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LENKŲ KOMUNISTŲ

DAR VIENAS PAVOJUS
(Tfanyt)
Palyginus su prieškarinio lai
kotarpio 1924, 1927 m. gimimų
skaičius Lietuvoje 1000-čiui gy
ventojų sumažėjo 'beveik dukart:
gimimu koeficientas krito nuo
29,4 iki 15,5. Pradedant 1960 m.
gimimu skaičius Lietuvoje pasto
viai mažėja, mažėja ir natūralus
gyventojų prieauglis, kuris per
pastaruosius 18 m. 1000-čiui gy
ventoju sumažėjo beveik tris kar
tus: natūralaus prieauglio koefi
cientas krito nuo 14,7 (1960 m.)
iki 5,7 (1977 m.). Per pastaruo
sius keliolika metų Lietuvoje prigiljo taisyklė —vienas arba du
vaikai. Turintieji daugiau vaikų

•

KOVA DĖL VALDŽIOS

— lyg pajuokos objektai (negud
rūs, nemoką gyventi).

Kairieji reikalauja bausti nuosaikiuosius
Varsuva

—Užsienio spaudos | ti, kaip nubausti prieš 1980 m.
žiniomis, Lenkijos komunistų par- rugpiūčio mėn. buvę vadai. Raš
tijos viršūnėse vyksta kova dėl į te pasisakoma prieš karinės padėpolitinės linijos. Atsirado "stali ties per greitą atšaukimą, prieš
nistų" grupuotė, kuri pusiau at skubėjimą paleisti valdžios prievirai kritikuoja generolo Jaru- šus, prieš "Solidarumo" atgaivizelskio "revizionistus". Tarp tų ; nimą, prieš per didelę draugystę
"vanagų" atvirai veikia tik Al- j su Vakarais.
bin Sivvak, politbiuro narys. KaiPartijos
vadovybei
artimi
bama, kad jis turi daug rėmėjų į sluoksniai atidengė korespondenVaršuvos skyriaus vadovybėje, So-1 tams, kad kairiųjų jėgos partijos
fcialinių Mokslų Aukštesniojoje į viršūnėse gan stiprios, nors niemokykloje, kurią prižiūri partija kas nedrįsta išeiti į atvirą kovą
ir vidaus reikalų ministerijoje
su generolu Jaruzelskiu. Partijos
Jau pernai griežtesnės linijos politbiuro posėdžiuose kyla ašt
reikalavimv pasirodė Poznanės rūs ginčai. Kartą Spiwakas pava
ir KatowicŲ skyriuose. Už griež dinęs Kubiaką "Amerikos CIA
tesni "socializmo priešų" tvarky agentu", tačiau vėliau atsiprašęs.
lCCO-čiui. gyventojų
mą pasisakė minėtos Socialinių Kairieji lenkai komunistai esą
natūralaus
Mokslų mokyklos direktorius gen. susispietę aplink pradėtą leisti par
nirimų
ginimų
r.etai
prieaugio
Norbert Michta, politinis armi tijos žurnalą "Rzeczy\vistose".
— Naujasis Suomijos preziden jos komisaras, ir Varšuvos sky Netrukus laukiama partijos cent
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tas Koivisto pakvietė socialdemo riaus sekretorius Stanislaw Ko- ro komiteto sesijos, kurioje lau
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Padeda ginčai socialdemokratų tarpe
kratą Kelevį Sorsą sudaryti mi- ciolek.
kiama aštrių ginčų ir galbūt pa11,1
21,9
10,8
1952
nisteriy kabinetą iš keturių par
Prieš savaitę Varšuvoje pasiro- į sikeitimų valdžios viršūnėse. Tarp
Londonas. — Praėjusią sa tusi toliau, partijom vade gali tap
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paskelbti
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1954— Lenkijos keleivinis lėktuvas, platforma". Čia reikalaujama su- Į ski, kuris jau kandidatavo pakeispatekusi
į
parlamentą
Crosby
ra
viešosios
opinitjos
tyrinėjimai,
ku
9,2
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skridęs iš Varšuvos į Wroclawą, grįžti prie "tikrojo" marksizmo — ! ti. . liepos mėn. sesijoje S. Kanią.
rie parodė, jog staiga sustiprėjo jone, netoli Liverpoolio.
8,2
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12,0
premjerės Margaret Thatcher kon
Kai naujoji partija ir jos libe pasuko iš kelio ir nusileido Berly leninizmo, baigti visokius revizi tačiau buvo atmestas- Dabar jis
8,8
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servatorių partija. Šiek tiek atsi ralai partneriai nesugeba susi no Tempelhofo aerodrome, kurį onistinius bandymus. Raštas tie bando sugrįžti į pirmąsias eiles.
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22,8
sparno
14-,6
gavo darbiečių partijos populia tarti ir neišjudins balsuotojų ma administruoja amerikiečiai. Čia siog kaltina "dešiniojo
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jo
šeši
giminaičiai
22,7
elementus", kurie siekia kažkokių
13,7
rumas ir labai nusmuko pernai sių, britų balsuotojai ateinančiuo
7,8
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pasiprašė politinės globos. Vaka minoru, flirtavimo su valstybės
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Popiežius Nigerijoj
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keleiviai,
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beralų partija, kuri pernai lapkri 1984 metų pavasarį, gali sugrįžti
kenkėiais. Tuos "liberalus" platIbadanas. — Popiežiaus vizi8,7
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čio mėnesį britų apklausinėjimuo prie savo tradicinio pasirinkimo ti gnžo namo Keleivių tarpe bu- I forma' ^
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se surinko 44 nuoš. Tarptautinis — konservatorių ar darbiečių. Jei vo ir du ginkluoti saugumo m i l i - ^ v a d o v y b ė S j bet ir nubausti, s p a u d a p a s k elbė kad aerodrome
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opinijos tyrimų institutas patyrė, padėtis nepasikeistų iki to laiko cinmkai. Lakūnas paaiškino ke-, n e s H e bausmės nusipelnę. Tarp j į f r į s u ė m ė tris asmenis su
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kad konservatorių partiją remia socialdemokratų —liberalų .koa lemams, kad del blogo oro
r a s i ž e n g u s i Ų m i n i m i v i C e P rem- j paslėptais ginklais. Vienas gink-buvo v pprasižengusių
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33 nuoš., naują socialdemokratų licija galėtų laimėti parlamente neįmanoma nusileisti Wroclawe.
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naluotas vyras suimtas stadijone.
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jeras M Rakowski
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1967
—liberalų koaliciją — 34 nuoš. daugiausia 50 vietų. Konservato
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- Tunise Arabų Lygos r n i n i s - j r i a i K B arcikowski ir Hieronim kur popiežius laikė Mišias.
1968
8,3
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ir darbo partiją — 31 nuoš.
9,3
riai tikisi, kad iki rinkimų vaisius teriai pasmerkė Amerikos politiką
Vakarienėje su Nigerijos vys
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u b i a k ? b u v ę s p a r t 5 j o s sekretorius
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Viduriniuose Rytuose ir žadėjo KA.
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nešti
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griežta
ekonominė
VVerblan,
dabartinis
seimo
vikupais,
kurių yra 32, iš jų 26 juo3,9
1970
17,6
Socialdemokratų veikėjai aiški politika. Infliacijai, nedarbui su stengtis išmesti Izraelį iš Jung
8,7
cepirmininkas.
Kairieji
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į
di,
popiežius
kalbėjo apie musul
8,5
1971
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na, kad smukimą sukėlė ginčai mažėjus, konservatorių vyriausy tinių Tautų.
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monų kritiką, kad katalikybė ban
9,1
1972
17,0
partijos viduje. Kada vyriausybė bė gali laimėti rinkimus. Spauda
— JAV vyriausybė gali par
7,9
pirmąjį
sekretorių
Stanislavą
Ka
do užgniaužti tautinę afrikiečių
9,c
16,0
1975
pasiūlė darbo įstatymą, naujosios pabrėžia, kad vienas Londono la duoti Venecuelai 24 lėktuvus F
7,0
kultūrą,
kad tai — "baltųjų" re
nią.
9,0
1974
15,9
partijos nariai nesusitarė, kaip už žybų agentas jau skelbia konser — 16, nes Kongresas nesiprieši
6,9
Šie "nuosaikieji", sakoma "sta- ligija. Bažnyčia atneša Kristų, ji
9,5
15,7
1975
6,2
jį balsuoti. Keturi partiįjos steigė vatorių partiją nežymiu favori nę šiam pardavimui.
linistų"
manifeste, privedė parti neneša jokios kultūros, pasakė po
9,6
15,7
1976
jai, visi buvę darbiečių ministe- tu laimėti rinkimus.
5,1
—JAV ir Marokas paskelbė
ją
ir
visą
sistemą prie mirtino pa piežius.
15,5
9,8
1977
riai, balsavo už įstatymą, nors
susitarimą steigti jungtinę kari
5,7
Korespondentai rašo. kad Ni
buvo aišku, kad jam nepritaria
nę ikomisiją, kuri numatys susto vojaus, už tai jie turi būti nubaus(Mokslas ir gyvenimas, 1978, nr. 12, p. 13)
gerijoje
Vakarų įtaka labai ryški.
Iranas nenori
darbininkų unijos. Iš 27 naujo
jimo vietas Maroke Amerikos ka
Net
katalikų
giesmės sukurto?
(Bus daugiau)
sios partijos narių parlamente
rinėms jėgoms.
Pasirašytas ir Prezidentas Reaganas
pagal
žinomas
anglosaksų melo
erzinti
Maskvos
penki balsavo prieš, o iš kkų daug
abiejų šalių kultūrinio bendravi
dijas- Daug giesmių giedamos lo
ramina Izraelį
susilaikė nuo balsavimo, sakyda
Maskva. — Irano energijos mi mo susitarimas.
tyniškai. Popiežius savo kalbose
mi, kad jei socialdemokratai no nisteris Hasan Ghafuri — Fard
Washingtonas. — Prezidentas
— JAV pašto valdyba paskelbė,
. - . . . - _!" j pabrėžia, kad kiekvienos tautos
Darbininkų vadai
Lenkija svarsto
ri laimėti britų darbininkų klasės Maskvoje viešėjo visą savaitę ir j kad 1981 m. paštas turėjo'588 mil Reaganas atsiliepė
1 Izraelio par- f . _
_ v. .
. .
balsus, jie neturi išeiti prieš dar pasirašė naujas sutartis. Sovietai' &0\ nuostoliu. Deficitus valdyba 1
1 • -JTZJ „,„-om;rT^ kultūra Baznvciai vra brangi ir
siūlo savo planą
unijų ateitį
bininkų interesus.
padės Iranui užbaigti dvi elektros j t u r i j a u 1975 m. Tik 1979 buvo lamento kreipimąsi, nurammda-.
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Varšuva. — Lenkijos ministesu
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Ame,
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r
- Z*JAV
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parla
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ir
ginčai
tarp
socialdemokra
ris S. Ciosek, kurį kelis kart yra sidėjo darbininkų federacijos va
katalikų
ceremonijų
praktika.
tačiau po revoliucijos buvo nu reso leidimo išleisti 250,000 dol. mentas vieningai2 -išreiškė
J L ~gilų
* ^ Usu- I no Nigerijos vyskupus SUĮUsutikęs su "Solidarumo" vadu dų posėdžiai. Darbininkų unijų tų ir liberalų. Artėjant parlamen
traukta.
Sovietai
pirks
Irano
naf
gražias
savo tautos
vertybes
Gvatemalos
karininkų
apmokysirūpinima
dėl
gvnybos
sekretoRagina
nutraukti
Walesa, pareiškė koresponden vadai nepakvietė darbo sekreto to rinkimams, tos dvi partijos ne
tos
ir
parduos
savo
gaminių.
Ira
mui. Karinė parama, dėl žmogaus! riaus Weinbergerio pažadų Jortams, kad nebus jokiu derybų su riaus Raymond Donovan. Suva susitaria, kur ir kuriuos iškelti
no
ministeris,
korespondentų
klau
teisių laužymo, Gvatemalai b u - | d a n u į parduoti jam priešlėktuvijavu pardavimą
Walesa, tol, kol jis reikalaus sa žiavimą aplankė viceprezidentas kandidatus. Partijų centro posė
siamas,
ar
jis
kėlė
Afganistano
vo
nutrukta
1977
m.
niu
raketų
ir
kovos
lėktuvų.
Pardžiuose klausimai daug lengviau
vo patarėjų, kad ir jie dalyvau Bush.
Chicaga. — Buvęs Lenkijos
— Kinijoje prasidėjo komunis- j lamento balsavime 88 — 3, se ambasadorius Japonijoje Z. Ruišsprendžiami, tačiau
atskirose klausimą savo susitikimuose, at
tų derybose. Ministeris pasakė, kad
Taryba paskelbė savo ekono vietovėse gunku palenkti vieti sakė, jog Afganistano neminėjo, tų partijos narių valymai. Vien j šiems susilaikius, tik trys komuateities unijos, kuriu pagrindus
rarz pasakė, kad Amerika veda
nes Sovietų Sąiunga esanti Ira tik mašinų statybos ministerijoje n i s tai balsavo prieš pareiškimą.
vyriausybė svarsto, bus organi minį planą, pasmerkė prezidento nius politikus, kad jie atsisakytų
sau kenksmingą politiką, didin
nui draugiška valstybė ir jos ne atleisti 276 darbuotojai.
Premjeras Beginąs savo kalbo dama lėšas gynybai, tačiau iš
zuojamos pagal profesijas, o ne Reagano programą, kuri "apdo vieno kandidato ir priimtų kitą,
užmiršta kartais jiems visai nepažįstamą reikia erzinti— Zimbabvėje skyla valdan je statistiniais duomenimis įrodi kitos pusės, stiprindama komu
vaivadijomis ar apskritimis, kaip vanoja turtinguosius,
bedarbius,
baudžia
mažumas,
ig
žmogų. Spauda šiuos dviejų par
Kim. Petras Butkus čioji koalicija. Premjeras Mugabe nėjo, kiek daug ginklų arabai nistinį bloką, kuris pergyvena dibuvo organizuotas "Solidarumas".
apkaltino Liaudies unijos vadą. e a u n a g Rytų ,r Vakarų- Ginklai ^ . ^ s u n k u m u s h p r a d ė j o i r t i
Unijos narius jungs jų profesija, noruoja vargšus i r naikina dir tijų ginčus plačiai išgarsina ir tai
bančiųjų,
senelių
ir
skurdžių
ap
palieka
skaitytojų
tarpe
įspūdį
Nkomo,
kad jo ūkiuose steigia-, Jordanui sudarytų didelį pavojų Užuot skynisi 33 bil. dol. gink
jų darbo charakteris, o ne politi
- monsinjoras
saugą".
Karinėms
išlaidoms
lė
ka, kas jungė "Solidarumo" na
kad tos dvi partijos nėra naujų, | Australijos lietuvių kapelionų pir mi ginklų sandėliai. Mugabe pa-'Izraelio saugumui, nes Jordano lams, Amerika išmintingiau pa
šas unijų federacijos AFL — CIO
rius, pasakė Ciosek.
idealistiškai nusiteikusių žmonių mininkas kun. Petras Butkus už j vadino Nkomo "gyvate, kuriai | n u o Izraelio neskiria jokia Sina- darytumei tuos pinigus sumokėtų
taryba siūlo imti iš didžiųjų kor grupės, bet tie patys senoviški! darbą lietuvių ir kitataučių tarpe j reikia sutriuškinti galvą'.
jaus dykuma, esanti tarp Izraelio Amerikos ūkininkams, kad jiems
Lubline sugautas 20 metų vy
poracijų mokesčius. Taryba skel "politišenai", savanaudiški, i-^š- mpiežiaus Jono Pauliaus II-jo bu
— Audringoje jūroje, netoli; įr Egipto. Jordanas jau dabar nereikėtų parduoti javų Sovietų
ras, kuris metė gazolino bombą i
bia,
kad
bedarbių
Amerikoje
yra
Kanados.
ką tik patogių politinių vietų. vo paaukštintas monsinjoro titu ,
Feliksui Dzeržinskiui pastatytą
J f ^ i r i £ ! V " S * ^ J Z i r 0 S S P I Sąjungai, efektas būtų daug didėsne
9.3
milijonai,
ką
vyriausybė
j pastatyta naftos
gręžimo s t o - j ] e k t u v u i r 700 artilerijos pabūk- nis Rytų — Vakaru konkurencipaminklą. Sis lenkų kilmės bolše
Socialdemokratams kenkia ir ] u .
pripažįsta,
bet
pridėjus
laikinai
Msgr.
Petras
Butkus
yra
gimęs!
tis,
žuvo
84
žmonės.
Stotis pn-jlų, pasakė Beginąs, primines, kad joje. pasakė ambasadorius, pabovikas buvo sovietų saugumo vir
tai, kad jie vis dar noturi vieno.
dirbančius,
visai
darbų
neieškan
~
'
klausė
Mobil
Oil
Canada.
rūgščio mėn. Reaganas iam pažą - ! ges į Vakarus po karinės padėties
aiškaus vado. Juo pripažįstamas; 1914 m. sausio 9 d. Baigės Tel
šininkas. Policija surado 13 svarų
čius,
dirbančius
tik
trumpas
va
toli
dėjo išlaikvti Izraelio k o k y b i n ę I J ^ J - - . 1 .
— Kolumbijos upe]e, net
Roy Jenkins, buvęs Europos Rin-I šių kunigų seminariia. 1938 m.
bombą gazolino stoty ir ją išar
'
. , , . . T J u i Lenkijoje paskelbimo,
landas
ir
dirbančius
už
menkes
persvarą ginklų sntyie. Jau dabar;
^J ^
Portlando,
užsidegė
javų
prikrau
kos
prezidentas.
Pernai
jis
bandei
balandžio
16
d.
buvo
įšventintas
dė. Sprogimas būtų padaręs daug
nius
atlyginimus,
tokių
ameri
arabai
turi
1.400
modernių
kovosi
patekti į parlamentą, kandidatuo-i kunigu. Dirbo įvairiose parapijo- tas Vakarų Vokietijos laivas, su
žalos miesto centre.
kiečių susidarytų apie 16 milijo damas konservatorių rajone VVar- Į so Telšių vvskupiioie. buvo gim- žeisti šeši.
lėktuvų, pasakė premjeras.
KALENDORIUS
Ciosekas pasakė reporteriams,
nų.
.
Vakario
17 d.: Aleksijus, Jurgiringtone.
Jis
buvo
nugalėtas,
I
naziios
kapelionas.
Nuo
1949
m.
Policija suėmė 10 moterų,
kad VValesos ateitis, kaip ir viso
—
Sirija
pagaliau
pripažino,
ta,
Vaišvilas.
Vildė.
Korespondentams pastebėjus, nors gavo daugiau balsų, negu ti-Į darbuoiasi visu uolumu Sidney, kurios lipo per tvorą į Baltųjų Rū
"Solidarumo", priklausys nuo jo
Vasario 18 d.: Simeonas, Ber
elgesio. Jei jis supras nauju laikų kad buvęs federacijos prezidentas kėtasi. Šį kartą jo kandidatūra iš-Į Ąustralnoiomų sodą. Jos reikalavo moterims kad šiauriniame Hama mieste
nadeta,
Lengvinas, Gendrė.
kelta
darbininkų
rajone
Hillhead,
vvksta
kovos
su
"ekstremistinė
reikalavimus, galės sau gyventi, George Meany visada remdavo
lygių teisių.
tačiau, jei jis bandys pasipuošti gynybos biudžeto padidinimą, netoli Glasgovo. Rinkimai. įvyks
— Irano vvriausvbė įstreme
— Tapomi psiebiatrai tiria la- mis skruzdėlėmis", kaip sukilėlius
Saulė teka 6:45, leidžiasi 5:25.
laurų vainiku, jis pralaimės. Val taryba atsakė, kad federacijos gegužės 6. Jenkins, laimėję: šią 1anonų koresoondenta. uždarė kūną, kuris kaltinamas lėktuvo! pavadino informacijos ministeris.
ORAS
džia paskelbė, kad šeši dienraš tradicija remti stiprią gynybą ne vietą, užsitikrins socialdemokratų | gfrlii a<rentūra Kvodo. Dabar nelaime, kurioi žuvo 24 keleiviai. Į15 miesto Musulmonu Brolijos
Debesuota,
gali lyti, tempera
čiai, kurie buvo uždaryti, greit reikalauja remti biudžetą, kuris, ir liberalų koalicijos vado vietą, j Irane iš užsienio agentūrų veikia. Jis, lėktuvui leidžiantis, staiga j kovotojai pasitraukė į kalnus, kur
tūra dieną 40 1., naktį 30 1.
vėl pradės eiti.
įjungė atbulinį bėgį.
slapstosi olose.
finansuojamas neteisingai.
j Jei jis nelaimėtų, varžytinės tęs-' tik Agerce France—Presse.
Dar viena nelaimė: Lietuvoje
nuo 1964 m. pradėjo pastoviai di
dėti mirtingumas. Nepriklauso
moję Lietuvoje mirtingumas visą
laiką mažėjo: 1938 m. jis jau buvo
beveik toks pat (12,6 1000-čiui
gyv.), kaip 1950 m. (12,0). Po
karo mirtingumas Lietuvoje ma
žėjo iki 1964 m., o nuo tada jis
beveik pastoviai didėja (miršta
mumo
koeficientas
padidėjo
nuo 7,5 iki 9,8). Mirštamumo
koeficientą didina pastaraisiais Popiežius Jonas Paulius II-sis Nigerijoje labai saugomas policijos ir kariuomenės. Nigerijos vyriausybė bijo,
kad
metais padidėjęs savižudžių skai nebūtų pasikėsinimų prieš svečio gyvybę. Policija suėmė keturis asmenis, kurie turėjo paslėptus ginklus.
čius, alkoholizmas ir venerinės
ligos.

