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KREIPIMASIS |
LIETUVOS RUSUS

Europoje sunkėja ekonomine padėtis

Paryžius. — Nepriklausoma j daugiau problemų ir gali pasinusiginklavimo ir saugumo klau- reikšti socialiniais įtempimais, ne
kę rusai pirmiausia reikalauja
(Tęsinys)
šimų komisija, įsteigta pemai, pir- ] ramumais. Europos Rinkos vals2. Tikimasi, kad psichologiš mokyklų savo vaikams. Daug ku:
mininkaujama buvusio Švedijos | tybėse bedarbių eilės pradėjo dikai apdorotas, įtikintas prisijun prie lietuviškų mokyklų steigia
premjero, socialisto Olof Palme, dėti 1973 m., po naftos kainų pa
gimo "naudingumu", lietuvis ir mos rusiškos klasės. Tuo skatina
buvo suvažiavusi Paryžiuje pasi- kilimo. Visose šalyse sulėtėjo eko
savanoriškai gali užsikrauti nau mas 'bendravimas su rusais, vė
tarimų. Šioje komisijoje yra buvęs nominis augimas. Rugsėjo mėneją Rusijos jungą. Šiame "apdoro liau mišrios vedybos. Tokių šei
valstybės sekretorius Cyrus Van- sį Rinkos bedarbių nuošimtis pajimo procese ir vėl neapseinama mų vaikai dažniausiai nors ir kai
ce, buvęs Britanijos užsienio rei siekė 8.5 nuoš. Bedarbių yra 9.4
be rusu kolonistų pagalbos. Paste ba lietuviškai, tačiau perima ru
kalų ministeris dr. David Owen, milijonų. Britanijoj nuošimtis
bėta, kad rusiškas galvojimo bū sišką galvojimo būdą ir būna vi
sovietų komunistų partijos cent pasiekė 11.5 nuoš., kada Ameri
das, rusiškos tradicijos primeta siškai indiferentiški lietuvių tau
ro komiteto narys Georgi Arba- koje yra 7.5 nuoš. Riaušių jau
mos tuose kolektyvuose, kuriuose tos atžvilgiu.
tov ir kt
buvo Britanijoje, jų pasitaikė Bel
lietuviai jau šiandien sudaro ma
5. Rusų kolonistai silpnina fi
Palme
savo
pranešime
padarė
gijoje, kur sunku išlaikyti pasto
žumą. RUSŲ kolonistu pagalba zinį mūsų tautos potencialą. Bu Šitokiu laiveliu iš Haiti į Ameriką bandė atplaukti 67 pabėgėliai. A u d r i o j e jūroje laivas suskilo ir 33 bėgliai nu
įvairių
pareiškimų
santrauką.
vią
vyriausybę ir Olandijoje, ku
Lietuvoje kuriama lojalumo oku tais pirmoj eilėj aprūpinami de skendo. Jų kūnus bangos išplovė ant kranto prie Hillsboro Beach, Floridoj. Dieną prieš tai Pakrančių Sargybos lai
Joje pasisakoma už ginklų lenk rios vyriausybės irgi dažnai kei
pacinei sistemai atmosferą.
mobilizuoti rusų karininkai ir ka vas "Chase' išgelbėjo 57 pabėgėlius iš panašaus laivo, kuris irgi nuskendo.
tynių užbaigimą. Kiekvienais me čiasi. Nesimato padėties pagerėji
3. Rusai kolonistai, nepakęs- reiviai. Tokia pat teise naudojasi
tais pasaulis ginklams išleidžia mo.
dami bet kokio lietuviškumo, ne ir iš Rusijos atvykę "aukštai kva
apie 500 bil. dol. Ginklavimasis
simoko mūsų kalbos, be to, ver lifikuoti specialistai", šių vaikai
užima valstybių įmones ir kvali
Keičia prekių
čia ir kitus kalbėti įvairiose įstai priimami į aukštąsias mokyklas
fikuotus darbininkus, kurie daug
gose tik rusiškai. Po Taškento lengvesnėmis sąlygomis. Lietu
geriau galėtų būti panaudoti ki
kainų indekse
konferencijos planuojama visai viai jaunavedžiai, stokodami bu
tiems reikalams. Palme pabrėžė,
susiaurinti lietuviu kalbos teises, tų ir vaikų darželių, yra priversti
Washingtonas- — Darbo de
jog įvairūs ekonomistai sutiko,
tarpusavio bendravimui
piršti riboti vaikų skaičių. Tai jau atve
partamento statistikos biuras, ku
—Airių slaptoji armija — IRA jog ginklavimasis mažai tepade ris seka ir skelbia vartotojų pre
tik rusu kalbą.
dė prie natūralaus gyventojų lie
sustiprino teroro veiksmus Brita da atskirų valstybių ekonomikai. kių kainų keitimąsi, planuoja re
Šio plano vykdytojai yra rusai tuvių prieauglio mažėjimo, apie
Griežtas ambasadoriaus Hartmano pareiškimas
nijoje. Londono centre padėtos Prof. Lester Thurow, komisijos formuoti savo kainų indekso pa
kolonistai.
Pradedant
vaikų ką alermuoja net tarybiniai lie
trys bombos, dvi jų išardytos, tre narys iš Massachusetts Technolo grindus. Siekiama išimti iš pre
darželiais ir baigiant aukštųjų tuvių demografai.
Maskva. — Naujasis JAV am Vietnamą, kad jis jungtųsi prie
čia užmušė bombų ekspertą. Ai gijos Instituto nurodė, kad Korė kių indekso namų kainas, pasko
mokyklų auditorijomis, jie dėstys
basadorius
Maskvoje
Arthur tarptautinių pastangų rasti poli
6. Nors nelaikome savo tautos
rių teroristai įspėjo žinių agentū jos kare Amerika buvo pakėlusi lų (mortgage) nuošimčių kai
rusu kalba, platins rusišką litera
Hartman pirmadienį įteikė savo tinį sprendimą Kambodijai.Jis su
geresne už rusų tautą, tačiau su
rą, kad bombos sprogs ir polici pajamų mokesčius, įvedusi kont ną.
tūrą.
paskyrimo raštus sovietų vicepre rišo Namibijos nepriklausomybės
sidariusiose sąlygose tam tikras
jai pavyko šimtus žmonių eva roles, kad didesnės išlaidos gink
4. TSRS konstitucijos teisė mo
zidentui, — Aukščiausiojo sovie klausimą su soviete ir Kubos jė
Plataus vartotojų prekių kai
lams nesukeltų infliacijos. Todėl
rusų kolonistų sluoksnis demora
kuoti.
kyti savo vaikus gimtąja kalba
to prezidiumo pirmajam vicepre gomis Angoloje. Būtų įmanoma
nų
rodyklėj, pastogės kainos bus
lizuoja mūsų tautą. Imigruoja,
— Prancūzija ragina Afrikos Korėjos karo metu šalies ekonogali pasinaudoti vien rusai. Apie
zidentui Vasily Kuznecovui. Ta išspręsti Namibijos*Klausimą, jei
mika nenukentėjo, buvo išveng- j remiamos nuomojamų butų, n e
kaip taisyklė, daugumoj žemos
200.000 lietuvių Rytprūsiuose
proga jis padarė kietoką pareiški Angoloje nebūtų užsienio kišimo Vienybės organizaciją pasiųsti į ta kainų kilimo. Priešingai, pre- Į perkamų namų kainomis. Kaip
moralės žmonės, ieškodami tik
(taip vad. Kaliningrado srityje),
mą, ragino Sovietų Sąjungą per si ir grėsmės, jei nebūtų Kubos ka Čadą tarptautinę kariuomenę, kad zidentas Johnsonas bandė Viet žinoma, socialinio draudimo pen
materialinės gerovės. Ne išim
Latvijoje ir Sibire neturi nė vie
žiūrėti savo politiką ir savo veiks reivių, pareiškė
ambasadorius ten nereikėtų būti Libijos dali namo karo metu išlaikyti "gink sijos derinamos su vartotojų pre
tis ir kriminalinis elementas.
niams. Prancūzija pasiuntė Čado
nos lietuviškos mokyklos. Tuo
mus Afrikoje, Pietryčių Azijoje, Hartmanas.
kių kainų indeksu. Pabrangus pra
prezidentui lengvųjų ginklų ir lų ir sviesto" politiką. Jis leido ka
tarpu į Lietuvos provinciją nuvy
(Bus daugiau)
Afganistane ir Pietų Amerikoje.
rui reikalingas lėšas, kartu didi gyvenimo kainoms, didinamos ir
amunicijos.
Pareiškimo tekstas buvo įteiktas
pensijos. Daugelio darbininkų atGraikija kelia
— Izraelio Yamit miesto gy no socialiniams uždaviniams lė
sovietų vyriausybei anksčiau. Po
šas,
o
tas
privedė
prie
infliacijos
j
lyginimai irgi pastoviai surišti su
ventojai Sinajuje atsisako palikti
•kredencialų įteikimo Hartmanas'
ir
ekonominio
atoslūgio.
Dabar
į
kainų kilimu. Numatomos reforKipro klausimą
savo namus. Jų organizacija su
ir Kuznecovas turėjo 50 minučių
profesoriaus nuomone, preziden-1 mos sumažintų pensijų ir algų kė
Atėnai. — Naujoji Graikijos rinko Izraelyje 400,000 parašų,
privatų pasitarimą, kuris buvęs
tas Reaganas bando kartoti John-! Hmus. Dabartinės sistemos kntivyriausybė sustiprino savo diplo kurie ragina nepasitraukti iš Si
draugiškas ir nuoširdus.
I
šono klaidas. Dėl jų atsirado j kai teigia, kad dabar kainų kinajaus.
Jau 9 mėnesiai Maskvoje nebu matinę veiklą Kipro salos klausi
aukšti valiutos nuošimčiai, kurie : hmas nenormaliai padidintas,
— Naujasis Federalinės preky
vo pilno ambasadoriaus, nes bu mo aiškinime. Visiems Graikijos
kenkia viso pasaulio ekonomikai, i kai vis įskaitomos namų įsigijimo
bos komisijos pirmininkas James
diplomatams
įsakyta
gauti
iš
ati
vęs Thomas Watson pasitraukė,
Kita to paties instituto profeso išlaidos. Sakoma, kad pensinin
MiHer pasakė, kad jo įstaiga ko
Toliau suimami opozicijos veikėjai
kai prezidentas Carteris pralai tinkamų vyriausybių paaiškini
rė Emma Rothschild pareiškė ko kai namų dažnai nepirkinėja, ta
Kairas. — Naujasis Egipto pre- j bei. Oficialiomis Egipto žiniomis, mėjo rinkimus. Dabartinis am mus, ar jos pripažįsta, kad Kipro vos su neteisingomis reklamomis
misijos posėdžiuose, kad šiais lai čiau gauna pensijų pakėlimus*,
ridentas Mubarakas, perėmęs pa- i po Sadato nužudymo suimti 427 basadorius Hartman prieš tai bu sala, kuri yra Jungtinių Tautų ir vartotojų apgaudinėjimu.
atsižvelgiant ir į namų bei bankų
—Federalinis Los Angeles teis kais ginklavimasis mažai tepake- paskolų kainas. Naujas prekių
reigas, pareiškė, kad jis nekriti-1 asmenys, tačiau,
neoficialiomis vo ambasadorius Paryžiuje. Ste narė, yra svetimų jėgų okupuo
lia darbininkų
pareikalavimą,
kuos kitų arabų valstybių. Jis už žiniomis, suimtųjų skaičius siekia bėtojai, kurie palygino buvusio ta. Premjeras Papandrou pa mas atmetė 13 buvusių Irano
nes
modemus
ginklai
mažiau rei kainų indeksas pradės galioti nuo
draudė Egipto laikraščiams ir ra apie 1,500.
ambasadoriaus ir Hartmano pa reiškė Kipro prezidentui Kypria- įkaitų bylą, kur jie reikalavo iš kalingi darbo jėgos. Priešingai, 1983 metų.
nou, kad Graikija dvigubai pa Irano ir JAV vyriausybių 5 mil.
dijo stotims pulti kitas arabų
Izraelyje vyksta derybos dėl reiškimus, tvirtina, kad dabarti
ginklų gaminimas prisideda prie
Irane teisiamas
valstybes, vesti propagandą prieš paskutinės Sinajaus dalies evakua nis pareiškimas daug griežtes didins Kiprui ekonominę paramą dol. kompensacijos už pagrobime
infliacijos, atneša žaliavų trūku
ir
pradės
kvotą,
kaip
graikų
ka
praleistą
laiką.
Teisėjas
nuspren
jų vyriausybes ar jų politiką. Iš cijos. Izraelio premjeras Beginąs nis, negu Watsono pareiškimas
aviacijos vadas
rinė valdžia 1974 metais prisidėjo dė, kad prezidentas Carteris tu mus ir kvalifikuotos darbo jėgos
to buvo kilusi pažiūra, kad nau ir Egipto užsienio reikalų minis- prieš dvejis metus.
stoką.
prie karinės turkų invazijos Kip rėjo teisę uždrausti visas kompen
Teheranas. — Irano žinių agen
jasis Egipto prezidentas bandys teris Kamai Alf paskelbė, kad
Ambasadorius pareiškė, kad
Briuselyje Europos Rinkos eko tūra pripažino, kad po preziden
re.
sacijų
reikalaujančias
bylas.
Tas
sugrįžti į Arabų Lygą, kuri prieš ateinančią savaitę vėl bus tęsia Ameriką ir Sovietų Sąjungą ski
daugiausia ir prisidėjo prie įkai nomistai pripažino, kad bedar to Bani Sadro pašalinimo prieš
Camp David sutartį susidėjo iš mos derybos dėl palestiniečių sa ria politinių sistemų skirtumai,
Padėtis
Lenkijoje
bių skaičiaus didėjimas sukels dar 4 mėnesius, Irane buvo nužudyta
tų išvadavimo, pasakė teisėjas.
21 arabų valstybės.
vivaldos. Lapkričio 4 d. prasidės tačiau jo uždavinys bus tęsti dia
Varšuva. — Lenkijos komu
—Kanados muitinė konfiska
daugiau 1,000 valdžios pareigū
Egipto vyriausybės atstovas pa visų trijų taikos sutarties: Egipto, logą, nežiūrint tų pagrindinių
nistų
laikraštis
"Trybuna
Ludu"
vo
ir
uždraudė
įvežti
į
Kanadą
dvi
nų. Greit Irane bus teisiamas t a 
reiškė "Al Ahram" laikraščiui, Izraelio ir JAV delegacijų pasita skirtumų. Amerika yra pilnai įsi
Maroko protestas
paskelbė,
kad
darbininkų
profesi
Los
Angeles
spausdintas
komikų
vęs Irano karo aviacijos vadas
pareigojusi mažinti skirtumus, ta
kad Egiptas nedalyvaus Arabų rimai.
niu
sąjungų
"Solidarumo"
vado
knygas,
kurių
turinys
nukreip
gen. Amir Bahman Baqueri. Jis
Sovietu Sąjungai
Lygos vadų suvažiavime, kuris
Izraelis turi pasitraukti iš pas čiau tai bus įmanoma tik tada, vybė aiškiai siekia sugriauti so tas prieš katalikų tikėjimą, p e r
kaltinamas ryšiais su Amerikos
šaukiamas Fez mieste. Maroke kutinės Sinajaus dalies balandžio jei abi pusės atsilieps ir elgsis nuo
Rabatas. — Maroko vyriausy
cialistinę
sistemą
ir
pagrobti
val
sunktas
neapykanta
katalikybei.
žvalgyba.
Sakoma, kad prieš
lapkričio 25 d. Arabų spauda spė mėnesį. Prancūzijos užsienio rei saikiai. Amerika yra pasirengusi
bė įteikė Sovietų Sąjungai protes
džią.
Laikraštis
"Zycie
War—
Vak.
Vokietijos
mokslinin
Amerikos
helikopteriams
nusilei
liojo, kad konferencijos šeiminin kalų ministeris Claud Cheysson taip elgtis, tačiau Sovietų Sąjun
tą dėl Vakarinėje Sacharoje at
szawy"
rašo,
jog
padėtis
Lenkijo
kui
pavyko
išauginti
laboratori
džiant
Irano
dykumoje
balandžio
kas Maroko karalius Hassanas paskelbė, kad Europos Ririkos ga irgi turėtų peržiūrėti savo el
je išeina iš kontrolės. "Solidaru- joje raupsus sukeliančią bakteri rastų sovietų gynybos SAM — 6 24 d., generolas pašalino prieš
planuoja pakviesti Egipto prezi valstybės: Prancūzija, Britanija, gesį, nurodė ambasadorius.
au nebegali su ją. Raupsais serga apie 13 mil. priešlėktuvinių raketų. Prieš dvi lėktuvines baterijas. Jis žinojęs
.v, • , , *
-t
- i mo" vadovybė jau
dentą Mubaraką ir jis gali sutik Italija ir Olandija principe jau
savaites tos raketos numušė du
J.s pareiškė, kad Amerika p a H k o n t r o l i u o t i atskirų streikų, nes žmonių, daugiausia tropikų kraš
apie amerikiečių planus ir jiems
ti dalyvauti. Dabar skelbiama, sutiko pasiųsti savo kariuomenės
Maroko Mirage naikintuvus ir
ruošusi p r a s t i derybas del &™n-, d a r b i n i n k a i v a < J o v U nebeklauso, tuose.
padėjęs- Jis įsakęs susprogdinti
kad vieno Maroko pakvietimo ne dalinius į tarptautinę Sinajaus
vieną karinio transporto lėktu
duoinių strateginių ginklų kon-i
^ b a n d y m a i page
rf
dar
sveikus, amerikiečių paliktus
— Trys lenkai jūreiviai, kurie vą. Raketos yra komplikuotos ir
užtektų. Iniciatyvos pagerinti san taikos priežiūros
kariuomenę, struktyvije dvasioje, tačiau Mas-1 rinti padėtį, išspręsti krizę
helikopterius.
yra birželio mėn. pabėgo iš savo lai joks Polisario sukilėlis nesuge
tykius su Egiptu turėtų griebtis kuri patruliuos naująją Egipto —
kva turi pripažinti, kad ji tęsia J užblokuojami "Solidarumo"
eksvo Oregano Astoria uoste, praė bėtų jų naudoti. Jas aptarnauja
jei ir ne visos Arabų Lygos 17 Izraelio sienąIrano dvasinis vadas ajatola
savo didžiulį, neprovokuotą k a  tremistų, rašo laikraštis.
jusią savaitę gavo politinį prie ne afrikiečiai technikai, pasakė Khomeinis kvietė iraniečius tap
valstybių, tai bent jų svarbiausios.
rinį apsiginklavimą, kuris ne-Į
globstį Amerikoje Jie jau turi Maroko karalius sovietų atstovui. ti teisėjais, nes jų labai trūksta.
Tik tada Egiptas svarstytų daly
duoda Amerikai kito kelio, kaip;
darbus
ir mokosi anglų kalbos.
—
Buvęs
viceprezidentas
Walvavimą konferencijoje. Egiptui
Marokas reikalauja Maskvos pa Khomeinis kvietė valdžios prie
Žurnalisto premija
tik atsiliepti panašiu apsiginkla
ter
Mondale
pareiškė,
kad
jis
pasirašius taikos sutartį su Izrae
šus sugrįžti j islamo rankas ir
—
Sovietų
"Izvestija"
rašo,
kad
siaiškinti.
vimu. Sovietai atsakingi dėl savo
mąsto apie kandidatavimą į pre Amerika bando sulaužyti Švedijos
įžeidė Argentina
liu, jį palaikė tik Sudanas, Somaatgailauti, nes kitaip jie bus su
paramos Kubai veikiant prieš Af
zidento vietą 1984 m. rinkimuose. neutralitetą, siekia įtraukti šve
lija ir Omanas, kurie nenutrau
naikinti.
New Yorkas. — Kolumbijos rikos ir Pietų Amerikos suvereni
— Nenormalus vyras puolė
Jis pareiškė televizijoje, kad da dus į savo karinius planus, pa
kė diplomatinių ryšių.
universiteto žurnalizmo premija nes vyriausybes. Ambasadorius
Australijoje Sidnio katalikų arki
Egipto vyriausybė toliau kovo už susipratimo tarp JAV ir Pietų ragino sovietus jungtis prie Ame bartinės vyriausybes ekonominė versti Švediją savo kariniu part
KALENDORIUS
vyskupą
kardinolą Sir James Free
politika
yra
didelė
klaida
kuri
at
neriu.
ja su fanatikų musulmonų opozi Amerikos ugdymą laimėjo buvęs rikos ir nustatyti bendrą tikslą
Spalio 28 d.: Simas, Tadas,
— Liuteronų Pasaulio Federa maną. Vyras atnešė gėlių puokš
cija. Pirmadienį vėl buvo suimti Argentinos "La Opinion" redak Afganistane, kuris būtų neprisi neš Amerikai daug nuostolių.
— "Miami Herald" rašo, kad cijos pirmininkas Josiab Kibirą iš tę, kurioje buvo paslėptas durk Anastazija, Gandrimas, Agilė.
33 fanatiškos sektos nariai ir jos torius Jacobo Timerman. Jis gaus jungęs, saugus ir laisvas nuo kiši
Spalio 29 d.: Maksimilijonas,
vadas Oamr Mohammed Abdel 1,000 dol. ir aukso medalį. Kaip mosi iš šalies, ir kurio žmonės ga apie 20 amerikiečiu lakūnų pa Tanzanijos paskelbė, kad federa las.
Euzebija,
Barutis, Tolvydė.
— PLO pareiškė Jordane, kad
Rahmind, kuris yra paskelbęs sa žinoma, Argentina premijų įtei lėtų laisvai nustatyti savo kelią. dėjo Libijai perkelti kariuomenę cija toliau rems Namibijos sukilė
palestiniečiai atkeršytų Amerikai,
liūs kovose prieš Pietų Afriką.
Saulė teka 6:16, leidžiasi 4:52.
ve mufčiu, — vyriausiu teologu. kimo ceremonijas boikotuos, nes Abi pusės turėtų nenaudoti ir ne ir ginklus į Čadą.
jei
Chicagos
teismas
nutartų
iš
—
Nacionalinė
vieškelių
saugu
Ši musulmonų sekta tiki, kad gru Timermanas savo knygoje šmei- remti subversinių teroro jėgų, tu
— Turkijoje darbą pradėjo ne
ORAS
pei nepriklausą kiti musulmo žęs Argentinos vyriausybę, rašęs rėtų palikti
suverenines šalis seniai įsteigta 160 narių taryba, mo administracija atšaukė reika duoti Izraeliui palestinietį Ziad
Saulėta, šilčiau, temperatūra
nai visi yra heretikai, kuriuos ga netiesą apie politinius kalinius ir spręsti savo likimą. Toliau amba- kuri turės paruošti naują valsty-į lavimą statyti naujus automobi- Abi Ein, kuris Izraelio kaltina
dieną 70 1., naktį 55 1.
mas teroristine veikla.
lima žudyti didesnei Alacho gar- valdžios priespaudą.
I liūs su "oro pagalvėmis".
sadorius ragino Maskvą įtikinti bės konstituciją-

