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Europos ir Amerikos

LKB KRONIKA KR. 41

KUNIGŲ IR TIKINČIŲJŲ

politika

PROTESTAI

Bortna. — Venecijos viršūnių Sąjunga. Šiandien Vak. Vokie
susirinkime Vakarų vadai ban tija yra Sovietų Sąjungos stip
Vos išėjus procesijai iš baž vietos visiems: i r tikintiesiems
dė uždengti neseniai pasirodžiu riausias prekybos partneris Va
nyčios, gatvėje po ženklu "Drau ir bedieviams. Deja mes turi
me
reikalo
su
nepakantriais
sius Vakarų sąjungos skilimus. karuose. Detente drauge s u vo
džiama sustoti" "Susivienijimo"
Bet k a m reikia juos slėpti? Rei kiečių Rytų politika n e tik a t 
viršininko pavaduotojas t r a n  ideologiniais priešais. O tai liu
kalas paprastas ir natūralus. naujino šeimų santykius, bei
sporto reikalams Lembutis, p a  dija apie žemą j ų kultūrą. Ne
Vakarų Europos ir Amerikos pravedė svarbią prekybą per
klusdamas nurodymui "iš vir jaugi nėra k a s sudraustų sau
vyriausybės žiūri į dabartinę Vokietijos Rytų-Vakarų sieną,
šaus", liepė šoferiui Andriuliui jelę bedievių, kurie taip įžūliai
išvažiuoti naują sunkvežimį į terorizuoja tikinčiuosius?
Rytų-Vakarų santykių krizę iš i o taipgi repatrijavo etninius
gatvę, atidaryti kapotą ir p a  Tarybinė konstitucija kalba
kitokio taško. Vakarų Europa J vokiečius iš Rytų
Europos
likti, tarsi sugedusį, o pačiam apie sąžinės laisvę ir visų pilie
ir Amerika kitaip galvoja k a s (ypač Lenkijos) i r Sovietų Są
pasišalinti. Tuo t a r p u autoin čių lygybę prieš įstatymą. De
darytina. Dėtis, kad taip nėra, jungos, š i e faktoriai nedaug
spekcija nukreipė visą judėji ja, praktiškame gyvenime mes
Ir
yra veidmainiška ir gali būti sveria Baltuose rūmuose.
mą iš plento per miestelį. Du matome ką kitą. Ateistai turi
neturėtų daug svert. Amerika
rimtų pavojų versmė.
"Žiguli" (baltas i r geltonas, spaudą, radijo i r televizijos va
Amerikos pareigūnai atsiran turi &ivus rūpesčius.
geltonojo Nr. 78-92 LL2, pri landėles, meną ir prievartą, o
Kai šios Vakarų Sąjungos
da aklavietėje i r dažnai pyksta,
klausantis V. Šimkui), dideliu mums, tikintiesiems, b e ateistų
problemos
yra svarstomos, pa
kad Vakarų europiečiai ne vigreičiu važinėjo p e r miestelį. leidimo ir vadovybės negalima Lietuvių šeštoje tautinių šokių šventėje Chicagoje liepos 6 d. Lietuvos ir JAV himnų metu. Iš kairės: šventės ko- j s a ( la į viską ziūn, kaip ameri- prastai jų išdava y r a toks ko
Matyt, tikėtasi išprovokuoti au net nueiti į kapines p e r Vėli miteto svečiams priimti pirm. inž. Ant. Rudis, šventės šokių vadovė Nijolė Pupienė, Chicagos kard. Cody, Chica- j kiečiai. Prezidentas Carteris at- munikatas, koks buvo pateiktas
toavariją. O tada lengva būtų nes.
Štai kiek katalikai turi gos miesto mere Jane Byrne, Cook apskr. tarybos pirm. George Dunne, kongr. Edward Dervinsky, ponia ir vai- j r o a o šėles, sužinojęs, kad Vak. po Carterio vizito Romoje, kad,
apkaltinti tikinčiuosius ir kle laisvių ir kokia sunki tikinčio stijos prokuroras Bernard Carey.
Photo by Ed Mankus Į Vokietijos kancleris
Helmut "visapusiška Vakarų strategija
bonui pritaikinti kokį griežtes jo lietuvio, gyvenančio savo Tė
Schmidt įtaigojo moratorium yra būtina". Tiesa, yra balsų.
nį Baudžiamojo Kodekso straip vynėje, dalia!
(delsimo) galimybę dėl įrengi prašančių glaudžiau tartis, aiš
Atbėgo
Afganistano
snį.
mo vidutinio nuotolio sviedinių kiau kalbėti, artimesnius ryšius
Norėtųsi priminti Raseinių
palaikyti, atsakingesne spauda
Europoje. J i s parašė SchmidGatvėje ir per internato lan bedieviams ir rajono vadovams,
ristiloj. grupe
rūpintis — visa tai, be abejo,
g u s įvairus "civiliai" fotografa kad Tarybų Są-ga pasirašė 1948.
tui laišką, kurį kancleris pava
yra
naudinga. Bet čia y r a ir ri
Islamabad, Pakistanas. — Afdino "stebinančiu".
vo kleboną ir eisenos dalyvius. XII. 10 Visuotinę žmogaus tei
zikinga
aptraukti skirtingų inte
ganistano 7 asmenų ristikų gru
Kapinėse jau nuo pietų rėkė d u sių Deklaraciją ir 1975 Helsin
Venecijoj abudu sakėsi s u  resų tikrovę retorinės vienybės
pė, turėjusi vykti į Maskvoj ruo tarę, bet visiems buvo aišku,
galingi garsakalbiai (anksčiau kio Baigiamąjį aktą. Deja, pir
šiamą
olimpiadą^ prieš pat iš- kad sutarimas nebuvo labai ir geros valios šydu.
kabindavo tik vieną). 2monės masis dokumentas nebuvo pa
Maskva. — Sovietų Rusijos Sovietų Rusijos veiklą i r įsakė skrendant į Maskvą pabėgo ir gilus. Washingtonas daugiau Žmonės nelinkę pripažinti, kad
prašė nutildyti garsiakalbius, skelbtas, o pastarojo išėjo lie
Sovietų
personalą ir praėjusį sekmadienį pasirodė jau nebegali pareikalauti iš V . Vakarų sąjunga skirstosi tauti
b e t budintis Kultūros namų di tuvių kalba tik 7000 egzemplio žinių agentūra Tassas pranešė, sumažinti
niais interesais. Tačiau t a u t o s
rektorius Germanavičius sakė, rių. Deklaracijos 18 str. skel kad bijomasi, jog Irane n e b ū t ų I r a n e . Tai b u v o pareikšta p o Pakistane. Bėgliai pasakoja, kad Vokietijos a r savo kitų euro
su skirtingais ekonominiais įsi
kad jį pakartų, jei t i k j i s išbia: "Kiekvienas žmogus turi užimta Sovietų ambasada, k a i p to, kai buvo iš Irano išvarytas jiems buvo įsakyta skelbti, kad'pinių sąjungininkų laikytis t v a r
pareigojimais, kitokiose strate
drįstu, nutildyti įrašus apie kaž teisę į minties, sąžinės ir reli tai y r a padaryta su Amerikos sovietinis diplomatas. Ministe sporto sąlygos Afganistane yra kos. Jie neklausys.
ginėse situacijose, neišvengia
kokius
fašistų
žvėriškumus. gijos laisvę: ši teisė leidžia ambasados tarnautojais. T a s s a s ris t a i p p a t kritikavo I r a n o ko-1 nuostabiausios. Jie buvo neišleis
Dalis problemos y r a senas mai turi kitokiais būdais rea
Taigi, i r kapinėse bedieviai t r u k laisvai keisti savo religiją, kaip praneša, kad esama žinių, j o g munistų partiją Tudeh, esą jos ti į rungtynes Irane pavasarį, nes Washingtono manymas, k a d
guoti į tarptautinį iššūkį. Vadė melstis ir kunigui sakyti pa pavieniui, taip drauge ir su kinedraugiški Sovietų Sąjungai nariai y r a Kremliaus agentai ir Maskva bijojo, kad šie ristikai ne
nepakeičiamai turi v a - ; k a r ų ^ ^ g ^ problemas išrišti
asmenys gali imtis provokaci veikia prieš Islamo revoliuciją. pabėgtų, jie buvo išsiųsti į tre- Amerika
mokslus.
dovauti
tais, viešai i r atskirai, laisvai
niravimosi
vietą
ir
grąžinti
į
K
a
į
Prezidentinis
kandida-į tikrai negalima slepiant tikronių veiksmų. Tokia akcija b ū t ų Tačiau abejojama, a r I r a n e rusų
Ateistų minėjimas buvo nu mokytis religijos mokslų, p r a bulą
prieš
pat
išvykstant
į
Mask-!
tas
John
Anderson,
joks
Ame-, v e
verčiau pripažinti skirtulabai kenksminga geriem I r a  a m b a s a d ą ištiks p a n a š u s liki
1
matytas 19 vai. Todėl tikintieji I vesdinėti pamaldas i r atlikti rerikos
šovinistas,
neseniai
ši
mų
buvimą
i r telkti dėmesį į
no ir Sov. Rusijos s a n t y k i a m . mas, n e s d a r prieš kiek laiko vą
laiku apleido kapines.
Į ligines apeigas". Helsinkio baitaip kalbėjo apie sąjungos sun bendro saugumo reikalą, šiuo
Taip pat skelbiama, k a d buvo r u s ų diplomatas, paklaustas, ką
Deja, rajono vadovai šių ; giamasis a k t a s byloja: "DalyŽeme
priklauso
klausimu negali būti nuomonių
kumus :
įspėta Irano užsienių reikalų r u s a i d a r y t ų panašiu kaip ame
trukdymų nepastebėjo i r ne- ; vau jančios valstybės gerbs žmoskirtumo.
"Mums
reikės
susitelkti
prie
ministerija, k a d būtų išvengta rikiečių įkaitų atveju, pažiūrėjęs
ją dirbantiems
sudraudė. Peršasi mintis, k a d • gaus teises i r pagrindines lais
Galbūt, esam per daug prisistiprinimo Vakarų sąjungos in
bet kokių provokacijų i r veiks į laikrodį atsakė, k a d dabar yra
jie patys buvo visos netvarkos ves, įskaitant minties, sąžinės,
teresų
savitarpiškumo,
kad
jie
\
gėrę
atlanticizmo — p e r daug
Recife, Brazilija. — Sv. Tėvas
mų.
t r e č i a valanda, o be penkiolikos
iniciatoriai.
religijos i r įsitikinimų laisvę...
matytų,
jog j norime, kad sąjunginės tautos
pamoksle
400,000
tikinčiųjų (sąjungininkai)
Sovietų ambasada y r a a t s k i r  k e t u r i o s I r a n o nebūtų.
yra jų naudai sekti Ameriką".; matytų visas problemas vienoTikintieji niekad netrukdė be Šia prasme dalyvaujančios val
žemdirbių
pareiškė,
kad
jie
turi
ta mūro siena i r geležiniais v a r 
I r a n e kai kurie parlamento na
dieviams gerbti s a v o mirusiųjų stybės pripažins i r gerbs asme tais nuo miesto, pastatai y r a riai reikalauja amerikiečius teis teisę į t ą žemę, kurią jie dirba. Čia visiškai tipiška amerikinė; dai ir vykdytų vienodą politiką,
per gegužės 9-tą tarybinių k a  nybės laisvę išpažinti, vienas- netoli nuo Irano užsienio reika ti kaip šnipus, a r b a panašiai Žemė yra Dievo dovana, suteik- mintis. Amerikos politikams; Reikalinga sutartis visais klaurių kapinėse ir lapkričio 1 d. meniškai arba bendrai su kilų ministerijos rūmų.
Bijoma, k a i p nacių k a r o kriminalistus i t a visai žmonijai. J i negali pn- niekad j galvą neateina, kad I simais nesutarti. Tokia sutarvakare tikinčiųjų — katalikų tais, religiją arba tikybą, vei kad gali pulti antikomunistinės N u e r n b e r g e . T a i nesą jokie! t u s y t i tik n e d i d e ^ ^ m ų Amerika galėtų kada pasekti t i s tik pabrėžtų tuos pagrindiĮ nius dalykus, dėl kurių y r a kiekapinėse.
Tikintieji įsitikinę, kiant pagal savo paties sąži fundamentalistų grupės, k u r i o s įkaitai, b e t g r u p ė šnipų, kurie '• skai
Kaimiečiai, popiežiaus Europą.
Yra tiesa, kad nepasitikėji-Į t a s ir nejudamas transatlantikad Lietuvoje t u r ė t ų pakakti nę..."
išreiškė protestą dėl Sovietų įsi- Į p e r dvidešimt penkerius metus į žodžiais, kenčia vargą, skurdą,
mas Amerika ir jos programo-' nis sutarimas i r tikrai bendras
alkį,
yra
beraščiai
i
r
gyveną
ne
veržimo į Afganistaną. Ajatola j vogė iš I r a n o . Taip pareiškęs par
Jų kandidatai federalinio parla Khomeinis y r a ne kartą puolęs! lamento n a r y s Hejazi y r a rinki- tikrume. Atskridęs į Recife Šv. mis Vak. Vokietijoje yra gilus interesas.
Atlanto
kraštai
šiandien
mento rinkimuose gauna po tiek Ameriką, tiek Sovietų R u  muose gavęs daugiausia balsų. Tėvas apkabino vietos arkivys ir gilėja.
no
Kaip
Vak.
Vokietijoje,
t
a
i
p
ir
nesitiki
vieningos
pasaulinės
kupą
Camara,
kuris
reikalauja
50—KO balsų.
siją, kaip šėtono šalis. P r i e š A m e r i k a j a u ne k a r t ą y r a pa
komuniste būstinę
savaitę Irane užsienių reikalų reiškusi, kad t o k s teismas gali socialinio teisingumo i r y r a kitų Prancūzijoje. Carterio užimta | programos, šiandien j ų b e n vadinamas raudonuoju vyskupu. kieta pozicija dėl Afganistano dri interesai y r a siauresni,
min. Sadegh Ghotbzadeh puolė i š š a u k t i rimtas pasekmes.
Toronto. — Toronte sudegė
Visur Šv. Tėvas Jonas Paulius invazijos y r a manoma jo vidaus negu prieš 10 a r 20 metų. K o
Kanados komunistų
partijos
II-sis buvo entuziastingai su politikos įtakota. Daugelis su šiandien reikia, tai ne atnaujin
būstinė, kuri jau buvo bandyta
tiktas, pravažiuojantį sveikino tinka su vokiečių
romanistu tos a r pagyvintos Atlanto są
padegti 1975 m. Kompartijos
minios susirinkusių, mojuodami Gunther Grass, kuris neseniai jungos, bet labiau rafinuotos,
vadas W. K a s h t a n a s skundžia
vėliavėlėmis.
pareiškė: "Ne Europos užduo glaudžiau sutelktos, mažiau sie
si, kad t a i j o būstinei dažnai
tis remti Amerikos prezidentą kiančios ,be išpūstų i r tuščių
būdavo išdaužomi langai, su
komunikatų apie visapusiškas
kančio
žodžio,
pripažindami
ne
gusias vietoves, 100,000 akrų plo jo rinkiminėje kampanijoje".
— Izraelio ir Egipto pasitari
pjaustomos padangos prie jos
popiežiaus tą.
mas Palestinos autonomijos rei p a p r a s t ą katalikų
Abiejų Atlanto pusių kraštai strategijas i r pasaulinio masto
Zenko Suzuki
pastatytiem automobitiam. Įta
požvilgius. Jeigu tokią turėtume
kalais atidėtas
keletai dienų. moralinę įtaką.
— Japonijoj i š 117 milijonų turi tiesiog skirtingus intere
riama, kad i r šį k a r t ą pastatas
sąjungą,
patirtume, kad mažiau,
Naujai pasitarimai Kaire bus pra
— Vakaru Vokietijoj gazolino gyventojų didžioji dauguma gy sus. Vakarų vokiečiai turi di
buvo padegtas bombos pagalba,
iš
tikrųjų
y r a daugiau.
dėti ketvirtadienį. Izraelio gyven galionas artėja prie 3 dol. kai ventojų pasisakė už gynybos delę, praktišką investiciją ge
Naujas Japonijos
nes liudininkai girdėjo sprogi
tojų tik pusė sutinka, kad Izrae nos už galioną. Vokietijoj gazoli stiprinimą.
ruose santykiuose su Sovietų
mą. I š sudegusio pastato griu
min. pirmininkas
lis toliau kurtųsi užkariautose nas nėra taip taupomas, kaip
vėsių buvo ištrauktas kanadie
Jugoslavijoje yra sudaryta miš
žemėse.
kieno manoma. Jų keliais gali
Tokio. — Vadovaujančios tičio komunisto gydytojo Norma
ri
vyskupų, kunigų, vyru ir sese
— Sovietų Rusija i r J a p o n i j a ma lėkti ligi 90 mylių per va
no Bethune paveikslas. Pasta beralų demokratų partijos buvęs
rų
vienuoliu atstovų komisija, ku
landą. Vietomis stovi užrašai,
rasis talkino komunistams pilie socialistų partijos narys ir agri pradėjo pasitarimus, Sovietai kid rekomenduojama nevažiuoti
ri derins sielovados darbą pagal
tiniame Ispanijos kare, b e t lakultūros ministeris Zenko Suzu nori pirkti didelio d i a m e t r o aly greičiau negu 130 km. (75 myl.)
Vatikano kongregacijos neseniai
biausiai išgarsėjo Kinijos komu ki numatomas nauju min. pirm., vos vamzdžių. Sovietai j u o s nau per valandą. Kaip žinoma, Ame
paskelbtą dokumentą „Mutuae
nistų rėmimu, operuodamas Mao mirusio Ohira vietoj, j kurio lai dos Sibire. Objekto kaina 350 rikoj visur
Relationes" apie vyskupų ir vie
yra greičio ribos,
kareivius.
Vienos
operacijos dotuves suvažiavo daug pasaulio mil. Prekyba buvo n u t r ū k u s i , aukščiausia riba 55 mylios per
nuolių santykius. R 4 tūkstančių
metu įsipjovė pirštą ir mirė dėl kraštų vadovų, jų tarpe ir prez. kai Maskva užgrobė Afganis valandą.
kun'gų Jugoslavijoje apie pusė
kraujo užkrėtimo. Komunistinė Carteris. Suzuki, turėjęs mini- t a n ą
yra vienuoliai.
— Vengrijos vysk. nutarė įkur
Kinija dabar nori j o atminimą sterių kabinete įvairių postų,
— Paryžiuje jaunimo t a r p e
ti
specialią įstaigą katalikiškosios
jamžinti daug dolerių pareika y r a 69 m. amžiaus, šiandien buvo pravestas
apklausinėji
KALENDORIUS
spaudos
veiklai koordinuoti. Nau
įvyksta
buvusio
premjero
lai
laujančiame filme su Kanados
mas, iš kurio paaiškėjo, j o g di
kino bendrovių talka. Komu dotuvės.
Liepos 9 d.: Audaktas, Vero
delė dauguma jaunų žmonių iš josios įstaigos vedėju Vengrijos ka
taliku
Bažnyčios
primas
kard.
Le
nistų pastatas Toronte, vertas
n
i
k
a Gestautas, Vida.
reiškė pilną pritarimą popie
kai
paskyrė
katalikų
savaitraščio
apie 225,000 dol, buvo pradėtas
l
i
e p o s 10 d.: Mauricijus, Ružiaus vizitui Prancūzijoje i r t i k
„Uj
Ember",
(Naujasis
žmogus)
atnaujinti 300,000 dol. mastu.
fina, Gilveinas, Eirimė.
— Amerikos vyriausybė krei apie pusantro procento j a u n i m o
redaktorių
Ferenc
Maskvai tarnaujantis W. Kash pėsi į Pietų Korėjos vyriausy pasisakė esą prieš popiežiaus vyriausiąjį
Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:27.
! Neseniai Venecijoje buvo susitikę Vakarų kraštų vadai aptarti glaudesnio
tanas jj žada vėl atstatyti su bę, kad būtų sąžiningai teisia lankymąsi. Daugumas a p k l a u  Magyar.
ORAS
i bendradarbiavimo reikalus. 15 kaires: Vak. Vokietijos kancleris Helmut
"darbo žmonių" talka, o kokia mas politikas Dae Jung, kuris sinėtų asmenų pareiškė, k a d jie
— C a l i f o m i j o j Siaučia keliose '• Schmidt, Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d' Estaing, Italijos vynauta talka, neaišku, nes Kanados kaltinamas priešvalstybine vei buvę laimingi galėję
Chicagoj i r apylinkėse šian
p a m a t y t i vietose gaisrai. Vienoj vietoj ug- 1 sybės galva Francesco Cossiga, JAV prezidentas Jimmy Carter ir D. Brita
darbininkai komunistų neremia. kla.
dien temperatūra per 80 L
Šv. Tėvą ir išklausyti j o p a m o - m s n u s i a u b ė krūmokšniais apau- I nijos premjerė Margaret Thatcher