Sustiprėjo britų
valdžios pozicija

TRUMPAI
1$ VISUR
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SKAUTININKIU-Ki;

RAMOVE
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

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

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

-

•-•r

KAZIUKO MUGEI

RUOŠIANTIS

" L a i m i n g i Los Angeles liai buvo įrengę "Šarūno me
skautai", galvoju drebėdama nę", "Kelionę į mėnulį'• Prieš
rūsy nuo šalčio. Kaziuko mu dešimtį metų n a u j a s skautų vy
gei ruoštis jiems nešalta, net čių būrelis įrengė prancūzų sti
pati mugė vyksta lauke - para liaus kavinę. J ų draugės —
pijos kieme. Tai. kad galėtume vyr. skautės pasiuvo margas
Chicagoje taip gerai turėti! staltieses, o vyčiai, "varlytes"
Mes čia per pačius šalčiausius prisisegę, vaišino svečius. Da
mėnesius tūnom rūsiuose prie bar to būrelio vyčiai — 3. R. Rupjūklų.
pinskas - t u n t i n i n k a s , ps. G.
Ruošiam jau 24-tą mugę. J i Matutis - stovyklos admiriiskasmet ta pati ir kasmet kito tratorius, s. G. Plačas - LSS
kia... Tiek metų dirbant gal tu Tarybos n a r y s .
riu teisę keliems prisimini
Mugei dirba n e tik vyres
mams...
nieji,
savo pareigas turi ir jau
Nuo pirmosios mugės visi
niausi.
Paukštytės sueigoje nu
tuntai žinojo, kad atidarymui
dažydavo
m a i š u s pirkiniams,
kviesime ne ką kitą, tik mieląjį
o
mugėje
juos parduodavo
Konsulą dr. P. Daužvardį. Ir
kas metai jis buvo su mumis, ir vaikščiodarnos po salę. "Sese,
tą toliau tęsia jo žmona — mū tos ponios grūdasi per žmones
sų sesė Konsule s. Juzė Dauž- ir su savo r a n k i n u k a i s dau
mums
per
gal
vardienė. Tada, 1959 m. pir ž o
mos mugės atidarymą pravedė vas", n e viena pasiguosdavo.
"Kernavės" tuntas, "Vai kur
Daugelis iš mūsų jau dau
buvai, dieduk mano" dainavo giau 20 m. savo žiemos vaka
vyr. skautės Dalia Beinoraitė rus atiduodam mugės ruošai.
(Stankaitienė) ir Nerija Linke Per tą laiką kiek prigalvota,
vičiūtė. Kas metai mugės ati bandyta, gerinta. "Lituani
darymą praveda kitas tuntas cos" tunte pirmi koplytstul
iš eilės. Per tiek metų kiefc bu piai pasirodė 1962 m. — juos
vo prigalvota dainų, Įvairiau pradėjo daryti tuntininkas ps.
sių šūkių. "Aušros Vartai" sy K. Cijūnėiis. N u o to laiko yra
kį atidaryme Konsulą sutiko sukurta daugelis koplytstul
su meška ir alučio bačka, o pių, o šių metų projektas y r a s.
"Lituanicos" tuntas atvažiavo Vytauto Balzaro "Aušros Var
į salę su vežimu, kuriuo passni tų" tunte A, Namikienės sieni
galėjo pasivažinėti vaikiukai ir niu koplytėlių per tiek metų
paukštytės. Tik jie patys ve susidarė irgi nemažai. Taip pat
žimą turėjo traukti, nes "ark įdomu buvo piešti tulpių or
liai" jau buvo persirenk. Ki n a m e n t u s bet kaip juos su
;
tiems darbams.
jungti į žvakidę, k a d ji į visas
Atsimenu, kai porą metų iš keturias puses žiūrėtų — tik
pradžių vis negalėjom nu v.s. Liudas R a m a n a u s k a s vi
spręsti, kaip puošti prekys sus išmokė. J i s abiejuose tun
talius. Dabar atvažiuojam su tuose ilgametis meistras. Medi
lentynomis, pastovais. Ka
nes gėles, varpų pool
s
nes ir valgyklas dafamdavom pirmieji sugalvojo "Kernavės '
ir tebedabiname pagai įvai tunto rėmėjai p. Petkūr *i.
riausias temas, negailecami Jiems visi esame dėkingi, as
tam darbo nei išlaidų. "Aušros jie pradėjo ypatingą rankadrVartų" tunto kavinėse svečius bį, kurį išmoko daryti i r atma
priėmė "raudonkepuraitės su tai ir neskautai.
vilkais", laumės, gėlės, o vieaq
kartą (dabar atrodo lyg gilioj
Ne vien liaudies meno mėgė
senovėj vyr. skautės pasivertė j jų darbas b ū n a mūsų mugėse.
"bunnies" — prisitaisė ausis ir Nuo pačios pirmosios mugės
ant vienodų suknelių prisisegė su patarimais, dekoracijomis,
kiškių uodegytes Už tai g&vo įvairiais projektais ir išdirbi
kelias pastabėles iŠ vyresnių niais prisideda dail. v.s. V. Visesių už pertrumpgs rmlTirlrn jeikis. Daugelį metų dail. ps.
Bet kai po poros me^ų atėjo mi Ada Sutkuvienė padaro mu
ni suknelių mada... Jūrą d au- gėms gražiąsias lėkštes. Atski
čių kavinės skęsdavo tarp ti ak rais laikotarpiais skautus yra
lų ir Žuvų, "Kerną- 8B" p r a t u n i n ę dail A. Kurausko, P.
paukštytės svečius sutikdavo Alekso? R. Lapšienės Z. Sodei"Kernavės kuore", o "Lituani K^enės, K. Veselkos kūriniai
cos" tunto skautų vyčių būre Taip p a t y p a t i n g a i yra pri-

'Šatruos

metams y* metų
Chicago ir Cook County $45.00 $27.00
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 $27.00
Užsienyje
$45.00 $27.00
Kitur — Amerikoje
$43.00 $2^.00
Savaitinis (ŠeStad. pried.) $30JOO $19.00

draugovės sestr-s paukštyMų šventėje

savo kapelionu v.s. kun. Antanu Saulaičių
Lemonte įvykusioje paukštyčių šventėje.
Nuotr. A . M o c k a i č i o

"Aušros Vartų" tunto "Šatrijos" draugovės
paukštytės dalyvauja šv. Mišių aukojime kartu pu

sidėję A. Jelionis, p. Paštukas,
A. Janonis, V. Vaitkevičius, V.
Serelis, J. Gvildys ir kiti.
Per eilę metų keičiasi rank
darbiai ir pirkėjų skonis. 1961
m. mugei "Aušros Vartuose"
turėjome 15 medinių lėkščių su
išdegintais poezijos posme
liais. Jos tuoj buvo nupirktos, o
keletai net suspaudė širdį Mai
ronio eilės. Dabar tokių lėkš
čių niekas neieško... Su at
vežamais
iš
Lietuvos
rankšluosčiais,
prisireikė
rankšluostinių. Puolėm jas da
ryti ir nežinau ar d a r daug na
mų likę be juostinės ar rankš
luostinės.
Tuntų vadovybes keičiasi
k a s du metai, kartu su jomis
ateina nauji darbininkai. Bet
labiausiai džiugina širdį, kai i.
mugės darbus jungiasi jaunie
ji: "Lituanicos" tunto tėvų ko
miteto pirm. D. Stankaitienė
vadijos posėdyje prašė turėti
darbo vakarais ne vien "speciaJistarng", bet ir jaunimui.
Pereitą trečiadienį buvau nu
važiavusi į "Lituanicos" t.
dirbtuvę Jaunių namuose. Bu
vo malonu matyti du jaunuo
lius A Rasutį ir L. Stankaitį
pjaustant ir lipdant koplyt
stulpių dalis, šalia dirbdamas
v.s. L. Ramanauskas man ir
?ako: "jie buvo p a s mane vil
kiukai. Sueidavo draugovė į
garažą, pėduodavau visiems
po plaktuką — tauškėdavc per
visą sueigą ir susikaldavo in
kilėlius. Geri vaikai".
Kartais tarp bendraminčių
pakalbam, kad gal per daug
laiko ir pastangų atiduodam
rr.ugems, kai tiek daug yra ki
tokių pareigų. Bet kai žvelgiu
dabar atgal į*r tuos 24 metus, į
tą visą darbą ir per jį sutiktus
žmones, į tą grožį, kurį kas met
peržvelgi šeštadienį prieš mu
gę. į tą minią lietuvių, kuri yra
mažesnė tik už dainų ar tau
tinių šokių šventėj dalyvau
jančią ir, svarbiausia, į tą tęsti
numą — galvoju, kad verta. Iki
pasimatymo Kaziuko mugėje!
AN

Kviečiamas jaunimas ir su
augusieji — skautai, ateitinin
T. Daukanto skautų vyčių kai ir visai niekur nepriklau
būrelio vasario 28 d. numatyta santys. Registraciją vykdo ir
slidinėjimo iškyla į Cascade informacijas teikia Aldis LiuMountain, Wisconsin, susilau binskas, tel. 735-5192.
kė nemažo susidomėjimo. J a u
K A Z I U K O MUGĖ
užsiregistravo nemažas skai
čius norinčių dalyvauti, tiek,
Kaziuko mugė įvyks kovo 6
kad teko užsakyti du autobu d., sekmadienį, Jaunimo cent
sus, tačiau antrame autobuse re. Platesnė informacija bus
dar yra vietų. Visi, kurie do sekančioje "Skautybės Kelio"
misi slidinėjimu — kviečiami. laidoje. _
SLIDINĖJIMO ĮSKYLA

• 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.

