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ŽENEVOS ATOMO
GINKLŲ DERYBOSE

ŽINIOS 1$ VYSKUPIJŲ

"Taip vyskupai su pagalbinin
Grinkiškis.
Pirmieji susitikimai — "nuoširdūs ir dalykiški"
Kunigo Juozo Vaičekausko at kais — kunigais ir diakonais —Į
leneva. — Šią savaitę prasidė raketas. Jos skrenda apie 400 my
sakymas įstatymu apie religinius prisiėmė tarnavimą bemdruome
nei,
Dievo
vietoj
vadovaudami
jusios
Amerikos — Sovietų Są lių ir yra ginkluotos branduoli
kultus laikymosi kontroles komi
kaimenei.
Jie
yra
ganytojai,
dok
jungos
derybos dėl branduolinių niu užtaisu vieno kilotono galin
sijos prie Radviliškio rajono Vyk
trinos
mokytojai,
šventojo
kulto
ginklų
apribojimo,
stebėtojų nuo gumo. Kilotonas yra 1,000 tonų
domojo komiteto nariamsmone, gali būti ilgos ir sudėtin dinamito sprogstamosios galios
Istatymų apie religinius kultus kunigai, valdymo vykdytojai
(Ten
pat
43
psl.).
gos. Abi pusės turi susitarti dėl bomba. Tos raketos, VVashingtolaikymosi kontrolės komisijos na
paprasčiausių terminų, kaip "vi no nuomone, yra trumpų nuoto
"Kunigai,
vyskupo
autoriteto
riai savo atvirame laiške kuni
dutinio nuotolio" raketos- Vaka lių, kaip ir 36 Lance raketos, ku
vadovaujami,
valdo
jiems
patikė
gams Juozui Vaicekauskui ir An
rų
karinėje terminologijoje "in- rios skrenda apie 100 mylių.
tanui Jokubauskui, išspausdinta tos Viešpaties kaimenės dalį"....
termediate
range" reiškia nuo
Sovietai labai bijo planuoja
me rajono laikraštyje "Komuniz (Ten pat 52 psl.).
tolį
tarp
1,000
ir
4,000
mylių.
So
"Pasauliečiai
tikintieji
teprii
mų
dislokuoti Europoje Pershing
mo aušra" 1981 m. balandžio 8
vietai
to
nuotolio
raketomis
vadi
ma
greitai
su
krikščionišku
klus
2
raketų.
Tai transportuojamos,
d., atsakydami į klausimą, kas val
na
ir
Amerikos
"Pershing
1",
ku
numu
tai,
ką
nutaria
pašventin
kieto
kuro
varomos, balistinės
do katalikų Bažnyčią, rašo: "Ga
rios
skrenda
iki
400
mylių.
Teks
raketos, kurios skrenda daugiau
lime atsakyti jums, klebonai. Ka tieji ganytojai, kurie kaip moky
sutarti, kuriuos lėktuvus laikyti 1,000 mylių. Jos turi kompiute
taliku bažnyčią valdo patys ti tojai ir vadovai Bažnyčioje atsto
branduoliniais nešėjais ir kurie rių reguliuojamas skridimo kryp
kintieji. Savo religiniams porei vauja Kristų" (Ten pat 60 psl-)tam uždaviniui netinka. Termi ties sistemas. Raketos skrenda
Pasauliečiai
tikintieji
BažnyčiosĮ
kiams tenkinti jie pasikviečia ar
JAV delegacijos Ženevos derybose pirmininkas Paul Nitze ir Sovietų Sajur.TOS — Yuli Kvitsinsky pozuoja fotogra nų ir įvairių ginklų užduočių in pagal į kompiuterį įprogramuonevaldo,
bet
jie
turi
teisę,
o
kar
ba gauna iš vyskupijos kulto tar
fams prie sovietų pasiuntinybės 2enevoje. Antradienio sesijoje dalyvavo 20 amerikiečių ir 34 sovietų delegacijos
nautoją, kurio pareigos tik religi tais net pareigą pareikšti savo| nariai. Susitarta, kad ateities sesijos bus slaptos ir nebus skelbama, apie ką derybose kalbama. Derybos vyks pa terpretavimo skirtumai privedė tus žemės paviršiaus kontūrus,
prie skirtingų statistikų. Ameri kurie atveda raketą tiesiai į taiki
niu apeigų bei ceremonijų atliki nuomonę Bažnyčios gerovę lie mainomis: JAV delegacijos pastate ir — sovietų.
kos
ekspertų akimis, branduoli nį Sparnuotosios "cruise" rake
čiančiais klausimais". (Ten patĮ
mas, ir daugiau nieko".
nių raketų Amerika Europoje vi tos skrenda lėčiau už Pershing 2,
Klystate, gerbiamieji ateistai 60 psl.).
sai neturi, o su visais lėktuvų ne tačiau taikinį pasiekia ir už 1,500
Jei Kataliku Bažnyčios Komite
iš Radviliškio rajono Vykdomo
šiojamais užtaisais Amerika Eu mylių. Šios raketos galėtų pasiek
jo komiteto, ir kitus klaidinate, tu tikintieji imtų valdyti Bažny
ropoje galėtų panaudoti prieš So ti svarbius karinius taikinius So
tik nežinia ar sąmoningai, ar iš čią taip, kaip šiandien reikalau
vietų Sąjungą tik 560 užtaisus. vietų Sąjungoje iš Italijos ar Bri
nežinojimo! Kataliku Bažnyčią ja ateistai, — užsitrauktų eksko
Tuo tarpu Sovietų Sąjunga turi tanijos, kada "Pershing 2" rake
valdo Romos Popiežius ir vysku munikos bausmę, t y. būtu pa
raketų, bombų ir kitų užtaisų tas reikėtų laikyti Vakarų Vokie
šalinti
iš
tikinčiųjų
bendruome
pai. Cituoju: "Šventasis Sinodas
—
Popiežius
Jonas
Paulius
II3,825.
tijoje.
iš naujo pateikia tvirtai tikėti vi nės (Codex iuris canonici, c.
sis
priėmė
audiencijoje
JAV
ne
Iš kitos pusės, sovietai priskai
siems tikintiesiems ir, eidamas ta 2314, c 2334, c. 2345).
Sparnuotos raketos esančios la
paprastą ambasadorių Vernon
Lietuvoje
Kataliku
Bažnyčia
čiuoja įvairių Amerikos branduo bai taiklios, jos daug patikimes
pačia linija toliau, nutaria išpa
Walters.
Kaltinamieji nesigaili nušovę Sadata
linių raketų ir bombų 986, kada nės už povandeninių laivų palei
žinti ir paskelbti visiems mokslą atskirta nuo valstybės, bet Jūs,
— Turkijoje, rytiniame Er- Sovietų Sąjunga turinti tik 975. džiamas balistines raketas. Spar
apie vyskupus — apaštalu įpėdi gerbiamieji ateistai, įsakinėjate
Kairas. — Egipte prasidėjo 24 būnoje buvusius liudininkais, ta
zurum mieste, prasidėjo prokomu-' Todėl Brežnevas ir kalbėjo Bono nuotosios skrenda apie 50 pėdų
nius, kurie su Petro įpėdiniu, kunigams ir tikintiesiems. Kodėl kaltinamųjų atentato prieš prezi čiau teismas atsisakė.
Kristaus vietininku ir visos Baž Jus kišatės į Bažnyčios reikalus dentą Sadatą dalyvių teismas.
Teismo salėje bu*u Egipto ir nistinių teroristų "revoliucinio •je, kad reikėtų susitarti ir užšal aukštyje ir seka žemės kontūrus.
nyčios regimąja galva, valdo gy Kodėl kunigas kartu su tikinčiai Trys karininkai išklausė kaltina Vakarų pasaulio korespondentai, kelio" organizacijos narių teis dyti dabar Europoje turimus j j ų raketų, Pentagono apskaičia
vojo Dievo namus". (Dogminė siais neturi teisės ginti Bažnyčios? mojo akto, kuriame visiems kal teisiamųjų giminės ir draugai, ter mas.
ginklus, nes esanti apytikrė lygy- j rĄm^ nepastebėtų sovietų prieš
konstitucija apie Bažnyčią, II Va Juk ir kunigas ne bedievis, bet ti tininkams reikalaujama mirties levizijos kameros ir 35 teisiamų
— Prancūzijos prezidentas bė. Jei Amerika su tuo sutiktų, lėktuvinio radaro sistema.
tikano susirinkimo nutarimai, kintis žmogus.
bausmės. Atentatas įvyko spalio jų advokatai. Jie reikalavo kvies Mitterrandas buvo iškilmingai' Brežnevas žadėjo vienašališkai
(Bus daugiau)
42 psl.).
|
6 d. kariuomenės parado metu. ti liudininkais buvusius Egipto sutiktas Alžire.
j sumažinti savo turimų raketų
(Bus daugiau)
Keturi kaltinamieji iššoko iš ka užsienio reikalų ministerius. Vie
— Zaires prezidentas Mobutu \ skaičiU> išveždamas "šimtus rarinio sunkvežimio ir pradėjo šau nas jų Ismail Fahmi -pasitraukė iš Sese Seko lankosi Washingtone, k e t u i š Sov**" Sąjungos Europos
Paskirti astronautai
dyti į garbes svečių tribūną. Kiti Sadato vyriausybės po Sadato ke turėjo pasitarimus su sekr. Hai-j regiono".
Washingtonas. — Erdvės ir
20 kaltinami sąmokslu nužudyti lionės į Jeruzalę. Kitas — Ibra- gu ir vakar susitiko su preziden
Prezidentas Reaganas prieš aeronautikos administracija pa
prezidentą.
him Kamei
atsistatydino po tu Reaganu.
• dvi savaites pasakytoje kalboje skelbė, kad būsimame "ColumCamp
David
taikos
sutarties pa
Atentato vadas leitenantas Is— Bandymai sudaryti Belgi- ] pasakė, kad Amerika sutiktu atsi bia", daugkartinio naudojimo er
lamboli prisipažino kaltu, tačiau sirašymo. Teismas atmetė reika
sakyti savo plano atvežti 572 vi
jo advokatas reikalavo neįrašyti lavimą kviesti ministerius liudi jos koalicinę vyriausybę nepasi-1 dutinių nuotolių "Pershing 2" ir dvėlaivio, skridime dalyvaus ma
į - protokolą šio pareiškimo kaip ninkais, kurie įrodytų, koks bu sekė. Karalius ieško naujo prem-' sparnuotųjų raketų, jei sovietai iš- rinu pulk. Jack Lousma, jau bu
- :
vęs erdvėje 60 dienų ir aviacijos
Nustatyta, kad JAV-se gyvas antisemitizmas
"prisipažinimo", nors leitenantas vo platus egiptiečių nepasitenki jero.
| vežtų apie 600 savo jau dislokuo pulk. Charles Fullerton, dar erd
— Prezidento Reagano patarė tų SS — 20, S — 4 ir S — 5
New Yorkas. — Žydų spaudos Direktorius toliau nurodė, kad šaukė, "Taip, aš nužudžiau tą šu nimas dėl sutarties su Izraeliu,
vėje nebuvęs, 45 metų lakūnas.
jas
Edwin Meese pasakė, jog rei- j raketų.
arabų priešu.
agentūros pranešimu, po Kong tie, kurie kritikavo žydus ar Izra nį, tą tironą".
Astronautas Lousma prieš skridi
Teismas bus tęsiamas toliau kia tikėtis, kad ateinančiais me
reso debatų dėl Awacs lėktuvų elį, visai ignoravo kampaniją už
Zenevos derybose bus daug mą bus 46 metų amžiaus, tačiau
Kaliniai, uždaryti geležiniuose
ir kitų JAV ginklų pardavimo lėktuvų pardavimą, kurią vedė narvuose, teisme šūkavo kovoję šeštadienį, kada bus klausinėja tais įvyks prezidento Reagano ir!įkalbama apie 108 "Pershing 1" jis šventė tik 11 gimtadienių, nes
Saudi Arabijai Anti-Defamation didžiosios korporacijos su ryšiais už religiją, už islamą. Jie pareiš mi 12 prokuratūros liudininkų, Brežnevo susitikimas.
jis gimė vasario 29 dieną, kuri
— Hong Kongo policija pa-.
lyga pravedė tyrinėjimus tarp se Saudi Arabijoj. Prezidentas Eisen- kė esą išdidūs dėl savo veiksmu- jų tarpe aukšti kariuomenės na
'kalendoriuje
pasitaiko tik kas ket
skelbė, kad tarp nelegalių imi-1
Nepritaria ispanų
natorių įstaigų. Šiai B'nai B'rith howeris kartą pavadinęs šitokios Kaltinamajame
akte
įrašytas riai, buvę tribūnoje su prezidentu
veri
metai.
lygai vadovauja Nathan Perl- kampanijos autorius „kariniu — ir dar 7 asmenų nužudymas. Lei- Sadatu. Ateities teismo sesijos ne grantų iš Kinijos paskutiniu me- •
tu sugaunama daug vaikų. Pra-1
įstojimui i Nato
Naujas Japonijos
•mutter. Tyrimams vadovavo Mar- pramoniniu kompleksu".
tenentas Islambouli
reikalavo bus atviros, bet bus uždaros, nes
ėjusį
mėnesį
suimti
69
vaikai
iki!
„
to
reikalauja
valstybės
interesai,
vin Rappaport, ADL "VVashingpakviesti liudininku Egipto gyny
ministeriu kabinetas
- Sovietų Pravda
tono įstaigos civilinių teisių direk ADL tyrinėjimai parodė, kad bos ministerį gen. Abu Ghazalą pareiškė teismo nirm. gen. Samir 12 metų amžiaus. Jų tėvai sumo- | ra&5Masfcwz
kad
ka
kontrabandininkams
už
vaikų
>
Ispanijos
įstojimas
i
Na
72
senatoriai
gavo
apie
166,999
Tokijo. — Japonijos premje
torius, jam padėjo David Brody,
Jis sėdėjo prie nušauto preziden Fadel.
to
bloką
padidins
įtempimus
ir
laiškų.
Juose
15,000
laiškų
kal
pervežimą.
ras
Suzuki pakeitė vyriausybę. Iš
nacionalinis tyrimų departamen
to Sadato, o iš kitos Sadato pusės
paskatins
ginklų
lenktynes.
Dar
bėjo
apie
Izraelio
kišimąsi
į
Ame
—
Senatas
paskyrė
91
mil.
dol.
:
20
ministeriu tik penki palikti.
to direktorius ir Kenneth Jacobsėdėjo dabartinis prezidentas Mu
Atvyko Angolos
rugsėjo mėnesį Kremlius pasiun Užsienio reikalų ministeriu pa
rikos
reikalus,
3300
laiškų
savo
senam
lėktuvnešiui
"Iowa"
at
son, Viduriniųjų Rytų departa
barakas. Leitenantas
pasigyrė
tė Ispanijai notą, kurioje įspėja, kviestas Yoshio Sakurauchi, o
remontuoti ir sumoderninti.
mento ADL organizacijoje direk tonu ir žodžiais buvo aiškiai an šaukęs gynybos ministeriui: "Pa
opozicijos
vadas
tisemitiniai ir parodė, kad jie atė sitrauk, tavęs neliečiam". Kalti
— Sirijos prezidentas Assadas kad įstojimas į Nato pakenks tarptautinės prekybos — Shintatorius.
New Yorkas. —Amerikon at paskelbė kovą Musulmonų Broli abiejų valstybių ryšiams ir Mas ro Abe. Premjeras paskyrė žurna
jo iš Amerikos bendruomenės ra namasis reikalavo pakviesti tri
Šiai grupei medžiagą davė 72
vyko Angolos opozicijos prieš 'ko jai, kuri esanti kalta dėl sprogimo kvai bei jos sąjungininkams listą Siochiro Ito gynybos agen
dikaliųjų pakraščių, o ne iš vi
senatorių įstaigos. Informacija lie
munistinę vyriausybę vadas Jo Damaske, kur bomba užmušė 76 teks imtis atitinkamų priemonių. tūros direktorium. Jam pavesta
durinės klasės. Tyrimuose nebu
tė senatorių gautus laiškus iš
Savimbi, kuris vadovauja tau žmones ir 135 sužeidė. Ta gauja Ispanija tuomet atsiliepė, kadsustiprinti Japonijos gynybos jė
vo galima nustatyti, kokią įtaką
Amerikos - Izraelio nas
įvairių Amerikos rajonų. Iš visų
tinei Angolos unijai, siekiančiai bus išrauta su šaknimis ir išnai Maskva bando kištis į jos vidaus gas.
turėjo laiškų rašytojams prezi
laiškų 7.1 nuoš. buvo antisemi
reikalus. Šiuo metu jau abu ispa
visiškos nepriklausomybės. Si gru kinta, pasakė Assadas.
dento Reagano pareiškimas, kad
susitarimas
Premjeras atidengė, kad minis
tiniai ir net 32 nuoš. laiškų kri
nų parlamento rūmai patvirtino
pė kovojo dar prieš Portugalijos
Amerikos užsienio politiką nusta
—
Hondūro
rinkimus
laimėjo
teriu
keitimą paveikė ir Amerikos
Washingtonas. — Amerika ir
tikavo Izraelį, kad jis kišasi į
tys Amerika pati, o ne kitos ša Izraelis pasirašė susitarimą stip kolonialines jėgas, o dabar veda nuosaikios liberalų partijos kandi įstojimą ir dabar laukiama Na bei Vakaru Europos reikalavimas
Amerikos reikalą. Tyrimai paro
lys. Nežinia, kokią įtaką pada rinti savo strateginį bendradarbia kovą prieš marksistinį sovietų ir datas Roberto Gordova. Jis turės to pakvietimo.
sumažinti muitus ir tarifus impor
dė, kad, nežiūrint laiškų, nukreip
rė ir buv. prez. Nixono pastaba, vimą prieš Sovietų Sąjungos ir Kubos remiamą režimą. Savimbi perimti krašto valdžią sausio
tuojamoms
iš užsienių prekėms.
tų prieš žydus ar prieš Izraelį,
Greit susitiks
kad žydai sudaro kliūtį Awacs jos kontroliuojamų jėgų grėsmę pasakė spaudai, kad jo kariai su mėn.
Japonijos
prekyba
su JAV šiais
du kart daugiau laiškų pasisakė
sprogdino Angoloje didelę val
pardavimui.
Vokietijų
vadai
—
Viceprezidentas
Bush
pir
metais
duos
15
bil.
dol.
perteklių.
Viduriniuose Rytuose. Susitari džios refineriją netoli sostinės
prieš ginklų pardavimą Sau
madienį
pradėjo
pasitarimus
su
Amerika reikalauja numušti mui
mas paskelbtas po gynybos sekre Luandos.
di Ara'bijai. Spėjama, kad juos
Bona. — Vak. Vokietijos tele tus 29 prekėms. Prekyboje su Eu
darbo unijų vadais. Prezidentas
toriaus VVeinbergerio ir Izraelio
siuntė JAV žydai.
Senatorius Byrd
Reaganas susitiks su AFL — CIO vizija paskelbė, kad kancleris Hel- ropa Japonija turės daugiau 10
gynybos ministerio Sharon pasi
ADL direktorius Perlmutter pa
mut Schmidt gruodžio mėn. vi bil. dol. pelno.
vykdomąja taryba šiandien.
Rumunai seka
tarimų. Naujoji sutartis nėra sa
reiškė, kad bet koks antisemi
išeina pensijon
— Kanada paskyrė nauju am duryje susitiks su Rytų Vokieti
vitarpinės pagalbos ar abipusio
tizmo įjungimas į viešus Ameri
lenku pavyzdžiu
basadorium VVashingtone Allan jos vadu Erichu Honeckeriu. Su
kos debatus bet kuriuo klausimu Richmondas. — Virginijos sena saugumo paktas. Pabrėžiama,
sitikimas numatytas gruodžio 14
KALENDORIUS
Londono dienraščio "Daily Gotlieb.
yra baisus dalykas, kurį reikėtų torius Harry Byrd paskelbė, kad kad susitarimas nėra nukreiptas
ar 15 dieną prie Werbellin ežero, Gruodžio 2 d.: Evarijus, Bibigreit ir tvirtai pasmerkti. Jis nu jis daugiau nekandidatuos į se prieš jokią valstybę ar jų grupę Telegraph" gautomis žiniomis,
Rytų Vokietijoje. Abu vokiečių
rodė, kad daug laiškų kaltino natoriaus vietą. Jis buvo paskir Viduriniuose Rytuose. Bus ruo pastaruoju laiku kai kuriose Ru mą. Dienraštis "Daily Telegraph" vadai susitarė telefonu ir aptarė jana, Svirgaila, Skirmantė.
Gruodžio 3 d.: Pranas Ks., HiIzraelį, tačiau niekas neprisiminė tas senatoriumi 1965 m., kada mi šiami bendri abiejų valstybių ka munijos srityse įvykusios darbo rašo, jog vienoje vietovėje, atvy darbotvarkę.
larija,
Aumantas, Vingra.
fakto, kad tuo metu, kada vyko rė senatorius, jo tėvas. Sūnus vė riniai a\ iacijos ir karo laivyno žmonių demonstracijos, protestuo kus respublikos prezidentui CeKanclerio Schmidto kelionė į
ginklų pardavimo debatai, Wa- liau pasitraukė iš demokratų ir manevrai. Abiejose šalyse bus jant prieš maisto produktų trū ausescu, žmonių minia akmeniSaulė teka 6:58, leidžiasi 4:21.
jungtiniai
susitarimo
vykdymo
Rytų
Vokietiją kelis kartus buvo
kumą,
kuris
krašto
yra
vis
smar
shingtone lankėsi Saudi Arabijos kandidatavo kaip nepartinis. Se
mis apmėtė jo malūnsparnį Mot
ORAS
princas Bandaras. kuris aktyviai natoriai tėvas ir sūnus Byrd at komitetai, kurie prižiūrės karinius kiau jaučiama. Prieš kelias sa- ra vietovėje, rašo britų laikraštis, Į atidėta dėl Afganistano invazikalbino senatorius patvirtinti stovavo Virginijai jau nuo 1933 tyrimus, pramonės užsakymus, vaites rumunų valdžia buvo pri- j demonstrantai padegė policijos jos, o vėliau dėl įtempimų Lenki- Debesuota, gali snigti, tempe
karinę prekybą.
ratūra dieną 35 1., naktį 25 1.
metų.
ginklų pardavimą.
į versta įvesti net duonos normavi- Į būstine.
I Joje

