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1980 m. liepos mėn. 24 d.
sukako 50 metų nuo įžymio
sios lietuvių rašytojos Marijos
Pečkauskaitės-Šatrijos Raga
nos mirties. T a proga Židikų
miestelio kapinėse, kur palai
dota M. Pečkauskaitė, š.m. lie
pos 27 d. įvyko kuklus minėji
mas. Susirinko nemažas būrys
židikiečių b e i artimesnių
apylinkių gyventojai, nedi
delė rašytojos gerbėjų ir mylė
tojų grupė atvyko net iš Kau
no.
Apie M. Pečkauskaitės gyve
nimą, jos kūrybinę bei visuo
meniškai
krikščionišką,
altruistinę veiklą papasakojo
ją gerai pažinojęs kun. Ar
lauskas. „Pagrindinis rašy
tojos devizas, svarbiausias jos
gyvenimo tikslas, — kalbėjo
kunigas, — buvo „Kilti ir kelti,
dulkių
pasauly
veikliai
tarnauti šviesos pasauliui, išti
kimai aukotis didžiai idėjai iki
mirties..."
Dar buvo paskaityta kele
tas eilėraščių, pasakyta viena
kita mintis, sugiedotos miru
siųjų paminėjimo apeigų mal
dos, nuoširdžiai pasimelsta.
Atrodo, tuo kuklus minėjimas
turėjo ir baigtis. Deja, kai kas
sudrumstė iškilmingą nuo
taiką: minėjimas vyko prie už
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Prie užrakinto M. Pečkauskaitės kapo...
darų durų koplyčios, kur ilsisi
M. Pečkauskaitės palaikai.
Židikų parapijos
klebonas
Giedra jau prieš tris dienas
prašė M. Pečkauskaitės memo
rialinio muziejaus direktorių
Kocių, kad šis prieš minėjimą
atrakintų koplyčią i r būtų
suteikta galimybė l a n k y 
tojams susikaupti ir pasimels
ti prie rašytojos kapo. Deja,
neatrakinta ne tik koplyčia,
bet uždarytas „remontui" ir
rašytojos muziejus (Žr.
„Literatūra ir menas" 1980 m.
rugpjūčio 20 d. Nr. 31, p. 15,
skyrelį „Septynios dienos").
Kažkam, matyt, pasirodė,
kad 50 metų mirties jubiliejus
ne toks jau įžymus įvykis, ku
riam būtų galima panaudoti
visas
turimas
priemones.
Tokiu būdu „dulkių i r tamsos
pasaulis", pasak M. Pečkauskaitę, surengė savąjį „minė
jimą". Lyg nujausdama ateitį
rašytoja n e veltui pasirinko
tarnavimą šviesos pasauliui.
Negi išsigando „neprietarin
gieji" Tavęs, Marija, murusios prieš 50 metų? Juk ir tų
palaikų, anot kun. Arlausko,
ne kažin kiek beliko: kaukuolė
ir keletas kaulelių, net ir tavo
gražiąsias kasas pavogė iš
kapo.
(Bus daugiau)

Žydai padėkojo
Asyžiaus kaimui
R o m a . — Praėjusią savaitę
Italijos Asyžiaus kaime vyko
retos ceremonijos. To kaimo
gyventojai buvo pagerbti už
tai, kad II-jo Pasaulinio karo
metu Asyžiaus kaimas išgel
bėjo apie 300 žydų nuo nacių
koncentracijos stovyklų.
Asyžius garsus tuo, kad čia
gimė Šv. Pranciškus, kurio
gimimo 800 metų sukaktį
šiemet šventė visas katalikų
pasaulis. Vietinis vyskupas
Placido Nicolini 1943 metų
pavasarį suorganizavo Asy
žiaus kaime prieglaudą nacių
persekiojamiems
žydams.