Kalbėti — gamtos n o r a s ,
tylėti — išminties.
Prestivich

DR. K. 6. BALUKAS

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159J

jei neatsiliepia, skambinti 574-6004
Priima ligonius pagal susitarimą

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS !R CHIRURGAS
Specialybė vidaus iigos . .
2454 VVest 71st Street
(71 -mos ir Campbell Ave kamp-Val.: pirm , antr. ketv. ;r penkr
3 iki 7 v. p.j.. Tik susitarus

DR. E. DECKYS

—

—

—

•
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PAUKŠTYČIŲ
ŠVENTĖ

Lauke buvo š a l t a , bet
Lemonto Maironio lituanis
tinėje mokykloje buvo šilta ir
malonu. Ten vasario 6 įvyko
"Aušros Vartų" tunto paukš
tyčių šventė. Susirinko didelis
būrys — 34 paukštytės iš
"Šatrijos" draugovės, viena iš
"Žibučių — Saulučių" draugo
vės, keturios vadovės ir didelis
būrys tėvelių ir svečių.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo v.s. kun.
Antanas Saulaitis, S.J., tunto
kapelionas. Paukštytės akty
viai dalyvavo maldose ir ati
džiai klausėsi pamokslo, kuris
buvo specialiai joms skirtas.
Po šv. Mišių įvyko iškilmin
ga sueiga. Sesytės įžygiavo
dainuodamos
"Paukštytės
linksmai žygiuoja". Sesėms
gražiai išsirikiavus, buvo įneš
tos vėliavos, sugiedotas Lietu
vos himnas. Buvo uždegtos
trys žvakės simbolizuojančios
skautų obalsį — Dievui, Tėvy
nei ir Artimui. Tada prisistatė
"Gintarėlių", "Kačiukų", "Die
vo karvyčių" ir "Rūtelių" skil
tys per raportus ir draugovės
inspekciją. Sekė įsakymų skai
tymas. Šios darbščios paukš
tytės sėkmingai baigė paukš
tyčių ženklų programą ir buvo
apdovanotos Darbštumo ženkleliu:Žiba Ardickaitė, Rita Ran
kutė, Tania Mikaitytė, Aura
Reitnerytė, Kristina Trumpjonaitė ir Kristina Volodkaitė.
Paukštyčių įžodžiu: "Tarnauti
i^monte
Dievui
ir Tėvynei... ir kasdieNuotr. A . M o c k a i č i o

— — — • — — — — » >

ną padaryti gerą darbelį" pasi
žadėjo: Ramunė Barkauskaitė, Rasa Grigaliūnaitė, Audra
Grigaliūnaitė, Vilija Januškytė, Ingrida Latožaitė, Olivija
Mačiulytė, Kristina Mučinskaitė, Lisa Panaraitė. Pasi
puošusios pirmaisiais kak
laraiščiais jos pradėjo žengti
skautišku keliu. Naujos paukš
tytės buvo apdovanotos sal
dainiais, papuoštos gėlėmis ir
pasveikintos nuoširdžiais lin
kėjimais.
Naujas paukštytes pasvei
kino tuntininkė ps. Adelė Izokaitienė. Buvo perskaityti iš
generalinės konsulės Daužvardienės ir LSS paukštyčių
skyriaus vedėjos s. Danos Puo
džiūnienės sveikinimai. Iškil
mingoji dalis baigta vėliavų iš
nešimu.
Sekė linksmoji dalis — lau
žas, kurio programoje buvo
dainų pynė ir pasirodymai.
Paukštytės labai gražiai pa
dainavo: „Leiskit į tėvynę",
„Tam namely, tam mažam",
"Du gaideliai", "Saulutė tekė
jo", ' T e n ant kalno malūnas",
"Dar nejok", "Klausė žvirb
lis". Matėsi, kad paukštytės
kūrybingos ir moka dainuoti.
Sueiga baigėsi "Aušros Var
tų" tunto vakarine malda
"Laužų liepsnelės blėsta". Po
to sekė vaišės.
Šventėje matėsi daug šypse
nų, visi buvo gerai nusiteikę.
Atrodė, kad visos paukštytės
smagiai praleido popietę, nes
joms buvo gera proga pasi
rodyti tėveliams ką jos išmo
ko
Sesė Laura Lauciūiė

-%' -

DR. IRENA KURAS

DR. EDMUND L CIABA

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

t

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

2709 VVest-Slst Street
Tel — GR 6-2400
Va!, pagal susitarimą pirm. ir ketv 1-4 ir
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai

—

Visos Chicagos skautininkės yra kviečiamos sekmadie
nį, vasario 21 d. dalyvauti Jau
nimo centre 11 vai. r. Chicagos
skautininkių draugovės šau
kiamoje sueigoje. Dalyvauki
me visos. Sueiga svarbi — iš
girsite atsilankiusios. Drau
govės vadovybė laukia vi
sų — jaunų ir vyresnių.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.

DR. PETER T. BRAZIS

—

SESĖS
SKAUTININKĖS!

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
- SPECIALISTĖ
ar?
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Vai : Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v PP
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

—

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

PADĖKIME
SKAUTININKUI
PALČIAUSKUI
Susidomėję asmenys krei
piasi į "Skautybės Kelią" tei
raudamiesi kur siųsti piniginę
paramą v.s. K. Palčiauskui, to
dėl, patardami kreiptis į jį patį
spausdiname jo adresą: v.s.
K.P., 4121 Moody Street, St.
Petersburg Beach, Fla.,33706.
Atskirų asmenų iniciatyva
šiuo Teikalu vykdoma akcija
Detroite, Clevelande, New Yor-,
ke, Bostone, Worcester, Chi
cagoje ir kai kuriuose Floridos
vietovėse.
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Clevelando tuntininkai R. Belzinskas prie pjūklo — dirba
Kaziuko mugei.
Nuotr. V . B a c e v i č i a u s

3 men,
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagai susitarimą

Ofs. 742-0255 Namų 534-5527

DR. ALSIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS —
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
F'gin, Iii. 6O120
Valano-.is paga! susitarimą
Tel. 372-5222

236-6575

DR. A. B. GLEVECKAS

DR. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AKIŲ LIGOS - CrJIRURCijA
Ofisai:
111 NO. 'AABASH AVE.
Valandos pagal susitarime

Tel. — BE 3-5893
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS-1
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. L D. PETREIKtS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia į vakarus nuo Harlem Av»
Tel. 563-0700
Valandos paga' susitarimą

JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagai susitarimą
Ofs. P O 7-60O0, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
VVA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — T<»1. 737-514*
Va!, pagal susitarimą. Uždaryta trri

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 va
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5S45

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tei. 434-2123, namu 448-61='

Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus trec". ir šešt

DR. V. TUMAS0NI8
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Vai: pirm., antr., ketv ir penkt. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

Tel- REHince 5-1811

Ofs. tel 586-3166; namų 3*1-3772

DR. HALTER J . KIRSTUK

DR. PETRAS 2LNNM

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai • pirm , antr , ketv. ir penkt.
nuo 12-4 vai pdpiet ir 6-8 vai. vak.
TrecV ir šešt uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr. ketv ir penVt.
2-7; šeštadieniais pagai susitarimą

DR. IRENA KYRAS

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

D A N T Ų GYDYTOJA
2 6 5 9 VV. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112
, Valandos pagal susitarimą — Pirm.,
antr., trec"., ketv. ir ŠeStad.

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai. pagal susitarimą, antr., trei
ketv 10 v. ryto iki 6 v vakaro
Tel. — 778-3400

Ką davėme tautai

VASARIO 16-TOJI PRAEITY IR DABARTY

ŠVENTEI PRAĖJUS
Džiaugiamės Lietuvos Ne
priklausomybe, kuri truko tik
dvidešimt dvejus
metus.
Beveik dvigubai tiek jau visa
tauta yra nelaisvėje ir prisi
mena tik gyvąją buvusiąją Lie
tuvą. Jos Nepriklausomybė,
kaip ir daugelio jos geriausių
vaikų, gali kapuose, kurie nė
mirusiojo ženklu nepažymėti.
Užtat skirtingai švenčiama
Vasario 16-toji pavergtoje tė
vynėje, Sibiro taigose ir išeivi
joje. Ten gali gedėti tik min
timis ir širdimis. Čia galima
laisvai ją minėti ne kaip isto
rinį ivykį, bet kaip savo tautos
prisikėlimo šventę. Gali mirti
tautos nepriklausomybė ir
valstybinis gyvenimas, bet ne
miršta tauta, jei jos narių pro
tuose ir širdyse tebėra išlikusi
Nepriklausomybės dvasia, gy
vas atsiminimas, ją išgyvenus
ar apie ją žinant iš istorijos.
Minėjimų dalis šventės nuo
taikose jau praėjo. Šiemet taip
supuolė, kad daugelis apylin
kių šventė Vasario 16-tąją va
sario 14 d., artimiausią prie
šventės datos. Kiti ją nukėlė į
vasario 21 d., jeigu buvo pato
giau minėti apylinkei, jeigu pa
skaitininkai ir programos ge
riau buvo galima pritaikyti po
didžiosios šventės.
Tai yra pačios didžiosios
šventės dvasios prikėlimas, o
ne jos datos ir prasmės nukėli
mas. Tai rūpėjo visiems, kurie
dar tebegyvena Lietuvos lais
vės viltimis ir tikėjimu savo
tautos prisikėlimu. Tiktai svar
bu, kad ta šventė būtų ne pra
eities sentimentų naujas paža
dinimas, o tikrosios šventės —
Lietuvos
Nepriklausomybės
paskelbimo minėjimas dabar
tyje, tokiose sąlygose, kokias
dabar turime, ir tų žmonių, ku
rie dabar minėti gali.
Nepeikiame tų tolimesnių
lietuviškų apylinkių, kurios
atskirai minėjo ar minės šią
šventę. Jie padėjo vyresniems
žmonėms pažadinti sentimen
tus, kuriais jie gyvena tos die
nos dvasioje. Juo labiau ne
galima peikti mokyklų, kurios
savo pamokų metu paminėjo
ar paminės Nepriklausomy
bės šventę, tartum ji būtų čia
pat, visų širdyse. Tai yra tiks
las pažadinti budrumą ken
čiančiai tautai ir savo parei
goms.

Vasario 16-tosios minėjimai
praėjo tuo pačiu įsibėgėjimu,
išskyrus mažas išimtis, kaip
jos buvo švęstos prieš trisde
šimt ar daugiau metų, tai yra
nuo Nepriklausomybės užgro
bimo. Gerai, kad neužmiršta
ma praeitis ir svarbiausias lai
mėjimas — tautos prisikėlimas
valstybiniam gyvenimui. Ge
rai, kad pagerbiami Nepri
klausomybės akto signatarai
ar savanoriai, ginklu ir krauju
gynę savo tautos laisvę. Jie vi
si yra verti dėkingumo ir nuo
latinio prisiminimo. Tačiau
Vasario 16-tosios prasmė nėra
tik istorine praeitimi pasidi
džiavimas, o pasiryžimas ko
von už laisvę mobilizuoti nau
jas kartas, kad jos jaustų
įsipareigojimus tai tautai, ku
riai priklauso krauju, auklėji
mu ir dabartimi.
Teisingai, lyg numaty
damas rutinos jėgą, rašo "Tė
viškės Žiburių" redakcinio au
torius dar prieš Vasario
16-tosios minėjimus. "Vyres
nioji karta, užaugusi Lietu
voje, išsinešė ją savo širdyse,
tebejaučia jos plazdėjimą vi
daus gyvenime, bet jaunimas,
užaugęs toli nuo Lietuvos, to
jausmo nebeturi... Tą dieną
jaunos širdys turėtų pajusti
gyvybinį Lietuvos pulsą, tą
neišsakomą lietuviškumo ug
nelę, kuri yra daugiau nei žino-

Mes turime

Lietuvos Nepriklausomybės
diena yra laisvės šventė. Ši
j imas apie Lietuvos praeitį, jos šventė yra kovos, kančios ir
geografiją, gamtą ir t.t. Vasa- ' pergalės sintezė. Vasario
rio 16 -ji jaunimui turėtų būti J Šešioliktoji yra lygiai tas pats,
gyvosios, kovojančios Lietu kas katalikui Velykos.
vos pasireiškimo diena, pasie- [
Vasario Šešioliktoji išreiškia
kianti ne tiek protus, kiek Šir
visas
lietuvių laisvės ir
dis" (TŽ, 2.11).
nepriklausomybės atstatymo
Tie žodžiai taikomi ne tik pastangas. Šiuo aktu Lietuvos
jaunimui, kurį jaunimu lai valstybė skelbė ne Lietuvos
kome tik mes, bet ir tam "jau valstybės kūrimą, bet jos atsta
nimui", kuris užaugo už Lietu tymą. „Ji tai galėjo pasiekti,
vos ribų, kuris jau persiėmęs atsiremdama į lietuvių tautos
svetimų kraštų socialine tvar sąmonėje niekada galutinai
ką ir skirtingu savo vaikų nepražuvusias valstybingumo
auklėjimu, bet kuris dar nėra tradicijas, siekiančias aštuo
išsižadėjęs savo lietuviškumo nis amžius — iki pirmojo Lietu
ir savos kultūros žymių, ski vos karaliaus Mindaugo".
riančių jų nuo kitų jo aplinkoje Atsiminkime, kad Lietuva yra
gyvenančių.
ne šešiasdešimt ketverių metų
Ši šventė ir šiemet nebuvo laisvės ir priespaudoje ugdy
nei jaunimui, nei tiems suau tas mūsų istorijos kūdikis, o
gusiems, kurie užaugo jau sve šimtmečiais kovų ir vėtrų
timuose kraštuose ir brendo ki grūdintas Europos milžinas.
Esame galingos istorinės
tose
įtakose.Reikėjo
šalia
valstybės
vaikai. Esame kara
verkšlenimo ar didžiavimosi
liaus
Mindaugo
palikuonys ir
praeitimi, vilties ir pasiryžimo
Vytauto
Didžiojo
ainiai! Esa
žadinimo, kad ir tie jaunesnie
me tauta, valdžiusi Europą
ji pajustų šiek tiek sentimento
nuo Baltijos iki Juodosios
tolimai tėvynei, tolimam savo
jūros
ir net ligi pačios Mask
giminei ar tautiečiui, kuris vel
vos.
Vasario Šešioliktoji
ka vergijos pančius. Gal tai iš
simbolizuoja
tik
Lietuvos
girsime vėliau, bet ir tai tik
atgimimą,
kai
tikroji
lietuvių
išimtiniu atveju.
tautos laisvės ir nepriklau
somybės šventė turėtų siekti
tryliktąjį šimtmetį ir kara
Lietuvos Nepriklausomybės liaus Mindaugo vainikavimo
atkūrimo šventė turi būti visų dieną.
lietuvių šventė, kurioje pir
Šimtas dvidešimt trys
miausia lietuvis jaustųsi bro priespaudos metai, baudžiava,
lis kitam lietuviui, nors ir ne knygnešių kova už savo spau
pažįstamam, kenčiančiam ar dą, nepriklausomybės kovų
Sibiro taigose tebenešančiam aukos, bet iš to kilo Lietuva.
tremtinio naštą. Ar ji pasižy
Ir taip iki 1940 metų birželio
mėjo vieningu lietuviškumu,
vieningu tautiškumu daugely
minėjimų, būtų sunku net atsa
kyti. Juo labiau tai sunku iš
girsti iš lūpų tų, kurie neša at
sakomybę už t o l i m e s n į
tautinės dvasios išlaikymą, už
kovotojų laisvės pozicijose
pažadinimą ir į šią didžiąją
šventę įjungimą.

atlikti savo

VYTAUTAS A.

pareigas

DAMBRAVA

15-tosios, kada sovietų tankai
Po to — trys nacių okupa
sudrebino Lietuvos žemę. cijos metai ir antroji sovietų
Tąsyk pasaulis dar nežinojo, okupacija, kurios metu tauta
kad jau prieš beveik metus neteko trisdešimt tūkstančių
laiko Stalinas ir Hitleris slap geriausių savo sūnų — miško
tai dalinosi Lietuvą, Latviją ir brolių, desperatiškai kovo
Estiją t ir Stalinas mokėjo jusių prieš sovietinį okupantą
septynis su puse milijono ir kritusių už savo tėvynę. Po
dolerių auksu.Sovietų Sąjunga į to ėjo nauji trėmimai, kalė
begėdiškai sulaužė taikos, jimai, o mums — išeivija.
nepuolimo ir kitas sutartis. Lietuviai" kurie anų laikų Di
Praėjo keli mėnesiai. Į džiojoj Kunigaikštijoj tautų
Valstybinį teatrą Kaune buvo t a u t a s
priglaudė
ir
suvaryti vadinamieji liaudies nuo pavojų gynė, patys liko
atstovai didžiajam gėdos klajokliais, svetur iešką mais
spektakliui: balsavimu prašy to ir prieglaudos. Lietuvių
ti Sovietų Sąjungą priimti tautos nelaimės daugelis, atro
Lietuvą į savo respublikų do, nė nepastebi. Teisingai
šeimą. Balsavo ir Šaukė teatro prezidentas Kennedy paste
salėje
sėdintieji
ginkluoti bėjo, kad „laimė turi daug
saugumiečiai. Balsavo, kai motinų, nelaimė yra visuomet
teatro durys buvo užrakintos, o našlaitė". Laisvasis pasaulis
po stalais buvo susislėpę laisvės bylos nesupranta. Mes
ginklus enkavedistai, aplink nesam politiškai raupsuotieji!
užrakintą teatrą patruliavo Bet mes esame laisvi ir mūsų
sovietų tankai.
dvasia yra sveika. Mūsų
Atėjo 1941 metų baisusis troškimai — kiekvieno žmo
birželis. Ir dešimtys tūkstan gaus ir visos žmonijos šventi
čių lietuvių buvo masiškai lūkesčiai ir troškimai. Išeivijos
tremiami Sibiran. Šeimų snaudulio ir apatijos žala
šeimos buvo sugrūstos į gyvuli pastebima keikviename kraš
nius vagonus, ir kiekvienas te, išskyrus kelias pasigėrė
tremtinys ašarose plukdė tinas lietuvybės salas, kur
sopulingąją tautos psalmę: tautinis darbas klesti. Pagal
„Dievas mūsų prieglauda ir daktarą Juozą Eretą, tremtis ir
stiprybė..." Net Chruščiovas išeivija nėra koks prakeiki
XX Sovietų komunistų parti mas, o uždavinys, misija. O
jos kongrese kaltino Staliną, toji dvejopa misija yra kūry
sakydamas: „Joks sveiko proto biškai įsijungti į naujojo kraš
žmogus negali įsivaizduoti, to gyvenimą, bet savo idealais
kaip galima apkaltinti ištisas ir dvasia pasilikti ištikimais
tautas,
įskaitant
moteris, Lietuvos sūnumis. Tikrasis
vaikus ir senelius, ir juos mūsų egzaminas yra ne tai, ar
kankinti, vykdant masinį kerš išlaikysime karjeros egza
miną imigracijos šalyse, bet ar
tą!"

