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Nr. 218

Turkijoje suimtas
dešiniųjų vadas

KRATOS IR TARDYMAI

(Tęsinys)
tremtinės N. Sadūnaitės laiškai,
Civilis ekonomistas paskirtas premjeru
Po kratos Kybartuose buvo knygos: "Kaip jie mus sušaudė",
skleidžiami gandai, kad pas kle Bulgakovo "Tichije dūmy", Frank
Istanbulas. — Karinė Turki jėgas, kurias sudaro 17 divizijų
boną rasta du pistoletai, maišas "Dušą čeloveka", Dudko "O na
jos vyriausybė įsakė visiems strei- ir 16 specialių brigadų, viso
pinigu ir radijo siųstuvas.
kuotojams grįžti i darbus ir pa 470,000 vyrų. Aviacija turi 300
šem upovanij", "Lietuviu enci
žadėjo tiems, kurie pradės dar lėktuvų, kuriuos, štabo nuomone,
1980 m. balandžio 17 d. KGB klopedija" XV t.. Kryžių kalno
bą, 70 nuoš. pakelti atlygini reikėtų pakeisti naujesniais.
tardytojas Matulevičius su būriu du albumai ir kt.
mus. Karinė taryba
pažadėjo
saugumiečių be kratos orderio
Po kratos kun. Jaugelio moti
Perversmas sukėlė viltis Grai
tuoj paskirti naują premjerą, eko kijoje, kad Turkija pagerins san
iškrėtė kybartietės Onos Kava na kreipėsi į LTSR Prokuratūrą,!
nomistą Turgut Ozai, kuris ban tykius su savo kaimynu. Turki
liauskaitės butą (Darvino g. Nr. reikalaudama sugrąžinti iš jos)
„
_
_
_
.
.
J&fa*
12). Kratos metu paimta: rašo sūnaus kambario paimtas kny
•0h,
•***••-,'M dytų atstatyti normalų ekonomi jos ir Graikijos delegacijos susi
1*5**
moji mašinėlė, "Aušra" Nr. 19, gas ir įvairius leidinius bei rank Iranas paskleidė šią nuotrauką, kuri rodanti priešlėktuvini pabūklą prie Irako sienos. Iranas pasigyrė numušęs 10 nį gyvenimą.
tiks New Yorke Jungtinių Tau
"Lietuvių archyvas" VI t ir kt raščius.
Irako Mig lėktuvų. Aršiausios kovos vyksta Kermanshaho provincijoje, dėl nedidelio teritorijos ploto, kurį savinasi
Turkijos krizę sukėlė ne tik te tų sesijos proga. Susitikimas nu
abi valstybės.
Asmeninę kratą padarė Vilkaviš
roro veiksmai, bet daugiausia matytas spalio 5 d. Buvęs Turki
kio raj. VRS inspektorė Ona
1980 m. balandžio 17 d. rytel
sunki ekonominė padėtis, vis au jos parlamentas buvo tiek su
Paunksnienė, uoliai talkininkavu didelis būrys saugumiečiu per
gančios kainos ir didelis nedar siskaldęs, kad jokia partija netu
si saugumiečiams. Po kratos va daržus atbėgo prie kybartietės Te
bas. Turkija daug skolinga už rėjo pakankamai balsų pradėti
kare Ona Kavaliauskaitė buvo J resės Petrikienės namo. Vienas|
su graikais derybas dėl Kipro sa
sienio bankams.
tardoma.
nešėsi durims išlaužti geležį. Kam
Turkijoje toliau suiminėjami los ir kitų klausimų. Laukiama,
Tą pačią dieną saugumiečiai baryje saugumiečiai rado kaunie!
teroro veiksmais įtariami žmo kad kariuomenės vadai sugebės
— Afganistano laisvės kovoto nės. Policijai pasidavė ir nacio išrišti painius klausimus, kelian
be prokuroro sankcijos iškrėtė tę Genovaitę Navickaitę ir dvil
čius įtempimą tarp Graikijos ir
jai skelbia, kad sovietai atitrau
Onos Dranginaitės, gyv. Kaune rašomas mašinėles. Taip pat bu
nalistų dešinės organizacijos vakė
savo
jėgas
iš
Panjshir
slėnio,
ir atvažinėjančios į Kybartų kle vo rastas "LKB Kronikos" 42 nu
Siekia atgauti "liaudies pasitikėjimą'"
das pulk. Turkes,"pas kurį rasta Turkijos. Kalbama, kad karinė vykur per tris savaites vyko arškr nemažai ginklų. Jis vadovavo riausybė pakeis turkų mažumos
boniją padėti virtuvėje daiktus. meris ir daug perrašytų pusla
Varšuva, — Naujasis Lenkijos
Lenkų oficialioji spauda to kovos. Jose sovietai praradę 1,000
Kratos metu paimta: "LKB Kro pių. Pb kratos Genovaitė Na
„Pilkųjų vilkų" grupei, kuri ne- va<*3 K i P r 0 sal°je Rauf Denkkomunistų
partijos
sekretorius
liau
pabrėžia užsienio kišimąsi į kareivių ir 80 tankų.
nikos" Nr. 38 ir 39, "Perspekty vickaitė buvo areštuota ir išvež
vengė teroro veiksmų. Grupės po. tashą, kuris esąs labai nenuolai
vos" Nr. 12, Vainovičiaus "Karei ta į Vilniaus KGB. Per asmeninę Kania toliau važinėja po šalį, da lenkų reikalus. Minėtas partijos
— Zimbabvės sveikatos minis
dus ir nesukalbamas.
vio Čionkino nuotykiai" ir kt
kratą moterys buvo išrengtos. lyvaudamas partijos skyrių uždą centro komiteto dienraštis smer teris apkaltino baltas gailestin iitika siekė ne tik visiško komu
ruose
susirinkimuose
ar
susitik
nistų
Turkijoje
išnaikinimo,
bet
kė
prezidento
Carterio
'susižavė
Milicijos inspektorė Paunks Namo šeimininkė T. Petrikienė
gąsias seseris, kurios ligoninėse
damas su streikuojančių įmonių jimą ir pasitenkinimą įvykių Len
nienė padarė ir asmeninę kratą. buvo tardoma dvi dienas. Tar
geriau prižiūrinčios baltus pair Azerbaidžano iš Sovietų Są
Jungtines Tautos
darbininkais.
Jo
kalbose
pabrė
kijoje
raida".
Jis
tuos
įvykius
ver
Po kratos Dranginaitė buvo tar domoji paaiškino, kad ji buvo iš
cientus. Vienos ligoninės Salis- jungos išvadavimo. Karinė vy
pradeda sesiją
nuomavusi kambarį Navickaitei! žiama, kad reikia stiprinti parti tinąs pagal savo nelemtai pagar bury seserys pagrasino pasitrauk riausybė skelbia, kad politikai su
doma.
jos
eiles,
ieškoti
kelių
į
darbo
sėjusią
pažiūrą
į
"žmogaus
teises
imti
jų
pačių
apsaugai.
Jie
bū
ir visai nesidomėjusi, ką nuomi-}
•
ti iš darbo už tokius nepagrįs
New Yorkas. — Antradienį ty
liaudį, statyti jos pasitikėjimą
sią paleisti, kai bus atstatyta
'Tribūna
Ludu'
rašo:
'Buržu
ninkė
veikianti.
1980 m. balandžio 17 d. buvo
tus priekaištus.
liai
prasidėjo Jungtinių Tautų
partija.
azinė spauda šiomis dienomis
padaryta asmeninė krata kun. Jo
Šiuo metu G. Navickaitė yra
— Apeliacinis teismas pakeitė tvarka ir ramybė.
Generalinės
Asamblėjos 35-ji me
Varšuvoje įvykęs komunistų praneša, kad kai kurios Vakarų
Karinė turkų valdžia pažadėjo tinė sesija. Iš jos nelaukiama
nui Zubrui, kurį saugumiečiai ra Vilniaus KGB kalėjime: Vilnius,
dėl techniškų priežasčių baus
do pas kun. S. Tamkevičių. Iš ab-d 17. Ją tardo KGB vyr. tardyj susirinkimas iškėlė daug prie- socialdemokratų profsąjungos iš mes trims vyrams, kurie nuteis atiduoti valstybės vairą į civilių nieko naujo, tačiau ji sudarys
kaištif aukštiesiems partijos va siuntė labai didele pinigų su
krėstas taip pat jo lagaminas ir | tojas V. Balčiūnas.
ti už Čilės ambasadoriaus Orlan- rankas, kai bus pakeista konsti progą privatiems diplomatų su
dams.
Net
ir
partijos
organas
mas
tiems,
kurie
faktiškai
sten
paimta užrašų knygutė su adre
do Letelier rr jo asistento nušo tucija, įvestos reikalingos refor sitikimams. Rugsėjo 25 d. valsty
Genovaitė Navickaitė, Jono, gi
"Tribūna
Ludu"
vedamajame
gėsi
pakirsti
socializmo
pagrin
mos.
sais.
vimą 1976 m.
musi 1947 m. vasario 18 d. Zara
bės sekr. Muskie susitiks su so
pasisakė už partijos eilių išvaly dus Lenkijoje.
Užsienio korespondentų žinio vietų užsienio reikalų ministeriu
sų apskrityje, Dirkūnų kaime.
—
Saudi
Arabijos
vyriausybė
mą, nes esą daug nesąžiningų
1980 m. balandžio 17 d. sau 1965 m. baigė Zarasų vidurinę]
pritaria Sirijos ir Libijos unijai, mis, karinio perversmo vadas Gromyko. Numatyti pasitarimai
partiečių, kurie pykina liaudį
gumiečiai be prokuroro sankci mokyklą, o 1967 m. — Kauno
Kabule pabėgo
paskelbė oficiali žinių agentūra. gen. Kenan Evren yra aiškaus tarp Vietnamo ir Tailandijos mi
savo elgesiu ir gyvenimo stiliu
provakarietiško
nusistatymo, nisteriu, tarp Graikijos ir Turki
jos padarė kratą a. a. Virgilijaus Ekonomikos technikumą. Po to
— Izraelyje nuteistas Ameri
mi. Varšuvos skyriaus susirinki
sovietu
kareivis
nuosaikus
šeimos
vyras, turįs jos diplomatų. Šia proga derybas
Jaugelio bute (Kybartai, Darvi mokėsi Kauno Medicinos mokyk
koje gimęs rabinas Meir Kahane
me buvo kaltinimų, kad aukš
no g. Nr. 12). Kratos metu paim loje ir ją baigė 1970 m. Dirbo
"VVashingtonas. — Valstybės 9 mėn. kalėti. Jis šiuo metu at universitetuose tris dukteris. Ko į New Yorką perkelia ir Egiptas
tieji "draugai" pakėlė savo asme
rėjos karo metu jis vadovavo
įvairiose
Kauno
ligoninėse
medi
ta: "LKB Kronikos" Nr. 40 ir 41,
nines algas net septynis kart, jie departamentas patvirtino, kad lieka ankstyvesnę 7 mėn bausmę Korėjos mūšiuose turkų artileri su Izraeliu.
'Tiesos kelias" Nr. 1 ir 9, "Chro cinos seserimi.
Naujosios sesijos proga vėl lau
ima už posėdžius aukštus atlygi Afganistano sostinėje Kabule į už nelegalias demonstracijas. Ka jos pulkui. Jo svarbiausias rūpes
nika tekuščich sobytij" 1 egz.,
Amerikos
ambasadą
atėjo
sovie
kiama
karštų viešų debatų dėl
hane
yra
įsteigęs
radikalią
žydų
nimus.
Parduotuvės
jiems
prista
(Bus daugiau)
tis yra sustiprinti turkų karines Afganistano, dėl Kambodijos ir
daug įvairių laiškų, tarp jų ir
tų
kareivis
ir
paprašė
politinio
gynybos
grupę.
to į namus maisto produktus,
Palestinos. Sesijon planuoja at
ypač tas prekes, kurių sunku gau prieglobsčio. Departamento pa— Senato komitetas vėl kvie
sekretorius
David
Nevvsom
lan
vykti Pakistano karinės valdžios
ti. Kai kurie pareigūnai valstybės
Nesantaikos naftos
čia prezidento brolį Billy Cartegalva gen. Zia ui Haq.
lėšomis pasistato liuksusines vi kė sovietų ambasadorių VVashing- rį pasiaiškinti, nes anksčiau duo
valstybių posėdyje
Sesijos atida rymo proga užsie
las, lėbauja, be reikalo važinėja į tone Dobryniną ir kalbėjosi tuo tuose parodymuose atsiradę ne
reikalu. Pripažįstama, kad šis
nio
spauda pripažįsta, kad Jung
užsienius.
Viena. — Naftą eksportuojan
klausimas nelengvai sprendžia aiškumų.
ministeriu suvažia- tinės Tautos sudaro tik „kalbė
Stebėtojai mano, kad parti mas. Afganistano ir sovietų jėgos
— Kambodijos vietnamiečių včiųm evalstybių
v
paskelbė
!
'
^l
aštriai
pasireiškė ara tojų tribūną", nesugeba išspręs
jos vadovybė atliks savo eilių gali trukdyti amerikiečiams išvež pastatyta vyriausybė
'valymą", kad atgautų žmonių ti šį pabėgėlį iš Kabulo. Kabule jog ateinančiais metais bus pra bų nesutarimai. Saudi Arabijos ti painių tarptautinių klausimų,
siūlymas nustatyti ilgesnio laiko tačiau pripažįstama, kad kai ku
pasitikėjimą, tačiau ne viskas bus buvo bijoma, kad Afganistanas vesti vyriausybės rinkimai.
Prieš rinkimus nelaukiama jų paleidimo
kainų tvarkymo strategiją, ri rios JT agentūros, kaip Pasauli
Teheranas. — Irano parla-, pagrįstą proamerikanizmu, anti atskleista, kad tas pasitikėjimas gali pabandyti jėga atsiimti iš
— Saudi Arabijoje, prie Me
šant
kainas su pramonės valsty nė metereologine organizacija,
visai
nesugriūtų.
mento pirmininkas Rafsanjani tarybiškumu
ambasados sovietų pabėgėlį.
dinos miesto, nukrito keleiviu bių infliacija, su piniginių vie Tarptautinė civilinės aviacijos
Maskvos propaganda kaltina
pareiškė, kad kalbos Amerikoje,
pilnas transporto lėktuvas, žuvo netų vertės kitimu, buvo atmes organizacija, Tarptautinis valiu
Andersonas puola
Irano
ministerį, kad jis „tuščia
jog jai nereikės atsiprašyti Ira
89 žmonės.
tos fondas yra nepakeičiamos,
tas Alžiro, Irano ir Libijos.
Vokietijos vyskupų
no prieš paleidžiant įkaitus, yra žodžiauja apie Maskvos ranką",
— Portugalijoje
keliuose
Reagano
senatve
daug atliekančios, agentūros.
Konferencijos
pirmininku
bu
nepagristos. Įtakingas Teherano kalba prieš Irano komunistų par
laiško
atgarsiai
miestuose
bombos
sužalojo
Čilės
Svarbu
ir tai, kad tai yra vieta,
vo
numatytas
Irako
ministeris,
Seattle. — Nepartinis kandi
dienraštis rašo, kad įkaitai yra tiją. Faktiškai, jis kartoja įnirtin
diplomatines
įstaigas.
kur
galima
išlieti politines aist
Bona.
—
Vakarų
Vokietijos
tačiau tam griežtai pasipriešino
datas į prezidento vietą John
šnipai ir juos reikėtų teisti. Ant giausią imperialistinę Amerikos
—
Londone
posėdžiauja
kavą
ras.
Jungtinės
Tautos yra foru
artėjančių rinkimų kampanijoje Anderson piktai puolė savo kal
Iranas. Tuomet pirmininku bu
radienį parlamentas pradėjo de propagandą, rašo Tass.
šalių atstovai, vo išrinktas Alžiro delegatas. mas propagandai, politinių siste
kandidatą eksportuojančių
Šmeižikiški Ghotbzadės pasisa netikėtą triukšmą sukėlė katali boje respublikonu
batus apie įkaitų likimą. Mano
siekdami
nustatyti
pastovias ka Iranas protestuoja, kad sekantis mų ginčams. Ši organizacija pa
kų
vyskupų
konferencijos
laiškas,
Reaganą,
paliesdamas
jo
amžių.
ma, kad debatai greit nesibaigs. kymai prieš Sovietų Sąjungą, jos
vos
kainas,
kurios
šiemet
pradėjo suvažiavimas planuojamas Irake. deda išlaikyti taiką Kipro salo
kuris
bus
skaitomas
sakyklose
šį
Andersonas pasakė, kad Reaga
Jie buvo suimti pemai lapkričio politiką, rodo piktą valią. Pasak
kristi.
Radikalių naftos gamintojų je, Golano aukštumose ir Liba
4 d. šiemet tą pačią dieną vyks jo, Sovietų Sąjunga tariamai sten sekmadienį. Laiške vyskupai kri no metai miglomis apdengia jo
— Izraelio karo lėktuvas nu siūlymai pakeltų pasaulio naftos ne, kur laikoma „taikos kariuo
JAV prezidento rinkimai. Stebė giasi sugadinti Irano santykius tikuoja socialdemokratų vyriau galvojimą ir dėl to jis padaro
daug
klaidų.
Reaganas,
sulaukęs
sybę
už
įstatymus,
kurie,paleng
krito Yokneam miesto
centre, kainas iki 1990 metų trigubai. menė".
tojai mano, kad įkaitų paleidi su Pakistanu, Turkija ir Persų
69
metų,
ieško
tolimoje
praeity
vino
skyrybas
ir
abortus.
Kri
kur padaryta nemažai žalos. La Statinė, kuri dabar kainuoja 32
mas sustiprintu prezidento Car- įlankos šalimis, nori parklupdyti
je
atsakymų
į
problemas,
kurios
dol., kainuotų 80 dol.
kūnas iššoko parašiutu.
terio pozicijas rinkimuose. Irano Iraną, o po to primesti jam bet tikuojama ir ekonominė kanc
— Šiandien Gdanske, Lenki
lerio Schmidto politika, kuri pri spaudžia Ameriką šiandien, pa
vadai, galimas daiktas, įkaitų ne kokias sąlygas, kokių norės.
joj,
turi susirinkti laisvųjų darbo
paleis prieš rinkimus.
Toks kursas, rašo sovietų ži vedė prie nacionalinės skolos au sakė Andersonas. Sekmadienį
unijų organizatoriai iš visos Len
nių agentūra, kertasi su Irano gimo. Skola patrigubėjo per 10 Baltimorėje turi prasidėti vieši
kijos.
Kanados laikraštis paskelbė, liaudies interesais, islamo revoliu metų ir siekia 232 bil. dol.
jo debatai su Reaganu. Debatai
— Kambodijos partizanai, iš
bus
transliuojami televizijos sto
kad Amerikos diplomatai vedė cijos Irane tikslais ir uždaviniais.
Šis vyskupų laiškas pradžiugi
tikimi
buvusiam Pol Poto reži
slaptus pasikalbėjimus su Irano
Amerikiečių įkaitų šeimos pa no krikščionių demokratų kan čių. Pripažįstama, kad Anderso
mui, paskelbė, kad pietvakarių
užsienio reikalų ministeriu Sa- rašė laišką Irano parlamentui, didatą į kanclerius Franz Josef nas yra patyręs kalbėtojas, kurį
provincijoje mūšiuose žuvo 150
degh Ghotbzadeh, prieš kurį žmonų, motinų ir vaikų vardu, Straussą, tačiau laišką puola net nugalėti Reaganu i nebus lengva.
vietnamiečių
kareivių, sunaikin
smarkią kampaniją pradėjo so prašydamos paleisti jų vyrus, vai katalikai, kaip teisingumo mi
ta
daug
Vietnamo
mašinų.
vietų spauda. Neseniai buvo pa kus ir tėvus, šeimos rašo parla nisteris Haris Jochen Vogei, pri
— Britanijos uostų darbinin
skelbta, kad Ghotbzadeh Pary mento pirmininkui, kad jos no kišdamas, kad vyskupai nemini kų unija
paskelbė generalinį
žiuje slaptai susitiko su vienu rėtų su juo susitikti ir išspręsti vyriausybės paramos atsiliku streiką, kuris gali būti valstybei
KALENDORIUS
JAV bankininku, kuris jam įtei Atsiradusias problemas, kad įkai siems kraštams, labdarybės dar labai nuostolingas.
Paskutinis
Rugsėjo 17 d.: Robertas Bei.,
kęs milijoną dolerių. Tasso agen tai galėtų sugrįžti pas savo arti bų. Kun. Norbert Greinacher, uostų streikas buvo 1972 m.
Kolumbą, Mantvinas, Sigutė
tūra pranešė, kad užsienio rei muosius.
Tuebingeno un-to teologijos pro
Rugsėjo 18 d.: Juozapas Kup.,
fesorius, pavadino vyskupų laiš tybės finansus, nesikišame į Baž
kalų ministeris gali neįeiti į nau
Ričardą, Mingaila, Aura.
jos Irano vyriausybės sudėtį. Tik
— Zimbabvėje netoli sostinės ką „krikščionybės piktnaudoji- nyčios debatus apie celibatą ar
Saulė teka 6:31, leidžiasi 6:59.
riausiai kaip tik dėl to, rašo įvyko kovos tarp dviejų buvusių mu".
gimdymų kontrolę. Nei Senasis
ORAS
Tass, jis nevengdamas aiškaus partizanų grupių: premjero MuKancleris Schmkh, atsiliepda nei Naujasis Testamentas niekur
Saulėta, temperatūra dieną 70
šmeižto, karštligiškai stengiasi gabes ir vidaus reikalų ministe- mas į vyskupų kritiką, pasakė, neaiškina, kaip tvarkyti valsty- Irano parlamento pirmininkas ajatola Hashemi Rafsanjani atidarė parlamento
L, naktį 55 L
palikti naujam kabinetui kursą, tio Nkomo rėmėjų.
kad „mes, kurie tvarkome vals-' bes finansus", pasakė kancleris. debatus dėl amerikiečių įkaitų likimo.