Egipto atentato
dalyvių teismas

ŽYDŲ ORGANIZACIJA
TYRINĖJO LAIŠKUS

.

TRUMPAI
IŠ VISUR
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D R A U G O p r e n u m e r a t a m o k a m a iŠ a n k s t o

„MŪSŲ SKAUTYBĖ"
Ruošiamą knygą „Mūsų
skautybė" išleis LSS Tarybos
pirmija. Ją ruošia ir redaguos
redakcinis kolektyvas: v.s. Pr.
Karalius, s. O. Gešventas, v.s.
S. Jelionienė, v.s. A. Namikienė, v.s. A Samusis, v.s. kun.
A Saulaitis, v.s. Č. Senkevi
čius, v.s. J. Toliušis, v.s. VI.
Pažiūra ir v.s. Br. Žalys. Lė
šoms telkti v.s. R Kučienė.
Pramatyti knygoje skyriai:
Įvadas
I Lietuvių skautų atsikūri
mas DP stovyklose; red. v.s.
Pr. Karalius.
II Skautiškoji pasaulėžiū
ra; red. v.s. kun. A Saulaitis.
III Centrinė vadovybė; red.
v.s. J. Toliušis.
IV Bendriniai įvykiai; red. s.
O. Gešventas.
V Lietuviškosios skautijos
veidas rajonuose.
Atlanto rajonas; red v.s. A
Samusis.
Australijos apžvalga; v.s. Br.
Žalys.
Europos rajono red. s. O.
Gešventas.
Kanados rajono red. v.s. Č.
Senkevičius.
P. Amerikos rajono red. v.s.
kun. A Saulaitis.
R. Vandenyno rajono red.
v.8. VI. Pažiūra.
Vidurio rajono red. v.s. A
Namikienė.
VI Svetur skautiškoji lite
ratūra; red. v.s. S. Jelionienė.
VTI Vadovų ugdymas; red.
v.s. kun. A Saulaitis.
VIII Su skautybė; malda:
red. v.s. kun. A Saulaitis.
IX I ateitį (vyriausiųjų
pasisakymai); red. v.s. A
Samusis.
X Lietuvių skautijos
chronologija
XI Santrauka angliškai
XII Vardynas
75% pramatytos medžiagos
surinkta ir paruošta spaudai.
Užbaigta: atsikūrimas DP sto
vyklose, Australijos ir R. Van
denyno rajonų apžvalgos. Pra
ėjus metams dar čia reikalingi
papildymai.
Knygai „M.S." ruošos komi
tetas pravedė 3 akivaizdinius
posėdžius. Per paskutinius
metus buvo rūpintasi medžia
gos telkimu rajonuose. Dabar
jau dėmesys — techniškas
knygos apipavidalinimas ir jos
išspausdinimas.

Lėšų telkimo vadovė v.s. R.
Kučienė jau turi visuose ra
jonuose šiam darbui atstovus.
Paskutiniame posėdyje buvo
sutarta siūlyti LSS Pirmijai
spausdinti šios knygos 2000
egzempliorių. Knygos for
matas būtų kaip P. Jurgėlos
„Lietuviškoji skautija". Knyga
būtų su iliustracijomis arti 900
psl. Spausdinant dabar knyga
kainuotų apie 25,000 dol.
Lėšoms knygai išleisti
siūloma skelbti: mecenatai,
paaukoję 1000 dol. ir daugiau,
garbės leidėjai — 100 dol. ir
daugiau, garbės prenu
meratoriai — 50 dol. ir prenu
meratoriai — 20 dol.; mažiau
duodantys — aukotojai.

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiskais d o l . ) . . . .
Kanadoje (U.S:A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis
A u š r o s V a r t ų t u n t o t u n t i n i n k ė ps. Adelė Izokaitienė sveikina n a u j a s skautininkes: ps. Jūratę

J a k a i t i e n ę , ps. A u d r ą Kubiliūtę, p s . G r a ž i n ą
T a i a n d i e n ę , š a l i a — s. R e g i n a S m o l i n s k i e n ė .
Nuotr. J . T a m u l a i č i o