Vieni jaučiasi nepakan
kamai pagerbti, kad jie kadai
se už Lietuvos laisvę kovojo.Kiti nevertinami, kad jie dabar
nori prie laisvės kovos prisidė
ti. Ogi ta kova už laisvę nesi
baigia tik su Vasario 16-tosios
minėjimu. Priešingai, ji tik iš
naujo primena, kad kova bus
dar ilga, kad laisvės žiburių ne
matyti, kad reikės daug rankų
ir dar daugiau dvasinių jėgų
tai kovai tęsti.
Minėjimai, kurie tik plėšia
vienus lietuvius nuo kitų, ku
rie negali rasti net tautinio pa
grindo kartu sustoti, nėra ver
ti
vadinti
Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
minėjimais, o tik savam būry
didžiosios tautos šventės - pri
sikėlimo atšventimu. Negali
ma peikti ir to, bet galima jau
patvirtinti patirtimi, kad tokie
minėjimai nepasiekia pagrin
dinio tikslo — po šventės ne
matyti didesnio ryžto ir dides
nės aukos laisvės fronte
išsilaikyti. Ypač ten negalima
laikyti pasisekimą turėjusiais
minėjimus, kuriuose metai iš
metų kartojasi tie patys kal
bėtojai, tos pačios programos
ir tas pats nereikalingas
triukšmas.
Po Švenčių ir minėjimų, po
Vasario
16-tosios
dvasios
atgaivinimo ir ryžto žadinimo
nereikia tik kritikuoti, kas bu
vo nepadaryta. Reikia tik pri
minti, kad ateityje naujosios —
ne jaunuolių — kartos perimtų
Lietuvos laisvės kovų vairą. O
kad jos perimtų ir pratęstų ko
vą tautinei pasiuntinybei išei
vijoje išlaikyti, reikia dabar
ruošti vadovus, duoti jiems pa
reikšti naujų minčių ir su
žadinti naują viltį, kad išei
vijos kova dar nesibaigia
minėjimais.
A.Dl.

Kantrybė tai ne sielvartas,
Tik kitų akimis galima
pamatyti savas klaidas.
tai — meilė.
Rytų išmintis
O. Milašius-

Svečiai iš Argentinos, atskridę vasario 11 d. į Clevelandą. Iš kairės: J. Malskis, LB Clevelando ap.
pirmininkas, sol. Zuzana Valadkaitė de Lopez,

sol. Antanas Slančiauskas ir LB vald. atstovė Z.
Kripavičiūtė.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Po Kalėdų atostogų antrąją dieną VIII kl. moki
nys Černiauskas, laikąs save lenku, pranešė per VIII
kl. mokinį M. Krikščiūną, kad nutarta sušaukti
gimnazijoj mitingą paminėti prieš metus (1.9.22)
Petrapilyje darbininkų demonstracijos išvaikymą. Be
Černiausko, organizatoriai dar VIII kl. mokinys
Aleksandras Cypinąs (rusas) ir VI kl. Bramsonas
(žydas), šie rengėjai maną, kad lietuviai dalyvaus.
Kadangi lietuvių daugiausia, tai jiems paliktos pirmi
ninko pareigos. Lietuviams neprisidėti ir neprisidėjus sulaikyti lietuvius nuo įsiliejimo į mitingą būtų
buvę neįmanoma. Vyresniųjų klasių mokiniai dar
manė, kad bendras mitingas judins ir lietuvybės
reikalą. Pirmininku sutiko būti aštuntokas Feliksas
Treigys.
Pasakytą dieną po pirmojo skambučio (kitais
parodymais per pertrauką) keli vyresniųjų klasių
mokiniai, perbėgdami klases, suragino mokinius
tuojau rinktis į I-jo aukšto koridorių mitingui. Klasių
auklėtojai, pastebėję sąjūdį, atskubėjo į savo klases.
Visų klasių mokiniai, nepaisydami atėjusių auklė
tojų, bėgo iš klasių į mitingo vietą. Razumeičikas.
VIII kl. auklėtojas, pro jį sprunkantiems tiek tepa
sakęs — mažiukai, iki šiol buvę jums varliūkščiai,
dabar pasidarė draugai. Inspektorius Sokolovas po
mokinių išbėgiojimo, tikrindamas klases, radęs VIII
kl. Motiejų Batutį, jį lyg gėdindamas, priminęs, kad
„visi mokiniai mitinge, tai ir jūs turite ten būti" (žiūr.
„Inspektoriai").
Mitingas, neturėjęs ilgiau užtrukti kaip vienos

mes tuo pačiu metu sugebėsi
me dirbti lietuvišką darbą taip,
kad jo svarba galėtų būti
palyginama su mūsų profesi
nės karjeros laimėjimais.
Ugdyti
karjerą
lietuvybės
aąskaiton arba pastumti lietu
višką reikalą į šalį yra tauti
nis nusikaltimas. Pasitarnau
ti L i e t u v a i ir
ugdyti
lietuviškumą yra pagrindinis,
ne antrinis, uždavinys, svar
biausia lietuviška vertybė yra
vienybė, o esminė lietuvišku
mo sąlyga yra lietuviška dva
sia! Kiekvienas lietuvių kil
mės asmuo gali ir turi prie
lietuviškų reikalų prisidėti. Ir
svetimtautis gali dirbti Lietu
vai. Ši garbingos aukos kelią
pasirinko
šveicaras profe
sorius Juozas Eretas.
Kultūros ugdymas yra labai
svarbus uždavinys, nes juo
prailginama mūsų tautinė
būtis išeivijoje. Mažiau rūpi
žinoti, kaip ilgai mūsų išeivija
išsilaikys, nes žmonės ir net
tautos emigracijoje ištipreta,
bet rūpi, ar išeivijoje atliksime
mums skirtą uždavinį Lietu
vai, kurį tik mes galime atlik
ti. Kam mes pajėgiame palenk
ti tarptautinę viešąją opiniją,
kad mūsų sesėms ir broliams
krašte sąlygos būtų žmoniš
kesnės, kad lietuviai dėl tikėji
mo nebūtų persekiojami, kad
sovietai neplėštų nešmoniškų
muitų už siuntinius pagalbos
reikalingiems
tautiečiams
Lietuvoje, kad mes ir kiti
pasaulio turistai galėtų lankyti
ne tik Vilnių, bet ir visas kitas
krašto vietoves.

nis uždavinys yra gyventi
Lietuvai: ne su okupantu
koegzistuoti, o egzistuoti lietu
vių tautai. Okupantui lietuviai
išeiviai nėra reikalingi, bet
lietuviai yra reikalingi tautai.
Filosofas Juozas Girnius
teisingai pažymi, jog tauta
tarsi motina, neišsižada savų
jų. Kaip nenustojame buvę
savo tėvų vaikai, nors ir palie
kame gimtuosius namus, taip
nenustojame būti savo tautos
vaikais, nors gimstame sveti
mame krašte. Mus jungia krau
jo ryšis, o jis visuomet pasilie
ka tvirtesnis už gimimo vietą,
kuri kartais gali būti tik
geografinis
atsitiktinumas.
Per tėvus mes siejamės su
kartų kartomis, kūrusiomis
lietuvių tautos istoriją. Isto
rija, anot Girniaus, ir yra ta
didvyrių žemė, kuriai priklau
some savo dvasia, nežiūrint,
kur bebūtume gimę. Todėl
esminė lietuviškumo sąlyga
yra lietuviška dvasia. O jauni
mas yra mūsų patriotizmo,
mūsų tautinės atsakomybės ir
mūsų tautinės moralės veid
rodis.

ROBOTAI
JAPONIJOJE

Naktinė pamaina 8 vai. ryto
F u t j i t s u Fanuk m a š i n ų
fabrike, Osjinoje, baigia darbą
ir eina namo. Tada ji yra dir
busi 15 valandų. Tą pamainą
sudaro vienas vyras, kuris
pirmas vadovauja tam auto
matiniam fabrikui Japonijoje.
Darbą fabrike atlieka robotai,
kurie gauna kompiuterio
įsakymus iš firmos už kelių
Politinio darbo rezultatai kilometrų nuo fabriko Tokio
yra verti pasigailėjimo, nors jo priemiestyje.
imasi kuone kiekviena organi
Fabrikas pastatytas prieš
zacija. Mes turime prisisteigę
metus
ir kainavo aštuonis mili
visą eibę veiksnių ir veiksnejardus
jenų. Direktorius Hirolių, bet, atrodo, juos ir steigia
me, kad būtų daugiau su kuo ir.itsi Šitsjida sako, kad fabri
apie bet ką ginčytis, skaldytis, ko pastatymo išlaidos jau
tirpti ir nykti. Yra skaudu, kad apsimokėjo. Dieną fabrike dir
mūsų spaudos puslapiai yra ba 100 žmonių. 60 jų sustatinėja
teršiami rietenomis. Mažai mašinų dalis, o likę 40 yra
kalbama idėjų ir sąvokų technikai ir raštinės perso
plotmėje, daugiau pasitenki nalas, bet daugumai jų darbo
nama įvykių nagrinėjimu ir dienos fabrike jau suskaitytos.
automatizavimo
sukakčių minėjimu, o daugiau Tolimesnis
procesas
bus
atsipalaiduoti
sia pasitenkinama žemiausios
nuo
fabriko
personalo.
kategorijos žmonių kalba —
kalba apie kitus, ir tai neigia
Japonai su ta automatiza
mai. Jaunimui tokie ginčai
nesuprantami, kaip nesupran cija nėra patenkinti. 67% iš
tamas yra toks visuomenės 3,000 apklaustųjų pareiškė
skaidymasis. Gal daugiausia biją, kad tie robotai padidins
dėl to jaunimas ir vengia vel Japonijoje bedarbių skaičių.
tis į vidinius „politinius" bar Gruodžio mėn. Japonijos
nius, tolindamiesi protingos vyriausybė pavedė ištirti vieno
politinės veiklos, lyg ko nors darbininko mirtį fabrike. Jis
buvo fabriko roboto nuspaus
pikto ir nedoro.
tas.
Išeivijos lietuvių pagrindi

pamokos laiką, po gero pusvalandžio pasibaigė. gimnazijos per 120 mokinių sąrašas, jų tarpe ir
Jame, be pakalbėjimo apie jo sušaukimo tikslą, raštu suimtieji. Likusieji apie 200 mokinių pradėjo streiką.
kitų reikalavimų nepadaryta. Mokiniai susirinko į Laikėsi vieningai. Tik keletas mažesniųjų mėgino eiti
į gimnaziją, bet streiko budėtojų sulaikyti. Mokytojai
pamokas, ir viskas atrodė geruoju baigėsi.
Rytojaus rytą mokiniai, suėję į gimnaziją, sužino ateidinėdavo „į pamokas" kasdien. Nei streikuojan
jo, kad naktį suimtas F. Treigys ir Bramsonas, o tieji į gimnaziją negrįžo, nei nesiprašė priimami
Černiauskas pasislėpęs. Cypinąs dar laisvas. Moki pašalintieji.
niai apspito direktorių (Bobruką), reikalaudami
Direktorius sušaukė tėvų suvažiavimą. Iš kaimų
išlaisvinti suimtuosius ir susigrąžinti į gimnaziją. (ūkininkams baisiai nepatogus metas) suvažiavo
Direktorius aiškinęsi? negalįs, nes jie policijos žinio nedaug — vyravo marijampoliečiai. Jie mokinių
je. Mokiniai nenusileidžia ir vėl šaukia mitingą į nepalaikė, ar dėjosi nepalaiką, norėdami gimnazijoj
gimnastikos salę. Ji, pasirodo, užrakinta. Pridotkas grąžinti drausmę, kad galėtų vaikai mokytis. Moki
(hetuvis), VIII kl. mokinys, kitiems padedant, pečiais nius stipriai palaikė ūkininkas (priemiesčio) Bliūišstūmė jos duris, ir visi mokiniai į ją sugarmėjo. Prie džius ir Krikščiūnas.
išlaukinių durų pastatyti sargybiniai, kad niekas
Tarimosi dieną iškabintas naujas nusikaltusių
neišeitų pranešti policijai. Bet pro sargybinius, dvie mokinių sąrašas. Suimtieji ir pasislėpę negrįžtamai
jų sargų padedamas, prasiveržė direktorius ir pradė pašalinti, o apie 200 galės grįžti į gimnaziją ateinan
jo šaukti: „Šimtinę kazokų, šimtinę kazokų: su čiais mokslo metais į tą pačią klase, taigi praradę
mažiau nieko nepadarysi". Tuo tarpu mokiniai metus.
pradėjo redaguoti raštu reikalavimus. Nespėjo baig
Tėvų suvažiavimas, įgaliojęs atstovus tartis su
ti, kaip pasirodė kazokai. Raštu reikalavimų reda
mokiniais,
išsiskirstė. Įgaliotiniai pasikvietė moki
gavimas nutrūko. Einant mitinge karštoms kalboms,
raginančioms nenusileisti, kol bus paleisti suimtie nių atstovus (į Palermo viešbutį) jiems pranešti apie
ji... pro gimnazijos langus jojo eilėmis po du ginkluoti pasitarimo pasėkas: direktorius prašysiąs Apygar
kazokai. Jų galėję būti apie 40. Direktorius, grįžęs iš dos mokslo globėją leisti priimti pašalintuosius pagal
jų paduotus prašymus, — ir išgirsti, kokiomis sąly
mie8
^ ° . vei^n:
atėjęs ragino mokinius eiti namo.1 gomis streikuojantieji sutiktų baigti streiką ir grįžti į
Mokiniai žadėjo eiti tada, kai bus iš gimnazijos aplin gimnaziją. Mokinių 4-rių asmenų ir tautybių 'lenko.
kos pašalinti kazokai. Pasiderėjęs direktorius nuėjo žydo, lietuvio ir ruso) delegacija nuėjo, ir jos vadovas
pas kazokus, ir šie iš mokinių akiračio pasitraukė. Cypinąs perskaitė reikalavimus, — vienas jų, kad
Tačiau, išėję už gimnazijos kiemo įvažiuojamųjų var būtų paleisti iš kalėjimo ir visi grąžinti į gimnaziją.
tų, juos rado išsirikiavusius abipus vartų, šalimais
Pirmininkaująs tėvas Cypino paklausė, kokie būtų
šaligatvio, su atkištais į einančius mokinius gink
mažiausi reikalavimai. Cypinąs atsakęs, jog čia
lais. Kai kas siūlė grįžti atgal ir „barikaduotis". sakė
mažiausi ir yra. Pirmininkui paklausus, kokie būtų
si turį revolverių, bet, šaltesniųjų sudrausti, to
pasiūlymo, galinčio išsiplėsti į kruviną susirėmimą, o didžiausi, mokinys atsakęs „Demokratinė respubli
jo pasėka — gimnazijos uždarymas, nepaklausyta. ka". Pirmininkui išvedus, jog tada nėra prasmės tar
tis, mokinių pasiuntiniai iš susirinkimo išėjo.
Streikas
Ne tik nebuvo paleisti suimtieji, bet dar mitingo
(Bus daugiau)
dieną prie gimnazijos vartų iškabintas pašalintų iš

*
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MŪSŲ KOLONUOSE
Worcester, Mass.