LENKIJOJE SIŪLO
IŠVALYTI PARTIJA

Iranas svarsto
įkaitų paleidimą
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• Administracija dirba kas- į • Redakcija straipsnius taiso sa-

LSB Lituanicos tunto iškil Vidurio rajono v a d a s v.s. Zig
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsmingoji sueiga, įvykusi š.m. mas Jaunius. Adjutanto parei
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
! nių nesaugo. Juos gražina tik iŠ
! anksto susitarus Redakcija už
rugsėjo 14 d., Jaunimo centro gas pradėdamas, ps. Romas
• Redakcija dirba kasdien | s k e | b i m ų t u r i n į neatsako. Skeldidžiojoje salėje, buvo pradėta Puodžiūnas perskaitė pirmąjį
8:30 — 4:00. šeštadieniais j b i m „ k a i n o s prisiunčiamos gavus
Šv. Mišiomis, kurias atnašavo naujojo tuntininko įsakymą,
8:30 - 12:00.
j pra$ymą.
L S B Lituanicos tunto sueigoje, š.m. rugsėjo 14 d., tunto vadovų pasikeitimo pareigomis vaizdas. Pareigas
kun. Daugintis, SJ. Pamokslo skelbiantį naująją tunto vadiją
perduodantis tuntininkas j.b. ps. Kazimieras Miecevičius perduoda tuntininko virvutę naujajam vadovui s.
ir maldų mintis — budėjimas. ir pakeitimus tunte.
Romui Rupinskui. Pareigas perduodantis tunto adjutantas s.v.v.sl. Radutis Orentas saliutuoja naujajam
Išnešus vėliavas, vyko naujo
Maldas skaitė Dariaus-Girėno
ir aukštumas pagal savo nimui ir praktikai. Logiškai, iš
adjutantui ps. Romui Puodžiūnui.
draugovės oro skautas Leonas jo tuntininko sutikimas ir atsi
intelektualinį pajėgumą ir šio principo išplaukia tole
Nuotr. Gintaro P l a č o
Putrius. Giesmėms, pianinu sveikinimas su buvusiu, kuris
paslankumą tais dalykais rancijos idėja, kuri turi reikštis
pritardama, vadovavo Nerijos toliau vykdys Vidurio rajono
tarp įvairių religijų vienoje
1973 m. lankęsis Chicagoje, šių santykį, pirma reikia nusista domėtis.
SESĖS - BROLIAI
tunto jūrų skautė Alvyde Eitu- vadeivos pareigas. Vienetai
Jei Baden-PovvelFis sako, skautų organizacijoje.
metų gegužės 14 d. mirė tyti, kas yra skautų ideologija
Į skautininkių ir vyr. skau
abu vadovus sveikino drau
tytė.
v.s.K. Palčiauskas
Hamburgo ligoninėje V. Vokie ir kas yra skautiškas metodas. kad skautas ištikimas Dievui,
Po pamaldų vyko iškilmin govių šūkiais. Buvusį tunti- čių židiniečių šaukiamą suva tijoje. Vykdant jo testamenti Neieškant filosofinių apta reidkia, kad skautu gali būti tik
goji sueiga, kurią sklandžiai ninką į vadeivos pareigas išly žiavimą Clevelande autobusas nę valią, jo kūnas buvo sude rimų, skautų ideologiją reikėtų tas, kas principiniai yra teis
tuntininką išvažiuoja nuo Jaunimo centro gintas, o pelenų urna atsiųsta į suprasti kaip darnią grupę tas, tikįs Dievą. Nei ateistai, IŠ LENKU MOKSLEIVIU
pravedė tunto a d j u t a n t a s dint ir naująjį
SĄSIUVINIU
pareigas perėmus su dovanėlė rugsėjo mėn. 26-ą dieną, 6 vai. Chicagą ir 1980 m. rugsėjo 20 d. idealų, kuriuos skautai ypatin kurie atmeta Dievo buvimą, nei
s.v.v.8l. Radutis Orentas.
vak.
Dar
yra
kelios
laisvos
Vienetams salėje išsiri mis sveikino Aušros Vartų
bus padėta Chicagos lietuvių gai vertina, ir savo dvasinėmis agnostikai, kurie iš principo
Moniuška buvo toks didelis
kiavus, buvo įneštos vėliavos ir tuntininkė s. Nijolė Balza- vietos, ir kurie nori šia proga Tautinėse kapinėse.
bei fizinėmis jėgomis stengiasi nesidomi Dievo buvimu, todėl kompozitorius, kad netilpo savo
tunto skydas. Sugiedoti him rienė, Kernavės tunto atstovė pasinaudoti nuvažiuoti į CleveMinimų apeigų tvarka: a) 9 jų siekti, prie jų artėti, kiek pajė nei neigia nei teigia Dievo buvi kukliame bute.
nai. Raportai — tunto adjutan v.8l. Rugilė Šlapkauskienė ir landą, skambinkit ps. D. Vaka vai. ryto Švč. M. Marijos Gimi giama, realizuoti gyvenime. Jei mą, pagal B.-Powell'į negali
tui, tuntininkui, LSS Tarybos Nerijos tunto tuntininkė j.ps. rei — 776-0085. Autobusas iš mo šventovėje pamaldos už sakome „idealų", tai supran būti skautai. Iš to išeina, kad
pirmininkui, į kurio pasvei Aldona Veselkienė. Sueiga Clevelando grįžta rugsėjo 28 d. velionio Romualdo vėlę. tama, kad tai kalbama apie skauto pozicija Dievo ir reli
Advokatų Draugija.
apie 9 vai. vak.
kinimą: „Lituanicos tuntas, bu baigta-tunto šūkiu.
Pamaldas laikys kan. V. Zaka vertybes kasdieninėje gyve gijos atžvilgiu yra teigiama ir
VALDEMARAS BYLAITIS
Sueigoje dalyvavo gausus
dėk!" nuskambėjo griausmin
rauskas, komentatorius Vytau nimo realybėje nesutinkamas, aktinga. Tačiau B.-PowelTis
m
„MŪSŲ SKAUTYBEI"
gas tunto brolių „Vis budžiu!" būrys tėvų ir svečių — LS
tas Kasniūnas, vargonuos bet žmonių širdis viliojančias ir nekuria atskiros skautiškos
VINCAS
BKIZGYS
KOMITETO
PASITARIMAS
Po to LS Brolijos ir Lituani Seserijos Vyriausia Skauti
Antanas Kalvaitis, solo giedos protus žavinčias, ir tuo būdu religijos, nei rekomenduoja
Teisių daktarai
cos tunto įsakymai. Sueigos ninke v.s. Irena Kerelienė,
Š.m. rugsėjo 20—21 d., LSS Audronė Simonaitytė-Gai- skatinančias prie jų artėti, kurią egzistuojančią religiją.
sklandumui daug pasitarnavo Vidurio rajono vadeivė j.v.s. Tarybos pirmininkui globo žiūnienė. b) Po pamaldų (apie derintis ir siekti. Taigi, skautų Kaip skautas turi pažinti ir gar
2458 W. 69th St., Chicago. III.
tai, kad perskaičius įsakymą, Aldona Gasnerienė, ASS pirmi jant, kviečiamas „Mūsų Skau- 10:30 v.r.) atsisveikinimo ideologija ir nustato vyriau binti Dievą — paliekama jo
Visi tel. 778-8000
ninkas 8.fil. Raimundas Stri tybei" išleisti komiteto pasita valandėlė Lietuvių tautiniuose sius ar pagrindinius skautybės asmeninės religijos, kuriai
jis tuoj buvo vykdomas.
Valandos pagal susitarimą.
T u n t i n i n k a s j.b.ps. K. kas, buvęs VS Vladas Vijeikis rimas v.s. A. Namikienės bute: namuose, c) Iš L.T.N. urnos tikslus, kurių organizacija ir skautas priklauso, išsiaiški
Miecevičius prisegė Pažan ir kiti.
6014 S. Fairfield Ave., Chicago, paėmimas ir nuvežimas į Lietu jos nariai turi siekti. Gi skau
Naujajai tunto vadovybei ir I L 60629, telf. 312-925-5390.
gumo žymenis jais apdovano
Tel. ofiso ir buto: OLympk 2-4159
vių Tautines kapines.
tiškas metodas — tik būdas bei
DR.
K.
G.
BALUKAS
tiems skautams ir įteikė Ąžuo visiems Lituanicos tunto bro
Laidotuvėmis rūpinasi velio tvarka, kaip skautų organi
Numatyta sekanti dieno
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
lo vadovo mokyklą baigusiems liams sėkmingų skautiško dar tvarkė:
nio žmona Angelė Giedraitie zacijos narius vesti į skautų
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
a t i t i n k a m u s pažymėjimus. bo metų!
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Šeštadienį, IX.20 9 vai. — 6 nė. Tam reikalui ji atvyksta į ideologijos nustatytąjį tikslą. 6449 So. Puiaski Road (Crawford
Stovykloje specialybes įsigi
Chicagą. Jai taikina Korp! Jei skautų ideologija yra Medicai Building). Tel. LU 5-6446 Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai. vak. išskyrus
vai.
treč. šešt. 12 iki 4 vai popiet
NERIJOS TUNTO
jusiems pažymėjimo lapus įtei
1. Paskutinio posėdžio veda Neo-Lithuania. Šiuo laišku organizacijos esmė, turinys,
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
SUEIGA
kė Margirio stovyklos viršinin
Prnma ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
maloniai kviečiami visi v ->le- siela, tikslas, tai skautiškas
mosios mintys.
kas ps. Justinas Kirvelaitis.
metodas
tėra
tik
veikimo
būdo
gos
neo-lithuanai-ės
šiose
2.
Redaktoriaus
ar
redakci
LSS Nerijos jūrų skaučių
DR. WALTER J. KIRSTUK
Tel ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
Sueigos svarbiausioji dalis tunto sugrįžimo iš stovyklos nio kolektyvo patvirtinimas.
laidotuvėse dalyvauti su spal ir priemonių derinys skautų
Lietuvis gydytojas
buvo vadovų pasikeitimas sueiga į v y k s sekmadienį,
DR. PETER T. BRAZIS
3. Skyrių „Mūsų Skau- vomis. Į laidotuves kviečiami ideologijai įgyvendinti.
3925 West 59th Street
pareigomis. Dvejus metus tun rugsėjo 21 d. Jaunimo centro tybėje" nustatymas ir jų apim visi rašytojų draugijos nariai,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai': pirm., antr. ketv. ir penkt. nuo 12-4
Savo prigimtimi ir savo esme
2434 West 71st Street
tui sėkmingai vadovavęs j.b.ps. 203 kambaryje. 9:30 vai. — šv. tis.
vai. popiet ir 6-8 vai. vak Treč. ir šešt.
lietuviškoji skautija ir visi lie skautų ideologija ir skautiškas
Vai.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta
Kazimieras Miecevičius per Mišios. 10 vai. — sueiga. Visos 4. Vietovės apžvalgos nagri tuviai.
metodas nėra vienos plotmės vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
duodamas tunto vėliavą Vidu dėvime pilnomis vasarinėmis nėjimas ir pavyzdžio apta
L.S. T.Korp! Neo-Lithuania dalykai. Metodas tik tarnauja
DR. IRENA KURAS
rio rajono vadui, atkreipė visų uniformomis. Nesi vėluojame. rimas.
GYDYTOJA !R CHIRURGE
Chicagoje ideologijai, ideologija netar Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
sueigos dalyvių dėmesį į prie Dalyvavimas privalomas.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
nauja metodui. Todėl jiedu
5. Iliustratoriaus parinki
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
tunto vėliavos koto pritvirtin
LIETUVIŠKOS SKAUTYBĖS negali būti lyginami ir verti
0PT0METRISTAS
Visos buvusios Nerijos tunto mas, iliustracijų aptarimas.
MEDICAL BUILDING
tą juostelę, buvusią tragiškai sesės ir vadovės, tėveliai ir šve
2709 West 51st Street
FONDO KVIETIMAS
nami tais pačiais kriterijais.
Sekmadienis, IX.21 9 vai. — 3
3200 W. 81st Street
žuvusių mūsų didvyrių lakūnų dai maloniai kviečiami daly vai.
Tel. - QR 6-2400
Skautiškas
metodas
net
gali
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Lietuviškosios
Skautybės
Dariaus ir Girėno lėktuve — vauti. Taip pat kviečiamos
6. Spaustuvė, knygos for
tarnauti neskautiškų sąjūdžių Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel RE 71168: rezid. 239-2919
Fondas
buvo
įkurtas
1975
me
7-9:
antrad.
ir
penkt.
10-4:
šeštad
10-3
vai
Lituanicoje. Juostelę parūpino visos mergaitės, norinčios matas, popieriaus rūšis, vir
ideologijų įgyvendinimui, pvz.,
v.s. Vytenis Statkus. Ši žinia įsijungti į Nerijos tunto veiklą. šelis, egzempliorių sk., knygos tais Lietuvių Skautų Sąjungos hitlerjugendo, balillų, komjau Ofs tel 735 4477; Rez. 246-2839
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
vadovybės. Fondo
tikslas:
visus maloniai nustebino ir
DR. J. MEŠKAUSKAS
kaina, apytikris knygai išleisti
DR. E. DECKYS
reguliariai finansuoti lietuvių nuolių organizacijų. Todėl
pradžiugino. Perėmęs tunto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
biudžetas.
skautų
ideologija
gali
egzis
GYDYTOJA !R CHIRURGĖ
jaunimo ugdymą per skautų
vėliavą iš pasitraukiančio iš
Specialybė vidaus ligos
Specialybė
—
Nervu
ir
7. Vardynas ir santrauka organizaciją išeivijoje. Visuo tuoti be skautiško metodo, o
PRASMINGA AUKA
pareigų tuntininko, Vidurio
Emocinės
ligos
2454 West 71st Street
angliškai.
menės aukų remiamas, LS Fon skautiškas metodas — be skau
CRAWF0RD ME0ICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
rajono vadas v.s. Zigmas Jau
LS Seserijos Neringos skau
8. Knygai išleisti finansinis das kasmet skiria savo palū tų ideologijos. Tiek ideologijos,
6449 So. Puiaski Road
Vai: oirmad .antrad .ketvirtad irpenktad.
nius ją įteikė naujajam vado čių tunto stovyklą kasmet vajus.
tiek
metodo
elementai
egzis
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v p p Tik susitarus.
kanas tiemsreikalam8,kuriems
vui s. Romui Rupinskui. Buvęs finansiškai paremia Cleve9. Rajoninių redaktorių pra n e p a k a n k a LS Sąjungos tavo savarankiai dar prieš
T e L 3*9-4413, STJ-5JM.
tuntininkas perdavė „val lando Skautininkių draugovė. nešimai.
skautybės
atsiradimą.
BadenDR.
A.
B.
GLEVECKAS
biudžetinių pajamų.
džios" ženklą — tuntininko vir Šiais metais per v.s. St. Radze
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Powell'is tik suderino jau egzis
10. Kiti klausimai ir siūly
Šiais metais pinigai reika tavusius idėjinius ir meto
velę naujajam, gi adjutantas vičiūtę gauta papildoma 200 mai.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
Ofisai:
lingi seserijos leidžiamai kny dinius elementus į skautišką
savo įpėdiniui ps. Romui Puo dolerių auka iš Julijos Kune
Specialybė Akių ligos
111
NO.
WABASH AVE.
gai „Skautybė Lietuvaitei" ir auklėjimo sistemą. Todėl
3907 West 103rd Street
džiūnui prie adjutanto virvelės vičienės, mylinčios lietuviškai
4200 NO. CENTRAL AVE.
DALYVAUKIME
R
SPALIO
Valandos pagal susitarimą
vadovų Ažuolo-Gintaro ir Miš skautybės charakteristika ir
pridėjo dar ir tunto įsakymų kalbantį, sąmoningą, nuo savo
Valandos Dagai susitarimą
LAIDOTUVĖSE
ko Ženklo mokyklų stovyk susideda iš abiejų — ideolo
knygą. Pareigas perduodan- tautos nenutolusį jaunimą.
Ofiso tel. — 582-0221
tiems už gerai atliktą darbą Skautininkių draugovė nuošir
Skautininkas
Romualdas loms paremti.
DR. FRANK PLECKAS
gijos ir metodo požymių. Jų
Tolimesniam darbui plėsti, atskyrimas — sužalotų arba DR. JANINA JAKSEVlClUS
dėkojo ir naująją vadovybę džiai įvertina p. J. Kuneviečie- Giedraitis — R. Spalis, rašy
(Kalba lietuviškai)
JOKS A
sveikino LSS Tarybos pirmi nės auką lietuviškos skau- tojas,
0PT0METRISTAS
literatūros kritikas, šalia mecenatų ir atsitiktinių net panaikintų skautybę, kaip
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
ninkas v.s. Sigitas Miknaitis ir tybės veiklai remti.
mokytojas, gyvenęs Anglijoje, aukų LS Fondas telkia nuola skautišką auklėjimo sistemą.
6441 S. Puiaski Rd.
"Contact tenses"
tinius rėmėjus, sutinkančius Eliminavę vieną ar antrą,
Valandos pagal susitarimą
2618 W 7lst St. - Tel. 737-5149
kasmet mokėti pasirinktą mo gausime ką tik norime, tik ne
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez. GA 3 7278
kestį. Mes kreipiamės į jus, skautų organizaciją. Atskirų
DR. A. JENKINS
kviesdami, tapti Lietuviš tautų skautų organizacijų ir net
DR. LEONAS SEIBUTIS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kosios Skautybės Fondo nuola vienos tautos atskirų vienetų
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
3844 West 63rd Street
tiniu rėmėju. Savo auka jūs skautiškasis charakteris įvai
PROSTATO CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
2656 W. 63rd Street
prisidėsite prie lietuvių skautų ruoja tarp šių dviejų polių.
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5 7 vak
veiklos pagyvinimo. Aukos ir K r a š t u t i n u m a i
6132 S KedzieAve Chicaeo
reiškiasi
Ofiso tel 776-2880. rezid 448-5545
metiniai mokesčiai gali būti nukrypstant daugiau į meto
WA 5-2670 arba 489-4441
Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195
nurašomi nuo pajamų mokes dą. Kraštutiniai metodo šali
DR. K. A. JUČAS
čių JAV-se.
ODOS LIGOS
DR. V. TUMAS0NIS
ninkai net tvirtina, kad skau
KOSMETINE CHIRURGIJA
Prašome rašyti čekius: tybė tėra tik auklėjimo
CHIRURGAS
Valandos pagal susitarimą
Lithuanian Scouts Assoc., Inc. metodas. Norint Šio tvirtinimo
2454 We»t 71st Street
Vai pirm . antrad . ketv. ir penktad 2-5 ir
— LSF ir siųsti iždininkui su vertingumą suprasti, reikia
įstaigos ir buto tel. 652-1381
6-7 — iš anksto susitarus
pridėta atkarpa: Kostas Nenor atsakyti į klausimą: ar BDR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
tas, 44 Alban St., Boston, MA Powell'i8 suformulavo skautų
Ofs tel 586-3166: namu 381-3772
Gydytojas ir Chirurgas
02124, arba vietovės LS Fondo ideologiją?
DIPLOMATE. AMERICAN BOABD
DR. PETRAS 2LI0BA
OF FAMILY PRACTICE
atstovui.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taip,
Baden-PoweH'is
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Su pagarba,
6745 West 63rd Street
LS Fondo valdybos vardu suformulavo skautų ideologiją Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir sėst
Vai pirm . antr ketv ir penkt.
v.s.A. Karaliūnas labai paprasta kalba. Skautų
2 - 7 ) šeštadieniais Dagai susitarimą
DR. IRENA KYRAS
šūkis — Dievui, Tėvynei ir Arti
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes
mui, — įstatai ir įsakymai
D A N T Ų GYDYTOJA
Gintaro ir Ąžuolo vadovų-vių lavinimo mokyklos kursantai Dainė Kerelytė — Chicago. Laima Barkute —
IDEOLOGIJOS IR
26*9 W. 59 St Chicaeo
duoda pilną ir gilų skautų
įis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
Australija. Jonas Bužėnas — I,os Angeles. D a i n a Petronytė — Los Angeles. Arūnas Kalinauskas —
METODO SANTYKIS
476-2112
ideologijos turinį. Tose papras
raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
Toronto, atnaujina kitose stovyklose užmegztas draugystes.
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč
Norint aptarti skautų ideolo tose formulėse kiekvienas gali
Nuotr. V Bacevičiaus
ket\ 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai
prieinamos.
gijos ir skautiško metodo rasti skautų ideologijos apimtį