2. Lietuvių Skautų Sąjun rą supratimą įsisavinti, kad kams-kėms, tuntininkamsgoje vadovo ir vadovės paskir vadovas ir vadovė nėra vien kėms, ypač kai jie tas pareigas
tis nėra vienodai visų aiški tik savo vienetų administra- į pirmą kartą prisiima, turėti
nama ir suprantama; dėl to toriai, bet tikra to žodžio pras-' specialias sueigas su vyres
labai įvairuoja vadovų-vių me vadovai ir vadovės, kurie niais broliais - sesėmis, kur bū
pasiruošimas ir jų atsiradi skautybės metodu ugdo jiems tų pasiaiškinti,
prisiminti
mas vadovauti.
patikėtą jaunimą ir niekada vadovavimo bei atsakomybės
3. Lietuvių Skautų Sąjun patys nenustoja auklėjęsi.
klausimai.
2. Atnaujinti skautąvimo sis
goje vadovas ir vadovė, bū
13. Naujieji vadovai-vės vie
dami skautybės sąjūdyje temos supratimą bei jos pritai tovėse turėtų būti kaip galima
vyresniais broliais, sesėmis, kymą, tuo. stiprinant skilčių plačiau pristatyti, kad visa
kurių užduotis skautišku m e bei draugovių veiklą.
apylinkė žinotų, kas jie tokie,
3. Ieškoti, būdų supažindinti ką pasiryžę daryti ir kodėl.
todu auklėti jaunimą, sąjūdžio
Bendros pastabos: Ideolo
Glaudžiant
medžiagą organizacinėj struktūroj neiš tėvus su tikruoju organizaci
jos
tikslu,
išaiškinti
metodus,
vengiamai
būna
ir
vienetų
ar
gijos
Komisija yra įsitikinusi,
vienumon — į knygą —
programas
.ir
t.t.
Metų
bėgyje
vadijų
admini8tratoriais-ėmi8,
kad
šios
rekomendacijos gali
pastebėta:
informuoti
tėvus
(pagal
vietos
organizacijos
pareigūnais,
ku
padėti
mūsų
skautybei stiprė
a. apžvalgos (daugiausia
sąlygas),
kodėl
kas
yra
daro
rių
pajėgumas
dažnai
verti
ti.
Tvirtesni
pagrindai,
gilesni
vietovių) ištęstos, daug smulk
ma,
koks
to
tikslas
ir
kaip
la
šaltiniai padidins organizaci
menų, pasikartojimų, nustel namas pagal administra
biančių svarbiuosius vieneto cinius sugebėjimus, kartais per vina jaunuolį. Nuolatinis in jos patrauklumą, kuris užtik
p e r d a v i m a s rins skautavimo tęstinumą vie
mažai rūpinantis, kokios įta formacijos
pasireiškimus,
b. dažnai trūksta vietovės kos, kokio pavyzdžio ar povei sustiprins vadovų - tėvų bend tovėse ir tuo pačiu savojo
jaunimo tolimesnį auklėjimą.
aplinkos aprašo, vietinių eko kio jis ar ji galėjo padaryti sa- ravimą.
v
o
k
a
d
e
n
c
i
j
o
s
m
e
t
u
LSS Ideologuos Komisija
nominių, kultūrinių sąlygų,
4. Atsižvelgiant į amžių, ieš
j
a
u
n
e
s
n
i
e
m
s
broliams
kur buvo veikta,
koti būdų ir patiems vienetų
SKAUTININKIŲ
sesėms.
c. per daug kolektyvinių,
nariams
vi*
priminti,
kodėl
jie
JZODIS
4. Pati ideologija visų vado
statinių nuotraukų.
skautai,
koks
jų
tikslas,
kuo
jie
Lietuvių
skautų sąjungos 63vų ir vadovių suprantama ga
Posėdžiuose buvo siūlyta:
skiriasi
nuo
kito
jaunimo,
koeio
gimtadienio
proga„Aušros
a. neatidėlioti medžiagos na vienodai, nežiūrint am
dėl
jie
priklauso
skautams.
Vartų" tunte skautininkes įžodį
siuntimą savo rajono redak žiaus ar patyrimo. Ideologija
Ypač
svarbu
šį
supratimą
aiš
davė šešios vadovės. Buvo
suprantama,
kad
skautybė
toriui.
kintis, pradedant veiklos me graži šventė. Jaunimo centro
stengiasi
ugdyti
jaunuolio
cha
b. vietovės apžvalga glausta
rakterį vispusiškai, iškeliant ir tus, ruošiantis įžodžiams ar kavinėje stalus pusė gėlės ir
ir ryški darbais,
kviečiant ką naujoms parei žvakės, aplink sėdėjo linksmai
c. p a g e i d a u j a m a in skatinant Dievo, tėvynės ir goms.
*nusiteikusios viešnios ir sve
dividualios
nuotraukos artimo vertybes.
5.
Pagal
vietos
sąlygas,
ieš
čiai, tunto vadovės. Iškilmes
5. Praraja tarp supratimo ir
steigėjų, vyriausiųjų vadovų
koti
būdų
vii
geriau
atpažinti
(iki draugininkų), dvasios praktikos, pastebėta per pas gyvenamo laikotarpio vakarų pradėjo tuntininkė ps. Adelė
vadovų su trumpu biografiniu taruosius 30 metų, galėjo atsi kultūros įtaką (ideologinę, filo Izokaitienė visus pasveikin
aprašu ir tik kelios nuotraukos rasti dėl įvairių priežasčių. Ta sofinę, ekonominę, socialinę ir dama sąjungos gimtadienio
iš gyvenimo kolektyviškai čiau ryškėjo nusiteikimas ir t.t.), kad būtų galima sąmo proga. Tylos . minute buvo
kai kuriais atvejais ir kai ku ningiau spręsti, derinti ir pri prisiminti, ir pagerbti tie, kurių
veikiant.
Yra mūsų Sąjungoje vienetų rių vadovų kuriama teorija, taikyti tai, kas puoselėja žmo jau nebeturime savo tarpe.
Ypatingai gražiai suplana
visai neatsakančių į rajoninių kad skautybė išeivijos sąly gaus charakterį
p a g a l vusi programą šventei vado
redaktorių pakartotinus prašy gose tėra priemonė lietuvybei aukštesnes vertybes.
vavo s. A. Vaičiulienė.
išlaikyti ir savam jaunimui so
mus.
Skambant dainai, kiekvieno
6. Ieškoti Būdų, kaip pačius
Knygai „Mūsų skautybė" cialiniai pabendrauti.
stalo
dalyviai uždegė žvakes ir
vadovus-ves
lavinti
ir
stiprinti
6.
Tokio
nusistatymo
pri
ruošos komitetas širdingai
vienas
po kito ėjo į ratą
jų
ideologinį'
pagrindą.
Priei
dėkoja visiems vadovams už ėmimas išmuša iš balanso pa
skautininkių
įžodžiui. Didžiu
dėmesį, paramą ir talką me čią ideologiją. Manome, kad, namiausias kelias būtų — spe
lis
ir
ypatingas
buvo ratas,
džiagai surinkti, o ypač naudojant skautybės sistemą cialios vadovų-vių sueigos,
sujungęs
kelias
kartas
lietu
apžvalgų rajonuose redak ir pareigingai vykdant prog darbo posėdžiai, tuntų vadijų
toriams. Tikime, kad ir toliau ramų išėjimą, lietuviškumo iš posėdžiai su ugdomąja dalimi, viškosios skautybės: jame
mums kooperuosite ir padėsite laikymas nebebūtų koks kurioje būtų diskutuojama: stovėjo tunto globėja Lietuvos
šį sunkų darbą užbaigti. Ypač "specifinis" uždavinys, nes tu ideologija apskritai, skautų gen. konsule s. J. Daužvarrime labai daug ir labai gerai įstatų vykdymas ir jų pritaiky dienė, Seserijos vyr. skautinin
dar raginame atsilikusius.
paruoštų programų, kuriose tė mas, vienetų laimėjimai ir ne ke v.s. I. Kerelienė, devynis
Budime!
vynė, papročiai, kalba, tradici gerovės, draugininkų, skil- metus LSS tarybai pirmi
Knygai „Mūsų skautybė" jos, istorija, geografija, tau tininkų problemos ir t.t.
ninkavęs v.s. A. Saulaitis,
ruošti komitetas tosaka yra plačiai įjungti.
7. įjungti vietovių skau- dešimtmetį Seserijai vadova
Todėl gerai tvarkomoj skau- tininkus-kes, kad jie būtų ryš vusi v.s. O. Zailskienė, Chicatybėj savaime bus atliekami ki pagalba vienetų vadovams gos skautininkių draugovės
darbai lietuvybei išlaikyti.
ten, kur reikia specialių sueigų pirmoji d-kė v.s. G. Meilu7. I organizaciją daugiausia skautybės nagrinėjimams, in vienė, buvusios .Aušros Vartų"
stojama draugysčių pagrindu; formacijos perdavimui tėvams tunto tuntininkės, tunto vado
jaučiama, kad tėvai prirašo ir kitiems ideologiją liečian- vės, viešnios ir svečiai skauti
ninkai. Į šį ratą sesių lydimos
jaunimą, nes tai lietuviška or tiems reikalams atlikti.
8. Rinkti medžiagą ideologi atėjo duoti skautininkes įžodį
ganizacija ir per mažai domi
si, ką ta organizacija galėtų jų nėm temom ir sudaryti straips Audra Kubiliūtė, Fausta Bobinaitė, Regina Krištopaitienė,
vaikams duoti auklėjimo rei nių ar leidinių bibliografiją.
kaluose.
9. Stovyklų programas ruoš Gražina Talandienė, Jūra
8. Dauguma organizacijos ti taip, kad kiekvienas stovyk Jakaitienė ir Roma Norkienė.
narių pasiduoda esamai gy lautojas - ja jaustųsi reikalingi Įžodį pravedė v.s. J. Miku
venamo krašto kultūrai, kuri ir tartų, kad stovykla esanti jų taitienė. Sveikinimo žodį tarė
yra ryški su savo savanaudiš pačių, ne kokių aukštesnių va sesė konsule: „Aušros Vartų"
tunto dalimi esu nuo įsikūrimo
kumo principais, per daug dovų.
10. Skiriant pareigoms vado ir ši diena man yra nepapras
nesidomint aukštesniais idea
vus-ves, yra būtina atsižvel to džiaugsmo..." Seserijos vyr.
..AuSros V a r t ų " t u n t o k u n i g a i k š t i e n ė s G r a ž i n o s būrelio
lais.
s k a u t i n i n k e s laiftkais p r a n e š a a p i e ..Sesė. b : d ė k ' " k n y g o s
9. Jaunesnieji vadovai-vės gti į jų charakterį ir pasi skautininke I. Kerelienė sveiki
g i m i m ą . IS k.: V a l ė P l e p i e n ė , R e g i n a S m o l i n s k i e n ė ir J a n i n a
pagal jų pačių pasisakymus, ruošimą. Tinkamas asmenų nimo žodžius palydėjo ir gėle
Mikutaitienė.
per daug nesigilina į ideologi parinkimas yra viso pasiseki le, o v.si. A. Kaminskaitė Aud
rai ir Faustai paskaitė savo
ją, kai kurie per mažai supran mo pradžia.
se bei specialiose sueigose su ta vaikų amžiaus skirtumus,
LSS Tarybos Ideologijos
11. Vadovų-vių kursai, mo eilėraštį. LSS garbės ženklus
Toronto
jaunesniais
ir
vyres
Komisijos
nepajėgia pritaikyti tinkamų kyklos savo programose turė apdovanotoms prisegė vyr.
niais
vadovaisvėmis,
nau
PRANEŠIMAS
metodų; jaučia, kad masiniai tų praplėsti skautybės siste skautininke. „Aušros Vartų"
dodama įvairias formas, svars suėjimai, didelės stovyklos mos gilesnio pažinimo, metodų tunto tuntininkė ps. A. Izokai
LSS tarybos Ideologijos tė, diskutavo ir priėjo šių neišvysto skilties dvasios, ne atrinkimo, gyvenamojo krašto tienė įžodį davusioms ir
Komisija, susidedanti iš pirm. išvadų:
stiprina draugovių veikimo ir kultūros ir įtakos pažinimo, apdovanotoms įteikė gėles, o
v.s. Česlovo Senkevičiaus, na
galimo didesnio patyrimo, ir ideologijos išsiaiškinimo da visi dalyviai Seserijos dvasios
rių seselės s. Ignės Marijošiū- Konstatuojama, kad —
dėl to nukenčia skautybės pa lis, kad, baigę kursus ar mo vadovui v.s. J. Vaišniui
tes ir ps. fil. dr. Arūno Daily1. Skautybės sąjūdis turi trauklumas.
kyklas, jaustų bent pareigą pa gimimo dienos proga sugie
dės, pradėjusi savo darbą 1980 remtis tik pakankamai gerai
dirbėti kurį laiką savajai dojo „Ilgiausių metų".
Siūloma:
m rugsėjo mtn ir baigusi i.m. savo paskirtį suprantančiais
skautybei.
Antroje šventės dalyje buvo
birželio mėn., savo posėdžiuo vadovais-vėmis.
1. Suprasti, pripažinti ir tik12. Nekenktų drauginin- sutikta .Aušros Vartų" tunto

Vz 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

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

trisdešimtmečiui paruošta
knyga „Aušros Vartų tuntas
1949-1979". Gražiu rankšluos
čiu buvo apdovanota knygos
redaktorė v.s. A. Namikienė ir
margaspalve juosta apjuosta
knygos dailininkė ps. Jūratė
Okura. Tuntininkė įteikė kny
gas mecenatams ir buv.
tuntininkėms, o sesė Alė
pasidalino įspūdžiais
iš
knygos ruošimo dienų.

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

Labai buvo malonu pavie
šėti gražioje „Aušros Vartų"
tunto šventėje. Džiugu, kad
tuntas visus savo tris dešimt
mečius atžymėjo knygomis.
Sveikiname naujas seses skau
tininkes, o,ypač Audrą
Kubiliūtę ir Faustą Bobinaite,
kurios, Aušros Vartų" tunteyra
nuo paukštytės iki skautinin
kes kaklaraiščio.
Viešnia
Tel ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir motery ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So Pulaski Road <Crawford
Medical Building). Tel LU 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004
Pruma ligonius pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
! Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus
treč Sešt 12 »ki 4 vai popiet

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEOICAL BUILDING
3200 W 81st Street

Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p
Vai.: pirm., antr,, ketv. ir penkt. 11:30
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239 2919
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Ofs HE 4 1818: Rez. PR 6 9801

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. EDMUND E. CIARA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
Tel - CR 6-2400
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai pagai susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir Vai cirpiari antrad ketvirtad irpenktad
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3va! 3 iki 7 v p p Tik susitarus

OPT0METRISTAS
2709 West 51st Street

Ofs tel. 735-4477: Rez. 246-0067

Ofs 742-0255

Namu 584-5527

DR. E. DECKYS

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMCCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So Pulaski Road
Valandos, pagal susitarrma

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.

DR. A. S. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 - 5 8 9 3
Specialybė A k i u ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
V a l a n d o s pagal susitarimą

Ofiso tel. - 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
Valandos pagal susitarimą

Tel 372 5222. 236 6575

Dr. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
U I NO VVABASH AVE
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S Roberts Road
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
( K a l b a lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
Contact lenses"

2618 W 71st St - Tel 737 5149
Va! pagal susitarimą Uždaryta treč

6132 S Ked?ie Ave Chicapr
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K A JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pap.al susitarimą

Įstaigos ir buto tel 652 1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARI7
OF FAMILY PRACTICE
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A. Kairio II dalies sutiktuvėse

išeivijoje išleistos partizani žodžiu ar vien tyla, pasislėpęs,
nės knygos: romanai, dramos, virtęs mistine tautos dvasia.
poezija — bus labiausiai pagei Tvirtovės epizodai — ežerų
daujamos ir skaitomos kny nusausinimas, kalnų nukagos, mokiniams ir studentams simas, upių išlyginimas ar
privaloma literatūra, auten miškų iškirtimas, ieškant
tiškas laikmečio dokumentas, nesugaunamo ir nesužeidžia
parašytas tikėjimu ir mirties mo, legenda virtusio parti
auka.
zano, vardu Tvirtovė, yra isto
rinės
alegorijos, dvasiniai
Šios knygos partizanas nėra
lietuvio
motyvai, nes Tvirtovė
eilinis, praeinąs, laisvės kovo
yra
ne
asmens
slapyvardis, o
tojas, o daugiau istorinis parti
zanas. Jis kovoja nebūtinai su visos tautos. Kitaip sakant,
šautuvu rankose — jis gali kovoja ne vienas Tvirtovė, o
kovoti su plunksna, slaptu trys milijonai Tvirtovių.