Maironio Parke įvyks tradiciniai«
parapijos pietūs su menine dali- į
mi, kurią atliks parapijos choras,
vadovaujamas muz- Z. Snarskio.
Akompanuoja parapijos vargoni
B EA L ES T AT I
POB RENT
IŠNUOMOJAMA
ninkė O. Keršytė. Programoje
dalyvaus ir Šv. Kazimiero parapi ISNUOM. apstatytas 4 kamb. butas
jos ir lituanistinės mokyklos mo Brighton Parke vienam ar dviem su ŠIMAITIS REALTY
kiniai. Gautos pajamos skiriamos augusiems. Skambint po 12 vai. die
Rezidencinių ir pajaminių
namų pardavimai
Šv. Kazimiero mokyklos išlaiky ną tel. 247-3838.
lacome Tas, Insurance, Notary Pubik
mui.

CLASSIFIED ADS

Adon ui, gal jis norįs su šiuo va
MIRUSIEJI
žiuoti, nes jo automobilis nešil
So. Bostono Šv. Petro lietuviu
domas. Adomas pasilikęs prie pir
Sausio 28 d. Šv. Vincento li
parapijos klebonas kun. Albertas
mojo. Tada jie abu pradėję eiti goninėje mirė Antanas Doreika,
Kontautas yra So. Bostono, Dor- pirmyn. Dar vienas pravažiuo
60 metų amžiaus. Velionis gimė
chesterio, Mattapan ir Hyde Park jantis psiūlęs jiems pagalbą, bet
Lietuvoje, Vilkaviškyje. Į Ame
parapijų dekanas. Sausio 5 d. kun. Adomas atsisakęs- Jie ėję dau
riką atvyko 1951 m. ir apsigy
Misijos
Kontautas sukvietė vyskupijos rei giau pusės mylios, ku/ stovėjęs to
veno VVorcestery. Daugelį metų
kalų aptarimui dekanato parapijų vyro automobilis. Vyras paklau dirbo Dapol Plastics fabrike. Pra
Šv. Kazimiero parapijos misi
klebonus. Atvyko 22 klebonai ir sęs, kur Adomą nuvežti. Būtų ge ėjusiais metais pasijuto nesvei
jos įvyks kovo 15-21 dienomis.
Bostono arkivyskupijos kardinolo riau namo į Nashua, bet tai yra kas ir pasitraukė į pensiją. Ve
Praves kun. Vladas Jaškevičius,
Humberto Medeiros pagalbinin apie 25 mylias. Vyras atsakęs, kad lionis priklausė Aušros Vartų pa
SJkas vyskupas Dailey.
ir jis važiuojąs į tą miestą. Va rapijai ir iš šios parapijos baž
Skaudi nelaimė
Iš anksto žinodamas apie 'tokį žiuojant vyras visą laiką kalbė nyčios vasario 1 d- buvo išlydė
ALRK Moterų sąjungos centro
kunigu susirinkimą, buvęs LB Bos jęs giliu ir tyliu balsu, kad labai tas ir palaidotas Šv. Jono kapinė
valdybos
pirm. Julia Mack prieš
tono apylinkės pirm. inž- Aloy atydžiai reikėję klausyti. Jis irgi se. Šv. Mišias už velionio sielą Maironio Parko pirm. Kazys Adoma
zas Astravas paprašė kun. Kon- turėjęs panašų atsitikimą. Taip aukojo kleb. kun. A Volungis, vičius (dešinėj) įteikia draugijos do Kalėdas išvyko į Floridą pailsė
tautą, ar jis galėtu atvykti į tą pa pat šaltą žiemą važiuojant jam pasakė pamokslą ir kapinėse at vanas Alfonsui Kauševičiui, 20 metų ti ir praleisti žiemos šalčių. Jai
ten esant, jos gražioje reziden
sitarimą, įteikti kunigams Lietu sugedęs automobilis. Tai buvę miš liko paskutinį religinį patarnavi ėjusiam Parko vedėjo pareigas.
viu Bažnyčios Kronikos pirmąjį ke. Jis išlipęs ir ėjęs pagelbos ieš, mą. Nuliūdime pasiliko žmona vo būklą,sudegė ir vėliava. Skau cijoje Worcestery kilo gaisras ir
tomą, išleistą anglų kalba, ir pa kori. Paklydęs. Ilgai vaikščiojęs j Gerda, trys sūnūs: Jonas, Leo- tų atstovai P. Molis ir I. Mar padarė didelius nuostolius
/.M.
sakyti ta proga keletą žodžiu apie ir nebežinojęs ką daryti. Prieš "'į nas, Antanas su šeimomis, duk kevičienė dalyvavo
pamaldose
persekiojimą katalikų Bažnyčios atsiradęs aukštas vyras ir pasakęs, tė Regina Amerikoje. Motina, bažnyčioje, laidotuvių namuose,
ir tikinčiųjų okupuotoje Lietuvo kad, eik tiesiai į tą pusę. Ten brolis Eduardas ir perki vaikai palydėjo į kapines. Velionė buvo
Iš darbų pažinsi žmogų, iš kū
je. Kun. Kontautas leido.
prieisi kelią. Pasakęs tai, tas vy čiai Lietuvoje.
aprengta tautiniais drabužiais ir rybos pažinsi tautą. Tautosaka
Prieš prasidedant pasitarimui, ras staigiai pranykęs. Jis nustebęs.
Vasario 2 d. namuose mirė a.a. papuošta gintaro karoliais; kaip yra tos tautos kultūros istorija. Ji
Vyras
buvęs
labai
panašus
į
Kris
A. Astravas įteikė kunigams po
Boleslavą Bliumfeldienė, 76 m- tikra Lietuvos žemės dukra iške padeda pažinti tautos dvasią, jos
tų.
Po
to
atsitikimo
jis
eilę
kartų
tą knygą ir trumpai pakalbėjo
amžiaus. Gimė Latvijoje, Rygoje. liavo į amžinybę. Vasario 6 d. psichinį bei intelektualinį pobū
apie Lietuvos tikinčiųjų persekio rnatęs Kristų. Adomas pradėjęs Vėliau persikėlė į Lietuvą, įsigi Šv. Kazimiero parapijos bažny dį, parodo tautos kūrybinius pa
jimą. Vysk. Dailey labai atidžiai abc y ti. O gal tai y r i koks pami jo ekonomės profesiją, kurioje dir čioje už jos sielą šv. Mišias au jėgumus ir padeda pažinti jos is
klausėsi Astravo kalbos ir pažadė šėlis? Prislinkęs arčiau prie durų bo iki 1944 m. 1951 m. atvyko kojo, pamokslą pasakė ir kapi torinį likimą. Kurdami naujas
jo, kad Bostono arkivyskupijos ir įsikibęs durų rankenos, kad l Ameriką,apsigyveno VVorceste nėse paskutinį religinį patarnavi kultūrines vertybes, turime pa
bažnyčiose per pamokslus kuni reikalui esant galėtų greitai iš ry. 1960 m. mirė jos Vyras Vy mą atliko kun. B. Uždavinis, žinti tą dirvą, kurioje norime dirb
gai prisimins ir pakalbės apie šokti. O anas vis kalbėjęs tuo pa tautas. Priklausė Šv. Kazimiero MIC. Per Mišias vargonavo ir ti, surasti tuos pradus, kuriais
statyti
Lietuvą ir tikinčiųjų persekiojimą. čiu giliu ir tyliu balsu. O gal tai parapijai, Lietuvių Bendruome giedojo muz- V. Burdulis. Palai remdamiesi galėsime
yra
koks
iš
kalėjimo
paleistas
ka
dota
Notre
Dame
kapinėse
ša
naujus
kultūros
rūmus.
Tautosa
Be to, parapijų susirinkimuose
nei, ALRK Moterų sąjungos 5bus šis Lietuvos klausimas disku linys, o gal pabėgėlis? Tas pasisa- tai kuopai. Narės gausiai daly- lia savo vyro Vytauto. Nulūdi- ka yra daugiau, negu liaudies dai
tuojamas. Tik lietuviai turėsią cs, kad jis dirbąs j>as du kunigus vavo.Laidotuvių direk. Dirsa-Kaz- me pasiliko sūnus Vidmantas su lioji literatūra: ji yra kartu ir jos
parūpinti kalbėtojus tiems susirin virėju. Ir taip jie privažiavę Ado lauskas namuose susirinkusios žmona. Amžiną atilsį suteik mū istorija, ir psichologija, ir filoso
me namus. Adomas labai nuošir kalbėjo rožinį, dalyvavo šv. Mi-sų kolonijos gyventojams Viešpa fija.
J- Balys
kimams.
džiai padėkojęs ir padavęs dvi šnose, palydėjo į kapines ir u " tie.
A- Astravas jau renka tokius dešimt dolerių. Tas suglamžęs pi
Paieškojimas
kalbėtojus, kurie paaiškins ameri nigą ir numetęs į sniegą- Esą, aš jos sielą užprašė šv- Mišias. A.a.
TRUMPAI
B.
Bliumfeldienė
aktyviai
kele
kiečiams apie tikrąją padėtį oku ne už pinigą padėjau tamstai
Ieškomas ROMAS VAITKEVIČIUS,
Vasario 16 minėjimas
puotoje Lietuvoje. Vienu iš kal Adomas dar kartą padėkojęs ir tą metų dirbo skautų tėvų komi
iš Raseinių. Gimęs 1924-6 m. Motinos
tete ir išsiuvinėjo skautams vėlia
bėtojų bus ir pats Astravas. Be to, anas nuvažiavęs.
Kovo 7 d. švenčiame Lietuvos, vardas Stefa. Prašome atsiliepti arba
vą, bet kada sudegė Maironio
Astravas per Lietuvos Vyčius ban
o kartu ir Šv. Kazimiero parapi turintieji žinių pranešti adr.: A. šarka,
lejes ; vidų, Adom? s pradėję* Parkas, kuriame skautai turėjo sa
Ridgewood, Omaha, Nehraska,
dys sueiti i kontaktą su Knights
jos globėjo šventę. 1 vai. p.p.2138
68124.
of Columbus ir Knights of Malta, mąstyti apie aną vyrą. Jam atr ) kad ir jie savo susirinkimuose bū dė, iog jis yra jį kur tą vyrą ma
tų supažindinami su pavergtos tęs- aukštas, lhknas. pailgo vei- skyrius rengia ir kviečia visus at
%
d) apaugusio tru r a į rudumą silankyti į filmų popietę, kuri f #
Lietuvose tikinčiųjų padėtimi.
VILNIAUS
UNIVERSITETAS
Be to, Amerikos vyskupų suva barzda, tiesia a r s r o i ružavais vyks vasario 28 dieną, sekmadie
žiavime įvyko nauji reiškiniai. At skruostais, giliomis . rodos, rs- ni, 3 vai- p.p. Liet Pil. dr-jos II1579-1979
sirado dalis dvasiškių ir kitų, ku ka permatančiomis rkimis. Tas -ro aukšto patalpose. Programo
Spaudai paruošė BRONIUS VAŠKELIS
rie rūpinasi, kaip padėti Pietų ir wras tikrai labai ; i asus į nu je pramatyta: foto darbų paro
pieštą
Kristų.
Taip
bemąstant.
da, tautinių šokių temomis, VIVidurio Amerikos sukilėliams.
Technikinė priežiūra — THOMAS REMEIKIS
Adomui
kūnu
ėję
šiurpuliai.
-tos tautinių šokių šventės skaid
Tie sukilėliai yra komunistai ar
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1979 METŲ SUAVA2IAVTMO DARBAI
Adomas pasiskambinęs į gara rių montažas su pritaikyta mu
ba jų vadovaujami. Bus bando
(Simas Sužiedėlis, Vilniaus Universiteto Būdingieji tarpsniai. Juozas
ma susirišti su šita grupe ir įti- žą, kad parvilktų jo automobilį zika ir tos pačios tautinių šokių
Jakštas, Jėzuitų Ordino Vaidmuo Įtvirtinant Katalikybę Lietuvoje.
Stasys Goštautas, Ispanų Humanistą? Petras Roizijus Vilniuje. . . Jonas
kinti juos, kad jie nepažįsta ko-i Pats sėdęs į kitą ir važiavę jo au- šventės filmas. Visą šią įdomią
Damauskas, Vilniaus Akademija Educacinės komisijos veikloje. . . Vin
munisty ir todėl klysta. Geriau su tomobilį parvilkti. Nuvažiavus, popietę praves E. Būtėnas ir R.
cas Maciūnas, Vilniaus Universitetas ir Lietuviškasis XDC amžiaus pra
sirūpini ų tikinčiųjų padėtimi So įlipęs į automobilį, pasukęs raktą, Jelionytė — jauni profesionalai
džios Fąjudis. Ramūnas Konradas, Medicinos mokslai Vilniaus Univer
užsivedęs motoras ir užsidegusios fotografai iš Chicagos.
vietų okupuotuose kraštuose.
sitete XIX amžiaus pradžioje. Vincas Trumpa, Vilniaus Universitetas
s. s.
ir Vilniaus Stanislovo Muravskio atsiminimuose. Domas Krivickas, Ke
Bus padarytos skaidrės iš įvai visos šviesos. Vilkiko vairuotojas
letas bruožiu iš Vilniaus Universiteto veiklos. Stase Vaskeliene, Vil
rių gautų Šaltinių apie persekio pasakęs, vistiek Adomas turėsiąs
TRUMPAI
niaus Universiteto Biblioteka pokario metais.)
užmokėti
jam
98
dolerius.
Bet
jimą Bažnyčios ir tikinčiųjų oku
—
Vasario
28
d.
—
filmų
po
Išleido The Institute of Limuanian Stndies, Inc. Chicago 1981.
kai
parvilkęs,
paėmęs
tik
48
do
puotoje Lietuvoje ir tos skaidrės
260 pusi., kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu $11.25.
pietė
Liet.
Pil.
dr-jos
II-ro
aukšlerius.
bus rodomos tuose visuose susi
Tačiau Adomui ir iki šių die- j to salėje 3 vai. p.p- Renginį gloUžsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
rinkimuose.
nų
neišnyksta
ano
vyro
veidas,
boja
LT"
Bostono
skyriaus
vai
Chicago, IU. 60629
Ir dar, Astravui išėjus iš to
dyba.
jo
balsas
ir
kiaurai
permatančios
Illinois
gyventojai
dar prideda 70 et valstijos mokesčio.
klebonų susirinkimo, vyskupas
—
Balandžio
3
d.
—
dramos
Dailey pasakęs, kad šis jo iškel akys. Ir kai jis apie tai mąstąs, per
vakaras su akt. J. Kelečium, a k t
tas reikalas yra svarbesnis už klau jo kūną vėl einą keisti šiurpuliai.
Ir kai Adomas pasakojo šį keis A. Dikiniu ir kt. Liet. Pil. dr-jos -iniHiiiiuiNiiniifiiiHiiiiiiiHiiiuiiiimiiiiiHiiiiiiiiinuimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiim;
simus, kuriuos jie turėję aptarti.
III-čiame aukšte 7 vai. vak-RenTaigi čia yra svarbaus darbo tą atsitikimą, jo veide mačiau iš gėjai — Liet. Skautybės fondo |
ŠVENTASIS RAŠTAS
pradžia. Reikia, kad ir kitur būtų gąstį.
valdyba.
NAUJASIS TESTAMENTAS 1
\
bandoma eiti tuo keliuJINAI IR TRYS GINTARAI
Keturios Evangelijos i r apaštalų darbai.
KEISTAS ATSITIKIMAS
Stepono ir Valentinos Minku iiiiiiiiimiimiiiMiimiiimimimuimnii
Vertė ir komentarą pridėjo
:
Sausio 22 d. vakare vyras, kurį vedamos radio valandėlės 48 me
S
O
P
H
!
E
B
A
R
Č
U
S
LADAS TULABA, Sv. Raito Daktaras
mes pavadinsime "Adomu", va tų sukaktuviniam renginy meniRADIO ŠEIMOS VALANDOS
žiavo greitkeliu Nr. 3 iš Massachu- Į n ę ir šokiams programą atliks iš
Sv. Rašto evangelijų vertiniai į lietuvių kalbą: Pro- {
setts į New Hampshire. Buvo la- Į New Yorko kvartetas " J ' n a i * r Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
t
testantiškieji
ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija j
bai šalta naktis. Adomui sustojo trys gintarai". Šis parengimas dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
: pagal keturis evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir j
Stotis WOPA 1496 AM
automobilis ir užgeso visos šviesos. vyks kovo 21 d. So. Bostono Lie
S
JONĄ. Prie jų yra tekstų aiškinimai, o taip pat ir apaštalų j
TransIioja.-ia iš nuosavos studijos
Atidaręs virš motoro dangtį ieš tuvių Piliečių d-jos salėje.
Marquette Pke., vedėja Aldona Daukus. g darbai.
kojo priežasties ir bandė pataisy
RENGINIAI
I
Roma 1979 m. Didelio formato, 622 psl. Kaina su per- j
ti. Nesisekė. Dar pabandė užvesti
7159 So. Maplewood Ave.,
I siuntimu 21.25.
j
Kovo 7 d. skautų-čių tradici
motorą, bet neužsivedė. Automo
Chicago, IL 66629
bilis buvo ant kelio. Reikėjo nu nė Kaziuko mugė So. Bostono Lie
5
Užsakymus siųsti:
TeL — 778-1543
stumti iį į šalį, kad kas neužva tuvių Piliečių d jos salėse. Pradžia
DRAUGAS, ±5*5 West 6Srd St.,
inminmnmmntinmnnmmimmiinn I
žiuotu. Mėnulio šviesoje pama ! 1:30 vai. ryte.
Chicago, IL 60629
tė iš priešakio ateinantį vyrą.
Kcvo 14 d. LMF Bostono klu iiiiiiiiiiiiirmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1
Vyras paklausė Adomą, ar šis yra bo susirinkime bus pristatyta dr.
J O N A S PUTOTAS
§
Illinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.
bėdoje- Adomas pasakė, jog suAlgndo Budreckir) knyga "Algi?MH»H»wi>MmwimMiiiiiMiiiimiiiiMmiimuMuuMtHHmmiHtHHini
stojo motoras ir nėra švies\i.Norįs nantas", Tautinės ->gos namuose.
nus f umti automobilį nuo ke'io į
Balandžio 18 d. Baltų d-jos kon
šalį. Paprašė atėjusį sėsti prie vai certas First and Second Church Profesorius medicinos daktarą*
JAV D R U G S V A I S T I N Ė
ro, o jis pastumsiąs. Vyras atsa salėje Bostone.
(1875 -1939)
2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629
kęs, tamstos automobilis, tad
Jo visuomenine, kultūrinė ir
Balandžio 18 d. Šv. Petro liemokslinė
veikla
nsta ir sėsk prie vairo. Ado- į tuviu parapijos banketas Lantanas
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos
mas įlipęs ir dar bandęs užvesti į restorane, Randolphe.
leidykla
1979.
Spaudė
M.
Morkūno
motorą, bet motoras neužsivedęs. Į Balandžio 25 d. Laisvės Varpas
D. KUHLMAN, B S.. Registruotas vaistininkas
Tuo laiku anas vyras lyg pakėlęs į pavasarinis renginys So. Bostono spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi.,
Atdara
šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
automobili ir tiesiai padėjęs šalia j Lietuvių Piliečių d-jos salėje.
Sekmadieniais
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
112.85. Illinois gyventojai dar prideda
Gegužės 2 d. Motinos Dienos 72 et. valstijos mokesčio.
kelio ir pasiūlęs nuvežti Adomą į
»
Tel. — 4 7 6 • 2 2 0 6
artimiausią garažą ar į namus. minėjimas. Rengia LMF Bostono
Užsakymus siųsti:
Tik jo automobilis e?ąs nešildo klubas Tautinės s-gos namuose.
DRAUGAS, 4545 W. G3rd St..
mas. Tuo laiku sustojęs prava
FILMŲ POPIETĖ
Chicago* IL. 60629
žiuojantis ir jo vairuotojas pasiū
Lietuvių
tautodailės
instituto
lę, pavtžti. Anas vyras pasiūlęs
utimniiiHiiiiiiiuiiuiuirainuimiiiiiiiiu
SVARBI IR GERA PRAD2IA

