas Povilavi- pimo minute pagerbti mirusieji Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
čius, akomp. J. Kačinskui, padai ir dėl t ė v y n ė s laisvės žuvusieji lite užimti. Marąuette Parke. — pilna apdrauda.
TeL — W A 5-806S
navo: Tykiai, tykiai N e m u n ė l i s šauliai, savanoriai - kūrėjai, ka $52,509.
teka, Oi A n t kalnelio, Palydovas riai ir p a r t i z a n a i
Platus sklypas. Geroje vietoje in
Susirinkimui vesti pirmininit b ū v i m a s ir Siela pritvino sopu
iiiiiiiiiitiitiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiuniiiiinit
vestuoti ateičiai, ir kaina nudergta.
{vairių prekių pasirinkimas ne
lio — arija iš operos Simon Boc- kas p a k v i e t ė K. Šimėną. E . Jubrangiai i£ mūsų
sandelio.
Ofise
veikia
automatinis
telefonas.
ciūtė
p
e
r
s
k
a
i
t
ė
praeito
susirin
canegra — G. Verdi.
COSMOS
PARCELS
EXPRESS
kimo protokolą.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
P o visos programos, visi buvo
2501 W. M St, Cbicago, UI.
K u o p o s pirm. P. Tyla. padarė ar angliškai ir paduoti savo telefoną
pavaišinti kavute ir užkandžiais.
išsamų pranešimą apie kuopos bei pavardę, kada jums patogu namus
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Reikia payžmėti kad M o t i n o s veiklą, o kasininkė J. Bajerčie- apžiūrėti.
Telef. - 925-2737
dienos m i n ė j i m a s buvo labai gra nė apie finansinę būklę, pasi
Vytautas Valantinas
žiai, įspūdingai ir pagarbiai pra džiaugdama, k a d k a s o s s t o v i s
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiinuiiui
vestas. N u o bažnyčios iki m e n i  yra g e r a s .
nės programos, kuri buvo specia
2625 West 71 st Street
Revizijos komisija patvirtino
10% — 20% — 30<& pigiau mokMt
liai parinkta motinos garbei, v i s 
kasininkės pranešimą ir p a g y r ė Tel. 737-7200 ar 737-8534 už apdrtuida. nuo ugniea it automo
bilio pa mu«.
kas b u v o k i l n u ir vertinga. O į šį
ją už g e r ą
atskaitomybę ir
minėjimą prisirinko pilna T a u t i 
FRANK Z A P O L I S
tvarkingą k n y g ų vedimą.
nės s-gos salė. Padėka LMF Bosto
Telef. GA 4-8654
Garbės teismo pranešimą pano klubo valdybai ir jų p i r m i n i n 
32061/, W. Kth Street
kei Elenai Vasyliūnienei, o taip
( N u k e l t a į 5 pusi.)

BUTŲ NUOMAVIMAS

A. V I L I M A S
M OV I N G
Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
Tel. 376-1882 arba 376-5996
lilIlilIlIilIliilIlilIlIlIlIlIlHIUiUllilIlIUIIili

N a m ų pirkimas — Pardavimas
Draudimai — Valdymas

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnu»

M. A.

ŠIMKUS

Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražua paprotys. Bisnieriai jas pla
4258 So. Maplewood, teL 254-7460 čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
Notariatas — Vertimai
mų atstovams turėti grasias viasV
Taip pat daromi VERTIMAI,
tinęs korteles.
OIMINŲ iškvietimai, pilaoml
PIUETTBES PRA8TMAI Ir
Kreipkitės į "Draugo" adminis
kitokia blankai.
traciją visais panašiais reikalais.
J.
B A C E V I Č I U S
IltlIlIlIlIlIlIHIilUIIUIlllillIllUlIUlUUUIlI
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
6 5 2 9 S. K e d z k Av. — 778-2238
mu
iHimiiiiiiiimiiiniiiiiniiiiiiiiiiiniHiimi iiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiniiiiHN

INCOME TAX

INCOME T A I SERVICE
NOTARY PUBUC

BELL REALTY

TELEVIZIJOS
Apairnoka akelbtia dien. DRAUGB.
aea jis plačiausiai akaitomaa ii«fjviii dienraštis, gi skelbimų kaino* yra viMams prieinamoa.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiniiiiri

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

M IGLINAS

GEN. POVILAS
PLECHAVIČIUS

TV

2 M W. SJth St., tsl 77S.14M
fllillllllllllllllllllllllllllllliuiuiuiuilliui

D £ MES

I dali paruošė
PETRAS JURGELA

IO

II dali redagavo
PAULIUS JURKUS
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|

Visi 14 ir 1 8 karaty aukso ir kt. papuošalai 1

S

(žiedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt) iki liepos 31 d. Terroje išparduodami už pusę j u kainos.
Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, medalionams, karoliams, sagėms ir kt.) šiuo metu taikoma 20% nuolaida.
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TERRA - 3235-37 W. 63rd St. Chicago, E 80629

|

I

TEL.

-

(312) 434-4660

i
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Išleido žurnalas KARYS. Spaudė Pran
ciškonų spaustuvė. Didelio formato,
300 pusi., kieti viršeliai. Kaina su per
siuntimu $9.95. Illinois gyventojai dar
prideda 54 et valstijos mokesčio.
U ž s a k y m u s siųsti:
D R A U G A S , 4545 W . 63rd St..
Chicago, IL. 60629

mimimmmimiiiiiiiHiiiiiiiiimiiimiiitt
nillllllllillIlIHIlIlHIIIIIIIlHlltnilIHHNtl*

ŠEIMOS MALDOS

Į ŠV. TCVO JONO PAULIAUS \
LIETUVIŲ KALBA
I
LIETUVIŠKI 2 0 D 2 I A I
| P e r kun. B . Kuhn, OFM, gsvlite g a u t i lapei} ra rytmettntas,

I
Popiežiaus Jono Pauliaus II 5 spalvų paveikslas | vakarinėm ir (vairiems reika
| su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per šv. Mi- | lams maldomfa. I l s g r a i b i atv
| šias, gaunami ,J)raugo" administracijoj. 10 paveiks- I spaosdlntas lapelis ( 6
: , . u . ,.x
nn :įskaitant
. L . : I _ « _paštą
- X * ^ :ir mokesčius
i.__x:..-.
S p l a ) , koris atstoja
|S iliukų
už «i
$1.00,
ge p a p r a s t o m maldom, gasenav
m a s be mokesčio. PaatųsUte
\ p s š t o ienklelj sn pavarde ir ads Į r e s o dienraščio ,J>rango" asV
1 ministrarijai: 4545 W . 6Srd S C

I 10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai ;
s ekstra). Rašykite:
|
i
i

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Strwt
Chictgo, \\l 60629

|!chicago. m. 60629.
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S K A U T Y B E S KELIAS
(Atkelta ii 2 pal.)