Prisidėjo vyskupo brolis Ruffino Niacci ir kunigas Aldo
Brunacci. J i s tik vienas iš tų
trijų dvasiškių dar gyvas ir
buvo ceremonijose. Žydų
gelbėjime
dalyvavo
visas
kaimas, net ir buvęs fašistų
burmistras Arnaldo Fortini.
Žydai buvo apgyvendinti įvai
riuose vienuolynuose, klebo
nijose, privačiuose namuose.
Jiems buvo išduoti dokumen
tai, kaip katalikams. Kai kurie
buvo mokomi, kaip elgtis
bažnyčiose, supažindinti su
katalikiškom apeigom, kiti
nešiojo
kunigų
sutanas.
Daugumas buvo aprūpinti
laikinais darbais. Nors kaime
buvo nemažai vokiečių, nie
kas neišdavė besislapstančių.

Mirė kompozitorius
Vakar mirė vokiečių kompo
zitorius ir muzikos pedagogas
Carl Orff. Gimęs 1895 m., jis
pasižymėjo teatrine muzika,
kurioje jaučiamos Stravins-'
kio, Monteverdi ir viduramžių
muzikos įtakos. Jo populia
riausio veikalo, „Trionfi" trilo
gijos pirmąją dalį — „Carmina buraną" (1936 m.) pastatė
Lietuvių opera 1980 m.

Jie buvo išvaduoti sąjun
gininkų 1944 birželio mėn.
Iš 300 žydų, viena šeima liko
gyventi Asyžiaus kaime iki šių
dienų. Iškilmėse kalbėjo Miriam Viterbi, tos šeimos narė.
Iš Triesto atvažiavo Daniel
Kropf, kuris slapstėsi kaime
būdamas vaikas. Šiandien jis
Europos B'nai Brith fondo
vicepirmininkas. J i s ir kiti
žydai dėkojo Asyžiaus gyven
tojams už išgelbėjimą. Kai
mui buvo padovanota sidab
rinė lenta: „Dėkingi Italijos
žydai, 1943-1982". Izraelio
rašytojas Alexander Ramati
padovanojo savo knygą, italų
kalbon išverstą, — „Asyžiaus
pogrindis". Kaimo mokyk
loms Romos Žydų kultūros
centro direktorius Bice Miglao
atvežė dokumentų rinkinį apie
nacių koncentracijos stovyk
las.
Asyžiaus kaimas buvo pa
gerbtas ir Jeruzalėje, kur Yad
Vashem
„Teisiųjų
sode"
pasodinta visa alėja Asyžiaus
medžių.

Gen. Jaruzelskis
Rytų Vokietijoje
B e r l y n a s . — Rytų Vokieti
joje labai iškilmingai buvo
sutikta Lenkijos 10 žmonių
delegacija, vadovaujama gen.
Jaruzelskio. Sutikime daly
vavo iš mokyklų suvežti
vaikai, nuo darbų atleisti fabri
kų darbininkai. Gatvės išpuoš
tos Lenkijos vėliavomis. Jeruzelskio
portretais,
šalia
komunistų vado Honeckerio ir
„vyriausio brolio" Brežnevo
portretų. Vokiečių
spauda
plačiai rašė apie šį vizitą, prisi
minė bendrą kovą prieš nacius.
Honeckeris s a v o k a l b o s e
pabrėžė, kad vokiečiai supran
ta Lenkijos padėtį ir kilusius
sunkumus.
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Columbia" laimingai
grįžo į 2emę

W h i t e S a n d s . — Vakar, rius laivo stogą, instrumentai
10:07 vai. ryto Chicagos laiku, yra atviri. Astronautai buvo
„Columbia" laimingai nusilei atsukę laivą taip, kad instru
do Naujosios Meksikos kariuo mentai buvo nukreipti tiesiog į
menės raketų šaudyklos aero saulę. Buvo pravesti rentgeno
saulės
užsilieps
drome, po 129 orbitų apie spindulių
nojimų
tyrinėjimai.
Kai ku
Žemę. E r d v ė l a i v i s išbuvo
erdvėje 8 dienas, 6 minutes ir riuos instrumentus parūpino
Europos Erdvės Agentūra,
10 sekundžių.