V

J

PETRAS AVIŽONIS

1

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti

ISNUOM. 4 kamb. (2 miegami) bu 2951 Wfst 6Srd S t — T«L 436-7878
tas suaugusiems. Virimui pečius, šal
dytuvas. Kilimai. 265 dol. mėn. Užim
ti galima kovo 10 d. Apyl. 72-os ir nmminniimniiiiwiiiiiniiiiim«unntHi
Campbell. Kreiptis (angliškai) tel. —
BUTŲ NUOMAVIMAS
239-3566.

Draudimas — Valdymai
Namo pirkimas — Pardavimą*
M I S C E L L A N E O U S

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS
IR PAGERBSIMUS
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO.
Skambint po 6-os vai. vakaro
TEL. — 847-7564

BELL REALTORS
J.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzte A ve. — TT8-X2SS
MIIMIIMIIIilIUt

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitas kraštus

P A B D A V 1 M P 1

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
TYPEWRrrERS—Adier with dual ribChicago, 111. 60632, tel. 927-5980
bon, 7 repeat keys, $175. Underwood,
manuai $55. Both office models in
excellent condition. Victor electric calillllllllllllIHilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllilIlIlII
culator with print-out $15.00.
M. A. i I M K U S
TeL — 582-9919
.NCUMli "\AX S E R V I C E
NOTARY PUBLIC
4253 S. Maplevvootl, tel. 254-7450
Taip p a t daromi VERTIMAI.
' i f i l l N l U iškvietimai, pildomi
i'IUKTYBfiS PRA8YMA1 tr
kitokie blankai.

iimmrnnnmniiniiiiiuiituuiiiitiiiHiii:
iillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandelio.
COSMOS PABCELS EXPRES6
2501 W. 69th S t , Chicago. IL 60629

ĮSIGYKITE

DABAB

lUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIiit

Šv. Pranciškaus Dvasios
Spinduliavimas
Paruošė
T. Viktoras Gidžiūnas, O.FJM.

Trylika skyrių: Tėvų Namuose. Pa
šaukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis
SIUNTINIAI 1 UETUV4
ir Apaštalas. Regula ir jos patvirtini
mas. Tolimesnis gyvenimas ir darbai.
TeL — 925-2737
Vytautas Valantinas Šv. Klaros pašaukimas. Atgaila, kū
meilė ir misijos. Ordino sutvar
Hiiiimnniiimmmniuiiiiiiimiinminiu rinių
kymas ir misijos. Pasauliniai Mažes
nieji Broliai.. Kalėdos, prakartelė, to
bulybe ir malda. Žaizdos, mirtis ir ka
nonizacija, š v . Pranciškaus Dvasios
KILIMUS I R B A L D U S
spinduliavimas Lietuvoje ir Išeivijoje
Plauname ir vaškuojame
ir U .
visų rūšių grindis.
Išleido Pranciškonai 1981 BrooklyBUBNYS
ne, N.Y.
'

V A k O M E

Tel — RE 7-5168

iiiiiiiiiiitiiitiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiimmi

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

M I G L I N A S TV
2346 W. 69 S t , teL 776-1486
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIII1UUUUIII

Kaina su persiuntimu $6.00
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 35
et valstijos mokesčio.

imiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmmiimiiiiiiiiiu
MiiiiiHimiiiiiiiiimiimimiiiiimiiiniuu!

LIETUVIAI SIBIRE
Master Plumbing
Lkensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood control. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
elektra. Palikite pavarde ir telefoną —
I lietuviškai.
SERAPINAS — 636-2960

M O V IN G

•
Knyga — albumas su daugybe
mūsų tremtinių i r kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo i i
spaudos. Paruošė kun. J. Prunskis, iliustravo dail. J. Strungys,
apipavidalino dail. P. Aleksa ir
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos
Lietuvių Bih'MJteka. 216 psl.,
kaina $21.80, su persiuntimu-

Užsakymus siųsti:
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei DRAUGAS, Ą545 W. 63rd St.
dimai ir pilna apdrauda.
Chicago, IL 606Z9
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5 4 0 6 8

Illinois gyv. dar prideda $1.40
valstijos mokesčio.
iinniiiiiiiHiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiu

10% — 30% — 80% ptfftea mokėsit
i u i n p d r a u d * n u o ugnie* U* i n t o m o j billo pas tnua.

FRANK
į

ZAP0LIS

3208 u, West 95th Street
Telef. GA 4-8654
Hiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii. ti'in

j A. V I L I M A S
M O V I NG
Apdraustas perkraustymas
{vairių atstumų
TeL 876- 1882 arba 876-5996
iiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiim

PREKYBININKO KEIU
Jonas Karvelis
Prisiminimai 1905-1977
Didelio formato, 456 pusi. Kisti
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na au persiuntimu $13.60. minom
tyvento jai dsr prideda 73 e t vals
tijos mokesčio.
Uasakymua siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. SSrd S i ,

m

»=s=a=aest

NiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiinunniuiiiinin
Apsimoka skelbti* dien. DRAUGE.,
nes jis sH9kSSBS| įkaitomas lietuvių
dienraštis, gi skelbimų Kainos yra vi
siems prieinamos

sumiiuiuuuiiiuiuuuiiiiiiiiiiiiiiuiiiittt

Jp*

%

>1 Ai.lH GRAŠ - UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS

\

įvyks vasario mėn. 20 d, šeštadienį, Jaunimo Cen tro patalpose, Chkagoje.
Gražiausi kostiumai bei kaukės bus premijuojamos. Skiriamos 5-kios pi
niginės premijos 400 dol. sumoje bei organizacijų dovanos. Kaukiy registracija
vyks iki 9:30 vai., o kaukių paradas 10 vai. didžiojoje salėje. Šokiams gros
ESTRADA ir B. PAKŠTO orkestrai. Vakaras ruošiamas organizacijų su įvairio
mis programomis bei skanaus ir įvairaus maisto virtuvėmis. Visi kviečiami da
lyvauti šiame didžiausiame lietuvių Užgavėnių parengime. Bilietai gaunami pas
organizacijų narius ir prie įėjimo. Įėjimo auka 5-ki dol. asmeniui. Galimai snie
go audrai užėjus, Mardi Gras vakaras vistiek įvyks. Prie Jaunimo centro ma
šinoms statyti vietos bus nuvalytos ir jų statymą tvarkys prižiūrėtojai.
Informacijas teikia V. MARKEVIČIUS, telef. 737-5750

Pradžia — 6:30 vai. vale.

R E N G Ė J A I :
Chicagos Aukštesnioji Lituanistikos (Mokykla
Tautinių Šoklų Vienetas "Grandis"
Jaunimo Choras "Vaiva"
Cicero Lietuviu Medžiotojų ir Žuvautoji} Klubas
Jaunimo Centras
Jaunimo Centro Moterų KJubas
Juru skautai: Prezidento Smetonos Juru Budžių itfuia; Nendrių {gula
Chicagos Lietuvių Opera
Marųuettc Parko Lituanistine Mokykla
Susivienijimo Lietuvių Sąjunga Xr. 228
Gage Parko Lietuvių Bendruomenė
Amerikos Lietuvių Tautine Sąjunga, Cicero skyrius

*..

MŪSŲ KOLONIJOSE
Hot

SptillgS, Ark.
Mihvaukee lietuvių kolonijose,
7*; '
"
todėl rengėjai kviečia ir ragina
A. A. PROF. DR. KONSTANTI- Į v 1 3 ^ pietryčių "VVisconsino lie.

tUViUS

NAS RACKAITSKAS

vauti.

^ ^

minė

Jime
^
Jurgis Milas

New LondoiL Conn.
KALBĖS DR. A. STANKAITIS

mas nusprendė, kad kūdikis yra
nepagailėkime didesnės aukos i
MOTINOS BYLA
asmuo, jo ir motinos gyvybe
ypač tiems, kurie vadovauja j
reikia gelbėti. Todėl turi būti
Illinois
valstijoje
pirmą
kartą
mūsų tėvynės iš sovietijos ver
padaryta
cezarinė operacija.
buvo
nuspręsta
teisme,
kad
ne
gijos išlaisvinimo kovai.
gimęs yra pilnateisis asmuo. By DIDŽIAUSIAS DANGORAIŽIS
Jurg. Ežer.
la kilo iš to, kad kūdikio lau
Pranešama, kad Chicagoje
kianti Margaret Blunston, 20
m., buvo nugabenta j Rush-Pres- tarp State, Lake ir Clark gatvių
CHICAGOS ŽINIOS byterian ligoninę, kur gydytojai i bus pastatytas didžiausias pai nustatė, kad kūdikis normaliai šauly dangoraižis — 2,300 pėdų
SCRIAI CHICAGAI
i gimti negali, o cezarinės opera- i aukščio, 169 aukštų, šis danChicaga gaus daug sūrių da- į cijos motina nesutiko leisti dėl į goraižas būsiąs 900 pėdų aukšlinti neturtingiems. Gook aps- \ savo religinio įsitikinimo. Grėsė j tesnis už Sears Towers, dabar
krity bus išdalinta 975,000 sva mirtis kūdikiui ir motinai. Teis- į aukščiausią pastatą pasauly.
rų sūrių iš vyriausybės supirktų
atsargų. Sūriai gabaluose po
5 svarus ir tokių gabalų bus iš
dalinta 195,000.
Mielam

Lietuvos Nepriklausomybės
šventė bus niinuna kovo 7 d.,
2 vai. Vauxhall Inn., 42 Vauxhall St., New Londone. Rengia
\ietos LB. Kalbės dr. A. (Stan
GRAŽINA GINKLUS
kaitis iš Hartfordo. Bus renka
mos aukos: Tautos Fondui (VliMorton Grove priemiesčio ta- j
kui), Amerikos Lietuvių Tary ryba nusprendė, kad privatiems j
bai ir JAV LB.
asmenims be specialaus leidimo j
Vasario 16-toji yra Lietuvos negalima laikyti ginklų. Mieste
valstybinė šventė, todėl gausiai lio tarybai pareikalavus, gyven- j
dalyvaukime jos minėjime ir tojai pradėjo gražinti ginklus.

Velionis buvo gimęs 1905 m.
liepos 2 d. Kaune. 1924 m. jis bai
gė Aušros gimnaziją. Studijavo
tėfsę" ir gavo teisės mokslu diplo
mą Paryžiuje. Tarptautinius ir
konstitucinės teisės bei tarptauti
nių santykių mokslus gilino Ro
mos Karališkame, Berlino ir Pa
ryžiaus universitetuose, kur gavo
įeisiu mokslo daktaro laipsnį.
' "Nepriklausomoje Lietuvoje dir
bo kaip teisių patarėjas ministeriu kabinete ir Užsienio reikalų
ministerijoje ir atstovavo Lietu
vai tarptautinėse konferencijose.
Taip pat dirbo Vytauto D. ir
Vilniaus universitetų teisės moks
lų fakultetuose.
Pasitraukęs 1944 m. į Vakarus,
\ė>tė konstitucinę tarptautinę tei$į bei tarptautinių santykiu moks
lus Paryžiuje ir nuo 1948 m. Fordhamo universitete New Yorke.
Išėjo į pensiją 1970 m. ir apsi
gyveno Hot Springs, Ark mieste.
1972 m. vasario 24 d., taigi
prieš 10 metų iškeliavo į amži- Į
nybę. Palaidotas Hot Springs, Į
Ark., Kalvarijos kapinėse. Velio
nio mirties proga sūnūs Raimon
das ir Rolandas su šeimomis už
prašė Šv. Mišias, kurias atnašaus
kūn. Petras Patlaba vasario 21 d.
seselių vienuolių koplyčioje.