Prieš komunizmą

REIKIA NEATLAIDŽIAI KOVOTI

KOVOTOJAS UŽ ŽMOGAUS TEISES
Darbininkas, kuris nugalėjo
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J O N A S MIŠKINIS

Helsinkio universitete jau
Žvelgiant į netolimą praeitį,
Viso pasaulio spauda paro vilties. Praėjusių metų gruo kite, kai sakau: gavome visa, įsitikinama, jog ir seniau buvo gan seniai lietuvių kalba dės
Štai vėl turime prieš akis
naujus pogrindžio leidinius: dė savo skaitytojams besišyp džio mėn. Walesa pasiryžo iš kas esamoje padėtyje buvo lietuvių kalba
susidomėta toma. Šiame universitete dirba
"LKB Kronikos" nr. 43 ir 44, santį darbininkų vadą, kada eiti į viešumą, nors policija galima. Gausime ir kita, nes svetimšalių mokslininkų. Jie žymūs lietuvių kalbos specia
"Aušros" nr 21. Iš aprašų dar jis darbininkų yra nešamas neišleido jo iš akių. Jis ėmė kal turime svarbiausią dalyką — lankydavosi ne tik Lietuvoje listai. Šiuo metu lietuvių kalbą
sindikatus. tirti lietuvių kalbos, bet ir ten dėsto jaunesniosios kartos
sužinome, kad buvo išleistas ant pečių po "istorinės per bėti su darbininkais prie Leni nepriklausomus
Tai
yra
garantija
ateičiai. Prūsijoje. Pavyzdžiui, 1837 m ' kalbininkas K. Liukonenas.
no
vardo
laivų
statybos
įmo
naujas, mūsų dar nepasiekęs, galės", nuskambėjusios per vi
Kovojame
ne
tik
už
save,
bet ir į Rytų Prūsiją atvyko Prahos Šis mokslininkas metus sta
nės
vartų
ir
garsiai
dėstė
savo
"Tautos kelio" pirmasis nume są pasaulį. Lenkijoje, po popie
Wojtylo8,
d a b a r ir kitų darbininkų padėtį. Dar už visą kraštą. Esame paten universiteto profesorius, vokie žavo Vilniaus universitete.
ris. Jo įžangoje rašoma: "Vis ž i a u s
plečiasi ir didėja gretos tų, ku populiariausias yra Lech Wale- bo draugai tuoj pastebėjo, kad kinti, kad ilgos ir sunkios de čių kalbininkas
Augustas Kai Vilniuje jo šeimoje gimė
rie kovoja ir aukojasi, kad tau sa, nors Lenkijos spauda ir jie turi vadą. Rugpiūčio 14 d. rybos baigėsi. Tas rodo, kad Šleicheris. Jis čia ilgiau pagy sūnus, Lietuvoje
praleistų
priemonės Lenino įmonės vadovybė atlei tauta visuomet gali pasiekti venęs tarp šio krašto žmonių, dienų atminimui jam buvo su
toje neužgestų ryžtas atgauti komunikacijos
laisvę. Šis besiplečiantis sąjū (radijas, televizija) vengė apie do iš darbo 55 metų Anna susitarimo, jei to tikrai nori". gerai išmoko lietuvių kalbą, teiktas Algirdo vardas.
Gražūs žodžiai ir valdžios prisirinko daug pasakų, dainų
dis paskatino ir "Tautos ke jį kalbėti ir jį viešumai pa Walentynowicz, seną įmonės
Anglijos Glazgovo univer
darbininkę, kuri ir seniau pri atstovo (min. pirmininko pava ir, žinoma kitokios tauto sitete lietuvių kalbą dėsto prof.
lią" pasirodyti... Jo noras — rodyti.
Lech (draugų ir darbininkų tarė Walesa veiklai, neva už duotojo) Jagielskio: "Nėra nei sakos, grįžęs į Prahą, 1859 V. Holtumas, jis kelis kartus
paremti tautiečius, kurie veda
nelygią kovą ir stoti vieton tų, vadinamas Leszek) Walesa, 36 "subversyvinę veiklą". Tai bu laimėtojų, nei pralaimėtojų. metais išleido „Lietuvių kal viešėjo Lietuvoje ir yra labai
kurie buvo priversti iš kovos metų amžiaus, turi žmoną ir še vo kibirkštis, kuri padegė pa Priėjome prie susitarimo ir tik bos gramatiką". Tai buvo gerai išmokęs lietuvių kalbą.
lauko pasitraukti... Okupacinė šis vaikus, uolus katalikas, raką. Dancigo laivų statybos geromis pastangomis galė didelė staigmena ano meto
Taip pat senos yra ir Oslo
valdžia ne amžina, išsivadavi užsiėmimu elektrotechnikas, įmonės sustreikavo. Darbinin sime realizuoti tai, ką bendrai kalbos mokslo pasauly. Buvo universiteto lituanistinės tra
mo valanda ateis ir Lietuva pasidarė visų pripažintu dar kai reikalavo grąžinti į darbą sutarėme".
universitete
iš tikrųjų sensacingas veika dicijos. Šiame
Pasirašius susitarimo teks las, iš kurio iš karto atvėrė daug metų profesoriavo vienų
bus laisva ir savarankiška. To bininkų vadu ir lenkų dar Walentynowizc ir Walesa, ku
kio įsitikinimo skatinami ir bininkų klasės simboliu. Jo ris staiga pasidarė strei tą, Walesa pranešė, kad strei lietuvių kalbai duris į ne vieną pačių žymiausių dabartinių
vadovaujama darbo klasė, kuojančių vadu. Jo paprasti įti- ko komitetas pasiuntė padėką Europos universitetą.
pradedame pirmąjį žygį".
lietuvių kalbos tyrinėtojų Chr.
ž o d ž i a i , j o pop. Jonui Pauliui II ir kard.
LKB Kronikoje nr. 44 taip kovodama už savo interesus, k i n a n t i e j i
Atrodo, kad prof. A. Šleiche S. Stangas. J a m pasitraukus į
pat paskelbta žinia, kad š.m. nesigriebė jėgos, vengė susi nediskutuotinas autoritetas, jo Wyszynskiui už darbininkų ris rašė lietuvišką gramatiką, pensiją, lietuvių kalbą.čia dės
viduryje išleistas "Vyčio" nr. dūrimų su policija, ir taip lai moralinė jėga, jo karti gyve palaikymą, prašydamas pa norėdamas išgelbėti iš pra to jo aktyvus mokinys, kuris
4. Jame atspausdinti atviri mėjo kovą, kuri be abejonės nimo patirtis iškėlė jį į kovos laiminimo "naujam laisvam žūties įdomius, indoeuropiečių jau spėjo pasižymėti baltis
lenkų darbininkų sindikatui".
laiškai įvairiems Sovietų parei atsilieps ne vien tik Lenkijoje. viršūnę.
kalbotyrai labai reikalingus tikos darbais.
Kas vyko t a s tris streiko sa Pažymėtina, kad tarp kitų da lietuvių kalbos faktus. Lietu
Lech Walesa iškilo 1970 m.,
gūnams, pareikšdami žmo
Labai daug lituanistikai nu
gaus teisių reikalu, "lituanisti kada Lenino vardo laivų sta vaites, žinome iš smulkių lykų, Walesa išgavo iš val vių tautos ir jos kalbos atei sipelnė vokiečių, lenkų, čekų
nis Aničo įvertinimas" ir kitos tybos įmonėje savo laisvą lai spaudos pranešimų. Vien tik džios pažadą išleisti potvarkį, timi jis, kaip ir daugelis tada mokslininkai.
Pažymėtina,
ką pašventė lapelių gamini Walesa nuopelnas, kad jis pa kuris saugotų religinius įsiti Europos mokslininkų, neti kad lietuvių kalba daug kur
žinios.
To paties leidinio pasku mui ir platinimui. Juose buvo jėgė išlaikyti šimtų tūkstančių kinimus, ir- nustatytų netikin kėjo. Tačiau
skaitydamas dėstoma Lenkijos, Čekoslova
tiniame puslapyje skelbiamos darbininkai raginami, dis darbininkų discipliną, įtikino čiųjų padėtį, uždraustų porno K r i s t i j o n o
D o n e l a i č i o kijos ir Vokietijos universi
žinios apie kai kuriuos suim kutuoti teisių klausimus su juos kovoti tvarkingai, be eks grafinius leidinius. Taip pat iš „Metus", kuriuos prof. Šlei tetuose.
tus ir kalinamus mūsiškius.. darbo draugais ir įtikinti juos, cesų, neprarasti galvos. Nors gautas pažadas masinės infor cheris pavadino literatūros
Be to, lietuvių kalba buvo ir
Štai jų dalinis sąrašėlis: Pet kad reikia kovoti už žmoniš šiaip neatsisakydavo nuo deg macijos priemones taip tvar šedevru, jis rašė: „Kaip gaila, tebėra dėstoma ir įvairiuose
ras Plumpa (Permės srityje), kesnes gyvenimo sąlygas, už tinės stikliuko, streiko metu ta kyti, kad išsispręstų prob kad žūsta tokia kalba, kuri for Prancūzijos, Šveicarijos, Itali
Petras Paulai ti s, Sergiejus didesnę asmeninę laisvę. Gie- po ir ragino streikuojančius lemos tarp valdžios įstaigų ir mos tobulumu galėtų lenkty jos, Austrijos universitetuose.
Kovaliovas (abudu Mordovi- rekas, atėjęs į valdžią po darbininkus, bendram labui religinių draugijų. Gautas pa niauti su graikų, romėnų,
Taip pat pastaraisiais de
nuo "Vodkos". žadas, kad sekmadieniais per senovės indų kūriniais". Pažy šimtmečiais gerų lietuvių kal
joje), Viktoras Petkus (Cis- Gomulkos, daug ką darbinin atsisakyti
topolio kalėjimas); Vladas La- kams pažadėjo, bet žodžio ne Darbininkai paklausė. Jis radiją bus transliuojamos šv. mėtina, kad čia vokiečių bos specialistų yra ir JAV.
organizavo darbininkų pa Mišios, šį reikalą smulkiau kalba nemirė, bet niekad dar P o p u l i a r i n a n t l i t u a n i s t i k ą
pienis (tremtis Tėjoje); Justas laikė ir pažadų nevykdė.
maldas,
sekmadieniais — šv. aptarus su Lenkijos episko nebuvo taip plačiai vartojama šiame krašte labai daug nusi
Gimbutas (Marijampolės la
Walesa ir kiti darbininkų
Mišias
Lenino
vardo įmonės patu. Taigi laimėta tas, ko se įvairiausiose gyvenimo sfe pelnė ilgesnį laiką Kauno
geryje); teismo laukia: Anta atstovai karčiai nusivylė nete
nas Terleckas, Julius Sas sėtais pažadais, bet nenuleido aikštėje. Ar Leninas galėjo niau Lenkijos vyskupai pagei rose, kaip šiandien.
universitete dirbęs šveicarų
nauskas, Povilas Pečeliūnas, rankų. Lech, su žmonos pri sapnuoti, kad jo vardo įmo davo ir norėjo.
kilmės prof. A. Senas. Gerai
Žodžiu,
neprarado
pozicijų
Wale8a pareiškė, kad jis
Vytautas Skuodis, Algirdas tarimu, pradėjo sunkią kovą už nėje kada nors įvyks tokie da
žinomi ir jo mokinio V. Šmolsnegrįšiąs į darbovietę, o visą lietuvių kalba ir mokslo tygo (Schmalstieg) darbai. Šis
Statkevičius, Anastazas Janu darbininkų reikalus. Valdžia lykai?
pasaulyje: tyrinėja ne tik lietu
Taip po devynerių metų tas laiką pašvęs naujo sindikato
lis, Povilas Buzas, Genovaitė nebegalėjo pakęsti to žemo ūviai filologai, bet ir kitų pasau Pensilvanijos valstybinio uni
Navickaitė, Ona
Vitkaus gio, rausvo veido, kuriame žemo ūgio elektrotechnikas organizavimui. Valdžia Dan lio kraštų mokslininkai. Lietu versiteto profesorius neseniai
Gierekui, neiš cigo priemiestyje Wrzesc davė
kaitė, Jadvyga Stanelytė.
spinduliuoja inteligencija ir atsikeršijo
vių kalba daug kur dėstoma ir išleido dvi labai įdomias kny
Be to, abiejuose paskutinio pasiryžimas; darbininko tapu laikiusiam savo žodžio ir pa patalpas — seną mokyklą, kur jų aukštesniose mokyklose.
gas apie senovės prūsų kalbą.
LKBK numeriuose paskelbta sio "maištininku, anarchistu, žadų. Gierekas pasimokė, kad įsikūrė streiko komitetas, nau
Pavyzdžiui, Švedijoje lietu Apskritai, apie lietuvių ir kitas
daugybė pavardžių, lietuvių kurstytoju ir antisocialistu". negalima nepaisyti bazės (dar jo sindikato užuomazga. Pra vių kalba buvo ir tebėra dabar baltų kalbas Amerikos Jungti
vyrų ir moterų, pas kuriuos bu 1978 m. pradėjo jį persekioti. bininkų) balso ir jį tramdyti džiai jau turima keliolika mili dėstoma Stokholmo, Lundo, nėse Valstijose tyrinėja: E.
vo daromos žiaurios kratos, ku Po nuolatinių kratų, arešto ir vien tik jėga, su pavojum, kad jonų zlotų, suaukotų Lenkijos Upsalos universitetuose. Iš Hempas, B. Jėgeris, prof. dr.
rie buvo laikinai sulaikyti, tar kalėjimo, Lech Walesa buvo at pradės riedėti sovietų tankai. darbininkų ir inteligentų. Eu dabartinių švedų lituanistų A. Klimas, M. Kenstavičius,
