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POPIEŽIUS SMERKIA
SMURTĄ SALVADORE

GERBKIME SAVO
KALBOS TEISES

Ar pavyks pravesti demokratinius rinkimus?

Roma. — Vasario 28 d. popie-\ no paramą, kurią Salvadoro kožius Jonas Paulius II-sis kalbėjo' munistai gauna iš Kubos, Nikavisi kiti nusikalstame tautai, kai,
(Tęsinys;
piligrimu miniai apie padėtį Sal- Į ragvos, Sovietų Sąjungos ir PalesČia duoti tik keli pavyzdžiai, besirūpindami vien kasdieniniais
vadore. Pacituodamas Salvadoro i tinos Laisvinimo Organizacijos.
kurie rodo išdavikišką pačiv lie materialiniais reikalais, užmirš
vyskupą Artūro Rivera Damas,
Sekmadienį NBC televizijoje
ta esą vaikai motinos Lietuvos,
tuviu elgesį.
kuris pasakė: "Ginklai ateina iš pasirodė Salvadoro opozicijos va
Mes pratę už rusinimą ir kitas užmiršdami jos vargus ir nelai
užsienio, bet žuvusieji — visi mū das Guillermo Ungo. Jis kritika
Lietuvą ištikusias nelaimes kal mes. Tie, kuriems neskauda šir
sų žmonės", popiežius ragino už vo prezidentą Reagdną už Salva
tinti vien rusus, o nepasižiūrime, dies dėl lietuvių tautos ir jos kal
sienio valstybes nesikišti į Salva doro valdžiai teikiamą paramą.
kad dažnai mes patys esame kal bos naikinimo, neverti vadintis
doro dramą, sukurti tokią atmos Ta parama neduoda naudos nei
ti. Neužmirškime, kad galutinai lietuviais. "Tas ne lietuvis,... kur
ferą, kurioje Salvadoro žmonės Amerikos mokesčių mokėtojams
mūsų tautos likimas yra mūsų pa sai pamins, ką bočiai gynė per
galėtų patys taikingai išspręsti nei Salvadoro žmonėms, pasakė
čiu rankose, svetimieji gali tik amžius karžygių keliais. Tas ne
savo problemas.
Ungo.
"padėti", pagelbėti priartinti jos lietuvis, kuris... neverks, kad pa Prancūzijos prezidentas Francis Mitterrand praėjusią sav aite tarėsi su Vak. Vokietijos kancleriu, o savaitės pabai
Salvadoro katalikų
vyskupų
Socialisto Ungo pažiūras remia
pražūtį, jei mes tą "pagalbą" pri tys sūnūs žudo, kas verta meilės goje atvyko j Romą Jj pasitiko Italijos prezidentas Span dolini ir užsienio reikalų ministeriu Emilio Colombo. Da konferencija vasario 17 pasisakė kai kurios Europos šalys: Belgija,
lyvavo ir prancūzų užsienio reikalų ministeris Cheysson.
ir garbės" (Maironis).
imsime.
už planuojamus
prezidento ir Olandija, Graikija, Danija, Ita
Niekas negalės, nepajėgs iškonstitucinės asamblėjos rinki lija. Jos atsisakė atsiųsti stebėtojus
tautinti tautos, jeigu ji pati nepa
FRAGMENTAI
mus. Juos, kaip žinoma, bando su Salvadoro rinkimų dieną.
sirašys sau mirties sprendimo, ne
stabdyti kairiosios Salvadoro gru
Pačiame Salvadore teroristai
bent visa tauta būtu išžudyta. Ži
O brangi lietuviškoji
sprogdina elektros linijų stulpus,
pės.
noma, tautos likimas daug priklau
Šventa kalba prigimtoji!
saloje
buvo
suvadegina autobusus, kad vyriausyDominikos
so nuo jos vadu, šviesuomenės.
Už žemčiūgus t u brangesnė
žiavę Karibų jūros šalių katali- !bė negalėtų atvežti į balsavimo būs
Jei neliks šviesuomenės, kuri pa
Ir už viską meilingesnė.
— Graikijos premjeras Papan- kų vyskupai. Vasario 28 d. vysku- į tinęs toliau gyvenančių balsuotolaiko tautinę sąmonę, tauta pa
(Aušrininkas A. Vištelis
dreou, aplankęs Kipro salą, pa pai paskelbė pareiškimą, kuris jų. Kai kurie salvadoriečiai prisi
lengva išnyks. Taip atsitiko su
(1837 - 1912))
žadėjo dirbti sušaukiant tarptau kritikuoja komunizmą ir kapita pažįsta, kad jie bijo dalyvauti
Izraelis pasirengęs pulti Libaną
mūsų kraujo broliais prūsais.
tinę konferenciją, kuri spręstų Kip lizmą, tarp kurių vyksta grumty rinkimuose.
Jeruzalė.. — Izraelio gynybos karinė vadovybė smarkiai suak ro likimą. Negalima palikti Ki
Norėjau prikalbinti prie darbo
Prie lietuvių nutautinimo daug
nės, kenkiančios viso regiono tai
doringo, ministeris Ariel Sharon įsakė ka tyvino žvalgybos operacijas, nau- į ro dabartinėje padėtyje, pasakė kai. Vyskupai rašo: "Abi išnau
prisideda mokytojai, ypač lietu
Prie darbo svarbiausio žmonių riuomenei uždaryti nuo vasario dodama tam specialius dalinius, , premjeras. Reikalingas platesnis dotojiškos sistemos kapitalizmas
Atšalo JAV
viu kalbos mokytojai, kurie mo
į
c
kuo daugiau, 26 vidurnakčio visus kelius, ei karo aviacijos malūnsparnius,
kiniams neįkvėpia lietuviu kalbos
. . v , forumas.
ir marksizmas žiūri į žmogų kaip
Kinijos santykiai
nančius į Sinajų, nes šimtai ne taip pat karo katerius. Atsižvelg
meilės, neparodo jos grožio ir ver Norėjau ištarti jiems žodį
— New Yorke prie finansinių į produkcijos įrankį, kaip į "ran
Pekinas. — Sekmadienį suėjo
tės, nors tam lietuvių kalbos pa- į
širdingą, kviestų naujakurių važiuoja į Si dama į didėjančią Izraelio įsiver I įstaigų sprogo keturios bombos. kas" ar "dantračius" ir todėl jie
mokose yra pakankamai progų ir
Bet širdis atšalusias, ledą radau. najų, prisiekdami priešintis Si žimo grėsmę, Jungtinių TautŲ pa Į Puerto Rico teroristų grupė pasi- abu lygiai kenksmingi žmogaus 10 metų nuo vadinamo Šancha
jėgu Libano pietuose vadovybė pa
najaus atidavimui.
jaus komunikato paskelbimo. Nuo
laiko; neparodo, kad dažnai sve
O visgi šiandieną dar mislys
Į gyrė padėjusi sprogmenis.
orumui".
Sekmadienį iškilo dar vienas skelbė aliarminę parengtį. Beiru
timtaučiai labiau vertina lietuvių
man mena,
— Vakar Japonijos ministeriu
Popiežius savo pareiškime- ven tos dienos pradėjo gerėti Ameri
te
posėdžiavo
palestiniečių
gru
nemalonumas tarp Egipto ir Iz
kalbą, negu mes patys.
Kad svieto žmonelių širdies
kabinetas svarstė, kaip išspręsti gė paremti vieną ar kitą Salvado kos — Kinijos santykiai ir prive
vidury raelio. Šio vyriausybė paskelbė, pių atstovai. Jie nutarė imtis rei prekybos nesutarimus su JAV vy ro pusę. Praėjusią savaitę popie dė prie Prezidento Nixono kelio
Prisideda prie nutautimo tėvai,
ruošiamai
Gražiausi jausmai, supratimai kad Egipto prezidentas Muba- kalingų priemonių
kurie savo vaikus vien maitina,
riausybe. Kaip žinoma, japonų žius priėmė JAV katalikų vysku nės į Kiniją. Sukakties proga pre
rengia, leidžia į mokslą, parūpina
gyvena, rak nebus pakviestas į Izraelį, jei agresijai atremti. Pareiškime pa produktai laisvai pardavinėjami pų konferencijos pirmininką vys zidentas Reaganas pasiuntė Kinijiems šiltas vietas, o nepasidomi,
Kaip brangūs žemčiūgai giliam jis vizito metu atsisakys aplan ragino visus šalies pietinių rajo Amerikoje, kada Amerikos gami kupą"john"R^oach7kaip"anksčiau!J os P j e r u i Zhao Ziyang laišką jie mokykloje išmoko ir ko ne
vandeny. kyti Jeruzalę. Pranešama, kad nų gyventojus įsijungti į kovą su niai varžomi Japonijoje, kuri dėl buvo skelbta, JAV vyskupai pasJ-Įfe * g * 0 . P " " * ? 0 . 1 Į " f f ;
Mubarakas, siekdamas pagerinti užpuolikais. Paskelbta visuotinė to turi milžinišką prekybos per sako už taikų Salvadoro proble šaltoką atsakymą. Santykiai ėmė
išmoko; nepasirūpina, kad reikia!
3 m.
duoti vaikams tai, ko mokykla
(Pranas Vaičaitis) Egipto santykius su kitomis ara kovotojų mobilizacija į kairiųjų teklių.
mų sprendimą ir neremia JAV ka blogėti, kai Reagano vyriausybė
bų šalimis, yra pareškęs savo ne jėgų bloko ginkluotas formuotes.
neduoda, kad pirmiausiai reikia
— Afrikos Vienybės Organi rinės paramos Salvadoro vyriau pažadėjo Taivanui lėktuvų ir
ginklų daliųpatiems pagal galimybes susipa
Ginkime kalbą, žemę, jos būdą. norą lankytis Jeruzalėje.
zacijos vadų suvažiavimas pasmer sybei programos.
Izraelio spauda pasigenda žu
žinti su Lietuvos ir lietuviu kal
Stokim į darbą kaip milžinai!
kė
JxAV,
Britaniją
ir
Izraelį
už
ben
Jaruzelskis Maskvoj
Salvadore kovo 28 d. ruošiami
Raudonasis Kryžius
bos istorija ir žinias perduoti sa
Laimina Dievas sėjamą grūdą, vusio prezidento Sadato, kuris
dradarbiavimą
su
rasistine
Pietų
rinkimai,
kuriuose svarbiausias
Maskva. — Lenkijos valstybės
vo vaikams.
Laimina vaisių: gema šimtai. 1977 m., nebodamas jokių arabų
kandidatas yra laikinasis prezi
aplanke Walesę
ir partijos delegacija buvo labai Afrikos vyriausybe.
kritikų,
atvyko
į
Jeruzalę
ir
pasiū
(Maironis)
Ne tik mokytojai ir tėvai, bet ir
—
Naujoji
karinė
Ganos
val
dentas
Jose
Napoleon
Duarte,
šiltai priimta, pats Brežnevas, neŽeneva. — Tarptautinio Rau
lė taikos derybas. Izraelis paskel
• žiūrėdamas šalto oro atvyko į džia taupumo sumetimais užda krikščionių demokratu partijos donojo Kryžiaus delegacija, visi