Kaip žinoma, nusileidimas kitus įrengė OSS (Office of
buvo suvėlintas visą parą dėl Space Science). Iowos Univer
Naujosios Meksikos dykumoje sitetas parūpino P D P (Plasma
siautusių smėlio audrų. Apie Diagnostic Package). T ą
55 mylių per valandą stipru instrumentą, sveriantį 350 sva
mo vėjai buvo sukėlę baltų rų, aukštai virš laivo iškėlė
dulkių debesis,
apsunkinę rabotinė mechaninė „ranka",
matomumą. Daug
smalsių kurios ilgis 50 pėdų. Instuamerikiečių, kurie atvažiavę mentai išmatavo kokį magne
erdvėlaivio nusileidimo tako. Čia stovyklautojai
Naujoje Meksikoje, prie White Sands kariuo
laukė nusileidžiančio erdvėlai tinį lauką sukelia pats erd
kantriai laukė, kol baigsis trečioji sėkminga „erd
menės šaudyklos, kur laimingai nusileido erdvė
vio, išvažiavo jo nepamatę, nes vėlaivis, kokios ionosferoje
vės kelto" kelionė. Daugelis nepabūgo nei smėlio
laivis „Columbia", išaugo ištisas smalsuolių
dulkės viską apgaubė. Keliuo skraido e l e k t r o m a g n e t i n ė s
miestelis. Karinė vadovybė įleido apie 45,000
audros.
se įvyko kelios nelaimės, buvo dulkės, kokios ten pasitaiko
žmonių į šaudyklos rajoną, vos 4 mylios nuo
sužeisti 5 žmonės.
dujos.
Houstono
erdvės
centro
Astronautai stebėjo, kaip
vadovybė nuramino amerikie auga besvorėje erdvėje auga
čius, kad, reikalui esant, lai. Jų žinios sako, kad „auga
erdvėlaivis galėjo pasilikti gerai", tačiau eksperimentas
erdvėje dar ilgiau, iki 96 naujų bus patikrintas, kai augalai
orbitų, tiek turėta deguonies ir grįš į Žemę ir palyginti su
— Šiandien, 7 vai. vakare kitų atsargų.
augalais, likusiais čia. Buvo
Prieš antradienio nusilei rasta laiko stebėti vabzdžius.
Chicagos laiku, prezidentas
P a r y ž i u s . — Prancūzijos parduodama ginklus, Prancū Reaganas turės spaudos konfe dimą skridimo vadovai turėjo
vyriausybės j a u n u o prezi zija tikisi atitraukti Nikarag renciją, kurią transliuos ir kai nuspręsti, a r laukti, kol vėjai Kaip jau rašėme, Minnesotos
moksleivis Todd Nelson, 18
dento Charles de Gaulle laikų vos valdžią nuo Kubos ir Sovie kurios televizijos stotys.
Naujoje Meksikoje nurims, ar
metų, parašė NASA vadopasiryžusios vesti savitą poli tų Sąjungos.
— Europos Rinkos valstybių perkelti nusileidimą į Floridą. vykei, patardamas ištirti, kaip
Prancūzija atmetė Amerikos vadai baigė
tinę liniją, daugiau ar mažiau
konferenciją. Nutarta, pasiklausius oro biu
naudingą Prancūzijai, nežiū žvalgybos žinias apie Salva Pažadėjo padidinti ekonominę ro pranašysčių, k a d vėjai vabzdžiai elgiasi ten, kur nėra
rint
ar t a linija patinka doro sukilėlir; ryšius su paramą Centrinės Amerikos nurims, leistis White Sands, N. žemės traukos. Bičių, kandžių
Prancūzijos sąjungininkams. tarptautiniu komunizmu. Nors šalims.
Meksikoj. Kalifornijos nusilei ir musių elgesys buvo stebi
Ypač didelį malonumą prancū visos sukilėlių grupės vado
— Prancūzijoje greitajame dimo takas nebuvo visai svars mas ir registruojamas.