LAIŠKAI DRAUGUI

I

Į Visi darbai buvo pasirašyti slapy-

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gegužės mėn. 14 d.

NIEKUR NEBUVAU ŠAUKTAS
damos „kantičkomis". Jaunimas a r d e m i s "
Didžiai gerbiamas p. redaktoriau,
viską išmoksta ir dalyvauja, jei' Rašinėlių vertinimo komisiją
s u d a r ė Uos
jis vadoviv-vu yra sudominamas
buvusios Aušros VarBūkite malonus neatsisakyti jū
ir motyvuojamas. Aušros Var- - t u t u n t o tuntininkes: v.s. Nina
sų redaguojamame "Drauge" at
tų tunto vadovės atrodo, tą ne Grigaliūnienė-Noriene, v.s. Haspausdinti sekantį pareiškimą.
liną Plaušinaitienė ir v.s. Regina
tik žino, bet ir įgyvendina.
"Naujienų" 90 numeryje buvo
Kučienė.
Tikiu, kad Aušros Vartų tun
išspausdinta žinia, kurioje sako
Piešiniu ir fotografijos vertinima, jog gegužės 8 dieną aš bu
tas į ketvirtą veiklos dešimtmetį
•J .
• x_ • ^_
•
Tno komisną sudarė buvusios
vau pašauktas į amerikiečių teis
nepailstamai žygiuos gerai pra. 'z . . . , ., „,.
mą aiškintis Šaulių Sąjungos rei
rZ T . „ .», .
ei • UAO tunto draugimnkes: dau. Diana
kalais. Aš negalėjęs išsiaiškinti,
mintu Lietuviškosios Skautybes! G e l ,a zvi._u t e. %.. , . . . , ., T_
pasisamdęs advokatą, kuris išsi
Kriiu tvirtai tikėdamas Dasiekti'
• Kizlauskiene, daii. JuJ^CilU, r v i r i d l UKcudlIlclb p a s i e t u
.
. , . .
^_,
m ., ,-,
., , .
. «T -ii
„__ -.T-;! rate Eidukaite - Okura, dau. Gra- Prie pyragų stalo iš kairės: E. Vaicekauskienė, J. Linartienė ir K. Valienė. prašė bylą atidėti ir t.t.
vel laisvą ir Nepriklausomą
Vii. .
.'
. ,
. .
^
t
zmo Maieckaite - Svviatek ir Ai
Kategorškai pareiškiu, jog iš
Nuotr. K. Katelės
1V-nių ;r ten, ant savo globėjos
Sv.,
.
>*
•• M *
n •
j At - dona Kelmelyte-Placiene.
spausdinta
žinia yra melas ir
Mergeles Marijos altoriaus sudėti
/
.....-«
.v . .. . .
. ? J
Konkursui buvo pristatyti 76
šmeižtas,
nes
aš nebuvau šaukia
savo
išeivijoje išsaugotas atnasas , , . , . ,
ET
.T
tautai
,. _ir tėvynei.
.;,
. „ ;1 — „: darbą., kurie buvo išstatyti
Jauy
mas į jokį teismą, neturiu advo
— lietuviškumą ir meilęv savo II. .
' _ , — ., mm , j _ , ~
.• „
*
nuno jcentro
106 kambaryje sukato
ir niekam nesiaiškinau jo
u o š t o j eir apžiūrėjo
ne
Sesė Gabija!į rlankė
P r °g r a m o Jire »grožėjosi
kurią apkiais
Šaulių sąjungos reikalais.
'tik tunto sesės ir vadovės, bet ir
rą" nuoširdžiai padėkoti ir pap
PRIMENAME
Šios žinios ir kitų sąmoningai
Ateinantį savaitgalį, gegužės Aušros Vartų tunto sukaktuvinėn
rašyti sekančiais metais vėl susi skleidžiami gandų šaltinis Šau
17 ir 18 d.d., Chicagoje įvyksta šventėn atsilankiusi aukštoji LSS
rinkti.
LIETUVOS DUKTERŲ
lių Sąjungos centro valdybai yra
LSS Tarybos akivaizdinis posėdis k ASS padovybė, svečiai ir tėve
K.T.
BAZARAS
gerai žinomas ir "Naujienoms"
ir JAV Vidurio rajono tuntinin- liai. Sesės buvo kūrybingos, deja,
būtų naudinga nuodugniai patik
Prieš kelerius metus Melrose Mihvaukee, Wisc.
ku-kių, vietininkų-kių suvažiavi premijų skaičius ribotas, todėl ne
rinti savo spausdinamus faktus.
mas. Šio suvažiavimo programa visos konkurso dalyvės galėjo lai Parke susiorganizavo Lietuvos
Su pagarba,
LB SUSIRINKIMAS
jau anksčiau buvo išsiuntinėta ir mėti. Šis konkursas parodė, kad dukterų draugijos skyrius. Šian
vienetuose
įvairūs
konkursai
tu- dien skyriui priklauso gausus bū
K. Milkovait?s,
Skelbta Skautybės Kelyje.
Gegužės 18 d. 3 vai. po pietų
retų būti dažniau skelbiami.
rys iš vietos ir gana plačios apy Šv. Gabrieliaus parapijos salėje,
Lietuvos Šaulių Sąjungos
Primename, kad suvažiavimas
Dėkoju
komisijoms, kurios linkės. Jos nepolitikuoja, bet dir
tremtyje pirmininkas
Lapham Blvd. ir S. 10 Str., Milir Tarybos akivaizdinis posėdis | n u o š i r d ž i a i a t l i k o d a r b 0 v i
ba
šalpos,
paramos,
artimo
mei
visoms