Ambasadorius įteikė
Maskvoj savo raštus

EGIPTAS NEDALYVAUS
ARABŲ SUVAŽIAVIME

TRUMPAI
1$ VISUR

• * * %
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NUOŠIRDŪS
NAUJAGIMĖS
RĖMĖJAI

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVĖ

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė, 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629*

V.S. ANTANUI SAULAIČIUI 75
(1906.IX.13)

Chicagos „Nerijos" jurų skaučių tunto atstovės Lietuvos
konsulato reprezentaciniams reikalams įteikusios dovaną —
5 knygas „Lithuanian National Costume". Iš k.: Aldona
Veselkienė, gen. konsule Juzė Daužvardienė ir Regina Andri
jauskienė.

•

i

P a s i b a i g u s ,, S k a u t y b ė
Lietuvaitei" laidai, LS Šešeri*
jos vadijos sudaryta speciali
komisija ilgai dirbo, kol spau
dai paruošė šių dienų skautavimui ir gyvenimo sąlygoms
pritaikytą vadovą lietuvaitei
skautei, o ypač — jaunai vado
vei. Knyga jau spaustuvėje, bet
jos išleidimas susijęs su didelė
mis išlaidomis. Džiugu, kad
naujagimės „Sesė, Budėk!"
kraiteliui su penkių šimtų dole
rių auka atskubėjo v.s. Ona
Siliūnienė. Po Šimtinę skyrė:
Chicagos skautininkių drau
govė, dr. V. ir J. Dubinskai,
Aldona ir Antanas Laurentai,
dr. P. ir A Mažeikai Po šimtą
penkiolika dolerių skyrė
skautininkai Petras ir Ramin
ta Moliai, Liucija Puskepalaitienė, Antanas ir Julija
Janoniai, Z. ir S. Koronkevičiai (Koriai), „Parama" —
Liet. Kredito bendrovė, Kana
doje. Šešiasdešimt penkis dole
rius skyrė losangelietė skauti
ninke Danutė Balčienė. Su
penkiasdešimtine
atskubėjo
dr. R. ir D. Giedraičiai, skauti
ninkas Vytautas Jokūbaitis,
dr. A. ir E. Kisieliai iš Australi
jos, dr. D. ir E. Giedraičiai,
torontietė Elena Namikienė,
dr. Matthevv Namikas, dr.
Jerry Ramunis, Ged. ir dr. B.
Biskiai, L. ir S. Jelioniai.
Naujagimę „Sesė, Budėk!" su
penkdešimtine sveikina ir LB
Auroros apylinkės valdyba.
Laukiama, kad atsiradus ir
daugiau rėmėjų, ši taip labai
reikalinga knyga netrukus
atsidurs mūsų jaunųjų vado
vių rankose, o jos lobynas
praturtins mūsų sesių skautiš
kas ir lietuviškas žinias, suįdo
mins sueigas ir pagyvins
skautiškąjį veikimą.

*
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas,
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo...
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama is anksto
•>
Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadifikais dol.)....
Kanadoje (U.S.A. dol.) . . . . . . . . .
Užsienyje
.'.
Kitur— Amerikoje
Savaitinis