bė Jeruzalės miestą savo nedalo
aerodromą, išbučiavo gen. Jaru- ro 13 savo ambasadų iš 30 esamų vadas. Jis kaltina kairiųjų opozi šveicarai,
aplankė
Lenkijoje
ma sostine 1980 m. liepos mėn.
ciją, kad ji nebando rinkimais pa 1,035 internuotus len'kus. Šveica
zelskį. Dalyvavo dar penki Krem atstovybių.
Tai sukėlė kritiką ne tik arabų liaus politbiuro nariai. Gatvės pa
— JAV vyriausybė kreipėsi į tekti į valdžią, bet pasikliauja
rai susitiko ir su "Solidarumo"
šalyse, bet ir kai kuriose Vakarų puoštos abiejų šalių vėliavomis, Kongresą, kad jis patvirtintų pa
ginklais ir smurtu. Duarte kalti- pirmininku Lech Walesa. Dele
valstybėse, kurios atsisakė perkel Brežnevo ir Jaruzelskio portre ramą Argentinai, Čilei ir Gvate
gacijos pirmininkas paskelbė spau
ti į Jeruzalę savo diplomatines tais.
malai, kurioms parama buvo su
dai, kad Walesa laikomas paten
Stebes rinkimus
atstovybes- Šią savaitę Izraelyje
Lenkai tuo- aplankė Lenino stabdyta 1977 m.
kinamose sąlygose. Pabrėžiama,
lankysis Prancūzijos prezident- mauzoliejų, padėjo vainikus prie
— Italijos karo laivynas paste
VVashingtonas. — Valstybės
Fordo darbininkai patvirtino sutartį
tas Mitterrandas. Jis irgi Jeruza Nežinomojo kareivio paminklo bėjo svetimą povandeninį laivą ir departamentas paskelbė, jog Sal- kad Raudonajam Kryžiui pirmą
Detroitas — Praėjusį savaitga gelbėjo vyriausybės paskolų ga lės nepripažįsta Izraelio sostine, ir prie Felikso Dzeržinskio len nuvijo jį toliau nuo manevrų ra- j vadoro rinkimus stebėti bus siun- kartą buvo leista aplankyti kali
lį Fordo automobiliu įmonės dar rantijos. Nežiūrint to, bendrovė tačiau mieste lankysis ir čia nak tos. Šis bolševikas lenkas vadova- jono. Spauda skelbia, kad tai bu- č j a m a JAV delegacija, kuriai va- nius komunistų valdomoje valsty
bininkai patvirtino naują unijos nutarė parduoti savo tankų ir šar vos.
vo sovietų "Čekai", dabartinio vo sovietų laivas. Italijos valdžia dovaus senatorė Nancy Kassen bėje.
Lenkijos vidaus reikalų minis
sutartį su darbdaviais. Unija at vuočių įmones. Nuo 1978 m. apie
įteikė protestą sovietų ambasado baum, respublikonė iš Kansas
Kaip žinoma, Jeruzalė iki 1967 j KGB prosenelei.
teris gen. C. Kiszczak paskelbė,
sisakė šešių anksčiau išsikovotu 600 tūkstančių automobilių dar metų karo buvo padalinta į dvi
Komentatoriai, paskaitę Brež- riui Nikolajui Lunkovui.
valstijos. Delegacijoje bus konkad
karinės padėties uždraudi
apmokamų poilsio dienų. Atsisa bininku neteko darbų. Dėl tos dalis: Izraelio ir Jordano. Miestas i nevo ir Jaruzrisikio bankete pasa— Irano sostinėje nušautas gresmenas Bob Livingston, res
kė per 9 mėn. algų pakėlimų, de automobilių krizės nukentėjo gu yra šventas ne tik žydams, bet ir kytas kalbas, mano, kad Mask- musulmonų mula, policijos pa publikonas iš Louisianos, Notre mas keliauti po Lenkiją, atšau
rinant algas su kainu kilimu. Darb mos, stiklo, tekstilės, plieno, ge krikščionims bei musulmonams. vos tikslas —pabrėžti, jog Lenki reigūnas. Žuvo ir keturi atenta- Dame un-to rektorius kun. Theo- kiamas. Kai kurie suvaržymai pa
liekami pasieniuose, prie Baltijos
daviai pažadėjo darbo saugumą, ležinkelių, transporto ir kitos fir Yra pasiūlymų padaryti Jeruzalę ja — lygi tvirtai suvereninė vals tininkai.
dore Hesburg, Berkeley un-to rek
jūros, tačiau kitur bus galima va
žadėjo neatleisti darbininkų, ku mos. Vien pemai užsidarė 984 tarptautiniu miestu, kuriame ly tybė, 'kuri pati ėmėsi kovoti prieš
— Bolivijoje cinko kasyklų dar torius Clark Kerr ir kt.
žinėti autobusais, traukiniais ir
rie dirba jau 15 metų, žadėjo ne automobilių pardavėjai. Ekono gias teises turėtų visos religijos. "liaudies priešus". Brežnevas ža bininkai paskelbė 24 vai. streiką,
Departamentas
pabrėžė,
kad
rin
lėktuvais.
uždaryti daugiau fabrikų ir siūlė mistai tvirtina, kad "senos, geros
Egipto prezidentas atsisakyda dėjo padėti nugalėti ekonominius reikalaudami didesnių algų.
kimus
Salvadore
remia
Salvado
Skelbiama, kad Lenkijoje rs
sunkumus,
pasakė,
"kad
socia
dienos"
automobilių
pramonei
tartis dėl pelno paskirstymo. Darmas vizituoti Jeruzalę sukėlė izra
ro
katalikų
vyskupai,
didžiosios
suimtų
6,647 asmenų iki vasario
bininkų nuolaidos duosiančios jau niekad negrįš.
Egiptas prašo
elitų baimę, kad atgavęs Sinajaus lizmas bus ginamas. Pasitarimuo
ūkininkų,
darbininkų,
biznio
ir
26 buvo paleisti 2,552. Pirmą kar
Fordui iki 1984 m. apie 1 bil.
Iš Amerikoje parduodamų nau paskutinę dalį, Mubarakas dar se pasiektas, identiškas žvilgsnis"
profesinės
organizacijos
ir
daugu
paspausti
Izraelį
tą
internuotų skaičius nukrito že
dol. sutaupų.
jų automobilių 1972 metais už daugiau pasuks kitų arabų link ir| i buvusias ir būsimas problemas,
mas
Amerikos
Valstybių
Organi
miau 4,000. Ministeris pasakė,
Manoma, kad darbininku uni sienietiški automobiliai
sudarė užmirš "amžinos taikos" su Izra- į Jaruze-lskio priėmimas daug kuo V/ashingtonas. — Egipto am
zacijos
narių,
kurie
irgi
siųs
dele
kad
greit bus atgaivintas turiz
skyrėsi
nuo
buvusio
Lenkijos
va
ja panašias nuolaidas siūlys ir 14.9 nuoš., o pernai importuoti eliu pažadus.
basadorius Gborbal skubiai grįžo
gacijas
stebėti,
kaip
pravedami
mas į kitas socialistines šalis- Bus
General Motors bendrovei. Eks automobiliai sudarė jau 30.5 nuoš.
I Viduriniuosius Rytus vėl at do Kanios priėmimo, — buvo iš iš Egipto į Washingtoną, atvežė
Salvadoro
rinkimai,
kaip
skaičiuo
atgaivintas
ir telefoninis ryšis tarp
kilmingesnis,
šiltesnis,
draugiš
pertų nuomone, šios nuolaidos Senomis dienomis, kada JAV au vyko specialus JAV pasiuntinys
prezidentui Reaganui prezidento
jami
balsai.
kesnis.
Tass
agentūra
pabrėžė
I>enkijos
miestų.
neišves automobilių pramonės iš tomobiliai monopolizavo rinką, Habibas. Libano žvalgybos žinio
Mubarako laišką ir kalbėjosi su
nuo valstybės sekretoriumi
dabartinių sunkumų. Priežastys darbininkai išsiderėdavo įvairiau mis, Izraelio armijos daliniai yra "draugiškumo atmosferą,
Haigu.
— Irano vadas ajatola Khoširdumą,
socialistinį
solidarumą".
«sančios daug gilesnės. Per 30 me sių algų pakėlimų ir privilegijų- pasirengę vykdyti agresiją prieš
Egiptas susirūpinęs, kad Izraelis
KALENDORIUS
meini
pasirodė korespondentams,
tų Amerikos automobilių pramonė UAW darbininkai stovėjo unijų Libaną ir palestiniečius. Izraelio
planuoja
puolimą
Libane.
Toks
Sinajuje sueme
Kovo 3 d.: Titjanas, Kuni
dominavo pasaulinę rinką. Nelai priekyje, kaip geriausiai atlygina
puolimas gali sukelti naujus įtem pasakė kalbą ir paneigė užsienio
spaudos
žinias,
kad
jis
serga
ir
vij
gunda.
Uosis, Tulė.
grupę izraelitų
mės prasidėjo 1973 metais, kada mi, daugiausia išsikovoję iš visų
pimus, apsunkinti taikos procesą.
Daug kas pataria mokytis iš
siškai silpnas.
Kovo 4 d.: Kazimieras, Alicija.
žymiai pabrango gazolinas- Ame pramonės šakų. Miehigano un-to japonų. Sakoma, kad vidutinis
Tel Avivas. —'Izraelio policija Egiptas prašo Amerikos panau
—Kinijos
žinių
agentūra
pa-įGinutis,
Daina.
rikiečiai ėmė reikalauti mažesnių ekonomijos profesorius Mordechai japonų mažas automobilis paga ir kareiviai puoilė grupę izraelitų, doti savo įtaką Izraelio vyriausy
gyrė Italijos komunistų partiją,
automobiliu, tačiau Detroitas JŲ Kreinin sako, kad darbo išlaidos minamas per 14 vai. Tokį patį atvykusių slaptai iš Hebrono mies bėje, kad ji nepradėtu agresijos.
Saulė teka 6:24, leidžiasi 5:42kuri pasmerkė Maskvą už Lenki
neturėjo. Automobilius pasiūlė automobiliu
pramonėje turėtų automobiliuką JAV pagamina to į Sinajų, kur jie bando užimti
ORAS
Japonija. Todėl 1980 m. JAV au- būti nukarpytos 25 — 30 nuoš-, per 29 vai. Amerikiečiai automo tuščius namm ir priešintis Izra-! pančią tvorą. Tarp suimtų buvo jos karinės padėties įvedimą.
— Ugandos valdžia ištrėmė
Debesuota, vėjuota, gali snigti,
omobilių pramonė prarado 4.2 bil. kad pramonė galėtų konkuruoti bilių darbininkai
vidutiniškai elio pasitraukimui. Visi buvo iš- dvi merginos. Visi bus teisiami už
paskutinius
du
Vakarų
agentū
temperatūra dieną 30 1., naktį 20
dol. Pemai nuostoliai siekė 1.3 su kitų šalių automobiliu gamin- uždirba per valandą 7.82 dol. varyti, o 23 suimti. Vėliau karei- karinės zonos pažeidimą ir tvarrų
korespondentus.
laipsnių.
daugiau už japonų darbininką.
bil. dol. Chryslerio bendrovę iš- tojais.
viai sugriovė Priel kaimelį su- kos ardymą.