waukee, Wisc., įvyks LB Milwauįvyks Chicagos Jaunimo centre, \, .
, ,
. v._
lės ir globos darbus. Suplanuo kee apylinkės narių susirinkimas.
LJL. 0 „,
„
i konkurso dalyvėms tanu aciu.
A
tiems darbams atlikti ir įvykdyti Bus svarstomi aktualūs reikalai
— Juliaus Janonio eilėms
5620 So. Claremont Ave Šuva-, J a u n e s n ė m s
skautėms
b u v 0 reikia nemažai išlaidų. Savo sky
ir
galima
bus
įsigyt;
Šeštajai
Lie
kompozicijų sukūrė žinomi mū
ziavimas pradeamas y^v'dalyviu d u o t Q S p a s i r i n ] c i m u i dy. t e m o s ; riaus iždui papildyti skyriaus ren
tuvių
šokių
šventei
dovanų
pa
sų kompozitoriai — Mikas Pet
registracija, gegužes 17 d 9 įL\jbm^mĮnwJl-r*a
„Ma
arba
gia renginius. Visuomenė, žino skirstymo bilietus. Po susirinki
rauskas (1871-1937), Juozas
ryte.
9:30
vai
ryto
Tarybos
aki-,
„
^
vaizdinio ir Vidurio rajono tun n —50
Q
i žodžių.
a u $ i a d Laimėtojos:
ė
T e m Q sI vieta:
dama LD pasišventimą, dirba mo bus kavutė. Visi lietuviai kvie
Gruodis
(1884-1948), Stasys
tininkų suvažiavimo atidarymas , Dailė Grigaitytė, Audra Mockai- mo darbo kilnumą :r reikalingu
čiami dalyvauti.
Šimkus (1887-1943), Nikode
Svečiais dalyvauti yra kviečia - t y t ė g vieta _ V i d a Brazaitytė. mą, jų renginius gausiai lanko
Valdyba
mas
Martinonis (1887-1957),
mi visi skautininkai-kės, vadovai- JU vieta — Diana Ardickaitė, In- ir nesigaili atidaryti plačiau savo
Domas
Andrulis (1896-1973),
•vės, tuntv vadiju nariai-ės. Šuva- g a Balzaraitė, Daina Paškutė.
piniginių. Melrose Parko Lietuvos
— Sov. Rusijoj 1,000 žmonių Jonas Dambrauskas, Konradas
žiavime bus svarstomi
visiems
Skaučių temos buvo: „Nuoty- dukterų skyrius jau ne pirmi me
tenka 35 mašinos, o Amerikoje j Kaveckas, Vytautas Klova, Vysvarbūs .reikalai.
įįs stovykloje" arba „Esu lie- tai surengia vidinamus "baza1,000 žmonių 520 auto mašinos.• tautas Kairiūkštis.
Suvažiavimą globoja LSS Vi- !*uvaitė skautė". Rašinėlio ilgis 300 i rus". Ir 1980 m. balandžio 27 d.
jos surengė puikų parengimą, ku
dūrio rajono vadovybė, kuri t a i p ' ž o d ž i u . Laimėtojos:
rį pavadino "Bazaras". Eagles sa
pat rengia suvažiavimo daly-1 I v. —Lina Didžbalytė
lė susilaukė gausiai visuomenės
viams vakarienę - pobūvį, gegu- \ II v. — Audrė Budrytė
iš arti, iš toliau ir iš gana tolo
žės 17 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo i III v. — Dana Didžbalytė
Prityrusių skaučių temos buvo kai (Joliet). Nemažai buvo jaunicentro kavinėje. Į pobūvį kviečiami visi skautininkai-kės, Chi- i „Aš kalbėjau lietuviškai ir ..." ar- i m 0 ) senimo, mamyčių ir dukry
J a
«...
-vadijųjba
- h - „Skautė
« § • • * -naudinga
r«
;irr j>adeda
^ ^ ' č i u , ' s e n e l i u ir močiučių, žentų,
cagos tuntų ir Sąjungos
nariai-ės, bei skautų rėmėjai. Ka-; artimui". Rašinėlio ilgis 500 žo uošvių ir uošvienių. Skyriaus na
rės, vadovaujamos pirmininkės,
dangi kavinė talpina arti 150 as džių. Laimėtojos
Onos Junkerienės, vicepirm. Birų'
I v. — Nelda 2iliūtė
menų, norintieji dalyvauti iš
tės Barauskienės, iždininkės Zi
I v . — Judita Sasnauskaitė
anksto registruojasi kreipdamiesi
nos Sinkevičienės ir sekretorės Fe
II
v.
Rūta
Stroputė
į rajono vadovybę.
licijos Urbelienės, padedamos ir
III v. —Julija Gotceitaitė
AUŠROS VARTŲ TUNTO
Vyr. skaučių ir vyr. skau talkininkaujamos skyriaus narių,
KONKURSUI PASIBAIGUS čių kandidačių tema buvo: ,Ma- dirbo, sukosi kaip tos darbščios
Brangiam broliui
Aušros Vartų tunto trisdešimt-į no vadovė" arba pagal Bem. bitutės. Veikė laimėjimų, rank
darbių
ir
skanumynu
stalai,
suko
mečio proga buvo paskelbtas vi- j Brazdžionio eilėraščio posmo
A . f A.
si 'Laimės ratas', o virtuvės kros
soms tunto skautėms rašinėlių, mintį:
nyse kepė mėsos ir kitokių skanu
„Ant Tavo delno mūsų
A L O Y Z U I G R I G A L I Ū N U I mirus,
piešinių ir fotografijos konkursas.
mynų