Ar užgrobs Sovietų
ambasadą Irane ?
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CHICAGOS SKAL~TDiXNKIŲ-KŲ BAMOVft
Begiene, 2S52 W. 66ti> St^ Chk»c», DL 606CT
Telefoną* 476-7088

Skautų pastovyklei vadovaus
v.5. vyr. si. Aloyzas MuČinskas ir
drauginankai bus s v. vyr. si. Vy
New Yorko skautŲ-žiu Švento tenis Lietuvninkas ir s.v. vyr. ū.
Jurgi sueiga vyko birželio 7 d. Aldis Liūbdnskas.
Kultūros Židinyje. Tai buvo pas
Prityrusiems skautams /adokurinė iškilminga sueiga prieš vaus pirmą savaitę s. fil. Rai
vasaros atostogas.
mundas Strikas, o antrą ps. Ge
Po raportu, vėliavų įnešimo nutis Matutis.
JUTŲ skautu pastovykOei vado
ir himno, buvo perskaityti įsaky
mai. Vyriausios skautinirdcės įsa vaus j . ps. Ričardas Kunstmanas.
kymu, Sv. Jurgio dienos proga Pa Bebriukais rūpinsis j.b.v,v. Algis
žangumo žymesniu buvo apdova Maurukas.
Maisto gaminimu rūpinsis Aud
notos sekančios sesės: v. sk. si.
Lina AJUcsninytė, psl. Rūta Bobe- ronė Tamulienė, talkininkaujant
lytė, psl. Kristina Cesnavičiūtė, mamytėms Laimai Vasiliauskienei,
psl. Rūta Kidolytė, psl. Kristina Laimai Glavinskienei, Aušrelei
Kirkylaitė ir psl. Adrija Nemic- Izokaitienei, Virginijai Šaulienei
ir Bronei Jozaitienei. Antrą sa
kaitė.
vaitę išvykusių mamyčių vieton
Parodžiusios įpatingą darbštu
stos naujos talkininkės: Gražina
mą, "Birutės" d-vės skautės —
Rimkuvienė, Aušrelė Gruodienė
Rasa Alksninytė, Nina Jankaus
ir Vilūne Kirvelaitienė. Ūkio sky
kaitė ir Lina Kidolytė, buvo pa
riui talkins S. Vilutis.
keltos į paskiltininkės laipsnį.
SL, DALIA GVILDYTĖ
Iš skaučių draugovės draugininkės pareigu pasitraukė v. sk. w.
Gražų gegužės sekmadienį, Re
si. Virginija Šeibytė. Naująja 9kau gina Kreivėnienė ir Janina Mikčių draugininke paskirta v sk. v. naitienė suruošė jaunosios išleis
si. Rasa Vilgalytė.
tuvių pietus — mergvakarį Auš
Šiai progai labai prasminga in- ros Vartų tunto sesei si. Daliai
vokaciją sukalbėjo dabartinis New Gvildytei. Nešinos išpuoštas
Yorko skautu kapelionas tėv. An dovanas j v. s. Miknaičių namus
tanas Prakapas. Kadang; taip ne susirinko daug Dalios giminai
seniai buvo ir Motinos diena, ir čių ir jos tėvelių —Vandos ir
skautams nebuvo galimybės ja Juozo Gvildžių — draugių. Ma
lažku paminėti, buvo prisimintos lonia; prabėgo kėlios valandos
visos lietjuivės motinos.
vaišinantis, dainuojant ir besi
Dvi mažosios paukštytės kan džiaugiant sesės Dalios atsiekididatės pasipuošė raudonais kak mais.
laraiščiais, šia proga davė jauno
sios skautės įžodį. Naujosioms
paukštytėms kaklaraiščius užrišo
draugininke psl. Vida Jankauskai
tė, Tėvynės mazgelį — tuntininkė s. B. Kidolienė, o gerojo
darbelio — jaunųjų sesių tė
vai. Sveikiname naująsias paukš
tytes — Rasą Adams ir Kristiną
Vygantaitę.
Įskauciu draugovę kandidatė
mis buvo perkeltos — Sigita Penikaitė, Sigita Alksninytė, Rima
Vaičaitytė, Regina Sertken ir Dia
na Daūydaitė.

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama B anksto
metams y2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00
$22.00
$15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
1500
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

NE WYORKO SKAUTAI
PAMINĖJO SV. JURGI

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuo 8:30 iki 12:00.
- j . . . .
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..
• Redakcija dirba kasdien
8:30 *00, šeštadieniais
8:30 - 12:00,

j
Į
!
I
f
j
|

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
^ t ^ .
skelbimų
turinį
Skelb i m ų k a i n o s p r i s i u n e i a m o s ga VUS
prašymą.

Los Angeles Palangos tunto Jūratės draugoves skautes su vadovėmis II eiL i5 kaires: sL Audrone Buženaite —
Nuotr. L. Kanto
draugininke ir psl. Regina Stančikaitė — adjutante.