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

y* metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00
.
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J i s pradėjo skautauti
Šiauliuose 1920 m. Šioje
*
vietovėje anuo metu per kelis
metus naujai įsisteigęs tuntas
Gasnerį draugovė užprašė šv.
apėmė plačiausią rajoną, turė
KNYGOS
• Redakcija straipsnius taiso savo'
• Administracija dirba kas
Mišias, kurias aukojo kun. v.s.
jusį net 53 vienetus, apie
KONSULATUI
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
Antanas Saulaitis. Pamal
tūkstantinę skautų,-čių. Ten
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto
niais
nuo
8:30
iki
12:00.
Chicagos „Nerijos" jūrų dose dalyvavo dauguma
išaugo patys mūsų žymieji
• Redakcija dirba'kasdien 8:30
susitarus. Redakcija už skelbimų
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
turinį neatsako. Skelbimų kainos
vadovai. Ten gimė ir „Skautų skaučių tunto vadovybė savo skautininkių draugovės narių.
12:00.
- V ".*. . "
prisiunčiamos gavus prašymą.
Aidas", kurį vėliau Kaune ir posėdyje nutarė paremti Lietu
Svečias kun. v.s. Juozas
vos
konsulatą
Chicagoje
tremtyje su pertraukomis reda
knygomis, kurias konsule galė Vaišnys savo kalboje apie
i •,- i / u
gavo v.s. A Saulaitis.
NAUJA ASD
tų panaudoti kaip dovanas skautininko,-kės įžodį pabrė
RUOŠKIMĖS
antį <--i
Kai pirmaisiais lietuviškos lankydami įvairiuose kitų žė, kad skautybė pensininkų
VALDYBA
- .'
SKAUTORAMAI
skautijos m e t a i s
mūsų tautų konsulatų priėmimuose. nepripažįsta ir dažnai karto
Pranešama, kad ASD Chica" '
skautamokslis buvo dar Buvo nupirktos penkios dail. jamas posakis, kad: „reikia
Chicagos skautininkų,-kių
jaunas, nepopuliarus, tai A.S. Tamošaičių knygos anglų žinoti kada nulipti nuo scenos"
Ramovės iniciatyva 1982 m. gos skyriaus valdybą 1981*82>'>"
daug programinių dalykų kalba „The Lithuanian Natio skautų organizacijai negali
balandžio 25 d. Jaunimo cent veiklos metams sudaro:
pagal B.P. sistemą ir meto nal Costume". Knygas tunto būti taikomas. Ragino skauti
ro didžiojoje salėje ruošiama Ramoną Žygaitė — pirm., Gilė
diką pritaikė lietuviškajai vardu gen. konsulei s. Juzei ninkes būti
lietuviškosios
Skautorama. Gautas visų Iiubinskaitė — vicepima., ••*
skautijai. Mūsų kuklią skautiš Daužvardienei
skautybės
vaidilutėmis
ir,
Chicagos skautiškųjų vienetų Laura Linaitė — sekr., Violeta* • 5
įteikė ją
ką programą praplėtė naujais konsulate aplankiusios „Neri negalvojant apie pensijas, iki
vadovybių pritarimas. Daly Kušeliauskaitė — ižd., RJrta
papročiais,
tradicijomis, jos" tunto vadijos narės j.ps. gyvos galvos dirbti skautybės
vaus visi keturi Chicagos skau- Traškaitė — korespondentė ir ^
Rūta Rasutytė — vėliavininke.
pagalba artimui. Jo vadovau Aldona Veselkienė ir j.ps. Regi labui, padėti tuntams ir
tų,-čių tuntai ir akademikai.
—
• .T**?'i
jamu pavyzdžiu prigijo mūsų na Andrijauskienė. Konsule draugovėms, kur dažnai pasi
skautijoje mūsų skautų šią reprezentacijai skirtą dova gendama vyresnės sesės
TeL ofiso ir buto: O l y m p i c 2 - 4 1 5 9
savanorių, karių pagerbimas, ną nuoširdžiai įvertino ir skautiškų žinių bei vadova
, DR. K. 6. BALUKAS
DR. P. KISIELIUS
apie pareigas savo tautai. jų kapų priežiūra, motinų išreiškė padėką. Būtų gerai, vimo praktikos.
A'ii*
Akušerija ir moterų ligos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pagal skautų geležinį įstatą: pagerbimas — motinos diena, kad ir kiti tuntai pagalvotų
Sesė Tumienė skaitė paskai
Ginekologinė Chirurgija
1 4 4 3 So. 5 0 t h Ave.. Cicero
„skautas sąžiningai atlieka stovyklų puošimas tautine apie sunkią mūsų konsulatų tą apie Lietuvos karius. Už
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak 'šskytūsS».°
Medical Building). Tel LU 5 - 6 4 4 6
visas savo pareigas gyvena ornamentika, lietuviškų kryžių būklę ir nors kukliomis repre Lietuvos laisvę žuvę kariai
treč Sešt 1 2 i k i 4 v a l popiet
Ą
y,.,;,
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004
ir mūsų sukaktuvininkas A. statymas stovyklose, tautinė zentacijai skirtomis dova buvo pagerbti atsistojimu,
Prnma ligonius pagal susitarimą
Saulaitis. Per 60 metų, tarnau liaudies kūryba stovyklų nomis juos paremtų.
DR. IRENA KURAS
Tautos himnu ir g.esme „Mari
GYDYTOJA IR CHIRURGE
damas lietuviškajai skautijai, laužuose. Visa tai kėlė skautiš
ja, Marija".
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
Tel. ofiso H E 4 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
paaukojo visas savo jėgas, kąjį ūpą. Tautinio meno įvedi
CHICAGOS
SPECIALISTĖ
D
r
a
u
g
i
n
i
n
k
ė
s
D
a
n
u
t
ė
s
nelaukdamas kitų. Jis vienas mas į kasdieninį lavinimą
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
SKAUTININKIŲ
Vakarės
vadovavimo
kadenci
aktyviausiųjų
lietuviškosios daug gelbėjo mūsų vienetams
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200 W 81st Street
SUEIGA
jai pasibaigus, nauja draugi SKAUTININKIŲ
2 4 3 4 West 71st Street
skautijos steigime ir jos atkū gražiai reprezentuoti Lietuvą,
1
2
0
D
I
S
Vai Kasdien nuo 10 V ryto iki 1 v p p
Vai.r pirm., a n t r , ketv. ir pertkt. 11:30
Chicagos
skautininkių ninke buvo išrinkta s. Nijolė
rime tremtyje. Mūsų skautijos lietuvius skautus,-es užsieniuo
Ofiso tel RE 7 1168: razid 239 2919
„Aušros
Vartų" tunto vai. ryto iki 3 vai. popiet.
pirmūnas knygoje „Lietu se. Sukaktuvininkui skautybė draugovės sesės lietingą šių Balzarienė. Naujai vadovei
Ofs H E 4 - 1 8 1 8 : Rez PR 6 9 8 0 1
viškoji Skautija" jį paminėjo buvo patraukli tuo, kad čia yra metų spalio 5 d. rinkosi pirmai susirinkusios linkėjo sėkmės skautininkių įžodis bus 1981
..m
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
naujose
pareigose,
o
kadenciją
m.
lapkričio
1
d.,
sekmadienį,
OR. J. MEŠKAUSKAS
net
70
kartų.
Ir didelė proga prisidėti, kad poatostoginei sueigai pas v.s.
baigusiai dėkojo už sėkmingą 3:00 vai. p.p. Jaunimo centro
DR. EDMUND E. CIARA
knygos autorius jo nuopel jaunoji karta išaugtų geresnė, Danutę Eidukienę.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
»»
kavinėje. Skautininkes kvie
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
Draugovės vadovė Dana vienerių metų vadovavimą.
nus Lietuvoje nepertempė lietuvių tautai ji būtų naudin
Sueiga buvo baigta tradi čiamos įžodyje dalyvauti.
2 7 0 9 West 51st Street
2 4 5 4 West 71st Street
pagyrimais, o tik išskaičiavo jo gesnė ir kad pasaulis būtų Vakarė, pradėdama sueigą,
! r •:»
T e l - GR 6-2400
cine
„Ateina
naktis".
Po
suei
Dalyvaujame
uniformuotos.
; (71-mos ir Campbell Ave. k a m p a $ y
gražesnis.
Šis
siekis,
ideolo
pasveikino
svečią
v.s.
kun.
išskirtinus darbus.
Vai pagal susitarimą ptrmad ir ketv 14 ir IVa! pirmad . antrad . ketvirtad \r oenkr^af"-"^
Sukaktuvininko kūrybinių ginis principas nesibaigia su Juozą Vaišnį ir v i s a s gos vaišinantis sesės Danutės
7 9 antrad trpehkt 10 4 šeštad. 10-3val 3 iki 7 v p p Tik susitarus
•ZVttt
skautininkes. Eidukienės paruošta kavute,
darbų mūsų skautamokslyje, jaunystės skautiškomis dieno susirinkusias
IŠKILIŲ
SOLISTŲ
Ofs.
742
0255
Namų
584-5527
dalintasi įspūdžiais apie praeiOfs. tel. 735-4477: Rez. 246-0067
administravime ir praktiš mis, jis išsilieja plačiai visam Sekė pranešimai.
KONCERTAS
tos
v
a
s
a
r
o
s
s
k
a
u
t
i
š
k
u
s
Dr. ALGIS PAULIUS
Sesė Plaušinaitienė prane
DR. E. DECKYS
kame vadovavime tiek daug ir gyvenimui visoje veikloje:
GYDYTOJA tR CHIRURGĖ
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
tautinėje, pilie šė, kad jau paruošta ir spaudai įvykius.
Lietuviškos Skautybės fondo
didžių, kad išsamiau tai religinėje,
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
ET33
1185 Dundee Ave.
Sesė Aldona
Chicagos skyrius lapkričio 15
pažvelgti jau neužtenka kelio tinėje, kultūrinėje, socialinėje, atiduota LS Seserijos leidžia
EMOCINĖS LIGOS
Elgin.
III.
60120
'•"'
d. (sekm.), 3 vai. p.p. Jaunimo
lika puslapių. Giliau žvelgti į jo profesinėje, šeimyninėje, asme ma knyga „Sesė, budėk!"
CRAVVF0R0 MEDICAL BUILDING
Valandos pagal susitarimą
*~^
6 4 4 9 So. Pulaski Road
ninėje
ir
t.t.
centro didžiojoje salėje ruošia
Knygą
jau
galima
užsiprenu
skautiškąjį talentą ir darbus
MALONI
Valandos pagal susitarimą
Tel. 372-5222. 236 6575'
iškiliųjų solistų
Danos
plačiau suminėti reiktų tai
Šiais paminėtais principais meruoti. Padėkojo v.s. Onai
STAIGMENA
Stankaitytės ir Algio Grigo
daryti tam skirtam leidiny. O sukaktuvininkas gyvena ir Biliūnienei už penkių šimtų
Dr. ROMAS PETKUS
DR. A. R. GLEVECKAS
koncertą. Gautas pelnas bus
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA * *
LS Seserijos vyriausioji
tokiam aprašymui šaltinių savo skautišką sugebėjimą dolerių auką knygos leidimo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisai:
perduotas LS fondui. Visi
skautininke v.s. Irena Kerespaudoje ir pas jo gyvenimo naudoja ir kitose kultūrinio išlaidoms palengvinti.
-.-.„.<„
111
NO
YVABASH AVE
Tol
BE
3
5893
kviečiami.
dalininkus, bendradarbius tautinio, socialinio darbo srity
Apie Dainavoje įvykusį LSS lienė, spalio 16-17 d. daly
S p e c i a l y b ė A k i u ligos
apstu.
se. Paskutiniais nepriklau vadovų,-vių suvažiavimą, ku vavusi iškilmingame Los
Valandos pagai susitarimą
3 9 0 7 West 1 0 3 r d Street
skautijos
AKADEMIKĖS
š i e keli žodžiai apie somos Lietuvos metais buvo riame dalyvavo ir kelios Angeles lietuvių
V a l a n d o s pagal susitarimą
KVIEČIA
sukaktuvininką
ne jį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skautininkių draugovės narės, veiklos trisdešimtmečio minė
DR. L D. PETREIKIS
O f i s o tel. — 582-0221
idliaupsinti, o tik šia garbinga reikalų vedėjas. Atstovaudavo išsamiai pranešė v.s. D. jime, grįžo Chicagon su malo
DANTŲ GYDYTOJA
Akademikių
skaučių
8104 S. Roberts Road
DR.
JANINA
JAKŠEVICIUS
proga priminti, kad būtų labai skautus istorinių įvykių Eidukienė. Suvažiavime buvo niais to įvykio ir Californijos
• • O
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
prisiminimais. draugovė lapkričio 1 d., 3 vai.
JOKSA
naudinga ir prasminga jo leidi minėjimų komitetuose. Atvy išklausyti ir diskutuoti sesių-brolių
p.p.
ruošia
savo
metinę
arbatė
Tel.
563-0700
VAIKŲ LIGOS
nius, spaudoje paskelbtus kęs į Ameriką buvo vienas pasiūlymai ir pageidavimai, Grįžusią namo pasitiko maloni
lę pas t.n. Rūtą Traškaitę, 7144
Valandos pagal susitarimą
i~isš,'
6441
S. Pulaski H d .
staigmena
—
puiki
gyvų
gėlių
kaip
pagerinti
skautišką
pirmųjų
ir
darbingiausių
LB
straipsnius surinkti ir suglaus
So.
Richmond,
Chicagoje.
V
a
l
a
n
d
o
s
pagal
susitarimą
puokštė i š d ė k i n g ų už
ti į vieną leidinį, kurį skir steigimo pradininkų. Jo rūpes veikimą.
Kviečiamos narės ir visos
DR. FRANK PLECKAS <
tume, kaip žvilgsnis, įžanga čiu kūrėsi Lietuvių Charta,
Šią vasarą staiga mirė apsilankymą kalifomiečių. Ši studentės. Dėl informacijų Ofs PO 7 - 6 0 0 0 . Rez. GA 3 - 7 2 7 8
(Kalba lietuviškai)
» J-~J
mūsų 8varstyboms į lietu paradytas JAV LB įsisteigimo draugovės narės j.v.s. Aldonos netikėta dovana ją nustebino kreiptis telef. 434-5335.
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
*£
aktas. Laikinasis Organizaci Gasnerienės vyras. Už a.a. S. ir sujaudino.
viškosios skautijos ateitį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir . . „ „ „ 1
V.s. A. Saulaitis, šių metų jų komitetas, kuriame A. S.
Contact lenses"
3 8 4 4 W e t t 6 3 r d Street
2618 W 71st St - Tel 737 5 1 4 9 - "
V a l a n d o s pagal susitarimą
sukaktuvininkas, ne tik reikš buvo sekretorius, inkorporavo
Vai pagal susitarimą Uždaryta t r e č " " " "
Bendruomenę
mingas, įdomus talentingas L i e t u v i ų
6132 S KedzieAve Chicapo
C
o
n
n
e
c
t
i
c
u
t
v
a
l
s
t
i
j
o
j
skautas vadovas, pavyzdys,
WA 5-2670 arba 489 4441
DR. LEONAS SEIBUTIS
^
bet ir gilus mąstytojas 1952.11.14. Ir visi šie darbai ir
INKSTŲ,
PŪSLĖS
IR
DR.
K.
A.
JUČAS
skautiškoje filosofijoje. Mat, jis sunkiose sąlygose jam buvo
P R 0 S T A T 0 CHIRURGIJA
ODOS LIGOS
skautybę pažino pačioje lengviau, nes Lietuvoje, gyven
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
jaunystėje, ją studijavo įvai damas laikinojoj sostinėj ir
Valandos paRai susitarimą
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak •»«<••<»«
riuose tarptautiniuose kur dirbdamas arti vyriausybės
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid 448 5 5 4 5 f*
Įstaigos ir buto t e l . 6 5 2 - 1 3 8 1
suose ir ją — skautybę su meile narių, turėjo daugiau progų
Ofiso t e l . 434-2123. namų 448-6195 ,lu *
išgyveno savo tautoje su pažinti iš arti valstybinio
DR. FER0. VYT. KAUNAS
gyvenimo
pulsą
ir
kai
kuriuos
Gydytojas
ir
Chirurgas
įvairiais lūžiais ir taikia kūry
DR. V. TUMASONIS - i r
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
viešumai nežinomus valsty
ba.
CHIRURGAS
mįŠ9i
OF FAMILY PRACTICE
2454 West 71st Street
įy»«rt
Dalyvaudamas
t a r p  binius rūpesčius.
1 4 0 7 So. 4 9 t n Court, Cicero. M.
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad .2,^5 , , , ,
tautiniuose skautų sąskry
Už puikų vadovavimą jauni
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir Sėst
ir 6-7 — iš anksto susitarus. i r r j f f * * » ^
džiuose, stovyklose, reprezen mui, skautijai, už nuopelnus
tuodamas lietuvius skautus, iš skautiškajai literatūrai, jis
Ofs. tel 586-3166; namu 381-3772
DR. IRENA KYRAS
arti pažino ir tarptautinio buvo apdovanotas aukš
DR. PETRAS 2LI0BA mr\ti rt
DANTŲ GYDYTOJA
skautų judėjimo pažangą. Jis čiausiais LSS ordinais. Didžios
i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2659 W M Si. CMC***
ne vien skautamokslio instruk pagarbos yra nusipelnusi ir jo
476-2112
6745 West63rd Street
torius, bet taip pat patyręs šeima savo kilniais darbais
Vai pagal susitarimą h r m , antr. treč
Vai pirm . antr ketv ir penkt
vadovas
organizatorius, skautijai ir mūsų tautai. Tai
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitannoą
ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai
administratorius,
perėjęs išskirtinis pavyzdys visiems.
pareigas nuo skiltininko iki Jie visi, kaip darbščiosios
Tel R E I w n c e 5 1 8 1 1
DR. K. M. ŽYMANTAS
Tarybos pirmininko; vadovas, bitelės, su skautišku šypsniu,
DR. S. T. CHIRBAN
WALTER
J.
KIRSTUK
DR.
mokąs jaunesniuosius paska kantrybe ir negęstančia ener
Lietuvis gydytoias
DANTŲ GYDYTOJAI
tinti, suįdominti ir patraukti gija pluša lietuvybės išsaugo
2654 West 63rd Street
3 9 2 5 West 59th Street
.J
prie gerojo darbelio įdomus jimui ir mūsų visų garbei.
Vai. pagal susitarimą: antr, trečiad.
pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12 4
gavo išgyvenimais ir patyri
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v vakaro. L . irt
Ilgų ir garbingų metu sukak
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šešt
• Antanas Saulaitis pas ChicaRcs skautus -yčiua IS k : Viktoras Kučas. v.a. A n t a n a s SaulaiTel. - 778-3400
mu
u;
daryta
t
l
S
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Adomas Didžbalis, Antanas PauZuoii*
tuvininkui!
ALF.

„Nelauk iš kito nieko, bet
duok visa, ką pats gali". Pana
šiais žodžiais šį pirmąjį skautų
įsakymą populiarino buv. prez.
J. F. Kennedy, kalbėdamas

•

Kovoje dėl duonos —•

OLANDIJOJE VĖL IŠKASTA
PINIGŲ

•

TRUPINIAI
BADAUJANTIEMS
Pereitą savaitę gražiame
Meksikos Cancuno mieste bai
gėsi įdomus tarptautinis pasi
tarimas padėti badaujančiam
pasauliui. Kaip ir buvo tikė
tasi, toje konferencijoje jokių
konkrečių nutarimų nebuvo
padaryta.
Tiesa, Cancune buvo sutar
ta ir toliau svarstyti ir disku
tuoti esamą padėtį. Vadinasi,
mūsų visuomeninio gyvenimo
terminais Šnekant, buvo
„išneštos rezoliucijos rūpintis
vargšų klausimu". Tai ir vis
kas. Tuo tarpu Afrikoje,
pavyzdžiui, kasdien badu
miršta apie 50 žmonių ir, tur
būt, sotiesiems nesvarbu, kad
jau prie mirusios iš bado moti
nos kūno mažas vaikas vis
dar tebeprašo pieno.
Cancuno
konferencijoje
buvo sudėta daug vilčių. Prieš
jai prasidedant buvo tikimasi,
kad turtingosios pasaulio ša
lys, vadovujamos Amerikos,
bandys ką nors žmoniško. Sa
vo vedamajam, spalio 22 d.,
„The New York Times" vylė
si, kad bent „retorikos ply
šys" tarp turtingųjų ir vargšų
sumažės ir galbūt konferen
cija „įpūs žmoniškumo į sau
sas statistikos diskusijas".
Deja, tai buvo beviltiškas no
ras.

Drabužių fabrikantas Henk
Dijkstra iš Noord Bergerio prie
Emmeno savo sode iškasė senų
pinigų lobį. Aukso ir sidabro
„rijksdaalder" iš 1604-1654
metų, kurių vertė, apytikriai
apskaičiavus, viršija vieną
milijoną olandiškų guldenų.
Atrodo, kad šiuo radiniu yra
perviršytas ir prieš porą metų
Zeewso Serooskerkes atideng
tasis lobis. Šis pinigų lobis
buvo rastas seniau, bet laimin
gasis radėjas laikė radinį
paslaptyje, norėdamas su savo

tikti pakeisti tvarkymąsi taip,
jog esanti socialinė tvarka įga
lintų technologiją padėti sau
patiems".
Mums atrodo, kad toks pro
fesoriaus noras vargšų rei
kalus taip lengvai sutvarkyti
nėra nei demokratiškas, nei
gyvenimiškas. Jei su juo su
tiktum tai tada turėtum sutik
ti ir su Sovietų Rusijos tei
gimu — ir p a g r i n d i n ė
priežastimi, kodėl ji nedaly
vavo net ir Cancuno kon
ferencijoje,— kad vargą ir ba
dą
pasaulyje
tegalės
panaikinti tik socialistinė
santvarka.
Pietiečių (daugiausia tai yra
besikurančios Afrikos bei Azi
jos valstybės) pagrindinė var
go ir skurdo problema yra ne
buvimas balanso tarp turimų
resursų ir jų išnaudojimo.
Šiandien tokios turtingos ša
lys kaip Japonija, Amerika ar
Vakarų Europa savo pajė
gumą pasiekė dėl sugebėjimo
moksle. Nei Afrikos vals
tybės, nei P. Korėja, Filipinai
ar Taivanas negali pasivyti
turtingųjų šiauriečių dėl žmo
nių atsilikimo moksle. Nemo
kėjimas išnaudoti esamus že
mės turtus yra svarbiausia
vargo ir bado priežastis. Tik
švietime pažangios tautos ir
valstybės galės pasinaudoti
technologija, kuri tiesioginiai
padėtų sutramdyti vargą.Jeigu vargstančioji pasaulio da
lis neturi žmogiškųjų resursų
panaudoti technologiją savo
ekonominei gerovei kelti tai jo
kia technologinė pažanga
neišves badaujančių tautų iš
vargo džiunglių.