dyti, bet vėl kuriam laikui leistas iš darbovietės. Lech Dabar Gierekas jau bijojo ne ropos televizijos parodė, kai dominuoja K. O. Fakas. Šis prof. J. Rėklaitienė ir kt.
tesėti padarytų pažadų. O Walesa, grįždamas iš Lenino
Lietuvių kalba
pastarai
Lietuva ne
švedų mokslininkas lietuvių
'ja. Mūsiškė paleisti, žinoma, atidžiai KGB atsidūrė bedarbio padėtyje, be
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įmonės,
kur
praleido
vi
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įtikino
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darbo
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juos
sekant.
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ir
duonos.
Šeimai
išmai
siais
dešimtmečiais
pasiekė
ir
•žscmažytė. nepilni 4 milijonai gy
kalbą gerai išmoko Kauno uni
są
streiko
laiką.
į
savo
butą
draugus,
kad
"tauta
gali
tinti
griebėsi
visokių
darbelių
ventojų, kai lenkų yra 35. Lenversitete dėstydamas švedų tokių kraštų mokslo įstaigas,
namie, bet ir to būtų duonos pasiekti, kas jai priklauso, pas šeimą, parsivežė didžiulį kalbą.
kur anksčiau apie ją beveik
Idįarjau 40 metų pusiau laisva,
Ne tiktai pogrindžio, bet ir kąsniui nepakakę, jei jo darbo jei iš tikrųjų to nori". O kad vi kryžių, kuris kabėjo įmonės de
gali viduje pakenčiamai tvar
Nepaprastai daug pasauli n e ž i n o t a , pvz., M e l b u r n e
kytis, Lietuva sovietinių rusų viešoji bolševikų spauda nere draugai ir KOR (civilinių tei si lenkai to nori, niekas rybų salėje. Tai jo sunkios niam kalbos mokslui nusi Monašo universitete lietuvių
okupuotą. Skirtumas labai di tai pateikia daug faktų, kaip sių gynybos organizacija) ne neabejoja. Lenkijos gyventojų veiklos simbolis, reiškiąs ne tik pelnę danai. Danija yra tikra kalba dėstoma čeko lituanisto
J.V.
delis. Ir priespauda nepa yra naikinami mūsų tautinės būtų ištiesę rankos augančiai palankumas ir parama Wale- mirtį, bet ir pergalę.
kalbininkų šalis. Mūsų Šimt P. Trosto. Jis jau parengė ir
sa
vadovaujantiems
darbinin
religinės
kultūros
turtai,
Walesa šeimai. Lech bedarbis,
lyginamai didesnė. Iš šalies ir
mečio vidurio kalbotyrai ypač netrukus turėtų išleisti didelę
G E R O J I SEIMININKĖ
monografiją apie lietuvių kal
žiūrint, kai tauta negali tikėtis ypač bažnyčios, kryžiai, reli o vaikai kasmet ritasi kaip žir kams buvo labai aiški.
J. S. Bachas buvo labai neprak didelės reikšmės turėjo Kopen bos morfologiją.
Pats Walesa neapsigavo
bet kokios užsienio kad ir mo giniai paveikslai ir pan. daly niai. Gal k a s t a i pava
tiškas. Visus namų reikalus tvar hagos universitete prof. L.
Pažymėtina, kad
yra
ralinės pagalbos, kai jis vis dar kai. Štai vienas pavyzdys. dins neturėjimo atsakomybės laimėjimu. Jis žino, kad ne vis kydavo jo žmona. Kai ji mirė, Jelmslevo darbai. Pažymė
jausmo.
Bet
Welesa
laikosi
kas
laimėta,
ko
siekta.
"Ar
esam užrašomi rusams Hel LKBK nr. 44 paskelbta tokio
kompozitoriui teko pačiam rūpin tina, kaip įdomų faktą, kad šis nuostabus Japonijos litua
sinkyje. Belgrade (ir, tikėkim, turinio korespondencija, kurią Evangelijos moksioJamvaikai pasiekėme visa, ko norė tis jos laidotuvėmis. Atėjus par bendrosios kalbotyros specia nistas I. Murata. Jis yra Toki
yra Dievo dovana ir jis pasi jome?" Jis pats atsako: "Ne duotuvės tarnautojui ir paprašius listas ir magistro, o taip pat ir jo Ekonomikos koledžo profe
nebus geriau Madride), nebūtų čia ištisai pateikiame.
prasminga bet kokia mažos
"Vyžuonos (Utenos raj.). tiki Dievo Apvaizda, su opti viską, bet visi mato, kad pasie pinigų už gėles, J. S. Bachas su daktaro disertacijas parašė iš sorius.
- tautelės pasipriešinimo ak 1980 m. iš gegužės mėn. 16 į 17- mizmu ir drąsa žiūri į gyveni kėme daug. Per visą šį laiką ašaromis akyse atsakė: — Prašom lietuvių kalbos bei literatūros
Nukelta į 5 psi.
cija.
tą naktį piktadariai apiplėšė mą, n i e k a d n e p r a r a n d a pasitikėjote manimi, tad tikė pasakyti tai mano žmonai...
istorijos.
O tačiau pavergta tauta, it t a Vyžuonų bažnyčią. Pagrobta:
Sekančią dieną ir žmona panoro pamatyti Eife
Pilyje įrengtas muziejus, kuriame išstatyti
- m a ž a bitelė, priešinasi, leis didžiojo altoriaus centrinis
lio bokštą, tai vykome tenai. 18 čia, per visą Paryžių riterių ginklai, apranga, žirgai, pilies valdytojų
dama geluonį į priešo kūną, brangus paveikslas, šoninio
požeminiu traukinėliu, į rytus. Pirmiausiai užėjome į portretai, o taip pat pilies gyventojų reikmenys ir
nors žino. kad šį veiksmą atli altoriaus Švč. Jėzaus Širdies
didelį žemės plotą užimančias senas kapines, pavaizduotas pilies gyvenimas. Tai Donjono pilis,
kus ją lydės mirtis.
paveikslas, šoninio altoriaus
turinčias Pere Lachaise vardą. Norėjome pamatyti, koki 8 km nuo Paryžiaus centro.
To pasipriešinimo ryškiau Švč. Marijos Skausmingosios
kaip tvarkomos kapinės Prancėzijoje.
Jose
sias pavydys yra nuo 1972 me paveikslas, nuo sienos didelis
išvedžiotos alėjos, apsodintos paūnksmingais me
Vakaro Pramogos Paryžiečiams
tų be atvangos leidžiama Lie Šv. Antano paveikslas; iš
džiais: kaštanais, liepomis, klevais ir pan., skirstan
tuvos KAtalikų Bažnyčios tabernakulio paimta mons
Po vakarienei grįžtant į viešbutį, viešbučio ir
čios kapines į kvartalus. Kvartalai kimšte prikimšti
"Kronika" ir kiti pogrindžio trancija su ostija, komuninė su
DR. J U O Z A S KRIAUČIŪNAS
didesnių ir mažesnių, senesnių ir naujesnių kelių kitų namų apsuptame nedideliame kieme,
komunikantais (vienas komuleidiniai.
paminklų, koplytėlių ir koplyčių. Akmenyse ar radome didelį būrį susirinkusių žmonių klausančių
Pragaro vartus sovietų agen- nikantas rastas prie altoriaus
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lentelėse iškalti palaidotųjų vardai, datos, trumpi muzikos. Ant paukštinimo, lyg scenos, susėdęs
„ tai buvo sukėlę prieš mūsų laiptų ant kilimo perlenktas,
muzikantų būrelis, diriguojamas barzdoto jauno
Po poros valandų, nusibodus žiūrėti tų meno posakiai. Kai kurie paminklai kelių šimtų metų vyro. Tokie muzikos vakarai vyko kiekvieną dieną,
pogrindžio spaudą pereitais ir bet ne perlaužtas). Be to paim
šiais metais. Buvo daroma ta virš tabernakulio buvęs vertybių, paliekame Luvrą ir pasukame į visai netoli senumo. Kapai papuoftti gėlėmis arba augalais, įso visą mūsų viešbutyje buvimo laiką. Tik išpildytojai
loviukuose
ar
vazonuose.
Kapinėse keisdavosi kiekvieną vakarą. Programos buvo vis
daug kratų, suėmimų; tardyta didž. altoriaus kryžius, iš šo esančius Karaliaus rūmus. Juose gyveno keli dintais
visa eilė žmonių. Sekė perspė ninio altoriaus Šv. Kryžiaus karaliai. PrieS rūmus nedidelė aikštė, daug didesnė švaru.Atrodo,- prancūzai prisimena savo mirusiuo- kitokios: moderninės muzikos, estradinės su refrenu,
Vėl kelias stotis važiuojame autobusu toliau šokių ir kit. Vieną vakarą, net kažkoks vaizdelis
jimai, teismai, ištrėmimai. relikvijorius, stiprintuvas ir du rūmais apsupta aikštė, iŠ trijų pusių, toliau pereinan- sius.
ti į retais-medžiais apsodintą sodą. Rūmai ir aplinka į rytus, į De Vincennes. Pirmiausiai užsukame į miš- buvo vaidinamas. Muzikantų atlyginimas — auka į
Atrodo, kad po to visko po- mikrofonai".
"Piktadariai" koresponden gražiai suplanuoti ir tvarkomi, tik įėjimai ir vartai kelį, panašų į parką. Jame yra nedidelis zoologijos ištiestą skrybėlę. Kai kuriais vakarais, nors trum
-„. grindžio spauda turėjo sustoti.
cijoje
nenurodyti, net nespė siauri. Žinoma, karietoms pravažiuoti jų pakako, o sodas. Šalia miško yra muziejus, kurio eksponatai pam laikui, sustodavau paklausyti. Nors grindinys
O tačiau taip neįvyko. Vienus
nuo seniausių ligi dabartinių laikų. Netoli, miestelio ten nelygių akmenų, bet šokančių buvo nemažas
pogrindžio darbuotojus su jami. Lietuvoje aišku, kas tai saugoti tokius buvo lengviau.
Pamažu žygiuojame Operos gatve, kur matome vaizdą sudarančiojo aplinkoje, parke ant kalvos skaičius. Kiek žinau, tokie muzikiniai pasirodymai
ėmus, juos pakeitė kiti. Pogrin padarė. Aišku ir mums.
"Kovojantieji neša nelaisvės daugybę visokių finasinių įstaigų, agentūrų ir matyti aukštas bokštas su plevėsuojančia vėliava. buvo daromi bažnyčiose, aikštelėse, mokyklų
džio spauda ir toliau leidžia
ma, i r toliau ji yra teisinga, pančius, kad tu galėtum lais turtingų krautuvių. Netoli Operos užeiname į vieną Artyn priėję ir įkopę į parką radome viduramžinę pi- kiemuose ir pan. Tai užsiėmimas jaunimui ir gal dėl
tiesi, atvira, nesibijanti kal- vai gyventi ir tikėti!" Šiais žo kitą krautuvę moteriškų kojinių pirkti. Mus infor- U, kuri užima gal dviejų ha kvadratinį žemės plotą, to neteko girdėti apiplėšimų gatvėse.
— tinti okupantų, iškelianti jų džiais baigiamas LKB Kro muoja, kad tokias prekes galima gauti tik univer- Pilies sienos apvestos kokių 4 m gilumo ir bent 15 m.
Viešbučių kambariai neturi televizijos nei radijo
salinėse krautuvėse (department store). Vieną tokią platumo grioviu, dabar visai sausu, gražiai išvalytu
* pTktus darbus, atidengdama nikos 43 numeris.
įrengimų
(nežinau apie brangiuosius viešbučius), tai
b.kv. Lafayette vardu, randame netoli Operos. Krautuvės dugnu. Nuo vidujinio griovio kranto kyla stačios
dar piktesnius kėslus.
kas dieną pirkdavau dienraštį "Le Monde", kad
vidaus sutvarkymas lygiai toks pat, kaip pas mus. pilies mūro sienos kokius 15 metrų aukštyn. Dviejuožinočiau, kas dedasi pasaulyje. Jame Popiežiaus
Visai netoli Operos yra graži didelė Trejybės se pilies šonuose yra permesti per griovį tiltai. Vienu
kelionė buvo labai nedaug minima, Amerika pavaiz
Mažai kurs iš jų gal aušros susilauks,
bažnyčia. Joje radome ir kunigą mišias belaikantį su jų galima įeiti į pilį. Pilis susideda iš senos dalies su
duota nestabiliu kraštu ir nevertu didesnio pasitikė
Mažai juos minės gal diena,
nemažu būriu žmonių jose dalyvaujančių. Kadangi kūgio pavidalo bokštu ir sena bažnyčia. Naujoji
jimo,
Prancūzijos
politiniai
vyksmai
plačiai
Bet gimę galiūnai niekam nevergaus:
netoli, tai pasukame į Magdalenos bažnyčią. Ji dalis yra erdvesnė, su rūmais, kurie apsupa senąją komentuojami, pasaulyje vykstą įvykiai išsamiai
Mirtis ar laisva Lietuva!
vadove pažymėta matytina, dėl savo klasikinio dalį, turi aukštą bokštą ir nemažą kiemą. Tokiuose aprašomi ir t.t. Įdomu buvo sekti žinias svetimo
stiliaus grožio. Tikrai verta ją pamatyti ir kiemuose juk vykdavo riterių turnyrai, o damos iš
krašto spaudoje. / t J
,
• ,
balkonų mesdavo pirštines ir nosines nugalėtojams.
pasigrožėti.
r
(18 Sibiro lietuvių poezijos)
'
(Riig daugiau)