Plungė, Telšių aps., mirė badu bire mirė apie 1943 m,
1941 m. pabaigoje ar 1942 m. pra
Stasys Tautvaiša, 50 m , vils.
džioje Malinovskos kolnoze, Ba- sekr., Žagarė, Šiaulių aps., žuvo
kčaro raj., Tomsko apyg.
1945 m, Rešaotos kone stov.,
L KERULIS
Emilija Šilingienė-Bytautiaitė, Krasnojarsko (krašte.
..1.
Vaclovas Paškevičiirs, 45 m., gailių vis., Utenos aps., mirė g 1889 m., šeim., Ilguva, šakių Antanas Urbelis, g. 1895 m., pik.
ūkin., Lapkasių k., Vainuto vis., 1942. XII. 7 Čechaniehos k., Uč- aps., mirė 1943. II. 22 Uskano m , ltn., teisininkas, Kaunas, Sibire
Tauragės aps., mirė 1941. IX. 6. Pristanės raj., Altajaus krašte
Sibire; duktė — Raminta, g. 1921 nukankintas 1944.VHI.25; žmona
Krasnojarsko krašte.
Kotryna, g. 1901 m., šeim., Sibire
Ona Pupalai'gienė-Semplįrdkai- m., mirė ten pat 1944. VI. 7.
Jurgis Filicijonas Plateris-Broel, tė, g. 1902 m., šeim., Marijampo
VUadas Šimkevičius, g 1889 m.,
(Nukelta į 5 puaU
g. 1875 m., grafas, dvarininkas, lė, mirė 1952. II. 15 Oliokniinske, buv. notaras, ūkin., Paežerio dv.,
Švėkšna, Tauragės aps., mirė 1943 Jakutijoje.
Šilalės vis., Tauragės aps., mirė
Advokatų Draugijai
II. 1 Slobodskij Rei vietovėje, .prie
Jonas Puskunigis, 26 m., buv. 1942. VL 5 Krasnojarsko kone. V ALDEMAKAS BYLAJTLS
Syktyvkaro, Komi resp.
vds. viršaitis, Šašiai, Vandžioga stov.
Budėkime!
m
Vladas Plukas, g. 1906 m , kpt.,
Vidurio rajono vadi j a išv. iš Pabradės polig, Sibire los vis., Kauno aps., mirė 1941. Aleksandras Širvinskas, g. 1914
VINCAS
BBIZGTS
XI. 9 Sverdlovsko kone. stov. Nr. <m., tarnaut., išauliai, mirė 1942
Teisių
daktarai
nužudytas 1942 m.
I. 13 Krasnojarsko krašte.
47 prie Š. Uralo.
NUOTAIKINGA NEW YORKO
Juozas Prunskis, 70 m., ūkin.,
Aleksandras Tauras, 37 m., 2468 W. 6»tb Street, Chicago. m
IŠKYLA
Kazimieras
tfiįi
I
i
į
g.
1873
^
mŠUmSi Kazlų-RūVisi toL 778-8000
Žvilbučiai, Daugailių vis., Ute
..v
m.
ukm.
Nork
kių
dv,
S
k
a
u
d
a
.
1S
yl
Majijampolės
£ps
Birželio 14 d. ankstų rytą į Kul nos aps., Sibire mirė 1942.XII. se
SiValandos parai suaitartma
tūros Židinio kiemą vienas po ki suo Ona, 75 m., Šeim., mirė 1942. vues vis., Tauragės aps., tremiant
rnirė Kirovo (Viatkos) m. pake
to rinkosi automobiliai, o netru IX. 21 Altajaus krašte.
kus atpūkšnojo ir didelis auto
Petras Prunsikis, g. 1872 m., ku liui į Sibirą žmona — Eugenija,
Tel. ofiso ir buto: Olympic 2 - 4 1 5 9
busas. New Yorko broliai ir se nigas, išv. iš Žvilbučių, Dau- 64 m., ūkin., mirė 1943 m. KoDR. K. G. BALUKAS
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
sės važiavo iškylauti. Neilgai tru
mi resp.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
ko pasikrauti palapines, puodus mos ir aplink jas esančią gamtą.
Liudas Rekašius, 37 m., giri
1443 So. 50th Ave., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
ir kitą mantą ir autobusas pa Draugininkei talkino skautės — ninkas, Varniai, Telšių aps., nuo
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
judėjo, pilnas krykštaujančių iš Nina Jankauskaitė, Gailė Kari- šeimos atskirtas po pusės metų Medical Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6 treč. Šešt 12 i a 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
kylautojų ir su jais vykstančių naitė ir 'Lina Kidolytė.
mirė Sibire.
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
vadovų, viso net 50Juozas Sabas, 50 m., gimn mfct
Prieš pietus buvo visų iškylau
Po maždaug pusantros valan- tojų susikaupimo valandėlė. Jos Pasvalys, Biržų aps., Sibire mirė Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
jdos kelionės, iš autobuso pabiro metu šiam sekmadieniui pritai 1941. XII. 4.
DR.
PETER
T.
BRAZIS
3
9
2 5 West 59th Street
Justinas Sadauskas, 52 m., ūkin.
I iškylautojai, gražioje estų stovyk- kytas maldas paskaitė sesė Vida
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai., pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
2 4 3 4 West 71st Street
lavientėje, Lakemood, New Jer- Jankauskienė. Buvo prisiminti ir Būdos k., Jankų vis., Šakių aps.,
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
:
Sibire
mirė
badu
1943
m.
Vai.;
pirm.,
antr.,
ketv.
ir
penkt.
1:00
5:00
uždaryta
sey. Vikriai pasidalinę kas kam Į b { r ž e l i o tragiškieji įvykiai ~ :;.vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Vincas
Sandargas,
g.
1907
m.,
priklauso, sesės ir broliai patrau los minute pagerbti žuvusieji. Vi
DR. IRENA KURAS
mkt., Vaitiekupiai, Sintautų vis., Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
kė savo pastovyklių Bok.
si bendrai sugiedojo porą gies
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Šakių aps., mirė 1943. VII Kras
Viena po kitos išdygo miške mių,
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
j
DR. EDMUND E. CIARA
nojarsko
krašte.
SPECIALISTĖ
palapinės, gi vos spėję jose apsi
OPT0METRISTAS
Pavalgius pietus (kurių metu
Antanas
Skinderis,
prekyb.,
MEDICAL
BUILDING
gyventi, visi iškylautojai lėkte nu
2 7 0 9 West 51st Street
dar kartą teko stebėtis iškylau Šiauliai, mirė 1941. X. 22. Sverd
3200
W.
8lst
Street
lėkė į ežerėlį maudytis, nes Die
Tel. - GR 6-2400
tojų apetitu), atėjo metas skubiai lovsko kone. stov. Nr. 47 prie Š.
Vai. pagal susitarimą; pirmad.irketv. 1-4 ir Vai: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.'p
vulis tikrai nepagailėjo gražuas,
STOVYKLON VYKSTANČIŲ
nugriauti palapines ir pasiruošti Uralo.
7-9: antrad. ir penkt 10-4;šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7 1168: rezid. 239-2919
kiek
karštoko
oro.
O
pasimau
DĖMESIUI
kelionei į namus. Atvažiavus au
Stasė Skipitienė-Bogušytė, g.
džius — valgė visi už tris!
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
tobusui, nenoromis į jį sulipo 1879 m., akus. Kalpokų dv., Šiau Ofs. tel. 735-4477; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
Chicago skautai-tės vykstą stoPopeitei įpusėjus, visi susirin pavargę, bet linksmi iškylauto lėnų vis., Šiaulių aps., mirė 1943.
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
vyklon privalo atgabenti stovykGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ko aikštėje numatytiems „olim jai. Po neilgos kelionės, vėl i5lon vežamą bagažą trečiadienį,
Dalia Gvildytė — Aušros Var piniams žaidimams", kuriuos pra lipome Kultūros Židinio kieme, VI. 3 Ust-Lochčime, Komi resp.
Specialybė — Nervu ir
Specialybė vidaus ligos
Juozas Smilgevičius, 65 m. ūkin.
liepos 9 d. 7 vai. vak. prie Jau tų skaučių tunto narė nuo paukš
Emocinės ligos
2 4 5 4 West 71st Street
vedė paukštyčių ir vilkiukų drau kur jau laukė tėvai. Iškyla, ku
nimo centro.
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
tytės dienų, daugelio stovyklų gininkai — psl. Vida Jankauskie riai taip ilgai ruoštasi, taip grei Šonių k., Alsėdžių vis., Telšių
6449 So. Pulaski Road
aps., mirė 1956. VII. 3 SyktyvkaVisi daiktai privalo būtį atžy dalyvė. LSS 1973 m. Jubiliejinėj
Vai: pirmad. antrad.. ketvirtad ir penktad
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
re, Komi resp.; žmona — Mag
mėti tuntu spalvų kaspinėliais stovykloj apdovanota Pažangu nė ir fil. Vladas Bileris. Varžėsi, tai pasibaigė.
sportavo,
beveik
iki
vakarienės.
Su
New
Yorko
sesėmis
ir
bro
dalena, 45 m., ūkin, mirė ten
sekančiai:
Telef. - 2 8 2 - 4 4 2 2
mo žymeniu, o vyresnės skautės
DR. A. B. GLEVECKAS
Aušros Vartų t-tas — geltona įžodį davė Seserijos Gintaro va Ga vakarienės metu, net nuosta liais, drauge iškylavo vadovai: pat 1943. DC
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bu buvo stebėti valgančiuosius, v.sk.psl. Vida Jankauskienė, s. B
Kernavės t-tas — žalia
dovių stovykloje, Romuvoje Bu nes apetitai tyrame ore buvo pa Kidolienė, s. B. Nemidkas, s. V. Jokūbas Stanišauskas, g 1892 m.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
geodezijos
inŽ.,
buv.
Susisiekimo
Nerijos t-tas — mėlyna
Ofisai:
vo viena iš steigėju skautų tau sakiški.
Specialybė Akty Hgos
Kidolis, fil. V. Bileris, sv.v.sl. ministras, Dotnuva, Kėdainių
111 NO WABASH AVE.
Lituanicos t-tas — raudona.
tinių šokių grupės "Viltis", pri
3 9 0 7 West 103rd Street
4200 NO. CENTRAL AVE
Po vakarienės, visi skubėjo pa M. Ilgūnas, sv.vjsl. E. Liogys ir aps., mirė badu 1943. IV. 14 Sibi
Savininku vardai, pavardės ir klausė jaunimo chorui. Baigusi K.
Valandos pagal susitarimą •
Valandos
pagal susitarimą
tėvai
—
Algis
Jankauskas,
Osval
re.
tuntas aiskiaį užrašomas ant kiek Donelaičio lituanistines mokyk siruošti laužui, kuris įvyko sesių
Ofiso
tel.
—
582-0221
pastovyklėje. Dainos ir šūkiai ai das Kulys ir Irena Bllerienė, ku
Romas Striupas, 25 m., stud.,
vieno ryšulio, loveldų ir kt Taip las.
DR. FRANK PLECKAS
rį
su
tuntininke
ir
sesių
pagalba
dėjo
toli
mišku,
gi
pasirodymais
Kaunas,
mirė 1941. X. 25 Sverd DR. JANINA JAKSEVICIUS
pat vardai ar bent inicialai įra
(Kalba lietuviškai)
maitino
visus
iškylautojus
ir
pa
Sesė
Dalia
ne
tik
linksma
ir
ge
bandė
vien;
kitus
pralenkti.
Ypač
JOKS A
lovsko kone. stov Nr. 47 prie Š.
šomi, įsiuvami ar pan. atžymint
OPT0METRISTAS
VAIKŲ LIGOS
Uralo.
kiekvieno stovyklon vežamo rubc ra skautė, bet labai darbšti ir ga daug gyvumo į laužo programą dėjo visur, kur reikėjo irankų.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
6441 S. Pulaski Rd.
BK
bi mokinė. Chicagos universite įnešė New Yorko prit. skautės,
Justinas Stupelis, 44 m., darb,
"Contact lenses"
ir pan.
Valandos pagal susitarimą
te
pernai
su
pagyrimu
įsigijo
ba
talkinamos
Nem
Hersey
prit.
skau
2
6
1
8
W
71st
St. - Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
Tėvai prašomį patikrinti ba
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
kalauro
laipsnį
aš
biologijos.
Jau
čių
ir
net
vieno
brolio.
(Mat
ir
Ofs.
PO
7-6000.
Rez.
GA
3-7278
gažą, kad būtų vežama tik sto
vyklon vežamu daiktų sąraše tris vasaras dirba "developement iš New Yersey skautai susigundė
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
biology" tyrinėjimuose. Gavusi paiškylauti ir pabendrauti).
pažymėti daiktai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
2759
W.
71st
St..
Chicago.
UI.
60629
bakalaurą buvo priimta studijuo
Po laužo dar visi sugužėjo val3844 YVest 63rd Street
PROSTAT0 CHIRURGIJA
LITUANICOS TUNTO
ti mediciną į tris universitetus. gyklon naktipiečių. Tada mažie
Valandos pagal susitarimą
RŪPESTINGAI ISPILDOMT RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
2 6 5 6 W. 63rd Street
STOVYKLOS VADOVYBĖ
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Pasiliko Chicagos universitete ir ji nuėjo (tikėjomės!) miegoti, gi
Vai
antr
1 -4 popiet ir ketv 5-7 vak
6132 S. Kedzte Ave Chicago
Ofiso tel 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 448-5545
šiais metais Lituanicos tunto jau sėkmingai baigė pirmuosius skautės ir skautai paežerėje žai
Atdara šiokiadieniai* nuo S T*L ryto Bd 10 vai. vakaro.
WA 5-2670 arba 489-4441
dė „vėliavėlę", pravedant s. Bro
Margirio stovykloje Rakė pasto- medicinos studijų metus.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
DR. K. A. JUČAS
vyklėms vadovaus šie vadovai ir
Sesei Daliai, jos šeimai — vyr. niui Nemickui. Tačiau švilpsi ar
DR. J. J. SIMONAITIS
D. KUHLMAN. B.S., Registruotai vaistininką*
ODOS LIGOS
talkininkai:
skautei Audrai, tėveliams— tunto nešvilpsi tylai, palapinėse dar vi
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
T e l . - G R 6-0617
TdL — 4 7 6 - 2 2 0 6
Vilkų pastovykle: pirmą savai rėmėjams Vandai ir Juozu; — rė gyvenimas. Paukštytės ir vil
Valandos pagal susitarimą
6
9
5 8 S. T a l m a n A v e .
kiukai
patylomis
išėjo
vieni
ki
mūsų
visų
nuoširdūs
linkėjimai.
tę viršininkas s. Gediminas De
{staigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
veikis, pavaduotojas ps Romas
AN tus pulti, neatsiliekant ir jų vaOfiso tel HE 4-2123. namų Gi 8-6195
dovanoms. O iš tų puolimų rytą Hiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii^
Puodžiūnas, komendantas oro sk.
DR. FERD. VYT. KAUNAS
ATŠAUKIAMA
JAUN.
Gydytojas ir Chirurgas
buvo gražaus juoko.
si. Audrius Kirvelaitis, adjutan
DR. V. TUMAS0NIS
| Visi 14 ir 18 karatų aukso ir kt. papuošalai |
VADOVŲ
STOVYKLA
DIPLOMATE.
AMERICAN BOARD
tas si. Kęstutis Staniūnas, palapi
Sekmadienio ryte, vos paval
CHIRURGAS
OF FAMILY PRACTICE
S (žiedai, grandinėlės, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt) iki lie- S
2 4 5 4 West 71st Street
nių inspektorius oro sk. psl. To
Pranešame visiems Vidurio ra gius pusryčius, sesės išėjo išky
1407 So. 49th Court. Cicero. III. Vai pirm , antrad , ketv ir penktad 2-5ir
s
mas Miglinas ir rajono inspekto jono vienetams, jog ruošta V. R. lauti. Besekant kelio ženklus, pra S pos 31 d. Terroje išparduodami už pusę jų kainos.
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus trec ir sėst 6-7 — iš anksto susitarus
rius Edvardas Saulius .Antrą sa- jaunesniųjų vadovu-vių stovyk dėjo krapnoti lietus, dėl kurio 5
Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- s
Ofs tel 586 3166: namų 381-3772
tvaitę viršininkas ps. Antanas Ja- la (liepos 26 — rugpjūčio 2 die buvo sutrumpinta iškyla, ir kuris S dalionams, karoliams, sagėms ir kt.) iiuo metu taikoma 20% nuolaida. :
DR. IRENA KYRAS
rūnas, pavaduotojas s.v. vyr. si. nomis, Rakė) neįvyks
vos spėjus pareiti, ėmė ir susto S
DR. PETRAS 2LI0BA ,
*
DANTŲ GYDYTOJA
Vilius Dundzila. Jiems talkininPagrindas — nepakankamas už jo. Paukštytės išėjo vadinamon I TERRA - 3235-37 W. 63rd St., Chicago. H 60629 1
2659 W 59 St.. Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gamtos iškylom, kurios metu sten
476-2112
kaus tėveliai A. Didžbalis ir Rim- j sireg stravusiųjų skaičius.
6745 West 63rd Street
TEL — (312) 434-4660
Vai pagal Susitarimą Pirm , antr. treč
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tininkams-ėms: Lileikienei, A. Ra
manauskienei, L. Ramanauskie
nei, V. Balzarui, J. Gaižučiui, G.
Plačiu, R. Strikui. Ačiū ir "Auš
ros Vartų" bei "Kernavės" tuntininkėms, ps. N. Balzarienei ir ps.
M. Utz už sutikimą naudotis ]ų
tuntų palapinėmis ir pastatais.
Padėka ir v. s. R. Račiūnui, Rako
stovyklos direktoriui, už malonų
bendradarbiavimą.
Malonios vasaros visiems.
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JAV-BĖS IR VATIKANAS

LENINAS PRIPAŽINO LIETUVA
NEPRIKLAUSOMA

Liepos 12 dieną minime la
bai reikšmingą prieš 60 metų
pasirašytą sutartį, kai Sovietų
Rusija atsisakė bet kurių
pretenzijų į Rusijos ilgus me
tus valdytą Lietuvos vals
tybinę sritį ir pripažino neprikiausomos Lietuvos
valstybę. Šia proga įdomu
prisiminti, kaip visa tai įvyko.
J a u 1917 m. pabaigoje Leni
nas ir kiti rusų revoliucijos va
dai paskelbė šūkį "be aneksijų
ir kontribucijų", vadinasi So
vietų Rusija nenori svetimų že
mių. Tačiau šis šūkis Lietuvos
nelietęs, nes šis kraštas buvęs
įąu "seniai" okupuotas. Pana
šiai Lietuvos "nelietė" ir gar
sieji JAV prezidento Wilsono
punktai, kurie kalbėjo apie
"nedalijamą Rusiją". Lietuvių
delegacijos nebuvo įleistos į
tarptautines Bresto ir kitas
tarptautines derybas.
- 1918.XII.22 Leninas pri
pažino Lietuvą, bet tiktai sovie
tinę ir tai federacijoje su Gudi
ja, o šios abidvi buvo įjungtos į
Sovietų Rusijos federaciją. Vi
si gerai dar atsimename faktą,
kai Sovoetų Rusijos karinės jė
gos puolė Lietuvą ir buvo
užėmusios jos geroką dalį.
Lietuvai dangus pradėjo blai
vytis tik tada, kai jos jaunutė
kariuomenė sumušė sovietinių
rusų ir kapsukines ginkluotas
pajėgas 1919.IV.20 jas iš
mesdama ir Lietuvos teri
torijos. Tada Lietuvos vyrai bu
vo pasiekę Dauguvos pietinius
krantus. Iškilo reikalas sunormuoti abiejų valstybių san
tykius.
Ir štai, po 125 metų oku
pacijos sutarta pradėti dery
b a s Maskvoje. Jų tikslas —
susitaikyti. Šiam reikalui Lie
tuvos vyriausybė paskyrė tokią delegaciją: pirmininku inž.
Tomą Naruševičių (gerai paži
nojo rusus, rimtas ir taurus vy
ras, didingos išvaizdos, Vasa
rio 16 d. akto signataras), Petrą
Klimą, Simoną Rozenbaumą,
Juozą Vailokaitį ir Vytautą
Raškauską. Sovietų Rusijos
delegaciją sudarė: Adolfas
Joffe, Julijonas Marchlevskis
ir Leonidas Oboleskis. Kaip
matome iš pavardžių, abiejuo
se delegacijose buvo ne tiktai
lietuvių — rusų, bet ir žydų tau
tybės atstovų. Taigi S. Rozenbaumo įtraukimas į Lietuvos
delegaciją mums buvo labai
naudingas. P. Klimo žodžiais,
"S. Rozenbaumas buvo ne tik
didžiosios Lietuvos mažumos
reprezentantas, bet ir poten
cialus 'mygtukų' spaudikas".
Apie šias labai svarbias dery
bas įdomių atsiminimų pluoš
tą yra palikęs vienas iš di
džiausių
nepriklausomos
Lietuvos kūrėjų Petras Kli
mas. Atsiminimų rankraštis
buvo atgabentas iš okup. Lie
tuvos į Vakarus ir pereitais me
tais, sūnaus rūpesčiu, išleistas
atskira 415 pusi. knyga. Pateik
sime kai kurių įspūdžių.
Lietuvos delegacija į Mask
vą vykusi traukiniu, prisikro
vusi visą vagoną maisto ir gė
rimų, nes žinojusi, kad tada
Rusijoje stokojo maisto da
lykų. Atvykusi delegacija į
Maskvą, tuojau gavusi paties
Lenino ranka rašytą pasveiki
nimą, kuris formulavęs susi
tikimo pagrindą bei prasmę.
"Šis raštas, abiejų delegacijų
vieningu sutarimu, ir buvęs
padėtas sutarties įžangoje. Jis
skambėjo taip: "Remdamiesi
Rusijos federatyvinės socialis
tinės tarybinės respublikos pa
skelbtąja tautų teise laisvai ap
sispręsti lig joms visiškai
atsiskiriant nuo valstybės, ku
rios sudėtyje jos yra, Rusija be
jokių užpakalinių minčių
(rankraštyje buvo pasakyta
'bez vsiakich zadnicb myslei')
pripažįsta Lietuvos valstybės
savarankiškumą ir nepriklau
somybę su visomis iš tokio pri
pažinimo einančiomis juri
dinėmis pasėkomis ir gera

valia (po dobrei vole), taip pat
visiems amžiams (na viecnyje
vremena) atsisako visų Ru
sijos suvereniteto teisių į lie
tuvių tautą ir josios teritoriją".
Greta pridėta pastraipa:
"Kad Lietuva priklausiusi
Rusijai, tas faktas neuždeda
lietuvių tautai ir jos teritorijai
jokių prievolių Rusijos atžvil
giu (niakich obiazatelst v. otnešenki k Rossii). Toliau P. Kli
mas savo prisiminimuose rašo:
"Tai buvo mums tarytum kel
rodė žvaigždė to meto ūkanose.
Lyg netikėta, lyg sapnuota,
svajote išsvajota! Ir širdyje mes
pagerbėme Leniną tur būt karš
čiau už komunistus, kurie neiš
laikė jo amžiaus pašvęstos priesaikos". Derybų
metu
susidariusi jauki atmosfera ne
tik su bolševikų delegacijos na
riais, bet ir su užsienio reikalų
ministeriu Cičerniu.