Labai atsitiktinai ir mes lie
tuviai pereito savaitgalio, spa
lio 23-24 dienomis, buvome
susirinkę Detroite apsvarstyti
savo šalpos darbų. Tai vyko
Balfo seime. Ir koks kontras
tas. Kokia puiki pamoka pa
sauliui. Mūsų savišalpos dar
be
Detroite
susirinkusieji
baltininkai, nėra abejonės,
pralenkė Cancuno konferen
Visai teisingai Bangledašo
ciją visa galva. Mūsų Balfas vadovai teigia, kad jo žmonės
vargšams siūlo ir pateikia ne badaus tol, kol kas nors padės
bereikšmes rezoliucijas,
o jam įvesti, pavyzdžiui, ge
konkrečią paramą.
ležinkelių, vandens ar žemės
Mūsų gerasis Balfas gali bū nusausinimo sistemų. Patys to
ti geras pavyzdys, kaip reikia krašto gyventojai to nesuge
tvarkyti savo vargšų reikalus. bės padaryti ne vien tik dėl
Gaila, kad į Cancuno kon neturtingumo, bet ir dėl
ferenciją nebuvo pakviestas mokslinio žinojimo nebuvimo.
mūsų Balfo atstovas.
Neturtingasis pasaulis ken
čia ir dėl šiauriečių išnaudo
jimo. Cancune susirinkusių
Cancune pirmą kartą taip valstybių vadai ir tai norėjo iš
gausiai pagaliau susitiko tur spręsti. Vargšai negali ištrūkti
tingojo Siaurės pasaulio ir iš bado nagų ir negalės pa
vargstančiojo Pietų pasaulio gerinti ekonominės padėties,
atstovai. Turtingiesiems va jei turtingieji nuolatos ma
dovavo Amerikos prezidentas žina kainas už gaunamus iš jų
Reaganas. Vargšams — žemės turtus ir tuo pačiu laiku
Meksikos Lopez Portillo. Nėra kelia kainas už parduodamą
abejonės, kad oponentų statis ją technologiją.
tiniai duomenys buvo visapu
Ne nuolatinės duoninės pa
siškai impresyvūs. Šiauriečių ramos prašyti į Cancuną susi
pusėje turtas verčiasi per du rinko vargšai. Jie norėjo kal
benio kraštus. Tiek paskiro as bėti ir susitarti dėl turtų
mens, tiek pasiturinčiųjų vals išbalansavimo, dėl jų proble
tybių pajamos aiškiai rodo, mų supratimo. Jie norėjo, kad
kas valdo pasaulio turtas. Pie turtingasis pasaulis ne tik
tiečių pusėje švarkas pilnas pasigailėtų mirštančių badu
skylių, kišenės tuščios. Jie pa vaikų, bet taip pat ir neliktų
saulį gali nustebinti ne turtin aklas ekonominiam teisingu
gųjų skaičiumi, bet badaujan mui.
čių vaikų
nepaliaujamu
duonos prašymu. Ir dar dau
Atsakymas? Cancune tur
giau: vargstančiųjų skaičius tingieji nenorėjo esamos padė
nuolatos dramatiškai didėja.
ties keisti. Atrodo, kad netur
tingųjų p a s a u l i s
namo
Turtingasis pasaulis teigia, išvažiavo tuščiomis ran
kad nuolatinė badaujančiųjų komis. Tiesa, turtingieji, vado
ir vargšų šalpa nėra teisingas vaujami Amerikos, pažadėjo
ir nėra net šiauriečiams pri ir toliau „tartis bei diskutuoti"
imtinas atsakymas kaip turė kaip vargą iš pasaulio išginti.
tų būti padedama pietiečiams. Bet tai ir viskas. Mūsiškiu
Vienas amerikietis, buvęs mastu žiūrint, Cancuno kon
Kalifornijos u-to Santa Claro- ferencija „atkreipė dėmesį į
je profesorius, Garrett Hardin esamą padėtį ir nutarė tuo rei
teigia, kad tam tikra prasme kalu ir toliau rūpintis".
tiesioginė badaujančiųjų šal
Tai tik rezoliucija. Ji nuo ba
pa yra tarytam opiumas; ji
do
neišgelbės nė vieno Bengdaugiau valstybėms ir tau
ledaše
ar Afrikoje mirštančio
toms kenkia negu padeda. Jo
vaiko.
Bet
taip jau yra. Anot
nuomone, geriausias būdas
padėti — „meilė su discip Amerikos atstovų, ekonominė
lina" (žiūr. „Newsweek", spa padėtis Amerikoje taip pat yra
bloga. Mes turime patys savo
lio 26 d., 45 p.).
namus susitvarkyti, o pas
Profesorius teigia, kad daž kum pažiūrėsime.
Cancuno konferencijos aki
nai vargšės tautos kenčia ne
dėl savo neturtingumo, bet dėl vaizdoje mes siūlome ruošti
blogos valdžios. Sukrečiantis konferenciją, kurioje dalyvau
jo teigimas yra nurodymas tų ne politikai, bet bažnyčių ir
komunistinės Kinijos kaip ge šalpos organizacijų, įskaitant
ro valdymosi pavyzdžio, pa ir mūsų Balfą, atstovai.
brėžiant, kad „žmonės turi su
J. Soliūnas

Clevelande pagerbiant komp. J. Žilevičių pa kaitis, Kultūrostarybos pirm. I. Bublienė, prof. dr.
skaitininkas dr. L. Šimutis su rengėjų ir visuo Leonardas J. Šimutis iš Chicagos, O. Mikulskie
menės atstovais. Iš kairės: inž. R. Bublys, V. Pleč nė ir G. Plečkaitienė
Nuotr. J. Garlos

DVASINĖ JĖGA - LAISVĖS
GARANTIJA
Žvelgdami į praeitį, mokomės ateičiai
Lietuvių tautos gyvenime
yra daug liūdnų, bet ir daug
garbingų dienų, kurios šimt
mečiais bus minimos anot him
no žodžių, bus semiama stip
rybės ateičiai. O tos dienos tai
kovų dienos už tautos laisvę,
už Lietuvos žemę, už lietuvio
garbę.
Neveltui Lietuvos praeitis,
svetimųjų išgarbinta ir sveti
mųjų rašytojų ir poetų ap
dainuota, pavyzdžiu pateikta
kitoms tautoms jų garbės pa
jautimui žadinti.
Neveltui Adomas Mickevi
čius ją vadina „Lietuva, tė
vyne mano". Ir svetimųjų pa
k l a u s t a s , kodėl jis savo
genialioje poezijoje garbina tik
Lietuvą, o ne Lenkiją, atsakęs:
„Lenkijos praeitis skandalin
ga, o Lietuvos — romantiška,
pilna karžygiškumo, pilna to
kių žygių, kurie įkvepia jėgų ir
pasitikėjimo dabartyje, kurie
buvo atlikti tikrų milžinų, kaip
Herkus Mantas, Margis, Gra
žina, Vytauto tarnaitė ir tūks
tančiai kitų patriotų lietuvių.
Neveltui ir vokietis Sauerveinas norėjo būti lietuviu ir pa
dovanojo lietuvių tautai visų
mylimą ir mėgiama geisme
„Lietuviais esame mes gimę,
lietuviais norime ir būt".
Nors ilgai lietuvių tauta, ne
tekusi laisvės svetimųjų prie
spaudos migdoma, ieškojo pro-

JONAS MIŠKINIS
gų atgimti žygiuose ir savoje
žemėje praeities pramintais
garbingais keliais išeiti į lais
vę. Ta proga atėjo tautos ko
voje, kuri paliko žingsnius,
kaip didvyriškų kovų liudinin
kus. Tai vadinamuosius kar
tuvių kalnelius, knygnešių
krauju nušlakstytus takelius,
nemažai naujų piliakalnių.
Bet tauta budo nešdama tris
palvę vėliavą ant pečių ir savo
didvyriams puošdama krū
tines Vyčio kryžiaus ženklais.
Šiandien nebeturime nė vie
no to lietuvio, kuris anais lai
kais sukilo su šake rankose
nusikratyti negeistino atėjū
no. Vieni iš jų kartuvių kal
neliuose, kiti Salia jų atsigulė
amžinai. Jau nebeturime savo
tarpe ir aušrininkų, kurie pir
mieji žiebė aptemusioje tėvy
nėje jos meilės žiburėlius, gai
vino laisvos ir garbingos
praeities ilgesį.
Tačiau jų darbai nežuvo. Jų
pralietas kraujas nebuvo vel
tui — tauta budo alsuodama jų
kančia ir kaupė ryžtą rytdie
nos kovoms. Ir tos kovos atė
jo ir laisvė buvo parnešta kū
rėjų savanorių pečiais, kurių
gretos taip pat diena iš dienos
mažėja.
Mus tokia kovinė Lietuvos
praeitis įpareigoja semtis stip
rybės. Juk tėvynės meilė - tau

ATOLAS KORALŲ SALA
JURGIS GLIAUDĄ
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— Be abejo, — ji ramino, — Vilbėną parašys
jums iš kelionės. Šitaip susitarę galite pagauti ją
kelionėje.
Ji mynė kojomis, kurios buvo apautos baltais
batais su guminiais padais.
— Mes visos Vilbėną mylime, labai mylime, —
pasakė ji atsisveikinant
Spiečiai žvaigždžių kaupėsi šen ir ten. Feliksas
nuo vaikystės žinojo kai kurių Žvaigždynų vardus.
Jis mėgo retkarčiais jais pasigrožėti. Kada jis norėjo
užsirūkyti, jis nutraukė akis nuo aukštybių ir nuleido
žvilgsnį ant įrūkomos cigaretės...
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Sakydama Vincui, kad Vilbėną bandžiusi
nusižudyti, Vanda Sirkaitė to kėsinimosi aiškiai
nenusakė.
Vilbėną turėjo savo žinioj kelias dėžutes su
migdomosiomis tabletėmis. Kada ji pakilo ant kojų ir
atrodė visiems tokia gaili, tokia pasigailėtina, kaip iš
lizdo iškritęs paukštelis, ji norėjo nusižudyti. Ta
mintis ją išgąsdino: nusižudyti taip nesudėtinga!
Ji pasakė vyresniajai seseriai:
— Paimkite tabletes iš mano žinios ir niekad jų
man neduokite.
— Vilbėną, brangioji, — vyresnioji sesuo viską
suprato.
,
Vilbėną šnabždomis prisipažino:
— Visokios mintys. Jos gali mane sugundyti...
Tabletės buvo padėtos kitur. Visi, kas tą
Vilbenos nusistatymą patyrė, buvo sužavėti jos būdo
kietumu. Visiems buvo aišku, kad savižudystės

tos garbė. Anuomet meilė tė
vynei ir laisvės troškimams
buvo tokie galingi veiksniai,
kad lietuvis negalėjo būti ra
mus, kai kiti dėl laisvės ko
vojo.
Visi jausmai, ypač kilniau
si, kuriais yra tėvynės meilė,
tautos garbė ir laisvė, turi būti
auklėjami ir tai ne kokį trum
pą laiką, bet nuolat, nesustojamai ir nebaigiamai, nes šių do
rybių tautai niekada negali
būti perdaug. Šių moralinių do
rybių vertė yra didesnė už
materialinį pajėgumą,- gyvena
mojo meto gyvi pavyzdžiai
parodo, kad ir geriausiais gink
lais apsiginklavusios tautos
žlunga, jei neparodo dvasinio
pakilumo gintis.
Kiekviena tauta turi savo
individualius istorijos kelius,
kuriais ji, savo nuovokos ve
dama ir aplinkybių verčiama,
amžiais žygiuoja į ateitį- Kaip
paskiras žmogus, taip ir tauta
yra pačios savo likimo lėmėja,
savo dalios kūrėja. Gyvenimo
mokomės iš artimųjų pasiseki
mų ar klaidų, ieškant tų pasi
sekimų ar klaidų priežasčių.
Pasisekimų priežastis sten
giamės pakartoti, sudaryti
sąlygas joms atsirasti, o klai
dų priežasčių kratomės, ven
giame, kad jos nepasikartotų,
nepasireikštų. Tėvynės meilei
ir laisvės siekimui nėra nei kai
nos, nei ribų, nes jos yra įgy-

jamos, perkamos tik už var
gus, skausmus, ašaras ir
kraują. Už tai ji tokia sava, nes
iškentėta, išpuoselėta.
Materialinis ginklas yra
svarbus argumentas, bet mo
ralinių dorybių jėga yra stip
resnė už ginklą, nes ginklas
tikrąją savo vertę įgauna tik
aukštai moraliai pakilusio
kovotojo rankose.
Netolimos praeities gyve
nimo pamokos duoda mums
išsamios medžiagos kovoje dėl
tolimesnio lietuvių tautos liki
mo, kuris yra pagrįstas ne tiek
draugų parama, kiek lietuviš
ku atsparumu. Taigi atsparu
mo ugdymas būtinas. Reikia
kelti vieningumą, pasiauko
jimą, drausmę ir organizuo
tumą.
Stiprėjančio tautinio vienin
gumo dvasia nugali daug kliū
čių. Tautos laisvės ir nepri
klausomybės siekimas yra
visų brangenybė, kuriai siekti
reikia pasišventimo, vieningo
darbo ir aukos. Visa tai mes
galime pasiekti eidami draus
mingumo, organizuotumo ke
liu, žadindami savo tarpe
patriotizmą ir atsakingumo
jausmą kiekviename darbo ba
re. Tam pasiekti pavyzdį turi
rodyti visi, ypač studijuojąs
jaunimas. Kiekvienas dirba
mas darbas bus naudingas, jei
jis bus dirbamas Lietuvos lais
vinimui. Kultūringa, subren
dusi tauta, net nepriklauso
mybę praradusi, lieka
neįveikiama. Tuo keliu ir mes
turėtume žengti.
Tauta garsi ir garbinga lai
koma ta, kurios vaikai kuo
nors pasižymi. Pasižymėti
galime savo taurumu, vienin
gumu, mokslu, kultūra, civi
lizacija. Atsimintina viena di
di tiesa: ne tautos dydis
nustato jos garsą ir garbę tau
tų tarpe, bet tautos valin
gumas ir veržia.
Mylėdami savo tauta ir jos
praeiti, būkim verti jos vaikai
dabarties ir ateities darbuose.

mintis įsibrovė į skausmą. Taip suprato ir Vanda.
— Dabar ji gyvens, — pasakė vienas medikų, —
jos psichė išliko sveika. Noras gyventi yra gyvybės
pamatas.
Atsigaunanti Vilbėną apsigyveno Vandos bute.
Ji nenorėjo būti viena savo bute, su savo mintimis,
su savo skausmu. Vilbėną ir Vanda tuoj pat sutarė:
jos pakeis gyvenimą iš pagrindų — įsikurs kitur.
Vandos pensijos laikas nebuvo už kalnų. Vilbenos
profesija plačiai ieškoma. Atostoginio keliavimo
priedangoje jos nusitarė ieškoti naujų miestų, naujų
pastogių.
Skubomis jos susidėjo savo čemodanus, susi
tvarkė su pinigais kelionei. Taip besitvarkydamos
jos buvo guvios, energingos, net gi savaip laimingos,
tarytum tikroji pramoginė atostoginė kelionė buvo
prieš jas po visą kontinentą. Jos vairuosiančios
pakaitomis. Jos važiuosiančios naktimis, kada greit
kelis laisvas ir per pirmą naktį nuriedės bent trejetą
šimtų mylių.
Pasiruošimuose, pasitarimuose,
smulkiuose
keliavimo planuose visiškai išblėso to kelio fonas —
Vilbenos nelaimės baisumas. Vanda nieko, ničnieko
nepasakė Vilbenai apie Vinco išpažintį, nes Vinco
žodžiai, Vandos nuomone, buvo isteriką. Vinco išpa
žintis pakenks Vilbenai, pažeis jos atgijimo
prognozę. Vanda nustatė, kad Vilbenai Vincas
neegzistavo, buvo vienas iš toli pažįstamų, kurį ji be
reikšmiai sutiko kur nors lietuviuose. Vanda matė:
Vilbėną krimtosi dėl Felikso, kurio dėmesiu ji didžia
vosi, tikėdama kad jis pasiūlys jai tekėti už jo. Ji
kukliai laukė pasiūlymo ir negalėjo suprasti, kodėl
delsimas? Ji tikėjo, ji ir Feliksas sudarys normalią,
jaukią, laimingą santuoką... Todėl, kada ji susi
tikdavo su Feliksu, jos akyse žydėjo rugiagėlės.
Ji vergiškai sutiko su mintimis, kad Feliksas,
sužinojęs apie jos nelaimę, prakeikęs piktadarį, prie
jos nesugrįš. Sveikos moters instinktu ji nuspėjo, kad
joks vyras negalės užmiršti tokio įvykio. Geriau
netekti kūno dalies, liktis po auto katastrofos be

šeima lobio vietą dar gerai
patikrinti, išieškoti.
Monetų didžioji dalis yra su
Ispanijos karaliaus Pilypo IV*
atvaizdu. Pinigai buvo rasti
jau supuvusioje odinėje terboje įkasti žemėje apie 60 centi
metrų gilumo. Ruošiant savo
sode teniso aikštę, buldozeris*
jau dalį žemės buvo nukasęs.
Savininkas ėjo apžvalgyti
atliktą darbą ir suskato kai kur
padaryti mažų pataisų —
pašalinti likusį krūmelį. Bekasant kastuvas iškėlė auksines
ir sidabrines monetas. Jos
turėjo žymę, kad yra kaltos
Antverpene.
„Man akys iššoko bežiūrint.
Sunku buvo tikėti, ką aš pama
čiau, sako Henk Dijkstra.
Kitą dieną visa šeima ėjo
kasti. Mes iškasėme tą terbą ir
dar daug monetų. Pilnus kibi
rus! Po to dar išieškojome visą
sodą, bet nieko daugiau nebe
radome. Naktimis po to negalė
jau užmigti".
Henk Dijkstra pasikvietė
keletą ekspertų, kurie jau buvų^
dalyvavę prie to didžiojoj
Serooskerkes lobio įvertinimo;J£
Jie pripažino to rasto lobio.
didelę vertę. Atrastas lobią^.
dabar saugomas banko seife. r".s.
Kaip šie seni pinigai buvqu«
paslėpti Noord Bergerio žemė-s ,
je, lieka klausimas be atsakys ••—
mo. Tačiau tai jau antras lobai %\
Noord Bergerio gatvėje. Henk
Dijkstros kaimynai praeitais
metais buvo radę šešias aukso
monetas savo sodų žemėje iš to
..
paties periodo.
A. T.