kepsniai šiltiems pietums.
Konkursas turėjo tunto vado
tėviškės sodybos,
jo seseriai LIUCIJAI LAZAUSKIENEI ir jos visai
Linksmesnės nuotaikos ir pokal
vybės duotas temas ir taisykles.
Ir mūsų sodai, ir šilojai, ir
bių
susibičiuliavimui
veikė
tau
ŠEIMAI nuoširdžią užuojautą reiškia
laukai
riųjų ir minkštųjų gėrimų bufetas.
Ir mūs maža širdis tik tol, tik
Ringai ir Galinai
Bufeto ir pietų patarnautojai tu
tol rami bus,
rėjo suktis kaip vijurkai, nes gau
Kol savo rankoj kaip balandį
(Atkelta iš 4 psl.)
siai susirinkę svečiai ragavo sky
ją laikai." riaus ponių pagamintų gėrybių
dare K. Šimėnas, pažymėdamas
Rašinėlio ilgis 700 žodžių. Lai skonį ir, pietaudami ar prie baro
kad per dvejus metus nebuvo I mėtojos
Mylimai Motinai Lietuvoje mirus,
šnekučiuodami, leido linksmai ir
kuopoj jokių nesusipratimų, tad | I v. —Vida Didžbalytė
draugiškai sekmadienio popietę.
II v. — nebuvo paskirta
nebuvo nei skundų, nei bylų.
Melrose Parko Lietuvos dukte
III v. — Gailė Damijonaitytė
Kuopos valdymą renkant,
rų
draugijos skyrius šiltai bend
Piešinėlių
laimėtojos:
bu v. mūsų pirmininkui ir jo ŠEIMAI gilią už
pirmininku išrinktas P. Tyla,
radarbiauja
su
visomis
veikian
Jaunesnių skaučių temos buvo:
uojautą reiškia
vicepirmininku V. Bajerčius,
čiomis
lietuvių
organizacijomis.
„Aš
esu
skautė"
arba
„Aš
esu
sekr. V. Tumienė, kasin, J. BaAmerikos Lietuvių Inžinierių
Su malonumu jos prisideda prie
jerčienė, moterų vadove E. Va- paukštytė". Laimėtojos:
ir Architektu Sąjungos
rengiamų parengimų savo dar
I v . — Gailė Karsaitė
liukonienė, kandidatais — S.
bais, ypač maisto paruošimu. Sky
Chicagos Skyrius
II v. —Audra Mockaitytė
Augonis ir P. Milerienė.
rius
šiuo
metu
globoja
ne
vieną
II v. — Aura ReJtmerytė
Į revizijos komisiją išrinkti:
lietuvį senelį ir palengvina jų se
III v. —Asta Ardickaitė
T. Janukėnas, P. Naruševičius,
natvės dienas, vienišumo naštos
III v. Dailė Grigaitytė
ir B. šakėnienė. Garbės teismą
Skautėms, prityrusioms skau nemalonumus.
sudarė: A. Kriščiūnas, K. Šimė
tėms ir vyr. skautėms buvo duota
Skyriaus valdyba prašė visiems
nas ir A. Šležas.
ta pati tema: „Skautė gamtos gausiai susirinkusiems į jų "baza- i
Pirmininkas Tyla padėkojo draugė" arba „Skautė sesuo ki
už pasitikėjimą naujai valdybai tai skautei". Laimėtojos skaučių
I v . — nepaskirta
ir- pranešė, kad buvęs pirminin grupėje:
II v. — Jūra Avižienytė
kas J. Stašaitis su žmona So
I v. — Natalija Mackevičiūtė,
II v. — Rasa Zigaitytė.
fija, persikėlę gyventi į BrokII v. — Ilona Vaičiulytė
Vyr.
skaučių grupėje laimėjo:
toną, prisirašė prie Broktono
III v. — Andrea Mackevičiūtė
I
v.
—Raminta
Jautakaitė
kuopos. Kadangi jie daug me
Prityrusių skaučių grupės lai II v. — Rita B ąsytė
tų ir uoliai dirbo mūsų kuopo mėtojos:
III v. Rasa Miliauskaitė
je, tad pirmininkas pasiūlė juos
I v . — Gailė Eidukaitė
Fotografijos grupė buvo maža
pakelti garbės nariais. Susirin
II
ir
III
vieta
—nepaskirtos
ir laimėtojų joje nebuvo.
kimas vienbalsiai tam pritarė.
Vyr. skaučių kandidačių grupės
Po to kasininkė J. Bajerčienė
v.s.Danutė Eidukienė
pranešė, kad yra gautas J. Sta laimėtojos:
šaičio laiškas, kuriame perskai
tė reiškiamą kuopai padėką už
žmonai JADVYGAI ILENDENEI \r GIMINĖMS
gražų bendradarbiavimą, ir kuo
reiškiame mūsų nuoširdžią užuojautą.
pos kasai papildyti įdėtas 200
žmonai JULEI ČESONYTEI - ŠTURMA1TIKNH ir jos
dol. čekis. Susirinkimas pareiš
Irena ir Vytenis Jonynai
dukroms DANAI BALSIENEI ir LAIMAI BILDTJ&IENEI
kė nuoširdžią padėką.
su šeimomis gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
su šeima
Gausus ir darbingas susirin
kimas baigtas tautos himnu.
Aleksandra Čescnienė,
Po to dar pora valandų praleista
sūnus Algis ir duktė Daria
prie kavutės, maloniai besišne
*u ieimamis
kučiuojant ;r besidalinant -Įvai
riais įspūdžiais
Nary*
x