Sūnūs

Racine, Wis.
NEPRIKLAUSOMYBES
MINĖJIMAS
Racine, Wisc., Altos skyrius
ruošia Vasario 16-tos minėjimą
vasario 21 d. 9:30 vai. pamal
dos už pavergtą Lietuvą Šv.
Kazimiero bažnyčioje. 3 vai.
p~Tp. Sv. Kazimiero parapijos
svetainėje įvyks iškilmingas mi
nėjimas. Kalbės prof. dr. Jonas
Genys, Altos atstovas Washingtone. Solistė Laima Stepaitienė, sopranas, duos lietuvių kom
pozitorių dainų koncertą. Akom
panuos muzikas Aloyzas Jur
gutis.
-Hadijo stotis W»tfN, 1400
t&nga, sekmadieniais- po 1 vai.
p. p. žinių vasario 14 ir 21 die
nomis transliuoja lietuvišką juo
stelę.
VVisconsino gubernatorius Lee:
S. Dreyfus ir Racine burmistras Į
Stephen F . d s e n paskelbė Va-1
sano 16-tąją Lietuvių diena
VVisconsino valstijoje ir Racine
mieste.
Tenka girdėti, kad šiais me
tais Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo minėjimai nebus ruo
šiami kaimyninėse Kenosha ir

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po il
gos ligos 1982 m. vasario 8 d. iškeliavo amžinam poilsiui
mūsų brangi motina, močiutė ir sesuo

A. f A. ANTANUI ČJAKUI
mi r u s ,
žmoną EMILIJĄ CTAKLENĘ, dukterį BIRUTE VTLUTIENĘ ir sūnus STASĮ ir VYTAUTĄ, bei kitus šei
mos narius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
S.
J.
J.
B.

E. NAVICKAI
A. AUŠROTAI
J. BRAZLAUSKAI
L. ZABULIONIAI

London, Ont., Canada

LIŪDINTI

ŠEIMA

Brangiai mamytei
A f A. ALBINAI STRIMAVIČIENEIKRULIKAITEI mirus,
sūny Vygante Strimavičiu su šeima ir kitus
gimines užjaučiame ir kartu liūdime.

MARYTĖ

IR KAZYS

A.

AMBROZAIČIAI

A.

ELEONORAI GARBENIENEI
m i r u s ,
jos vyrui Vladui ir dukrelei
Audronei
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

A. f A, ANGELĖ RADIONOVIENE DIELININKAITYTĖ,
palikdama giliam liūdesy dukterį MARIJĄ su šeima,
sūnų EDUARDĄ su šeima, seserį ČESLAVĄ, brolį
kun. VLADA ir brolį ZIGMĄ ir kitus gimines Ameri
koje ir Lietuvoje.
Palaidota Waterbury, Conn., lietuvių kapinėse.

Mūsu mielai
A. f A SOFIJAI AKELAITIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Vincę
Akelaitį, dėdes Simono Laniausko šeimą ir
kitus gimines.

ONA IR ADOLFAS

A A

JONAS

BALIŪNAI

-

SINSINAS

Gyveno Lake Zurich, Illinois.
Mirė vasario 11 d., 1982 m„ 4:30 vai. popiet, sulaukęs 76 m.
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskr. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, sūnus Jonas su šei
ma, Lietuvoje sūnus Antanas ir duktė Marytė su šeimomis, 5 anū
kai, 2 proanūkai, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė eilei lietuviškų organizacijų ir buvo uolus lietuviškų
reikalų rėmėjas.
Kūnas buvo pašarvotas Stirlen - Pieper koplyčioje, Barrington,
Il'inois.
Laidotuvės įvyko pirmadienį, vasario 15 dieną. Iš koplyčios
buvo atlydėtas į Šv. Pranciškaus parapijos bažnyčią, Lake Zuriche,
kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
buvo palaidotas Barrington kapinėse.
Nuliūdę: Žmona ir vaikai su šeimoms.

EU D EI K iS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

JUOZAS MATUSEVIČIUS SU DUKROMIS
TERESE, REGINA IR JŲ ŠEIMOMIS

Mirties

A. f A. JURGIS ASTRAMSKAS
Gyveno Toronte, Kanadoje. Anksčiau gyveno Chicago, IU., Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė vasario 12 d., 1982 m., sulaukęs 77 m. amžiaus.
Gimg Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Gižų valsčiuje, Rūdos kai
me. Amerikoje išgyveno 11 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime švogerka Marija Astrauskas, bro
lių vaikai: Sigitas Astrauskas, Genė Kuzma, Alesė Turner ir Kazimie
ras Astra, Lietuvoje brolis Pijušas Astramskas, kiti gimines, drau
gai ir pažįstami.
Prikl.' 'se šaulių Sąjungai.
Kūnas bus pašarvotas Petkaus koplyčioje, 2533 West 71 Street.
Lankymo valandos trečiadienį nuo 4 iki 9 vai. vak., ketvirtadienį
nuo 2 vai. iki 9 vai. vak.
Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 19 dieną. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: GIMINES
Laidbtuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.

Sukaktis

Jau sukako vieneri metai, kai iš gyvųjų tarpo pasi
traukė mūsų mylimas vyras, tėvelis, dėdukas

PETKUS

A. f A. LIUDAS STAŠAITIS

MARQLETTE FUNERAL HOME

Metinės mirties sukakčiai paminėti šv. Mišios už jo
sielą bus atnašaujamos šeštadieį, vasario 20 d , 9 vai.
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Gimines, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvau
ti šv. Mišiose.
ŽMONA, DUKTERYS SU ŠEIMOMIS

TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th Av., C k e r o
Tel. 4 7 t - 2 3 4 5
AIKŠTĖ A U T O M O B H IAMS S T A T Y T I

A. f A.
VALERIJONUI PODŽIONUI
mirus, žmonai Leokadijai ir jos seseriai
Janinai su šeima rešikiame gilią užuojautą.
LB MELROSE PARKO

APYLINKĖ

LAIIX)TUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asaciaeiįo* įtariai
JURGIS F. RUDUMU
3319 SO. LITUANICA AVENUE

Tel. Y Arda 7-113

STEPONAS C. L*CK <LACKAWICZ) ir SONOS

A . f A.
ADELEI JUCHNEVIČIENEI mirus,
jos vyrui Vytautui Juchnevičiui, sūnums
Aleksui, Vytautui ir JŲ šeimoms reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
EMILIJA
JURŠENAITĖ
KLEMENSAS
MATKEVICIUS

A. f A. MARYTEI KUZMICKAITEI
Lietuvoje mirus,
jos broliui SIMUI su Šeima Čikagoje, Lietuvoje pasilikusioms se
nutėms: PRANUTEL STASEI, MAGDALENAI 2VAINAUSKIENEI,
ONUTEI &ESKEVIČIENEI ir broliui ANTANU su šeimomis, reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą ir kartu budime.
MONIKA. REGINUTĖ IR ANTANAS
KRUTULIAI

>

2424 W. 69th STREET
TeL REpubhc 7-1119
11028 Southwest Hlghway, Palos Hills, Illinois
TeL 974-441*

PETRAS BIEUGMAS
4448 SO. CAL1FQRMA A V E N U E

TeL LAfayette

SSSTl

POVILAS J. RIDIKAS
M54 SO. HALSTED STREET

TeL Y Artis 7-19U

VASAITIS I44C SO. SOth AVE., CICERO. DLL.

Tel.

OLyva** 9- M

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. vasario mėn. 17 d.