Sen. Daniel Patrick Moynihan <-.••
(D., N.Y.) įsijungė į rezoliucijų žygį .,
Lietuvos, Latvijos ir Estijos lais--,^,,,
vės reikalu, tapdamas S. Con.;n[,
Res. 21 rezoliucijos rėmėju. — . ~ . U O

rankos, be kojos, bet būti išžagintai nepalyginama
su jokia katastrofa. Tai nuplėšimas nuo moters jos
esmės, jos moteriškumo, tos magiškos jėgos, kuri ....
vyrams sudaro jų gyvenimo tikslą.
Taip Vilbėną galvojo, kada atsistojo ant kojų.
Mintys tos buvo skaudžios, tikslios, realios. Ir... prieš
akis kelionė, kontinento greitkeliai, begalės įspūdžių
ir kalnai naujovių. Kaip išganinga net tokioj padėty • 1 . . .
galvoti lengvapėdiškai! Sveiki išganingieji greit
keliai!
Vanda nieko nepasakė Vilbenai apie Vinco
išpažintį ir todėl, kad Vinco žodžiuose buvo Felikso
elgesio mįslės sprendimas. Minėjusi narkozės būklėje I r t ,
Felikso vardą, dabar Vilbėną vengė prisiminti jį.
Neatsilankė, nepasirodė, dingo. Vanda bijojo
paminėti Rikanto pavardę. Rikantas buvo vardo
našta. Sunkių prisiminimų aidas. Feliksas Rikantas
— Vilbenai. Zenonas Rikantas — Vandai. Abi
moterys, viena jaunutė, kita pagyvenusi, norėtų be
paliovos kalbėti apie tuos vyrus, viską jiems
dovanoti, tikėtis jų meilės ir tų stebuklingų pašvais ' P
čių ties meile, ką populiariai vadina laime. Bet
realybės našta buvo sunki. Realybės našta neleido ....
galvoti apie erdvę prie debesynų, slėgė prie žemės. I
— Vokietijos barakuose, — sakė Vanda, — aš ir
tavo mama buvome vienos geriausių šokėjų.
Žiūrovai mus gyrė. Tiek plojimų, bet gėlės buvo kuk
lios, tiktai iš naminių darželių. Juk tada buvo toks
pokarinis skurdas. Tebeturiu tą seną tautinį
kostiumą. Matai gi, apsiašaroju, kada jį išimu iš
spintos.
— Teta, — aiškino Vilbėną, — ir mūsų lietuviš
koj mokykloj mokino šokti. Mes šokome „Sadutę", ~ ~ "
man taip patiko mojuoti balta skarute. Mane vis
statė eilės gale. Sakė, tu per smulki vesti grandinę.
— „Sadutė" mano jaunystė, — atsiduso Vanda.
— Tai mano jaunystės plazdėjimas, nors aplinkui
tada buvo barakai ir skurdas. O kiek šviesių vilčių
tada buvo! Kiek pasitikėjimo ateitimi...
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. spalio mėn. 28 d. Žukauskas.
laivyno išėjęs karininko (Colonel vietinėje spaudoje.
— Anna Žalutkienė, mirė su
— Worcesterio lietuvių radijo laipsniu. Abu iš Branford, Conn.
programa, kuri jau septyneri me Jų giminaitis admirolas Bakutis laukusi 81 m. amžiaus. N u l i ū d i
tai girdima iš radijo stoties W I C N tarnavo Pearl Harbor kaip uos me liko trys vaikai, vaikaičiai ir
90,5 FM bangomis du kartu sa to vadas, kai japonai puolė Hava sesuo. Pagal pirmą vyrą — Barius
Anksčiau yra gyvenusi Bostone,
P A S K A I T A APDE EKSLIBRIUS, voje. Pirmieji ekslibriai Lietuvoje vaitėje, spalio 18 d. įspūdingu ren jus.
turėjo
delikatesų parduotuvę.
Jurgis Kisielius
j
,
.,
. , ...
! buvo karaliaus Zigmanto laikais, giniu atžymėjo savo sukaktį Liet.
korespondentas spaudai
organizacijų bei viet. valdžios pa
Buvo įdomuklausytis dr. Vito- { p i r m a s g
— Jonathan Zankauskas, 67
mrįs 151g ^
datą>
lio Vengrio paskaitos Kas yra eks-, d a b a r ^
Į - T T f J > f r p r e legen- reigūnai išreiškė linkėjimus ir pa
m. amžiaus rastas negyvas. N u l i u
libris". Dr. Vengris įgijo doktora- L
^
dėką programos vedėjui E. Mei
Mhė]o
apie ^
MUn&_
dę liko sūnus, brolis ir penkios
tą iš veterinarijos ir dirba W a - ^
lui, jr. už Lietuvos vardo garsi
RadvilŲ heraidinius
ekslib_
seserys.
TRUMPAI
shingtone virusy tynmo srityje. į ^
p i r m a s e k s l i b r i u tyrinėtojas nimą oro bangomis.
Savo laivalaiki jau daug metų ski j L i e t w o j e b u v o p r o f e sorius Pau— Spalio 25 d. Aušros Vartų
— Spalio 18 d. įvykusiame Lie- !
ria kitai įdomiai sričiai — ekslib-, ^ G a l a u n e ^ T d o m u s ^
^ ^ bažnyčioje, po 11 vai. Šv. Mišių, tuvių klubo metiniame susirinkiPerėmęs K. Būgos pradėto leis
nams
! riai Radvilų knygų, dovanotų Ka- procesija buvo pradėta 40 vai. Šv. m e buvo išrinkta nauja valdyba ti "Lietuvių kalbos žodyno" pali
kimą (617.553 lapelius) ir suorGloria Debesaitis O M a l l e y
Ekslibris yra ženklas, kuriuo \ raliaučiaus universitetui. Prele- Sakramento adoracija.
—
Paskutiniuoju
metu
iš
LB
pirm.,
W
i
l
l
i
a
m
Višniauskas
—
vi
ganizavęs daug žodžių rinkėjų iš
paženklinamos knygos, trumpai; gentas išvardino dailininkus, kuVVorcesterio
apyl.
valdybos
pasi
cepirm.,
James
Eacman
—
ižd.,
įvairių Lietuvos vietų, Balčikonis
tariant — antspaudas. Seniausias į rie kūrė ekslibrius vienuolynams,
traukė
sekr.
T.
Jakubauskienė
ir
Michael
Piontek
—
protokolų
sukaupė
iki 2 milijonų lapelių žotyrinėtojų rastas ekslibris yra | paskiriems asmenims. Yra užsiliEgipto karalių, gyvenusių prieš j kęs Čiurlionio ekslibris. Dobužins- narys jaunimo reikalams E. Mei sekr., Antanas Daukantas —fi- dyno kartoteką. Pats surinko ke3000 metų. Viduramžiai, kada Į kis darė ekslibrius, Burba padarė lus, jr. Sekretoriaus pareigas per nansų sekr. Direktoriai: Antanas liolika tūkstančių žodžių ir sakiknyga
buvo brangus daiktas, ekslibrį
prezidentui
Antanui ėmė Stasys Rudys. Jaunimo rei Aukštikalnis, David Lucas, John niu iš gyvosios liaudies kalbos,
kalams ieškomas kandidatas.
Polchlapek, Thomas Piontek, G e - j užrašė keletą šimtų dainų (Raknygos ne tik buvo ženklinamos, j Smetonai.
—
VVorcesterio
dienraštis
karts
diminas Panevėžys.
j mygalos, Druskininkų ir kt. apybet ir pririšamos grandinėmis j Yra dailininko Jonyno darytų
nuo karto skiria vietos etninių
Rugsėjo 1 d. ruoštasis klubo 55 i linkėse). Redagavo "Lietuvių kalprie sienų. Buvo prakeikimo para- ekslibrių.
grupių
gyvenimo
apžvalgai.
Pra
metų
sukakties minėjimas buvo bos žodyno I bei II t o m o ir iš
šai prie knygų pav.: "Kas tos kny-į
Ekslibris atlieka daug sudėtin
eitą
savaitę
žydų
bendruomenėje
sėkmingas
ir gražiai paminėtas • dalies II tomoą.
gos neatiduos, į pragarą nuva- j g e s n į vaidmenį, nei vien tik knyskirtoje
apžvalgoje
rašoma,
kad
žiuos".
j gos ženklinimą. Iš ekslibrių galipirmasis žydas Philip Strauss atsi »^»v«^«»«^»>*>%y
Ekslibriai buvo rašomi lotynų j me sužinoti istoriją ir būdą askėlė į VVorcesterį 1854 m. iš Vo
2422 WEST MARQUETTE RD.
kalba, ten buvo išspausdinti po-i mens, kuriam jis darytas. Šiandie
kietijos, o kronikininkas Israel
CHICAGO, ILLINOIS «M2»
nų herbai ir karalių insignijos. Į ną kreipiamas dėmesys į meninę
Lietuviai e o n e visi —
PHONE: 312 S25-C89?
Rome iš Lietuvos 1880 m.
Ekslibriai daugiausiai buvo ku-| N i b r i ų
vertę, nes jie ne tik
UAA.
Lietuvių
Fonde
ar
esi?
J. B.
riami 1 6 - 1 7 amžiuje. D a i l i a m i ženklina, bet ir puošia
knygąkai kūrė labai įvairius ekslibrius. i Ekslibrių tyrinėjimas yra papliDALYVAUKIME SAULIŲ
Pav. vokiečių dailininkas Duerer^ tęs po visą pasauli, yra tarptauŠVENTĖSE
sukūrė 20 ekslibrių. Žinoma, jie ] tiniai ekslibnstų kongresai, lesLapkričio 22 d.,
sekmadienį,
buvo daromi žymiems ir turtin- j koma senų ekslibrių,
1981 r u g s ė j o m ė n . į n a š a i .
giems asmenims. Rusijoje ekslibPrelegentas paskaitą paįvairi- Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
riai pasirodė 17 šimtmetyje- Di- no skaidrėmis. Šalia paskaitos, čia pa švenčia 10 metų kuopos įstei
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, po: pavardė — įamžintojas,
džiosios revoliucijos metu Pran- j pat vyko ekslibrių paroda, kurio- gimo sukaktį ir kviečia visus drau
pad. — padidino, įm. — įmokėjo, suma po pavardės — įnašų iš viso.
cūzijoje išnyko heraldiniai ekslib- į je žiūrovas galėjo pamatyti eks- ge su šauliais šią sukaktį paminė
ti.
riai. Įvairūs dailininkai kūrė sa- j librių formas, spalvas, jų dydį.
2x $25.00 Jonkus Petras, atm. įn., įm. Jonkienė-Jonkus Vladislava
T ioitllj i i i _ | l n J — « n t > ] / . ta
1f\.. a 1 ^i»n ;?V?i1mirwrrvc §v \Ą\mr>.se Lt
P
a
R
j
u
c
t
i
i
įjd3^
$350.00, Linkus Petras, atm. įn., įm. Narkevičius V.
11
į
/
e
u
K
a
i
t
ą
vo eKsiiorius, pav. impresioms1Ų V a i .
IjffcV U A J » i " » * * ^ v . w l . . .**
$230.00.
tas Claud Mone, surrealistas Sal-j vių Tautodailės Instituto Bostono šios Šv. Kazimiero parapijos Baž
1 $35.00 Chicagos Aukšt. Iituan. Mokykla, pad. Masilionis J. ir
vador Dali, nevengė jų ir žymusisj skyrius, kuriam vadovauja Ina nyčioje. Po Mišių bus padedamas
Pupius N. $1,182.00.
Picasso.
jNenortienė. Paskaita vyko Pilie- vainikas prie žuvusiems už Lietu
1 $42.00 Skučas Andrius (miręs) ir Skučienė Ada, pad. McCarthy
!
vos laisvę paminklo ir trumpos
Prelegentas didesnę dalį savo čių klube,
Marilyn G. $1,062.00.
;
paskaitos skyrė ekslibriams LietuE- V. apeigos. 12 vai. Maironio Parko
1 $50.00 Biknys Liudas, atm. įn.:Jankus Vytautas ir Vanda
didžiojoje salėje —Akademija.
$50.00.
1 vai. pietūs ir meninė dalis, ku
2 $75.00 Bogdanovičius Stefan, atm. įn., pad. Bagdanavičienė
Jonkus Vladislava $300.00, Gudonienė Matilda, atm. įn.,
rią atliks hartfordiečiai toje pačio
įm. Gudonis Antanas $75.00.
je salėje. Bilietai gaunami pas šau
12 $100.00 Ignaitis Vincas $100.00, Janys Antonia $100.00, Karaitis
liūs. Stenkimės įsigyti iš anksto,
Algirdas, inž. ir Viktorija $900.00, Krokys-Stirbytė Rasa
dys visų mėgiamas š o k i ų sam- palengvinsime darbą
šeiminin
Emilija, įm. Vėbraitė Vaiva $100.00, Kyras L G., D.D.S.
! būrys "Žaibas". Turgaus metu, kėms.
$100.00, Maciejauskaa Julius, kun. prel., atm. įn. :
i besiklausant gražios muzikos, ga'
Kiekvieną savaitę vyksta įvai
Švėkšniškių dr-ja — Rūgytė Alicija $100.00, X $100.00,
TURGUS
, Įima bus įsigyti savo ar šeimos rūs renginiai. Dalyvaukime juo
JAV LB Auroros apylinkė $500.00, JAV LB Cape God
Lapkričio 8 d. Aušros Vartų į narių portretus, kuriuos vykusiai se, dalyvaukime ir Dr. Vinco Ku
apylinkė $200.00, Pūčius Mečys $300.00, Stakės Petras,
par. bažnyčios salėje rengiamas; atliks parapietis menininkas Vit- dirkos šaulių kuopos 10 metų
įm. Anysienė Dalia ir Užgirienė Audronė 75 m. gimimo
liet. pobūdžio turgus. Šio tradici- j tv Mattus.
proga $100.00, Valančius Motiejus, Vysk., atm. įn.:
įsisteigimo sukakties minėjime
Lietuvių Istorijos dr-ja — Rūgytė Alicija $100.00.
Visi maloniai kviečiami atsi Šauliai kviečia, n e tik VVorceste
n i o turgaus metu gautomis paja
1
$120.00
Maknavičius Vincas (miręs) ir Ksaverija $220.00.
m o m i s norima prisidėti prie baž lankyti. Įėjimas nemokamas.
rio, bet ir aplinkinių kolonijų lie
1
$195.00
X $11,000.00.
nyčios išlaikymo. Energingų tur
tuvius atsilankyti.
TRUMPAI
2
$200.00
Ambrizas
John $200.00, Kregždė Jokūbas, atm. įn.:
gaus rengimo komiteto narių Ire
Bus paminėta ir Lietuvos Ka
Kregždienė
Viktorija $200.00.
nos Tamulevičienės ir Dorothy
— Spalio 14 d., 8 vai. v. Mai- riuomenės atkūrimo 63 metų su
1 $320.00 Barzdukas Stasys ^r Albina, atm. įn., pad. gimines ir ruti
March pastangomis,
talkinant i renio Parko patalpose pirm. Po- kaktis.
$720.00.
klebonui Alfonsui Volungiui, bei vilo Babicko sušaukti valdybos
1 $500.00 X $500.00.
J. M.
visiems parapiečiams, jau treti nariai posėdyje peržvelgė eina
1 $894.40 Sirutytė Mary a, a».m. įn., tęst. p a s i i m ą s , įru. brunšiene
—
metai iš eilės pravedamas toks muosius reikalus bei artėjančią
Birutė $1,014.40.
turgus. Plačiai pagarsėjęs todėl LB 30 metų sukaktį.
— LB Worcesterio apyl. valdy
26
26 nariai
$3,956.40
visuomenėje susilaukia
didelio
susidomėjimo ir yra gausiai lan bos pirm. P. Babickas ir nariai Al LIETUVOS VYČIAI VEIKIA
Neseniai atnaujinta
Lietuvos Pataisome: 1 9 8 1 rugpjūčio m ė n . į n a š a i .
komas. Atsilankiusieji turi progos dona Shumvvay, Stasys Rudys ir
vyčių
50-toji
kuopa
smarkiai
au Buvo: Keblinskas Pranas ir Kunigunda: Keblys Kęstutis D. $250.00 ir
gražiai praleisti laiką: pabend Jonas Tamašauskas spalio 24 d.
Keblinskas $250.00.
rauti, pasivaišinti įvairiais liet. dalyvavo Bostone LB apygardos ga ir jau perkopusi penkiasde
Turi
būti: Keblinskas Pranas ir Kunigunda — įm. Keblys Kęstutis,
šimt narių skaičių. 1981 1982 me
valgiais, gėrimais, dalyvauti do posėdžiuose ir bankete.
Keblinskas Algirdas ir Keblinskaitė Dalia $500.00, iš viso įnašų
valdyba.
v a n ų paskirstyme ir t. t. Šalia vi
—Lapkričio 1 d., 1 vai. p. p. tams išrinkta nauja
$600.00. Pagrindas: Kunegundos Keblinskienės 1981.X.5 laiškas.
Dvasios
vadas
—
kleb.
Albertas
so to, lankytojai pačiai supažin Maironio parko didžiojoje salėje
Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas
dinami su liet. papročiais, menu,! rengiami LB Worcesterio apyli- Karalis, pirm. P r a n a s (Petravi
1981.X.1 pasiekė $2,097,414.70. Gautomis palūkanomis parėmė
čius)
Peterson,
vicepirmininkais
istorija, tautodaile, mezginiais ir kės valdybos tradiciniai pietus.
lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $846,562.77.
k t Su tautiniais šokiais pasiro- Programoje — aktorius Vitalis Albertas Gutauskas ir Jurgis Ki
sielius, protokolų raštininkė — Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1981.X.1
Julija Karpavičiūtė Glynn, iždi palikimais gauta $533,196.08.
ninkė
—Izabelė (Petravičienė) Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui.
Peterson, raštininkė
—Elena Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:
Balčienė. Patikėtiniai yra Elena
„LTrHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFTT,
(Sidzikauskienė) Case. Viola GraTAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION,
deckaitė ir Emilija Šaulienė, o
2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 60629"
tvarkdariai
— O n a Miškinienė
ir Antanas Kudarauskas. Vyčių Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas
lietuvybės išlaikymas.
apeigų komisijos pirmininkė iš
rinkta Petronėlė Meiliūnaitė Barile.
Besiartinant lietuviškų parapi
%
jų atnaujinimo metams buvo nu <?
tarta n u o lapkričio pirmo sekma
dienio, kaip pareigą Dievui ir Tė
vynei, palaikyti tiktai lietuviškas
pamaldas ir daryti susirinkimus
tiktai po jų 10:30 valandą ryto
The Golden Gem oi the Aget
sekmadienio lietuviško: sumos.