Mubarakas nenori
lankyti Jeruzalės

JAV automobilių
pramonės vargai
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SEKMADIENI
Visą žiemą vykę įtempti
Kaziuko mugei pasiruošimo
darbai jau baigiasi. Viskas
kraunama į dėžes ir ruošiama
gabenti Jaunimo centran, ku
riame jau ŠĮ sekmadieni, kovo
7d., įvyks ilgai lauktoji ne tik
skautų, bet ir plačiosios visuo
menės p a m ė g t a tradicinė
Kaziuko mugė. Čia vėl visi tu
rės progos apžiūrėti ir įsigyti
įvairių gražių ir naudingų
puošmenų savo namams pa
puošti, kavinėse pasisvečiuoti
su seniai bematytais draugais,
susitikti pažįstamus ir valgyk
lose pasigardžiuoti skaniais ir

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
neaiunčiarai. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

KAZIUKO MUGĖ

maistingais lietuviškais mais Chicagos skautininkių draugovės sueigoje.
Nuotr. Danutės Vakarės
to patiekalais. Ir vėl bus gali
ma įsigyti lietuviškų knygų ir
CHICAGO'S
SKAUTININKUI
PALAIDOTA
plokštelių kasmet akademikų
S
K
A
U
T
I
N
I
N
K
I
Ų
M
ONKUI M I R U S
gražiai tvarkomame spaudos
ONA
ZAILSKIENĖ
DRAUGOVĖS
S
U
E
I
G
A
kioske. Gausios laimėjimų len
Nelengva rašyti apie drau
tynos vėl lauks mažųjų lanky
Buvusi LS Seserijos vyriau
Gražų, saulėtą nors dar ir gą žinant, kad reikia su juo
tojų. Savo atsilankymu pasia skautininke v.s. Ona Zails- šaltoką vasario mėn. 21-mos
amžinai atsisveikinti. Minty
remsite lietuviškos skautijos
kienė,po ilgos ir sunkios ligos dienos rytmetį Chicagos Skau
se kyla netolimos praeities
veiklą.
Aukščiausiojo Vadovo amži
Kaziuko mugės oficalus ati nybėn pašaukta, iš lietuviškos tininkių dr-vės sesės skubėjo į vaizdai, pasikalbėjimai, ir štai
darymas bus 10 vai. ryto. Šie skautiškos šeimos tarpo išsis sueigą Jaunimo centre. Susi t a i p nelauktai viskas staiga
met atidarymą praves „Litua- kyrė Loreto ligoninėje š.m. va rinkusiųjų tarpe malonu buvo sustoja.
pamatyti seniai bematytų skau
Skautininkas J o n a s Mon
nicos" tuntas. Prieš atidarymą sario 22 d.
tininkių veidų. Buvo malonu kus gimė 1916 rugpiūčio 6 Rad
visi kviečiami 9:15 vai. r. daly
Vasario 24 d. buvo pašarvo savo tarpe turėti ir naujai vilišky. Ten jis augo, mokėsi,
vauti šv. Mišiose tėvų jėzuitų
ta
Vance šermeninėje, Cicero, išrinktąją Vyriausią Skau pradėjo skautauti, iki atėjo ne
koplyčioje.
IL.Cia ją aplankė ir amžinai tininke v.s. fil. Danutę Eidu- lemta pasitraukimo iš tėvynės
atsisveikino gausus
būrys kienę ir kadenciją baigiančią v a s a r a . Besibaigiančio karo
skaučių,-tų
ir
lietuviškoji
vi — v.s. Ireną Kerelienę.
viesulas Joną, atskirtą n u o sa
„SKAUTU AIDO"
1. Kalendorėliui žinių apie
suomenė,
nes
velionė
buvo
pla
viškių atbloškė Vokietijon. Jis
REDAKCIJOS
būsimus skautiškus renginius,
Naujoji Skautininkių drau
PRANEŠIMAS
kuriuose galėtų dalyvauti kitų čiai žinoma ir gerbiama ne tik govės draugininke s. Nijolė atsidūrė Haunstetton stovyk
vietovių skautai ir skautės (sto kaip skautininke, bet kaip vi Balzarienė pasveikino susirin loje prie Augsburgo. Vargo d i e
Redaktoriai
suomenininke ir ypač pasižy
nų draugų ryšiai nenutrūko, ir
vyklos, mugės, kursai).
kusias seses ir pranešė sueigos J o n a s nesijautė vienas. Apie jį
mėjusi
lietuvių
šalpos
veikloje.
Šios kadencijos metu ilgesnį
2. Skautaujančio jaunimo
temą. Sueiga buvo trijų dalių:
laiką ar atskirą numerį reda rašinėlių, piešinėlių, fotografi
Dvi dienas LSS Seserijos na Lietuvos Nepriklausomybės ir būrėsi ir j a m paklusdavo kiti,
gavo septyni asmenys ar būre jųrės budėjo prie gėlėse skendin Susimąstymo Dienos pami ir netrukus J o n a s , iš Lietuvos
liai. V.s. Sofija Jelionienė 1979
s k a u t a s vytis, pradėjo vado
3. Stovyklų bei vienetų ar čio karsto, kuriame ilsėjosi
m. pirmuoju numeriu baigė vietovių skautiškų laikraš prieš Didįjį Vadovą inspek- nėjimo bei poeto Maironio jo vauti bene pirmajam skautų
gimimo 120-ties ir jo mirties 50gražų redaktorės darbą, toliau tėlių, leidinių pavyzdžių.
cijon stoti pasiruošusi buvusi ties metų sukakčių prisimini vyčių būreliui tremtyje. Besior
dalyvaudama 1979 m. nr. 2 —
ganizuojant stovyklai ir vis
Vyriausia Skautininke — pil
1980 m. nr. 3 paruošimo v.s. kun. Antanas Saulaitis, SJ noje uniformoje, su auksine mo. Sesė draugininke pasvei naujiems tremtiniams atvyks
kino naują
Vyriausią
Redaktorius
redakcinėje skiltyje, kurios
virvute ir Geležiniu Vilku a n t skautininke sesę Danutę, įteik t a n t , kūrėsi muziko Mečio Lešryšininku buvo v.s. Juozas
krūtinės. Šalia tautine juosta dama jai pirmų pavasario žie kio choras, kuriame Jonas,
V I S Ų SKAUTŲ I R
Toliušis. Atskirus 1980 m.
papuošto jos karsto gulėjo ke dų puokštę. Sesė Danutė pa k a i p n e p a m a i n o m a s pirmas
SKAUČIŲ DĖMESIUI
numerius redagavo s. Ginta
tenoras, vėliau choro seniū
lionei paruoštas fetras.
dėkojo už pasveikinimą ir t a r ė n a s , duoda chorui toną ir
r a s Plačas, Chicago3 kuni
trumpą žodį, pabrėždama jog skambesį dainai. Perėmus cho
Kaziuko mugė įvyks šį sek
gaikštienės
Gražinos
vyr.
Oficialus
atsisveikinimas
skaučių būrelis, v.s. S. Jelionie madienį, kovo 7 d., Jaunimo įvyko ketvirtadienį, vasario 25 ne ji viena, bet mes visos tu rą diriguoti komp. Jeronimui
nė. 1980 m. viduryje redaktore centre. Atidarymas 10 vai. r. d. Atsisveikinimą organizavo rime jausti pareigą dirbti lietu Kačinskui, J o n a s su savo
tapo v.s. Alė Namikienė, 198. Visi skautai ir skautės (pilno L9S Seserijos vadija, pravedė viškai skautybei ir šiose jos skambiu tenoru ir toliau lieka
m. nr. 2 redagavo v.s. Janina se ir tvarkingose uniformose) rašytoja v.s. Nijolė Užubalie- atsakingose ir sunkiose parei choro vadovaujamoj rolėj.
gose visos turėtumėm kiek išMikutaitienė, nr 3 paruošė v.s. renkasi 9:30 vai. r.
nė.
galėdamos vienokiu ar kitokiu
Chicagos skautų,-čių
J. Toliušis ir v.s. Vladas ViCicero
Šv.
Antano
parapijos
būdu padėti.
vadovybė
jeikis. Trumpai 1980-81 m.
kunigui
sukalbėjus
rožančių,
techniniu redaktoriumi buvo
Sesė Irena mus apšvietė, ko
!>SS Seserijos dvasios vados.v.sl. Robertas Vitas. Nuo
SESĖS
rm v.s. kun. Juozas Vaišnys kie yra šiuo metu rūpesčiai ir
SKAUTININKĖS!
1981 m. balandžio nr. redaguo
••Kalbėjo šiam įvykiui sukur vargai mūsų lietuviškoje skau
ja v.s. kurs. Antanas Saulaitis,
Šeštadienį, kovo 6 d., 2 vai. tą maldą. LS Seserijos vardu tiškoje veikloje.
S J su techniniu redaktoriumi
p.p. renkamės Jaunimo centre itsisveikino Vyriausioji Skauv.s. V. Vijeikiu.
Sesė Regina Kučienė prave
ininkė v.s. Irena Kerelienė. LS
Straipsniais, kita medžiaga Chicagofc skautininkių drau Sąjungos vardu — LSS Tary dė poetui Maironiui skirtą
ir patarimais talkina redak gov^s kavinės Kaziuko mugei bos pirmininkas v.s. fil Sigi paminėjimą, įtraukdama vi
cijos nariai s. Antanas Dundzi- įrengimo darbams. Visos ska.u- tas Miknaitis. Chicagos Skau sas esančias skautininkas į
la, v.s. S. Jelionienė, v.s. L. tininkės prašomos neužmiršti tininkių draugovės — buvusi montažo atlikimą
Milukienė, v.s. A. Namikienė, atnešti savo pažadėtas dova LSS Vyriausia Skautininke
Prisiminėme ir sunkiai ser
vyr. sk. v.sl. Ginta Remeikytė, nas laimėjimams ir įteikti jas v.s. Malvina Jonikienė, o Chi
gančią
buvusią
Vyriausią
v.s. J. Toliušis, s.v.sl. R. Vitas, po 2 vai. p.p. J.C. 102 kamb.
cagos skautininkų,-kių Ramo
Skautininke
Oną
Zaiiskienę.
y.s. V. Vijeikis ir v.s. Bronius
vės — v.s. Ona Siliūnienė. Aka
Žalys.
deminio Skautų
Sąjūdžio Gėlių puokštė ir visų esančiųjų
KIEK JAUNIMUI
vardu — fil. Alvyda Baukutė. skautininkių pasirašytoji grei
Įvertinimas
REIKIA LAISVĖS
Paskutinei kelionei sesei Onu to pasveikimo kortelė, skirta A.a. skautininkas Jonas Monkus
1981 m. nr. 1 buvo atspaus
tei sesės įdavė Lietuvos žemių pralinksminti ją ligoninėje.
Lietuvių Skautų Sąjunga,
dintos skaitytojų
anketos,
"Kernavės" tunto vyr. skau
žiupsnelį, gintaro gabalėlių, iš Nenujautėme, kad Mirties an įvertindama Jono Mon kaus or
duomenys, surinkti s. A. tės, vadovaujant sesei Irenai
Lietuvos atvežtų sėklų Čia iš gelas jau budėjo prie jos lovos. ganizacinius sugebėjimus, pa
Dundzilos. Turinio bei išvaiz Grigaitienei, sausio 17 d. susi
augintų rūtų puokštelę ir gels
Aptarti artėjančios Kaziuko kelia jį į paskautininkus.
dos reikalai buvo išsamiai kvietę kitų Chicagos tuntų vyr. vą rožę. Kitų organizacijų, ku mugės pasiruošiamieji darbai,
Atvykęs į J A V a.a. J o n a s
aptarti I981.VI.22 Lituanis skautes, gintares, sk. vyčius ir
rioms velionė priklausė ar pareigų pasiskirstymas ir visi atsiduria Brocktone. Nugalė
tinio seminaro
skautų,-čių j . būdžius pasvarstyti temą
vadovavo atstovams atsisvei kiti mugę liečiamieji klau jęs pirmųjų dienų kūrimosi į
vadovams metu ir 1981.IX.26- "Kiek jaunimui reikia lais
kinus, pro karstą praėjo visos simai.
sunkumus, dirba automobilių
27 vadovų,-ių suvažiavime.
vės?" Prisirinko pilnas kam
atsisveikinime
dalyvavusios
taisymo garaže, vėliau perei
barys svarstytojų.
Sueigą baigėme sudainuo- n a į nekilnojamojo turto par
skautės bei skautai šalia kars
Planavimas
Sesės — Rasa Kaminskaitė,
davimą.
Redakcijos nariai nebuvo Snieguolė Zalatoriūtė ir bro to esančion kraitelėn padė damos "Lietuva brangi".
dami
po
gėlės
žiedelį
ir
apsupę
Sesė
Danutė
V.
Ir Brocktone jis imasi or
susirinkę, bet kilus reikalui liai — Linas Kučas ir Albertas
karstą
sugiedojo
"Ateina
nak
ganizuoti lietuvius skautus ir
informuojami bei pasita Tuskenu pasidalino mintimi s,
tis".
vadovauja Brocktono skautų
riama. Pagal įvertinimų išva ką jiems reiškia asmeninė lais
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bendrijai.
Įsijungia į Bostono
das, turinys taikomas labiau vė, sociologinė laisvė ir reli
DETROITE
Penktadienį,
vasario
26
d.
vyrų
chorą
vadovaujamą kom
skautaujančiam
jaunimui ginė laisvė. Po to vyko bend
rytą
a.a.
sesė
Onutė
buvo
iš
šer
pozitoriaus Juliaus Gaidelio,
negu visiems
sąjungos ros d i s k u s i j o s ,
k u r i a s meninės, (kuri yra arti bloko
Detroito skautijos Kaziuko d a i n u o j a s e k s t e t e , vėliau
nariams ar visuomenei. Pasi moderavo sesė Daiva Grigaimugė įvyks kovo 27 d. Skau- Brocktono bažnytiniame cho
tarus su tarybos pirm. v.s. S. tytė. Buvo iškelta daug klau nuo bažnyčios), iškilmingai se
Miknaičiu, nuo 1981 lapkričio simų ir pavyzdžių apie Šių die- sių eisenos atlydėta į Šv. An tai,-tės ir židinietės jai įtemp re.
tano lietuvių parapijos bažny tai ruošiasi.
1953 J o n a s vedė Adelę Konn r . s p a u s d i n a m a s 4 psl. n ų j a u n i m o e l g e s į
i r čią. Jos karstą dengė didžioji
tautaitę.
Užaugino ir išmoksli
praktiškos medžiagos priedas bendravimą savo tarpe, santy
LSS
Seserijos
gairė.
Po
šv.
Mi
n
o
du
sūnus
— Darių, baigusį
vadovams ir vadovėms. 1982 kius su vyresniais, tėvų, visuo
Ilgos
ir
nepagydomos
ligos
šių,
daugiau
šimto
asmenų
Northeastern universitetą, ir
m. tikimasi
pridėti kelis menės ir aplinkos įtaka jaunipalydėjo į šv. Kazimiero kapi išvarginta pasitraukė iš mūsų Alvydą, baigusį Wentworth In
atskirus leidinėlius — sąsiu m u i ,
s a v a r i n k i š k a s nes. Čia Clevelando lietuvių tarpo a.a. Onutė. Užgeso
stitutą.
vinius (pvz. „Lietuvos paukš
pasirinkimas dalyvauti lie skautijos vardu žodį tarė skau jos malonus šypsnys, nu
Be skautų, velionis pri
čiai", „Laužai stovykloje")tuviškoje jaunimo veikloje, tininke Jadvyga Budrienė. Po tilo draugiškas balsas, bet vi klausė prie šaulių kuopos, San
Redakcija mielai pasinaudotų
apsisprendimas siekti profesi gražių religinių apeigų, visi su sada liks malonus jos prisimi daros ir Šv. Kazimiero klubo
Seserijos ar Brolijos ar jų šakų
jos ir kt. Buvo įdomu ir nau giedojo Lietuvos himną, o nimas ir skautiškas kilnios Brocktone.
metinėmis temomis savo turi
dinga pasiklausyti, sužinoti, dalyvavę skautai,-tės ratu ap asmenybės pavyzdys.
Skautai tačiau j a m buvo la
niui nustatyti.
kad ir kiti turi panašių proble supo jos paskutinę poilsio vie
Su jos liūdesyje palikusiais biausiai prie širdies. Ilgai jis su
mų, išgyvena panašius jaus tą ir supintomis rankomis su šeimos nariais ir artimaisiais
Medžiaga
skautais dirbo ir už savo veik
giedojo " A t e i n a
n a k t i s " . liūdi ir plačioji lietuviškos lą Skautų Sąjungos vadovy
Redakcija
dėkoja
už mus.
Diskusijoms pasibaigus, vi Netrukus jos karstas buvo pa skautijos šeima.
korespondencijas ir straips
bės buvo pakeltas į skautinin
Ilsėkis, ramybėje, mieloji Se k u s ir apdovanotas ordinu "Už
nius, nuotraukas ir iliustra si dalyviai maloniai pabend dengtas gėlių žiedlapiais ant
cijas. „Mūsų didžioji šeima'< ravo vaišindamiesi kemavie- kurių krito žemės grumsteliai, se. Tavo nebaigtus darbus mes Nuopelnus".
žiupsnelis Lietuvos pajūrio tesėsime.
skyriui medžiagos paprastai čių paruoštomis vaišėmis.
Pradėjus veikti Lietuviško
ps. fil Teresė Gaide ytė smėlio, gintarėliai.
IR sios Skautybės Fondui, skaunetrūksta' Pageidavimai

metams
Chicago ir Cook County $45.00
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00
Užsienyje
$45.00
Kitur — Amerikoje
$43.00
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00

* 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.

l

/i metų
$27.00
$27.0
$27.00
$25.00
$19.00

3 mėn,
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

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

Mm
Pirmą kartą žmogus miršta
tininkas Monkus pakviečia
mas
atstovauti
F o n d u i tada, kai p r a r a n d a en
Brocktone ir iki paskutiniųjų tuziazmą.
H. De Balzac
dienų t a s pareigas sąžiningai
ėjo.
DR. JONAS MAŽEIKA
Skautininkas J o n a s Mon
DANTŲ GYDYTOJAS
kus mirė sausio 10 ir palaido
4600
W. 103 St. Oak Lavvn
tas Brocktono kapinėse.
Tel. 423-8380.
k.n.
Valandos pagal susitarimą.

Mirštąs už savo kraštą per
vieną dieną tėvynei daugiau
patarnauja, kaip kiti per visą
savo gyvenimą.
Periklis
DR. K. 6 . BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4,
6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.