Iš tiesų žydų intelektua ti nėra, todėl daug kas pasi
Šia proga noriu pasisakyti
Klibi spalio mėnesio „The dviem klausimais, kurie abu lams pavyko parduoti „anti traukė iš savo kraSto. 0 tačiau
Middle Ėast" žurnale tvirtina, keiiami įvairių Sio romano. semito" etiketę plačioms mūsų partizanai „pareigą mir
kad „Fahdo taikos plane nė apžvalgininkų, būtent vadi masėms. Kas kritikuoja žydų ti" savo tautai atidavė. Tai jau
vienu žodžiu neužsimenama, namo „antisemitizmo" ir parti veiksmus, tas jau antisemitas. ne pareiga, o besąlyginis
jog Saudi Arabija ar kuri kita zanų šventumo.
Pasiauko
Rašyk kiek nori prieš amerikie pasiaukojimas.
arabų dalis yra pasiryžusi
Mūsų visuomenė lietuvių-žy- čius, britus, prancūzus ir kt., jimas ne vien už save, o dau
pripažinti Izarelį".
neapSauks giau už kitus, už visą tautą su
dų santykių klausimu aiškiai niekas tavęs
antiamerikiečiu,
antibritu. jos esama ir būsima istorija.
Šio krašto spaudoje taip pat pasidalijusi į dvi stovyklas:
antiprancūzu,
o
jei
parašysi Už visus tris milijonus. Tai —
Neseniai Amerikos valstybi ir amerikiečiai abejoja Saudi vieni už tylą, kiti už dialogą.
nio biudžeto direktorius D. Arabijos taikos planu ir toks AS palaikau dialogą, nors kritiškai apie žydus, jau esi altruistinė auka, auka dabar
Stockmanas į Washingtoną „The Wall Street Journal" suprantu, kad problema neiš „antisemitas". Atrodo, kad ties ir ateities kartoms.
„atvežė" Trojos arklį. Ir Sis lapkričio 10 dienos vedamaja sprendžiama. Bet gi kalba apie žydus reikia rašyti arba
Mūsų partizanai nesvy
gyvulys sukėlė nepaprastas me tą planą pavadino „Aštuo niekada nepakenkė, ypač jei gerai, arba nieko — kaip apie ruodami laimingą s a v o
diskusijas. Pats direktorius nių punktų kontūzija". O kalbama pozityviai, nesilei- mirusius. Tai skaudi nely gyvenimą savanoriškai pakei
gavo gerai barti ir taip pat žinomasis politinių įvykių džiama į jausmų marias. Kol gybė. AS niekada nebuvau tė į miškinio, beteisio žmogaus
apgailėjo savo žodyną pratur kolumnistas George F. Will yra gyvų liudininkų, išsikalbė antisemitas ir man nėra reika gyvenimą. Jie kovojo už lais
lo tokiu būti, dargi Amerikoje! vę, kurios aplinkui nematė.
Chicagos „Sun-Times" lapkri jimas gali būti naudingas..
tinęs arklio vardu.
Nuo gegužės iki spalio mėn. tybų su 4, 6 arba 9 stulpais. Si
Beje, aš nežinau romano ar Aukojo gyvybę už tiesą, kurios
čio 26 d. laidoje tiesiog siūlo
Pasirinkau
šią
temą,
nes
ji
Belgijos
Tautinė tarnyba vyk gyvenvietė išliko iki romėnų
Šiomis dienomis Artimuose užmiršti visokiausius naujus
novelės, paraSytos ne komu nebuvo. Mirė už vadinamą
dar
nebuvo
p
a
n
a
u
d
o
t
a
.
dė
archeologinius
kasinėji periodo, nuo kurio dar žymu
Rytuose Saudi Arabijos prin „taikos planus" ir Amerikos
nisto, kur enkavedistas — ateitį, nežinodami ar ji ateis —
Trumpų
novelių
ar
ilgesnių
mus
prie
Neerhareno,
Belgijo šalia romėnų vilos dviejų tro
cas Fahdas atgabeno trečią ambasadą perkelti į Jeruzalę
žydas, rusas, lietuvis ar kitoks vien ja tikėdami. Tai šventojo
epizodų
kituose
romanuose
kartą gyvulį. Mūsų nuomone (tai būtų Amerikos atsakymas
— būtų pavaizduotas geru, dvasia. Kaip šventasis aukoja je, ir ištyrinėjo 9000 kv. m. besių pamatai. Manoma, kad
vadinamasis aštuonių dalių arabams, kad Amerika nepri yra, bet jie paliesti ne išsa teigiamu charakteriu. Tik si Dievui, niekada Dievo nema plotą. Kasinėjimų rezultatai pirmajame šimtmetyje po Kr.
Saudi Arabijos taikos planas pažįsta arabų reikalavimo, miai. Mane ypač viliojo enka komunistų rašytojai enka tęs, taip Lietuvos partizanai pilnai pasiteisino: iš kiekvie vietinis ūkininkas čia pasis
vedisto charakteris — kodėl jis
yra taip pat Trojos arklys.
kad Izraelis „grąžintų" Rytų toks žiaurus? I i kur ateina vedistus pristato kimiai, juos nešiojo savyje šventųjų tikėji- no priešistorinio periodo, iš ku tatė vilą, kurios mūro sienos
rio anksčiau pasirodydavo tik buvo išpuoštos gražiais pa
idealizuoja.
mą savo tauta, šventųjų eksta- sudaužytų puodų šukės, pasi veikslais — freskomis, su puoš
Saudi Arabijos taikos planas Jeruzalę arabams ir kad Jeru neapykanta žmogui, kurio jis
Partizanų Šventumą matuo- zę savo tiesa. Jie gyveno miš- rodė ir gyvenviečių pėdsakai. niais maudymosi įrengimais
nėra joks taikai Artimuose zalę Amerika pripažįsta kaip niekada anksčiau nebuvo suti
Izraelio
sostinę).
kęs?
Kad
pasirinkau
žydų
ju
ne religiniu požiūriu, o tauti- kuose savaitėmis, mėnesiais, Tai nėra puošnių mūrų liku su šiltu ir šaltu vandeniu, š i
Rytuose įgyvendinti planas, o
tautybės
asmenį,
buvo
dvi
niu. Aš esu vienas iš tų, kurie metais, laukdami laisvės ir čiai, bet smėlyje paprastos vila, manoma, buvo sunaikin
paprastas ir užmaskuotas
priežastys: viena,
mano tiki Lietuvos partizanų didin- tiesos, tačiau laisvės, tiesos ar spalvotos žymės, kurios kalba ta ir palikta trečiajame šimt
noras sunaikinti Izraelį. Ir
todėl mes tariame: nepa
Izraelis nepaprastai ir su surinktais duomenimis, žydų ga ateitimi. Tautos istorijoje vilties jų aukai nebuvo pagrin apie ten buvusias kadaise metyje. Tačiau ketvirtajame
siduok, Izraeli.
pagrindu pyksta, kad Ameri tautybės enkavedistų Lietu jokia kilni auka ant laisves do nei viduje, nei užsienyje. Jie medines statybas.
šimtmetyje prie tos sunaikin
kos vyriausybė yra susižavė voje tuo metu buvo daugiau aukuro nebuvo pamiršta. 0 mirė tikėdami, kad anksčiau ar
tos vilos buvo vėl pastatyti
Seniausieji gyventojų perio medžio trobesiai, bet jų sta
jusi kažkokiu tai neaiškiu ir sia. Net ir dabartinis Izraelio kilnesnės aukos, kaip saky vėliau ateis laisvė ir tiesa.
dai
— mezolitas ir neolitas — tyba savotiška, kas verčia ma
davo
romėnai,
už
mirtį
savo
premjeras
M.
Beginąs
savo
Anksčiau
ar
vėliau
Lietuva
Nesibaigiančių karų ir teroro jokio konkretumo neturinčiu
tėvynei
nėra.
.Todėl
aš
ir
tikiu,
yra
žinomi tik iš titnago — nyti, kad statytojai buvo atė
atsiminimuose
sako,
kad
jį
tar
atgaus
tai,
ką
prarado,
kas
iš
kankinamiems Artimiesiems Saudi Arabijos pažadu, kad
kad
ateis
laikas,
kada
Lietu
silicium
dirbinių. Jie rodo, kad jūnai iš germanų sričių. Toks
dęs
Vilniuje
žydas.
Politiniai
jos buvo atimta. Toks
Rytams daug kas siūlo įvai Izralis „turi teisę egzistuoti".
vos
partizanai
bus
garbinami.
žmogus
prie Maas upės gyve konstatavimas Belgijoje yra
kaliniai, kuriems pasisekė
nepaprastas, beveik antgamti
riausius sprendimus ir taikos
Nieko
aiškaus
nepasako
dėl
Kitaip
sakant
—
aS
tikiu
į
išsilaisvinti, visi pažymi, kad
nis tikėjimas jau yra šventųjų no jau prieS 4000 metų, o gal ir naujas ir yra šalies apgyveniplanus. Užtat nebuvo nuosta
bu, kad ir Saudi Arabijos Fah taikos įgyvendinimo Artimuo juos tardę enkavedistai žydai būsimą Lietuvos partizanų tikėjimas, tai yra tikėjimas, anksčiau. Iš vėlyvesniosios mo istorijai svarbus, nes Sis
kuris neapvilia. Todėl aš ir bronzos ir ankstyvosios gele statybų tipas buvo vykdomas
das pasiskubino su savo išmin se Rytuose net ir šio krašto ir kad jie buvę žiauresni už kultą.
valstybės
sekretorius
A.
žies epochos ten buvo rastos ir Merovingų laikais. Neerkitus.
Antra
priežastis
—
aS
timi. Bet tas jo planas nėra nei
Nė vienam gali kilti visai tikiu, kad už Lietuvos laisvę
Haigas.
Paklaustas
apie
Art.
dar šešios ugniavietės.
mirę
sūnūs
ir
dukterys,
laisvę
išmintingas, nei naujas ir
radau prasmingą idealą žydo p a g r į 8 t a 8 klausimas: kuo aš
harene buvo atidengtas tik
Rytų
problemas,
jis
pareiškė
atgavus,
bus
papuošti
tauti
visiškai netaikingas.
enkavedisto žiaurumui patei- tokią p r i e l a i d ą r e m i U j k o d ė i
Pradedant nuo V-jo am antras Belgijoje tokio staty
(„The New York Times" lapkri
niais
šventųjų
vainikais.
amo, būtent - - kerštas krikS- ^
m a n a u ? A r ne per drąsu
žiaus prieš Kr., gyvenviečių bos tipo statinys iš. Merovin
Kategoriškai jį atmetė ne tik čio 13 dieną), kad „mūsų čiomSkajai kultūrai ir visuo- l a i k y t i ^ ^ g ^ ^ k u r i 8 >
Yra
žmonių,
kurie
neigia
pėdsakai darosi ryškesni ir gų periodo. Po tam tikros per
Izraelis, žydai, bet ir patys ara nusistatymas Artimųjų Rytų menei už žydų tautos patirtas tarp kaltų, kartais praliejo ir mai vertina partizaninę litera gausesni — duobės su šukė traukos archeologai ir vėl
bai. Lapkričio 25 dieną Moroko problemoje yra tai, kad taikos skriaudas amžių būvyje: nekaltų žmonių kraują? Ar tūrą. Yra kritikų, kurie pasi mis ir gausūs į žemę įkastų atidengė medinių statinių pėd
mieste Fez įvykusi arabų procesas ir kooperacijos ap pogromai, priespauda, panie toks žmogus iš viso gali būti ruošę užmiršti praeitį, o žiūrėti stulpų pėdsakai. Buvo rasta sakus jau iš X ir XI šimtme
konferencija iSiro po penketos sauga vienas kitą sutvirtina". kinimai, geto, inkvizicija ir t.t. šventas, kad ir tautine pras tik į ateitį- Mano nuomone, kai vieno gyvenamo namo 20 x 10 čio. Raudonai dažyti Pingsvalandų barnių, nes negalėjo Žinoma, toks teigimas yra tik Skaityti žydų tautos istoriją iŠ me? Taip, mūsų partizanai ateis laisvės laikai, tada visos m vietovė šalia mažesnių sta- dorfo moliniai indai būdingi
susitarti dėl Saudi Arabijos diplomatiškas tvirtinimas, kad tiesų yra skausminga. Jie kovojo ir liejo kraują, bet jie tai
tam šimtmečiui. Taip pat bu
Amerikos troškimas yrabūtiat- išgyveno nepaprastas^kančias, d a r ė 3 ^ ^
gej,^,
taikos plano.
8av0
vo atidengtas vieno sustip
Tas taikos planas, atrodo, vinems įvairiausiems pla- kurių tauta užmiršti negali, savo vaikų ir savo pačių gyvy
rinimo griovys su tvirtove.
buvo priimtinas tik pačiai nams.
negali ir atleisti. Yra teorija, bes. Jie gynėsi nuo plėšikų,
Manoma, kad šis įtvirtinimas
kurią praktikuoja ir komuniz juos užpuolusių — štai kodėl.
plano autorei ir Yasser
buvo darytas prieš Rekemą.
Vis dėlto neatrodo, kad mo bausmės statutas, būtent
Arafatui.
Yra ištikę ir mūšio iš 16-jo
Saudi Arabijos taikos planas vaikai atsakingi už tėvų Katalikų tikėjimas nedrau
šimtmečio pėdsakai tarp Reke• Labai taikliai ir teisingai būtų koks nors konkretus ir kaltes, iš to seka, kad dabar džia gintis nuo piktos valios
mo
ir Prinso vyskupijos.
Saudi Arabijos taikos planą nuoširdus arabų noras siekti tinė visuomenė atsakinga už žmonių, net liepia ir skatina.
Visas pasaulis žino, kad ne
įvertino buvęs Izralio užsienio susitarimo su Izraeliu.
Po žiemos kasinėjimai čia
buvusios visuomenės nusi Lietuva užpuolė Rusiją, o Rusi
reikalų ministeris Abba Eban
bus
tęsiami, nes įvairių peri
kaltimus
(nėra
reikalo
čia
Sią
Taika Artimuose Rytuose
ja Lietuvą. Sio vieno fakto
„The New York Times" (lapkri
odų
perėjimų
atidengimai yra
teoriją
plačiau
dėstyti
—
ji
čio 18 dieną) laikraštyje. Jis dar toli. Izraeliui saugumo dar pakankamai žinoma). Todėl užtenka mūsų partizanų veiks
svarbūs
Belgijos
istorijai. Vis
tiksliai nurodo, kad „niekas vis niekas, įskaitant ir Ameri enkavedistas Gordonas ir mams pateisinti. Ginti savo
randama
įvairūs
perėjimo
Izraeliui negali pasitarnauti su ką, negarantuoja. Izraelio susi keršijo. Kerštą jis laikė ne kerš žemę, namus įr vaikus yra ne
periodai,
apie
kuriuos
archeo
o šventas
teigimu, jog Izraelis turi teisę rūpinimas ir atsargumas įvai tu, o atpildu, atseikėjimu tuo nusikalstamas,
logija
ir
istorija
turi
mažai
ži
egzistuoti" (šis „leidimas egzis riems planams yra pagrįstas. pačiu mastu, kuriuo seikėjo veiksmas.
nių, kaip pvz. perėjimas iš ge
tuoti" yra vienas svarbiausių to
ležies periodo į romėnų
Antra,
ar
savo
tėvynės
ir
krikščionybė
žydijai.
Antroje
Sadato mirtis Egipte, Ameri
taikos plano punktų). ,
periodą ir iš romėnų periodo į
Šeimos
gynimas
iŠ
tiesų
yra
dalyje,
kuri
Šiandien
prista
kos radarinių AWACS lėktuvų
ankstyvuosius viduramžius. —
Šventas
veiksmas
ar
tik
kilni
toma,
enkavedistas
pamato,
Anot Ebano, princo Fahdo pardavimas Saudi Arabijai ir
pareiga?
Sutinku
—
pareiga,
kad
kerštu
keršto
nepateisinsi.
T.
taikos planas yra tik nepapras pagaliau Saudi Arabijos taikos
tai susiaurinta „Izraelio teisė planas nei taikai Artimuose Gerų lietuvių išgelbėtas Gor bet pagalvokime — kokia
egzistuoti" santrauka garsio Rytuose, nei Izraelio saugu donas iSsigydo nuo komuniz pareiga? Mirties! Ar yra tokia
Lietuvių Istorijos draugijos jubiliejinio minėjimo dalyviai. Iš
Išmintingo žmogaus lūpos —
mo bacilų, apgaili savo veiks pareiga, kurią galėtume pava
sios 1967 metų Jungtinių mui visiškai nepasitarnavo.
kairės: prof. dr. T. Remeikis, vysk. V. Brizgys, kun. dr. I. Urbo
širdyje;
kvailo žmogaus širdis
mus, savo dvasia grįžta į dinti „mirties pareiga"? Ne,
Tautų 242 rezoliucijos. Tačiau
nas, kun. V. Bagdanavičius, A. Rūgytė.
—
lūpose.
c ..
mano nuomone, pareigos mirIzraelis ir vėl yra vienas. Izraelį.
Nuotr. J. Vasaičio.
kiti žydai dar griežčiau
baliamonas
pasisako prieš Saudi Arabijos Vienas priremtas prie jūros ir
apsuptas vaisių sodais, alksnynais. Tie išteklingi tis su vyresniaisiais. Su jų, mokinio, elgesiu ir
taikos plano „garantiją" dėl negalįs trauktis nė žingsnio
ūkininkai, — kaip pasakoja inž. Branys Prapuolenis mokslumu auklėtojai neturės bereikalingos bėdos,
Izraelio egzistencijos ir pripa atgal, nes bet koks pasitrauki
(Šv. Kazimiero aidai 4 nr.), Vaičaičio bendraklasis, išskyrus vieną didžiausią jų ydą, kad jie, lietuviai, ir
žinimo gyventi taikoje. Tai mas yra pirmasis žingsnis į
įstojęs į gimnaziją 1889 m. ir ją baigęs, — mažiau čia, prasikrapštė akis, nesiduos kuo kitu paverčiami.
nurodo Phil Baum ir Raphael sunaikinimą. Neveltui ir Begi
siai kas dešimtas ūkininkas leidęs į mokslus nors po Atsineštosios būdo savybės — tai kovos užuomazga,
Danziger
(Amerikos žydų nąs nuolatos tvirtina, kad
„niekados,
niekados..."
Jam
vieną vaiką. Vaikai, auklėti religingai, gražiais seno išsiplėtusi į atvirą pasipriešinimą.
kongreso politiniai analistai),
RYGIŠKIU
JONO
GIMNAZIJOS
pritaria
visa
tauta.
viškais, patriarchališkais papročiais, skirdavosi
Jie įstodami beveik visi, kaip ir ištisi Sūduvos
bei Leonard J. Davis (Ameri
(gimnazijoje) tylesniu, uždaresniu, ramesniu, lėtoku kaimai, lenkiškai nemokėjo, be vieno kito pašaipinkoj Izraelio viešųjų reikalų
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS
Skaudu, kad tvirčiausias
būdu, tęstinesne savo tarmės kalba. Tas kraštas dau gai kur nors pritaikomo žodžio, posakio „prose pana",
komiteto direktorius) savo laiš
kovotojas prieS sovietų norus
giausia davęs kunigų, bet ir žymių pasauliečių: J. čego počego, „kokota paukščiota", „medinacijonis
kuose „The New York Times"
Redagavo J. A u gust a it.v tė - Vaičiūnienė
užgožti Artimuosius Rytus ir
Jablonskį, Vaičaitį ir kitus...
klumpatorijum"... ir savoje kalboje beveik prigijusių
laikraštyje lapkričio 13 dieną.
vienintelė demokratinė valsty
8
Zanavykams priešingybė — linksmi, gyvi ūmes lenkybių, ir kitų barbarizmų — rusybių, vokietybių.
Davis net nurodo, kad prin bė diktatoriškai prispaustų ir
nio būdo dzūkai, vaikai mažiau derlingos, bet vaiz Jie išmokdavo lenkiškai būdami gimnazijoj iš
LIETUVIAI MOKINIAI
cas Fahdas dabar nuslėpė išnaudojamų tautų viduryje
dingos įkvepiančios gamtos, davusios didžiuosius aplenkėjusių butų šeimininkių, miestiečių, vyres
savo „taikos plane", ką jis Izraelis vis dažniau yra palie
Lietuviai mokiniai žemesnėse klasėse sudary mūsų meno kūrėjus: Krėvę, Čiurlionį, Petrauską, niųjų draugų ir, kol tikyba buvo dėstoma lenkiškai, iš
buvo pareiškęs rugpjūčio kamas vienas.
tikybos pamokų, maldaknygių, šventovėse lenkiškų
davo apie tris ketvirtadalius visų mokinių (vyresnėse Jonyną...
mėnesį Riyadh Domestic News
pamaldų, pamokslų...
klasėse
mažėdavo).
Jų
daugumas
—
Sūduvos
ūkinin
Turėtume užtat sutikti su
Kapsų lygumų, ilgoku ruožu susibloškusių su
žinių agentūrai. Fahdas ten
Abba Ebano teigimu, kad kų vaikai. Tik maža dalis vietiniai miestiečiai ar kitų Rytprūsiais, ūkininkas bene buvęs pažangiausias,
Rusiškai mokėdavo nors tiek, kiek mažiausiai
reikalavo: 1. Amerikos para
„niekas nebūtų nuskriaustas, krašto miestelių labai negausūs lietuvių tarnautojų ir imliausias, neapsileidžiąs vienas kitu (Aišbės Brič reikalaujama įstoti I-on klasėn ar prieklasin.
mos nutraukimo Izraeliui, 2.
jei Amerikos politikos tvar verslininkų vaikai. Bet ir jie buvo arba kaimo lygia ka), stengęsis iš paskutiniųjų kuo daugiausia vaikų
Dėl lietuviškos kaimietiškos kilmės, „prastos
Nutraukimo Izraelio arogan
kytojai, kurie teigia, kad jie yra gretės (giminės, pusbroliai), arba jų tėvų Šaknys leisti į mokslus. Davęs mažesnį procentą kunigų, bet mužikiškos pagoniškos kalbos", dėl kai kurių mažiau
cijos, kurios pikta apraiška
prisirišę prie Camp David netolimoj praeity maitinęsi kaimo dirvožemiu. Nors didesnį — pasauliečių, tarpe jų Kriaučiūną, Basa žibančios uniformos, apšutusio, aptrinto, išaugto, ar
reiškiasi Begino vyriausybėje;
taikos sutarties, prisitaikytų ir miestiečiai ateidavo į gimnaziją pramokę lenkiškai, navičių, Kudirką, Grinių, Pietarį, AiSbę...
per apstaus išaugimui pasiūto „Šineliuko", tūlų
Si apraiška automatiškai
praktikuotų savo ištikimybe geriau šneką rusiškai ir su kai kuriomis neva miestie
baigtųsi išpildžius pirmąjį
Nors visus sūduviečius jungė bendros būdo savy mokytojų, prižiūrėtojų, miesto sulenkėjusios „diduo
tai sutarčiai be jokių rezer čio išorinėmis savybėmis, bet tai nekliudė ilgainiui
menės" jie būdavo laikomi lyg ir žemesnės rūšies tėvų
reikalavimą, 3. Pripažinimas,
vacijų ir nugręžtų savo akis visiems susipinti į vieną lietuvišką atžalyną. Tai bės — ambicingumas, sąmojus, pašaipa, tiesumas, vaikais, girdėdavo numetamų žeminančių žodžių, net
kad Palestinos klausimas yra
nuo Saudi Arabijos politikos, Marijampolės gimnazija ir buvo vadinama Sūduvos savo v«rtės jautimas, nelinkimas bet prieš ką lanksty nukentėdavo mokslo pažangumą vertinantis pažy
pagrindas visoje Art. Rytų
tis, darbštumas... tačiau mažieji kapsukai atsineš
kuri vis dar yra toli nuo tų tikslų ūkininkų gimnazija.
mys... Tai veikiami tokių pažiūrų, ypač lenkybės
problemoje.
Nors gimnaziją lankė tos pačios Sūduvos vaikai, davo į gimnaziją tų savybių daugiausia negu kiti vyravimo laikotarpiu, kai kurie vyresnėse klasėse
ir interesų, kuriems Amerika
bet savo būdo savybėmis vis dėlto jie skyrėsi. Nuo Būduviečiai. Jie ir gimnazijoj pasirodydavo drąsesni, pasikeisdavo pavardę, pareikšmiui išsiversdami į
yra įsipareigojusi".
Vadinasi,
paskutinysis
šalus zanavykų kraštas, vadinamas kviečių aruodu, kandesni, greičiau pastebį mokytojų silpnybes, moką lenkų ar rusų pavardės tipą ar prisidėdami tik galū
Fahdo taikos planas yra nei
Mes tikime, kad visi taikos be miestų (ir be nutautėjusių miestiečių), lyg kokia juos paliepti ir prisegti pravardes. (Kudirka ir kiti, nę. (Vabalas — Žukovskis, Užubalis — Zablockis...
daugiau, nei mažiau, kaip mylėtojai pritars kovojančio, sala tarp Nemuno — Šešupės, Prūsijos ir geležinkelio nors neatsilikdavo ir sintautietis Vaičaitis).
Černius — Čemevskis, Černiauskas...) O viešumoje
Bet jie (sūduviečiai) visi nemeluoti gamtos vaikai, imdavo šnekėti lenkiškai ar rusiškai.
Trojos arklys Izraeliui apgau ištikimo taikos draugo Izrae — mažiausia paliestas svetimų įtakų, zanavykų lygu
ti. Neveltui ir generalinis lio troškimams.
mų ūkininkas, stambesnis ar smulkesnis, ir jo Seimą sveiki, turį duomenų ir gabumų mokytis, pratę iš
J. Soliflna* neatplėšiamai prisiriSes prie savo ūkio — sodybos, mažens klausyti tėvų, vykdyti jų valią, pagarbiai elg
(Bus daugiau)
Arabų lygos direktorius Chedli