CLASSIFIED ADS

BOSTONO ŽINIOS

Gardner, Mass.

7Fmvm niiinin

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

New Haven, Conn.

A MBER

w ircesterio Vyčių 116 kuopos pirmininkė Irena Tamulevičienė ir Dorothy
March su dalimi ! ; et. tautodailės dirbinių kurie bus išstatyti Aušros Vartų
liet parapijos ruošiamame turguje.

Metų bėgyje kuopa amžinybėn
išlydėjo Aliciją
Namadžiūnaitę
Radfield ir spalio 12 buvusį lais
vos Lietuvos kariuomenės majo
rą Stasį Lipčių. Markevičiaus šer
meninėje susirinko nariai sukal
bėti rožinį su Vyčių apeigomis.
Pabaigai sugiedota Marija, Ma
rija ir Lietuvos himnas. Garbės
sargyba palydėjo į Šv. Kazimiero
bažnyčią ir Dangaus Vartų ka
pines pas Putname seseles.
Japonijoj pakeltas į kapitonus
kuopos vytis Mykolas Jezukevičius. Jo tėvas Juozas iŠ Amerikos ^

By PATTT C. RICE. Ph.D.

Dutchman Contractors

Uattkymus sh]sti:
\5k5

Wat

6Srd St.. Chicago,

1959

ROOFMAKING A N D GEI^L
HOME

K E AL

IL

E S T A T E

Arti 73-cios ir Campbell — 2-jų butų
medinis. Tik $38,500.
Arti 71-os ir Francisco — 2-jų butų
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.
Brighton Parke — 2-jų butų mūrinis.
Be to turime gerų rezidencinių ir pajaminių nuo 5 iki 40 butų.
Skambinkit tel. 436-7878

REPAIRS

Call a n y t i m e for estimatea

SIMAITIS

Jim Hammer
TeL 593-3287

KEALTY

2 9 5 1 West 6Sitf

Street

DĖMESIO!
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M. A. i I M K U S

ĮGYKITE LIETUVIŠKAS
VĖLIAVĖLES

INCOME TAX SERVICE
NOTA U I PUBLIC
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450
Taip pat d a r o m i VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
Otokl* blankai.

Visuose lietuviškuose namuose
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai
iškabinti, bet galima laikyti ma
•iiitimmnnimiMnninuinuMimimitmt žą veliavukę ant rašomojo stalo.
ilIlIlIilIlIimillllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Galima ir net padaryti gražią kom
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai binaciją su Amerikos vėliavukc.
iš mūsų sandėlio.
OOSMOS P A R C E L S E X P B E S S
2501 W. 69th SU Chicago, H. 60629

SIUNTINIAI 1 UETUV4

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotu jūsų išimuose.

Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
Vytautas Valantinas ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUlUllliUlIlIlIlIlIlII venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siuskite sekančiai:
TOL —

925-2787

* * «->••»»••« • • • • • » *

<->-»•<•>

DRAUGAS, 4545 W. SSrd St.
Chicago, IL 60629

VALOME
KILIMUS I B BALDUS
Plaunamo Ir vaikuojame
visų rusių grindis.
BUBNYS

Tel — RE 7-5168
•»•

VIZITINIŲ KORTELIŲ

• •••»-»-»-•-••••»-«-»»• » » « » « • « »

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHiiiiiiiiiiiiiii

REIKALU

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

M IG L I N A S

TV

2 3 4 6 W. 6 9 S t , teL 776-1486

imiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituuuiiuiu
iiMiiiiiiiiiriiiiHtiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii

T LU MB ING

*
Vizitinių kortelių naudojimas
gražus paprotys. Biznieriai jas
čiai naudoja. Bet tinka ir visų
mų atstovams turėti gražias
tinęs korteles.

yra
pla
luo
visi.

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais
Būsite patenkinti mūsų patarnavv
mu.

Licensed, Bonded, Insurad
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vo.. ? kabinetai. Keramikos ir
kL plytelės. Glass blocks. Sinkos jiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiminiiiiimiii
vamzdžiai išvalomi elektra. [ automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.
S E R A P I N A S — 686-2960
nnttnmimiiiiitiiininiiiimmii.im ftlMtt

liaudies menas ir kitkas
ff
rri
Drauge

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją i s pasižiūrėkite. Gal
ŠERĖNAS perkrsusto baldus ir rasite kai k ą padovanoti savo
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei giminėms ar draug&msdimai ir pilna apdraoida.
Dienrasčio "Draugo" admi
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
TeteL — WA 54068
nistracijoje galima pasirinkti Jvairių liaudies meno darbų: me
iMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim džio, keramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.

MOVI

A.

NG

VILIMAS
M O V I NG

Apdraustas perkraus tymas
Įvairių atstumų

- D r a u g o " a d r e s a s : 4545 Wss*
63rd S t , CUeago, IB. 66636.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiim
i

iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiii
TeL 3 7 6 . 1 8 8 2 a r b a 376-5996
iimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.,
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
l»% — 20% — SO« pisiM mokeatt dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
iii npdraodą nuo ugnim Ir automosiems prieinamos.
Mito paa m m ,

FRANK

iiiiiiiiiMiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiHiiii

ZAPOLIS

3 2 0 8 y 2 W e s t 9 5 t h Street

Perskaitę

"Draugą",

duokite

Telef. OA 4-8654
j|

(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
atžymėjimą už savo darbus.
Šioje knygoje ji aprašo apie
GINTARO atsiradimą, kilme. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
tarą, o dali iliustracijų sudaro ii GIFTS INTERNATIONAL—VAZNELIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
ir kitur.)
Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti virieliai. Graži dovana
kiekvienai progai.
PuMished by VA NOSTRAND REJNHOLD Company, New York,
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Meltoume ir kitur. Kaina su
persiuntimu tH.lt,
IHinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos
mokesCto.

DRAUGAS,

ISNUOMOJiAMI apstatyti 3 kamb. su
virtuvės pasinaudojimu. 1 a r 2 asme
nim. Marąuette Parke. Tel. 476-2473

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, UL 60632, tel. 927-5980

MŪSŲ KOLONIJOSE

Worcester, Mass.

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT

MtSC K L L A N E O l S

Established

.

Į S I G Y K I T E

L A N D OP

kitiems pasiskaityti.
D A B A I

CROSSES

T b e s t r u g g i e f o r religious freedom in Lithuania, 1939 - 1 9 7 8
by
Užsakymus s i ų s t i :
MICHAEL
BOURDEAUXt
UJL., B.D.
Printed in England 1979, 3 3 9 pages. P r i c e — including
abipping and handling $8.95.

DRAUGAS. 4545 W. 63rd St., Chicago, H 60629

60629

y/

Hlinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.

J?

BALFO VAfUS IAU
PRADĖTAS

siuliai, Birutė Navickienė, Petras , rinko sekantiems metams.
ir Ona Abromaičiai. Visas surink
Lemonto Balfo 28 skyriaus val
tas
aukas
skyriaus
iždininkė
Ja
dybą
sudaro: pirm. Domas Misiu
Lemonto Balfo 28 skyriaus šių
nina Lieponienė su aukotojų są lis, sekr. Ona Abromaitienė, ižd.
PASLAPTĮ
metų aukų rinkimo vajų pradė
rašais įteikė Balfo Chicagos aps Janina Lieponienė, nariai — Bi
Daugely Sov. Sąjungos įmonių, tus, apsaugančius valstybės, rėži jo šv. Mišiomis spalio mėn. 18 d. krities valdybai.
rutė Navickienė ir Ada Misiuliemokslo tyrinėjimo institutuose ir mo bei vykdomu darby paslaptis, Jas atnašavo kun. Leonas Zarem
nė.
Revizijos komisija: Teresė
Revizijos
komisijos
vardu
pra
net aukščiausiose mokyklose dar su kuriomis man teks susipažinti. ba S. J., svečias iš Chicagos. Jam nešimą padarė Jonas Puleikis.
Alenskienė
ir Jonas Puleikis.
buotojai turi pasirašyti' pasižadė
Man pranešta apie suvaržymą patarnavo Saulius Šoliūnas. Mal
Skyriaus
valdyba tikisi, kad Le
Valdybos pranešimą susirinki
jimo rastus išlaikyti paslaptyje išvykų į užsieni ir taip pat apie das skaitė Vytautas Šoliūnas, au
monto
apylinkiy
lietuviai parems
gautas darbovietėje žinias. Žmo draudimą lankyti ambasadas, mi ką prie altoriaus nešė Balfo 28 sk. mo dalyviai priėmė be pataisų.
Balfo pastangas padėti savo tau
nės, pasirašę tokį pasižadėjimą, sijas, konsulatus k kitas užsienio pirmininkas Domas Misiulis su
Šeštasis darbotvarkės punktas tiečiams atsiradusiems varge.
nebeturi teisės išvykti į užsienį valstybiy atstovybes, o taip pat žmona Ada. Šv. Mišių metu gie — valdybos nariy ir revizijos ko
Andrius Laukaitis
ir susieiti su užsieniečiais, netu betarpiškai ar per kitus asmenis dojo Šoliunų šeima ir Agnė Kati- misijos rinkimai praėjo labai sklan
rėdami tam tikro savo įstaigos sueiti su užsieniečiais be mano liškytė. Vadovavo gitara ir var džiai, nes visi buvusios valdybos
v ršininko leidimo. Jie turi nuolat įstaigos vadovybės arba be tary gonais pritardama muz. Rasa Šo- nariai sutiko pasilikti valdyboje.
Prie taurelės žmonėms grei
palaikyti ryšį su valstybės saugu binės valdžios atitinkamy orga liūnaitė. Po Šv. Mišių, sugiedojus
Susirinkimo dalyviai padėkojo čiau proto, negu pinigų pritrūks
Marija, Marija, šoliūnaitės padai už gerai eitas pareigas ir juos per ta.
mo komitetu ju įmonėse. Čia pa nų leidimo(Ii Šluotos)
vyzdys to dokumento, gauto iš Jeigu pasaliniai asmenys ban navo meliodingą dainą "Kur gim
toji padangė".
Sov. Sąjungos:
dytų išgauti iš manęs slaptas ži
Pamaldose dalyvavo daug gar
nias, aš tuoj apie tai pranešiu
Pasižadėjimo raštas
bingų tautiečių.
valstybės saugumo organo vir
Nebeteko Tau sugrįžti į numylėtą
Po šv. Mišių, visi susirinko i čia
Aš... pasižadu laikyti paslap šininkui.
Tėviškę — Uteną, Gudeniškes, —
tyje valstybės paslaptis ir slaptas
Amžina TeVynė, taip anksti, netikėtai
Apie atsakomybę už valstybi pat esančią salę Balfo susirinkiPriglaudė Tave. . .
žinias, kurios bus man patikėtos nių paslapčiy išdavimą, taip pat man. Jį pradėjo pirm. Domas Mi
siulis.
Pirmiausiai
jis
paprašė
at
arba sužinotos tarnybos metu slaptų žirny, slaptų dokumenty
Šių metų 5 d. sueina vie
(darbe).
nustojimą, daiktų ir už pažeidi sistojimu ir susikaupimo minute
neri metai, kai Viešpaties
Aš taip pat pasižadu neprieš mą režimo nustatytų slaptai vyk prisiminti mirusius šio skyriaus
narus ir rėmėjus. Po mirusi vi ų
taraujamai ir punktualiai pildy domy darby aš esu perspėtas.
pašauktas, užbaigė šios že
pagerbimo,
pirm.
D.
Misiulis
preti įsakymus, instrukcijas, nuosta
mės kelionę mano mylimas
T.
zidiuman pakvietė Balfo centro
vyras
valdybos pirm. Mariją Rudienę.
Susirinkimą pravesti
pakvietė
buv. lit. mokyklos direktorę Ra
są Šarauskienę, sekretoriauti LSS
kestį, pasiūlymu bei patarimų ge žymią veikėją Sofiją Jelionienę.