Paskutinieji įvykiai Len
»••>
•»!! kijoje vaizdžiai parodė, kokia
didelė jėga yra religija. Vaka
rų Vokietijos ir kitų kraštų ste
bėtojai, atidžiai sekę visus įvy
kius, vieningai pabrėžia, kad
lenkų t a u t a nebuvo komuniz
mo dvasiškai sužalota to
dėl, kad ji liko ištikima savo re
ligijai, katalikybei.
Per 35 komunistinės Len
-'
kijos gyvavimo metus šios ša
lies komunistų vadai neįsten
gė atitraukti lenkų nuo jų
>
.... tikėjimo ir Bažnyčios. Ilgai
....
.... niui Bažnyčios galia pasirodė
,..,
taip didelė, kad komunistų va
H
deivos perdaug nė nesistengė
su religija kovoti, nes jautė aiš
"'!'
kų pralaimėjimą.
llli
Įvykiai Lenkijoje parodė,
kad katalikybė tebėra didelė
-moralinė jėga. Šimtai tūkstan
čių katalikų streiko metu de
monstravo savo religinius įsi
tikinimus; fabrikų rajonuose
^„„puvo klausoma išpažinčių,
dalijama šv. Komunija, kurią
viešai priėmė pats streikuo
jančių vadas.
Streikai komunistinėje Len' kijoje, kai darbininkai energin
gai streikavo šiuo kartu ne
prieš "išnaudotojus kapitalis
tus", bet prieš pačią "dar
bininkų valdžią", aiškiai įro
dė, kad marksizmas Lenkijoje
yra užmuštas ir kad nėra bet
kurių nors vilčių jam atgimti.
"Kiek popiežius turi divi
zijų?" — kartą paklausė Sta
linas, norėdamas sumenkinti
katalikybės vertę. I šį klau
simą aiškų atsakymą davė
, streikuojantieji Lenkijoje, kad
vis,dėl to jų turi ir tai labai
daug... "The Philadelphia Inąuirer" laikraštis atspausdino
Sia progaTtarikatūrą, kur kari
katūristas vaizduoja du So
vietų Sąjungos ir Lenkijos ko
munistų vadus, laikančius
atskleistą jų lango užuolaidą.
Per langą matosi didžiulės mi
nios streikuojančiųjų su atitin
kamais šūkiais bei plakatais.
Tai "popiežiaus divizijos"...
•••1

valdžią

SUNKI TARŠOS PROBLEMA

•

DVI SAVAITĖS
PRANCŪZIJOJE

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 17 d

BOSTONO 2INIOS
DIDŽIOSIOS L I E T U V O S
ŠVENTĖ

Po keliolikos minučių pertrau
kos, buvo pakviesta Ramunė Ado
mavičiūtė
vadovauti
meninei
programai. Brocktono ansamblio
"Sūkurys" kanklininkės Aldona
Lingertaitiene, Harriat Dilytė ir
Regina Kulbytė, vadovaujant A.
Lingertaitienei, paskambino: "Ko
liūdi putinėli", "Supinsiu dainu
žę" ix "Šeinį". Po jų Brocktono
šv. Kazimiero parapijos choras,
vedamas muz. Juliaus Gaidelio
padainavo: "Tremtinių maldą",
"Kur bėga Šešupė", "Anoj pusėj
Nemunėlio", "Tylus buvo vaka
rėlis", "Augo putinas", "Laikas
namo", ir "Lietuviais esame mes
gimę .

Rugsėjo 7 d. Bostono lietu
viai Šventė rugsėjo 8-ją — T a u 
tos šventę. Mes ją pavadinome
"Didžiosios Lietuvos
švente".
N u o pat Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo 1918
metu,
kaip Lietuvos nepriklausomybės
šventę švenčiame Vasario 16-ją.
Taip, tai didelė šventė, tai Lietu
vos atgimimo
nepriklausomam
gyvenimui šventė. Bet švenčiant
tik ją, m e s patys nurašome iš Lie
tuvos istorijos daugiau negu 700
metų. O juk m e s patys turime
minėti ir garsinti Lietuvą, kaip
vieną iš
didžiųjų ir
senųjų
valstybių. Reikėtų m u m s pa
tiems tą gerai įsisamoninti ir t u o
didžiuotis bei rodyti kitiems.
S. Bostone Tautos šventės mi
nėjimas pradėtas šv. Mišiomis Sv.
Petro Ketuviu parapijos bažny
čioje. Šiose Mišiose dalyvavo or
ganizacijos su vėliavomis 3 vai.
p. p. lietuviai rinkosi į S. Bosto
n o Lietuvių Piliečiu d-jos audi
toriją, kur vyko minėjimo akade
minė dalis ir m e n i n ė programa.
Čia minėjimą pradėjo LB Bosto
n o apyl. pirm. Aloyzas Astravas,
pirm. Povilas Tyla vadovavo v ė
liavų jnešimui. Atsistojimo mi
nute buvo pagerbtas savanoris-kū
rėjas Kazys Merkis, kuris mirė
prieš porą savaičių. Merkis buvo
LB Bostono apyl. revizijos komi
sijos narys. Trumpu atidaromuo
ju žodžiu pirm. Astravas p a ž y m ė
jo, kad šioje dienoje yra dvi šven
tės: didžiosios Lietuvos praeities
šventė ir Marijos gimimo šventė.
Tada pakvietė Jūratę Dambraus
kaitę vadovauti minėjimo pro
gramai. Kunigas Albertas Kontautas, Sv. Petro parapijos klebo
nas, sukalbėjo maldą.

Gustaičio
"Sekminių
tėveliai, neskriauskite savo vaikų A n t a n o
vainikas".
Rengia
LB
Bostono
ir leiskite į šią mokyklą.
apygarda.
RENGINIAI
Lapkričio
2 3 d. Lietuvos
ka
šventės minėjimas
S.
Kultūrinių subatvakarių
kon riuomenės
certas,
dvidešimtmečio
veiklos Bostono Lietuvių piliečių d-jos
paminėjimui įvyksta šį sekmadie s a l ė j e
nį, 3 vai. p. p
First & Second
Church salėje Bostone. Progra
mą atliks solistė Ona P l i u š k o G u l b ė skrenda gerai, nors jai
nienė ir pianistas Saulius Cibas.
į
orą nelengva. D ė l to
ji turi įsibėgėti v a n d e n s pavir
Laisvės varpo rudens koncer
šiumi. Ji t u o m e t
kelia didelį
tas spalio 5 d. S. Bostono Lietu
triukšmą, pliauškėdama į v a n d e 
vių piliečių d-jos salėje. Progra
nį s a v o p l a č i o m kojom. Bet paki
mą atliks solistė Gina Čapkauslusi skrenda gerai, laikydama kū
kienė ir pianistas - kompozito
ną bygia'grečiai su žeme, ištiesu
rius Vytautas Bakšys.
si s a v o kaklą. Jos sparnų jude
Zitos SodeUdenės paroda ir p o  siai negreiti, b e t labai smarkūs,
pietė su rašytoju Jurgiu Jankum, ir n u o j u kyla savotiškas ritmiš
kaip buvo skelbta spalio 5 d. n e  kas garsas, girdimas n e t už kilo
( T . Ivanauskas
įvyks, nenorint pakenkti kitam metro.
tą dieną rengiamam renginiui.
H „Lietuvos paukščiai")
Spalio 18 d. vaidinimas
"Ant
ras kaimas" iš Chicagos, Jis b u s
suvaidintas S. Bostono Lietuvių
piliečių d-jos salėje
IeSkomas JULIUS JUOZAS JU-

Dainoms nutilus, LB pirm. As
travas trumpai pakalbėjo apie
antrąją šios šventės dalį — m ū 
sų parapijas. Sutapimu, o gal spe
ZAUSKIS. Prašo atsiliepti jo sesuo,
daliai ši Dievo Motinos Marijos
Spalio 26 <L Lietuviu diena S. Bartashins augintine. Rašyti šiuo adr.:
Gimimo diena buvo parinkta ir Bostono Lietuvių piliečių d-jos Mrs. Irene Ruslevks, 3018 Crfbbon
Tautos šventai. Lietuvis labai gar salėje. Bus suvaidintas rašytojo Avenue, Cheyenae, Wyo. 82001.
bino Mariją, o mūsų išeiviai
Amerikoje pradėję savo lietuviš
ką gyvenimą ir veiklą burdamie
34*2 WEST MABOUETTE S D .
si į parapijas. Parapijos vaidinu
CSOCAGO, ILLINOIS S9C29
šios labai svarbų ne tik maldos,
Lietuviai esam* risi —
PHONE: S U U 5 - M 0 7
bet ir lietuvybės palaikymo vaid
Lieturlą Fonde ar est?
menį. Prie parapijų kūrėsi lietu
$
viškos organizacijos,
mokyklos,
net ir lietuviški laikraščiai. Para
pijos ir šiandien turinčios būti
tuo mūsų lietuviško gyvenimo
centru ir židiniu. Esą, lankykime
savas bažnyčias, melskimės lietu
Lietuvių Fondo 2-rojo milijono užbaigtuvių p r o g a
višku žodžiu ir bendraukime lie
sekantieji a s m e n y s aukojo:
tuviškoje dvasioje
Suma
Po visos programos buvo vai P a v a r d ė i r v a r d a s

C L AS S I F I E D G U I D E
• • A L

M I S C E L L A N
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Marąuetta Parke — 2038 Wt»t Litb- ItlIlIlIlIHIlIlIlIllIlUIIIIIUIIItUIlllllUIIIIII iiiiimiiiHiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiui
IEŠKAU PASKOLOS — mokėsiu
aa«uaa Ptaua Court parduodama*
namas su taverna. 5 kamb. butaa
1 5 % NUOŠIMČIU;
{ n a f t a s bautmentas. Apsauga nuo
Galiu užstatyti Real Estate.
potvynio. 2 mal. gania*. Daug ki
V A C Y S — 436-9667
tų patogumų Nenorint tavernos Apdrausta* perkranstymas
arba vakarą* — 76S-625S
biznio, tinka kitam bisihu.
lUIlIlIlIlIlIHIlHIIIIIIHIIIIIUIIIIllllllllllIUL
J?airių atstumų
it — T7ft-495s
TeL 376-1882 arba 376-5996
PARDAVIMUI
BIZNIO N U O S A V Y B E
iiiiiiinuiiiiiuiiiiiiiiiiuiuuiiiuuiuiium
P L I U S 4 BUTAI
Parduodama labai grali palme,
fiiiiiiiiiiiuiiiiiiifniiiiiiiiiiiiiiiniintHiitu Lietuvos aaainmlnj paveikslai, ginta
Restoranas, bara* ir 4 batai —
ro dirbiniai ir audiniai.
Skambint
Western ir 65- ta.
nuo
2
iki
6
vai.
vak.
tai.
737-5177.
Įrengimai ir reikmenys. "Uquor liSpalvotos ir paprastos. Radijai,
cense" jei pageidaujate.
Savininkas
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
gali duoti paskolą už 12%% nuoš.
Pardavimai ir Taisymas.
UNUOMOJAMA — FOR B E N T

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

TELEVIZIJOS

Kaina $120,000, Kreipkitės angliškai į

M I G L I N A S TV

F. L. BL'CARO REAL ESTATE
TeL —237-0653

2346 W. 6 9 S t ,

šės, kurias surengė Bostono lie
tuvės. Po oficialios dalies minėji
mo dalyviai prie gėlėmis papuoš
tų stalų vaišinosi ir šnekučia
vosi
šis Didžiosios Lietuvos Tautos
šventės minėjimas buvo gražiai
suorganizuotas, su labai puikia
programa — puiki paskaita ir
puiki meninė dalis taip gražiai
atlikta. Taip pat reikia pasidžiaug
ti, kad įtraukiamas ir jaunimas.
Jūratė Dambrauskaitė yra aktyvi
lietuviškoje veikloje, LB Bostono
apyl. valdybos narė ir Ramunė
Adomavičiūtė gražia lietuvių kai
ba vedė joms skirtas minėjimo
dalis. Žodis ir apie LB apylinkės
pirmininką Aloyzą Astravą. Jis
ne per seniai apsigyveno mūsų
apylinkėje, bet labai aktyviai ir
nuoširdžiai įsijungė į lietuvišką
veiklos gyvenimą. Ir šis gražiai
praėjęs minėjimas daugumoje yra
jo nuopelnas.