Tel. ofiso ir buto: OLympk 2-4159

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

DR. IRENA KURAS

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

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

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

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

DR. PETER T. BRAZIS

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos
2454 VVest "Ist Street
(71-mos ir CampbeH "i ve. kampas)
Vai.: pirrr-- , antr ketv. ir penkt
3 iki 7 v p.p Tik susitarus

2709 VVest 51st Street
Tel. — GF. 6-2400
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
7-? ant-., ir oenkt. 1C-4; šeštad. 10-3 vai.
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

>fs. ^2-0255

Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin, 111. 60120
Valandos pagal susitarimą
Tel. 3 7 2 - 5 2 2 2 , 236-6575

DR. A. B. 6LEVECKAS

DR. ROMAS PETKUS

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

AKIŲ1 LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
m NO. VVABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS
JOKŠ A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000, 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

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
I mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagai susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai!
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS .
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195

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

DR. V. TUMASOMS
2454 VVest 7Ist Street
Va! pirm , antr., ketv ir penkt 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

Tel. REliance 5-1811

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

CHIRURGAS

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETRAS 2LI0BA

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr ke*- ;r penkt.
2-7; šeštadieniais paga ••usitarimą

DR. IRENA KYRAS

DR. K. M. 2YMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

DANTŲ GYDYTOJA
2659 W. 59 St., Chicago
Tel. 476-2112
Valandos pagal susitarimą — Pirm.
antr., treč., ketv ir šeštad.

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai. pagal susitarimą: antr , treč .
ketv. 10 v. ryto iki 6 v vakaro.
Tel. — 774-3400

Bažnyčia ir valstybė —

LIETUVIŠKOJO SOLIDARUMO SIEKIANT

KLAUSIMO
JAUTRUMAS
Atrodo, labai aiškus Jungti auklėjimui. Jokių išimčių čia ir
nių Amerikos Valstybių dės negali būti. Gali būti tik nuo
nis, kad Bažnyčia yra atskirta širdesnis ar mažiau nuoširdus
nuo valstybės. Tai remiama bendradarbiavimas, priklau
pirmuoju konstitucijos priedu, sant nuo atitinkamų žmonių
kuris kalba, "kad Kongresas kūne tuos darbus praktiškai
negali išleisti įstatymo, lie vykdo.
čiančio bažnytinę santvarką
Susidūrimas vyksta dėl auk
ar uždraudžiantį laisvą jos
lėjimo,
kai Bažnyčia, turė
praktikavimą". Bet tai pri
klauso nuo aiškinimosi, nuo dama teisę savo narius auklėti
praktikos gyvenime, nes reli pagal savo tikėjimo dėsnius ir
gijos negalima atskirti nuo atlikdama įstatymų nustatytą
žmogaus. Tuo pačiu žmogaus programą, savose mokyklose ir
žiūri
negalima atskirti nuo valsty savuose institutuose
bės, nebent sumažinant dėl ko mokslo ir moralinio auklėji
kio nors nusikaltimo jo as mo. Jei valstybė kišasi į auk
menines leisves ir teises. Ir tas lėjimo sritį ne savo kompeten
aiškus pasakymas nebuvo aiš cijoje, pvz. įsakydama, dar tik
kus visoje Amerikos istorijoje, teorijai esant, mokyti evoliu
— viena kitą persekiojo religi cionizmą kaip faktą, tai vals
nės grupės ir pati valstybė tybė užgrobia jau visai sve
žmones a r jų įstaigas dėl reli timą sritį.
ginių įsitikinimų.
Pagaliau valstybė tuo nu
dėvėtu "diskriminacijos" žo
Teisybė, kad valstybė turi džiu mėgina uždėti dvigubus
teisę į žmogų bent ta prasme, mokesčius tėvams, kurie lei
kad jis yra jos pilietis ir turi džia savo vaikus į privačias
valstybei pareigų. Valstybė tu mokyklas, kad jie mokėtų ir už
ri pareigų žmogui, nes ji yra ra t a s mokyklas, kuriomis jie
mybės, saugumo ir žmoniško nesinaudoja. Valstybė jau pa
gyvenimo saugotoja. Joks ti "diskriminuoja" savo pilie
Smogus valstybėje negali būti čius dviguba pareiga, apsun
virš valstybės arba už įstaty kinančia jų finansinę padėtį.
mų ribų, nei turi ar gali to siek
ti. Visi neša valstybės išlaikymo n a š t ą
mokesčiais,
Arkivyskupas
James
valstybinių įstaigų išlaikymu,
Hickey,
Washingtono,
D.C. ir
visi turi teisę reikalauti iš vals
tybės saugumo ir aplinkos ra dalies Marylando vysku
mybės, nes reikia sutelktinių pijos valdytojas, pokalbyje su
pajėgų, o ne tik pavienio žmo savo kongresmanais yra išsi
gaus pastangų. Taigi paskiros reiškęs; "Kai kas primena, kad
grupės negali reikalauti teo šis religijos santykis su politi
kratinės vyriausybės, kaip ka k a yra pavojingas jums pa
daise buvo Izraelio, nei tos gru tiems, kad religiniai vadovai
pės gali reikalauti išimties iš gali daryti įtakos jūsų politi
įstatymo, liečiančio žmogų kai. Kiti bijo, kad įsimaišymas
į politiką sumažins religines
kaip pilietį.
vertybes ir suteps rankas. Bet
Čia ir pasireiškia dvi pažiū a š tikiu, kad šios dvi nuomo
ros, kurios tarp savęs prak nės yra pastatytos ne savo vie
tikoje išsiskiria, aiškindamos toje. Tai pliuralistinių tradici
pirmąjį Konstitucijos priedą, į jų permaląs vertinimas ir
separacionistus ir prisitaikė pažeminimas Bažnyčios ir
lius. Pirmieji jame įžiūri visiš valstybės atskyrimo vienos
ką negalimumą kištis į reli nuo kitos dėsnio". Ir jis primi
ginius reikalus, net ir bet nęs kongresmanams, kad reli
kokios sektos. Antrieji rūpi ginės grupės nenori nė favorinei
nasi ir politiniais reikalais, mė t i z m o ( p r i v i l e g i j ų ) ,
gina pritaikyti savo elgesį prie diskriminacijos tik dėl to, kad
valstybės įstatymų ir prisitai pilietis priklauso tai ar kitai
kyti savo praktika, nekrintant religijai.
į akis kitiems arba mėginant
Arkivysk. John May, buvęs
valstybėje daugiau reikštis pa
gal įstatymus. Bet tai klau Chicagos augziliaras, dabar
simo neišsprendžia, o tik dar jį St. Louis arkivyskupas, primi
nė, kad įstatymai, kuriuos lei
labiau komplikuoja.
džia valstybė, įsakymai, ku
riuos leidžia a k š č i a u s i a s
teismas, privalomi piliečiui, jei
Bažnyčia ir valstybė yra to tos institucijos neprasižengia
bulos organizacijos bent ta su morale, su religiniais dės
prasme, kad jos turi viską sa niais saugoti žmogų nuo jo pra
vo apimtyje — žmones, įstaty sidėjimo iki mirties. Religijos,
mus, įstatymo vykdytojus, kaip institucinės Bažnyčios,
bausmes už prasilenkimą su turi pasipriešinti, kada įstaty
įstatymu.
Bet
atskyrimas m a s įsako gydytojui ar ligoni
Bažnyčios nuo vlastybės nėra nei neatsakyti aborto rei
toks, kad šios dvi institucijos kalaujančiai moteriai arba kai
negalėtų ir neturėtų bendra diskriminacijos vardu privati
darbiauti. Bažnyčia apima mokykla turi priimti svetimų
žmogų tikėjimo dėsniais, į ku pažiūrų mokytoją į savo mo
riuos įeina ne tik žmogaus ti kyklą. Čia pasirinkimas yra
kėjimas, bet ir tai, ką žmogus aiškus, nors ir jautrus valsty
daro, tai yra jo moralės klau bei. Bet valstybė pagal tą pa
simas. Valstybė saugoja žmo čią konstituciją negali kištis į
gų, globoja, uždeda jam parei religinę sąžinę ir auklėjimo bū
gą valstybę išlaikyti, už ją net dų bei asmenų pasirinkimą.
kartais gyvybę guldyti. Bet nė
viena negali teisėtai kištis į ki
Kalbame apie tai dėl to, kad
tos reikalus. Kai valstybė pa ir lietuvių įstaigos kenčia tą
liečia žmogaus moralę, jo auk pačią "diskriminaciją", kai
lėjimą, negimusių
žudymo joms įsakoma daryti tai, kas
legalizavimą, tai ji jau kišasi į nemoralu, nedora, prieš žmo
religijos sritį, kuri yra už vals gaus gyvybę. Kitas klausimas
tybės įstatymų ribos.
krašto apsauga — čia spren
Čia ir susikerta atskyrimas
ir prisitaikymas, čia susikerta
elgesys su tuo pačiu žmogumi,
kaip Bažnyčios nariu ir vals
tybės piliečiu, turinčiu skirtin
gas pareigas savo tikėjimui ir
valstybei. Bendrai dirba tiek
valstybė, tiek Bažnyčia varg
šų aprūpinimui, ligonių ar se
nelių priglaudimui, našlaičių

džia valstybė, o ne Bažnyčia.
Tai valstybės gynimas, jos iš
laikymas, ne vienašališkas
nusiginklavimas, kai priešas
ginkluojasi užimti visą pasau
lį. Palaikome atskyrimą šių
dviejų institucijų, bet nelaiko
me nei teisėtu, nei doru įsiki
šimą į krikščionišką moralę.
P. S.

Pakeisk nuomonę apie tuos
dalykus, kurie tave slegia, ir
tu būsi laisvas nuo jų.
Markus Aurelijus

Šmeižto ašmenys aštresni už
kardo, ir kalba purvinesnė už
j^ilo nešvarumus.
W. Shakespeare

Didesni ir mažesni pasau
liniai bei vietiniai konfliktai
vyksta daugiausia tautiniu
pagrindu. Kovojama dėl savo
tautos a r net dėl pavienių jos
asmenų. Natūralu, kad m u m s
labiausiai rūpi savi reikalai,
kad lietuviai stipriau laiky
tųsi. Tautinis sąmoningumas
mūsuose, bendrai imant, yra
gilus. Tą parodo n o r a s burtis,
grupuotis. Bet t a u t o s istorinė
eiga taip vystėsi, kad buvo
me nustumti nuo plataus kelio.
Susidarė mumyse minorinis
kompleksas — palinkimas likti
mažais.
Turime
pusėtinai
gausią spaudą, bet mažais tira
žais. Daug visokių organizaci
jų, po kurias pasiskirstę, tam
pame nedidekais. Jaučiame
reikalą j u n g t i s
platesniu
pagrindu ir turime globalines
institucijas — Vliką ir LB, bet
ir dėl jų pasireiškia kai kieno
pastangos, kad jos neišsiplėstų. (Altą yra rajoninis J A V
liet. pokt. partijų sujungimas,
ir jos uždaviniai siauresni —
svarbiausia paremti Vkko poli
tinę veiklą).

JONAS KUPRIONIS
bodisi ir jie žalingi. Iš kur jie nebeturi arba jų tik saujelę. Jie
kyla? Ateina iš viršaus ir čia tampa nepamainomais. Ir
toliau skleidžiasi visuomenėj. čia ne ką begalima padaryti,
Beveik atsirado dvi naujos nes tokia organizacinė struk
partijos: bendruomenininkai ir tūra. Antrojo junginio — LB
vkkininkai.
vadovybė y r a renkama visų
ketuvių, taigi yra visos liet.
Būna laikotarpių, kada tų v i s u o m e n ė s
kontrolėj.
„bėdų" n e b ū n a ar jos nežy Kadangi LB nariu automa
mios. P a g a l tai pačią visuo tiškai laikomas kiekvienas
menę galima papeikti už lietuvis ir kiekvienas turi teisę
neapdairumą arba kad nesi kandidatuoti ir balsuoti, tai ir
s t e n g i a g e r i a u p a r i n k t i vadovybė sudaroma, kokia
asmenis į vadovaujančius pos norima. Nesugebantieji rinki
tus. Čia, žinoma, reikia pabrėž muose pakeičiami naujais.
ti, kad nesutarimuose nebū
tinai abi pusės kaltos. Būna
Šiemet renkame
kad ir visai ramūs ir taikingi
Lietuvių
Bendruomenės
asmenys įvedami į konfliktus
v
a
dovybę
priešingos natūros žmonių.
Taip ir mūsuose neteisinga
Baigiantis
trejų
metų
būtų mesti kaltinimą visiems kadencijai, LB paskelbė nau
ir numoti r a n k a — jei jie peša jos vadovybės rinkimus, kurie
si, aš nieko neremsiu. Į vado vyks gegužės 7-18 dienomis.
vybę išrenkami asmenys atsto Kadangi LB priklauso visi
vauja tiems, kurie juos išstato ketuviai, tai jų dalyvavimas ar
ir išrenka, tad ir atsakomybė nedalyvavimas tokiuose rinki
tenka pastariesiems. Vkko ir muose yra pademonstravimas
LB vadovybės sudaromos skir mūsų tautinio solidarumo,
tingai. Į Vkko vadovybę atei taigi ir pajėgumo. Eilėje metų
n a atskirų pokt. prganizacijų ligšioliniai pasirodymai buvo
siunčiami atstovai. Plates- toli nepakankami, kai balsuo
nioji visuomenė čia neturi tojų skaičius nesiekia 10 tūks
jokios kontrolės. Net ir dau tančių. Kodėl taip? Neskai
giau. Pvz. tegu kuri grupė tant įvairių atsitiktinumų ar
turėtų pajėgesnių žmonių arba žmonėms susidarančių kliū
būtų didesnės apimties, kad čių, kitos pagrindinės nebalnormaliuose rinkimuose turė savimo priežastys yra dvi.
tų absoliučią visuomenės Viena, tai, prastai tariant, yra
daugumą, tai ją nusveria a p k i a u t i m a s ,
neturėjimas
grupė, kuri, be atėjusių atsto asmeniškos savigarbos arba
v a u t i , d a u g i a u narių n ė nesupratimas, kad tai yra