PASIŽADĖJIMO RAŠTAS IŠLAIKYTI

MŪSŲ KOLONIJOSE

Lemont, 111.

SVEIKINAME PROF. MEŽĮ
MACKEVIČIŲ
Netoli Lemonto gyvenąs prof.
teisininkas Mečys Mackevičius š.
m. spalio 11 d. Chicagoje buvo
pagerbtas 75 mėty amžiaus su
kakties proga. Pagerbimą ruošė
prof. Juozo Meškausko vadovau
jamas komitetas.
Prof. Mečį Mackevičiy pagerb
ti ir asmeniškai jį pasveikinti Lie
tuviy Tautiniuose namuose susi
rinko daug jo draugy ir gerbėjų.
Be asmeniškų, buvo daug sveiki
nimų raštu.
Lemontiškiai taipgi nuoširdžiai
sveikina savo mielą kaimyną, bu
vusį Lietuvos Teisingumo minis
trą, didelį Lietuvos mylėtoją ir
kovotoją už jos laisvę.

resnei LB veiklai vystyti.
Susirinkimui buvo pateikti 8
Tokias aukas, pageidavimus ar punktų darbotvarkė. Praeito susi
solidarumo mokestį galima įteik rinkimo protokolą perskaitė Ada
ti kikevieno mėnesio pirmąjį sek Misrulienė- Apie skyriaus veiklą
madienį (prieš ar po šv. Mišių), pranešė sekretorė Ona Aibromaišiems Lemonto LB apylinkės val tienė. Iš jos pranešimo sužinota,
dybos nariams: Viktorui Garbon- kad 1979 metais aukojo 90 narių
kui (963 — 4026), Agnei Katiliš suaukodami 1,414 dol., praeitais
kytei (786 — 8642), Aldonai Šo- metais aukojo 109 nariai ir su
liūnienei (257 — 6739), Linui rinkta 1,849 dol.
Gyliui. (460 — 3273, Birutei Na
Aukos buvo surinktos asmeniš
vickienei (739 — 0363), Ričardui kai apsilankant ar atsiustos paštu
Burbai (985 — 9684), Rasai šo- iš apylinkių. Išvardino aukų rin
liūnaitei (257 — 7071), Modes kėjus: Jurgis ir Teresė Aleksai, Sta
tui Jakaičiui (257 — 7877, Al sys Daržinskas, Andrius Laukai
giui Mockaičiui (968 — 7377), tis, Janina Lieponienė, Faustina
Romui Račiūnui (739 — 3085). Mackevičienė, Domas ir Nida Mi

A. A .

muzikas
Mykolas Gbas
Šviesiam jo atminimui prisiminti, už jo vėlę bus atnašaujamos
šv. Mišios:
Kultūros Židinio koplyčioj, Brooklyn, N.Y. — lapkr. 7 d., 10 v. ryto,
Sv. Aloyzo bažnyčioje, Great Neck, N. Y., lapkr. 5 d., 8 vai. ryto.
Aušros Vartų bažnyčioje, New Yorke, spalio 25 d. 11 vai.
Sv. Jono bažnyčioje, Center Moriches, N.Y., lapkr. 7 d., 7:30 v. v.
Taip pat metines šv. Mišios bus aukojamos Lietuvoje: Utenoje,
Kaune ir Sydney, Australijoje, lapkričio 5 d.
Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti A. A. My
kolą savo maldose, kad Viešpats suteiktų jo vėlei amžiną šviesą.
Sių metinių proga — Visų Šventų kapinėse, Great Neck. N.Y.
bus pašventintas velionies paminklas.

RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Vhos prognunofl M VVOFA
lietuvių kalba: nuo pirmadienio ik»
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
p.p. iki 4:X vai. p.p. per tą pačią
stot|. Šeštadieniais ir sekmadieniai*
ouo 8:90 iki 9:30 vai. ryto.
Telef. 484-3413

14M AM
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL.

AT-KŲ

MED. KORP.

"GAJA"

Mielam bičiuliui, giliam patriotui

A,fA.
PRANUI DAINAUSKUI
baigusiam savo gyvenimo kelione sostinės Vilniaus
padangėje, reiškiu gilią užuojautą velionio broliui
JONUL
RAIMUNDAS LAPAS

•

Af A
Bronei Sviderskaitei - Zelbienei
mirus,
didžio liūdesio dienose reiškiame gilią užuojautą vy
rui PRANUI, sūnui LEONUI su ŠEIMA ir seseriai
GENEI i r GABRIELIUI PUNKKAMS- Kartu liūdime
netekę mielos draugės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

Liūdintieji: Žmona Eirfemija, brolis Juozas ir setam Čikagoje.
Brolis Jonas bei seserys: Adei* ir Lionia su šeimomis Lietuvoje ir ki
ti gimines Amerikoje, Lietuvoje ir Sibire.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

A f A.
Kpt. STASIUI LIPČIUI mirus,
jo žmonai JAV LB Connecticut Apygardos pirmi
ninkei ALBINAI LLPCIENEI, sūnui LINUI ir kitiems
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
liūdime.
JAV LB VISUOMENINIŲ REIKALŲ
TARYBA

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 S o . 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345

Šviesaus atminimo

RENGIAMAS SMAGUS
BALIUS

S 0P H I E BARČUS

A f A. ELIZIEJUI DRAUGELIUI,
vienam iš pirmųjų Ateitininkų Sąjūdžio na
riy ir Korp. "Gaja" steigėjui mirus, skaus
me pasilikusia žmona, sūnų ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučia

E U D EI K I S

SĖKMINGA GEGUŽINĖ

Lemonto LB apylinkės valdy
ba kiekvienais metais surengia
ir smagų rudeninį pasilinksmini
mą salėje su menine programa. Iš
šio renginio gaunamas pelnas
yra apylinkės kasai papildyti.
Šiais metais jis rengiamas šeš
tadienį, spalio 31 d. (toje pačio
je vietoje kaip ir praeitais metais).
United Laborers salėje, 12 West
Ogden Ave., Westmont, 111. Dau
giau informacijy suteiks Modes
tas Jakaitis 257 — 7877, Viktoras
Garbonkus 963 — 4026 ar Aldo
na Šoliūnienė 257 — 6739..
Kiekvienais metais, LB apylin
kės valdyba iš savo sukaupty pinigy didesne suma paremia Le
monto Maironio lit mokyklą.
Kiekvieną rudenį, LB apylinkės
valdyba visiems apylinkės lietu
viams pasiunčia laiškus, prašy
dama aukomis paremti lit mo
kyklą, sumokėti solidarumo mo-

5

ANGELĖ KUKUCIONIENĖ
VIDA IR VYTENIS DAMŲSIAI
IZABELĖ IR RIMAS KORSAKAI

Prabėgo metai liūdesyje, tačiau velionio prisiminimas liks gy-

Jau keleri metai iš eilės Le
monto LB apylinkė rengia gegu
žinę, tikriau pasakius pasilinks
minimą gamtoje Vitalio ir Modestos Umbrasų sodyboje. Labai
patogu, kad greta yra vienos bend
rovės tuščias didelis sklypas, ku
riame bendrovė leidžia pasistaty
ti automobilius.
Šis pasilinksminimas gamtoje
sutraukia didelę minią žmonių.
Šeimininkės pagamina skanius pie
tus, prikepa gardžių pyragu, o vy
rai parūpina įvairiausių gėrimų.
Smagu čia ir jaunimui gražiai nu
šienautoje pievoje, gaudosi, žai
džia tinklinį ir kitus žaidimus.

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. spalio mėn. 28 d.

AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

•-

Sofijai Lukauskaitei - Jasaitienei
Bostone mirus,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

jos sūnui DR. 3TASIUI i r dukteriai ELENAI VALIO
NIENEI, s u šeimomis, taip pat Lietuvoje gyvenančiai se
seriai ONAI LUKAUSKAITEI - POŠKIENEI reiškiame
nuoširdžią užuojautą,

Lietuvi* Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN

ONA ir JURGIS DAMAI
ONUTĖ DAMAITĖ - FIELDING su šeima
Naperviūe, IUinois

3319 SO LITUANICA AVE

Brangiai motinai

A. | A. Sofijai Lukauskaitei - Jasaitienei
mirus, dukrą LĮ ir sūnų STASĮ su ŠEIMOMIS nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
JANINA JAKSEmčlENĖ
MARIJA MARKULIENĖ

JAV DRUGS V A I S T I N E
2759 W. 71tt Si, Chicago, UI. 60629
RŪPESTINGAI ISPTLDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
D. KUHLMAN, B.S.. Regiitnaoui vaistininkas
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
StfcmadtonisJs ano 9 vai. ryto iki 8J0 vai. vakaro

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

**V*

Tel YArds 7-1138-39

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S
jiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiii

I

DR. ANTANAS KUČAS

1
1
I

ARKJV. JURGIS MATULAITIS
MATULEVIČIUS
Gyvosios krikščionybės apaštalas

|

{vadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORS

5
|
|
§
I

I
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Tel. REpubl.c 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE

Tel. LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS

Tai geriausia knyga, kokia Jeri šiol buvo išteista, apie
Oievo Tarno arkivyskupo gyveniaą, pastoracinę ir vienvolieką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą kriksčionybę. J o palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir pralyti
Sv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
S
DRADGAS, *5Ą5 W. 6Srd 8t^ Chicago, IL 606M9

2424 VV. 69th STREET
11028 Soufhvvest Highvvay, Palos Hills, 111.

I

Tel YArds 7-1911

3354 SO HALSTED STREET

VASAITIS - BUTKUS
1446 SO 50th AVE, CICERO. ILL

Tel Olympic 2-1003

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral Home
720 S HALSTED STREET

Tel 226-1344

wm

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. spalio mėn. 28 d.
X Dtanb Mackialienė, kurios
surežisuotas A. Škėmos "Živičs" pastatymas buvo spalio 25
d. Chicagoje, d a r porą dienų pa
siliko Chicagoje. Ta proga kar
tu su savo v y r u aplankė "Drau
go" redakciją,
pasiinformavo
apie lietuvių veiklą i r numaty
X Juozas B. Laučka, Ateiti tus kultūrinius reiškinius atei
ninkų federacijos vadas, iš Ma- tyje. Antradienj išskrido į Flo
rylando y r a atvykęs į Chicagą, ridą, k u r dabar nuolat gyvena.
k u r šiandien turės ilgesnį pasi
X Kėdainiečių, gyvenančiu
t a r i m ą su Chicagos ateitininkų
židinio vadovais. Susirinkimas Chicagoje i r jos apylinkėse
v y k s spalio 28 d. v a k a r e mari trumpas pasitarimas bus šį sek
jonų vienuolyno svetainėje prie madienį, lapkričio 1 dieną Jau
nimo centre. Renkamės 12 vai.
"Draugo".

CHICAGOS
ŽINIOS
SUMODERNINTAS
MOLJERAS
Daugiau į klasikinius veikalus
palinkęs Chicago City teatras,
410 So. Michigan Ave., iki lap
kričio 1 d. s t a t o Moljero "Gydy
tojas prieš savo valią". Tai su
modernintame R W. Gūnbel ver
time labai linksmas farsas.

mu.

ŽVAIGŽDUTĖ

įsteigtas
•BtttfflLajL
3*
Uteivtas
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. «5tn Ptoee. Chicago, BL 60629