Prieš kiek laiko mūsų politi
nio gyvenimo ir veiklos sfe
rose buvo
išpopuliarintas
vienas riebus gyvulėlis. Žino
ma, asmuo, kuris to gyvulėlio
vardą įvedė į derybinį žodyną
dėl jo panaudojimo dar ir
dabar turbūt gailisi.

GYVENIMAS PRIEŠ
. 4000 METŲ

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA

A

SKAIČIUOTE
Skurlum, burlum, tytum, tatum, takšt.
(Batakiai).
pasakoja")

D R A U G A S , trečiadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 2 d.

BOSTONO ŽINIOS

CLASSIFIED ADS

>lL>CELLANEOLS
B E A L
E S T A I S
D I D I N G A IR D 2 I U G I ŠVENTĖ kraštų žmonės dirbą už atgavi
mą laisvės ir vedą kovą už žmo
ninniiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiHimitiiHiiiHit
Lapkričio 2 2 d. Kristaus Kara
nių teises. Gerai būtų, kad ir ki
liaus šventėje Šv. Petro lietuvių
Nuoširdžiai dėkojame OmaBUTŲ NUOMAVIMAS
VIZITINIŲ KORTELIŲ
tomis panašiomis progomis tokie
parapijos bažnyčioje So. Bostone
h o s choro "Rambync" vadovui
straipsniai atsirastų amerikiečių
REIKALU
Draudimas. — Valdymu
b u v o pažadėjęs dalyvauti Bosto
— dirigentui Algimantui Totilaikraščiuose ir parodytų sovietų
*
n o arkivyskupas kardinolas H u m liui, Choristams, so). Irenai Sar- Vizitiniu korteliu naudojimas yra N a m ų pirkimas — Pardavimas
darbus.
berto Medeiros, atnašauti šv. Mi
kaitei-Metz ir pianistei Aldonai gražus paproty*. Biznieriai jas pla
šias, pasakyti pamokslą ir pa
J. KAČINSKO KORINIŲ
Agurkytei-Dettigh už gražiai čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
N o t a r i a t a s — Vertimai
šventinti Aušros Vartų Marijos
KONCERTAS
ir jaudinančiai atliktą progra mų atstovams turėti grasias visi*
tinęs
korteles.
stebuklingo paveikslo kopiją, ku
m ą Lietuvos Kariuomenės at
Gruodžio 5 d. 8 vai. vak. M.
Kreipkitės j "Draugo" adminis
ri padaryta iš gintaro gabalėlių
kūrimo minėjime lapkričio 22 traciją visais panašiais reikalais
LT. Cresgy auditorijoj koncerti
ir suklijuota ant lentos. Tačiau
Būsite patenkinti mūsų pataraav*
d. Omahoje.
J.
B A C E V I Č I U S
nis pučiamųjų orkestras atliks
kardinolas tik neseniai išėjęs iš
mu
komp.
Jeronimo
Kačinsko
Omahos
Ramuvėnų
vardu
ligoninės, pagal gydytoju patari
6529 S. Kedzie A v e . — 778-22S1
„Transcendentinės
išraiškos"
var
mą, dayvauti negalėjo. T a d šv.
dar kartą širdingai ačiū.
tlllllllllllllllllllllllUlUIIIUUUIUUUUMM*
Mišias atnašavo ir paveikslą pa gonams ir orkestrui, solistė dr.
Chicagos mere Jane Byrne sutinka "Santa Claus" — Kalėdų senelį.
L&.V.S.
"Ramovė"
Arti 73-čios ir Campbell — 2-jų butų
šventino
parapijos
klebonas Ingrid Gutberg, M.I.T. meno da
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Omahos SJcyr.
Valdybą
lykų
studijų
profesorė.
Taip
pat
medinis. Tik $38,500.
kun, Albertas Kontautas, kuris
ir
kitus
kraštus
šių
metų
gruodžio
mėnesį
orkest
Arti
71-os ir Francisco — 2-jų butų
yra arkivyskupo įgaliotinis — d e 
Lapkričio 22 d. programoje ve 98, dar j ą d u o s visą gruodžio
ras,
vadovaujamas
prof.
John
Cormūrinis.
Ten pat 4 butų mūr.
NEDZINSKAS,
4059
Archer
Avenue,
kanas So. Bostonui,
Dorchestedėjas P. Viščinis nurodė, kad jis mėnesį sekmadienį rytais, nuo iiiiimiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiii
ley,
išvyksta
gastrolėms
po
JAV
Chicago, UI. 60832, tel. 927-5980
Brigbton Parke — 2-jų butų mūrinis.
riui ir Mattapan. Gražų pamoks
ir toliau rūpinasi Laisvės Varpo 9 iki 10 vai. ' ir
Kanadą.
Kačinsko
veikalas
bus
Be to turime gerų rezidencinių ir palą pasakė prel. Vytautus Balčiū
S0PHIE BARČUS
programa iš W B E T stoties, ban
atliktas
Philadelphijoj,
Montreaiiliiuuillllllllltilllllllllllllllllllllllillliill
jaminių nuo 5 iki 49 butų.
nas iš Putnam, Conn.
Mišiose
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
ga
1460, o su radio
stotimi
lyje
ir
Quebecue.
taip pat dalyvavo kunigai: sale
Vienas beprotis sėdėjo už pie Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
M. A. $ I M K U S
S k a m b i n k i t teL 436-7878
W C A V sutartį turėtų pasirašyti
zietis Sabaliauskas,
Cambrigde
tų stalo ir, užuot paprašęs, siek dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
INCOME T A X S E R V I C E
KOVOTOJU PAGERBIMO
LB-nės
Bostono apygarda ar
ŠIMAITIS
REALTY
lietuvių parapijos kleb. Saulėnas
NOTA rtT P U B L I C
davo per visą stalą to, kas tik sto
Stotis WOPA 1490 AM
DIENA
apylinkė. Tokiuo atveju finansi
4
2
5
9
S.
Maplevvood,
tel.
2
5
4
7
4
5
0
ir Šv. Petro parapijos vikaras kun.
vėjo toliau.
2 9 5 1 W e s t 6Srd Street
Transliojama iš nuosavos studijos
Seniau Lietuvos kariuomenės niais reikalais rūpintųsi LB-nė,
Robertas Volungevičius.
Taip pat d a r o m i
VERTIMAI.
— T u ką, ar liežuvio neturi? — Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus.
GIMINIU iškvietimai. pildomi
šventės minėjimą mūsuose ruoš o programa Viščinis. Jei B-nės pa
paklausė jį kitas beprotis.
P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I Ir
7159 So. Maplewood Ave.,
ĮflHm.I.\NEQUS
Baigus Mišias ir pašventinus davo Ramovėnų skyrius ar vie daliniai sutiktų, tai programą pa
*itokte b l a n k a i .
—
Liežuvį
a
š
turiu,
bet
rankos
Chicago, IL 90829
paveikslą, ėjo procesija. Kleb. tos šauliai. Šiais metais platesnio ruoštų P. Viščinis ir dar apmoky-'
.mimuiniHiHHiinmiuiiimauuiiiitiiin
juk ilgesnės, — atsakė pirmasis.
TeL — 778-1543
kun. Kontautas nešė tą Marijos viešo minėjimo nesuruošta. Ra- tų tuos, kurie norėtų toje srityje |
(Iš amerikiečių tautosakos) iMiilimiiilllllliimillllllllimillllMllllliiil iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiii 10% — 20% — 30% pigiau mokint
paveikslą, o paskui ėjo jaunieji movėnai pasitenkino šv. Mišio- dirbti. Taip susitvarkius, Laisvės
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai ui apdraudė nuo SjBSSSi Ir —SSS»»
skautai, skautės, tautinių šokių mis ir savo narių su šeimomis su Varpas nenustotų skambėjęs, kai
Milo pas mus.
iš mūsų sandėlio.
šokėjai tautiniais rūbais apsiren kvietimu į Tautinės s-gos namus dėl vienų ar kitų priežasčių P.
COSMOS PABCELS EXPSKS6
FRANK ZAPOLIS
gę, L.M.F. Bostono klubo narės pobūviui. Tai atlikta lapkr. 14 d. Viščinis negalės to darbo atlikti.
2501 W. 69th St-r Chicago, D. 80829
3 2 0 8 % W e s t 95th Street
tautiniuose rūbuose, vyčiai, so- Platesnis minėjimas atliktas tik Dabar L. V. turi apmokytų ben
dradarbių,
bet
nei
vienas
jų
nesu
SIUNTINIAI
1
UETUVA
dalietės ir -Stepono Dariaus posto Laisvės Varpo radijo bangomis
Telef. G A 4-8654
S e i V — 925-27S7
legionieriai. Kai kurios organiza per dvi programas. T u o pasirū tinka imtis atsakomybės ir vado
Your applįcation may be one of the thousands lošt or
cijos ėjo su vėliavomis. Procesi pino Laisvės Varpas be jokios vybės.
Vytautas VaJantinas
rejectedt>y the INS every year. Let us heJp you find out.
jos eiseną tvarkė seselės.
talkos ar paramos iš šalies. Tas
Laisvės Varpas FM bangomis
iiHiiniHtiwiimHrtiiummmmimiiiiiii)
We II also help with your labor visa, your U.S. visapėtition
P o pamaldų klebonas pakvie parodo, kokia reikšminga yra lie plačiai girdimas. Lapkričio 15 ir
or appeal, or help you bring a relative into tfte U.S.A.
legally. Call tora free and confidential initial appointment.
tė visus vaišėms į parapijos salę, tuvių radijo tarnyba.
22 dienomis 'buvo perduodamos
Ypač įspūdingas minėjimas bu L V. bandymo pagrindu progra
kurias paruošė vyčiai, sodalietės
KILIMUS I B B A L D U S
"Ir kiti. Vaišėmis rūpinosi vikaras vo FM bangomis. T a m minėji mos iš WCAV radio stoties FM
Plauname ir vaškuojame
kun. Volungevičius, seselė Chris- mui buvo skirta 45 minutės. La banga 98 iš Brocktono. Pagal
visų rusių grindis.
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
tina,
Ivanauskienė,
Morkuns, bai vaizdžiai vedėjas Petras Viš gautus pranešimus,* iš šios stoties
BUBNYS
AŠTUNTOJI LAIDA
W h i t e , Kruopas ir visa eilė kitų. činis įvertino visus Lietuvos lais labai gerai girdėjo Worcesteris,
\ttorne\s at I a *
Tel — RE 7-5168
Suredagavo
Vyčiai šioms vaišėms paaukojo vės kovotojus, o akt. Henrikas Bostonas, Cambridge, Somerville,
H2 S. Michigan \\enue. Suite 18-*0. Chicago. II. M>60t
Joosafrina
Dauėvardlene
160 dol. Parapijos salė prisirinko Kačinskas deklamavo, buvo per net Burlington. Tad Laisvės Var
WE'RE HERE TO HELP.
miiiuiHniiiiHimwmniiMimwHiiuiiun
pilna ir visi vaišinosi bei šneku duotos partizanų dainos, vėliavos po vedėjas Petras Viščinis siūlo,
šiom dienom Draugo spaustuve
m
išleido aštuntą laidą šios populia
nuleidimo iškilmės prie Nežino kad LB-nės Bostono apygarda ar
čiavosi.
Spalvotos ir paprastos. Radijai, rios virimo knygos. J. Dauivardie•.onmiiilnimillllllMlllllllllIlMIMIIIIimtlItlIHIlimilimimillMIlllllllM
„±
Kas labai džiugu,
kad
šios mojo kareivio kapo Karo muzie apylinkė imtųsi programos finan
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
nė vėl patikslino ir pagražino šią
šventės proga bažnyčia buvo pil jaus sodelyje Kaune. P. Viščinis siniu reikalu
tvarkymą iš šios
Pardavimas ir Taisymas.
laidą naujais paruošimais.
n a įvairaus amžiaus žmonių. Bū kėlė mintį, kad lapkričio 23-ji stoties, o jis ir toliau
paruoštų
Tai geriausia dovana naujoms
M I G L I N A S TV
K A D V I L A . P E R K Ū N A S - L A GIOOONDA
TOSCA
=
tų labai miela, kad ir visais sek turėtų būti minima kaip Lietu programas ir net apmokytų radio
žmonoms ar marčioms. Daugelis
TITRANDOTf- AIDA - LA JLTVE - ANDREA CHENIER
I 2 3 4 6 W. 6 9 S t , teL 7 7 6 . 1 4 8 6 apdovanojo kitataučius supažindin
madieniais taip visi susirinktume. vos laisvės kovotojų pagerbimo tarnybai parinktus kandidatus.
CARMEN - MANON - LESCAUT - PAGLIACCi
= iHiiiiinnnininnmmnnimniiiuniinHi dami juos su lietuvišku maistu ir
diena. Ir tai būtų labai prasmin Tai rimtas pasiūlymas ir LB-nės
LATVIAI PIKETAVO
2 i t l l i o o i l M i i l M I I I t l I l t l I l M I l I l I l U I I I I I H M I U M virimu, ši knyga yra sukėlusi la
ga, teisinga ir gražu.
padaliniai turėtų tuo susirūpinti.
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
VOKIETIJOS K O N S U L A T Ą
tataučių
darbo vietose ir organiza
Stuttgart'o
Simfoninis
orkestras
RADIO TARNYBOS
LAISVES V A R P A S
ei
jose.
*
icensed,
Bonded,
Insured
Dirigentas D A R I U S LAPINSKAS
f
Kaip laikraštis „The Boston
TĘSTINUMAS
FM BANGOMIS
Užsakymus siųsti:
.
Globė" sekmadieninėj laidoj lap
T a i vieną .populiariausių plokštelių. Kaina s u persiunti- 5
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtu
DRAUGAS, Knygų Skyrius
Lietuvių radio tarnyba turi di
kričio 22 d. rašo, kad Amerikos
mu $7.95. Amerikoje. Užsakymus siųsti:
S vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
l i e t u v i ų radijo valandėlė Lais
4545 W. 6Srd Street
latviai pasirinkę piketuoti Vaka delės reikšmės mūsų visuomeni vės Varpas, bandymui davęs per
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos
O K A I i i A S . *545 VV 6Srd St.. Chicago. III 60629
Chicago, Illinois 60629
rų Vokietijos konsulatą Bostone, niame ir kultūriniame gyvenime. tris sekmadienius nroerama FM 5
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
Kaina su persiuntimu $5.85
l
nes vakar Vakarų Vokietijoj buvę I Tad labai svarbu, kad tos tarnytą galite kalbėti lietuviškai, palikite
v "e
r. .|!!;!iiuiiiiinn!iijiiiiiiHiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiMii!tiHH<i
4
Illlnoia
gyventojai pridekite dar
savo pavardę ir telefoną.
suimta 20 latvių disidentų. Apie j bos tęstinumas būtų užtikrintas.
20
centų
mokesčiams.
S E R A P I N A S — 636-2960
4 0 latviu,kurių gimtasis kraštas j Kc; ji tebėra pavienių asmenų
»iiitiuminmminmiuiiiniiiMimimmii
Latvija yra Sovietų Rusijos o k u - ' rankose, tokio užtikrinimo nėra.
puotas, vaikščioję su plakatais Tai patvirtina eilės lietuvių raprie Vokietijos konsulato. Aris- dio programų Bostone ir apylinĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
tids Lambers (vienas iš latvių I kėse išnykimas,
3palio 2 6 naujasis Amerikos a m b a s a d o r i u s Maskvoje, įteikdamas kredencialus, nurodė eilę ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Bijodamas, kad toks likimas problemų, kurių išsprendimas atneštų J A V — S S S R santykių išlyginimą. Deja, tų problemų s ą r a š e
vadovų Bostone), sakęs Globė re
VELIftVELES
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
porteriui, kad vakar Vokietijoj neištiktu ir Laisvės Varpo, jo ve nėra Baltijos v a l s t y b i ų l a i s v ė s klausimo. Tuo pačiu metu sovietų „draugiškos" delegacijos l a n k o s i dimai ir pilna apdrauda.
Visuose lietuviškuose namuose
buvęs suimtas latvių baptistų ku- dėjas Petras Viščinis dar 1976 m. Amerikoje, s i e k d a m o s sukelti t a s p a č i a s „neutralumo" b a n g a s , kurios stipriai plakasi Europoje. Priimame MASTER CHARGE ir VISA turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai
nigas su visa šeima ir dar 11 ki vasario 1 d. pasiūlė LB-nės Bos
Istorinis m o m e n t a s yra rimtas. T u r ė t u m e n e b e p a s i t e n k i n t i p a s y v i a o k u p a c i j o s
Telef. — WA 5-8063
iškabinti, bet galima laikyti ma
tų rr laikomi arešte. Jie esą suim tono apygardos tuometinei valdy n e p r i p a ž i n i m o p o l i t i k a , b e t v i s o m i s j ė g o m i s s p a u s t i A m e r i k o s v y r i a u s y b ę i r v e i k t i
žą veliavukę ant rašomojo italo.
ti sąryšy su Leonido Brežnevo vi bai, kad ji perimtu Laisvės Var- v i e š ą j ą o p i n i j ą , k a d i n e i š s p r ę s t ų t a r p t a u t i n i ų p r o b l e m ų s ą r a š ą b ū t ų į r a š y t a s i r B a l t i j o s
Galima ir net padaryti gresia kom
IIIIMIIIIIIUIIUIIllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIl
zitu Vokietijoj. O šiandien esan- j pa ir rūpintųsi jo reikalu tvarky v a l s t y b i ų l a i s v ė s k l a u s i m a s .
binaciją su Amerikos veliavukę.
ti Latvijos nepriklausomybės šven- j mu. Tas pasiūlymas buvo pakar
Amerikos Baltų L a i s v ė s L y g a šiai akcijai talkinti a n g a ž a v o į t a k i n g ą T b e Hannaford Public
Dienraščio "Draugo" adminis
tė, kai jie ją įkūrė 1918 metais.
] totas praeitais metais, o šiais net Relations firmą. Reikalinga skubi v i s u o m e n ė s finansinė parama.
tracija
gali pristatyti tokias ma
Trys valstybės: Estija, Latvija I du kartus. Iki šiol reikalas dar neŠ i a i akcijai pritariame ir a s m e n i š k a i r a g i n a m e visuomenę finansiškai ją paremti:
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
ir Lietuva rusu buvusios okupuo-. išspręstas ir nežinia,
kaip jis
Apdraustas perkraustymas va plevėsuotų jūsų ramuose.
tos II-jo pasaulinio karo metu, j sprendžiamas, jei iš viso sprenTokios vėliavos kainuoja $1.50,
Įvairių atstumų
bet JAV tos okupacijos nepri- j džiamas.
Rimtautas
Dabšys
Kun. dr. Jurgis
šarauskas
Vytautas
Kutkus
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
pažįstami. JŲ laisvės gaisras b u - !
Dabar Laisvės Varpas, pagal
Tel. 376- 1882 a r b a 376-5996
50 et. u i persiuntimą, jei gy
Dr. Adolfas
Darnusis
Vladas
Velia
Viktoras
Nakas
vęs ignoruojamas Vokietijos kon- j susitarimą su LB-nės krašto val- Algimantas
iiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii venate Illinois valstybėje). Užsa
Gureckas
Vytautas
Vidugiris
Dr. Bronius
Nemickas
sulato prie JŲ pastato, bet tuo- dyba verkia kaip savarankiškas Dr. Petras
kymus siųskite sekančiai:
Kisielius
Klevą Rūta
Vidžiūnienė
Dr. Petras
Pamataitis
jau prisistačiusi policija ir gaiš-! LB-nės padalinys, o visą atsako- Simas
iiiiiiiiiimimiiiiniiiiiiiiiiiimmtiiiHiiiH
Kudirka
Vytautas
Volertas
Dr. Antanas
Razma
DRAUGAS, 4545 W. SSrdL Si,
rininkai ir tą ugnį užgesinę. O mybę neša vedėjas Petras Višci- Saulius
Kuprys
Povilas
žumbakis
Vladas
Šakalys
Chicago, IL 69829
LIETUVOS ISTORIJOS
kai ta ugnis buvusi užgesinta, tai' nis. Jeigu jis su savo talkininkais
vyresnio amžiaus grupė tų žmo- | sugeba išlaikyti
Laisvės Varpą
VAIZDINE SANTRAUKA
niu nuėję į N e w England Life i aukštame lygyje, kodėl to negaiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimiiniiiHiiiHi
Sudarė
H a l l švęsti "Latvijos nepriklauso- lėtu padaryti bendruomenės orVILIUS I* D U N D Z I L A
mybės šventės.
ganizacijos, kaip LB-nės vietos
H a n n a f o r d projektui paremti siunčiu:
Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės
Straipsnyje rašoma apie šios! padaliniai? Juk organizacijos ir
rr
"i
Įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
šventės minėjimą ir apie Pabal- • yra tam, kad atliktų tai, ko pa- [ ] $1000, [ ] $500, [ ] $200, [ ] $100, [ ] $ . .
lius Dundzilai.
tijo valstybių okupaciją ir kad tų i vieniai asmenys negali atlikti.
Sis leidinėlis pritaikytas mūsų
A p s i l a n k y k i t e J "Draugo" sdVardas, pavardė ir adresas
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
ministraciją
i B pasižiūrėkite. 0*1
dyklų metodus.
rasite kai k ą padovanoti savo
Kaina su persiuntimu $1.60
giminėms ar draugams-.