Pagal paskirtį ir struktūrinę
sudėti Vlikas ir LB vienas nuo
kito yra skirtingi. Pirmasis
jungia atskiras ket. politines
organizacijas. J o pajėgumas
priklauso nuo šių organizacijų
pajėgumo. Mums svarbu, kad
jos būtų stiprios ir sugebėtų
Vkko vadovybėn duoti politi
niam darbui pajėgesnius asme
nis. Kita globalinė institucija
yra LB. J o s uždavinys — jung
ti visus ketuvius — tiek jų
organizacijas, kokios jos bebū
tų (bent taip turėtų būti), tiek
pavienius asmenis. Pagal t a i ir
jos veiklos sritis apima visus
lietuviams svarbius reikalus.
Nors organizaciniai atrodo vis
kas gražiai, bet kai išeinama į
platesnius
veiklos
laukus,
žingsniai susipina ir priei
n a m a prie gilių kivirčų.

labai svarbus ir reikšmingas
dalykas. Juk ypač gyvenant
t a r p svetimtaučių,
tokie
rinkimai
tai viešas, netgi
pasaulinis pasirodymas, kiek
ketuvių yra ir kiek verta su jais
skaitytis. Tai pakelia ar smuk
do visų lietuvių prestižą bei jų
svorį krašte, kuriame jie gyve
na.
Antra nebalsavimo priežas
tis, tai sąmoningas rinkimuo
se nedalyvavimas arba jų
boikotavima8. Tai jau blogas
ženklas, nes jis paryškina susi
skaldymą arba vieni kitų
neapykantą, pavydą, norą
kitiems pakenkti. Sunku suras
ti tam žodžių, nes tai juk jokios
logikos neturinti anomalija.
Kuo tai gakma pateisinti?
Teisybė, gak būti ne vienas,
kuriam atrodo, kad buvusios
ar esamos LB vadovybės bend
rai ar jų pavieniai asmenys yra
n e t i n k a m i , kad LB veik
los kryptis netinkama ir taisy
tina. Tad štai dabar rinkimai
naujos
vadovybės. Kiek
vienam tautiečiui laisvas ir
atviras kelias savo norams
pareikšti, į vadovybę norimus
kandidatus pasiūlyti arba ir
pačiam kandidatuoti ir pačią
LB veiklos kryptį nustatyti.
Bet jei ir tokiose sąlygose vistiek būtų reiškiama priešin
gybė, tai kas mes besame, ir iš
viso kokia mūsų vieta bėra
lietuviškoje visuomenėje. Koks
kam gali būti pasitenkinimas,
jei visus lietuvius šaukiantis
junginys liudys mūsų menkys
tę.

P r o g a išlyginti
pagrindinius
nesklandumus
Norom ar nenorom pasidarė,
kad JAV šalia bendrosios LB
organizacijos ėmė veikti kita,
vadinama registruota, kiti
vadina reorganizuota Lietu
vių Bendruomenė — RLB.
Nėra jokios abejonės, kad abi
Šalys supranta ir apgailes
tauja šį nenormalumą. Dabar
naujos valdybos rinkimuose
yra kaip tik gera proga visa tai
tylom ir sklandžiai išlyginti.
Tam tikslui reiktų, kad dabar
tinė LB vadovybė, skelbdama
rinkimus, pakviestų ir RLB
pateikti r i n k i m a m s savo
k a n d i d a t u s ir
dalyvautų
bendrųjų rinkimų pravedime.
Taip ramiai suėjus į bendrys
tę, jei pažiūrose ir būtų skir
tumų, tai juos galima svarsty
ti ir derinti esant viduje, vietoje
kėlus erzelį, stovint skirtingo
se tvoros pusėse. Visų nuomo
nės svarbios ir visų dalyvavi
mas mus tik stiprintų.
I šiuos rinkimus negalima
žiūrėti pro pirštus, nes juose
išstatoma lietuviškoji garbė ir
prestižas. Tad ir užkietėję LB
„priešai" negali šio reikalo
ignoruoti
ar j a m kenkti.
Dabartinės LB vadovybės
svarbi pareiga rinkimus pla
čiai išreklamuoti, kad niekas
neliktų apie juos negirdėjęs.
Visos organizacijos, parapijų
sakyklos, radio valandėlės,
ypač jaunimas turėtų išjudinti
visus dalyvauti šiame lietu
vybės pasireiškime. Ne dešimt,
o šimtas tūkstančių balsa
vimu parodykime lietuvių
gyvastingumą ir organizuo
tumą.

Ne vistiek, kokį idealą tauta
pasirenka: jei ji paklysta ver
tybių hierarchijoje, rekatyvines vertybes suabsokutina ir
atvirkščiai, suardo metafizinę
harmoniją. Ir tai nėra be reikš
mės tautos gyvenimui: jame
atsiliepia suardyta vertybių
harmonija. J i apsireiškia kaip
praktinė disharmonija, kaip
vaidas, susikirtimas, karas,
drumsčias ir kitų tautų dar
ną... Idėjos tautoj yra tas nuo
latinis bangavimas, kuriame
^ b a visos vilnys metasi vienan krašt&n. arba jos kertasi,
keldamos susidūrimus.
Pr. Gaidamavičius

Susiskaldymas —
juokai per ašaras
Plečiamos nuotaikos, kad
esama susiskaldę, bet tas tok
neatitinka visumos. Masinė
išeivijos dauguma nėra susi
skaldžiusi. I m a n t abu savuo
sius globaknius junginius —
LB ir Vliką, didžioji mūsų
tautiečių dauguma laiko juos
abu m u m s svarbiais
ir
reikalingais ir p a g a l išgales
abu juos remia. Jeigu jų cen
trams pavyktų veikloje suside
rinti, tai sakytume, kad esame
geroje padėtyje ir stiprūs. Jei
susidaro nedarna, tai kokie gi
principiniai dalykai verčia
išsiskirti? Tokių nėra. Tai
kaipgi pavadinti tokius kivir
čus? Plačioji visuomenė tuo

Lietuvos pasiuntinybėje Vasario 16-tosios minėji
me. Iš kairės: Viktoras Nakas, Valstybės depar

tamento pasekretorius Elliot Abrams, Ona Bačkienė ir Lietuvos pasiuntinys dr. Stasys Bačkis.

Vien tik idėjos yra tikrai pa
tvarus dalykas gyvenime.
Ten, kur nėra idėjos kokia
nors prasme, negali būti ir
grožio, nes grožis, šiaip ar
taip. visada yra idėjos išreiš
kimas regimuoju pavidalu.
St. Šalkauskis

i
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MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS
R e d a g a v o J . Augustaitytė - Vaičiūnienė
81
„Marijampolės gimnazija dėl lietuviškųjų Suval
kų gub. apskričių, duodančių įstaigai didžiumą lietu
vių mokinių nuo p a t įsikūrimo tebėra laikoma lietu
viškąja, ir visuomet joje buvo dėstoma lietuvių, ne
lenkų kalba, kurios tiktai 1906-07 m. įvesta
neprivalomai 10 savaitinių pamokų. Be to, dėl lietu
viškojo tos mokyklos būdo ministerija 1905 m. spakų
mėn. pripažino etatą ne lenkui, bet lietuviui katalikų
tikybos mokytojui (kgtol religija buvo dėstoma rusiš
kai)".
„Remiantis prof. Potto nuomone, apie lietuvių
kalbos reikšmę bei svarbą slovėnų kalboms pažink
(De Borusso — Lituanicae tam in Slavicis quam
Letticis linguis pricipatu), nuomone prof. Kočubinskio, kuris lietuvių kalbą laiko brangenybe rusų
kalbai, ir tokia p a t akademiko Fortunatovo nuomo
ne dėl išlikusių lietuvių kalboje senovės kamienų bei
lyčių, sudarančių kaip ir atvaizdus rusų kalbai,
pageidaujama, kad mokykla nuosaikiai teiktų to
mokslo bent minimumą (draug su rašto bandymais),
naudingą žymiausiems rusiškosios fonetikos ir
morfologijos reiškiniams spręsti, tad pravertėtų
paskirti lietuvių kalbos kursui eiti 19 pamokų savai
tėje".
„Tuomet lietuviai būtų tiktai sulyginti su
lenkais, kaip jie buvo sulyginti ir pirmiau 2-se pana
šiuose dalykuose: 1. leidžiami lietuviškai dėstyti
privatinėse mokyklose (tai matyti iš Varšuvos
generalgubernatoriaus susirašymo su Švietimo

ministru 1905 m. kepos 17 d. Nr. 14765); 2. įvedant
lietuvių kalbos mokytojo etatą Veiverių mokytojų
seminarijoje (Suv. gub.) su tieka pamokų, kiek ir
lenkų kalbai Lenkijos seminarijose".
I šį raštą, su priėjo pridėtu prašymu 19-kos ketu
vių kalbai pamokų, per gimnazijos atstovą, įteiktą
Švietimo ministeriui, (1915) gautas palankus atsaky
mas. Direktorius sukvietė tam reikalui apsvarstyti
mokytojų tarybos posėdį. 1915 m. spalių mėn. 20 d.
mokytojų taryba tame posėdyje pripažino, kad šv.
ministerio atsakymas teisingas ir vykdytinas.
„Teisinga, kad Marijampolės gimn., kurioje karo
pradžioje ir visuomet daugiausia mokinių buvo ketu
vių ir kurią dėl to teisinga laikyti lietuviškąja gimna
zija, ypač aptarnaujančia gyventojų reikalus, savai
tinis pamokų skaičius ketuvių kalbai nemažesnis,
kaip lenkų kalbai, kuri Mar. gimnazijon neseniai
įvesta ir vis nedaugelio lenkų mokinių buvo einama .
Direktorius Benediktovas nesutiko nei su
Kriaučiūno įrodymais, nei su Mokytojų tarybos
pripažinimu tuos įrodymus esant teisingais: jam tie
įrodymai buvo nepakankami duoti lietuviams 19 jų
kalbos pamokų. J i s parašė atsakymą, išdėstydamas
jame savo priešingą nuomonę:
„Pripažindamas mokytojo Kriaučiūno išve
džiojimus ir prisidėjusią prie to pedagogų tarybos
nuomonę itin svarbiais, tačiau, iš kitos pusės,
nežinodamas visų pamatavimų, dėl kurių įsakoma
padauginti pamokų skaičių lenkų kalbai, beveik
dvigubai, ir tuo pat laiku ketuvių kalbos pamokų
skaičius paliktas buvusis, aš nerandu galimu esmiš
kai išspręsti klausimą apie sulyginimą lietuvių
kalbos, kaipo mokslo dalyko, su lenkų kalba, bet
manau metas nurodyti, jog Mar. gimnazijai, kurios
ypatingosios lėšos dėl karo aplinkybių sumažėjo,
greičiausiai be nebus priversta rūpintis valstybės
iždo pašalpa, nuo 1080 ligi 1350 rublių, naujai įve
damom lietuvių ir lenkų kalbom apmokėti".