A s m e n i n i s a m b a s a d o r i a u s požiūris
XII. Taylor antrojo pasaulinio
karo metu turėjo daug ryšių ir
santykių su popiežiumi.
Santykiai tęsėsi ir vėliau.
Prez. Johnson laikais bendra
darbiauta su Vatikanu dėl
Vietnamo taikos ir dėl ameri
kiečių karo belaisvių palei
dimo. Santykiams su Vati
kanu palaikyti prez. Nbconas
pasiuntė į Italiją Henry Cabot
Lodge. Po David Walter misi
jos Vatikane galiu pasakyti,
kad šiuo metu turime geriau
sius, kokius tik galima, santy
kius su Šv. Sostu. JAV šian
dien žiūri į popiežių, kaip į
pirmos eilės vadą, ypač ryškų
žmogaus teisių gynime.
Turime bendrų su Vatikanu
interesų Artimuosiuose Rytuo
se, Afrikoje, Azijoje. Vati
kanas, popiežius mums sutei
kia
didelių
galimybių
darbuotis drauge dėl tų pačių
idealų, dėl tų pačių siekimų ir
tikslų. Tik prisiminkime
Be d i p l o m a t i n i o ryšio
praėjusius metus, kada Čilė ir
Dėl tokios JAV politikos Argentina jau buvo ant karo
ji niekad neturėjo diplomati bedugnės. Mano valdžios pave
nių santykių su Vatikanu. dimu, susitikau su Casaroli
Užmegzti tokie santykiai su kalbėtis, kaip būtų galima
Roma sukeltų protestus iš kitų rasti kokį nors sprendimą tų
konfesijų ir būtų prieš konsti dviejų valstybių ginče. Juodvi
tucijos neutralumą religinių pasirinko popiežių tarpininku
bendruomenių
atžvilgiu. savo ginče ir kardinolas SaTačiau JAV politikoje ne morė dar ir dabar su jam
kartą buvo žiūrima į katalikų įprastu taktu ir jautrumu dar
Bažnyčią, kaip į didelę mora buojasi, kad teritorinis ginčas
linę jėgą, kurios poveikį jau tarp Čilės ir Argentinos būtų
taikiai išspręstas. Aš buvau
čia ir vertina JAV.
Kaip šiandien atrodo JAV ir savo valsdžios įgaliotas
Vatikano santykiai, pasakoja pasveikinti popiežių už tokio
d a b a r t i n i s prez. Carterio puikaus tarpininko parin
asmeninis atstovas (amba kimą ir paskyrimą".
sadoriaus rango) Robert WagI klausimą, ar Wagneris ma
ner, buvęs 12 metų (1954— nąs, kad Carterio susitikime
1965) New Yorko burmistras, su popiežium (1980.VI.21),
1968—69 ambasadorius Ispa šalia kitų taikos, atoslūgio ir
nijoje, o dabar nuo 1978 m. žmogaus teisių problemų bus
spalio prez. Carterio atstovas paliestas ir amerikiečių įkaitų
Vatikane. Šiose pareigose jis klausimas Irane, atsakė: „Be
nuolat važinėja tarp New jokios abejonės. Mes labai
Yorko, kur yra jo nuolatinė įvertinome popiežiaus Jono
buveinė, ir Romos, kur turi Pauliaus II kreipimąsi į ayatosavo darbo raštinę. Pasku Uah Khomeini ir dažnus popie
tiniu metu, prez. Carteriui žiaus priminimus apie įkaitų
besirengiant aplankyti Italiją padėtį. Popiežius čia pasirodė
ir popiežių Joną Paulių II, labai drąsus, ir mes to nega
amb. Wagner pasikalbėjime su lime pamiršti".
žurnalistais
plačiai papa
Vėl klausimas: „Nuo Car
sakojo apie JAV su Vatikanu terio ir popiežiaus susitikimo
santykių istoriją ir raidą.
Baltuosiuose Rūmuose jau
daug kas pasaulyje pasikeitė.
Nepriklausyti Vatikano
Popiežius nuolat važinėja.
įtakai
Kaip , Amerikoje vertinta
„Kaip
žinote,
kalbėjo popiežiaus apaštalinė misija
Wagner, JAV ir Vatikano JAV?"
santykių istorija yra ilga dėl
„Be jokios abejonės tik
JAV valdžios noro būti nepri teigiamai, atsako ambasado
klausomai dvasinei Vatikano rius Wagner. Jo apsilanky
įtakai. Praeityje niekad nebu mas JAV buvo labai teigia
vo diplomatinių santykių tarp mai įvertintas, ypač New
JAV ir Vatikano. Tik 1939 m. Yorke vargšų kvartaluose.
prez. Roosevelt paskyrė Myron Visi buvo
nesulaikomai
C. Taylor savo asmeniniu patraukti popiežiaus asmeny
atstovu prie popiežiaus Pijaus bės, kuri teikia visam pasau-

Jungtinių Amerikos Valsty
bių tėvai — steigėjai įrašė į
konstituciją, galiojančią ir
šiandien, sąžines ir religijos
laisvę visiems
piliečiams,
nesurišdami
valstybės
su
jokia konfesija. O tų konfesijų
pirmieji JAV gyventojai atei
viai atsivežė i š Europos ne
vieną. Kitos atsirado jau
nepriklausomoje
Amerikoje.
Todėl netikslu sakyti, kad
JAV yra atskirta nuo Bažny
čios, taip, kaip buvo padaryta
kai kuriose Europos valsty
bėse (Prancūzijoje, Sov. Sąjun
goje), nes JAV niekad nebuvo
susirišusi su viena bet kokios
formos Bažnyčia. JAV visos
konfesijos turi lygią pilną lais
vę tvarkytis pagal savo įsta
tymus, ir valstybė į jų vidaus
gyvenimą nesikiša, pripa
žindama, kad religija yra
teigiamas veiksnys ir valsty
bės gyvenime.

*

Lietuvai palankia prasme
buvo išspręstas jos rytinių sie
nų klausimas: "Rusijos dele
gatai atsižvelgė tada į neginčyjamus istorinius faktus, kad
rytiniai ir pietiniai Lietuvos
pakraščiai buvo išprievartauti
ir nutautinti lietuviškų mokyk
lų, spaudos ir pačios kalbos
draudimu ir niekinimu. Ašme
na, Krėva, Lyda, Gardinas su
apylinkėmis ir beveik visas
Nalibokų miškas buvo pri
pažintas Lietuvai. Rusijos vy
riausybė pasižadėjo leisti lais
vai grįžti karo metu į Rusiją
pasitraukusiems lietuviams,
grąžinti po 1795 m. ir karo me
tu išvežtus archyvus Lietuvos
metriką įskaitant, meno ver
tybes, varpus ir kitus dalykus,
"jei toks išskyrimas nepada
rys žymios žalos Rusijos ar
chyvams, muziejams, paveiksllų galerijoms..." Ši pastraipa,
kaip vėliau praktiškai paaiš
kėjo, Lietuvai, deja, buvo labai
nenaudinga, nes ją remdamie
si rusai žymia dalimi sulaikė
vertybių grąžinimą. Lietuva
nebuvo sudaryta galimybė ir iš
kirsti miško iš 100.000 dešim
tinių ploto. Tačiau Lietuva vis
dėlto gavo 3 milijonus rublių
aukso lydiniais. Sovietai buvo
tada tiek taktiški, kad tą auksą
į Lietuvą tuojau atgabeno pir
masis jų pasiuntinys Lietuvai
diplomatas Akselrodas, ne
laukdamas net paskutinio su
tarties ratifikavimo termino.
Įdomus yra sutarties: 16
straipsnis: "Šį sutartį s vars
tydamos, abi susitariančios ša
lys turėjo omenyje tai, kad jos
viena su antra niekuomet nėra
buvusios karo padėtyje ir kad
Lietuva, būdama karo žygių
rajone pasaulinio 1914 — 1917
metų karo laiku, ypatingai yra
dėl to karo nukentėjusi..." 1919
metų invazija tebuvusi "apgai
lėtina klaida", kaip prasitaręs
Cicerinas, turbūt n e be Lenino
aprobato.
Iš viso, derybos buvusios
lengvos ir abiem šalim naudin
gos. Tai įvertindamas P. Kli
mas rašo: "Pirmasis Lenino
ranka parašytas straipsnis
išrišo viską, kas buvo nesu
tvarkyta net nuo XVIII am
žiaus pabaigos, bet nuo XIII
amžiaus". Tokiu tai būdu buvo
padėti Lietuvos — Sovietų
Rusijos taikos pagrindai.
1926.IX.28 buvo sudaryta ir
pasirašyta antroji Lietuvos
sutartis su Maskva, garanta
vusi Lietuvos
nepriklau
somybę. Vėliau buvo ir dau
giau sutarčių.

Tačiau nei 1920.VII.12, nei
vėlesnės sutartys, neapsau
gojo Lietuvos nepriklau
somybės Visas jas Lenino įpė
diniai gėdingai sulaužė, jėga
okupuodami Lietuvą. Šian
dieną juos galima prisiminti ne
kaip garbingus žmones bet
kaip negarbingus plėšikus, net
gi kaip "garbingų Lenino
priesaikų" niekintojus.
b. kv.

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE
Juozas Vaičeliūnas
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Bažnyčia buvo už kokių 5 blokų nuo Rožės namų.
Tai buvo vieno aukšto barakas, kuriame galėjo tilpti
per 200 žmonių. Buvo gražus altorius, stacijos. Už
altoriaus buvo zakristija, o toliau kambarys kunigui.
Aš norėjau tuojau persikelti į "savo" bažnyčią. Bet jie
nesutiko, kad aš gyvenčiau prie bažnyčios esanftame
kambaryje, kad kas nos panašaus neatsitiktų, kaip
atsitiko su a.a. kun. Jonu. Pagal jų sprendimą aš
kambarį gavau Rožės name. Pranas man padėjo
persikelti. Kai atvykome į Rožės namus, čia buvo
daug parapiečių, kurie man atnešė daug dovanų:
kiaušinių, sviesto, lašinių. Vėliau kalbėjomės mes
trys: Rožė, jos senutė motina ir aš. Sekmadienį į
bažnyčią atėjau 7 vai. ryto, nors pamaldos buvo
paskelbtos 9 vai. Bet bažnyčia buvo beveik pilna
žmonių. Jie norėjo prieiti išpažinties. Apie 9 vai. prie
klausyklos dar stovėjo eilės žmonių. Išėjo taip, kad šv.
Mišias laikyti pradėjau 10:30 vai. Žmonės bažnyčioje
labai gražiai giedojo. Beveik visi esantieji pamaldose
priėjo komunijos. Po pamaldų buvo 10 krikštų. Taip
p a t pasižymėjau apie aplankymą sergančių bei vaikų

Vl-ją Tautinių šokių šventę Jaunimo centre pradedant vyr. vadovė N. Pupienė ir lietuvaitės
šokėjos uždega aukuro ugnį.
Nuotr. P. Malėtos

liui vilties. Jis patraukia ir
jaunimą, nes tai popiežius, ku
ris kalba į visų širdis. Tik
įsivaizduokite po popiežiaus
vizito New Yorke vienas
taksistas man sako: „Burmist
re, aš esu žydas, bet kai klau
siau jo žodžių, man širdis
virpėjo, nes jaučiau, kad jis
kalbėjo ir man!"
Tikėti vertybėmis
— O ką galvoti apie po
piežiaus labai aiškią doktriną
apie tokias problemas, kaip
abortą, dvasiškių celibatą,
Mišių laikymą? Kaip visa tai
vertinta JAV? — vėl klausi
mas Wagneriui.
„Kai kurie (o jų yra daug)
sako: ,mes su jo mokslu nesu-

Robert Wagner, prezidento J. Car
terio atstovas prie Šv. Sosto

tinkame, bet vis tiek jį myli
me'. Antra vertus, kovojant su
materializmu, ateizmu reikia,
kad mums kas nors primintų,
jog reikia tikėti tam tikrais
principais, tam tikromis verty
bėmis. Popiežius Wojtyla kaip
tik tai ir daro. Be to popiežius
yra žavėtojas, o ir tai niekam
nekenkia. JAV yra daugelis,
kurie sako. kad jis būtų pui
kus kandidatas rinkimuose į
prezidentus".
Popiežius
paskelbė
palaimintąja irokėzų genties
dukrą Kotryną Tekakithą.
Kokios reikšmės šis faktas
turės amerikiečių visuomenėje?
„Taip, tai faktas, kuris turi
stiprų atgarsį ir Amerikoje. Į
beatifikacijos iškilmes atvyko
keli šimtai maldininkų. Ši
šventoji labai žinoma ir JAV.
Jos statula yra New Yorko Šv.
Patriko katedroje".
Kaip
žinoma, popiežius
Jonas Paulius II savo kalboje
UNESCO palietė šių laikų
kultūros problemas ir įspėjo
apie branduolinio karo pavojų.
Kokia yra
ambasadoriaus
Wagnerio
nuomonė šiuo
klausimu?
„Manau, kad Italijoje spau
da ir politikai neatkreipė
pakankamo dėmesio į tą
popiežiaus kalbą, kuri yra
labai svarbi ir rimta. Tai
kalba, kuri papildo pasa
kytąją Jungtinėse Tautose, ir
ją reikia giliai išmąstyti.
Negalime į ją nekreipti
dėmesio ar praleisti tylomis.
Pasaulis turi galvoti apie šias
problemas. Taikos kelią turi
pasirinkti visi".
Wagneri8 dar prisiminė ir
papasakojo apie pop. Pau
liaus VI vizitą New Yorke

paruošimą pirmajai komunijai. Aš į savo kambarį
sugrįžau gerokai po pietų.
Kartą, kai Rožė buvo darbe, o jos motina ir aš
namie, pradėjo loti šuo. Žvilgterėjau pro langą —
policininkas. Jis paklausė manęs dokumentų ir
pasakė, kad aš turėjau užsiregistruoti per 3 dienas. Aš
pažadėjau tuojau tai padaryti. Kitą dieną Rožė su
mano dokumentais nuėjo į registracijos įstaigą ir
norėjo mane užregistruoti kaip gyventoją su maistu.
Bet pareigūnai pareikalavo, kad aš pats atvykčiau
užsiregistruoti. Rožė buvo labai nepatenkinta.
Nepatenkintas buvau ir aš, nes gaišinamas brangus
laikas. Kitą dieną aš nuvykau į registracijos įstaigą.
Namų knygą ir dokumentus padaviau vienai ten
dirbusių mergaičių. Iš dokumentų pamačiusi, kad esu
amerikietis, ji labai nustebo, bet atliko registraciją.
Sumokėjau 3 rublius ir padėkojau. "O, ne", pasakė ji,
"ačiū jums".
Bažnyčioje iškabinau pamaldų tvarkaraštį,
krikštų ir vedybų paskyrimus. Išgirdau kalbant, kad
ši bažnyčia esanti nelegali. Parašiau raštą miesto
valdybai ir prašiau, kad ši bažnyčia būtų atidaryta
lietuviams ir kitiems katalikams Krasnojarske. Aš
buvau skeptikas, bet mano parapiečiai — ne. Jie sakė,
kad po kun. Jono mirties buvo paduotas toks
prašymas. Jis buvo atmestas, nes nebuvo kunigo. Bet
ir dabar teigiamo atsakymo nebuvo, nes, esą, tai
Maskvos reikalas.
Parapijos
susirinkimas
nusprendė
rašyti
prašymą į Maskvą Chruščiovui, kad atgautų buvusią
katalikų bažnyčią, kuri paversta sandėliu. \ Maskvą
vykti buvo išrinkti Rožė ir choro vadovas. Susirgus
žmonai, choro vadovas į Maskvą vykti negalėjo,
Išvyko viena Rožė. Ji per 3 dienas norėjo pamatyti
Chruščiovą, bet nepavyko. Matė tik ministerį kulto
reikalams. Jis pasakė, kad tokius reikalus sprendžia

1965 m., kada jis buvo to mies
to burmistru, kaip teko suorga
nizuoti pop. Pauliaus VI susi
tikimą su prez. Johnsonu
Waldorf Astoria viešbutyje,
prasižengiant su griežtu tiekamerikiečių, tiek Vatikano
ceremonialu.
Tačiau
isto
riškas susitikimas Baltuo
siuose Rūmuose buvo tarp
Carterio ir pop. Jono Paulliaus II, „kurio mes amerikie
čiai niekuomet nepamiršime",
baigė pasakoti savo įspūdžius
Amerikos prez.
Carterio
asmeninis
a t s t o v a s prie
Šventojo Sosto ambasadorius
Wagner.
j . y.