0

¥

r

MŪSŲ KOLONUOSE

Melrose Park, m.

BOSTONO ŽINIOS

I N I MEČIUI Š1KAIČIUI,

A. t A. EDVARDUI ĮLENDA! mirus,

A. t A. BERNARDUI ŠTURMAIČIUI mirus,

Perskaitę "Drauge", duokite ji kitiems.

A. t A. ALOYZUI GRIGALIŪNUI mirus,
jo žmonai ELEONORAI, VAIKAMS ir visiems gimi
nėms gilaus skausmo valandoje reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą.
Antanas ir Janina Mačiuliai
Dr. Algis ir Marija Matulionį ai

A. t A. Apietei Grigaitytei - Roznikienei
mirus,
liūdinčią seserį K0TBYN£ GRIGAITYTĘ - GRAŪDIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.
Onute ir Jackas Dorn

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c i g o
1410 So. 50th A v.. C i c e r o
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK

(LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 6Pth STREET
Tel. REpublic 7-1213
11023 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

I ei. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LCTL'AMCA AVE.

Tel.

YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. *<)th W . . CK FRO. II I .

Tel.

OLympic 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. gegužės mėn. 14 a.

X Albina Čepėnlenė, Worcester, Mass., didelė lietuviškos
X "Pradalgė" Melrose Parko knygos mylėtoja, užsisakė di
LB apylinkės vienkartinis biule desnį vertingų lietuviškų knygų
tenis, nr. 15, pasiekė mūsų re kiekį už keliasdešimt dolerių.
dakciją. Tai 6 puslapių rotato- Knygos jai buvo paštu išsiųstos.
x Inž. Vytautas Katkus,
rinis biuletenis, kuriame yra
daug informacijos apie šią apy-1 JAV LB krašto valdybos pirmilinkę ir jos veiklą. Apylinkės | ninkas, praėjusį penktadienį iš
pirmininkas yra Otto Mejeris, j Detroito buvo atvykęs į Chicavykd.
vicepirm kult. reik. Jonas gą ir dalyvavo VT-sios Tautinių
X Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos mokslo metų už- Rugelis, vicepirm. soc. reik. Al šokių šventės komiteto posėdy
baigtuvės įvyks gegužės 17 d., girdas Sinkevičius, vicepirm. je Jaunimo centre. Šeštadienį,
pirm. Jono
šeštadienį, 11 vai. r. mokyklos jaun. reik. Astra Valytė, ižd. lydimas komiteto
patalpose. Visi kviečiami. Po už Juozas Urbelis, sekr. Regina Ba j Talandžio, Sofijos Džiugienės ir
j Broniaus Juodelio, apžiūrėjo pa
baigtuvių bus visų pabendravi rauskaitė.
x
Vytautas
Beleckas,
betutalpas, kuriose bus didysis banmas.
vių kolonijos
organizatorius'' ketas tuoj po šokių programos.
x Bendroji lietuvių dailinin
Sunny Hills, Floridoje, buvo at- į x i>au. Mikas Šileikis buvo
ku paroda atidaroma penktadie
vykęs į Chicagą, dalyvavo Lie- j s u n k 0 k a i susirgęs ir paguldytas
nį, gegužės 16 d., 7 vai. vak.
tuvių operos pastatyme ir ban- j Communįty ligoninėje. Dabar
Čiurlionio galerijoje, Inc., 4038
kete. V. Beleckas buvo apsisto- i j a u baigia sveikti savo namuoArcher Ave. Bus įteiktos dail.
jęs malonioje Kielų šeimoje.
se.
M. Šileikio, dail. T. Petraičio ir
x Venecuelos lietuvių drau
galerijos premijos. Parodoje da
x Marąuette Parko Lietuvių
lyvauja 14 lietuvių dailininkų. gija Chicagoje išleido savo or Namų Savininkų organizacijos
ganizacijos veiklos dešimtme
x Kun. Leonas Zaremba, lie čiui paminėti skirtą leidinį — visuotinis narių susirinkimas
tuvių jėzuitų provinciolas, lai metraštį. Tai gausiai iliustruo šaukiamas š. m. gegužės mėn.
kys šv. Mišias Jėzuitų koplyčio tas 20 puslapių didesnio forma 16 d. 7:30 vai. vak. parapijos
je sekmadienį, gegužės 18 d., 11 to leidinys, kuriame pateikta salėje, 6812 S. Washtenaw Ave.
_ . | Susirinkime bus svarstomi svarvai. Dzūkų draugijos šventėje šios draugijos
istorija,
už visus pasaulyje išsisklaidžiu draugijai priklauso 80 narių,*' būs apylinkės reikalai. Bus tik
sius gyvus ir mirusius dzūkus. anksčiau gyvenusių Venecuelo- rinamas kraujo spaudimas ir
Pamaldų metu giedos sol. Vac je. Draugijos dešimtmečio su kaip visada bus nemokama lote
rija, o po susirinkimo kavutė.
lovas Momkus.
kaktuvinis minėjimas — banke
Prašoma atsivežti draugus ir
x Santaros rengiamoj vaka- tas buvo suruoštas gegužės 10
pažįstamus. Nariai, pakartoti
ronėj šį penktadienį 8 v. v. Jau-1 dieną
nai prašomi sumokėti nario mo
nimo centro kavinėj paskaitą
kesčius
Aleksas Patackas (pr.)
X A.SJD. ir Korp! Vytis ren
skaitys "Metmenų" vyr. red. dr.
Vyt. Kavolis. Temaė "Vidinio gia Vilniaus universiteto 400 m.
x Kr. Donelaičio Lituanisti
žmogaus istorija: proto riteriai, geg. 16 d., 8 vai. vak. Jaunimo nės mokyklos tradicinė 19-ji pa
Bazinės mokslas ir ištirpimas įkūrimo minėjimą penktadienį, vasario šventė įvyks sekmadie
centro mažojoje salėje. Fil. R.
praradimų miške".
nį, gegužės 18 d., 1:30 vai. po.Korzonas rodys skaidres. Visa;
- . . ^- ,
T
x 'TJnlriu Draugui laikytis U^fr
^ S J ^ l L S r ! ^
i r visuomenė kviečiama J " *
teisingos, bet kartu ir kietos | dalvvauti (Dr)
I *
Programą išpildys molinijos, nes mūsų priešas nesnau
•_u—
_•_*__
I J
• v •'
i kiniai. Veiks skanių lietuviškų
džia. Dirbkime ir laukime švie
x Teodoras Blinstrubas, či-! valgių virtuvė, turtingas laimės
sesnių dienų. Jei mes ir nesu
kagiškis, prie prenumeratos mo; šulinys.
Lietuvių visuomenė
lauksime laisvos Lietuvos, tai
kesčio pridėjo 13 dolerių auką. i kviečiama savo dalyvavimu pamūsų vaikai ar vaikaičiai tikrai
Labai ačiū.
Įremti lietuvišką švietimą, (pr.)
sulauks" — rašo mums Velia
mas Mazuraitis iš Hot Springso,
atnaujindamas prenumeratą ir
siųsdamas 10 dolerių auką. Už
viską dėkojame.
X Vytautas Kamantas, Darien, UI., atnaujindamas prenu
meratą, pridėjo 10 dolerių auką.
Maloniai dėkojame.
x šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės Kapų dieną švęs sekma
dieni ir pirmadienį, geg. 25-26
d. Bus specialūs autobusai, ku
rie veš į kapines. Smulkesnių ži
nių ir informacijų duos kapinių
administracija.
x Lietuvių Bendruomenės
Kenoshos-Racine apylinkės na
rių susirinkimas nutarė parem
ti penkis lietuviškus periodinius Jaunimo atstovai Ateitininkų federacijos tarybos posėdžiuose. Iš kaires:
Aimis Kuolas iŠ Toronto, D. Balčiūnaitė iš Clevelando, Edis Razma, Ateiti
leidinius. Sekretorius Tadas ninkų studentų sąjungos pirm., ir Arvydas Žygas, Ateitininkų moksleivių
Bauža šia proga atsiuntė "Drau sąjungos pirm.
Nuotr. V. Rimšelio
gui" 20 dolerių čekį. Dėkojame.
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Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
Redaguoja I. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65iii Place, Chicago, TL 60629