Tos apygardos mokslo globėjas tada buvo kuni
gaikštis J o n a s Kurakinas, Gediminaičių tolimas
surusėjęs ainis. Mokytojų taryba direktoriaus
nuosprendį laikydama neteisingu, šališku, pasiuntė
Kurakinui prašymą lietuvių kalbai 19-kos pamokų su
savo įrodymais prieš direktoriaus nuosprendį.
Vėliau paaiškėjo, kad tuo tarpu paties globėjo
nebūta namie. Manoma, apskirties viršininko lenko
Cvietkovskio parėdymu 1915 m. lapkričio 27 d. nr.
30980 raštu gautas neigiamas atsakymas. Remtasi
tuo, kad per maža lietuvių mokinių — tik 21.
Marijampolėje irgi buvo tik 10 pamokų daug dides
niam mokinių skaičiui, š i o galutinio sprendimo
priežastis ir buvo dir. Benediktovas, tuo pasirodęs
čia iš visų rusų mokytojų atkakliausias lietuvių
priešas, ir toliau pasilikęs žmoniškas ir mandagus.
Lenkų gautos pamokos, nesuradus mokytojo,
liko neišnaudotos, ir lenkų kalba iš viso kaip ir nebu
vo dėstoma.
Užsimota ir katalikų tikybos pamokas, ketuviams ir lenkams, sumažinti dėl permažo katalikų
skaičiaus: vietoj esamų dviejų savaitinių pamokų,
siūloma po 1-ną (raštas 1915.IX.30). Lietuvių moki
nių buvo mažiau negu lenkų, tai užmojis daugiau
lietė lietuvius. Kadangi pavesta apie tai nuspręsti
mokytojų tarybai, Gustaitis, būdamas tarybos narys,
tai mažumai apginti parašė įrodomą raštą ir įteikė jį
švietimo vyresnybei.
„Turėdami omenyje aukštą religijos reikšmę ir
dorinio jaunuomenės auklėjimo svarbą apskritai,
ypač baugiu dabarties metu, aš laikau tikslinga ir
net būtina palikti esamąjį tikybos pamokų skaičių.
Juoba, kad jų sumažinimas atimtų ūpą patiems
mokiniams, jų tėvams ir globėjams kaip tik tuo
laiku, kada Rusija drauge su kitomis pažangiomis
valstybėmis reiškia noro padaryti teisybę visoms
tautoms".
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 3 d.
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Diriguoja
Alvydas
V
a
s
a
i
t
i
s
Dainuoja
D
a
n
a
S
t
a
n
k
a
i
t
y
t
ė
nistracinį darbą: Darbo departa
F R A H K I A ? C L i S Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol
(I ir III spektakliai)
A u d r o n ė Simonaitytė-Gaižiūnienė
mento sekretorius, Šiaulių apy kėdutės, žiūrėjo j savo peizažą
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
3208V2 V e s t 95th S t r e e t
Diriguoja A r ū n a s K a m i n s k a s
Stefan Wicik
gardos darbo
inspektorius iki ir rūkė.
progomis įteikti bet kam: svetimtau
(II spektaklis)
Telef. GA 4-3654
Algirdas Brazis
Čiui ar lietuviui.
"Na, i r g a u s i m mudu pylos
1920 metų, kada išvyko į Vokie
Režisuoja Nicholas Di Virgilio
J
o
n
a
s
Vaznelis
tiją Halles universitetą ekonomi nuo m a m y t ė s . J u k visą dieną
Scenos produkcija Kazys Oželis
Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd
Bernardas Prapuolenis
nių mokslų studijuoti. Universi čia išbuvome nevalgę. Bet žiū
iiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii, "11111111111111 St, Chicago, IL. Illinojaue gyventojai
Chormeisteriai Alfonsas G e č a s
Julius Savrimas
tetą baigė 1924 m. Grįžęs iš Vo rėk, kiek pripaišiau".
Emilija S a k a d o l s k i e n ė
prideda $1.50 valstijos mokesčio.
B r o n i u s Mačiukevičius
kietijos buvo Šiaulių srities var
Choreografė Violeta K a r o s a i t ė
Ant žemės gulėjo eskizininkas
Operos choras
(iifiiiiiiHiiiiiiiiiiiimimiiiuiiiiiiiimiiiii
Scenos menedžeris J o n a s P a r o n i s
totojų b-viu s-gos instruktorium. su daugeliu piešinėlių, kurie, at
Akt. J o n a s Kelecius atlieka Zamielio partiją.
1925 m. buvo išrinktas Šiaulių simenu, nieko bendro su aplin
miesto burmistru. Tas pareigas kiniu gamtovaizdžiu neturėjo.
Apdraustas perkraustymas
Bilietai gaunami
ėjo rki 1931 m. liepos mėn. Šiau (J. Čiurlionytė apie savo brolį)
Kelias į altoriaus gar F ?
{vairių atstumų
Vaznelių prekyboje — Gifts I n t e r n a t i o n a l
liuose išplėtė savivaldybės veik
TeL 376- 1882 a r b a 376-5996
J. VAIŠNORA, MIC
2501 W. 7 l s t St., C h i c a g o IL 60629, 471-1424
lą švietimo ir socialinės apsau
iiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiimiiii
gos srityse: įsteigta amatų mo
Ark. Jurgio Matulaičio beati
Tikroji žmonijos laisvė nėra leiP
a
š
t
u
b
i
l
i
e
t
a
i
kykla, vakariniai suaugusių kur-įdimas kiekvienam daryti, kas jam
fikacijos bylos apžvalga. Gene
miiiiiiiiiiiiiHiitiiiiifiiiimnHrHuiniiiiii
užsakomi tuo pačiu a d r e s u s i u n č i a n t čekį
sai, skaitykla, senelių prieglauda, {patinka, nes tai baigtųsi sąmyšiu
leidinys
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, ralines Postuliacijos
L i t h u a n i a n O p e r a C o . I n c . pavadinimu.
ambulatorijos, neturtingi moks- ( ir vestų prie valstybės sugriovimo;
1969 m.
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
leiviai aprūpinti mokslo priemo-įtikroji laisvė tai laikantis civili
Kaina su persiuntimu $1.00.
nėmis ir nemokamais priešpie- 'niu įstatymų lengviau prisiderindienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
K
V
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Č
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M
E
V
I
S
U
S
I
R
I
Š
V
I
S
U
R
čiais, padidintas neturtingųjų šel- ti prie amžinojo įstatymo nuosGaunama DRAUGEATVYKTI Į S P E K T A K L I U S
siems prieinamos.
pimas, imtasi tvarkyti miesto pa- tatų.
Pijus XII

CLASSIFIED ADS

BOSTONO ŽINIOS

Įtakingi specialistai Lietuvos reikalais

liuiiTiiiArr^

PETRAS AVIŽONIS

VALOME

!

JAY D R U G S V A I S T I N Ė

TELEVIZIJOS

LIETUVIŲ

OPERA

Weberio

DER FREISCHUTZ

M O V I N G

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

JUIIIIIUIUUIUIIMMMIMIUIIIM.' 'IIIIIIIIIII
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kuopa susirado
kryp
] įvairių, tačiau air n e rimčiausia tada
'priežastis yra stagnacija. Pakal- ti ir pradėjo judėti pirmyn. Ma
i bame, padejuojame, kartais ir loniam visu nustebimui Jurgis pa
I spaudoje aprašome ir nutylame. sirodė labai sumanus pirmininkas
j Ne "kitaip ir pas mus buvo. ir pritraukė didelį skaičių nauju
Prieš penkerius metus į Šv. Ka- nariu ir išvystė kuopos veiklą.
j zimiero lietuviu parapiją, klebo Praėjusiais metais atsisakė pirmi
nu paskirtas kun. Albertas Kara- ninkavimo ir pasiliko vicepirmi
S lis. Kiek aptvarkęs parapijos rei- ninku. Jo vieton išrinktas Frank
I kalus ėmė kalbėti apie buvusios Peterson.
į Lietuvos Vyčiu kuopos atgaivini- Viename susirinkime padarytas
į mą. Klebonui ypač Vyčiai artimi, nutarimas —susirinkimus pirmai
įneš organizacijos įkūrėjas Myko siais mėnesio sekmadieniais kvies
las Norkūnas buvo artimas jo gi ti ne 2 vai. p. p., bet tą sekmadie
minaitis.
nį dalyvauti 10:30 v. r. lietuviš
Į New Hveną atvykęs pagrin kose pamaldose ir tuoj po pamal
dinės kalbos pasakyti vasario 16- dų susirinkti parapijos salėje su
tos minėjime, kun. K Pugevičius sirinkimui, kuriam visada paruoš
klebono projektui pritarė, paska ta kava su pyragais.
tino ir moraliai parėmė. Netru
Taip viena sunykusi Vyčiu kuo
kus klebono iniciatyva sukvies pa atgijo, išaugo ir pražydo.
tas pirmas atkuriamasis susirin- New Haveno Lietuvos Vyčiu 50kimas. Neišrinkta, bet sudaryta j toji kuopa per trumpą 'laiką išlailkina kuopos valdyba. Pirminin į augo skaičiumi ir įsirikiavo orga
1
iukegane minint Vasario 16-tąją prie Lietuvos vėliavos pakėlimo. Iš kairės: V. Petrauskas, G. Damašius, E. Kru- ko pareigas kurį laiką ėjo A. Ged nizacijos veikliųjų kuopų eilėse.
žikienė, P. Kružikas, LB pirmininkas R. Sužiedėlis, E. Ska lišienė, Waukegano miesto meras Bill Moris, S. Damašierimas. Jam atsisakius, susirinki Neužtenka kuopą atkurti —rei
• | ir arch. E. Skališius.
mas pareigas uždėjo asmeniui, ku_ kia joje palaikyti gyvybę ir norą
ris jokio supratimo apie organi žengti pirmyn. Dabartinė valdy
R Ošlapus, 731 Paradise Ln. zaciją neturėjo ir kuopai pirmi ba stengiasi tuo keliu eiti.
ninkauti nepajėgė. Tuo laiku kuo
Albina Lipčienė
Libertyville, 111. 60048.
pa tSk vegetavo ir jokios krypties
V. P veiklai neturėjo. "Pirmininkui"
PLATINO KNYGAS
Waukegan, Illinois
susirinkimuose
nebepasirodant,
Vienintelė protinga laisvė yra
New
Haven,
Conn.
reikėjo
išsirinkti
kitą.
Terminui
ta,
kuri gimė ir augo Dievo bai
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
Į minėjimą buvo atsilankiusi
mėje
bei paklusnume ir žmonių
ATGAIVINTA VYČIŲ KUOPA j ^ ^ i susirinkimas paprašė Jurgį
Minėjimas įvyko vasario 14 die- Elena Plechavičiūtė-Legeckienė,
^
Kisielių tas parergas paimti. Jur- meilėje ir kuri pasidarė ryžtinga
r ą ir buvo pradėtas iškilmingo velionio generolo Povilo Plechavi
gis nedrąsus, išsigandęs, su nepa ginti tiesą ir tarnauti pareigai.
mis Šv. Mišiomis, kurios buvo at čiaus sesuo- Ji buvo atsivežusi kny Kadaise čia buvusi Lietuvos sitikėjimu savimi apsiėmė. Nuo
W. G. Simms
Vyčių 50 kuopa išnyko. Neatro
našaujamos Šv. Baltramiejaus pa gą "Generolas Povilas Plechavi
do, kad 'kas tuo rūpinosi ar sielo
rapijos bažnyčioje klebono kun. čius". Tą knygą išleido žurna
josi. Ir taip perpa skuti nius porą
W. Zavaskio. Jis taip pat pasakė las Karys. Knyga išleista gražiai, dešimtmečių niekas nebeužsimiLietuvos Kariuomenės savanoriui - kūrėjui
tai dienai pritaikytą pamokslą. kietais viršeliais ir turi daug nuo nė ir visiškai pamiršta.
traukų.
Tos
knygos
kelis
eg
Mišioms pasibaigus parapijos cho
A. f A. VINCUI MARKEVIČIUI
Paskutiniais metais senųjų iieras sugiedojo Marija, Marija ir zempliorius nupirko knygų mylėtojai ir pažinoję generolą. E l e - j t u v i y frUTtos i r daug gero padaLietuvos himną.
mirus, jo VAIKAMS, jų ŠEIMOMS, GIMINĖMS, drau
na Plechavičiūtė-Legeckienė gy-Įriusdos organizacijos miršta natū-i
2 vai. po pietų lietuviu audi
gams, pažįstamiems nuoširdžią užuojautą reiškia
torijoje įvyko oficialioji dalis. Tos vena pas savo dukrą ir žentą dr. ralia mirtimi. Priežasčių daug ir]

MOŠŲ KOLONIJOSE

dalies minėjimą atidarė L.B.Wa>u
kegano apylinkės pirmininkas Religijus Sužiedėlis. Lietuvos vė
liavą įnešė kūrėjas — savanoris
Petras Markūnas, asistuojant S.
'Oamašienei ir V. Sužiedėlienei,
kurios buvo pasipuošusios tauti
niais drabužiais.
Pirmininkas pasveikino susirin
kusius ir svečius ir tolimesnės pro
gramos vedimui pakvietė arch.
E. Skališiu. Susirinkusiems sugie
dojus Amerikos ir Lietuvos him
nus ir klebonui kun. V. Zavaskiui j
-kalbėjus invokaciją, buvo suda- j
-.s garbės prezidiumas, į kurį j
m p"kv „-sti VVaukegano miesto
-as Bill Moris, valstijos senaš Adeline Geo-Karis, klebonas
an. W. Zavaskis, paskaitininkas
Edis Razma ir Bendr. apylinkės
pirm. R. Sužiedėlis. Pirmasis kal
bėjo paskaitininkas Edis Razma
";r;? jaunimo — moksleivių įna| Lietuvos laisvinimo darbuose,
įskaitai pasibaigus trumpai kal-iįo meras Bill Moris ir senato
rė A. Geo-Karis, pagirdama lietu.us dėl jų ryžtingos kovos prieš
, j krašto pavergėjus.
Senatorė
pridėjo kelis sakinius ir lietuviu
kalba.
Kalboms pasibaigus farmaci
ninkė Bronė Pliuraitė-Milašienė
oerskaitė rezoliuciją, kuri buvo
vienbalsiai priimta. Toliau sekė
meninė programa, kurią atliko
klebonas kun. W. Zavaskis, gra
žiai padainuodamas dvi dainas
solo, ir Rita Kazlauskaitė pagro
jo smuiku tris kūrinius. Jiems
akompanavo parapijos vargoni
ninkas Mark Konchan.
Buvo renkamos aukos Lietuvos
laisvinimo reikalams pagal auko
tojų laisvą apsisprendimą ir buvo
a rinkta 778 dol. iš šios sumos
teko ALTai — 140 dol. Lietuvių
Bendruomenei — 498 dol. ir Vlikui — 140 dol. Minėjimui pasi
baigus visi dalyviai buvo pakvies
ti į apatinę salę ir pavaišinti skaiais užkandžiais ir kava. Ten pra
•ido kelias valandas besivaišiniami ir vesdami pokalbius.
Tuo ininėjimas dar nesibaigė,
antradieni Vasario 16 d. būrelis
lietuvių susirinko prie Waukegan
niesto rotušės, kur buvo iškelta
Lietuvos vėliava. Vėliavos iškėli
mo iškilmėse dalyvavo miesto
meras Bill Mejeris su sa\o keliais
pareigūnais. Vėliava plevėsavo
prie rotušes ligi penktadienio va
karo. Ta proga merui už jo prie
lankumą lietuviams buvo įteikta
j va na.

ČIKAGOS SK. L. K. SAVANORIAI KŪRĖJAI

mirus, jos vyrui VYTAUTUI, sūnums ALEKSUI, VY
nuoširdžią

užuo-

•

jautą.
PANEVĖŽIEČIŲ

A. A.

KOSTAS

JAROŠIUS

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apy
linkėje.
Staigiai mirė vasario 28 d.. 1982 m , 3 vaL popiet
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Apolonija,
duktė Kristina ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas antradienį ir trečiadienį nuo
4-os iki 9-os valandos vakaro Petkaus Marąuette ko
plyčioje, 2533 West 71 Street.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 4 dieną. Iš
koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios
Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Pc pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusios Žmona ir duktė.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — tele
fonas 476-2345.

A. + A.
ADELEI JUCHNEVIČIENEI
TAUTUI ir jų šeimoms reiškiame

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 3 d.