LATVIŲ
PASIPIKTINIMAS
Latvius Švedijoje papiktino tele
vizijos programa „1940 metų karo
pavasaris", kur tarp kito buvo pa
minėta ir rusų įvykdyta Pabaltijos valstybių okupacija. Buvęs
švedų komunistų partijos vadas
H. Hagbergas pasirodė čia viešu
mon su savo istorijos suklastoji
mais ir savo požiūrių teigimais,
pvz.: „Aš pripažįstu, kad Pabal
tijo tautos priklauso Sov. Są
jungai; mes šias valstybėles
vadinome
„bulvių"
respubli
komis. Jos buvo negailestingo
fašistų režimo valstybės, kokias
tik galima įsivaizduoti" ir t.t.
Nors Pabaltiecių komiteto pir
mininkas dr. B. Hagard savo
metu per ribotą laiką mėgino šias
netiesas paneigti, latvių, estų ir
lietuvių pasipiktinimas, kurie tą
programą girdėjo, liko didelis. Tai
iššaukė protesto laiškų siun
tinėjimą Švedijos radiofono-televizijos valdybai. Protesto laiškų
rašinėjimas tęsiamas ir jį dar
ilgai reikėtų tęsti. Adresas: Till
Sveriges Radio, Radionaemnden,
10510 Stockholm. (t)

vietos valdžia. Kai Rožė pasakė, kad vietos miesto
taryba pasakė, kad tuos reikalus sprendžia tik
Maskva, jis vėl pakartojo, kad tai vietinės valdžios
reikalas, bet jokio dokumento nedavė.
Mes tęsėme darbą dabartinėje bažnyčioje. Kartą
laikiau pamaldas vokiečiams. Jų susirinko per 800,
netilpo bažnyčioje. Prieš pamaldas ir po pamaldų
teko išklausyti daug išpažinčių, pakriškštyti kūdikių,
palaiminti keletą sutuoktuvių.
Vieną naktį į mūsų namus įsiveržė 3 vyrai. Du iš
jų atrodė buvo įgėrę. Vienas jų pasakė, kad rytoj 3 vai.
atvykčiau į registracijos įstaigą. Pasakiau, kad esu
užsiregistravęs. Jie pasakė, kad mano registracija yra
neteisėta. Registratorė, kuri taip padarė, atleista iš
darbo. Kitą dieną nuvykau j registracijos įstaigą. Tas
pats vyras pareikalavo mano dokumentų, raudonu
pieštuku perbraukė registracijos štampą ir pasakė,
kad per 48 vaalandas iš Krasnojarsko išvažiuočiau.
Iš čia nuėjau į policijos būstinę ir išdėsčiau reikalą,
pasakydamas, kad Norilske policija man įsakė
atvykti į Krasnojarską ir įsiregistruoti. Policininkas
pasakė, kad aš iš čia turėsiu išvykti j Abankaną arba
Jeniseiską. Pirmasis buvo daugiau į pietus, o antrasis
— į šiaurę. Pasirinkau Abakaną.
Namie radau daug parapiečių. Jiems pasakiau,
kokie reikalai. Jie labai nusiminė. Pažadėjau juos
pagal galimybę aplankyti. Po poros dienų jie gausiai
susirinko į geležinkelio stotį manęs išlydėti. Kai
traukinys pradėjo judėti, aš tyliai sėdėjau prie vagono
lango ir galvojau apie Krasnojarską: per tuos tris
mėnesius ir čia daug padariau.

(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. liepos men. 9 d.
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Skubiai reikalinga lietuviškai
70-os ir Talman apyL — 2-jų butų
tono mokyklų komiteto pirmi
ir
angliškai kalbanti raštinės
mūrinis.
2
maš.
garažas.
Skambint
n i n k a s J. J. McDonough, įteikda
VIZmHIŲ KORTELIŲ
Vyčiai yra senosios lietuvių mas Audriuj Kantautui baigimo
po 5 vai. vak.
darbai tarnautoja mokanti ra
RIIKALŪ
emigracijos graži organizacija. Ją diplomą, savo žodyje pažymėjo,
TeL 7C8-827S
šyti mašinėle ir susipažinusi s u
Vizitinių
kortelių
naudojimas yra
kūrė ateiviai iš Lietuvos. D a b a r kad iš visų mišrios klasės jau
sąskaityba.
Geros
sąlygos.
gražus paproty*. Biznieriai jas pla
daugumą jos narių sudaro jau nuolių vyrų Audrius Kantautas
Skambinti
darbo
valandom!*
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
gimę ir augę Amerikoje. T a č i a u dėl savo gabumų,
mų atstovams turėti grasias vizi •Draugui", tel. 585-9500. Pra
pirmavimo
jų organizacijos darbas yra skir moksle ir klasės kultūrinėje veik
tines korteles.
šyti reikalų vedėją.
Kreipkitės j "Draugo" adminis
tas Lietuvai. Kiekvienu iškylan loje yra vienintelis priimtas į
-«S
traciją visais panašiais reikalais.
Susitarti telefoną
čiu svarbesniu Lietuvos ar lietu Amerikos tautinę garbės studen
ILN.'S and L-PJN.'s
Busite
patenkinti
mūsų
patarnavi
vių reikalu jie rūpinasi, rašo Raiš tų draugiją
OpeciDgs On Ali
(Naftional
Honor
mu.
Pleaaant surroundinga
kus senatoriams, kongresmanams Socioty). Audriaus fotogtafiįa ir
Cong-enlal co-workers
ir kitiems valdžios pareigūnams, biografinės žinios bus patalpin
TOP SAULRT
Bostono Aukštesniosios lituanistines mokyklos 1980 m. abiturientai, su savo
2644 W. 69th Street
pasiekdami net Baltuosius Rū tos ""VVho's W h o among Ameri mokytoju. Iš kaires: Danute šležaitž, Tadas Kulbis, mokyklos direktorius
iiitiiittiiifiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiitiiiiiit
PLAZA NURSING CENTER
8453 MAj-nard, N'Ues, nUnoto
mus, kad padėjus savo tėvų a r can High Schcols Studente" Antanas Gustaitis, Vida Simonaityte ir Gailė Rastonyte. Visi šie abiturien Tel. 737-7200 ar 737-8534
TEXk — M7-7000
protėviu ktraštui, jo žmonėms. Net 1980 m. laidoje. Mokyklos ates tai yra lietuviškų jaunimo organizacijų nariai, gerai baigė lituanistinę mo
ir mūsų vėlesnių ateivių atvyki tacija ir .paskelbti pasižymėji kyklą, per išleistuves buvo apdovanoti knygomis, o geriausiai išlaikiusioms
VYBAI IR MOTERYS
m
mas i Ameriką dalimi yra dėka mai Audriui Kantautui suteikia, egzaminus Vidai Simonaitytei ir Danutei šležaitei buvo padalinta ir buv. mok.
Lietuviškas restoranas su namu ir
vyčių, kurie tada rūpinosi, k a d kaip prisiųstame tėvams laiške Reginos Makaitienės skiriama kasmetinė piniginė premija.
Nuotr. Romo Šležo
įrengimais Marąuette Parko rajone.
MATUKE COfJPLE For
būtų pravestas įstatymas įsileidi rašo " W h o ' s W h o . . . " redaktorius
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
And
*
mui .pabėgėlių, kurie atsirado po ir leidėjas, Paul C . Krouse, sekan
sąlygos.
IŠKELTAS l BOSTONĄ
Dienraščio " D r a u g o " admi in near north synagogue. Apartmenl
II-jo pasaulinio karo. Vyčiai yra čias privilegijas: Audrius prista lapas išmargintas įvairiomis pa
2 butai — madini*. 68 ir Mapletikrai patriotinė lietuvių organi tytas gauti 1000 dol. stipendiją, reigomis: adjutanto, II ir III sky
wood. Labai tinka giminingoms šei nistracijoje galima pasirinkti į- plūs salary. Mušt speak Fng»«h Call
Kunigas Jonas Klimas, išbu
zacija. Dalis JŲ jau silpnai kalba iš E C I stipendijų fondo. Jis gaili rių viršininku, ūkio būrio vado,
moms.
vairių liaudies meno d a r b ų : me
Mr. Kovolorf —
vęs 12 metų Cambridge, Mass.
Mūrinis bungalow Brighton Parke.
lietuviškai, kiti jau ir visai n e m o  prašyti ir gauti mokslui pinigi komendanto, pulko teismo na
Nekalto Prisikėlimo lietuviu pa 15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par- džio, keramikos, drobės, taip
ka, bet jie myli Lietuvą, lietuvius nės paramos iš National Youth rio <k visa eile kitų, drauge eirapijoje asistentu išsikėlė į So. Bos iuoti. Geras pirkinys.
pat gražiai papuoštų lėlių.
ir dirba jų gerovei ir ateičiai. Jie Organizations
IŠNUOMOJAMA — FOR BENT
Didieji! n a n t ir tiesiogines pareigias.
Fund.
toną, §v\ Petro parapiją.
didžiuojasi visais Lietuvos ir lie Amerikos žurnalai, kaip T i m e ,
ŠIMAITIS REALTY
Buvo apdovanotas Gedimino
Apsilankykite j "Draugo" adCambridge jam buvo suruoštos
IŠNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) butas
Insurance — Incnme Taz
tuvių laimėjimais ir liūdi nepasi U . S. News and VVorld Report, ordinu IV laipsniu, Nepriklauso
|
ministraciją
ig pasižiūrėkite. Gal Brighton Parke. Suaugusiems.
Notary Public
atsisveikinimo
vaišės
su
progra
sekimais.
Today's Education, American Tea mybės medaliu ir Plieno Sparnu
i rasite kai ką padovanoti savo
'-.
Skambint 523-1588
ma. Programą ruošė klebonas
Rugpiūčio € - 10 dienomis Bos cher ir kiti savo ūiaidose atspaus garbės ženklu
2951 W. 63rd Street
I
giminėms
ar
draugamakunigas S . Saulėnas, parapijos
tone, Park Plaza viešbutyje, įvyks dina garbės studentų pavardes ir
1940 m. sausio 1 paskirtas 2-os
Tel. 436-7878 ar 839-5568 - Draugo" adresas: 4545 West IŠNUOM. 4 kamb. butas suauVyčių 67-sis seimas. Šio seimo trumpas biografines žinias. Ir to eskadrilės vadu, o vasario 16 pa moterų klubui padedant.
šiems. Marącette Parke.
proga bus apdovanoti atžymėji- kiu būdu kiekvienas pasižymėjęs keltas į majoro (laipsnį. Šias pa
6Srd S t . Cbieago, HL 60629.
Skambint 434-2813
Salė buvo gražiai išpuošta gė
mais keli asmenys, kurie yra nusi jaunuolis šalia savęs garsina ir reigas ėjo iki rusų okupacijos.
lėmis ir dideliu parašu Parengi
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilIlIlIlIllIUlilIlIH For rent 4-room heated apt. 2nd
pelnę Lietuvos ir lietuvių reika savo gimtojo krašto vardą.
Atvykęs į šį kraštą pradžioj mas buvo pradėtas Amerikos ir
floor. $195.00 per E0°nlams. Vienas jų yra Lietuvių e n 
Audrius Kantautas turi vyresnę duoną pelnė fabrike, bet kiek Lietuvos himnais. Kalbėjo klebo
•757 S. Artesian.
927-1094
ciklopedijos leidėjas Juozas Kapo sesutę, kuri yra aktyvi Bostono prakutęs įsigijo vištų ūkį .prie nas kunigas Simeonas Saulėnas,
SIUNTINIAI | LIETUVA
čius. Jam atžymėjimas suteikia tautinių šokių Ivaškų vadovau Avon, Mass., kurį n e tik atnauji ponia B Strokienė tarė porą žo
IŠNUOMOJAMAS Marauette Parke
Ir kitus kraštus
prie 72-os ir Francisco šviesus miega
mas už jo didelį kultūrinį įnašą jame ansamblyje ir brolį Aidą. no, bet ir gerokai praplėtė Nors džių; ji buvo ir .parengimo vado
U.S.A.
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. mas kamb. su atskiru įėjimu.
— lietuvių ir anglų kalbomis en Audriaus tėvelis, inž. Fel'ksas šis verslas nešė naudą, bet 7 vė. Dar kalbėjo P. Kirslis, EI. Va- We'll help you make tfie right movė
Cbieago, m . 80632, teL 927-5981
Skambint 778-1740
ciklopedijų išleidimą.
Antrasis Kantautas ilgametis Bostono Dra dienų darbas savaitėje nuo tam syliūnienė, K. Samalis, J. Tasoxeesxaeaeasai saeeaaeM r*-rr<f,——'-~—<~—~*
JEI G A L V O J A T E
yra angjMkonų kunigas iš Angli- f
IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas
sos ligi tamsos čiulpė jėgas, o me nienė. Meninę programą išpildė
jos, Michael Bourdeaux. BourdeMarąuette Parke. Teirautis
smuikininkas
Iz.
Vasyliūnas,
pa
PIRKTI
AR
PARDUOTI
tų našta lenkė pečius, tai prieš
10% — 20% — S0<& pigiau mokėsit
aux studijavo prancūzų ir vokie
TeL 737-7280
grojęs
Ave
Marija
ir
Kur
bakūžė
o i apdraudę ano ugnies tr automo
keletą metų likvidavęs jį nusi
Kreipkitės i
bilio pas mos.
čių kalbas. Būdamas anglų ka
samanota.
Kalbėjo
kun.
Jonas
pirko jaukią sodybą Medway mies
riuomenėj išmoko rusų kalbą.
FRANK Z A P 0 L I S
telyj, apie 30 mylių į pietvaka Klimas, pabrėžęs, kad prieš 12
BUDRAITIS REALTY C0.
MIS C E L L A N E O U S
Baigė Orfordo universitetą
su
metų
jam
irgi
buvo
suruoštas
rius nuo Bostono, kur ir užbaigė
Telef. — GA 4-8654
6606 S. Puteski Road
garbės pažymiais rusų ir prancū
S208y 2 West 95tb Street
iiuiinniiiiiiiiininnuiiuuiiiiniitiiiiHiii
žemiškąją kelionę. T e n pat ir pa priėmimas, linksmesnis kaip šian
zų kalbose. Vėliau jam buvo su
dien.
Paskutinį
žodį
tarė
klebo
laidotas birželio 23 d. po bažny
BRICKWORK • TUCKPOINTTNG
Tel. _ 767-0600
teiktas garbės pažymys ir iš teolo
nas S. Saulėnas Po kaffibų buvo
CHEMNEY REPAIR
tinių apeigų.
Inaependently owned and operated
gijos. 1959-60 metais jis studijavo
40 years experience in industrial,
laisvas pasikalbėjimas ir vaišės.
commercial and rezidential fcerk.
Paliko našlę agronome Biru
rūsy istoriją Maskvos valstybi
EL V.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
J. LEONARD — 458-8874
tę,
gim.
Petronytę,
sūnų
Algi
niam universitete. Grįžęs į Ang
CHGO. TEL. — 525-0M1
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
mantą, seseris Eugeniją Mališaus
liją, buvo įšv-enuntas kunigu. T a 
iiiiiiiiiiiiiimiiinuiiimiiiiimmiiiimiiii dimai ir pilna apdrauda.
kienę ir Birutę Martinkienę su
da parašė knygą apie Rusiją
TeL — WA 5-8063
MOKYKLOJE
iiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BUTŲ NUOMAVIMAS
vaikais ir vaikaičiais Amerikoje,
"Gpium of the People". Kiek v ė 
mirusio brolio vaikus su vaikai
liau kitą knygą apie religiją S o 
— Vienas kvailys gali užduo Namų pirkimas — Pardavimas
Paieškojimas
čiais Lietuvoje ir gerą vardą nuo ti daugiau klausimų, negu de
vietų imperijoj. Per Lietuvių jau
Audrius Kontautas
Prašau atsiliepti VYTAUTĄ PET
Draudimai — Valdymas
širdaus ir sąžiningo, pareigingo šimt protingų j juos atsakyti,
nimo suvažiavimą Europoje susi
RAUSKĄ, Adolfo ir Benignos Fabijopažino su lietuviais IT juos labai mos sambūrio narys, mielai daly vyro, tėvo, brolio, bičiulio — kas — sako profesorius.
KILIMUS IR BALDUS
navičiūtes sūnų, ar seserį LIUDUKE
KLUSIENĘ. Adr.: Brone Stangenberpamėgo. Išspausdino studiją apie vauja vietos kultūriniuose paren jį gyvą pažinojo.
Plauname
ir
vaškuojame
— N ė r a ko stebėtis, kad tiek
Notariatas — Vertimai
gienė, 1837 S. 51 Avenue, Cicero, EL
visų
roiių
grindis.
tikėjimo persekiojimą okupuoto gimuose, kaip radijo vaizdelių
Mirusiam ramybė, gyviesiems daug studentų susikirto per jū
TeL 858-1098.
je Lietuvoje "Land of Crosses".•• režisierius ir lietuvių literatūros
BUBNYS — TsL R E 7-5168
sų egzaminus, — atsako studen
užuojauta.
Skaitė paskaitas New Yorke, C h i - dailiojo žodžio skaitytojas. Linki
Stasys Griežė tas.
iiiuiinmiimnuimtmiiuiuiiimiiuiiiiH
cagoj, Kanadoj, Fordo Fundacija m e Audriui Kantautui sėkmės
J.
B A C E V I Č I U S
HniHtiHinuniiimrmiHiiiiiiiniinuitiin
paskyrė jam pinigų sumą jo studi moksle ir nepamiršti savo tėvų
6529 S. Kedzie Av. — 778-2238
jai apie religijų persekiojimą So žemės Lietuvos.
M. A. Š I M K U S
Licensed, Bonded, Insured
1»lH811imHllHIHlHI»ll»H]HUlMnUH»H
J. V. Sūduvas
vietų imperijoj.
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
I^OOME TAX SERVICE
tuvės ir vonios kabinetai. KeramiLietuvos Vyčiai, įvertindami jo
JTOTART PLBLIC
MIRĖ MAJORAS
4259 So. Maolewu^ teL 254-7450 į » * k t P 1 ^ 1 ^ ^ l a s s blocks.
darbus mūsų tautos kančioms iš
ALFONSAS SVILAS
D £ M ES I O
Smkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Taip pat daromi VERTIMAI.
kelti pakvietė jį su žmona į šį
GIMINIŲ iAkvietimai. pildomi
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
PILIETTBes PRAŠYMAI ir
seimą, kur jam bus įteiktas k a i p
Naktį birželio 21 d. savo na
palikit
pavardę ir telefoną.
iiiimmiiimiimiiiiiiimimimmiiimmii
kitokie blankai.
Lietuvos bičiuliui specialus atžy muose staiga mirė Lietuvos ikaro
•HiiiimHHumiiHiMJiiiiHiiHniuiumim
SERAPINAS — 636-2960
mėjimas. Dabartiniu metu jis yra aviacijos maj. Alfonsas Svilas, ei
immHHnnmmmiimniiiniuiiHuuiuMi
VVenstono kolegijos direktorius. damas 74 m ė t i s . Velionis jau ku
iiintiHiMiniHMtiiiuimiiiinuiitrniirmii
(Nr. 11) 51-15/55/
t; I-ralrią preUi) pasirinkimas ne- nmiiniiiiiiiiiiifiinniiiiiiiiiiiiiniiniiiin*
braiuciai H nrieni sandelio.
ris laikas ėmė skustis pašlijusia
PREMIJA PETRUI VISCINIUI sveikata, o šį pavasari teko net
C08H06 PABGEL8 EXFRESS
ligoninėje
pagulėti.
Bet
rūpestin
2501 W. 69 S t . CUcago, TSL 60829
1978 m. gegužės ir
JAV LB Švietimo Taryba už ge
Raiša URBONIENE atlieka
riausias Vilniaus imiversiteto 400 gos žmonos prižiūrimas buvo jau
1979 m. vasario
SIUNTINIAI Į UETUYA
pramogines dainas, kurias su
sukakties minėjimo radijo progra gerokai sustiprėjęs, ka; netikėtai
kūrė kompozitorius B. GORTtelet
—
925-27S7
Redagavo ir vardų rodyklę su
mas per lietuviškas radijo valan staigi mirtis nutraukė gyvybės
BULSKIS.
Vytautas
Valantinas
darė Jonas Dainauskas. Išleido
dėles paskyrė 3 premijas: Pirmoji siūlą.
iiiiiiiHmnimiiiiiiiiniuuuiiiiiiiiiiuiiu]
Garso režisorius Paulius J a Lietuvos vyčių seimui rengti komitetas Bostone, kartu su Informacijos ko Akademinė Skautijos Leidykla
500 dol. paskirta Laisvės Varpo
Velionis buvo gimęs 1906 m. misijos nariais. Sėdi iš kairės: A. Martus, M. Martus, L. Svelnis, R. Alekšiukonis.
Išleido GINTARAS,
Chieagoje 1980 m. 260 pusi. Kai 'mniiitmiiiiiiiHmimuimiinniiniiimi!
vedėjui P. Viščiniui, II-ji 300 lapkričio 19 d. Teisiu apskr. Al sander, L. VaHis. Stovi: J. Norinkevič, D. Averka.
į
filmų
i
r
plokštelių
gamyba, Holna su persiuntimu $5.85.
dol. — Danutei Kaškelienei, Kali sėdžių vals. Eidintaičiu kaime,
lywood, California,
fornijos Radijo klubo Los Angeles bet pagail tėvą tikras aukštaitis
ZV3T.
Užsakymus siųsti DRAUGO Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Kaina su persiuntimu $8.95
mieste vedėjai ir IlI-ji Romuį Ke- iš Utenos apylinkės.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
adresu.
Užsakymus
siųsti:
ziui, Laisvės Žiburio N e w Yorke
Pardavimas ir Taisymas.
Baigęs Telšių gimnaziją, dve
• DRANGAS, hStf W. 6Srd St.,
Illinois gyventojai dar prideda 30
vedėjui.
jus metus lankė Lietuvos univer
M I G L I N A S TV
Chicago} IL 60629
et. valstijos mokesčio.
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 iiiiiiiiiiintrrmrniiiiiiiiiliiilliiuiiliiilliiii
Mes džiaugiamės, kad Laisvės siteto Technikos fakultetą, bet
llIlHIIHIlIIIiniimiilHIHIlIllIililIIHIilIltll
Varpas taip gera; buvo įvertintas. pristigęs išteklių, studijas nutrau
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
!l!!!inill!lil!llllllliim!llllllll!ill!ll!11lltlt iiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRi
Laisvės Varpas yra gražus pasvyz- kė ir 1927 m. įstojo į karo mo
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
minnumiiniiiiuimumuimiiiiniriiim
dys, kuris savo .programose visada kyklos IX laidą, kurią baigė pir
lintuvai Iimet&mieji vamzdžiai ir ki
gražiai pamini visas mūsų džiaug mos rūšies gabumais.
S 0 P H I E BARČUS
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
1929 m. baigęs karo mokyklą
RADIO SEOfOS VALANDOS
smo ar liūdesio sukaktisTai dėka
Nau)a
Wheel alignment and balancing.
Lietuvių kaiua: nuo pirmaaiemo i>o
jo vedėjo vilniečio advokato Petro buvo pakeltas į leitenanto laips-1
Apdraustas
perkraustymas
Soflįos Ambrozevlirenėi
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
penktadienio perduodama nuo 4 *,
nį ir paskirtas ryšiu batalionan.
Viščinio.
Įvairių
atstumų
vai.
p.p.
iki
5:30
vai.
p.p.
per
tą
pa
and pipes. Tune-upa. Lubrication.
knyga
Cia būdamas baigė kariuomenės
čią Btotj. Šeštadieniais ir seKma
GABUS JAUNUOLIS
TeL
376-1882
a
r
b
a
376-5996
Change
of
oil
and
filtera.
Įdomiai pavaizduotos gyveni
ugniagesiu kursų U ilaidą žr tuoj
JIE DIRBA LIETUVAI