MAMYTĖS DIENA
Mano klasėje yra dešimt vai
kų. Mes skaitom, rašom, pie
šiam ir žaidžiam. Mokytoja mus
nufotografavo. Visi gavom' po
vieną savo nuotrauką. Mamytės
dieną aš padovanojau savo ma
mytei ir laišką parašiau.

GĖLĖS
Gėlės yra labai gražios,
Būna didelės ir mažos.
Yra jų visų spalvų,
Negalima suskaičiuot visų.
Yra tulpių ir alyvų,
Yra rožių ir gvazdikų,
Yra beveik tiek gėlių,
Kiek pasaulyje žmonių.

PAVASARIS
Kai žiema pranyksta
Ir gėlės išdygsta,
Žiema šalta nueina
Ir pavasaris ateina.
Kai paukščiai atskrenda
Ir medžių burbulai sprogsta,
Ir saulė šildo,
Tada pavasaris ateina.

Mes turėjome skaitymo kon
kursą. Visi skaitėm lietuviškas
Kai bitelės apsilanko
pasakas. Aš laimėjau knygų
Rimas Gflvydfs,
Neilgam pasisvečiuot,
skaityme antrą vietą. Kitais me
Detroito "Žiburio" lit m-los V
Tada gėlės atsidaro
tais aš vėl skaitysiu. Man labai
sk. mokinys. "Skambutis".
Ir jas paima globot.
patinka. J a u daugiau pamokų
nebus, nes prasideda atostogos.
GALVISŪKIAI NR. 32
Rita Jaugelytė,
Aida Sublytė, Montrealio lit. m-los mokinė.
I
Clevelando šv. Kazimiero lit m. Kanada, "Liepsna"
Žemiau yra surašyta dvylika
JAV prezidentų,kurie prieš iš
MANO DRUGELIAI
renkant prezidentais vertėsi
štai gėlyte tau, mamyte! Piešė Vik
MOTULE
įvairiomis profesijomis ar ama
Kalėdų proga aš gavau druge
torija Ramonyte, Marąuette Parko lit.
tais. Mažosiomis raidėmis yra
mokyklos mokine.
liams auginti dėžutę. Toje dė
Žiedais nusėjo lankas
sužymėtos jų profesijos. Pritaižutėje radome kortelę. Ją iš
Šilti pavasario vėją*,
kykit
kiekvienam
prezidentui
siuntėme, ir mums atsiuntė
Motule, bučiuoju rankas,
tikrąją
profesiją,
Nežiūrėkit
čia
vikšrų. Vikšrai augo ir augo,
Kad prie lopšelio budėjai. surašytos eilės. Už teisingą pri
MANO MAMA
kol pasikeitė į "chrysalides".
taikymą gausite po vieną tašką.
Jie turėjo būti ilgai savo name
Prašau,
priimki
gėlių,
Man atrodo, kad mano mama lyje. Mes labai džiaugėmės ir
1. Abrakam Lincoln —
Kvapnių puokštelę
yra labai graži. Ji turi tamsiai kiekvieną dieną eidavome pa
2.
Milliam Taft —
suskyniau,
rudus plaukus ir rudas akis. Aš žiūrėti į juos. Vieną dieną, kai
3. Millard Fillmore —
Myliu tave, mama, myliu,
su ja labai dažnai skaitau, žai aš buvau mokykloje, iš "chrysa-1
4.
Ulysses Grant —
Širdis kartoja krūtinėj..
džiu, važiuoju į krautuves a r lides" išlindo drugelis. Mano į
5. Brover Cleveland _ _ ; - - - kur nors kitur. Ji mane daug broliukas Gytis jį pamatė ir su- j
6. Theodore Roosevelt —
Lietus užgesina ugnis,
ko išmokė. Kai aš sergu, ji man suko: "Mama, mama, atsirado;
7. Woodraw Wilson —
Aušra užgesina žvaigždes,
viską padeda daryti. Man labai dar vienas drugelis". Aš jį pa-1
Andrew Johnson —
Užgęsta namų židinys,
patinka su ja važiuoti kur nors mačiau. Einant mums į viršų, iš-1
9. Warren Harding —
O meilė tau, mama, neges.
arba žaisti su ja. Kai ji dirba, lindo trečiasis drugelis. Man bu r
10 George Washington —
aš visą laiką po pamokų jai pa vo labai linksma. Aš šokau ir
11. Herbert Hoover — —
St. Radžiūnas
skambinu. Ji yra labai gera. Aš dainavau, sakydama, kad turiu
12. James Garfield —
labai, labai... ją myliu!
dvynukus.
a) siuvėjas (tailor)
GALVOSŪKIŲ NR. 29
b) muitininkas (surveyor)
Diana Staniškytė,
ATSAKYMAI
Mano
katė
pamatė,
kad
kaž
c) profesorius (college proClevelando Sv. Kazimiero lit. mI Grenlandijos sala.
fessor)
• '"*
kas
skraido
dėžėje.
Ji
nuvertė
los 5 skyriaus mokinė.
n
Vytauto
Didžiojo
paminkd) Policijos komisaras (police
I dėžę ir griebė drugelius valgyti.
Mes
pagavom
vieną
drugelį,
bet
I
las
yra
(buvo)
Aukštojoje
Pacommissioner)
VIENAS ŠEŠTADIENIS
jis neišsilaikė. —Mums buvo la j nemunėje (prie Kauno)
e) kalnų pramonės inžinierius
Kovo aštuntos šeštadienio r y bai liūdna. Katytė sugraužė ir
1
+
1
+
2
+
4
=
8
(mining
eng.)
m 1 X1X2X4=,8
tą aš girdėjau perkūną. A š mie kitus. Kad mus nuramintų, ma