SAMDYS ATLEISTUS

Chicagos miesto susisiekimo
vadyba vėl samdys įvairioms
pareigoms kai kuriuos atleistus
X Ketvirtojo Mokslo ir kūry tarnautojus, kurie anksčiau pri
X Julia A. Mack, AJJRK mo
t e r ų sąjungos pirmininkė, daly bos simpoziume lietuviai moks- žiūrėjo saugumą autobusuose ir
v a u s Marijos Rudienės, Balfo i Bninkai ir lietuvių visuomenė miesto traukiniuose.
pirmininkės, pagerbimo vaka- galės išgirsti norimų žinių i š
SAUGO MERE
rienėje i r b u s pagrindinė kaibė-j įvairių sričių mokslų, kaip erdPadaugėjus
pasikėsinimams
toja. Taip p a t daug svečių at- I vės. jūros, politinių, architektu
ros,
filosofijos,
teologijos
ir
ki
prieš
vadovaujančius
žmones,
v y k s i š kitur, kaip i š Oevelantų
mokslų.
Simpoziumas
atida
Chicagos
merės
sargyba
pradėjo
do, VVbrcesterio, Bostono ir kt.
romas lapkričio 25 d., baigsis naudoti metalo detektorių i r ti
X šv. Kazimiero seserų vie lapkričio 28 d. Daugumas pa krinti, a r interesantas neturi
nuolijos rėmėjai pereitą sekma skaitų ir pranešimų bus Jauni ginklo.
dienį, spalio 25 d., Marijos aukšt. mo centro salėse ir įvairiose klaSUTARTIS
mokyklos sporto salėje surengė a^se
SU
UGNIAGESIAIS
vakarienę, kurioje buvo pagerto- i
t i rėmėjai, išdirbę 50, 40, 35, 301 X J™") 08 Švabaitės - GyHenės
Chicagos miesto valdyba spa
m e t ų ar ir mažiau. Jubiliatams į naują eilėraščių rinkinį "Vilties lio 22 d. vienbalsiai patvirtino
b u v o prisegtos gėlės. Juos pa-1 ledinė valtis" pristatys visuome- sutartį su miesto ugniagesiais.
sveikino draugijos vicepirminin nei dr. Marija Saulaitė-Stanku- Pagal šią sutartį ugniagesių at
kė (pirm. M. Rudienė buvo Bal- vienė. Dalia Markelytė ir R a s a lyginimas pakeliamas 2 % . Tai
fo seime Detroite) i r seselės. Kaminskaitė iliustruos šią pa priedas prie anksčiau šiemet
skaitą eilėraščiais i š rinkinio. duoto pakėlimo 6.5 # . Ugniage
Žmonių buvo pilna salė.
Pristatymo vakaronė bus Jauni sys, gaunąs 24,552 dol., d a r gaus
x Dail. Marija Petrauskaitė, mo centro kavinėie Tjenktadieni.
Lietuviška sodyba. Piešė Tadas Stropus.
163 dol. i r uniformoms 400 dol.
Anastazijos i r inž. Vitoldo Pet spalio 3 0 d.
Gaus priedus šventėse, už antrauskų dukra, spalio 24 d. susi
X Stasys Nutautas, Woodha- valandžius, visai šeimai bus tai
NEKLAUŽADA MIKUTIS
t u o k ė su dr. Ed. Olsonu. Jauna
aplankyti. Aš manau, kad ma
somi dantys. Ugniagesiai turės j
ven,
N
.
Y.,
pratęsdamas
"Drau
vedžiai povestuvinę kelionę i r
no mamytė i r tėvelis y r a ge
(Atpasakojimas)
gyventi mieste.
t r u m p a s atostogas leidžia prie go" prenumeratą, atsiuntė 30
riausi pasaulyje. Aš nieko ne
Atostogos buvo pasibaigusios
A t l a n t o pakraščių, o griže g y  dol. j o paramai. S . iNutautą
norėčiau pakeisti mūsų šeimo
ĮVAŽIAVO l KRAUTUVĘ
ir Mikutis turėjo eiti atgal į mo
skelbiame
garbės
prenumerato
je; nemanau, kad mano broliu
vens Chicagoje.
Į Walgreen krautuvę, 3405 S. kyklą. Jis atsinešė maišą sal kas Erikas norėtų ką pakeisti.
rium, o už gražią auką tariame
X Dzūkų draugijos valdyba ačiū. T a proga atsiprašome už King Dr.,
Chicagoje, įvažiavo dumynų ir pyragaičių. Mikutis Dievulis myli ir saugo mane,
kviečia visus narius atvykti Į nesusipratimą, kuris buvo ne iš 77 m. amžiaus moteris, kuri pra negalėjo sulaukti pertraukos i r ErikėJį, ir už tai dovanojo mums
ateinantį penktadienį į Jaunimo blogos valios.
rado automobilio kontrolę, spa- pradėjo valgyti saldumynus, py pačius geriausius tėvelius.
c e n t r o kavinę, k u r Jaunimo
b'o 22 d. važiuodama automobi ragaičius.
X Prof. d r . Rimvydas Šilba liams statyti aikšte Meadow pre
Mokytoja pastebėjo i r pasa
Miranda Frankenytė,
c e n t r o moterų klubas rengia
joris,
Ohio,
State
universiteto
kė,
kad
pamokų
m
e
t
u
reikia
Los
Angeles
lit. m4os mokinė.
kybos centre. J o s automobilis
poetės J. švabaitės - Gylienės ei
dėstytojas,
vadovaus
literatūros
("Saulutė").
užgavo keletą kitų ir įvažiavo mokytis ir dirbti, o n e valgyti.
lėraščių knygos "Vilties ledinė
sekcijai ketvirtajam Mokslo i r pro krautuvės langą. Vairuoto Mokytoja paėmė j o maišą su
v a l t i s " pristatymą.
IŠVYKA
kūrybos simpoziume, vykstan ja nesužeista.
saldumynais ir padėjo ant spin
X Prof. G. Procuta, Ottawa, čiame Chiragoje lapkričio 25-28
tos.
Mikutis paėmė mokytojos
Mamytė nuvežė mus p a s Po
Kanada, atsiuntė 4 dol., P e t e r ; d. Taip pat pranešimus darys
lazdą ir pradėjo ieškoti maiše nus Zabulionius į čiuožimo ba
Slogar ir Regina Usvaltas po 3 i dr. Violeta Kelertienė, A. J .
lio su saldumynais. J i s galvojo, lių, čiuožti buvo smagu. Lo
dol.
Ačiū.
! Greimas, Tomas Venclova i r
kad jis užkabino maišelį, bet šiau ledo rutulį s u savo drau
|
Alexander
Lehrman
iš
Yale
uni
vietoje maišelio a n t j o galvos gais.
Ponas Zabulionis užkū
X Marijos Rudienės pagerbi
versiteto.
krito
rašalo
butelis.
Visi
moki
rė dideli laužą. Buvo šviesu i r
mas, kurį ruošia A L R K Mote- j
niai ėmė juoktis iš jo, nes jis at šilta. Kai pasidarė šalta, grį
r ų sąjunga. įvyks š . m. lapkri-i X Alfonsas Budnikas, Amsterrodė tikras
negriukas. J a m žom į kambarį i r ten žaidėme
čio 8 d. Tautiniuose namuose. dam N. Y., užsisakė naujausių
t
a
i
p
atsitiko
todėl,
kad jis ne "battleship" ir "electronic hoNorintieji dalyvauti, t u r i užsisa j leidinių ir d a r pridėjo auką.
J.
A.
VALSTYBĖSE
klausė
mokytojos.
ckey". Po t o ponia Zabulienė
k y t i vietas iki spalio 3 1 d. Skam Ačiū.
paprašė visus eiti valgyti. Man
— Dr. Vytautas Vardys, Ok- \
binti E. Prose 460-3849 a r Gr.
Aida Lukoševičiūtė,
skaniausia buvo "lasągna" i r
X Hona Laučienė, Burbank, lahomos universiteto profeso- i
Meilus 523-3899. Prie įėjimo bi
Montrealio Mt. m-los mokinė.
dešrelės. Pavalgę išvažiavome
lietų nebus.
(pr.). į 111., visuomenininke, J. Grigai rius, šiomis dienomis grįžo iš P.'[
("Liepsna").
namo.
tis, Chicago, 3L, "Drauge" nu-1 Korėjos, kur dalyvavo politinių!
X lietuvių Fondas Jus kvie
MANO MAMYTE IR
sipirko naujausių leidinių.
ir socialinių mokslų specialistų!
Vincas Černius,
čia tapti jo nariais. Įnašus siųs
TĖVELIS
konferencijoje i r skaitė paskai-;
Londono l i t m-los mokinys.
X K. BVuzas, Welland, Ont., Į
ti, a r informacijas galima gauti
tas. Dabar vėl dėsto savo kurAš myliu savo mamytę i r tė
Kanada. ("Tėvynės ateitis")
L . F . rastinėje 2422 W. Mar- Kanada. L Banaitienė, Woodha- S'„ universitete, kuriame turi
velį
labai,
labai.
J
i
e
mane
taip
ąuette R d , Chicago, BĮ. Pasi |ven, N . Y.. E. Sonda, Ont, Ka- šiemet ypač daug paskaitų stu
SKAUTŲ STOVYKLA
p a t myli.
Mano tėvelis dirba
naudokite proga šiuo rudens; na<ia> Charles čėsna, Worcester, dentams.
labai sunkiai ir rūpinas, k a d
Praeitą vasarą tėveliai mane
vajumi i r dalyvaukime užbaig- Mass., J. Vaičaitis. Rellair, Fla.,
man
būtų
geriau,
lengviau
i
r
—
A.
a.
kun.
Benjaminas
išleido
į skautų stovyklą. Tai
tuvių pokylyje lapkričio 7 d užsisakė naujausių leidinių.
hnksmiau.
Tėtė
uždirba
pinigus,
Paukštis,
92
m.
amžiaus,
buvęs
buvo
liepos
mėnuo. Anksti rytą
Oak Lawn fower Inn.
(pr.). j x B r o n ė N a i n i e i l ė , L e ^ n t ,
mamytė
pinigus
išleidžia
mais
atsikėlę,
tėvelis,
mamytė, sesu
ilgametis
Šv.
Antano
parapijos
x Ruošiama ekskursija per;111-. D U V 0 atvykusi i "Draugą" klebonas Forest City, Pa,, spa tui, drabužiarrs, baldams i r ki tė ir a š išvažiavome ilgon kelio
Sunny Hills, Floridą, per Disney i r Jsigijo įvairių leidinių.
nėn. Atvažiavę į "Romuvos"
lio 17 d mirė Efenhurst senelių tiems namų reikalams.
World į St. Petersburg ir atgal,
Mano tėveliai nupirko mums stovyklą, radome daug vaikų:
X Casimir ir Dana Voss, F o x : naJ »uose, kur jis pastaruoju melapkričio 1 3 — 1 9 dienomis. Dėl
River Grove, TJ1., Ona P. Masis, tu gyveno. Palaidotas spalio keturis draugus: šuniuką "Gin- vyresnių ir tokių kaip aš. P o
informacijų kreiptis į Marių
ger", paukščiuką "Kyvutę", žu- pietų tėveliai ir sesutė išvažia
Chicago, UI., buvo atvykę į 21 d "
Kielą — 737-1717.
(sk.).
— Antanas Rugys, ilgametis i vytę " J a m s JH" i r vandeninių vo namo, o a š pasilikau s u
"Draugą" ir nusipirko naujausių
Paterson,
N. J., l i e t Bendruo- j sraigių "Ping i r Pong". Mūsų draugėmis skautėmis.
X Dengiame ir taisome visų leidinių.
Sutemus skautai uždegė lau
menės
pirmininkas
ir uotus vei-! n a m a i yra labai gražūs i r dirūšių stogus. Už savo darbą
X Alfonsas Budnikas, Ams- kėjas, sulaukė 80 metų amžiaus. deli.
žą, o mes aplink susėdę daina
garantuojame ir esame apdraus
terdam, N. Y., užsisakė naujau Bet dėl amžiaus jis dar nelink
Mūsų
šeima
mėgsta
k
a
r
t
u
vi
vom. Atsigulėm tik po vienuo
ti. Skambinkite Arvydui Kielai
sių leidinių už didesnę suma.
s
u
r
važiuoti
ir
daug
gražių
vietų
liktos
valandos. Aštuntą valansta
ir
nežada
t
r
a
u
k
t
a
iš
lietu
teL 434-9655 arba 7S7-1717.
viško gyvenimo. Jis yra buvęs
(sk.).
X Regina Pavasarienė, Aqou- savanoris, Klaipėdos sukilimo
x Važiuojam į Sunny Hills, ra, Cal., A A. Milukas, Los An dalyvis, kariuomenės kapitonas,
geles, Cal., Ona Rinkus, S t Pe išsisaugojęs n u o bolševikų ir
Florida,
tersburg, Fla., Albinas Šležas, nacių pinklių, nors stengdama
SPALIO 30 DIENA
Dorchester Central, Mass., visi
Suinteresuoti kreipkitės į Marių Įvairiomis progomis atsiuntė po sis visur ir visuomet pagelbėti
savo tautiečiams.
Kielą tel. 737-1717.
(sk.) 5 dol. aukų. Nuoširdus ačiū.

IŠ ARTI
IR TOLI

x Neprigirdintiems — Ne
X Lietuvos Dukterų draugi
mokamai klausa patikrinama
jos narės padės vyresnio am
trečiadieniais ir penktadieniais
žiaus lietuviams, silpniau angliš
n u o 10 v. r. iki 4 vai. popiet,
kai kalbantiems, visokeriopos
šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai.
sveikatos patikrinime, kuris bus
a d r e s a s : 3042 West 63rd S t ,
spalio 29 d , ketvirtadienį. 2:30
Chicago, Illinois. TeL 776-3189. vai. popiet — 6458 S. Oanfornia,
Parduodami ir taisomi visų fir Presbiterijonų bažnyčioje. Pra
mų klausos aparatai. Baterijos šome visus šia pastanga pasi
už pusę kainos Zenith firmos naudoti,
(pr.).
ausiniai aparatą; Rohert Stensland & Assooiate*. 9.V) Ij»ke
x DaiL V. Petravičiaus paro
S t . Oak Park, m. Atdara tik dos atidarymas
"Galerijoje",
ptrnuuT, ketvtrtad. ir šeštad. bus šį penktadienį, spalio 30 die
Tel. 848-712fi.
(sk.) ną nuo 5 iki 9 vai. vak. (pr.).

B OKUPUOTOS LIETUVOS
— Poeto Kazio Inčiūros 7 5
metų amžiaus sukaktis buvo pa
minėta Troškūnuose, kur vyko
literatūros vakaras.
Vidugi
riuose, poeto gimtajame kaime,
įruoštas K. Inčiūros memoralinis muziejus.
— Vilniuje baigtas statyti til
tas per Vilnios upę, Vilniaus ir
Nauiosios Vilnios kelyje. Tai
ilgiausias tiltas per šią upę. Til
tas gelžbetoninis, juo automobi
liai galės važinėti šešiomis eilė
mis.

Lietuviu

Mokytoju

Chicagos

skyriam

dą ryto buvo s u n k u atsikelti, bet
vyresnė s k a u t ė neleido ilgiau
miegoti. Apsitvarkiusios ir nu
sipraususios, ėjome valgyti pus
ryčių. Pavalgiusios sportavome,
žaidėme visokius žaidimus i r
mokėmės dainelių, kad vakare
galėtume t i n k a m i a u pasirodyti
prie laužo.
Tai buvo m a n o pirmoji vasa
ros stovykla. J i man labai pa
tiko. Ateinančią vasarą, j e i
mano tėveliai leis, vėl važiuo
siu į stovyklą.

GRYBAI IR GRYBAVIMAS

Vis dar nenorėjo grįžti namo
jis,
Buvo j a m miške labai gražu.
Ant takelio a k m e n u o t a s grio
vys,
Perbėgo linksmai jis tilteliu.

Gytis Liūlevičius,

Grybavimas yra labai mėgia
mas užsiėmimas Lietuvoje. -Ten
yra labai daug valgomų grybų:
baravykų, ūmėdžių,
paberžių,
lepšių,
voveruškų,
kelmučių,
kazalėkų, šilbaravykių, raudo
nikių i r kitų. Visi šie grybai
iškepti labai skanūs
valgyti
Reikia būti atsargiems, kad ne
pririnkus nuodingų grybų. Visi
grybautojai pažįsta musmirę,
tai vienas iš nuodingiausių gry
bų. Gaila, k a d Amerikoje nėra
daug grybautojų. M a t maistui
Andria Meškauskaitė,
nevartoja įvairių grybų, y r a
Hamiltono "Vysk. M. Valan lengva iš krautuvės nusipirkti
čiaus" l i t m-los mokinė. paprastų,
šiaip
amerikiečiai
Kanada. ("Mūsų k ū r y b a " ) .
grybus dažnai vartoja pada
žams.
DIDVYRIS

Dariaus - Girėno lit. m-4os
8 skyr. mokinys.
GALVOSŪKIS NR, 16

Stalius turėjo du lentos gaba
lus.
Jie buvo ovalinės formos
su centre ovalinėmis išpiovomis
(žiūrėkite brėžinį). Stalius kiek
vieną lentos gabalą perpiovė į
keturias dalis ir t a s daUs su
klijavęs padarė apskrito staliu
ko viršų. Pagalvokite ir nubrai
žykite, kaip tuos lentos gabaRikantė Girniūtė,
Bostono lit. m-los 6 skyr. lius stalius turėjo supiaustyti,
nepalikdamas jokios nuopiovos
mokinė. ("Švilpukas").
ir jokios dalelės neišmesdamas.
VASARIO 16-SIOS
(10 taškų).
GIMNAZIJA

Ir liūdnas t e n gulėjo akme
nėlis.
Ateis diena, k a i mirko vidury
Raudonai p r a ž y s t a r t u m gėlė
jis
Ir šūviui aidint sušnibždės:
"Sudiev, K a r y ! "

Dažnai mokykloje mokytojai
nori, kad mes p a r a s y t u m ė m apie į
Vasario 16-sios šventę. Aš nu- ,
sprendžiau, k a d reikėtų pakai- į
bėti apie kitą Vasario 16-tąją. I
Ji y r a lietuviška gimnazija Va- j
karų Vokietijoje.
Nemažas skaičius mokinių nu- į
važiuoja į V a s a r i o 16-sios gim- i
naziją iš J A V i r Kanados. Daug
•*
žmonių nežino, k u r j i y r a a r b a j
GALVOSŪKIS NR. 17
kaip ji veikia. Mes visi rūpina
mės lietuvybės išlaikymu ir lie
2odj " P a r a " pakeisti keturiais
tuviškais reikalais, b e t niekas keitimais į žodį "Balo". Vienu
tikrai nesidomi pačia svarbiau keitimu galima pakeisti tik vie
sia lietuviška mokykla ir j o sną raidę, nekeičiant kitų rai
išlaikymu.
džių eilės. Kiekvienas pakeistas
Jiems tenai t r ū k s t a finansinės žodis turi b ū t i vartojamas lie
ir administracinės pagalbos i r tuvių kalboje. (5 taškai).
mokinių. Jaunuolis gali d a u g
GALVOSŪKIS NR. 18
išmokti, g y v e n d a m a s Vokietijo
je. Jis t u r i d a u g progų pake
Iš dvylikos vienodo ilgio pa
liauti po Europą. Gal atrodo, galiukų sudėkite karišką kry
kad yra per b r a n g u t e n važiuo žių, kuriuo būdavo atžymimi
ti ir mokytis. I š tikrųjų t a kai narsūs kariai (dažniausiai vo
na nėra p e r didelė palyginus s u kiečių armijoje). ( 5 taškai).
tuo, ką ten galima išmokti i r
GALVOSŪKIS NR, 19
pamatyti.
•

Užbaikite piešti šį piešinį ir
A r ū n a s Keblys,
parašykite,
k ą jis reiškia, (5
Detroito "žiburio" a u k š t lit.
t
a
š
k
a
i
)
.
m-los mokinys, ("žiburio
Spinduliai").
A g BŪSIU...
— Kai užaugsiu, norėčiau bū
ti balerina. J e i g u negalėsiu, t a i
modeliuosiu drabužius, nes ma
ma sakė, k a d a š būsiu aukšta.
Šiais metais pradėjau šokti a n t
pirštų galų. P a m o k a s turiu j a u
ketvirti metai.
R a s a Putrifitė, m sk. -

GALVOSŪKIS N R 30

i

— Kai a š užaugsiu, būsiu į P a s Jonuko tėvelius atvažiuosunkvežknio vairuotojas. Man į j a svečių. Nurodykite jiems kepatinka m o t o r u s taisyti. Aš daž- i lia. Kaip matote, kelias gana
nai padedu savo tėveliui t a i s y t i . klaidingas, daug įvairių kliūčių.
mūsų masiną, Man patinka va- (5 taškai)
žinėti.
FanMus A a H t e , m sk.
— Kai užaugsiu, norėčiau b ū t i
meno mokytoja. Prieš tai turė
siu baigti gimnaziją ir universi
tetą, kad galėčiau mokyti. Mo
kykloje vaikus mokysiu dažyti
ir piešti. Menas y r a gražiausias
dalykas šiame pasaulyje.

Pavasarį žaisti visada smagu

Sajuntos

Andrė Ja Kfefcnltytė, m sk.
Visi Kr. Donelaičio l i t m-los
mokiniai.