NAUJA VIETA
Valdis Real Estete

liaudies menas ir kitkas

"Drauge

• • •

OVI N G

V A L O M E

INCOME TAX

BELL REALTY

P L U M B I N G

A U Š R A

LIETUVA

LIK

SVEIKAS

TELEVIZIJOS

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

A. V I L I M A S
M O V I N G

Bostoniskiu Laimos ir Felikso
Kontautų jauniausias sūnus, Au
drius KontaojBtas aukščiausiais
pažymiais (pirmuoju) baigė Bos
tono aukštesniąją mokyklą rr šį
rudenį išvyksta studijuoti archi
tektūros inžineriją Prager Williams kolegijoje, Rhode Island
Mokyklos baigimo iškilmėse
John B. Hynes auditorijoje. Bos

buvo paskirtas tos Soomandos vir
šininko padėjėju,
1932 m. baigė Vytauto Di
džiojo kacininkų kursu aviacijos
III laidą ir buvo perkeltas i avia
cdjos rkariniinku korpusą. 1933 m.
baigė aukštą^ pilotažą ir netru
llcus buvo pakeltas į I rango ka
ro lakūnus, o po metu ir i kapi
tono Laipsnį. Jo karinės tarnybos

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

dieniais nuo s.3u iki sfMo vai. rylo
iMiiiiniiiifiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiuiuiiuiiiiiii
Talef. 4M-2413
14MAM.
7150 S. MAPLEWOOD AVE.
HiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimiii
CH1CAOO. DLL. 60629
in
iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiuiu Ap««»oka akalbtii diao DRAUGE.
am Ja Į i k r i n t i i įkaitoma* lto*

Perskaitę "Draugą", duokite
jį kitiems pasiskaityti.

Gyvenimo nuotrupos

mo iškarpos iš nepriklausomos
Lietuvos, Vokietijos stovyklų irAmerikos gyvenimo.
Kaina su persiuntimu $4.85
Gaunama Drauge, Marginiuo
se, Vaznelio krautuvėj ir kitur.
tuvių disaraMs, gi *kalram\i kaiKnygos mylėtojams — tikra
dovana.
«oa yra • > — •

iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimi

Radvila), Žiemos festivalio (D. ir visais kitais reikalais rūpino DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. liepos mėn. 9 d
Dundzilienė), salės tvarkymo (A si. Jie užpildė ir erdvų tautiniu
Milūnas), svečių priėmimo, pir šokių amphiteatrą. Dar didesnė
šia mirti. Lietuva vėl kelsis lais (Kanadoje) ,,Baitija", Chicagos mosios pagalbos (dr. A Glevec- padėka tiems čikagiškiams, kurie,
Mūsų mielai
(Pabaiga)
va ir nepriklausoma, ši šventė vyčiai, Omahos .Aušra", Chica kas) lėšų telkimo (J. Jakaitienė). stingant bilietų, atidavė juos sa
vo svečiams... Ačiū skautams ir
J- Talandzio žodis
A. -j. A. LISAI amžinybėn išėjus,
Baigjamosios pastabos
yra ir mūsų atsakymas pavergė gos "Suktinis", Clevelando, Gran
skautėms,
padėjusiems
palaikyti
dinėlės"
senjorai,
Toronto
„Atža
jams,
kurie
tariasi
,,išvadavę
Lie
Jonas Talandis, ilgesnį laiką
Prieš šventę buvo išleistas ir
jos tėvelius ARŪNĄ ir BIRUTĘ BLLNSTRUBUS. seaenešęs didžiausią šventės ruošos tuvą" 1 Toliau ragino visus dirb lyno" senjorai, Toronto „Ginta šventės metu platinamas dailus tvarką.
liūs ir kitus artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime.
Taigi, jei VI-j i Tautinių šokių
naštą kaip švento' rengimo ko ti Lietuvos labui ir baigė himno ro" senjorai, Baltimorės „Aras", programinis leidinys, gausiai
šventė
pasisekė,
tai
tik
dėlto,
kad
miteto pirmininkas, pasididžiuo žodžiais — „Vardan tos Lietuvos Illinois-Wisc ,,Klumpės" senjo iliustruotas. Ten pateikta labai
"Nerijos" Tunto "Ventės" Laivo
damas pareiškė, kad ši šventė vienybė težydi!" Ši LB pirminin rai, Downers Grove „Aras", Chi vertinga medžiaga — tautinių šo Lietuvių Bendruomenės vadovy
Seses ir Vadovės
sutraukė daugiau kaip 11,000 ko kalba taip pat buvo visų susi cagos „Tėviškės" veteranai, Mont- kių grupių ir muzikinių vienetu bei pasisekė sutelkti šiam vienam
kilniam
reikalui
gyvosios
lietuvy
realio
„Gintaro"
senjorai,
Denve
lietuvių. Kreipdamasis į Chica rinkusių labai šiltai sutikta.
istorija, nuotraukos, šokėjų, cho
rio „Rūtos" senjorai, Chicagos ristų bei muzikantų sąrašai ir ki bės pajėgas.
gos mere, jis pareiškė, kad jeigu
Bronius Kviklys
„Grandies" veteranai, Chicagos ta labai naudinga medžiaga. Vi
Chicagoje būtu halė, talpinanti
Prisiminti šventės ruošėjai
20,000 dalyvių, ji būtų taip pat V. Kutkus nuoširdžiai dėkojo „Žilvyčio" veteranai, Londono so 228 pusi. Leidinio redaktorius
pripildyta lietuvių. Gal būt jų su šios šventės pranešėjoms — Sta „Sugrįžk, jaunyste", Hamiltono Jonas Baris. Kiti redakcijos nariai
sirinktų ir 30,000 — jeigu būtų sei Klimaitei-Pautienenei (iš „Gyvataro" veteranai, Detroito — A Sutkuvienė, A Kazakevi
tiek vietų. Toliau kalbėdamas pa Los Angeles) ir čikagiškei Vili Šilainės" veteranai, Chicagos „Lė- čius. Deja, beskubant ruošti įsi
sidžiaugė kovojančios
lietuvių jai Kerelytei. Toliau pristatė šio tūno" veteranai LB Los Angeles brovė ir kai kurių netikslumų. East Chicago, Ind.
tautos ryžtu, ypač paskutine je šventėje dalyvaujančius anks spindulio" veteranai, RochesteJAV Lietuvių Bendruomenė,
mus pasiekusia žinia, kad ten tesnių švenčių vyr. vadovus: I- rio „Lazdyno šaknys", Omahos prieš tai suruošusi penkias masi
GEGUŽINĖ
buvo surinkta 148,000 parašų, osioB —Bruno Shotą, II — Bro „Aušros" veteranai, Brighton nes tautinių šokių šventes, ir šią
Šių metų liepos 13 d. 1 vai.
reikalaujančių grąžinti katali nių Nainį, V-osios Bronių Juode Parko Ut mokykla, Dariaus Gi ruošdama įdėjo daug pastangų
po
pietų gražiame Jonynų so
rėno
lit
mokyklos
mažiukai,
Chi
kams iš jų išplėštą Klaipėdos lį ir dabartinės — Joną Talandį.
bei
ryžto.
Žinoma,
čia
daug
pa
de,
Chesterton, Indiana, įvyks
bažnyčią. Tai istoriškas įvykis Nebuvo užmirštos vyr. šokių va cagos K. Donelaičio mokyklos darė Rengimo komitetas, Jono
L.
B-nės
East Chicagos apylin
„Turime didžiuotis ir lietuvišką dovės: Matulaitienė, Silingienė, mažiukai, Lemonto Maironio mo Talandžio vadovaujamas, minė
ja išeivija, o taip pat nepamiršti Breichmanienė, Pupienė, L. Sa- kyklos mažiukai, Cicero „Rate tos komisijos, šokių vyr. vadovė kės valdybos rengiama geguži
brolių sesių Lietuvoje, kenčian gys. šiltu žodžiu paminėti muzi lis" (mažiukai), Toronto „Gin Nijolė Pupienė, dirigentas Faus nė. Gegužinės rengėjai daly
taro" jaunimo grupė, Detroito
viams pasiūlys lietuviškų val
čių žiaurią priespaudą".
kai: A. Modestas, A Vasaitis, F. "Žiburio" lit. mokykla, Marąuet- tas Strolia ir visa eilė šiame ra
gių, šeimynišku stiliumi paruoš
Strolia ir kiti darbuotojai.
Tautiniai šokiai
te Pk lit mokyklos mažiukai, šinyje anksčiau minėtų ir nesu tus pietus. Veiks turtingas ba
Šventė baigta jos dalyvių, sve Los Angeles „Spindulio" mažių- minėtų asmenų, dažniausia tylių, ras ir be sustojimo gros Rai
Pats šokių repertuaras buvo čių, choro ir orkestrų sugiedotai
bet labai darbščių darbuotojų.
buvo vykusiai parinktas ir, turint -'sugrota giesme „Lietuva bran-Į^!' T o r o n t o ^ f i d y n o " mažių- Padėka tenka grupių vadovams, mondo Pečiulio plokštelių mu
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
galvoje didžiulę šokėjų masę, ge gi". Šokėjai vikriai paliko savo kai.
-ėms, kurie dažniausia labai sun zika. East Chicagos apylinkės
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
rai išpildytas. Pagal tradiciją, šo sceną. Paskutiniai išžygiavo ma
Muzikiniai vienetai
kiomis sąlygomis sutelkė ir pa valdyba kviečia visų kaimyni
nių
apylinkių,
o
ypatingai
East
kiai pradėti lietuvišku „suktiniu". žųjų šokėjų grupė, nešdama ža VI šokių šventės jungtinį cho ruošė šokėjus. Padėka visiems šo
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Toliau sekė „sukčius", „blezdin lią plakatą su įrašu baltomis rai rą sudarė šie Chicagos chorai: kėjams, ypač veteranams, jaunų Chicagos lietuvius šioje gegu
gėlė" — juos sušoko studentų dėmis: „Iki pasimatymo VII šo Operos choras, „Dainavos" me jų šokėjų tėvams, mokytojams, žinėje gausiai dalyvauti. Lau
4330-34 So. California Avenue
grupės šokėjai. „Prienų suktutę" kių šventėje 1984 metais".
no ansamblis, Vyčių ir „Tėviš rėmėjams bei aukotojams. Garbė kiame atsilankant daug bendTelefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
atliko jaunių grupės šokėjai, „ves
kės" parapijos chorai. Jungtinio visiems, kurie negailėjo nei lėšų, ruomenininkų, anksčiau gyve
Šokėjų grupės
tuvių polką" ir ,,čigonėlį" — stu
choro dirigentas Faustas Strolia. nei ryžto iš tolimų kraštų bei nusių ir dirbusių East Chica
4605-07 South Hermitage Avenue
dentų grupės šokėjai. Jauniai dar
Nepaprastai daug darbo va šventės jungtinis liaudies instru lietuvių kolonijų į šventę atvykti. gos apylinkėj, svečių iš Gary
Telefonas- — YArds 7-1741-2
išpildė „kalvelį" ir „dzūkų pol landų paskyrė visų tautinių šo mentų ansamblis susidėjo iš šių Pagaliau reikia dėkoti ir čikagiš- Šv. Kazimiero parapijos, Beverką", studentų grupės — „oželį", kių grupių šokėjai ir vadovai. muzikinių vienetų: Chicagos kank kiams, kurie nuoširdžiai pasitiko ly Chores Lietuvių klubo, atsto
„rugučius" ir „suk, suk ratelį". Štai jų eilė (pagal lygiavimo lininkių ansamblio, Clevelando šokėjus, suteikė transportacijos vų iš L. B-nės Vid. Vakarų apy
Pastarasis, naujas šokis, N. Pu- tvarką):
Pittsburgo
„Neris", „Čiurlionio" instrumentų ansamb priemones, juos vežiojo, maitino gardos ir kr. valdybos. V. A
pienės rūpesčiu sukurtas specia Montrealio „Gintaras", Bostono lio, Montrealio „Gintaro", Toron
liai šiai šventei.
„Sambūrys", Lemonto „Spindu to Stepo Kairio muzikinio viene
Po pertraukos šokių programa lys",
D. Britanijos „Lietuva", to, Clevelando šv. Kazimiero mo
buvo tęsiama. Vaikų grupės šo Baltimorės „Kalvelis", Brocktono kyklos LM liaudies instrumen
A. f A. VYTAUTUI GRINIUI
kėjai vieni ar su jauniais pašo „Sūkurys", Philadelphijos .Auš tų ansamblio ir B. Pakšto veda
c
ko „dyvus", „šeinį", „noriu mie rinė", Omahos Aušra", Jaunimo mo Chicagos liet birbynių an
rnirus, liūdinčioms seserims dr. LAIMUTEI ŠMULKŠTIELaidotuvių Direktoriai
go", veteranų šokėjų grupės — centro Chicagoje
ansamblis, samblio. Jungtinio liaudies instru
NEI,
ALDONAI
BRIŠKAITIENEI
ir
PRAURIMEI
MU„šustą", „siuntė mane motinėlė", Muencheno
(Vak Vokietijoje) mentų ansamblio dirigentas taip
„žėkelį". Studentų grupės —„žio „Ratukas", Toronto „Atžalynas", pat Faustas Strolia.
RINIENEI su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
gelį", o studentės merginos ne Los Angeles „Spindulys", „Ne
.
Tel. 737-8600-01
Komitetas ir komisijos
paprastai gražiai išpildė visų la munas" San Francisco .Vakarų
Faustina ir Mečys Mockevičiai
bai mėgstamą
„sadutę"; ypač vaikai" Detroito .Audinys", Chi
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Šventės rengimo komitetas: Jo
įspūdinga buvo dar nematyta sa cagos šaulių „Vytis", Clevelando nas Talandis (pirm.), N. Pupie
Tet. 422-2000
dutės pabaigos atmaina, kai vi „Grandinėlė" Než Jersey „Lieps nė (programos vadovė), F. Stro
sos šokėjos sukuria gražią žydin na", Toronto „Gintaras", Chica lia (muzikinis vadovas), R. Ručių rožių puokštę. Šokių repertu gos „Grandis", Vasario 16 gimna daitienė, D. Dundzilienė, Br. Juo
aras baigtas taip pat visų labai zijos Vak. Vokietijoje grupė New delis, M. Jakaitis, G. Gobienė, G.
mėgiamu „malūnu", reikalaujan Yorko „Tryptinis", Chicagos „Žil Čepaitytė, J. Raginienė, A Sut
čiu iš šokėjų greito tempo, di vytis", Hamiltono „Gyvataras", kuvienė, D. Gotceitienė, A. Kemirus, jos vyrui ANTANUI IVANAUSKUI, sūnums
džiulio ryžto ir geros sveikatos... Detroito „Šilainė" Chicagos .Gi zys, A Rudis, R. Gierštikaitė,
CESIUI ir JURGIUI GELEŽIŪNAMS ir jų šeimoms reiš
Reikia pasidžiaugti, kad net ir ja", Lemonto Maironio mokykla, VI. Palubeckas, A Trinkūnas, K
kiame nuoširdžią užuojautą.
gerokai komplikuotus šokius vi Chicagos ,Aidutė", Chicagos Da Cijūnėlis, Sv. Goteeitas, J. VazLietuvių Namų Savininkų ir Gyventojų Draugija
sos grupės gražiai atliko. Kur rei riaus Girėno lit mokykla, Chi nelis, dr. Alg. Gleveckas ir k t
kia, reiškėsi švelnumas, lyrišku cagos aukšt. lit mokykla, Hart
Buvo sudarytos ir veikė šios
Union Pier, Michigan
mas (ypač blezdingėlėje, sadutė fordo „Berželis", Melrose Parko komisijos su savo vadovais: ban
MARQUETTE FUNERAL HOME
„Tėviškės" grupė keto (S. Džiugienė), bilietų pla
je), kitur vėl vyriškas ryžtas „Klumpė",
(oželis, rugučiai). Nereikia kar Chicagoje, Kenoshos-Racine „Bi tinimo (G. Rimienė), foto kores
TĖVAS IR SŪNUS
toti, kad žiūrovai labai šiltai šo jūnas", Denverio „Rūta" Roches- pondentų (V. Jasinevičius), Lai
kėjus sutiko ir nesigailėjo jiems terio .Lazdynas", Chicagos ,,Švy- mėjimų (Edv. Lapas), Leidinio
Mylimam broliui
2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago
turys", Chicagos .Rambynas' (J. Baris), registracijos (R. Rėkovacijų.
Marquette Parko lit mokykla, laitienė), transportacijos ( A Po1410 So. 50th Av., Cicero
A. f A. VYTAUTUI GRINIUI
Vyt. Kutkaus kalba
Baltimorės „Ratelis" Londono cius), šokėjų susipažinimo (L
Tel. 476-2345
mirus, jo seserims ALDONAI BRIŠKAITIENEI, LAIMAI ŠMULKŠŠventės uždaromąjį žodį pasa
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI
TTENEI ir PRAURIMEI MURINIENEI bei jų šeimoms nuoširdžią
kė jos vyriausias šeimininkas —
užuojautą reiškia
JAV LB pirmininkas Vytautas
LYDIJ A JAKOVTCKIENE
Kutkus. Jį pradėjo žodžiais „Va
EEENA REPŠIENĖ
lio šokėjams!" Toliau — „Tie
HENRIKAS BUŠACKK
ELENA ir ALEKSANDRAS ZUJAI
2300 šokėjų yra lietuvių tautos
ir Lietuvių bendruomenės atei
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tis. Tauta, turinti tiek daug ir
tokio gražaus jaunimo, nesiruo-