f) pašto viršininkas (post
gojau su savo katyte Pupa. Mes ma pažadėjo nupirkti naujų.
IV. Galūnė -as gali būti ne master)
abidvi išsigandome. Paskui aš
tik vienaskaitos valdininko, bet
g) laikraščio leidėjas (pubVaiva Vygantaitė, ir daugiskaitos galininko forma
atsikėliau ir pašėriau Pupą. Kai
lisher)
atsikėlė mano sesutė Milda, ji 7 metų Dariaus Girėno lit mo (rankas). Taigi daiktavardis ga
h) aklųjų mokytojas
padarė mums pusryčius. Tada kyklos mokinė
Įėjo būti arba pirmosios, arba
i) laivininkystės tarnautojas
Milda, Pupa ir aš ėjome žiūrėti
antrosios linksniuotės. Bet uždą (canalboat worker)
AŠTUONERI METAI
televizijos. Vėliau draugės ma
vinio sąlygos sako, kad tas daik
j) namų pardavėjas (realma nuvežė mus į Donelaičio mo LIETUVIŠKOJE MOKYKLOJE tavardis buvo veiksnys. Kadan estate dealer)
kyklą. Pupa liko namie. Lauke
gi veiksnys niekada nereiškia
k) vilnų šukuotojas (wool
Negaliu tikėti, bet teisybė, mas galininku ir labai dažnai
buvo gražu. Ant medžių buvo
carder)
jau aštunti metai lietuviškoje reiškiamas daiktavardžio vardi
daug sniego, atrodė gražiai.
1 ) teisės referentas (law remokykloje. Jau aštuoneri metai ninku, tai spėjamasis daiktavar
porter)
Taiyda Radaitytė, gramatikos, skaitymo, rašymo
X Lietuvių Operos valdyba
dis, aišku, tegalėjo būti viena
Donelaičio
lit.
m-los V sk. mok. ir tikybos. Su auklėtojų moky
gavo tokio turinio laiškelį:,
skaitos vardininkas, taigi pirmo
mu, patarimu ir gerumu mes, šios linksniuotės daiktavardis.
"Bravo tik saujelei dainininkų
vaikai, per aštuonerius metus
Operos chore, o visi kiti nors;
Pabaltijo tautų meninės jėgos,
U L VALSTYBES*
V. Viktoras keliavo lėktuvu
subrendom lyg sėkla, pasodin
"irgi dainavo" — nesigirdėjo, į
kovą tėvynėje ir išeivijoje prieš
—
"Viva
Europa"
balius
jau
iš
Los Angeles į Tokio (Japo
ta į lietuviškos kultūros žemę.
bet kai uždainavo, tai vienas
Sovietų Sąjungą už Lietuvos
nimo
kelionėms
į
rytines
lietu
nijoje).
Taigi atsitiko, kad vi
Pirmais ir antrais metais mes
pamatė sportininkus scenoje be
laisvę ir nepriklausomybę. PLB
vių
kolonijas
paremti
yra
ren
tik prisisunkiam mokslo van durnaktį laikas pasikeitė iš bir
bėgančius apie stadijoną. Štai -.
valdyba yra paskelbusi birželio
giamas
gegužės
17
d.
Tautinių
dens. Bri ketvirto skyriaus jau želio mėn. 8 dienos į birželio m.
tos "nekaip" dainuojančios Ope
15-ją visų lietuvių maldos ir
namų
salėje,
3356
Glendale
BĮ.,
esame ne tik sėklos, bet jau iš 10 dieną. Viktoro gimtadienis
ros choro altai, suprasdami sun
susikaupimo diena.
n
Los
Angeles,
Cal.
dygę augaliukai. Po daug dar buvo birželio mėn. 9 dieną.
kią finansinę padėtį, ir, norėda
— Pasaulio Lietuvių Bendruo
(žiūrėkite brėžinėlį). Kiek
— Birutiečių pavasarinė ge menės valdyba prašo
bo, prakaito, namų darbų ir pa
mos, kad ateinančio sezono sta
kraštų
KRAUTUVĖJE
reikia
pridėti pagaliukų, kad
stangų mes pasidarom gražūs
toma opera dar geriau pasisek gužinė įvyksta gegužės 18 d. Bendruomenes, lietuvių organi
SVAJONĖ
Vaikas krautuvėje nusipirko iš šios figūros išeitų vienas di
žiedai. Kai mes pasensim, kai
tų negu Carmina Buraną ir Pa Sinkių kieme, 233 Maruerita. zacijas ir visus lietuvius šiais me
Santa
Monica,
Calif.
nukris tie žiedeliai, mes nieka saldainį. Grįžęs namo, atvynio delis trikampis, o jame devyni
jacai, pradėjo "bėgimą apie sta
tais ypatingai paminėti biržetio
Už
tolimų
miškų
ir
girių
— Los Angeles, Calif. ateiti 15 dieną, visam pasauliui prime
da nepamiršim tos širdies aukos jo popierių, žiūri, kad saldainis maži? Atsiuntė Tauras Bublys.
dijoną'' ir tam reikalui sudėjo
mūsų tėvų, protėvių ir auklėto pajuodavęs — pasenęs. Parodė (5 taškai),
1,005 dol. Ačiū už puikiai pra ninkų šeimos šventė bus birže- nant Lietuvos okupacijos 40 me Yra šalis graži, graži.