PADĖKA

INCOME TAX

BELL REALTORS

WHERE D0 YOU STAND
WITH IMMIGRATI0N?

VALO M E

CALL 0UR HELP LINE 341-0990

Popular Lithuanian
R EC I PE 5

TERRY&FOGEL

TELEVIZIJOS

Įsigykite šią populiarią plokštelę
STASYS

AKCIJA

BARAS,

tenoras

*REMTINA

Į

P LU M B I N G

M OVI N G

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

Liaudies menas ir kitkas
Drauge'

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St.. Chicago, BĮ. 60629

ROPKSTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vakaro

i

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

Užsakymui siųsti DRAUGO
adresu,

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti j iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
vairių liaudies meno darbų: me
iiimitiiimiimiiimiiiiiiiiiiiiitmiiiuiiiiii džio, keramikos, drobes, taip
Čekius r a š y t i L i t h u a n i a n W o r l d C o m m u n i t y , I n c . ir siųsti šiuo adresu: 5620 S o . Claremont
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, pat gražiai papuoštų lėlių.
Avenue, Chicago, 111. 60636, p a ž y m i n t , kad skiriama Amerikos Baltų laisvės lygai.
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
Aukos n u r a š o m o s nuo federalinių mokesčių.
dienraitis, gi skelbimų kainos yra vi
D r a u g o " adresas: 4545 Weat
A B L L l i e t u v i ų s e k c i j o s v a d o v y b ė siems prieinamos.
88rd St.. CXtl«e«o. m . 80829
Miiiiiiiiii'niiiitiiitiimiiiiiMiiiiiMllllIflM

iMiiiiutuitiini

RENGINIAI CHICAGOJE

MŪSŲ KOLONIJOSE

ir kitų tautų kilme, papročiais,
liaudies menu, šokiais ir t. t. Pa
tinka man, kur nors trims die
noms nutyla visokie politiniai
ginčai ir bendraujama tik kultū
riniuose rėmuose, (uždrausta tu
rėti ir skleisti bet kokią raštišką
propagandą, nors žodžiu ir atsi
randa progų ir reikalo paaiškinti
amerikiečiams apie politinę kraš
to padėtį ir daromą žalą tautai
ir kraštui).
Lietuvių liaudies parodėlę
tvarkė ir prižiūrėjo: Vytautas ir
Palmira Janušoniai, Povilas Janu
šonis, O. ir V. Bikulčiai, P. Bridenbach, Rima Kažemėkaitytė,
GintaTas Dargis, Povilas Jasionis
ir kt. Tautinius šokius šoko Waukegan lietuvių veteranų grupė,
vadovaujama Stasio Milašiaus.
Akordeonu grojo R. Soliūnaitė.
Maisto skyrių tvarkė Kenoshos Racine lietuviai. Pardavinėjimo
skyriui vadovavo Balčiūnienė iŠ
Kenoshos.
Sekmadieni vakare pasibaigė
trijų dienų visų tautybių kultū
rinio atstovavimo mugė, kuriai
buvo ruoštasi ištisus metus. Atsi
sveikinome, tadami vieni ki
tiems "Iki pasimatymo kitais me
tais toje pačioje Folk Fair!"
K.