DIDINGA LIETUVIU MANIFESTACIJA

MŪSŲ

kolonijose

EUDEIKIS

Mažeikai Evans

A. + /L Julijai IvanauskieneUGcleiiūnienei

PETKUS

KELIONfc Į MIRTĮ
(Atkelta ii 2 piL)
mirė 1942. III.
Steponas Vaitkevičius, g. 1886
gdmn. dir , Linkuva, šiaudių aps.,
mirė 1942. I Sverdlovsko kone
stov. prie š. Uralo.
Vincas Vilkaitis, g, 1892 m., dr.
prof. Žemės ūkio Akademijos rek
torius, Dotnuva, Kėdainių aps.,
mirė badu 1943. H. 18 Trofimovsko saloje, Arkties srityje; žmona
Sofija, g. 1898 m,, mkt., mirė
apie 1948 m. Jafitutske pakriku
sių nervų ir skorbuto įveikta.
Bronė Vilkanienė, g. 1908 m.,
mkt, Viešintos, Panevėžio aps.
Sibire mirė 1941. XII. 25.
Česlovas ZubrkJki, 37 m., ūkin.
Kovaičiai, Giedraičiu vis., Uk
mergės aps., Sibire mirė 1942 m.;
motina — Juzefą, 68 m., šeim.
mirė Sibire.
Petras Žiaugra, 49 m., ūkin.,
Dafeikinėlės k., Akmenės vis., Ma
žeikių aps., mirė 1941 m ui Ura
lo.
(Pabaiga)

Mylimai Motinai mirus,
SoL PRAURIMEI RAGIENEI
Ir jos šeimai reiškiame gilią užuojauta.

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 SO. LITLAMCA AVE.

Petras Dūda
Rita ir Petras Dūdai

Giedros NaiYytytei-GwUiiiki«ntf
KOMPOZICIJOS

2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 6<>th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL
Tel. 074-4410

4348 SO. CALIFORNIA AVE.

13.00

LAIKAI

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS

PETRAS BIELIŪNAS

NOMCIAU SKRISTI — Naujos dainos mftftkeu ir Jra12.00
— Sopranai m piano akompaniVIEŠPATIES
PASAULIS

Tel. YArds 7-3401

140
— Populiarių dainų dklaav
Kaina $2.00

UiMkynm a**ti DRAUGAS, 4646 W.
CUe»fO, m. 80629. UUnojaua gyventojai prideda 5% tak*j-

Tel. LAfayette 3-3S72

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITLAMCA AVE.

Tel. YArds 7-1138-3Q

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-l<»il

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th W . CICERO. 111

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. liepos mėn. 9 <L

x Dr. Jonas ir muzikė Ni
jolė Hienai su šeima iš Richmond Hill, N. Y., buvo atvykę
į Chicagą dalyvauti Tautinių
šokių šventėje. Ta proga jie ap
lankė "Draugą", susipažino su
naujomis spaustuvės mašino
mis, kalbėjosi su redakcijos na
riais ir įsigijo knygų už dides
nę sumą. N. Ulėnienė turi mu
zikos mokyklą ir kuria lietuviš
kas kompozicijas. Dr. J. Ulėnas vadovauja didžiulei įmonei.
x Pavergtu tautu komiteto
svarbus posėdis demonstraci
joms besiruošiant kviečiamas
liepos 9 d. 7:30 v. v. Latvių na
muose (4146 N. Elston Ave.).
Pavergtų tautų demonstracijos
bus liepos 19 d. 12 v. prie ro
tušės, Chicagos miesto centre.
x Teodoras Blinstrubas lie
pos 5 d. Tautinės Sąjungos su
važiavime Chicagoje Tautiniuo
se namuose susirgo širdimi. Dr.
V. Dargiui globojant, greitosios
pagalbos automobiliu nugaben
tas į Šv. Kryžiaus ligoninę pa
mažu sveiksta.

x Dr. Vytautas Dambrava,
pastaruosius kelerius metus dir
bęs aukštose pareigose JAV at
stovybėje
Salvadore, Centro
Amerikoje, grįžo namo ir, kaip
diplomatinėje tarnyboje priim
ta, po 50 metų amžiaus sukak
ties išėjo į pensiją. Kurį laiką
dr. V. Dambrava su žmona vie
šėjo pas M. ir Ant. Rudžius, o
liepos 8 d. išvyko į Washingtoną, D. C , paskutiniams do
kumentams sutvarkyti. Šia pro
ga aukštasis svečias du kartus
aplankė "Draugą", painforma
vo apie Salvadoro neramumus
ir pavojus tam kraštui ir visai
Centro Amerikai. Dr. V. Dam
brava pažadėjo bendradarbiau
ti "Drauge".

CHICAGOS
ŽINIOS
PLAUKĖ 37 MYLIAS
Mokytojas, plaukikas
Jon
Erikson, 2 5 m., liepos 4 d. at
plaukė į Burham uostą, netoli
Buckingham fontano, plaukda
mas iš Michigan City. Jis plau
kė 19 vai. ir 45 min., perplauk
damas 37 mylias. Jis jau 6
kartus yra perplaukęs Anglų,
kanalą.
UŽSIMUŠĖ BĖGDAMAS
N U O POLICIJOS
Įtardama, k a d važiuojama
vogtu automobiliu, policija ėmė
vytis. įtariamasis
Chicagoje
lėkė iki 90 mylių, tačiau jud
riame skersgatvy susidaužė su
sunkvežimiu.
S u įtariamuoju
važiavęs L. Reynolds, 30 m.,
buvo užmuštas, o bėgantį au
tomobilį vairavęs Cl. L. Medlock, 31 m., patrauktas teis
man.

x Teresė ir Algimantas Ge~
čiai iš Philadelphijos po Tauti
nių šokių šventės ir įvairių su
sitikimų aplankė "Draugo" re
dakciją, painformavo apie sa
vo veiklą visuomeniniuose ir po
litiniuose darbuose ir ateities
planus. T. Gečienė yra Phila
GRIEŽTESNĖ BAUSMĖ
delphijos LB apylinkės pirmi
Ulinois gubernatorius pasira
ninkė, inž. Alg. S. Gečys yra
šė
įstatymą, kuriuo, jeigu kas
JAV LB krašto valdybos narys
trečią
kartą nubaudžiamas už
ir Visuomeninių reikalų tarybos
pirmininkas. Jis džiaugiasi la nusikaltimą vartojant prievar
bai pavykusią politine konfe tą, tai jis bus uždaromas į ka
lėjimą visam gyvenimui.
rencija Washingtone.
ŠEIMOS KOMEDIJA
x Ignas ir Dangina Budriai,
buvo iš Cincinnati, Ohio, į Chi
Organic teatras, kuris su
cagą atvykę, lankėsi VI Tau- j gastrolėmis y r a važinėjęs po
tinių šokių šventės parengimuo Europą ir pernai iš įvairių fon
se, rinko medžiagą parodėlei. dų gavęs daugiau kaip 200,000
Užsukę į "Draugą", įsigijo lie dol. paramos, dabar savo būsti
tuviškų knygų, susipažino s u nėj 4520 N. Beacon, Chicagos
spaudos darbais, tarėsi s u dien šiaurėje, stato poetės, rašytojos
raščio vadovais, paliko 10 dol. Pat Rahmann komediją "A Deauką. Dėkojame.
cent Life".

x Chicagos mero įstaiga lie
pos 9 d., trečiadienį, rengia Chi
cagos pietinės dalies (į pietus
nuo Congress Blvd.) senjorams
pikniką McKinley parke prie
Western ir 39 g. Pradžia — 10
vai. Bus vaišės ir meniniai pa
sirodymai. Lietuvių pensininkų
x Vilija Mickevičiūtė iš Burvaldyba prašo narius burtis vie
noje vietoje. Vieta bus paženk lingame, Calif., dalyvavo Tau
tinių šokių šventėje, aplankė sa
linta tautinėmis vėliavėlėmis.
vo artimuosius. Taip pat aplan
x Elvyra ir Arvydas Krausai kė "Draugą", susipažino su lie
iš Albertos (Kanadoje) su šei tuviškos spaudos darbais ir įsima buvo atvykę į Chicagą ir da gijos naujų knygų.
lyvavo Tautinių šokių šventėje.
x Dr. Dana ir A. Vitkai i š
Lydimi čikagiškės Marijos Bulakienės, atvyko į "Draugą", Palos Hts., EI., pasinaudodami
apžiūrėjo spaustuvę, įsigijo kny papigintų knygų išpardavimu,
gų. Arvydas yra Australijoje buvo atvykę į "Draugą" ir įsi
mirusio žinomo skautų veikėjo gijo naujų knygų už didesnę
sumą.
Antano Krauso sūnus.
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RATILU
Tokiu pavadinimu išleistas K
Donelaičio aukštesniosios Ut
m-los metraštis. Spaudai pa
ruošė ir redagavo Danutė Bindokienė ir Regina Kučienė. Nuo
traukos ir užsklandos Jono Tamulaičio. Išleido tėvų komite
tas. Viršelis Jono Maleiškos.
Spaudė M. Morkūno spaustuvė.
Didelio formato, 136 puslapių.
Gausu
nuotraukų.
Nemažai
straipsnių ir eilėraščių, kuriuos
sukūrė aukštesniosios mokyklos
mokiniai šiais 1979-80 mokslo
metais. Pradžiai spausdinamas
vienas eilėraštis iš šio metraš
čio.
NORIU BCTI INŽINIERIUMI
Jei aš dabar gyvenčiau lais
voje Lietuvoje, aš turėčiau eiti
į mokyklą šešias dienas savai
tėje. Ten aš žaisčiau futbolą.
Būčiau geras vaikas ir klausy
čiau mamos. Kartais nenuei
čiau į mokyklą. Klausyčiau ra
diją ir mosčiau pamokas. Val
gyčiau kotletus ir lenktyniau
čiau su draugais.
Gerčiau
"Coke". A š užaugčiau geru in
žinieriumi.
Kęstas Parakininkas, 5 sk.