X lietuvių Fondas kviečia
dar to nepadariusius atsilanky
X Vaclovas Kleiza, Pasaulio ti į Prano Domšaičio dailės dar
į Lietuvių Bendruomenės vykdo bų parodą Čiurlionio galerijoje.
masis vicepirmininkas, vasario Tai ypatinga proga susipažinti
13 d. išskrido į Braziliją atsto- su vienu stambiausių mūsų dai
j vauti Bendruomenei Pietų Ame- lininkų. Lankymo valandos —
' rikos kongrese. Jis aplankys nuo 7 iki 9 va!, vak. Paroda tę
j dar Urugvajaus ir Argentinos sis visą savaitę.
\ lietuvius, susipažins su jų veikla
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
X lietuvių Paštininkų sąjun
X "Draugus" prieš 25 metu* | ir painformuos apie PLB valdygos kalėdinis pobūvis ir šiais Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. Soth Pteee. Chicago, IL 60629
vasario mėnesį buvo perkeltas j bos darbus. Taip pat jis skaimetais praėjo nuotaikingai. Šv.
į dabartines patalpas iš vadina- į tys Argentinos lietuviams pa
Mišias paštininkų intencija at
mos West Side. kur jo centras 1 grindinę paskaitą Vasario 16-tos
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ROJUJE
našavo kun. J. Juozevičius. Po
minėjime
Buenos
Aires.
buvo 36-rius metus. Spaustu
būvis įvyko K. K. Repšių na
(Žiūrėkite piešinėli). Kodėl
Vienoje Rusijos mokyklos kla
vės darbai nesustojo, nors sun
X šv. Kryžiaus ligoninė duo muose. Ta proga įvyko ir meti
sėje mokytoja aiškino moki pelytė nebijo katės? (5 taš
kumų ir kliūčių persikeliant da pereitų metų statistiką, iš nis narių susiruikimas. Valdy
niams apie pirmuosius žmones kai).
mašinoms atsirado. Bet "Drau kurios matyti, kad 2000 žmonių, ba palikta ta pati ir kitai ka
— Adomą ir Ievą. Pabaigus
gas" iš naujos vietos normaliai įskaitant gydytojus, slauges, dencijai. Paštininkai visada sa
aiškinti mokinių paklausė:
ėjo dar platesniu mastu. Per technologus, bendrus tarnauto vo aukomis paremia veiksnius,
— Kurios tautybės jie galėjo
tuos 25-rius metus "Draugas" jus ir savanorius, priėmė 14,004 šalpą, spaudą ir radijo valandė
būti?
neteko tik daugelio senųjų dar ligonius, 30,456 žmones skubiai les, šiais metais šimtine parė
— Buvo rusai, — drąsiai at
bininkų redakcijoje, administra pagalbai ir 12,583 žmones kaip mė ir Lietuvos pasiuntinybės
sakė vienas vengrų tautybės
cijoje ir spaustuvėje, Jų daugu- j ateinančius ligonius. Operacinė VVashingtone remontą.
b
a
mokinys.
mas jau amžinybėje.
i praleido 837 žmones, 849 gimdyX "Cicero Life'' vasario 14 d.
administracijoje tik Stefanija : mų skyrius atnešė šiam pašau
— Puiku, — pasakė mokyto
Jonutienė, spaustuvėje Br. T. j l i u i įmonių.
Tai Odelis dar- laidoje Lietuvos nepriklausomy
ja. — Bet iš kur tu tai žinai?
Piešė Linda Stakėnaitė, Marąuette Parko lit. m-los mokinė.
Margis ir Br. Vincas žvingilas į b a s i r reikalingas šiai apylin bės sukakties proga aprašyta
Adolfo ir Aldonos Markelių šei
— Jie neturėjo stogo virš
tik kei.
pilną laiką ir vienas kitas
mos istorija, liečianti bėgimą
savo
galvų, neturėjo drabužių,
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dalinį.
Jonas Minelga
ma valstybė, greit sustiprėjo.
X Balzeko Lietuvių kultūros nuo komunistų okupacijos ir
turėjo
tik
vieną
obuolį,
kurį
abu
ATSAKYMAS
Visose srityse padarė didelę pa
X Emilija Pakalniškienė, "Vy muziejus vasario 21 d., sekma Įsikūrimą Amerikoje. Įdėta ir
TfcVYNĖ MANO
valgė, ir visa tai jie vadino ro
žangą.
Buvo
išrinkta
demokra
čių Veiklos" skyriaus redakto dienį, 2 vai. p. p. turės Moterų nuotrauka, kurioje matyti abu
Žiūrėkite brėžinėlį.
tinė valdžia ir gražiai sutvarky jumi, — paaiškino vengras ber
Dievuli geras,
rė ''Drauge", išvyko trims sa gildos narių susirinkimą. Susi- Markeliai, duktė Daiva Marke
tas žemės ūkis. Buvo gražūs niukas.
Leisk man užaugti,
vaitėms atostogų į Puerto Vai .rinkime bus dail. Jurgio Daug- lytė ir Rita bei Linas Dagiai.
miestai ir kaimai. Buvo nepa
Kariu į kovą
SKUBIAUSIA SIUNTA
larta vietovę Meksikoje. "Vyčių į ^ d e k o r a c į n į s m e n a s , o gildos Aprašyme pasakyta, kaip jie kū
prastai
geras
universitetas,
gim
Už
marių
traukti.
Veiklos" skyrius vistiek pasiro-į n a r ė s J a n i n a M a r k s i r Marija rėsi, primenama, kad Adolfas
Krašto apsaugos ministerija
nazijos ir kitos mokyklos.
dys kiekvieną ketvirtadienį, nes 1 K r a u c h ū n i e n ė parodys tekstilės j išleido novelių rinkinį "NebaigVergijos pančiuos
gavo laišką iš vieno berniuko.
Žmonės buvo labai patenkinti
išvykdama sutvarkė ji skyriaus j k o i e k c įjas. Taip pat bus paskai- \ tą simfoniją", Daiva rašo straiMūs tėviškėlė,
Jis laiške rašo:
šia
tautos pažanga, šis džiaugs
medžiagą visoms trims savai- | t u s e r įjos tęsiamos Algimanto j penius ir noveles f yra laimėjusi
Trispalvės niekas
mas buvo sunaikintas, kai bol
— Siųskite man visas infor-1
~> Jeigu iškiltų kokia; klau-j v * T a m a š a u s k o apie lietuvių j "Ateities" premiją), Rita kuriai
Ten neiškėlė.
ševikai
užpuolė
Lietuvą,
šian
macijas,
kokias tik turite, apie
simų. vyčiai gali kreiptis į cen-j gotišką ir barokišką architek-' kompozicijas ir dainuoja, jos
dien
žmonės
Lietuvoje
gyvena
Su
j
a
kalbuosi
lėktuvus. Kad žinios mane grei
/ /
tro valdybos spaudos atstovę turą. Pirmininkė yra Irene! vyras reiškiasi kaip architektas, j
rusų - komunistų priespaudoje. čiau pasiektų, siųskite automa
Širdim,
be
žodžių
.
.
.
Ireną Sankute.
Norbut.
' Straipsnis pavadintas "ImigranNuplaukia mintys
Kai mes susirenkame švęsti tiškai vairuojama raketa.
JH kultūrų . Savait^.
n
i
T4~-*„
S
X Pranutė Ivanauskienė, se
X Marouette Parko Lietuvių ;tai tarp
^ dviem
,
*
Į žalią sodžių.
Vasario Šešioliktosios šventę,
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>'Gara.
štį redaguoja
. . , narių susirinki
. . . . i rasti
redaguoia Sean O'
nosios lietuvių kartos visuome- namų savininkų
mums reikia pažvelgti ne tik i
Mama
ir
tėtis
|
lietuvių
draugas.
nes veikėja, kovo 9 dieną švęs į mas b u s v a s a r i o 1 9 d . ? penkta
praeitį, bet ir pasirūpinti Lietu
(Žiūrėkite brėžinį). Neati
Tenai gyveno . . .
80 metų amžiaus sukaktį. T a ijdienį.
^ ^ 7 : 3 0 . ^ v a k parapijos! x Jėzuitų koplyčioje bus revos ateitimi. Dalyvaudami įvai traukdami rašiklio nuo popie
Žinau, t a s k r a š t a s —
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ruošia ppaa--i;ssaailėė i; jee. Bus trumpai paminėta i kolekcijos, kurias ves kun. J.
proga jos šeima jai ruošia
riose lietuvių
organizacijose, riaus, keturiomis tiesiomis Uni
ATSAKYMAS
Tėvynė mano.
gerbimą. Pranutė Ivanauskie-, L i e t u v o s Nepriklausomybės at-1 Bacevičius, OFM, kovo 18-19
mes galime tikėtis, kad lietuvy jomis (brūkšniais)
sujunkite
nė, kad ir sulaukusi brandaus I, W
_— Vasario 16. Pa-1
bės dvasia neužges.
Žaidino eiga. P ?= peniai,
NEPRIKLAUSOMYBES
devynis taškus, kurie yra išdės
uriTno ^
enK
kūrimo
diena
Pa- dienomis. Ketvirtadienį ir penk
tadienį
bus
7:30
vai.
vakarais,
o
tyti
kvadrato
forma.
Paaiš
amžiaus, yra guvi. judri dar ir ; ^ ^
Saa t v y k t i ge n . F r a n k
n = nikeliai
ŠVENTE
Algis Venclova,
kinkite, kaip darėte. (10 taškų).
dabar tebesidarbuoja kai kurio-1 v i c k a S j Frank Brady. Pareigū šeštadienį, kovo 20 d., 9:30 vai.
1)
P
I
p2
p3 p4 • n4 n3 n2 n l
Hamiltono "Vysk. M. Valan
se organizacijose, skaito "Drau- 1 nas pigių paskolų namų pataisy ryto.
Vasario 16 dieną mūsų kraš
2) p i p2 p3 • p4 n4 n3 n2 nl
čiaus" lit. m-los mokinys.
gą" 60 metų.
t a s Lietuva atgavo nepriklauso
mui aiškins, kaip gauti pasko
3)
p i p2 p3 n4 p4 • n3 n2 n i
Kanada. ("Mūsų kūryba").
mybę.
Kiekvienais
metais
lie
las
už
o^c.
Valdyba
prašo
na
X Loreto ligontinė, vadovau-'
4) p i p2 p3 n4 p4 n3 • n2 nl
MANO TRYS NORAI
tuviai visame laisvame pasauly
iama Šv. Kazimiero seserų vie-! rius ir svečius gausiai dalyvauti.
5) p i p2 p3 n4 • n3 p4 n2 nl
je švenčia tą dieną. Ameriko
nuolijos. norėdamos duoti progą Po susirinkimo bus vaišės.
6) p i p2 • n 4 p3 n3 p4 n2 n l
Jeigu aš galėčiau įvykdyti tris
je žmonės švenčia Liepos 4 d., norus, aš juos labai protingai
pasitobulinti ligoninės slaugėms,! X Viva Bartkutė, Danguolės
7) p i • p2 n4 p3 n 3 p4 n2 n l
t a i yra Amerikos nepriklauso išnaudočiau. Pirma, aš norė
priklauso University Hospitals ir inž. Eugenijaus Bartkų duk
8) p i n4 p2 • p3 n3 p4 n2 nl
mybės šventė, šią dieną ame čiau, kad vargšams ir sužalo
Outreach Network (Uhon) ir tė, kuri mokosi paskutiniame
9) p i n4 p2 n 3 p3 • p4 n2 nl
#
•
rikiečiai
yra
linksmi,
bet
lietu
10)
p i n4 p2 n 3 p3 n2 p4 •• nl
pačioje ligoninėje duos kursą I p r a d ž i o s m o kyklos
skyriuje,
tiems žmonėms geriau sektųsi
viai
Vasario
16-tos
proga
nesi
11) p i n4 p2 n3 p3 n2 p4 n l •
per televiziją, pradedant v a s a - i y r a a t r i n k t ų j ų mokinių grupėgyvenimas. Daug žmonių skriau
džiaugia, nes Lietuva dabar nė džia vargšus. Jie mano, kad
rio 24 d. Kursas bus naudin je, kuriai taikomas specialus
12)
p i n4 p2 n 3 p3 n2 • n l p4
#
#
•
r
a
laisva.
gas toms slaugėms, kurios nori mokymo metodas. Tiems moki
13) p i n4 p2 n 3 • n2 p3 n l p4
vargšai neturėtų turėti tų da
siekti aukštesnių laipsnių.
14) p i n4 • n3 p2 n2 p3 n l p4
lykų,
kuriuos
turtingi
žmonės
Mes galime padėti Lietuvai ir
niams leidžiama pasirinkti mok
15) • n4 p i n 3 p2 n2 p3 n l p4
Amerikoje būdami: visų pirma turi. Taip pat sužeistiems ir
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X Dengiame ir taisome vtsų slo sritį, kuriuo jie domisi. Vi16) n4 # n3 p i p2 n2 p3 n l p4
turime stengtis geriau išmokti sužalotiems yra sunkus gyveni
rūšių stogus. Už savo darbą vos paruoštas darbas apie ato
(Žiūrėkite
raidyną).
Penkių
mas.
Jie
negali
judėti
arba
gal
17) n4 n3 p i • p2 n2 p 3 n l p4
lietuvių kalbą ir geriau pažinti
garantuojame ir esame apdraus mą, atomines jėgaines, reakto
paukščių
vardai
yra
paslėpti
18) n4 n3 pi sn2 p2 • p3 n l p4
Lietuvą. Galime iškelti Lietu voti, kaip kiti žmonės. Tas ne
rius — susilaukė susidomėjimo
tarp šių raidžių. Iš šių raidžių 19) n4 n3 p i n2 p2 nl p3 • p4
ti. Skambinkite Arvydui Kielai
reiškia,
kad
juos
galima
vos
vardą
visame
pasaulyje.
ir jos aiškinimas buvo nufilmuo
sudarykite jų vardus ir parašy 20) n4 n3 p i n2 p2 n l • p3 p i
td. 4S4-9655 ari>a 737-1717.
Turime pasakyti visai Ameri skriausti.
tas. Filmas buvo rodomas mo
kite. Už kiekvieną teisingą pa 21) n4 n3 p i fQ • n l p2 p3 p4
f«k.}.
x Kazimieras Oksas iš Chi-j kai apie lietuvių tikėjimo perse
Mano antras noras būtų, kad
kykloje ir visuomenei.
vadinimą gausite po du taškus.
cagos kandidatuoja į respubliko- i kiojimą Lietuvoje.
22) n4 n3 • n2 p i n l p2 p3 p4
valdžia trokštų ramybės ir susi
x | Vilnių išvykstam kovo 25
x Daiva Ona de Sa Pereira, nų centrinį komitetą iš naujojo j
23) n4 n 3 n2 • p i n l p2 p 3 p4
d. 15 dienų kelionei. Dar yra
Mes laukiam tos dienos, ka klausymo. Valdžia dažnai kalba
jSkokie, UI., Ramunė Mikuliony- 3-čiojo distrikto. Jis šiuo metu į
24) n4 n3 n2 n l p i • p2 p3 p4
apie
pinigines
problemas,
įvai
da Lietuva vėl bus laisva.
vietų. Pihta kaina 1,345 dol.
«tė, Arlington. Va., Henrikas yra Cook apskrities prisiekusių- į
rius nesusipratimus su žmonė
25) n4 n3 n2 n l • p i p2 p3 p*Kreiptis: A'gis Grigas, Four\ Laucius, Oak Lawn, M., Julija jų teismo komisionierius. Kaži- \
Lama Vyšnionytė,
mis,
jų
nesąžiningumą,
kurių
Way Travel 3455 W. 63rd St..
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Palaitienė, Philadelphia. Pa., A. mieras Oksas jau ilgus metus J
Šv. Kazimiero lit. mokyklos negalima net suskaičiuoti.
Chicago, 111. 60629. Telef. (312)
ATSAKYMAI
reiškiasi
lietuvių
ir
tautinių
gru-i
i Vilkaitis, Richmond Hts., Ohio.
Clevelande 10 sk. mokinė.
Mano paskutinis noras būtų,
471-2500.
(ak.).
į Algirdas
Boreišis,
Phoenix, pių respublikonų veikioje. Yra!
1) Ratai. 2) Aklas. 3) Kalė.
LABAI SVARBI DIENA
kad pasaulyje būtų ramybė ir
X Naujai susikūrusiai tauti- j Ariz., Ona Pusdešris, Detroit, respublikonų tautinių grupių i
4) Kalis. 5) Takas. 6) Langas.
žmonės vieni su kitais sugyven
nių šokių grupei reikalingi šoke- j Mich., atsiuntė po 5 dol. aukų už Cook apskrities tarybos pirmi- j Vasario šešiolikta diena man tų. Gal tada išlaisvintų paverg
7) Nota. 8) Apskritis. 9) Kal
:
jai ir šokėjos nuo 20-25 m. am- į kalėdines korteles ir kalendorių, ninkas. Yra buvęs Altos Chica- yra labai svarbi. Tą dieną mini tas tautas ir mano tėvynę Lie
ti. 10) AktL
gos skyriaus pirmininkas. Gi- į me, kai mano tėvų žemė atgavo
žiaus mokytis tautinius šokius j Ačiū.
tuvą. Kad visos šalys turėtų
męs Chicagoje. Ne tik kalba, nepriklausomybę. Yra labai gai
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šokti. Praktiką atliekame Jauni
x Jonas Klimavičius, Far- bet nuolat stengiasi tobulinti la, kad Lietuvoje dabar negali laisvę!
ATSAKYMAS
mo centre sekmadieniais 1 vai.
Jeigu mano visi norai tikrai
mingdale, N. Y., pratęsdamas lietuvių kalbą. Priklauso Lietu- ma tos dienos prisiminti ir švęs
GALVOSŪKIS
NR.
po pietų. Teirautis pas Nastę prenumeratą, pridėjo auką už
Piešinyje nupiešta 12 balionų.
įvyktų, tai pasaulyje būtų ramy
Bilitavičiūtę dienomis telefonas kalėdines korteles ir kalendorių vių Prekybos rūmams. Domisi ti. Kadangi aš čia gyvenu, aš bė ir džiaugsmas visiems. Ne
(Žiūrėkite brėžinėlį). Iš kurių
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644-4500, vakarais _ 927-8637. su prierašu: ' 'Labai malonu gau ir dalyvauja įvairiuose lietuvių galiu laisvai švęsti.
vyro
būtų karų, visiems būtų smagiau skaičių yra sudaryta
ATSAKYMAI
(pr.). ti "Draugą", jo laukiu, tik viena kultūriniuose, visuomeniniuose
galva? (5 taškai).
Vasario šešioliktą dieną, kai gyventi.
ir politiniuose įvykiuose.
1) Bashful. 2) Doc. 3) Doaš atsikeliu ir apsirengiu, išbė
x Mažosios Lietuvos lietuvių bėda, kad jis nenormaliai mus
Tadas Dabšys,
pey.
4) Grumpy. 5) Happy.
X
Syrvia
ir
Kristina
Lileikygu laukan iškelti Lietuvos vėlia
Draugijos rengiamas tradicinis ianko, kartais visai negauname.
Los Angeles lit. mokyklos
6)
Sleepy.
7) Sneezy.
tės, Chicago, m., mums rašo: vą. Aš manau, kad visi lietuviai
Užgavėnių šiupinys bus š. m. va- i Žinome, kad ne Jūsų kaltė"
mokinys. ("Saulutė").
sario 20 d., šeštadienį 7:30 vai. Ačiū už auką. Tikrai paštas pa "Draugą skaitome virš 40 metų. Amerikoje turėtų švęsti Vasario
NEPRIKLAUSOMYBE
Labai suprantame, kiek viskas Šešioliktąją dėl to, kad yra la
vak. lietuvių Tautiniuose na sidarė nepatikimas.
šiandien kainuoja: popierius,
Ar pirmą kartą žmoniją slegia
muose, 6422 So. Kedzie Ave. Bus
1918 m. Vasario 16 d. Lietu
X Vacys Petrauskas, Chica paštas ir t. t. Siunčiame 30 dol. bai svarbu plėsti lietuvybę vi
tironijos
slogutis? Ar pirmą kartą
soje Amerikoje. Mano širdis ne va paskelbė savo nepriklauso
tradicinė šiupinio vakarienė su go. 111., Vacys Construction Co.,
kūrėjui
istorijos
būvyje yra stato
menine programa. Šokiams gros "Draugo" romano mecenatas, pagelbėti Draugui. Linkime dar rami, kai aš girdžiu, kaip lietu mybę. Tas žodis reiškia, kad
mos sąlygos ir taikomi varžtai,
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Bi nuoširdus dienraščio rėmėjas, jam ilgai gyvuoti ir kartu džiau viai yra diskriminuojami, kai jie tauta yra laisva ir gali pati vie
bet kūryba ilgainiui, kaip van
giamės,
kad
jį
turime
Chicago
kovoja ir kenčia laukdami nepri na tvarkytis. Lietuva ilgus me
lietai gaunami iš anksto P 3 5 pratęsdamas prenumeratą, pri
duo,
rasdavo kelius, būdus ir prie
Dr-jos iždininką Vilių Trumpjo dėjo 25 dol. auką. V. Petrauską je, kaip lietuvišką katalikų dien klausomybės atgavimo.
tus
buvo
rusų
valdžioje.
Kai
pa
mones prasiveržti nepažeidžiant
ną, 6418 So. Troy Street, telef. skelbiame garbės prenumerato raštį. Viso gero visiems, kurie
l i n a s Udrys,
skelbė nepriklausomybę, visi lie
esminių meno pagrindų. Kai kas
dirba
Drauge,
o
taip
pat
linkime
778-S483.
Detroito "žiburio" lit. m-los tuviai džiaugėsi. Po Antrojo Pa
rium, o už lietuviško žodžio ver geriausios sveikatos". Nuošir
sako, kad tokios vergijos atmai
mokinys.
('
'Skambutis").
saulinio
karo
mes
vėl
netekome
Mažosios lietuvos lietuvių tinimą ir paramą dėkojame.
nos žmonija dar nėra patyrusi.
džiai dėkojame už auką ir už
laisvės. Dabar, kada mes šven
Tuo atveju menas neturėtų prie
Draugija
gražius
linkėjimus.
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
x A. Piktiižis, Chicago, M.,
čiame
nepriklausomybės
dieną,
šintis gyvenimui, o tiktai jį vaiz
(pr.). užsisakė naujausių leidinių ir
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Kiekvienais metais lietuviai norime, kad Lietuva vėl būtų
X Jurgis J. Okunis, Flushing.
duoti. Noriu pasakyti, vaizduoti
x Parduodamas 1979 m. Ze- dar pridėjo auką. Labai ačiū. N. Y., kartu su prenumeratos laisvuose kraštuose Vasario še laisva. Tos dienos minėjimui
Jeigu trys katės gali sugauti su meile ir atsidėjimu- Svarbu
phyr. Air conditioning, power
x V. Liutevičius, Chicago, 111., mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. au šioliktą elieną susirenka švęsti mes paruošiame eilėraščius, vai tris peles per tris minutes, tai likti ištikimam menui. Menas ne
steering, power brakes, 6 cilin- kultūrininkas, Andrius šembro- ką. J. J. Okunį skelbiame gar Nepriklausomybės šventę. Pri dinimus ir tinkamas dainas.
ištikimybę labai negailestingai
kiek laiko užtruks šimtui kačių
derių, do texe. 23.000 mylių. Ge-' t a s laimSL Mikoliukaitė, visi iš bės prenumeratorium, o už sa- į simenama Lietuvos didvyrius,
baudžia. Menininkas, turi nugalė
Jonas Prapuolenis,
Marąuette Parko lit. m-los sugauti šimtą pelių? (10 taš ti kliūtis.
ram stovy. Vaeys — telefonas chicagos, ansilankė "Drauge" vos spaudos paramą tariame Į kurie iškovojo tėvynei laisvę.
Lietuva, būdama nepriklauso
kų).
nuoširdų ačiū.
mokmys.
]onas Aistis
+36-9667.
f ak.). į ir įsigijo naujausių leidinių.
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