KLUBAS

A. f A. O N A I ZABLSKIENEI mirus,
jos vyrui Pranui, sūnums Arūnui, Algi
mantui, seseriai Emilijai, jy šeimoms ir gi
minėms nuoširdžią užuojautą reiškia
DZŪKŲ DRAUGIJA

A. + A.
DR. JONUI SANDARGUI

EUDEI K iŠ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A I P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

-

MIRUS,

A. f A. DR. JONUI SANDARGUI

jo žmoną ALDONĄ, sūnų JONĄ su ŠEIMA, sūnų DO
NATĄ ir kitus GIMINE
JLNES nuoširdžiai užjaučiame.
Dr. Petras ir Konstoncia Stungiai
Juozas ir Flicija Jasinevieiai

mirus,
J o žmoną ALDONĄ, sūnus DANIU, JONĄ ir j o šei
mą,

seseris ANTANINĄ

ZDAR2ENSKIENĘ,

KASPAREVTŲIENĘ,

SALOMĖJĄ

JONIC, JAV.,

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

ONĄ
broli

JUOSĄ Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

A. f A. ONAI ZALLSKIENEI mirus,

dime.
DANA IR AUGUSTINAS

vyrą PRANĄ, sūnus

ALGĮ su šeima ir ARŪNĄ bei

JONAS IR VILHELMINA

VIRKUTIS,
AUSIŪRA

visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.
Valentina ir Tadas Kojeiiai
Vanda ir Antanas Giniočiai

Mūsų narei, vyr. skautininkei ir didžiajai jaunimo
auklėtojai

A. f A. O N A I ZALLSKIENEI mirus,
Mielam

A, f A. Dr. JONUI SANDARGUI
mirus, brangiai poniai A. SANDARGIENEI su ŠEIMA,
GIMINĖMS ir visiems artimiesiems reiškiame giiią užuo
jautą ir kartu liūdime.

jos VYRUI. SŪNUMS ir kitiems ARTIMIESIEMS reiš
kiame širdingą užuojautą.
LIETUVIŲ MOTERŲ FEDERACIJOS
CHICAGOS KLUBAS

LAIIX)TUViy DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Uodacijoi JUrtel

MARIJA IR IGORIS ITOMLENSKIS

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. + A.

A.fA.
HENRIETAI KIRKYLIENEI
mirus, seseriai MARIJAI TYRULJENEI reiškiame gilią
užuojautą ir kartu liūdime.
JANINA ŪSIENĖ,
IZABELĖ GUISKITĖ ir
PAULIUKONIAI

Eugenija Vasiliauskienė
1982 m. kovo 5 d. sueina dveji metai nuo mirties Eugenijos Va
siliauskienės, mūsų brangios ir niekad neužmirštamos žmonos,
motinos, uošvės ir močiutės.
šią mums liūdna sukaktį minint šv Mišios už jos sielą bus
atnašaujamos kovo 5 d. 11 vai. švč M. Marijos Gimimo parapijos]
bažnyčioje, Marquette Parke.
Maloniai prašome giminių, draugu ir pažįstamų prisiminti a.a.
Eugeniją ir pasimelsti už jos sielą.
Nuliūdę: Vyras, sūnus, marti ir anūkai

JURSIS F. RUDMIR
331t SO. UTUANICA AVENUE

Tel YAnte 7-1U

STEPONAS C. LACK (UCUWICZ) ir SM0S
2424 W. 69th STREET
T«L REpuMfc 7-13U
11028 Southwest Highway, Pak* Kine ISlaote
TA 774-44 l t

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE

T«L LAJayttte MS71

POVILAS J, RIDIKAS
3354 SO. HAJLSTED STREET

T«L YAnto 71»1I

VASAITIS - SUTKUS
1444 SO. SOtfc A V t , CICERO, ILL.

T * OLympic 2-t»S

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 3 d.
x Kim. Leonas Zaremba, SJ,
Jėzuitų vienuolijos provinciolas,
yra išvažiavęs j Romą dalyvauti
jėzuitų provinciolų suvažiavime.
Įspūdžius ir nuotaikas iš Itali
jos papasakos grįžęs ir kiek pa
silsėjęs.
x Akt- Jono Ketečiaus reži
suotas veikalas Vinco Krėvės
"Raganius", bus suvaidintas Clevelando Dievo Motinos parapijos
salėje kovo 20 d. Tuo metu bus
"Draugo" romano premijos įtei
kimo iškilmės, kuriose dalyvaus
keturi aktoriai su "Raganium"
ir skaitytoja Nijolė JankutėUžubalienė. Premijos mecenatą
Ričardo ir Raimondos Kontrimų
2000 dol. laimėjo laiureatė Bi
r u t ė Pūkelevičiūtė už romaną
"Devintas lapas".

X Bronius Mačiukevičius, ku
ris dainuoja Operos chore ir ku
ris yra dainavęs solo partijas
Trubadūro, Pajacų, Toscos, Tra
viatos, Gražinos ir Likimo ga
lios operose, šių metų "Der
Freishuetz" operos spektakliuo
se atliks labai charakteringą
Emerito partiją.

IŠ ARTI
IR TOLI
KANADOJE
— Mom realio Aušros; Vartų
parapijos metinis susirinkimas j
buvo sausio 10 d. Apie parapi
jos veikimą plačiai kalbėjo kle
bonas kun. J. Kubilius. Para
pijos komitetas buvo perrinktas,
tik į mirusio komiteto nario
a. a. A. Morkūno vietą išrinktas
M. Grinkus. Apie (komiteto vei
klą pranešė pirmininkas A. Če
pulis, finansinę apyskaitą davė
iždin. V. Piečaitis.