vestą 1979/80 m, sezoną ir sėk 1 d., sekmadienį. Ji *•••*!• l a u k a i t į , "birfeŽTrSnimuT] Kasnakt aš tik tenai težiūriu jų. Nors mūsų žiedai kada nors mamai. Tada mama nu vaiku
m
turės nubyrėti, mes kiekvienas nuėjo į krautuvę ir ėmė parda
mės sekančiam. Jūsų Altai". Mišiomis 10:30 vai. ir baigsis Sibirą ir lietuvių tautos vedamą Ir plaukiu svajonių sūkury.
Padėkite ant stalo 6 pagaliu
auginame naują sėklą, kuri da vėją barti, kad tokius dalykus kus. Paskui prie tų dar pridėki
Ir tie altai suaukavo: Sonia bendru pobūviu viršutinėje pa
kovą dėl laisvės.
i Kada atjos tas karalaitis,
bar yra pasiruošusi gerti tyrą pardavinėja.
Stikliūtė 150 dol.. Rūta Miebu- rapijos salėje.
te 5, kad išeitų devyni (10 taš
_ Pasaubo Lietuviu Bendruos K u r i a
^ ^
^
mokslo vandenį ir skleisti savo
lienė 135 dol., Alma Obrikaity— Jaunimo tradicinė šventė
Tada krautuvininkas atsakė: kų)
ir Pasaulio Lietuvių jau Tasai gražus.meilus bernaitis, šakų žiedus amžinai mūsų tėvų
tė 135 dol., Jonė BobinUmė 135 įvyksta birželio 8 d. Veteranų menė
IV
nimo sąjunga praėjusiais me-i
— Keisti jūs žmonės. Dėl to
žemei.
Kuriam viena esu graži?
dol., Evelyna Oželienė 100 dol.. salėje 4117 Overland Ave., Cul \ u i s g u d a r ė
Kuri dabar valanda, jei Ūkusi
vieno saldainio keliate tokį di
. ,
sąlygas Simui KuRūta Graužinienė 100 dol., Valė very City, Calif.
U
, c
paros
dalis du kartu ilgesnė, ne
• . **""* * : dirkai birželio mėnesį aplankyti
Danutė Petrosevičiūtė, delį triukšmą. Aš, turėdamas jų gu praėjusi? (5 taškai)
Rikantė Gimiūtė,
Žadeikienė 100 dol., Elena Kno- dalyvaus apie 200 įvairaus
am lietuvių kolonijas Pietų Ameri
Bostono lit. m-los 5 sk. mokinė. Detroito "Žiburio" lit. m-los 8 daugiau nei 500, tyliu ir niekam
pienė 100 dol, Irena Staniulie žiaus jaunimo, kuris atliks vi
V
nesakau.
sk. mokinė. "Skambutis".
nė 25 dol., Dana Jurėnienė 25 są 6 šios tautinių šokių šven koje. Šį birželio mėnesį jis vyks "Švilpukas"
Pasašykite, kurie priebalsiai
dol. Ačiū Operos altams už šį tės, įvykstančios Chicagoje, re ta į Australiją ir lankysis Sydyra
minkšti šiuose žodžiuose:
nėjuje, Adelaidėje, Melbourne,
puikų žygį (pr.)
LDETUVIU TAUTOSAKA
pertuarą. Be to, šalia šokių bus Perthe, Canberoje ir kitose lie
Keleliai, keliai, kelionė, keliavo,
ir choro dainų ir bus parodyta
Balandžio mėn. 25 d yra šv. keliauja. Kloja, klojimas, klajo
X Dr. Janina Jakševirienė nauja jaunimo įdainuotų dainų tuvių kolonijose. Adelaidėje ir
Morkaus diena. Seniau žmonės ja. (10 taškų)
perkėlė savo kabinetą į — 6441 plokštelė. Visa lietuvių visuo Melbourne Simas Kudirka daly
Su šiais galvosūkiais baigia
taip sakydavo: "Morkus reikia
S. Pulaski Road. Tel. 582-0221. menė kviečiama dalyvauti. Pel vaus bendrai pabaltiečių rengia
si
galvosūkių konkursas. Gavęs
švęsti, jei ne — ledai sumuš
(sk.) nas eis jaunimo kelionei į Chica muose Lietuvos. Latvijos ir Es
visų
atsakymus, suskaičiuosiu
tijos 40 metų okupacijos sukak
naudą (javus). Dr. J. Balys.
gą
finansuoti.
tašku
ir paskelbsiu. Apie birže
X NAMAMS PIRKTI PA
ties minėjimuose.
PATARLĖS
lio mėn. pradžią pasiųsiu premi
SKOLOS duodamos mažais mė
— Baisiųjų birželio dienų mi
jas. Sekantis galvosūkių konkur
VOKIETIJOJE
nesiniais įmokėjimais ir priei nėjimas Los Angeles, Cal. ren
— Su saiku gyvensi — su lai
sas
prasidės spalio mėnesį.
namais nuošimčiais.
ku pasensi.
— Vokietijos Sėtuvių jaunimo
giamas estų, bus birželio 15 d,
Įdėsiu galvosūkių į Tėvynės
Mutual Federal Savings. 2212 sekmadienį, Šv. Kazimiero para sąjungos valdybos pirm. Mečys
Žvaigždutę ir vasaros metu, bet
We«t Cermak Road — Telef. pijcs viršutinėje salėje. Meninė Landas. Valdybos nariai gyve— Be tvarkos gyvensi — be taškų ir be premijų. Kas no
VI 7-7747
nelaiku pasensi.
(sk.) j je dalyje dalyvauja visų trijų' na 3-se vietose, tai sunku dirbti.
rės, laisvalaikiais galės spręsti

IŠ ARTI IR TOLI