Prelegentas prof. Simas Sužie
delis kalbėjo apie istorinę ir V y 
tauto Didžiojo laikų Lietuvą.
Tautos šventės minėjimas pradė
tas 1930 metais, minint Vytauto
Didžiojo numatytą
karūnacijos
dieną. Tada Vytauto paveikslas
keliavo per visą Lietuvą. Lietu
vos universitetas Kaune buvo pa
vadintas Vytauto Didžiojo var
du, taip kaip ir Klaipėdos g i m n a
zija ir eilė kitų įstaigų, šiais m e 
tais yra ir Tautos šventės auksi
nė sukaktis. Kodėl tada buvo pa
sirinkta Tautos šventės minėji
mui Vytauto Didžiojo karūna
cijos diena? Galėjo būti parinkta
ir Mindaugo krikšto diena. T a  PRADĖJO MOKSLO
METUS
čiau Vytautas Didysis buvo ta di
Bostono lituanistinė mokykla,
džioji Lietuvos asmenybė, su kuria
kurios
direktoriumi yra jau daug
skaitėsi visas pasaulis. N e t ir Lie
tuvos krikštas buvo Vytauto nuo metų rašytojas Antanas Gustai
pelnas, o ne kieno kito, kaip mūsų tis, mokslo metus pradėjo rugsė
kaimynai lenkai nori skelbti. V y jo 13 d. 9 vai. ryto šv. Mišiomis šv.
tautas vedė kovą už Lietuvą ir jos Petro lietuvių parapijos bažny
didybę bei savistovumą n e tik čioje. Pamokos vyksta, kaip ir se
su Lietuvos priešais, bet ir viduje. niau, Gavin mokyklos patalpose.
Jis iSplėtė Lietuvą n u o Baltijos Lietuviško prieauglio yra, tačiau
iki Juodųjų jūrų. Jis bandė n u  mokykloje mokinių skaičius ma
traukti ryšius su Jogailos lenkiška žėja. Kalbos mokėjimas yra dide
karūna. Tik visa nelaimė, kad lis turtas, o ypač gimtosios kalbos.
Vytautas nepaliko sau gerai pa Yra tėvų, kurie ir iš gana toli at
ruošto įpėdinio — tas tik vedė veža savo vaikus i šią mokyklą,
Lietuvą i visokias negeroves ir ne o yra ir gana arti gyvenančių,
laimes. Prof. Sužiedėlis labai vaiz kurie neleidžia savo vaikų. Juk
džiai apžvelgė Vytauto Didžiojo tai vaikų apiplėšimas. Tad mieli
laikų Lietuvą.
mmiiuiiiumuiiuuiimirmnuuuiniim
Po prof. Sužiedėlio paskaitos,
Jūratė Dambrauskaitė iškvietė 4
abiturientus: Rastonytę, Sležaitę,
Simonaitytę ir Kulgį, kurie praei
tą pavasarį baigė Bostono litua
nistinę mokyklą, o pirm. Astra
vas jiems visiems įteikė po kny
gą, V. Pietario istorinį romaną
"Algimantas", kurį redagavo m ū 
sų jauniausias istorikas dr. Sau
lius Girnius.

SOPHIE

Jankauskas, Kazimiera .....
Dainys, Vladas
Leougoud, Edward
Pakeltis, Antanas ir Marcelė :
.
Vaitkus, Jonas
Šeštakauskas Janina
Tamulaitis, Stasys
Prūsas, Zenonas
Karuža, Kazys ir Jadvyga
Pušneraitienė, Ema
Girkštas, Anicetas
Atučiai, Aleksandras ir Jadvyga
Bražinskas, Bronius
Vaitkevičius, Stasys
Jesunas, Keneth M.D
Kaunas Ferdinandas M.D
Mikalauskienė, Bikinaitė
Žitkus, Pranas ir Janina
šimukėnaitė, Felicija
Šimukėnaitė, Bronė
Tverijonienė-Tiškevičienė, Marcelė
Karosienė, Ona
Laukaitis, Sofija
Mažeikai, Vaclovas ir Vanda
Briedis, Juozas, Dr. ir Kazimiera
Tamulaitis, Stasys
Banėnas, Amilija
Ambrazevičienė, Sofija
Zidžiūnas, M a d a s ir Marija
LB Cape Codo Apylinkė
Orvidienė, Vaclovą
Baliutavičius, Mečys ir Vanda
Bagdonas, Apolinaras
Rūgytė, Alicija — Švėkšnos gimnazija
Bagdanskis, Juozas ir Birutė
X
Tauras, Vytautas M.D. ir Aldona
Byla, Juozas
Strazdienė, Elena
LB Auroros Apylinkė
Jankus, Kazys
Šlepavičius, Aleksandras ir Olga
X.
'.
Kubaitis, Karolis ir Liudmila
Lungys, Benediktas ir Julia
Vizgirdas, Vytautas ir Aldona
X
Remienė, Marija

$1,000.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$250.00
$100.00
$100.00
$100.00
$900.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$200.00
$100.00
$200.00
$100.00
$100.00
$100.00
..j.,^...r-^..$100.00
.'"."-..$500.00
$100.00
$500.00
$250.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$200.00
$100.00
$100.00
$100.00
$200.00
$100.00
$2000.00
$100.00
$90.00
$50.00
$100.00
$200.00
$1,000.00
$100.00
$200.00
$200.00
$100.00

pokylių

We'll help you make Ine right movė.

JEI

GALVOJATE

PIRKTI A B PARDUOTI

SERAPINAS —

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Putoki Road
Ttl. _ 767-0600

M O V I NG

Insependently owned and operatei

titiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiii

lietuviškas restoranas su namu ir
A L F R E D ERICH S E N N
įrengimais Marųuette Parko rajone.
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
Jonas Basanavičius
sąlygos.
Ir kitus kraštus
2 butai — —asinis. 68 ir Maple- NEDZINSKAS, 4056 Archer Ava. The Patriarch of the
Lithuankm
wood. Labai tinka giminingoms šei
National
Renaisaance
Cbicago, HL 80632, teL 9CT-598t
moms.
Mariais bungalow Brighton Parke.
Eaateuropean biography S e r i e s
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai per
N o . X.
luoti. Geras pirkinys.
«<n»
n n i « M
•
• u

VALOME

SIMAITIS REALTY
Insurance — Income Ta*
Notary Pubflc

2951 W. B3rd Street
TU. 436-7878 ar 839-5568

KILIMUS m
BAIDUS
B — M ir vaakuojame
visą rasių grindis.
B U B N Y S — TeL R E 7-5168

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namu pirkimas — Pardavimas
Draudimai —

Išleido Oriental R e s e a r c h Partners, Mass. 1980. K i e t a i s v i r š e 
liais. K a i n a s u persiuntimu $10.
Ulinoia g y v . dar prideda 5 7 e t
v a l s t i j o s mokesčio.
U ž s a k y m u s siųsti:
DRAUGAS,
mo
W. 6Srd
Chieago, IL 60629

nimmiiiiiiiHiiiiuiuimiiimimiimiiiHi

ŠEIMOS MALDOS

VElTnnŲ KORTELIŲ
BOKALU

INCOME TAX

Per ktm. B . K u h n , OFM, ga
lite
gauti lapelį s u rytmetinėm,
N o t s r l a t a s — Vertimai
vakarinėm ir įvairiems reika
BELL REALTORS lams maldomis, š i a graliai at
spausdintas lapelis (6 posla
J.
B A C E V I Č I U S
piu), kuris a t s t o j a maldakny
6539 S. S ė d a t e A v . — 778-2233
g ę paprastom maldom, gauna
HminiiniHiimiHUMiiHiiuiiuiiuumnu mas be mokesčio. Pasiųskite
pašto ženklelį s u pavarde ir ad
MBG9ELL&NSD1JS
resu dienraščio „ D r a u g o " admmistrarijai: 4545 W. 6Srd S t .
uiHttiiiuiraiiiiiiitiiimiimiiimmiiinui
Chieago, HL 6 0 6 2 9 .

M. A.

ŠIMKUS

4259 So. Maplewuod, teL 254-74M
Taip pat daromi VERTIMAI.
QIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBfiS PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai.

iiiiiiiiiimiuiiiiiiiiuiiuiuuiuuuiuutiiii
a«-

OOSMOS PARCEL8 EXFRESS
2501 W. 69 S t , OHcego, I1L 80621

— 915-2737
Vytautas Valau tinas
Hiiuiiiiiiiiiiiiiimuiuiuuuiiiiuiiiiuuiu

Lietuvos atsiminimai
•
Radijo Valanda Jau 19 matos tar
nauja New Jmnttj, N«w Torte Ir 6Ss>
n«et1cut ll«tu-rl*m« !
KAM krfUdleal nuo 4 iki S vai. po
piet U WEVD StOtlM N«w Tork«
ltSO UI.. AM Ir nuo 7 lkl t ral
rak. »7.» mcf. FM

Direkt DR. JOKŪBAS STUKAS

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

234 9mOK Drlve

2423 Wtst 59tn Strttt — Ttl. Gft 8-7777

N. J.

mm

HMimnpiiHiimimHtiniiiHHmimmimi
Perskaito

a

"Draugą**

Viaitinių kortelių naudojimas
grasus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti grasias
Unes korteles.

yra
pla
luo
visi.

Kreipkitės i "Draugo" »«i-««.^traciją Tisais panašiais reikalais
Būsite patenkinti mūsų pataraavi*
mu.
t

ĮSS»SSMSS»weas»BSaMe*SBSBSSSSBSSSBSasl

imimiiiiiiiiiiiiimiiiiimimimiiiimimii

Sol. Praor\me Ragiene
dainuoja

uroojcK T A X SERVICK
XOTARY PTBTJC

prekhj pasirinkimai

St.

imiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiuiiiW'.!Jif!iiiiiiiii

LIETUVIŲ KALBA

Valdymas

nutniitiimiiinitimniimiiiiiiimnintin

Veikia nuo 7:00 vai. r y t o iki 8 0 0 v a i v a k a r o .
Šventadieniais uždaryta — S a v . M I K A S C E S A S
Šeštadieniais nuo 7 : 0 0 v a i . r y t o iki 4 v a i p o p i e t

A r k . J u r g i o Matulaičio beati
fikacijos
b y l o s apžvalga. Gene
r a l i n ė s Postuliacijos
leidinys
1969 m.

K a i n a s u persiuntimu $1.00.
SERfiNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
Gaunama DRAUGEdimai ir pilna apdrauda.
lllllllllllllliuiuillllllllllllllllillllllllllliu
TeL — W A

Telel

P a d a n g o s . Priekinių ratų reguliavi
m a s u b a l a n s a v i m a s . Stabdžiai. D u s 
l i n t u v a i I š m e t a m i e j i vamsdtiai i r ki
ti p a t a i s y m a i . FTRESTONE TTRES.
Wheel a l i g n m e n t and balancmg.
B r a k e s . S h o c k absorbers. Mufflers
a r d p i p e s . Tune-ups. Lubrication.
C n a n g e of oil and fflters.

636-2960

IIIIIIIIIHIIIIIIIllllll

Kreipkite. )

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

Prie Archer ir Califomia g-vių išnuom.
2-jų miegamųjų butas vyresnio am
žiaus porai. Kilimai, pečius ir šaldytu
vas. Kaina 210 doL mėn.
Skambint 927-5458

Lfceued, Bonded, Iusnred
Į S I G Y K I T E DAR A B
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvė* ir vonios kabinetai. Kerami .llillllilliilIlilliiiliiliuuiiluiiiiuiiniHiiii
kos ir k t plytelės. Glast bloeks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. Kelias į altoriaus garbe
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
J. V A I Š N O R A , MIC
palikit pavarde ir telefoną.

salėje

IIRCUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Lietuvių Kama: nuo pn-uiaiiienio 1*1
penktadienio perduodama nuo 4:0U
vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
čią stotį. Šeštadieniais ir seicma
dieniais n::o b'9§ iki j'M\ vai. ryto
Talei. 4 N - U U
1490 A M .
7150 S. MAPLEVTOOD A VE.
CHICAGO, ELI* MCtt
iHiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinitiiiuiBniiMii

P LU M B I N G

t; Jrairlų

„Carlisle*

776-1486

IIIIIIIHIIIIIIIIItlItltlIlIlUIIIIUlIUlUUIlItM

itiiifiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiHttiniinnii
Užbaigtuvių pokylis įvyks
Lombard, ILL. spalio 1 1 d .

teL

'•MiiiiiiiiiituiiiiiiiuiiiiiiuiuiiiiiiiHimui

Pa ieškojimas

mmwm/P\mum mum

7ESKAL PASKOLOS

EO t S

duokito

Popular Lithuanian
RE CI P E S

YRA

ŠALIS

14 skirtingų lietuvių kompozi
torių dainos ir arijos—6 su stygi
nio kvinteto palyda, 2 su klarineto partija papildoma ir 4 su forĮ tepijono palyda (Beržui, berželiui
P A T K S U N T A IR PAGRAŽINTA Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės.
Sofijos malda. Skamba, skamba
LAIDA
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis.
Suredagavo
Mylėk lietuvį ir kitos).
Jaosapma Datsivardlene
Diriguoja; Arūnas Kaminskas.
Plokšteles kaina su persiunti
Sk>m dienom Draugo spaustuve
išleido septinta, laidą šios populia mu — $8.85. Ulinoia gyv. dar pri
rios virimo knygos. J. Dauivardie- deda 48 et. Ulinois vals. mokesčio.
Bė vėl patikslino ir pagražino Sis,
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
laidą naujais pamosimais.
4545 W. SS S t OUcago, IL 60029.
Tai geriausia dovana naujoms IIHHIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIUlIlIlIlIlIllIltmir
žmonoms ar marčioms. Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuifuiiiiiiiiiiir
dami juos su lietuvišku maistu ir
virimu. Si knyga yra sukėlusi la L I K
S V E I K A S
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza
R a i š a U R B O N I E N Ė atlieka
cijose.
p r a m o g i n e s dainas, k u r i a s su
Knyga yra labai gražiai įrišta ir k ū r ė kompozitorius B. GORsu spalvotomis iliustracijomis. La B U L S K I S .
bai patogi vartojlmul
Garso reZisorius P a u l i u s Jasiukonis. Išleido G I N T A R A S ,
Užsakymus siųsti:
filmų ir plokštelių g a m y b a , HolDRAUGAS, Kaygų Skyrlss
lywood, Califomia,
4545 W. BSrd Street
Kaina s u persiuntimu $8.95
CMoago, ininois SM2B
Kaina su persiuntimu $4.75

Užsakymus siųsti:

Ą5Ą5 W. 6Srd
Illinois gyrentojsi pridekits dar DRAUGAS,
Chieago, IL 606B9
20 centų mokesčiams.

St,

iiiiimuiiiiiiHHinjiiiuuHimmiiiiiiiiisi

SUGRĮŽOME SUKAKTUVTNEN
DAINAVON
įspūdžiai iš LFB savaitės

Kiekvieną dieną stovyklos var
pas kviesdavo Mišioms į kurias
stovyklautojai gan gausiai rink
davosi. Gilius ir turiningus pa
mokslus sakydavo stovyklos kape
lionas kun. Viktoras Dabušis. Vi
sa stovykla meldėsi už sergan
čius Aloyzą Baroną, Stasį Barzduką.
Be bendrųjų paskaitų, simpo
ziumc, pranešimų, iškilmingos
vakarienės, koncerto ir šokių, bi
čiulai turėjo progos ir mažesniuo
se būreliuose pabendrauti, pasi
vaišinti.
Žodžiu stovykla mokėjo mels
tis, studijuoti, pasilinksminti. Ne
vienam buvo malonu prisiminti
jaunas dienas, prabėgusį laiką.