ŽVAIGŽDUTĖ
srfoUNk
n
įsteigtas

Lietuvių Mokytojų

Sąjungos

CJ.icagos

skyriaus

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. Soth Ptece, Chicago, EL 60629
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GALVOSŪKIS NR. 109
jams geros laimės i r daug gra
žių lietuviškų knygučių!
Žemiau parašytas sakinys —
"Ugnies žirgo" autorė
patarlė t a m tikru kodu. Kas tą
Sonė Tomarienė
kodą įspės ir teisingai parašys,
t a s gaus 5 taškus. "Sak iareg
ČIUOŽIMAS
abrid, s a t ia reg ri oglav".
Šeštadienį po pamokų važia
x LB Brighton Parko apylin
vom pas ponus Zabulionius
GALVOSŪKIS NR. 110
kėje X-sios LB tarybos ir VI-jo
— Montrealio Šv. Kazimiero
čiuožinėti. Kartu važiavo ma
(Žiūrėkite Aaidyną).
Prie
PLB seimo atstovų rinkimams parapijos komitetas posėdžiavo
mytė, tėvelis, broliukas ir se
kiekvienos
abėcėlės
raidės
yra
vadovauja ši rinkimų komisija: sausio 1 d. Pirmininku išrink
sutė. Tėvelis sukrovė į mašiną
pirmininkas Jonas Spurgis, 4239 tas Leonas Simonėlis, (kiti ko
slides ir pačiūžas. Kai mes nu brūkšneliai ir pasikartojančios
So. Fairfield Ave., Chicago, UI. miteto nariai — T. Janus, P.
važiavom, a š ėjau čiuožti, mano tos pačios raidės. Brūkšnelių
X Ses. M. Joanella, vyriau 60632, tel. 847-5027 ir nariai: Bunys, P. Kalpokas, E. Čičins
mamytė, tėvelis i r broliukas su vietoje įstatykite raides, kad bū
Algis
Čepėnas,
Simas
Jokūbai
sioji š v . Kazimiero seserų vieslidėm sportavo. Mano sesutė tų reikšmingas žodis, įrašytas
kas ir G. McNamara.
Piešė Aida Bublyiė, Sv. Kazimiero lit. m-los 6 sk. mokinė, Clevelande.
tis,
Grasilija
Meiluvienė,
Vida
nualijos viršininkė, jos asistentė
svečiavosi. Atvažiavo daug ma lietuvių *k. žodyne. Už kiekvie
—
"Atžalyno"
tėvų
kamitetas
ses. Marilyn ir visa taryba iš Šilienė, Danutė Račiūnaitė ir Ali pasiskirstė pareigomis. Pirmi
no draugių. Mes žaidėm ledo ru ną žodį gausite po 1 tašką.
na
Vadeišienė.
Rinkimų
būstinė
vyko į šv. Kazimiero šventę Vil
tė iš Katalikų Bažnyčios Kroni tuliu ir su rogėm važinėjom.
ninkas yra P. Šturmas, vicepirm. Jonas Minelga
bus
ta
pati
—
M.
Šimkaus
Real
ią Maria, Pa., k u r kartu bus at
/• A-a - a -3 -_
kos. Toliau prisiminėm Lietu Buvo labai smagu. Vakare lau
A. Vaičiūnas, sekr. A. PodsaS NAIGEI
švęsta ir Pennsylvanijoje esan Estate raštinė.
ke
degė
laužas.
vą, Lietuvos žmones, kurie ne
deckienė, ižd. E. Pamataitis,
čios mokyklos ir visos veiklos
Su audrom virš lauko
gali laisvai melstis. Kiekvieno
x Juozui Kuliui, demokratų programų koordinatorė A. Zen3C
Steponas Jurgutis,
50 metų sukaktis.
Tau
laisvi
keliai,
skyriaus atstovas a r atstovė
kandidatui į Lemonto miesto derienė, ryšininkas su kitomis
Londono l i t m-los mokinys.
«/. C
Kol erdvėm neplauko
skaitė savo skyriaus sukurtą
X JAV LB Lemonto apylin atstovus, jo draugų ir rėmėjų org. V. Dauginis, renginių vado
Kanada
("Tėvynės
ateitis").
Saulės spinduliai
maldelę. Buvo pasirodymas, ku
S-O-of
kės metinis susirinkimas įvyks rengiamas susitikimas (Cock- vai J. Vaitkūnienė, G. Sagevirio
metu
buvo
pavaizduota
"Var
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kovo 21 dieną 2 vai. po pietų tail Reception) Gee salėje, 102 čienė ir J. Pajaujis, koresp. P.
Sidabrinę pilį,
go
mokykla".
Suvaidintas
vaiz
Dovydaitis.
6•e - e
Stephen
St.,
šj
penktadienį,
kovo
Ateitininkų namuose, Lemonte.
Matėme, t u r i
Kai mano tėvelis buvo 3 1 me
delis
"Vasario
16".
Sugiedojom
Prašome visus lietuvius iš Le- j 5 d., 7 vai. vak. Informacijų ga
— A. a Aleksandras Radze
Vakar ją supylė
Lietuvos himną. Po minėjimo tų amžiaus, aš b u v a u 8 metų.
monto ir apylinkių gausiai da- Įima gauti 215 Main St. arba tel vičius po ilgos ir sunkios ligos
Vėjai keturi.
vaišinomės. Aš visada prisimin Dabar mano tėvelis y r a dvigu
lyvauti šiame susirinkime, nes 257-5841.
mirė Winnipege, Man., gruodžio
siu Vasario šešioliktąją.
Ačiū bai vyresnis už mane.
Kilo ledo bokštai,
bus labai daug svarbių reikalų
2
d.
ir
ten
buvo
gruodžio
28
d.
Atspėkite, kiek metų a š da
X Viktoria Mėlinis, Chicago,
/O-l
L-L -L —
visiems!
Rūko kaminai
aptarti. Bus taip pat praneši 111., atsiuntė prenumeratą ir 33 palaidotas. Jis yra buvęs Vir
bar turiu? (10 t a š k ų ) .
Ačiū — savo pokštais
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mai apie Lemonto Maironio mo dol. dienraščio paramai, V. Mė- balio muitinės tarnautojas, 0 (
Rama Bublytė,
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Mus
nuraminai
ATSAKYMAS
kyklos veiklą ir lietuvių kultū linį skelbiame garbės prenume- Kanadoje akinių stiklų šiifuo-;
Oevelando šv. Kazimiero
ros orgaruzaciją Aušrą. Lau ratore, o už paramą ir vertini tojas.
Išaugino ir išmokslino j
Tavo šokį sekėm,
lit. m-los 7 sk. mokinė.
(Žiūrėkite piešinį). č i a yra
Žiūrėkite piešinėlį.
kiame visų kovo 21 d.
Plojome i l g a i . . .
nupiešti du Amerikos paukščiai.
mą savos spaudos tariame ačiū. keturis sūnus. Winnipege jis)
PAAIŠKINIMAS
buvo vienas iš pirmųjų iniciato
Dar sudie nesakėm, —
Reikia juos nuspalvoti natūra
X Viktoras Barauskas su Arv
rių statant lietuvių Šv. Kazimie
Snaige,
kur
dingai?!
"Ugnies
žirgo"
skaitytojai
liom spalvom ir parašyti jų tik
Connection baleto trupe, kurio
ro par. bažnyčią. Iš tos bažny
rą pavadinimą. K a s tą padarys,
Ramai
Bublytei
je šoka jau ilgesnį laiką, kovo
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
čios buvo ir palaidotas, skaitygaus 10 taškų. K a s neatspės
5 d. išvyksta iš Chicagos į New
Miela Rama rašo nesupran tikro vardo, bet nuspalvos kad
mus
atliekant
jo
sūnui
Vytau-,
Mums
lietuviams
vasario
se
Mexico ir Texas, kur šoks gau
tanti, kas_. .atsitiko karalienei
. . . . i ir netikrom (nenatūraliom) spaltai ir iš Chicagos atvykusiam į šioliktoji diena yra kubai svarbi
siuos gastroliniuos baleto .spek
Giedrei. Taip pat pastebi, kad
* . .,
*
^
krikšto sūnui, dabar Amerikos i geniai, seniai, Mindaugas sutakliuos.
Viktorą
Barauską,
knygoje yra labai
daug
sunkių
,
t
.
5
,
.
'
vom,
gaus
(5
t
a
š
k
u
s
)
.
Balso
tarnautojui,
Romui
Sakajungė Lietuvą į vieną valstybę. žodžių.
kaip jauną ir talentingą šokėją,
dolskiui.
Karstą
nešė
velionio
Vėliau Lietuva susijungė su
prisimename iš 1980 metų Carketuri
sūnūs,
krikšto
sūnus
R.
Lenkija. Taip padariusi, ji vis Nesuprantami žodžiai visada
mina Buraną atlikto baleto Lie
Sakadolskis
ir
LB
apylinkės
silpnėjo. Per paskutinį Lietu atrodo "sunkūs". Kai jų pras
tuvių operos šio veikalo pasta
pim. J. Grabys.
vos - Lenkijos padaliriimą Lietu mė žinoma, tai tie patys žodžiai
tyme.
— Rašytojo Vytauto Tamu- va atiteko rusams, kurių vergi atrodo "lengvi". Lengva yra
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X Atsiuntė po 2 dol.: Vladas |
laičio novelių rinkinys "Vasaros joje ji išbuvo šimtą dvidešimts skaityti knygas vaikams Lietu
ATSAKYMAS
Jasinskas, A. Nakas, A. Veripasaka" yra išverstas į anglų trejis metus. Tai buvo labai voje. Jie nuolatos girdi lietuvių
kas, J. Miškinis, Ignas Simonai
kalbą. Taip išmoksta daug nau
kalbą. Kanados meno taryba sunkios dienos mūsų tėvynei.
tis, M. Reskevičius, Jonas Do
jų žodžių, visai sunkumo nepaįvertino šį vertimą gerai ir siū
Pagaliau šeštadienį, vasario jusdami. Ne Lietuvoje lietuviu
mantas, Z. Lukauskas, Mary
lo jį išleisti. Autoriui su tokia šešioliktą dieną, 1918 metais,
Šalkauskas. Ačiū.
rekomendacija nebus sunku ras- Lietuva pasiskelbė nepriklauso kams yra daug daug sunkiau.
i ti leidėją ir išleisti šią knygą. ma valstybe. Bet savanoriai Jie tik namie ir lietuviškoje mo
X Kun. V. Radvina, CloverAnksčiau yra išversta ''Skruz dar turėjo kovoti, kol vokiečius kykloje tegirdi lietuviškai kal
dale, CaL, k a r t u su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė ir 32 dol. Krista Silimaityte, Manąuette Parko dėlytės Greitutės nuotykiai" ir ir rusus bolševikus išvarė iš bant. O knygose randa daug
žodžių, kurių nei namie, nei mo
auką dienraščio
sustiprinimui. mokyklos mokine, deklamuoja Jauni kitos novelės vaikams.
Lietuvos. Per nepriklausomy kykloje negirdi. Bet knygos
Kun. V. Radviną skelbiame gar mo centre Vasario 16 dienos minėjime.
bės metus Lietuva turėjo tris tam ir rašomos, kad jauni skai
bės prenumeratorium, o už pa-1 x
Antanina Juknevičius,
prezidentus. Jie buvo: Anta tytojai rastų joje naujų žodžių,
X Edward Bielskis, Wheaton,
ramą savai spaudai labai dėko- j B r o c k t o n ) M a s S ( p o v ilas Grizas,
nas Smetona, Aleksandras Stul kad beskaitydami tuos žodžius
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UI., Jonas Skėrys, Gary, Ind., j
ginskis
ir
Kazys
Grinius.
Per
jame.
Waukegan, EI., Jonas Gumbele- A. Krinickas, Maspeth, N. Y., i
pamažu išmoktų.
(Žiūrėkite piešinį). Užbaikite
tą
laikotarpį
Lietuva
padarė
vičius,
Creve
Coeur,
Mo.,
Pet
X Benas Dunda, Cicero, 111.,
nebaigtą piešinį i r nuspalvokite.
Jonas cinkus, Downers Grove,
Kaip mokytis naujų žodžių iš Tuščiuose langeliuose y r a 12
lietuviškos užeigos savininkas, ras P . Ežerskis, Cleveland, Dl., R. P. Valaitis, San Fran-j didelę pažangą: pastatė daug
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gražių
mokyklų,
moderniškų
pa
knygos! Pirmiausia, perskai nesuprantamų
pratęsdamas "Draugo" prenu Ohio. Vito Vaiskunas, Omaha, cisco, Calif., K. Balčiūnas, Le- j
ATSAKYMAI
žodžių,
kurie
meratą, atsiuntė kartu 60 dol. Nebr., Vincent Kankalis, Red- mont, UI., Felbc Zavickas, Gary, statų, fabrikų. Net ir kitos val čius sakinį, reikia pabandyti reiškia namo inventorių. Tuos
1) Viešbutyje. 2) Iš rąstų
čekį su prierašu: "Likutis laik- ford, Mich., Stasys Mockus, Ind., P. Augaitis, Islington, Ka stybės stebėjosi kaip Lietuva atspėti neaiškaus žodžio pras židžius taip parašykite,, kad visi
pastatytame
namelyje
(Log
pažengė.
Lietuviai
prekiavo
su
mę pagal kitus žodžius tame sa suprastų jų reikšmę. Už kiek
rašČio išlaidom sumažinti"; Nuo- į Omaha, Nebr., atsiuntė po 7 nada, M. Trakis, Palos Hills, BL,
cabin).
3)
Daugiabutis
namas
širdus ačiū už lietuviško žodžio dol. aukų ir pratęsė "Draugo" Jurgis Dumbrys, Fairview Park, kitais kraštais, galėjo laisvai kinyje. Jeigu dar neaišku — vieną teisingai parašytą žodį
(apartment, dwelling). 4) Rū
kalbėti, keliauti kur norėjo, eiti pasižiūrėti į žodyną. Jei j o nė
prenumeratas. Labai ačiū.
vertinimą.
gausite po vieną tašką.
Ohio, A. Miknis, Fort Wayne,
mai
(mansion). 5) Stikliniame
į bažnyčią ir taip toliau. Lietu ra — pasiklausti tėvelių arba
x Vytautas Jastoevičius, Chi Ind., St. Vaškys, S t Peters- va pati valdėsi
X Dr. Dana D. Vitkus, Pa
inde (akvarium).
6) Avilyje.
mokytojų, kurie mielai paaiš
los Hts., HL. mūsų dienraščio cago, 111., "Dainavos" meno an burg Beach, Fla., Ona Oečkaus7) Baltasis namas (White Hou- i- ludlŠO
kins.
Jeigu
knyga
atrodo
"sun
Bet atėjo piktas priešas ir vėl ki", reiktų ją skaityti balsu, tė
nuoširdi irėmėja. pratęsdama samblio valdybos pirmininkas, kas, Montreal, Kanada, V y t La
$Sveikasalp. s e ) . 8) Kareivinėse, barakuo
penas,
Oak
Forest,
BĮ.,
E
.
Chmeaplankė
"Draugą",
įsigijo
nau
lO-OcžusuoldL
užėmė
Lietuvą.
Lietuva
vėl
ne
prenumeratą, atsiuntė ir 30 dol.
se, palapinėse. 9) Kalėjime, pa
veliams klausant. Tada tuojau
taisos namuose. 10) Zoologijos
auką dienraščio palaikymui. Dr. jausių leidinių ir paliko auką. liauskas, Lake Worth, Fla, S. teko laisvės 1940 metais. Jau pat galima nesuprantamus žo
ii F etano l ei
Smaižys, St. Petersburg Beach, 42-ri metai kaip Lietuva neša
sode (Zoo, menagerie).
Daną Vitkus skelbiame garbės Labai ačiū.
džius išsiaiškinti ir išmokti.
Fla.,
V.
Ūselis,
Flushing,
N.
Y.,
sunkią rusų priespaudą. Bet aš
prenumeratore, o už vertinimą
X E. KeBuotienė, Chicago,
Kas atsitiko karalienei Gie
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savos spaudos ir auką tariame 111., atsiuntė 10 dol. už kalėdi atsiuntė įvairiomis progomis po tikiu, kad Lietuva ir vėl bus drei? Knyga nepasibaigia, kaip
5 dol. aukų. Labai ačiū.
ATSAKYMAS
laisva.
nuoširdų ačiū.
nes korteles ir kalendorių ir pa
skaitytojai atrodo, su žvėrelių f.Avzcu
Iš žodžio "snaigė" nauji žo
X Tiuda Paplauskienė, Pet
pasakomis. Karalaičiai negyve l.Bdkl
Darius E Juška,
X Reikalinga moteris prižiū linkėjo visam "Draugo" štabui
džiai: Agnė, I n g a ginė, Gina
Brighton Parko lituanistinės na miško trobelėje, tik pralei 3-Dario.
rėti 2-jų metų mergaitę. WilIow geros sėkmės. Labai ačiū už ras Vacbergas, Mykolas Bajo
ir
t t.
rūnas, Irutė Jasulaitytė, G. Va
džia joje vienintelę naktį. 96 p.
m-los 6-to skyr. mokinys
Springs, 111. Skambint po 7 vai. auką ir linkėjimus.
liukėnas, visi gyv. Chicagoje,
atsiranda jų ieškomas baltasis 5". Latsas;
vak. tel. 839-5816.
(sk).
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X Jadvyga RBorienė, So. EuTAUTOS ŠVENTUS
L. Barauskas, Melrose Park, UI.,
paukštis, paskui ugnies žirgu a t 0,-Sonkrh
ATSAKYMAI
clid. Ohio, atsiuntė kartu su pre
X Dengiame ir taisome vfsa numeratos mokesčiu ir 15 dol. įvairiomis progomis atsiuntė po MINĖJIMAS CLEVELANDE joja žaibonė, kuri vėl nori vai
Beisfcolininkų vardai: 1) Stan,
KALIFORNIJA
rūšių stogus. Už savo darbą dienraščio stiprinimui. Labai 5 dol. aukų. Ačiū.
Šiandien kitokia diena, negu kus pražudyti. Kas toliau deda
t
h
e
Man — Stanley Frank Musi,
sužinome
99-102
psl.
O
103
Pavasarį mūsų šeima skrido į
garantuojame ir esame apdraus dėkojame.
X Valentinas Račiūnas, Chi visos kitos. Atėjome į mokyklą
ir 104 psl. kaip tik ir paaiški Kaliforniją
Ten mes susitiko fiial. 2) Daffy — Paul Dee
ti. Skambinkite Arvydui Kielai
cago, UI., atsiuntė 10 dol. auką. kaip ir kiekvieną šeštadienį, bet
nama,
kas
atsitiko
karalienei
X Modestas Jakaitis, Lemont,
me su mano teta. Ji gyvena di Dean. 3) Gabby — Charles Leo
fa*. 434-9655 arba 737-1717.
Po 7 dol. atsiuntė: R. Rapsevi- žinau, kad minėsime Vasario
(sk.). DL, visuomenininkas, dienraščio čius, Woodruft, Wisc., Paulius šešioliktąją. Mokėmės iki pietų. Giedrei Ir tik tada knyga bai deliame name prie parko. Mes H a r t n e t t 4) High Pockets —
"Draugo" dažnas rėmėjas, kar Zeckus, Dearborn Hts., Mich., 11:30 vai. visi nuėjome į salę. giasi.
matėme daug dalykų, visur va George Kelly. 5) Goose —
Leon Goslin.
at Julia Babarskas. Ridgewood, N. Mūsų parapijos klebonas kun.
SAVININKAS PARDUODA Marąuette tu su prenumeratos čekiu
Taigi, mieloji Ramute, dar žinėjome. Teta mus nuvežė į
Parke 2-jų butų po 4 kamb,, netoli siuntė ir 55 dol. jo paramai. M.
Y., Vincas Misiūnas, EJlizabeth, G. Kijauskas, SJ, pradėjo šven kartą perskaityk "Ugnies žir Meksiką. Man geriausiai patiko
bažayčios (vienas blokas nuo "Pa I Jakaitį skelbiame garbės preLIETUVIŲ TAUTOSAKA
gą". Jei ne visą knygą tai nors žaisti parke su savo tėveliu ir
ramos"), po karo statytą gelsvų plytų | numeratorium, o už auką taria- N. J., Olga O. Keršis (MLss), tę. Papasakojo apie Lietuvos
Kitą kartą aš
Feliksas Pabilionis,
Omaha, padėtį. Parodė knygą "Lietu paskutinius du puslapius. Tada nauju aitvaru.
Pelenų dieną pelenus pilsto
„amą. Rūsyje gyvenamas kambarys.
j
me
ačiū.
norėsiu
daugiau
pamatyti,
nes
tavo
geroji
širdelė
apsidžiaugs,
Nebr., Petras Manelis, Davis, viai Sibire". Klausė mūsų, ar
vakare. Tai daro jaiureji, vieni
prieš 13 m. {vestas naujas gazo šildy
mas. 13 m. g*** 4 "- Variniai nutekėji
kitiems pilstydami į kasas, plau
X Pranas Sabalas, Sofija Glio- Cal, Jonas Sturas, Lakewood, mes matėme tą knygą Keli vai- nes Giedrė, kurios taip gailėjaus, Kalifornija yra labai didelė.
mo vamzdžiai- 220 V. elektra. Nuo sie į zeris, Antanas Matukas iš Chi
Erikas
Naujokas,
sulaukia
linksmų
dienų.
kus. Pilstomi nesiduoda, bėgio
Ohio, Jonas Kilčtauskas, Ro-1 kai pakėlė rankas. Kunigas par
nos iki sienos kilimai. Potvynio kont
Linkiu R a m u t e i
ir
visiems
Lemonto "Maironio" l i t m-los ja, gaudosi, žinoma, turi juoko
cagos, atvyko į "Draugą" ir chester, N. Y. Visiems tariame pasakojo, kaip vežė lietuvius j
role. Žemi taksai. — Telef.: 4344*73
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mokinys. '"Gintaro šalis''). (Padubysio apylinkė)
| įsigijo naujausių leidiniu.
Sibirą Paskiau mokiniai skainuoširdų ačiū.
po 4 vai vakai-o
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