Gruodžio 2 d. — lietuvių žur- | Kg^^Mi* 13 d,
"Laiškų
sa programa buvo pravesta pasi
nalistų sąjungos
rengiamas j lietuviams" koncertas - vaka- Mihvaukee, Wisc.
gėrėtinai.
spaudos ir radijo darbuotojų I rienė Jaunimo centro didž. sa- LATVIAI PAMINĖJO SAVO
subuvimas Jaunimo centro ka lėje.
JAUNIMAS MILWAUKĖJE
NEPRIKLAUSOMYBĖS
vinėje.
Balandžio 23 — gruodžio 1 d.
Malonu pažymėti, kad lietuvių
Gruodžio 4 d. — Religinė va — Honos Brazdžionienės tapybos
ŠVENTE
jaunimo būrelis Milwaukeej«,
karonė Jaunimo centro kavinėje. paroda Čiurlionio galerijoje Jau
Gruodžio 5 d. — Marąuette nimo centre.
Šiais metais latviai iškilmingai kuris dirba visuomeninį darbą,
Parko mokyklos tradicinis ba
Balandžio 25 d. — "Skautora- paminėjo savo Nepriklausomybės didėja. Gintaras Dargis baigė
lius mokyklos salėje.
ma" Jaunimo centre. Rengia šventę lapkričio 14 d. 7 vai. va VVisconsin universitetą, gauda
— Balzeko muziejaus kalėdi Chicagos &kautininkų,-kių Ra kare "Performing Art Center". mas "Bachelor of Science" laips
nis pobūvis Liet. Tautiniuose movė.
Latvių ir jų svečių prisirinko pil nį iš chemijos ir ekonomikos ir
namuose.
— JAV LB Vki Vakarų apyg. na salė. Programą pravedė Janis ruošdamasis magistro laipsniui ir
Gruodžio 5—SI d. — šiaudi atstovų suvažiavimas Jaunimo Inveiss. Lietuvių vardu sveikino dirbdamas toli nuo MHwaukees,
ir atstovavo Jadvyga K. Dargienė suranda laiko prisidėti ir prie lie
nukų paroda Balzeko muziejuje. centre.
Gegužės 8 d. — "Grandinėlės" ir Gintaras Dargis. Po oficialios tuviškos veiklos Milwaukeeje ir
Gruodžio 6 d. — Jaunimo cen
taip pat dalyvauja Korp! Neotro tradicinė vakarienė didž. koncertas Marijos aukšt. mo dalies buvo Milwaukee's ir ChicaLithuania Chicagoje.
kyklos salėje. Rengia P U S go's latvių jungtinio choro liau
salėje.
dies dainų koncertas. Po koncerto
— Muzikos koncertas Tėviš Ryšių centras.
Džiugu būtų, kad daugiau lie
kės bažnyčioje.
Gegužės 28-29 d. — Poezijos sekė atžymėjimų įteikimas jauni tuvių, gyvenančiu Wisconsine,
Gruodžio 8 d. — 40-ji Lietu dienos Jaunimo centro kavinėje. mui, kurie lanko latvišką šešta prsijungtų prie Milwaukees lie
Birželio 13 d. — Tautos nai- dieninę mokyklą, vasaros stovyk- tuviškos veiklos.
vių diena Mokslo ir pramonės
kinimo paminėjimas Sv. Antano! U arba priklauso seminarui, kuris
muziejuje.
FOLK FAIR
Gruodžio 11 d. — Skautinin- parapijos salėje. Rengia Alto yra Michigan universitete Ir lat
viams kainuoja 3,000 dol. me
Kaip kiekvienais metaais, taip
kų,-kių Ramovės rengiama va Cicero skyrius.
tams.
Po
koncerto
visi
svečiai
ir
šįmet lapkričio 20, 21 ir 22 die
karonė Jaunimo centro kavi
Rugsėjo 25 d. — "Švyturio
nomis
Milwaukees Convention
nėje.
balius" Saulių namuose. Ren buvo pakviesti į erdvius, pačių
Gruodžio 12 d. — Pedagogi gia Cicero šaulių "Klaipėdos" latvių sudėtinėm jėgom pastatytus Center įvyko kasmetinė Folk
nio lituanistikos instituto absol kuopa.
namus vaišėms. Minėjimas ir vi Fair. Buvo atstovaujamos ir prog
ramoje dalyvavo 37 tautybės: jų
ventų vakaras Jaunimo centro
kultūrinės
parodėlės, tautiniai šo
didž. salėje.
kiai,
maisto
skyrius ir "World
— Ulinois Lietuvių gydytojų
Markei* — pardavimas įvairių
susirinkimas Jaunimo centro
"Gėles rūpestingai prižiūrime
gaminių. Visi Folk Fair skyriai
kavinėje.
ir
laistome šlapiu vandeniu''...
buvo
gausiai
lankomi.
MilwauGruodžio 13 d. — Lietuvos
kiečiai
kiekvieneriais
metais
susi
I
š "šluotos" (ištraukos iš
gen. konsulo a. a. dr. P. Daužrenka
arčiau
susipažinti
su
savo
antrokų
rašinėlių).
vardžio 10 metų mirties minėji
mas — akademija Jaunimo cen
tro didž. salėje.
Gruodžio SI d. — Naujųjų
metų sutikimas jaunimui Jau
nimo centro mažojoje salėje.
Rengia P U S Valdyba.
— Gbicagos Lietuvių operos
rengiamas Naujųjų metų suti
kimas Jaunimo centro didžiojo
vyrą JONĄ LAUCIŲ, dukterį EVANGELJNĄ KONČIE
je salėje.
NĘ su SUMA, sūnų HENRIKA su SEIMĄ giliai užjau
— "Dainavos" ansamblio Nau
čiame ir kartu liūdime.
jųjų metų sutikimas Jaunimo Per pietus gerbiama "Woman of the Year" mere Jane Byrne. Iš kaires:
tarptautinis sunkvežimių vairuotojų vicepirmininkas Donald Peters, mere
ANTANINA IR VYTAUTAS BALTRUŠAIČIAI
centro kavinėje.
Jane Byme ir sveikina Violeta Woodward (Pabarčiūtė).
BRONĖ IR JONAS BERŽANSKIAI
1982 METAIS
LIUCIJA IR ALGIS DARGUZIAI
Sausio 3 d , — "Giedokime kū
rėjui" — Izabelės Motekaitienės
A . f A.
dainavimo studijos religinių gie
smių valandėlė jėzuitų koply
DaiL, GENOVAITEI LAUČIENEI
čioje.
A. + A.
mirus, joe vyrui JONUI, sūnui HENRIKUI, dukrai
Sausio 17 d. — JAV LB Vid.
PETRONĖLE SIRUTYTE EVANGELINAIKUNGDENEI ir kitiems GIMINĖMS nuo
Vakarų apyg. apylinkių pirmi
širdžią
užuojautą
reiškia
ir
kartu
liūdi
ninkų suvažiavimas Jaunimo
LASTIENE
centre.
Union Pier, Michigan
Pranešame giinėms, draugams ir pažįstamiems, kad
Sausio 24 d. — Sol. Ginos
Lietimą
Draugija
1981 m. lapkričio 29 d. Kaune mirė istorikė, mokytoja
Capkauskienės rečitalis Jaunimo
Petronėlė
Laučienė ir palaidota gruodžio 2 d. Liudvinove.
centre. Rengia plokštelei išleis
ti komitetas.
Nuliūdę: Seserys Albina Cepėnienė,
Sausio 30 d. — V y t D. šaulių
Vera Effertienė su vyru Petru,
rinktinės t a u t šokių grupės
bei Ina ir Vytautas Uigirai
A. f A.
"Vytis" penkerių metų sukaktu
vinis balius Jaunimo centre.
Dail GENOVAITEI LAUČIENEI
Vasario 6 d. — Kr. Donelaičio
lit. mokyklų žiemos balius Lie
mirus, mielą vyrą JONĄ, sūnų HENRIKĄ su SEIMĄ, duk
tuvių tautiniuose namuose.
Mylimai motinai
rą EVANGELJNĄ su ŠEIMA ir kitus artimuosius nuošir
Vasario 7 d — Lietuvos ne
džiai užjaučiame.
A. f A. GENOVAITEI LAUČIENEI
priklausomybės paskelbimo mi
IRENA
BARZDUKIENĖ
A.
RADVILA
nėjimas šv. Antano parapijos
mirus,
STASĖ KAZLIENĖ
sailėje. Ruošia Alto Cicero sky
VERONIKA SVABIENĖ
dukterį, Korp! Giedra narę ir buvusią pirmininke EVAN
rius.
GELIKĄ LAUCTCTE - KUNGIENE su ŠEIMA nuošir
Vasario 13 d. — "Spindulio"
džiai užjaučiame ir drauge liūdime.
tautinių šokių grupės balius Jau ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL
KORP! GIEDRA
nimo centro didž. salėje.
VISUOMENININKS ir KULTŪRININKĖS
GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA
f
Vasario 14 d. — Lietuvos Ne |
priklausomybės minėjimas Ma
|
SOL. DANOS STANKATTYTfiS
|
rijos aukšt. mokyklos auditori
(įdainuota lietuviškai)
=
joje. Rengia Chicagos Lietuvių |
taryba.
Vasario 28 d. — "Margučio"
Simfonijos Orkestras Su lietuvių Operos Vyrų Choru.
|
koncertas 3 vai. p. p. Jaunimo §
Dirigentas Alvydas Vasaitis
|
centre. Programoje smuikinin |
kai Astis ir Regina Bankai.
§
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALTUS, LJKTMO GALIA,
§
Kovo 6, 7 ir 13 d. — Lietu I
CAVALERIA RUSTTCANA IR KITOS.
|
vių operos "Der Freischuetz"
Kaina su persiuntimu f 10.95, Užsakymus siųsti:
=
(Laisvasis šaulys — Vėberio) =
|
DRAUGAS,
45į5
W.
6Srd
8t.,
Chicago,
IU.
606t9.
|
spektakliai.
|
111.
gyventojai
dar
prideda
60
e
t
valstijos
mokesčio.
=
Kovo 13-14 d. — n Kultūros
darbuotojų konferencija Jauni '•l'IMIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUUIlUUIHIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIMlIlIiHIlIlMIMIIln^.
mo centre. Rengia JAV LB
Kultūros taryba.
Jr
Kovo 21 d. — "Grandies"
Mielam kolegai
tautinių šokių ansamblio kon
Richaid Sc a r r 7
certas Jaunimo centre.
A. f A. Edvardui Alkui - Alkcvioui
Lietuvio ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato.
Kovo 28 d. — Putnamo sese
Kieti viršeliai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švie
lių rėmėjų vakarienė Jaunimo
mirus, jo šeimą ir gimines nuoširdžiai už
timo Taryba, Chicago 1979 m. Leidimą parėmė lietuvių Fondas,
centro didžiojoje salėje.
šis leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiem! skai
jaučiame.
— Skautybės fondo pobūvis
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
Jaunimo centro kavinėje. Ren
timu |7.00. (Illinoia gyventojai dar prideda valstijos mokes
ANTANAS PLADIS
KAZYS RAČIŪNAS
čio 30 centų.
gia SF Chicagos skyrius.
VLADAS SINKUS
— Marijonų bendradarbių sei
Užsakymu* siųsti:
mas vienuolyne prie "Draugo''.
DRAUGAI 4545 W. 63rtf $tM
Balandžio 17 d. — Lietuvių
respublikonų Ulinois lygos ban
CMCK*
*
ketas liet. Tautiniuose namuose. V,

GENOVAITEI LAUČIENEI
mirus,

OPERŲ

MANO

ARIJOS

20DYNAS

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt.

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 2 d.
ŠUNŲ IR KAČIŲ LAIKYMAS kandžioja 100,000 rimtų sovieti
nių piliečių. Tačiau svarbiausią
Kad išgyvendintų ir pašalin šunų ir kačių apribojimo prie
tų buržujišką įpratimą laikyti žastį atidengia "Pravda": tie
šunis ir kates, sovietiniai valdo gyvuliai suėda perdaug mėsos.
vai yra sumanę padidinti šunų Jų maitinimas valstybei bran
laikymo mokestį, žiūrint pagal giai kainuoja. Nuo padidinto
šunų didumą, šunys ir katės, mokesčio bus atleidžiami šunų
esą, ligų ir nešvarumų platinto- Į savininkai invalidai, manoma
jai, o per metus šunes dar ir su- į aklieji.
T.

A. f A. JULIJA M. LINKIS
(TRAINYTE)
Gyveno Granville, Illinois.
Mirė lapkričio 30 d., 1981 m., sulaukus 72 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Kamajų parapijoje. Ameri
koje išgyveno 54 metus.
Kūnas pašarvotas Drake and Son koplyčioje, 625 Busse Highway, Park Ridge, 111. Lankymo valandos ketvirtad. nuo 2 iki 9:30
vai. vakaro. Laidojama privačiai penktadienį, gruodžio 4 dieną.
Pasiliko dideliame nuliūdime: Vyras Juozapas, 3 dukterys: Heten,
žentas Kemteth Gudina, Elizabeth, žentas Fred Johnson ir Carolyn,
žentas John Kilday, 9 anūkai, 3 proanūkai, sesuo Aldona ir svainis
Tony Whke (Vltikaitis), ir kiti giminės, draugai k Į»*J-+—^
Dėl informacijų skambint tel. 698-3368.

A. f A. ELZBIETAI DABRILIENEI
mirus Lietuvoje, mielai draugei LEOKADIJAI STADALNĮNKIKNEI netekus motinos, jos vyrui VYTAUTUI, jų
dukrai INAI PETOKIENEI su šeima, reiškiame gilią už
uojautą.
VIKTORIJA ir JURGIS JAKUBAUSKAI
Los Angeles
JUDITA ir STASYS PASKAUSKAI

Brangiai motinai

A , f A.
Dail. GENOVAITEI LAUČIENEI
iškeliavus amžinybėn, sūnų HENRIKA, jo šeimą ir visus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
L£. GAGE PARKO APYLINKĖS
VALDYBA

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

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th Av., C i c e r o
Tel. 47^-2345
AIKŠTĖ A L T O M O B I I IAMS S T A T Y T I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
JURGIS F. RUDMIN
33 l t SO. LITUANICA AVENUE

TeL YArds 7-1138-38

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS
2424 W. 68th STREET
TeL REpuMfe 7-1211
11028 Southwest Highway, Palos Hllls, Illinois
T«L §744419

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE

Tel. LAfayette 34572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

TeL YArds 7-1811

VASAITIS • BUTKUS
1448 SO. 58th AVE., CICERO. ELL.

T«i. OLympte 2-1883

Š

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. gruodžio mėn. 2 d.

Chicagoje
ir apylinkėse
OPEROS LAMINGIEJI

Lietuvių Operos laimingieji
X Po Krėvės "Raganiaus*' aštuntosios loterijos bilietai bu
pastatymo didelio pasisekimo su- vo praeitą šeštadienį operos ba
laukusi grupė jau užkviesta į i liaus metu išskirti. Penki lai
Detroitą, Clevelandą, Bostoną ir j mingieji yra šie asmenys: Dana
gal dar kitur. Taip pat vienas i Latvytė laimėjo 100 doL, bilie
žiūrovas iš Australijos dėsiąs to numeris buvo 6208 ir jį pa
pastangas grupę atkviesti į Aus rinko Leonidą Kazėnienė; Vin
traliją ir ten pastatyti lietuvių centa Plioplienė laimėjo 150
apylinkėse. "Raganius" buvo dol., bilieto numeris 17762 ir jį
pastatytas Mokslo ir kūrybos ištraukė Aldona Brazienė; tre
simpoziumo metu didžiojoje sa čiąjį — 250 doL vertės bilietą,
lėje Jaunimo centre lapkričio numeris 8604, laimėjo dail. Ada
27 d.
Sutkuvienė, kurį jai ištraukė
x šv. Rašto seminaro pagrin Vladas Stropus; ketvirtąjį bilie
dinė kalbėtoja bus ses. Onutė tą, kurio numeris 12842, iš
Mikailaitė iš Putnamo, o taip traukė Vincas Vaitkevičius ir
pat ir kun. A. Saulaitis. Juos 500 dol. laimėjo Kleopatra Shfcnbus galima išklausyti gruodžio kuvienė; o tūkstančio dol. ver
4-6 dienomis Jaunimo centre ir tės bilietą numeris 18124 ištrau
šį ketvirtadienį po 9 vai. šv. Mi kė Kazys Ožefis ir jį laimėjo
Algis Regis.
šių ryte.

CHICAGOS
ŽINIOS

ŽVAIGŽDUTĖ
a&if*

KARD. OODY LIGONINĖJ
Kardinolas Cody turi proble
mų su širdimi ir turi cukrinę.
Lapkričio 30 paguldytas į Nortawestern universiteto ligoninę
patikrinimui ir atsigavimui Kar
dinolas dabar turi 73 m. am
žiaus, šiemet švenčia auksinį
kunigystės jubiliejų. Numato
ma, kad iš ligoninės kardinolas
išeis savaitės pabaigoj.
RYŠIAI su LIBIJA
Investuojama
Northbrook
priemiesčio firma Sencom Corp.
Yra duomenų, kad ji pardavė
Libijai karo lėktuvams dalių ui
10 nuL dolerių.
ĮKLIUVO UNHOS VADAS
Vyno tarnautojų unijos vice
prezidentas J. F. Duff, čikagietis, traukiamas teisman. Įta
riamas įsivėlęs į kriminalinio
sindikato vykdomas brangeny
bių vagystes.

Rednguojm J. Plačas. Medsfegą dusti: 3206 W. 650.