Mokslininkai ir inžinieriai
zai jaučia, kai jų politika vaujamos komunistų, Prancū Paryžius-Toulouse traukinyje tomas, nes čia dykuma dar
šia kelione patenkinti. Nors
priešinga „anglosaksų" poli zijos vyriausybė paskelbė, kad sprogo bomba, žuvo 5 žmonės, šlapia nuo iškritusio lietaus.
tikai. Pareigas perėmus nau Salvadoro kairieji yra auten sužeista 14. Spėliojama, kad
Šioje kelionėje astronautai pasitaikė įvairių gedimų ir
jam Prancūzijos prezidentui tiška politinė jėga, su kuria bombą gabeno armėnų, korsi atliko visą eilę eksperimentų. nesklandumų, laboratorijos ir
Mitterrandui,
atrodė, kad reikia derėtis dėl Salvadoro kiečių ar baskų teroristai.
Išbandytas,
v a d i n a m a s , tyrimų institutai turės daug
%
Prancūzija
tvirtai
laikysis ateities sistemos. Tas daugiau
— Italijos prezidentas Per- elektroforezis, kuris pasinau darbo, kol išnagrinės erdvėlai
prieš sovietų agresyvią poli sia ir supykino valstybės tini viešėjo Chicagoje, turėjo dodamas žemės traukos nebu vio parvežtus stebėjimų duo
tiką Afganistane. Paryžius departamento pareigūnus.
balių su mere Byrne, susitiko vimu gali gaminti cheminiai menis.
tvirtai pasmerkė Lenkijos lais
Prasidėjo ir savotiškas pran su italų kilmės politikais, grynus
vaistus.
Išbandyti
vių suvaržymus, pasmerkė cūzų žvilgsnis į Palestinos aplankė italų senelių namus.
būdai gaminti leitekso karo
karinės padėties įvedimą ir valstybę. Mitterrandas pasisa
— Buvęs prez. Nixonas visą liukus, kurie be žemės traukos
pritarė Vakarams, jog Mask kė už nepriklausomą Pales savaitę viešėjo Maroke, kur išeina žymiai didesni. Apskai Salvadoro rinkimai
va buvo įsivėlusi į Lenkijos tiną, nors prieš ją kovoja Izrae susitiko ir su karaliumi Hassa- čiuotas elektrono spindulio
San
Salvador. —
įvykius. Po to pasmerkimo, biz lis ir jį palaikanti Amerika. nu.
iššovimas į erdvę. Tokie Sekmadienio rinkimai Salva
— Lenkijos „Solidarumo" spinduliai galėtų pagerinti erd
nis s u Maskva ėjo kaip ėjęs. Prancūzai nutarė pardavinėti
dore nė vienai partijai iš šešių,
Varšuvos
skyriaus vadas Zbig- vės komunikacijas,
Prancūzija neprisidėjo prie ginklus ir Libijai, su kuria
radijo turėjusių kandidatus, nedavė
sankcijų Maskvai. Prancū Amerikos
santykiai
labai niew Bujak, kurio milicijai dar ryšius su pasinėrusiais povan absoliučios daugumos, todėl
zijos bankai duoda kreditus prasti. Mitterrandas pasakojo nepavyko suimti, paskelbė deniniais laivais.
partijų vadai pradėjo pasitari
laikraštyje, kad
Sovietų Sąjungai ir padeda jai Reaganui, k a d Libija nėra slaptame
Daugybė erdvėlaivio instru mus. Pirmas visų partijų vadų
statyti iš Sibiro į Europą prokomunistinė, tačiau gali lenkai neturėtų jungtis į nau mentų šioje kelionėje buvo susitikimas įvyko per priešpie
einančią natūralių dujų liniją, nueiti į komunizmo rankas, jei jas darbininkų sąjungas, o įrengti toje dalyje, kur atida čius, kartu su JAV ambasado
kuri duos dujų ir Prancūzijai. ji negaus prekių Vakaruose, o stengtis palaikyti senosios uni
rium Deane Hinton.
jos dvasią.