įsteigtos
Lietuvių Mokytojų
{steigtos Lietuvių

Sąjungos Chicagos

skyriaus

Chkago, IL 00629
GIMINĖS APLANKĖ MUS

RATILAI
|mesk akmenuką į ežerą tylų,
Ims plėstis tolyn ir tolyn ratilai.
Jie niekad nesiskiria vienas nuo kito,
Kartu mirguliuos, kol sutiks juos krantai.
Taip ir mes atėjom į pirmąjį skyrių, —
Kaip tas akmenukas tyliam ežere...
Mes augom ir mokėmės daugelį metų,
Koi pasiekėm aštuntą klasę šiandien.
Jau laikas mums tarti "sudiev" šiai mokyklai,
Bet čia nesibaigs lietuvybės tąsa:
Mes piėsimės, kaip ežere tie ratilai, —
Mūs pėdas užpildys naujoji karta.
Kr. Donelaičio lit.

JAUNIMO PROBLEMOS
Šių dienų jaunimas turi daug
problemų. Viena jų yra ne
drausmingumas. Jaunimas ne
nori klausyti tėvų ar suaugu
sių. Jie jaučiasi, kad viską ži
no. Taip pat jaunimas nenori
prisiminti atsakomybės.
Kita problema yra gėrimas
svaiginamų gėrimų ir rūkymas.
Šie dalykai jiems yra nauji. Jau
nuoliai,
norėdami
pasirodyti
draugam, geria ir rūko. Būda
mi jauni, nesupranta, kad jų
kūnai dar auga ir degtinė la
bai pakenkia proto vystymuisi*
Be to, suaugę neduoda jiems
gero pavyzdžio patys gerdami.
Kai jaunimas pripranta rūkyti
ir gerti, tai vėliau yra labai sun

Dana Polikaitytė,
m-los VIII b klasės mokinė

MANO DRAUGAS IR AŠ

Velykos buvo labai linksmos
man. Mano močiutė ir senelis
buvo atvažiavę iš Pittsburg'o.
Velykų dieną tėvelio tėvas at
važiavo pas mus pietums. Ma•ma buvo paruošusi skanius pie
tus. Mama iškepė avienos. Man
aviena labai patinka.
Beveik pamiršau paminėti,
kad Velykų kiškis mums atnešė
daug saldainių ir po didelį dirb
tinį kiškį.
Man buvo labai linksma, kad
mano dėdė, pusseserė Ilona
mus aplankė iš Connecticut val
stijos. Mes juos retai matome.
Dona jau beveik trijų metų.
Man buvo smagu su ja žaisti.
Taip ir prabėgo Velykų šventės.
Andrėja Jakutytė,
Clevelando Šv. Kazimiero lit
m-los 5 sk. mokinė. -"

Aš turiu gerą draugą. Jis yra
mano pusbrolis. Jis žaidžia su
manim. Jis man dažnai sako:
"Erikai, ar tu nori žaisti šau
tuvais?" Aš jam sakau: "Taip!"
KELIONĖ Į ROCHESTERl
Kartais jis miega pas mane.
Clevelando "Čiurlionio" lietu
Man patinka, kai jis atvažiuoja
pas mane.
Erikas Naujokas vių liaudies muzikos instrumen
tų orkestras buvo pakviestas į
MANO ŠUNIUKAS
Rochesterį.
Mes išvažiavome
Aš turiu šuniuką. Jo vardas
gegužės mėn. 5 d. — šeštadie
Oliver. Jis man patinka, nes
nį 7:30 vai. ryto. Susitikome
yra gražus. Jis yra baltas, ma
visi prie Lietuvių namų. Su mu
žas, bėginėja labai greitai. Ir
mis važiavo p. O. Mikulskienė,
mano močiutei patinka.
Jis
kuri moko kanklininkes. Važia
miega pas mano mamytę ir tė
vome dviem didelėm mašinom.
tę.
A š važiavau su p. Bankaičio
Paulius Atkočiūnas, mašina. Antroji mašina buvo
Abu Lemonto "Maironio" lit. mokytojo J.2 Vyšnionio. Va
m-los 2 skyriaus mokiniai, žiuoti buvo labai smagu. Mes
kalbėjom, kiti miegojo. Nė nepajutom, kaip mes nuvažiavom.
Pavalgėm, paskiau ėjom į re
peticiją. Po repeticijos mus iš
skirstė į šeimas. Truputį pasilsėjom. Paskiau gražiai apsirengėm ir mus nuvežė į vaka
rą — Disco. Pavalgėm gerą
vakarienę ir šokom disco. Grį
žom jau pavargę ir ėjom mie
goti. Sekmadienio rytą ėjom i
bažnyčią. Po pamaldų paval
gėm priešpiečius ir važiavom į
Nazareth Art Center — ma
žąją tautinių šokių šventę. Mes
grojom, o "Lazdyno'' šokėjai
šoko. Buvo labai gražu. Vi
siems labai patiko. Po koncer
to susirinkom savo daiktus ir
važiavom atgal į Clevelandą.
Clevelande buvom 12 valandą
nakties. Aš labai patenkintas
kelione. Esu visiems dėkingas.
Tauras Bublys,

NORIU BCTI ŪKININKAS
Jei aš gyvenčiau Lietuvoje ir
rusų ten nebūtų, aš gyvenčiau
trijų aukštų name kuriame
nors mieste. Aš norėčiau būti
ūkininkas. Aš padėčiau savo
tėtei dirbti Jodinėčiau arkliais.
Man patiktų gyventi, n e s ten
yra daug giedrių dienų. Būtų
daug darbo, nes turėtume 400
ŽUVO PENKI
akrų žemės. Man Lietuvoje la
Hgąjį liepos 4 d. savaitgalį bai patiktų.
Chicagoje žuvo penki žmonės
Paulius Daniliauskas, 5 sk.
automobilių nelaimėse.
Abu Dariaus Girėno lit. m-los
POLICININKAI
SU
x
Virginija
Remezienė,
niuX Marija ir Juozas Gailai iš
mokiniai.
NARKOTIKAIS
Ellicott City, Md., buvo atvykę jorkiškė, nusipirko "Drauge"
MIŠKE
Du Chicagos pokcininkai: D .
j Chicagą dalyvauti Tautinių šo- knygų apie Lietuvą anglų kal
Miške auga daug įvairių gė
Vogwill, 33 m., ir jo brolis Ja
kių šventėje. Šia proga jie ap- i °a
lių.
Medžiai seni ir gražus au
mes, 29 m., sugauti įsivėlę į
lankė "Draugą", pasikalbėjo su!
narkotikų spekuliaciją. Abudu ga visur. 0 grybų stori kotai
redakcijos nariais, įsigijo naujų
iš po lapų išlenda.
areštuoti.
leidinių, susipažino su spaudos
Dažniausiai miške teka ma
darbais. Juozas Gaila yra bu
MOTERIS IŠGELBĖJO
žas
upelis, kur žuvytės plaukia
vęs JAV LB krašto valdybos
Smulki, 9 2 svarų moteris Joy ir kur varlės Šoka. Upelio van
ir Kultūros tarybos pirminin
Granam. 2 1 m., sekmadienį iš duo švarus; o akmenėliai jo dug
kas. Dabar jie abu darbuoja
Michigano ežero išgelbėjo du ne maži ir apvalūs.
si Baltimorės LB apylinkėje,
vyrus. Kai išgirdo pagalbos
Miške gyvena stirnos, lapės
nes dėl tarnybos turėjo čia ap
šauksmus i š ežero, Joy tuoj
ir daug kitokių žvėrių. Miškas
sigyventi. Jie nusipirko net už
ėmėsi juos gelbėti. Ji buvo iš
yra jų namai.
74 dol. naujų leidinių
ėjusi gelbėjimo kursą KenMiške gražu, ramu, gali gir
wood akademijoje. Ji priplau
Clevelando šv. Kazimiero lit
x Antanas Mažeika, visuo
dėti anksti iš ryto kaip paukš
kė
prie
gelbėti
šaukusių
vyrų.
m-los mokinys.
menės veikėjas, iš Los Angeles,
čiai čiulba, kaip varlės kalbasi
Moteris viena ranka apkabino
Cal., buvo atvykęs į Chicagą
vienos su kitomis.
vieną, kita kitą ir kojomis
kitko, senuką paklausė:
dalyvauti Tautinių šokių šven
Pavasarį medžių pumpurėliai
plaukdama
išvilko
į
krantą.
Iš
PieSė
Vėjas
Lhilevicius,
Manąuette
Paiko
Bt.
mokykPrie
partizano
kapo.
tėje. Aplankęs "Draugą", pa
— Seneli, kokį tu pieną geri
pradeda sprogti, gėlių žiedai at
gelbėtieji J. Svans, 32 m., ir
los
mokinys.
sikalbėjo su redakcijos nariais
—
avių ar ožkų?
sidaro. Visas miškas pradeda
Toronto studenčių ateitininkių įžodis
ir ta proga įsigijo knygų už di Prisikėlimo šventovėje. IS kaires: V. J. Minkin, 32 m. Abu sveria atsigauti nuo šaltos žiemos. O ku nustoti. Anksčiau jaunimas
— T ą kuris pigesnis, sūneli!
UEMA
desne sumą.
— atsakė senelis.
Rūkaite, R. Rudaityte, R. Girdauskaitė. maždaug po 170 sv.
pavasarį po lietaus visur Svaru. tik gerdavo ir rūkydavo. Da— Kodėl t u stovi lauke, ka
Nootr. M. Sungaflos
Negali aprašyti miško grožio, j bar jis pradeda vartoti narkoti- da taip šalta? — paklausė
DIDELIS GAISRAS
x Lietuvių paštininkų sąjun
NAUJI BATAI
nors
taip norisi visiems pasa kus. Narkotikų vartojimas ir vienas praeivis.
Netoli
Chicagos
esančiame
gos pobūvis - gegužinė įvyks lie
Tėvas nupirko sūnui naujus
Whiting mieste, Indianoj, sek kyti, koks gražus miškas tik gi yra "draugų" įtaka: iš karto
pos mėr. 13 d., sekmadienį, 1
— Nusipirkau butelį pieno.
batus.
Vakare juodu išsiruošė
tik pamėgina, o po kiek laiko Iškrito iš rankų, butelis sudužo.
madienį gaisras sunaikino tris rai yra.
vai. po pietų, Vyčių salėje ir
PAS
LATVIUS
į
svečius
pas gimines. Beeinant
jie patys pradeda pirkti narko Dabar laukiu, kada pienas su
miesto centre buvusius namus.
sode, 47-tosios ir Campbell gat
Rūta Bričkutė, 6-tas sk.,
tėvas paklausė sūnų:
— 1979 m. latvių tremtie* Nuostolių apie 1.5 mil. doL
tikus. Kai neturi užtenkamai šals, kad galėčiau pasiimti
vių kampas. Bus įvairaus ska
— Tu, sūneli, su naujais ba
Bostono lituanistinė mokykla, pinigų, tai pradeda vogti.
naus lietuviško maisto, veiks I knygų leidyboje pirmą vietą
4,000
TARNYBŲ
tais?
PIENAS
Visos šitos problemos nėra
atgaivos baras ir bu? gausus į užima 14 atsiminimų ir 21 isto
("Švilpukas")
Federalinė vyriausybė, ko
— Taip, tėte.
rinių
aprašymų
knygos.
Po
jų
be priežasties. Jaunimas, turė
dovanų paskirstymas. Visą lai
Viename kaime gyveno šim
vodama su nedarbu, Chicagoje
— Tad eikim didesniais žings
:
seka
grožinė
literatūra
su
25
damas per daug laisvo laiko ir tametis senukas.
ką gros Evaldo Knolio orkes
Jis augino,
poros
savaičių
bėgyje
atidarys
pinigų, neranda kur dėtis. Jie ganė avių ir ožkų. Kartą vieno niais, kad batai greit nenusi
tras. Visi maloniai kviečiami | knygoms. Daug knygų išleista apie 4000 naujų tarnybų.
!
svetimomis
kalbomis:
16
knygų
pradeaa draugauti su kitais, ku laikraščio korespondentai atva dėvėtų, — patarė tėvas.
linksmai praleisti sekmadienio
į
anglų
kalba,
8
knygos
vokiečių
N U B A U D Ė INSPEKTORIŲ
popietę su paštininkais. Įėjimas
rie gena, rūko ar vartoja narko žiavo pasikalbėti su juo. Tarp
LIETUVA
— auka.
(pr.) j kalba ir viena knyga portuga
tikus,
tai
anksčiau
ar
vėliau
jie
Chicagos miesto
kanalizaci
Aš labai norėčiau nuvažiuoti
lų kalba. Religinių knygų praei jos inspektorių J. H. PoweU,
patys elgiasi taip p a t Su lietu
į Lietuvą. Mano tėvelis vis sa
x Apdovanokite žmonas ir tais metais išleista 8. vaikų li
vių jaunimu ši problema yra
39 m„ nuteisė kalėti už reikala
ko "kada nors", o mamytė sa
save — "Mardi Gras" laivas teratūros — 5 knygos, meno —
mažesnė.
vimą 50 dol. kyšio.
ko, kai būsiu keturiolikos metų
bus jūsų plaukiojantis viešbu 4 knygos, kalbotyros ir muzikos
Mano močiutė siunčia siuntinius
lietuvių
jaunimas
yra
užsiė
tis kelionėje po Karibų jūras, po 3 knygas. Tiek pat knygų išTERORISTŲ TEISME
į Lietuvą mano pusseserėms ir
męs. Jis priklauso įvairioms or
gruodžio 7 d. Patogūs kamba į leista ir latgalių tarme arba
Pirmadienį Chicagoje buvo
pusbroliams,
a jie mums atsiun
ganizacijoms, eina į lietuvišką
riai, paslaugus patarnavimas, Į kaip leidėjai sako — latgalių teisiami Puerto Rico teroristai
čia knygų. Aš labai laukiu, ka
šeštadieninę mokyklą, dalyvau
prabangus maistas — viskas kalba. Be to, išleista dainų šven Mary Rodriguez ir jos bendri
da
aš būsiu keturiolikos metų.
1
ja sporte, tautinių šokių grupė
įskaičiuota į kelionės karną. čių ir parodų 7 knygos, kalen ninkas Luis Rosa. Jie taip
Tada
aš galėsiu važiuoti į Lie
je ar chore.
Rengia PLB ir Gydytojų Są dorių — 8, metraščių 6. Bendrai triukšmavo, kad teisėjas įsakė
tuvą.
junga. Informacija: American i per praeitus metus išleista 144 juos išvesti iš teismo salės į
Linas Orentas,
Linutė Mockutė,
TraveJ Service Bureau, 9727 So Į knygos, t. y. 11 knygų mažiau, gretimą kambarį, kur jie ga
Detroito "Žiburio" l i t m-los
Toronto Maironio lit. m-los 4
Western Avenne, Chicago, Vi. | negu 1978 m. Periodiniai leidi lėjo klausytis, kaip vyksta jų
XI sk. mokinys, ("Žiburio PleS* Erika V/eliczko, Manniette Par sk. mokinė. Kanada. ('Mūsų
60643, tel (S12) 238-9787.
niai — žurnalai, laikraščiai čia teismas dėl ginkluoto apiplėši Atostogų metu vakarai* pažaiskite
pasaulis")
spinduliai").
mo, sunkvežimio pagrobimo.
(sk.) nepriskaitomi, (t)
ko lit m-toa mokinė.
tolėliau.
AMERIKIEČIAI DOMĖJOSI
ŠOKIŲ ŠVENTE
Chicagos televizija rodė lie
tuvių šokiu šventės vaizdus,
dienraštis "Sun Times" įsidėjo
dviejų lietuvaičių, šokių šven
tėj dalyvavusių kard. Cody ir
merės Byrne nuotraukas ir ben
drą šokėjų vaizdą su aprašymu.
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