Lietuviu Fronto bičiuliai 24-ai spygly, kuris jau kovoja su smar
studijų ir poilsio savaitei sugrįžo kiai augančiomis žolėmis. Atro
Dainavon, kuri frontininkus ir do, kad greit reikės stiprių me
jų draugus priglaudė penkioliktą chaninių rankų, kurios susidoro
kartą. Šešios tokios savaitės su tų su tomis piktžolėmis, norin
rengtos Kennebunkporte pas lie čiomis gražųjį ežerėlį paversti
tuvius pranciškonus, dvi Wasa- liūnu.
goje, Kanadoje ir viena Union
24-ji studijų ir poilsio savaitė
Pier. B tikrųjų Dainavos kūri nebuvo ypatingai gausi dalyviais:
mosi metu ir vėliau LF bičiuliai pradėta su 50, bet savaitės vidu
ją parėmė ne tik didelėmis su ry skaičius pašoko iki pusantro
momis, bet ir savanorišku dar Šimto. Gausiausia frontininkų
bu ir idejpmis. Ir mecenatų stovykla buvo 1968 m., kada sto
lentoje Dainavos pagrindiniame vyklos pabaigoje buvo užsiregis
pastate — "Baltuose rūmuose", travę 208 asmenys.
V. Rjxiūnas
pavadintuose dr. Adolfo DamuStovyklą
"geležine
ranka"
Šio vardu, ir Dainavos leidiniuo
tvarkė
Juozas
Mikonis,
o
finansų
se randame kuri. V. Dabušio,
— Pempė puošnus, vikrus ir
dr. Vlado Adomavičiaus, dr. Pet viršininkas buvo Jonas Vasaris. tokios patrauklios
išvaizdos
ro Kisieliaus, dr. Antano Razmos, Abu centro valdybos nariai. Sto paukštis, jog visi ją myli ir
dr. Kazio Bobelio, Broniaus Poli- vykla oficialiai atidaryta sekma džiaugiasi pamatę pavasarį at
kaičio, dr. Petro Žemaičio, dr. dienio vakare, pakeliant vėliavą, vykstančius jų būrius. Retai ku
Adolfo Damušio, Petrulių, dr. sugiedant Lietuvos himną. Kal
ris paukštis yra toks judrus ir
Vytauto Majausko, Milerių, dr. bėjo LFB centro valdybos pir.inž.
grakštus,
kaip ji: ji gražiai bė
„
, ,
.
Juozas Ardys iš Erie, Pa., ir Algis
J
ginėja,
laikydama
savo kūną ly
Kazio Ambrozaičio ir kitų bičių-,, R a u l i n a h i / _ T
^
i r m . i§
hų pavardes. Jie padėjo kurti šią
les ^ ^
d&l^&į
rfn. giagrečiai su žeme, kas kartą pa
silenkdama sučiupti pasitaikiu
stovyklaviete, kun per 25 metus , .
? v. .
i
u
:
J
.\r
T., ,. ST_ . ,. .
kosi
susipažinimo
pobūviui
Stovyklos
dalyviai
šįmet nebu sio vikšro ar vabalo. Tačiau il
suvaidino dideli vaidmenį lietu vo perkrauti studijomis ar mėgi gai vienoje vietoje ji negali pa
vių jaunimo auklėjime. Sukak nimais spręsti kokias gilias pro būti ir atrodo, kad jai yra būti
tuvinė Dainava didžiuojasi savo blemas, bet pasitenkinta infor na paskrajoti, pasivartyti ore,
gamtos grožiu, savo ežerėliu. Per maciniais pranešimais apie gyve kad galėtų pamankštinti spar
šimtmečio ketvirtį kadaise ap nimą Lietuvoje, pažvelgta į mū nus. Aplamai pempės daug skra
leista ūkininko sodyba pasikeitė į sų gyvenimo realybę. Konkre joja, ir jas dažniau pamatysi
gražią poilsio ir darbo stovyklą: tai čiai kalbant — mestas žvilgsnis ore, negu ant žemės. Jų polėkis,
kininkų sodintas pušynėlis jau į jau gan senos — 30 metų DP kad ir negreitas, bet įvairus ir
virto dideliu kvepiančiu pušynu; generacijos socialinę padėtį ir ga priklauso nuo aplinkybių.
Lietuvos kančiai priminti pradė limą pagalbą šios paramos rei
T. Ivanauskas
tas organizuoti Kryžių kalnas, kalingiems, mūsų Lietuviu Bend
(Iš "Lietuvos paukščiai"
kuriame pastatyti penki stilingi ruomenės rūpesčius, kultūrinius
kryžiai. Ateitininkų jubiliejinis užsimojimus. Aptartas ir jaunimo
kryžius atsistojo prie valgyklos pasimetimo ir nutautėjimo pa
apdrandą nuo ncirif tr Mtomopastato tarp vėliavų ir prie Lietu vojus, svarstyti LFB organizaci ui
10% — »©% — 50% ptgUa mokfcrtt
vos reljefinio žemėlapio. Įvesta ei niai reikalai, prisimintas a. a Mito pit m u*.
lė
pagerinimų
pagrindiniame
FRAHK
ZAP0LIS
pastate
ir krtose patalpose
Žtodziu
Brazaitis, paminėta Kristi
per pirmuosius savo kūrimosi jono Donelaičio 200 metų mir
SMSV'j We»t 95tfc Street
metus ji nesumenko, neapsilei- ties sukaktis.
Teist — GA 4 4 8 5 4
do ir atsistojusi ant gan tvirtu
finansinių pagrindų, yra pasi
rengusi tarnauti pagrindiniam
jos tikslui — lietuvių jaunimo
Didžiajam jaunimo draugui
dvasios ir kūno stiprėjimui. Dai
nava duoda vietos ir kitoms lie
A. f A. ALOYZUI BARONUI mirus,
tuvių organizacijoms savo poil
sio ir studijų savaitėms.
jo žmonai ir sūnums bei giminėms nuošir
Rugpiūčio 10 — 17 dienomis
džią užuojautą reiškia
įvyko LFB savaitė. Oras neblo
gas: nevargino karščiai ir uodai,
Tėvynės Žvaigždės vardu J- PLAČAS
gan vėsios naktys, lietus nebuvo
perdaug įkyrus, nors jo galėjo ir
mažiau iškristi — niekas nebū
tų dėlto dejavęs, vandens mėgė
jai būtų galėję ilgiau mirkti

ĮSPŪDŽIAI
IŠ CHICAGOS
PETRAS MOTEKCNAS
(Tęsinys)
Didžiausios iškilmės įvyko lie
pos 6 d. Lietuvių bažnyčiose
Daugelis dalyvavo Sv. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje, kurioje Šv. Mišias atna
šavo vysk. V. Brizgys.
Šeštoji Lietuvių Tautinių Šo
kių šventė jau praeityje. Ji nei
tik mums newyorkiečiams, bet;
ir kiekvienam lietuviui, kuriam
teko joje dalyvauti, paliko neuž
mirštamą prisiminimą. Daugiau
kaip dviejų
tūkstančių jaunų
lietuvių dalyvavimas parodė, kad
jų tautinis susipratimas dar dide
lis ir kūrybinė galia neišsemia
ma.
Sekančią dieną palikome Chi
cagą, kurioje praleidome tik tris
dienas. Per tą trumpą laiką įspū
džiu iš Chicagos išsivežėme pil
ną "krepšį". Neįmanoma visus
suvažinėję apie 1750 mylių. Tai
antroji mano ilgesnė kelionė po
suminėti, l New Yorką grįžome,
Dėdės Šamo kraštą.
(Pabaisa)
TABAOS PROBLEMA
(Atkelta ii 3 puaL)
Neseniai į japonų
kalbą iSvertė vyskupo A.
Baranausko „Anykščių šile
ų", be to, paskelbė nemažą
dalį Kristijono
Donelaičio
„Metų" vertimo. Prof. Murata
moka ne tik lietuvių, bet ir lat
viu kalbą.

Švietimo reikalu puoselėtojui
A. f A. ALOYZUI BARONUI mirus,
jo žmonai Nijolei, sūnums Gintarui ir Sau
liui bei visiems giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškia

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 17 d.

A. t A. Dr. JURGIUI BALČIŪNUI miros,
PRANUI MALAKAUSKUI
mirus,
reiškiame gilią užuojautą žmonai Irenai,
bei visiems giminėms ir kartu liūdime:
LATVIAI
BEIGAI
POŠKAI

STROPŲ ŠEIMOS
KELPŠAI
O. MA2I0NYTE

ALGIRDUI MLKULAI mirus,
motiną A. MEKULIENE, seserį VERUTĘ MYKOLAI
TIENĘ ir jos SEIMĄ giliai užjaučia ir kartu liūdi
KUN. ROMANAS KLUMBYS

Pagal pirmą vyrą Sadauskas
Gyveno 7213 S. Richmond Street, Chicago, Illinois.
Mirė rugsėjo 15 d., 1980, 12:10 vai. ryto, sulaukus 92 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Tauragės apskrityje, Amerikoje išgyveno 69 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bernice Rakauskas, žentas
Raymond, podukra Sylvia Leuken, žentas Paul. 5 sesers dukterys:
Helene Mantrimas. Sophie Giržadas, Bernice Hanley, Pauline Sims ir
Anne Cepelis, sesers sūnus Anthony Cepelis ir jų šeimos ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį. 3 vai. popiet Lack-Lackawicz
koplyčioje, 2424 W. 69 St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, rugsėjo 18 d. iš koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėta į Švc. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta Į SV.
Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, podukra ir tentai.
Laidotuvių direktorius Steponas C Lack ir Sūnus — Tel. 7371213.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D

Fuiton, Texas

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852

Mūsų korporantui

A. f A.
DR. JURGIUI BALČIŪNUI mirus,
jo žmonai dr. BRONEI, DUKTERIMS ir SŪNUMS ir
jų šeimoms, seserims ir broliams reiškiame gilią užuo
jautą.
Gydytoju Korpl "Gaja"

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai

A.fA.
DR. JURGIUI BALČIŪNUI mirus,
jo sūnui, inž. Jurgiui Balčiūnui su šeima
reiškiame gilią užuojautą ir dalinamės jų
skausmu.

V
^

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

BOSTONO ir APYL. ATEITININKAI

•

J

A. f A. ADOLFUI GASIŪNUI
mirus,
jo broliui Stasiui ir artimiesiems nuoširdžią
užuojautą reiškia

PETKUS
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E
TĖVAS IR SŪNUS

JUODKŲ SEIMĄ
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 5 0 t h Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

A. f A. VANDAI VIRKAU
mirus,
jos GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS reiškiu gilią užuo
jautą ir drauge liūdžiu.
IRENA PLECHAVIČIENĖ
Timberlake, Ohio

Brangiam bičiuliui

MARTHA KUPŠIS

jo žmonai NIJOLEI, sūnums GINTARUI ir SAULIUI,
uošviams STEFAI ir BENUI DUNDOMS bei kitiems ar
timiesiems gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

A.+A.

MAGDALENA vr JUOZAS KRIAUČIŪNAI

A+A

A. f A.
ALOYZUI BARONUI mirus,

SOFIJA ir NORMAN BURSTEIN

Mano jaunų dienų draugei

iškeliavus amžinybėn, jo žmonai BRONEI, dukroms ir sū
nums, broliui prelatui VYTAUTUI, seseriai ELENAI MASAnTENEI, visų šeimoms, giminėms bei artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą, kartu liūdime ir prašome vi
siems Aukščiausiojo globos-

BOSTONO ir APYL. ATEITININKAI

broliams - Vladui ir Vitui, seseriai Rasutei

ŠVIETIMO TARYBA

A. t A. Dr. JURGIUI BALČIŪNUI

giliai užjaučiame jo brolį, mūsų mylimą
prelatą dr. Vytautą Balčiūną bei kitus ar
timuosius.

AfA.
. ALOYZUI BARONUI mirus,
jo žmoną NIJOLĘ ir sūnus GINTARĄ ir SAULIŲ užjau
čiame ir kartu liūdime.
GRAŽINA ir JURGIS BLEKAICIAI

A. f A. SAULIUI ZAUNIUI mirus,
jo sūnui DOVUI, mielai mamytei, Lietuvos operos sol.
VINCEI JONL^KATTEI-ZAUNTENEI, jo seserims dr.
AUGUSTAI ŠAULIENEI su šeima ir GIEDREI reiškia
me nuoširdžią užuojautą.
ADELĖ DULSKIENĖ su SEIMĄ
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DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 17 d.

|

X Amer. l i e t . Inž. i r arch.
sąjungos Moterų pagalbinio vie
neto, k u r i a m vadovauja pirm.
Birutė Briedienė, susirinkimas
bus rugsėjo 21 d., 3 vaL p . p .
vicepirm. Donatos ir inž. Kosto
Burbų namuose, 4920 S. Lavm,
Western Springs, BĮ. P r o g r a 
moje S t a s ė s Semėnienės kelio
nės įspūdžiai i r skaidrės i š
Rio de Janeiro ir kitų Brazilijos
vietovių. Kviečiamos visos na
rės ir viešnios.

IŠ ARTI
IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

WiU.