GALVOSŪKIS NR. 43

BŪSIME AUDĖJOS

(Žiūrėkite brėžinį), čia nu
Sudiev, gražioji vasara. Jau
einame į Dievo Motinos para pieštos dvi skrybėlės. Parašy
pijos (mokyklą. Mums reikia kite, kurios skrybėlės kraštai
daug mokytis, neturim laiko yra ilgesni. (5 taškai).
žaisti. Šeštadieniais einame į
Šv. Ka»imiero lituanistinę mo
kyklą. Turime naujas knygas,
kuriose yra daug gražių paveiks
lų apie Lietuvą. Mūsų mokyto
ja O. Žilinskienė kurį laiką sir
go ir negalėjo ateiti į pamokas.
Mes labai jos laukėm. Mokomės
austi juostas. Man labai patin
ka austi. Tėvukas padarė man
stakles. Mano sesutė Vija no
Julytft Narbutytė, Laimutė Pauliūtė, Lina Modestaite, Audra Gydaitė, Vaiva ri, kad ir jai padarytų. Ji taip
Vygantaitė, Violeta Rūbaitė, Kristina Johnsonaite ir Dailė Grigaitytė pasi pat nori austi. Mus moko Bi
ruošusios pasirodymui mokyklos šventėje.
Nuotr. G. Ptačo rutė Kasperavičienė. Ji labai ge
rai moko. Ačiū jai! Mes bū
sime audėjos.
Jonas Minelga
visų senelių barzdos pasidaryda
vo baltos. Senukai užsidėdavo
Roma Bublytė,
ŽSįHA
baltus paltus ir eidavo į mišką
Parkais vasara išėjo
P'sivaikšcioti. Nuo jų gyvuliai Sv. Kazimiero lit. mokyklos
Su margom plaštakėm.
nebėgdavo, nes negalėjo jų ma mokinė. Clevelandas. ("Mūsų
Vaikų pasaulyje).
Rudenėlis. paviešėjo
tyti sniege. Senukai galėdavo žingsniai"
Ir — sudie jam sakėm.
matyti, kaip paukščiukai kalbė
GALVOSŪKIS NR. 41
davosi ir kaip zuikiai žaisdavo.
Atsibudom linkti rytą:
Viename dideliame name gy- j
Senukai buvo labai laimingi.
GALVOSŪKIS NR, 44
Jau ne mums užmigti.
veno penkios šeimos. Jų vardai j
Vieną
šaltą
dieną,
'kai
buvo
Pro langutį uždarytą
buvo tokie: Vilius, Tomas, An- j Parašykite, kur yra Zimbeveik žiemos; pabaiga, vienas iš
Žiūrim — kna snigti.
tanas, Petras ir Juozas. Kiek- {babwe ir kas tuo vardu dabar
senelių išėjo į mišką meškų
viena šeima turėjo po vieną ber- jyra vadinama ? (5 taškai).
Nei vėjelis 'supo gėlę,
gaudyti Jis pamatė mešką.
niuką.
Jų vardai buvo tokie: i
Ned saulutė švietė.
Meška jo negalėjo matyti ir ne
GALVOSŪKIS NR. 45
Romas,
Rikis, Benius, Vikis, j
O žiemuže^ Žiemužėte,
bėgo nuo jo,. Senis tyliai priėjo
Ranis. Kiekviena šeima turėjo j Paaiškinkite, ką reiškia. "AtoKas tave $ a kvietė?
artyn ir pagriebė meškos koją.
Meška parvirto ant žemės neži po vieną šuni, kurių vardai buvo I grąžos arba Tropikai'' (geograMANO VASAROS
nodama, kas darosi Senis ją vil tokie pat, kaip kitų šeimų ber- j finis terminas). (6 taškai),
niūkų. Pasinaudodami duotais
ko per sniegą.
GALVOSŪKIŲ NR. 21
ATOSTOGOS
paaiškinimais ir nupiešta lente
SPRENDIMAS
Meška buvo labai didelė ir le, nustatykite berniukų ir šunų
Šią vasarą aš važiavau į skau
spardėsi Senis irgi buvo sti vardus kiekvienai šeimai. 1) I Žiūrėkite brėžinį.
tų stovyklą. Man buvo labai
prus. Vilko mešką tolyn. Meš Nei vaikas, nei šuo vadinamas I
smagu, bet man nepatiko, kada
ka ėmė labiau spardytis, seniui Vikis ar Ranis negyveno Viliaus į
reikėjo valgyti kitur. Aš esu
buvo sunku eiti, bet jis vksvien ir Tomo namuose. 2) Petro šuo
Nerijos tunte, ir visos mergai
nepaleido. Meška ir senis karia nebuvo vadinamas Vikiu. 3) Ro
tės turėjo valgyti "Aušros Var
vo dieną ir,naktį. Atėjo pava mas nėra Viliaus ar Tomo šuo. I
tų" tunte. Mums reikėjo nueiti
saris, sniegas nutirpo. Meška Jis taip pat nepriklauso Beniui i
iki "Aušros VĮrtų", buvo labai
pamatė, kad ten buvo senis. Se ir Raniui, kurie taip pat nėra
nuobodu, nes "refeėjo triskart į
nis bijojo, kad meška neįkąstų, pavadinti Vffium ar Tomu. 4)
dieną nueiti ten.
ją paleido. Ji nubėgo į mišką.
Vfca kita • stovykloj buvo Jei nori pagauti didelę mešką, Benius yra vardas vaiko ar šunie3, kuris yra Tomo ir Antano
labai smagu. Paskutinę dieną nelauki pavasario!
namuose. (10 taškų).
mano palapinės mergaitės mie
gojo lauke, prįejjnazo laužo.
Audra Mockaitytė,
Man labai patiko stovykla Lemonto "Maironio" Ht. m-los
mokinė (Gintaro šalis).
kaip kiekvienais metais.
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MAN PATINKA
Taiyda Rndartytė,
Marąuette fparko lit. m-los
ATSAKYMAI
Man patinka tiek daug daly
2«kyr. mokinė.
kų, tad galiu paminėti tik kelis
1. Grandiklis (seraper). 2.
MANO GIMTADIENIS
Kaplys (dull axe). 3. Piūklas.
Mano mėgiamiausias dalykas
4. Žirklės. 5. Replės. 6. Kirvis.
Praeitą gimtadienį aš nega
yra astronomija Ji mane do
7. Kastuvas. 8. Mentė (trowel).
lėjau pasikviesti draugų, nes jie
mina todėl, kad erdvėje yra
9. Peilis. 10. Kaltas (chisel).
buvo atostogose' Išvakarėse su
daug paslapčių, kurių iki šiol
11. Grąžtas.
tėveliais
buvome
nuvažiavę
dar nesame sužinoję.
maudytis. Grjžęs, gavau dova
GALVOSŪKIŲ NR. 24
Menas yra kitas mano mė
nėlę — palapinę. Gimtadienio
giamų sričių. Aš mėgstu piešti,
ATSAKYMAS
proga —įama ir aš važiavome į
tuo išreikšdamas savo mintis.
Ellison parką. Pietų valgyti
GALVOSŪKIS NR, 42
Islandijos sostinėje Reikjavi
Nupiešęs galiu gėrėtis, ką aš
sustojome restorane. Vakare
ke
nėra dūmtraukių ant stogų,
galiu padaryti pieštuku rankoje.
(Žiūrėkite brėžinį). Siame
parvažiavo tėtė,, Vakarienę visi
Skaitymas man labai patinka brėžinyje 72 rutuliukai — sky nes visi miesto gyventojai savo
valgėme lauke. •
Skaitydamas įdomią knygą aš, lutės. Mėginkite šią plokštelę gyvenamuosius namus ir pra
rodos, palieku šį pasaulį ir gy supjaustyti į šešias dalis taip, monės pastatus apšildo karstų jų
Rimas Karklys,
Rochesterio lit. m-los mokinys, venu kitame — tos knygos pa kad tos dalys savo išvaizda ir šaltinių vandeniu.
(lituanistinis kvietimas saulyje.
dydžiu būtų vienodos. (10 taš
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Rochesteryje).
Aras Petrulis,
kų).
ATSAKYMAI
Toronto "Maironio" ht. m-los
SIENELIŲ BARZDOS
mokinys. Kanada. ("Mūsų
1) Indėnų vaikas.
Senų senovėje, Žiemos metu,
pasaulis"").
2) Septyni.
3) Arklys.
4) Jis ją įdėjo į moliūgo rūk
stą (shell).
5) Teleskopas.
6) 365.
7) Kalakuto.
8) Asilas.
9) Halloween.
10) George VVashington.

Lietuvių Operos vienetas yra
AUTOMOBILIŲ VAGYS
visiems dėkingas, kurie tuos bi
S. Muoerino, 49 ' m., buvęs
lietus platino arba patys juos
Chicagos
miesto tarnautojas,
nupirko. Jei visi būtų grąžinę,
nuteistas
4
m. kalėti ir sumokė
Opera būtų turėjusi daug dau
ti
220,000
dol.
pabaudos už ap
giau pelno sekančio pastatymo
išlaidoms padengti. Si loterija gaulingas sniego valymo sąskai
mūsų Operai pasidarė gyvybi tas, dabar areštuotas įtariant,
X Mourenn Ylaitė - Ooulter nės reikšmės Vienas bilietas — kad vogė automobilius nuo ke
jau kuris laikas dirba Las Ve- vienas doleris, jei 10 tūkst bū lių, kai jie ten buvo" laikinai pa
gas, Nev., kaip vieno viešbučio tų išplatinta, kokia tai didelė likti dėl
kultūros ir grožio salono vado būtų parama Operai! Deja, to
MIRTIS D«L STIRNOS
1 r > -i
vė. Ji yra iš Chicagos ir yra kun. I dar negalime pasiekti LoteriOrland
Parko
žmogus — jaStasio ir Jono Ylų brolio duktė, i ios bilietų platinimą vedė op.
nies
White,
31
nu,
žuvo automo
gimusi ir augusi jau Amerikoje. j iždininkas Algirdas Putlius, kubilio
nelaimėje,
kai
jo automobi
X Augustas Pretkelis, Chica- ^s labai daug dirbo, kad ši lo- lis trenkė į stirną prie 143 gat
go, m., pratęsdamas prenume ; terija pasisektu. Kiekviena tų vės ir Harlem Avę., Chicagos
ratą, pridėjo ir 8 dol. už kalen bilietų knygutė yra užregistruo pietuose. Nelaimė, jvyko lapkri
ta ir žinoma, kam ji pasiųsta;
dorių. Ačiū.
tai būtina tvarkingam atsiskai čio 28 d. 6:30 v a r y t o .
X V. THūnefienė ir Adomas tymui. Jam visi yra dėkingi už
ŠEIMOS NELAIMĖ
Viltasis, abu čikagiškiai, atvyko toki kruopštų darbą.
Wayne Belford, Richton Par
į "Draugą" ir įsigijo naujausių
Operos
balius
praėjo
puikioje
ko
gyventojas, turi daug nelai
leidinių.
nuotaikoje. Antrojo kaimo ar mių. Jo žmona serga vėžiu ir
X A. Ruzgas, St. Hyacinthe, tistai atliko labai visiems pati artėja prie mirties. Gydymo išP. Q., Kanada, pratęsė "Drau kusią naują programą. Buvo 'aidų susidarė 30,090 dot Ben
go" prenumeratą su 12 dolerių pagerbti tie, kurie išdainavo ir drovė, kūmoje dirbo, palalrė,
auka. Nuoširdus ačiū už lietu- išdirbo operoje 25 metus. Tad kad jo šeimos gydymo išlaidos
operos chormeisteriui' Alfonsui perdaug apsunkina, apdraudą ir
yįpkos spaudos vertinimą,
Gečui ir dainininkams Petrui ii atleido iš tarnybos. Skolinin
X Leeaas Kezeoios, vVilloČelkiui, Vladui Stropui ir Vincui kai grasina atimti, beveik viską,
wick. Ohio, Alfonsas Juška,
Vaitkevičiui buvo įteiktos spe ka turi. Jam reikia rūpintis ke
Sterling Hts., Mich., prie pre
cialios operą primenančios dova turiais vaikais, nuo 2 iki 10 m.
numeratos mokesčio pridėjo ir
nos. Vaclovas Momkus vadova Neturi $ ko Įmokėti nuomos.
po 10 dol. aukų. Labai ačiū.
vo baliaus paniošimui, o jam Dabar $s gavo pardavėjo tar
X V. Naruševičtas, Ont.. Ka talkininkavo Rūta Graužiroenė, nybą ir ieško ištaigų paramos.
nada, atsiuntė 9 dol. Po 8 dol,: Valė Zadeikienė, Jonė BobinieMERft ATOSTOGOSE
Silvija A Aleksiūnas, Indian nė, Regina Vaitkevičienė, Jurgis
Head Park. m., A. Vaičiulis, Vidžiūnas ir Vytas Kazlauskas,
Po kalėdinio parado, įvykusio
Chkago, UI. Visiems labai ačiū. kuris visada ateina Operai į sekmadienį Chicagoje, mere J.
talką.
Byrne su savo .vyru Išvyko į
x Už a. a. Paulių Augin 21
mirties metines minint Sv. Mi
Labai malonų mostą parodė Phoenk, Ariz. 12-kos dienų
šios bus atnašaujamos gruodžio Operai Antrasis Kaimas, kuris atostogoms.
6 d. 12 vaL T. Jėzuitų koply atsisakė jiems priklausančio
UfcMUSfi TRAUKINYS
čioje,
(pr.). honoraro. Sekantis Operos ren
R. Lewis, 23 m., su savo mer
ginys bus Naujų Metų sutikimo
X Illinois l i e t Gydytoju ir
gina
gėrė tavernoje, Chicagoje.
balius Jaunimo centre ir po to
Dantų Gyd. dr-jos ir Moterų Paįsivėlė
į muštynes ir buvo iš
kovo 6 d. ir naujos operos prem
gelbinio vieneto susirinkimas
prašytas
laukan. Tęsė mušty
jera.
V. R.
įvyks gruodžio 12 d., šeštadienį,
nes gatvėj, paskiau metėsi į ki
4 vai. popiet Jaunimo centro
tą pusę, peršoko tvorą ir pate
kavinėje, S620 S. Claremont
ko ant bėgių, kur paslydęs par
X DaiL Ada Sutkuvienė, HoAve., Chicagoje. Visus gydyto
krito. Bandė stotis, bet tuo me
mewood,
HL, užprenumeravo
jus, dantų gydytojus, ponias,
tu užlėkęs traukinys jį suva
"Draugą"
vieneriems
metams
medicinos ir odontologijos stu
žinėjo.
dentus kviečiame dalyvauti. savo dukroms — Danutei ir Vi
NUSOVfc UŽPUOLĖJĄ
Rezervacijos būtinos. Apie da lijai, kurios studijuoja Loyoios
universitete.
Ta
pačia
proga
lyvavimą prašome pranešti iki
Sekmadienio vidurnaktį Graygruodžio 5 d. Aldonai Grinienei pridėjo ir auką. Ačiū.
lin Mardis, 17 m., bandė apiplėš
tet 799-6258.
(pr.).
x 2Sna Žukauskas, Manche- ti Amcs Hoye, 33 m., gyvenantį
ster, N. H., atsiuntė 6 dol. iDr. 5323 S. Federal St, Chicagoje,
x Neprigirdintiems — Ne
Eug. šilgalis, EucUd, Ohio, — 5 kai jis ėjo aukštyn laiptais mie
mokamai klausa patikrinama \
dol. Po 3 dol.: V. Marcinkevi sto butų kolonijoje. Hoye iš
trečiadieniais ir penktadieniais:
čius ir Pranas Gylys. Visiems trūko iš užpuolėjo ir bėgo laip
nuo 10 v. r. ild 4 vai. popiet,
ačiū.
tais į savo butą. Užrouolėia* vi
šeštadieniais nuo 10 ild 12 vai.
josi. Įbėgęs į savo kambarį 4
x Petras Matiokas, Rocheadresas: 3042 We«t 63rd St.,
aukšte Hoye pagriebė revolverį
Chkago, Illinois. TeL 776-3189. ster, N. Y., atsiuntė 10 dol. už ir užpuolėją nušovė. Prokuro
Parduodami ir taisomi visų fir kalėdines korteles. Labai ačiū. ras dėl to nekelia bylos — nu
mų klausos aparatai. Baterijos
x Chicagos lietuvio Venesue šovė gindamasis.
už pusę kainos. Zenith firmos los draugija per Hiacintą SuPINGA PALŪKANOS
ausiniai aparatai. Robsrt Steas- vaizdį įteikė 10 dol. auką "Drau
Continental bankas Chicagoje
land & Associates, 950 Lake go" paramai. Labai ačiū.
iš didžiųjų skolintojų ims 15.5%.
St., Oak Park, m. Atdara tik
x Dr. Bronė Motušienė skai-: Taigi palūkanų Sygis krinta
pirmad. ketvirtad. ir ieitad.
TH. 848-7125.
(sk.) tys paskaitą Kristaus Karaliaus Pradedant gruodžio 1 d. šią sašventės minėjime gruodžio 6 d., vaite už 6 mėnesių indėlius paX Dengiame ir TSIMUIMI vtoo sekmadienį, po pamaldų 11:30 lūkanos taupymo bendrovėse
rtMų stogo*. Už savo darbą vai. ryto gvč. M. Marijos Gimi- Į sumažėjo flri 11.274%. Cragin
«rarantuojame ir esame apdraus mo parap. salėje. Bus progra- Federal paskolų bendrovė pati Skambinkite Arvydui Kietai j ma ir kavutė. Visus kviečia nkelbė nuosavybių pirkėjams
trt. 434^9655 arba 7S7-1717. j Lietuvių Katalikų Federacijos i numušanti nuošimčius nuo 17%
( • k . ) . '44-tas skyrius.
Į iki 15%%.

X V. PHoplys, S. Plioplys, V.
Aleksa ir J. Mikužis, studentų
orkestrantų "Dead Freddie"
grupė, gros jaunimo šokiams šį
penktadienį, gruodžio 4 d., 7:30
vai. vak. Jaunimo centro apati
nėje salėje.

Isteiętos Lietuvių Moky+oįų Sąjungos Chicagos skyriaus
CaJcago, BL 60629

•

LIETUVIŲ TAUTOSAKA
—
—

Tamsu.
Išsišiepk ir pamatysi.

— Sąla
— Vyrai baloj kuolus kala

Baisioji naktis

Piešė Danute Penčylait*. Kr. Donelaičio m-los mokine.

— Sušalau.
Turkijoje pirmoji moteris 1968
— Per šventą Joną tokių sumetais baigė mokslus ir tapo šalelių pilni ravai (grioviai)
1
teisėja.
(Kuktiškės).