ZVAlG 2D UTĖ

*~ Masinė pabaltiečių demon
stracija, pavadinta Pabaltiečių
I^BMtfLJL'* 1 *
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagps skyriaus
laisvės žygiu — "Baltic FreeX "Draugo" parengimu ko
Redaguoja J. Pl&ėa*. Medžiagą siusti: 3306 W. 63tfe
Chkmgo, IL 60629
dom Rally", yra ruošiama rug
mitetas primena, k a d laimingų
sėjo 27 d., šeštadienį, prie Jung
jų bilietų traukimas bus rugsėtinių
Tautų paminėti Lietuvos,
jų kovojimo žaidimas pasibaigė.
ja 20 d. Jaunimo centre. Iki t o
Man labiausiai patinka dram
LIETUVIŠKA MOKYKLA
EISrME
Latvijos
ir Estijos 40 metų oku
laiko prašo grąžinti
bilietų
blys, užtai, kad y r a didelis i r
SPINDULIO KELIU
Regina Kulbytė,
Lietuviška mokykla — tai Lie k a d t u gali ant j o joti. T u gali
X Ginta Remeikytė, vasaros paciją. Stengiamasi išnaudoti
šakneles.
Bostono l i t mokyklos 5 kl.
darbui pasirinkusi spaudą i r tuolaikinį politinį momentą, iš tuvos išlaisvinimas, šiais laikais jį m a t y t i zoologijos sole.
Per tamsų kelią a š einu.
mokinė, "švilpukas".
X Emilija Sakadolskienė i r dirbusi " D r a u g o " redakcijoje keliant Pabaltijo klausimą vie yra labai didelė problema išlai
Visur naktis, net baisu.
Erika Paukštytė
Linas Rimkus, a b u "Pasaulio nuo pusės birželio, pradėjo stu šumon. Demonstracija sutaps kyti lietuvybę čia Amerikoje. Li
Einu aš, eini ir tu,
IŠMOKAU RUOŠTI
Lietuvio" redakcinio kolektyvo dijas Northwestern universitete. su Jungtinių Tautų generalinės tuanistinė mokykla, tai jaunimo
Man labiausiai patinka buivo
PAMOKAS
Nepaklysim, būsim kartu.
nariai, pradėjo dirbti "Draugo" Ji puikiai pasirodė spaudos dar sesijos atidarymu, JAV prezi ateitis, kuri priklauso n u o tėvų las.
Jis greitai bėga i r yra
Vieną dieną mūsų mokytoja
redakcijoje. Nors šiuo metu buose tiek
savo
darbštumu, dentūros rinkimine kampanija auklėjimo, jų pastangų ir pasi žvėris.
Žvaigždės blizgantis spindulys
paskyrė
namuose iš geografi
d a r skiria tik dalinį laiką spau tiek kalbos sugebėjimais ir tiki bei rudenį įvykstančia Madrido aukojimo. Lituanistinės mokyk
Teisingą kelią mums parodys.
Audrius P a n a r a s
jos
penkis
klausimus atsakyti.
dos darbui, bet tikimasi, kad jie si ryšių n e n u t r a u k t i su lietuviš konferencija.
los augimas a r sunykimas pri
Jis krypsta į mūsų šalį.
Man labiausiai patinka bež
A š užsirašiau, k a d nepamiršgreitai visiškai įsijungs į redak ka spauda ir ateityje. "Drau
I š lietuvių pusės į demonstra klauso nuo lietuvių tėvų.
džionės. J o s labai geros i r ėda
čiau.
cijos darbus, r a š y s ir informuos go" redakcija nuoširdžiai dėkin cijos ruošą aktyviai įsijungė ku
Kad surastume mes tėvynę,
bananus.
I
lietuvišką
mokyklą
renkasi
Grįžus namo, visas pamokas
lietuvių visuomenę. "Draugas" ga už vasaros darbą spaudoje ir nigas Kazimieras Pugevičius,
Reikia vilties ir ištvermės.
vaikai,
kurių
tėvai
yra
pasiau
Kastytis šofiūnas
paruošiau, tik pamiršau lietu
džiaugiasi jaunais spaudos dar tikrą pagalbą įvairių sunkumų Gintė Damušytė, Helen Kulber
I r kai mes ją surasim,
koję lietuviai ir tie, kurie priklau
buotojais jau turinčiais gražią atvejais.
viškas. Skaičiau įdomią kny
Man
labiausiai
patinka
dram
ir Marian Skabeikienė. Demon
Niekad nieko neprarasim.
so naujai kartai. D a u g u m a iš jų blys. J i s turi ilgą šnipą i r di
patirtį redaktoriais.
gą, nes buvo p e r šalta žaisti
stracijos komitetas, kuriam va
X Lietuvių kalbos kursai Byra svetur gimę, Lietuvos nepaži deles kojas.
Andrius Dasys ir Valytė lauke.
dovauja
iš
lietuvių
—
kun.
K.
X Bromui Kvikliui, ruošian linois universiteto Cbicago Cirnę, todėl jiems yra sunku išlaiky
Valiulytė,
Sekančią dieną mokykloje mo
Kristina Valmskaitė
čiam knygas apie Lietuvos baž cle pradedami rugsėjo 22 d. Re Pugevičius, iš latvių — Ints Rup- ti lietuvių kalbą. T a r p savęs tė
kytoja
liepė išsiimti geografi
ners ir iš estų — Mari Linna- vai angliškai pasikalba, o prie
nyčias, reikalingos
Lietuvos gistruotis
Man labiausiai patinka bež
Montrealio lit. mokyklos mo
studentams
reikia
jos pamokas, nes j i norėjo perei
bažnyčių nuotraukos. Ypač šiuo rugsėjo 17 ir 18 d. 901 W. Ro- maa, y r a sušaukęs keturis po vaikų stengiasi lietuviškai kal džionės. J o s ėda daug bananų kiniai. ''Liepsna".
ti suolus ir apžiūrėti sąsiuvinius.
sėdžius
aptarti
ruošos
darbus,
metu jis ieško buv. Vilkaviškio sevelt Rd.
bėti. Jie tebesididžiuoja savo lie ir y r a labai juokingos.
arba
pasiteirauti
Kai priėjo prie manęs paklau
katedros, kuri buvo sudeginta tel. 996-4388 Office of Admis- sudaryti įvairias komisijas de tuviška kilme, nori laikytis tau
Viktorija
žvmakytė
•
sė,
kur mano pamokos i r ko
1944 metais, fotografijos. Tu sion and Records skyriuje, o monstracijos programai, finan tos tradicijų ir nori, kad jų vai
Man labiausiai patinka panda. lėlius reikėjo perkelti kas dvi- dėl neatlikau. A š iš gėdos visa
rintieji šią ar k i t a s nuotraukas vėliau Slavistikos skyriuje, 1258 sam, techniniam reikalam ir 1.1, kai ir auganti karta išliktų lie
bei
papildyti
talkininkų
sąrašą.
P
a
n d a labai m ė g s t a morkas t r i s valandas. Ūkyje dar buvo raudona pasidariau ir nieko ne
tuviais.
prašomi pranešti j a m "Draugo" University Hali, iki spalio 3 d.
t r y s avys ir avinas. Jie palaidi atsakiau. Kitai dienai už baus
New
Yorko
lietuviškoji
visuome
ėsti.
redakcijos adresu.
Laukiama lietuvių studentų i r
vaikštinėjo
t a r p pririštų karvių. mę turėjau šimtą kartų para
Didelė
problema,
kai
jauni
tė
nė y r a raginama įsijungti į dar
R ū t a Dudėnaitė
susidomėjusių lietuvių kalba,
Mano tėvas vieną dieną turė šyti "Aš turiu visada ruošti lie
X K m Vincas Valkavičius
buotojų eiles, raginant šeimą, vai, baigę aukštuosius mokslus,
Man labai patinka pandos, nes
kalbos istorija užsiregistruojant
jo perkelti karvių pririšimo kuo tuviškas pamokas". Tėvai tu
(Wil!iam VVolchovich),
gim.
draugus i r pažptamus daly apsigyvena ten, kur patogiau į
jos y r a labai geros.
ir lankant lituanistinį kursą, už
lelius. J i s pasilenkė kuolelį iš rėjo pasirašyti. Aš paruošiau
1929 m. Hudson, Mass., parašė
vauti šioj nepaprastoj demon darbą kasdien važiuoti. Todėl
kurį g a u n a m i kreditai (užskai-.
D a r i a s Karsiąs
traukti
i r staiga pajuto stiprų visas pamokas.
knygą
"Lithuanian
Pioneer
daugelis
tėvų
nesiunčia
savo
stracijoj. Pabaltiečių jaunimas
tai).
Visi
Lemonto
"Maironio"
l
i
t
Nuo t o laiko, kai mokytoja
smūgį į . . . užpakalį. Jis persi
Priest of New England", kurio
jau du k a r t u s susirinko atskirai vaikų šeštadieniais į lietuvišką
x
Dr.
V.
T
a
u
r
a
s
išvyko
trijų
1
vertė per galvą ir gulėjo žolėje, paskiria pamokas, aš j a s dide
je aprašė gyvenimą ir darbus
a p t a r t i Pabaltiečių laisvės žygio mokyklą^ nes yra per ilga distan mokyklos mokiniai.
atostogų. Pacientai, I reikalų. Lietuviškam jaunimui cija ir neranda laiko. Bet yra tė
o avinas nuėjo pas avis ir ėdė liame popieriaus lape pasižy
kunigo Juozapo Žebrio (1860— savaičių
MANO PAUKŠTIS
miu, kad nepamirščiau.
dobilus.
1915), didelio liet. spaudos dar esant reikalui, gali kreiptis į į atstovavo Algis Lukoševičius, vų, kurie paaukoja savo šešta
dr.
J.
Aglinskienę.
Mano
paukštis
T
u
t
y
r
a
labai
buotojo ir " R y t o " savaitraščio
Gina Simonaitytė ir Gintė Da dienius veždami vaikus net 40 ar
Viktorija Izokaitytė,
Aušra Jasaitytė,
juokingas. Mano brolis neseniai
redaktoriaus, kelių knygų au
50
mylių
į
lituanistinę
mokyk
mušytė.
x Kun. Juozas PrunskLs, ato
Marąuette P a r k o lit. mokyk
Kr. Donelaičio lit. mokyklos
nupirko jūros kiaulytę. Kada
toriaus, o taip p a t jo tragišką stogaudamas k a r t u su savo se
lą.
los 8 skyr. mokinė.
OKUP. LIETUVOJE
jis atnešė ją namo, mano paukš- VI kl. mokinė.
mirtį. 214 puslapių studija at serimi Anelė Pompano Beach,
Daugumas tėvų
skundžiasi, t e s 1 3
N E J O KALTfc
spausdinta Pranciškonų spau Fla., atsiuntė sveikinimus, pra-i — Mirė a. a. Karolis Dineika, kad jaunimas nesijungia
kovos I ^ P " *^ J° ^ a D a i garsiai čiulŽAIDIMAS
1
žinomas
sporto
darbuotojas.
stuvėje Brooklyne. Sies knygos nešdamas, kad šiuo metu oras
darbus prieš Lietuvos okupantą. bėti. T a d a mano brolis padėjo
Jonukas vieną rytą nunešė
Smarkiai plakančia širdim ir
1 egz. pasiekė "Draugą". Kny labai tinkamas atostogoms, nes Buvo gimęs 1898 m. Rygoje. Man atrodo, kad mokytojai ir tė kiaulytę prie m a n o paukščio ir
mokytojai
raščiuką, kaip pasi
gos kaina su persiur. i ; mu 7 dol. vanduo šiltas, oras neperkarštas Nepriklausomybės metais gyvai vai per mažai vaikus informuo abudu pradėjo čiulbėti ir cypti. plyštančiais plaučiais Visgau- teisinimą, dėl k o vakar nebuvo
Autoriaus adresas: 12 Flant ir malonus. Jie grįš į Chicagą reiškėsi kaip sporto organiza ja apie komunistinę padėtį Lie A š atsukau radiją. Abudu nu- das pagaliau pasiekė upelį. Stai- mokykloje, kurį parašė j o
cijų vadovas, mokytojas, sporto tuvoje, apie pačius komunistus,
Ave., Hudson, Mass. 01749.
mama:
rugsėjo 20 d.
propaguotojas, kūno kultūros Lietuvos kroniką ir kita. Mokyk
— P r a š a u atleisti Jonukui,
X Linas Kojelis, dėkodamas
x Benius žemaitis, dirbąs B- kursų lektorius, Kūno kultūros lose vaikus moko dainuoti, tauti
kad negalėjo v a k a r ateiti į mo
už "Draugo" dėmesį jaunimui, linois Dept. of Revenue Spring- rūmų inspektorius. Paraše ar
nius
šokius
šokti,
istoriją,
geogra
kyklą. Jis turi naujagimį bro
demonstravusiam prie sovietų fielde. y r a paskirtas Revizijos redagavo keletą knygų fizinio
fiją
ir
gramatiką.
Visa
tai
reika
liuką. T a i y r a ne jo kaltė.
ambasados ir skelbimą tuo rei instituto centrinio distrikto di lavinimo klausimais. 1952 m.
linga, bet turėtų d a u g i a u aiškin
kalu, spausdintą rugsėjo 6 d. rektorium. Institutas y r a tarp buvo paskirtas Druskininkų ku
BDHHB
ti apie dabartinę padėtį pavergto
laidoje, atsiuntė 10 dol. auką. valstybinė
organizacija, vei rorto gydomosios fizinės kultū je Lietuvoje, kad vaikai pajustų
Mokytoja: — Aš girdėjau,
Labai ačiū. Tikimasi, kad lie kianti 85 šalyse ir pirnuninkau- ros parko vedėju. Mirė sulau
Lietuvos laisvės troškimą.
Viliau,
kad t a v o namuose y r a
tuvių visuomenė atsilieps į jau j a m a kanadiečio David V. Dun- kęs 82 metų amžiaus.
Neleisti
vaikų
į
lituanistinę
naujas
broliukas?
nų demonstrantų prašymus ra bar. 'B. žemaičio distriktas
Mirė
Antanas
Vaivutskas,
mokyklą
yra
didelė
skriauda
nę
Vilius; — A š nemanau, k a d
šyti laiškus JAV valdžios parei apima Illinois, Missouri, Kanjis naujas. J o rėkimas rodo,
gūnams bei finansiškai remti sas ir Kentucky ir turi apie sulaukęs 64 m. amžiaus. 1926 tik vaikams, bet ir visai lietuvių
m. jis emigravo į Braziliją, kur tautai. Lituanistinės mokyklos iš
kad jis turi d a u g patyrimo.
pastangas laimėti arba atšaukti 1500 narių,
š į savaitgalį jis įstojo į Brazilijos komunistų laikymas nėra vien tik tėvų ir
Piesė Inga Balzaraitė Marąuette Parko lit. mokkyklos mokinė,
teismo bylą
važiuoja į Mmneapolį, kur b u s partiją, organizavo lietuvius ko. mokytojų reikalas, bet ir kiti lie
LIETUVIU TAUTOSAKA
ga
sustojo.
Siaubo
iškreiptu
direktorių
suvažiavimas.
Gruo
vėl
pradėjo
stojo,
b
e
t
vėliau
X D T . Gediminas i r Vanda
munistus Brazilijoje, Urugva tuviai turėtų įvairiais budais
Senystė — ne ponystė.
veidu vėl išgirdo jį persekiojan
Ralukai negalėdami dalyvauti džio 10 d. Miami Beach, Fla., juje, 1952 m. grįžo į Lietuvą prisidėti. Pavyzdžiui, ruošti įvai triukšmauti.
Pati senatvė jau yra liga.
Mano brolio kiaulytė irgi juo čius garsus. Tik šį sykį jie aiš
"Draugo" bankete, atsiuntė 100 Deauville viešbuty vykstančioje ir aktyviai reiškėsi išeiviams rius parengimus, juos lankyti,
Liga raita joja, sveikata pės
aukoti pinigus ir vaikus siųsti į kinga. Kada ji užuodžia maistą, kiai sklido iš anapus upelio.
dol. auką. Parengimų komitetas konferencijoje B. Žemaitis pa skirtoje komunistų spaudoje.
čia
vaikščioja.
Visgaudas žinojo, kad jie tuoj
kviestas skaityti paskaitą ry
t a i pradeda cypti, mano paukš
mokyklą.
nuoširdžiai dėkoja.
Liga
— ne sesuo.
—
Didžiojo
lietuvių
kalbos
žo
prisivys. Jis bandė surasti sau
šium su revizijos profesijos nau
Kol bus pasiaukojančių tėvų čiui (nepatinka J i s pradeda
X Feliksas MandeOds, nuo jais įvertinimais.
dyno 12-tas tomas atiduotas lei
kol
visuomenė i skraidyti narvelyje,
bandyda- gią vietą. Aptikęs tankų krū
širdus skaitytojas CenterviUe,
Uteniškiai karvelį šiaip se
dyklai, o 13-tas redaguojamas. ir mokytojų,
darbą, lituanisti-1™*» išskristi Vieną k a r t ą pra mą, palindo ir laukė. Pora mi
Mass., savo laiške nusiskundė,
X Marąnette P a r k o l i e t u v i u Žodyno leidybai vadovauja Ka rems mokyklų
niau
pamėgdžiodavo: "Bruku,
neš mokyklos 'neišnyks, neišnyks; dėjo bėgti nuo paukščio. Aš ne- nučių prabėgo be garso. Visgau
kad dėl blogo pašto patarnavi ' namų savininkų draugijos susi- zys Ulvydas, neseniai atšventęs
bruku!
Drūkšių ponas durnas.
žinojau ką daryti, atrodė kaip das n u t a r ė išlįsti. Tik įžengęs į
mo "Draugą" gaunąs gerokai į rinkimas bus rugsėjo 19 d-, 70 metų sukaktį ir apdovano ir Lietuvos laisvės siekimas,
Barsto
grūdus
po dirvas. A š
k a r a s lėktuvo s u žmogum. Pa atvirą plotą, Visgaudas buvo
pavėluotai Nežiūrint to, dien Į penktadienį, 7:30 vai. vak. para tas medaliu.
Alma Lėlytė galiau kiaulytė įbėgo į s a v o nar pagautas ir nuvestas į kalėjimą. paukščiukas razumnas (protin
raštis jo namuose mielai lau pijos salėje. Y r a daug svarbių
gas), surinkau, kukšt!".
Detroito "Žiburio" aukštes vą ir nustojo cypti. O mano Pabėgimas atrodė neįmanomas.
kiamas svečias, šia proga jis reikalų. Kviečiami namų savi
Kai sargas praėjo, Visgaudas
niosios lit. m-los mokinė paukštis j savo narvelį įskrido.
atsiuntė 10 dolerių auką. Nuo ninkai i r kiti dalyvauti.
X Akademinio skautų sąjū
Pasakyk greitai septynis k a r 
jo
paklausė:
"Žiburio spinduliai" A š uždariau duris. Tada mano
širdžiai dėkojame.
džio Studijų dienų rengimo ko
tus:
"Šešios žąsys s u šešiais
— Kodėl čia esu?
m a m a įėjo į kambarį ir paklau
X "Telšių vyskupijos", Lie
miteto pirmniinkas Kęstutis JePIRMAS S K Y R I U S
žąsyčiais".
Bet sargas nieko neatsakęs
sė, k a s čia triukšmavo. Ji ne
X "Vyties" Tautiniu Šokiu tuvos Bažnyčių serijinio leidi
oius mums atsiuntė malonų laiš
ZOOLOGIJOS S O D E
nuėjo.
Kada sargas vėl praėjo,
tikėjo man.
grupė, vadovaujama Violetos nio I tomo sutiktuvės ruošia
ką, padėkojo už gerą jų paren
Senais laikais Lietuvos miš
Visgaudas
vėl paklausė:
Man labiausiai p a t i n k a stirna.
Atkinson, kviečia naujus šokė mos spalio 3 d., penktadieni,
Arėjas Užgiris,
gimo informaciją ir pridėjo 30
kuose
būdavo daug gyvačių. Gy
Stirna yra graži. S t i r n a gyve
jus nuo 20 metų amžiaus regis 7:30 vai. vak. Jaunimo centro
— Kiek ilgai man reikės čia
dolerių auką. Savo laiške dar
Dariaus Girėno lit. mokyklos
vatei įkandus gydydavo viso
na miške.
truotis šį sekmadienį, rugsėjo kavinėje. Knygos leidėjas —
kalėjime būti?
pageidavo, kad "Draugas" tu
7 skyr. mokinys.
kiais būrimais. Paimdavo duo
JuHa Krumptytė
21 d., 7 vai. vak. 2417 W. 43 Lietuvių Bibliotekos leidykla
Sargas tik atsakė, kad jis
rėtų daugiau rašyti apie ASS
nos gabaliuką ir kalbėdavo t r i s
SMŪGIS IŠ UŽPAKALIO
S t r e e t Tel. 423-5646.
(sk.). kviečia visus dalyvauti.
Man labiausiai p a t i n k a liūtas,
pats nežino.
veiklą. Labai ačiū.
kartus neatsidusus šiuos žo
nes jis yra labai n a r s u s .
Visgaudas nepasidavė ir v i s
Mano tėtės šeima turėjo di
x "Dainavos" ansamblio sta
x Sėstosios Šokių šventės Fo
džius: "Auksute sidabrute, aukx
D r . Vytautas Tauras
Kristina LiaugaudsJtė
delį ūkį. Jame buvo 35 karvės. galvojo, kaip galėtų išsigelbėti. sute sidabrute, auksute sidabru
to korespondentų komJsiį*. ruo tomos A. Jurgučio operos "Či
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