Didelis pažiūrų skirtumas gaus Maskvoje.
Išrinktas steigiamasis sei
— Rytų Vokietijos sargy
Glaudesniems Prancūzijosliečia Centro Ameriką. Prancū
m
a
s turės sudaryti laikiną
zija paskelbė, kad ji parduos Amerikos ryšiams kenkia ir biniai nušovė vyrą, bandantį
vyriausybę,
sukurti valstybės
pabėgti į Vakarus. Prie Bad
sandinistų valdomai Nikarag tai, kad prancūzai įsitikinę, jog
konstituciją
ir paruošti atei
Spoden miesto jis žemseme
vai sunkvežimių, aviacijos ra dėl Europos valstybių ekono
nančių
metų
prezidento rinki
mašina pervažiavo tris užtva
Londonas.
— B r i t ų mus.
ketų, helikopterių i r kitų minių sunkumų daug kalta
ras ir bandė perlipti ketvirtą,
ginklų už 17 mil. dol. Prezi ekonominė Amerikos politika, tačiau sargybiniai jį pastebėjo parlamentas ir karalienė Elz
Bandoma sukurti koaliciją iš
bieta patvirtino
įstatymą, dviejų a r daugiau partijų.
dentas Mitterrandas, lanky aukštų bankų palūkanų siste ir nušovė.
kuris perleidžia Kanadai jos
damasis Wa8hingtone, aiški ma.
— Hanojuje baigėsi Vietna konstituciją. Iki šiol galiojo Daugiausia atstovų į konsti
tucinę
asamblėją
pravedė
Abi pusės pripažįsta, kad rei mo komunistų partijos vadų
no prezidentui Reaganui, kad
vadinamas britų
šiaurinių krikščionys demokratai, gavę
kia priešintis sovietų „nuoty suvažiavimas. Partijos sekre
teritorijų aktas, kurį papildyti
kių
ieškojimui",
Maskvos torius Le Duan pripažino, kad a r keisti galėjo tik britų parla 40 nuoš. visų balsų. Po jų eina
radikali dešinioji Arena grupė,
Bažnyčių derybos
imperializmui, tačiau nuo Vietnamui trūksta maisto, mentas.
laimėjusi apie 30 nuoš.
monės išsiskiria, kai priei drabužių, žaliavų.
žengia pirmyn
Konstitucines galias Brita Tautinės Santarvės partija
nama prie klausimo: kaip tai
— Bengalijos prezidentu ka nija formaliai perduos Kana gavo 16 nuoš.. kitos trys parti
daryti.
rinė valdžia paskyrė buvusį dos vyriausybei balandžio 15 jos — po mažiau.
L o n d o n a s . — Katalikų ir
teisėją Choudhurry. Jis poli d., kada karalienė Elzbieta
Marksistinės sukilėlių gau
anglikonų Bažnyčių tarptau
tinės galios neturi.
lankysis
Kanadoje.
Visos jos aiškiai pralaimėjo, nes
tinė komisija po 16 metų dery
— Senatas patvirtino naują Kanados privincijos balsavo gyventojai atmetė jų ragini
bų paskelbė, kad p a d a r y t a pa
JAV
ambasadorių Pietų Afri už naują konstituciją, išsky m u s r i n k i m u s boikotuoti.
žanga, kuri gali nuvesti į
Quebecą.
kai Herman Niekei. ilgametį rus prancūziškąjį
naujus
santykius. Raporte
Rinkimuose dalyvavo 60 nuoš.
Britų
parlamente
dėl
Kanados
žurnalistą.
T
e
h
e
r
a
n
a
s
.
—
Irano
radijas
sakoma, kad popiežius bus
žmonių. Jie pasisakė už taiką,
— Lenkijos naujai organi Akto debatai vyko du mėne
abiejų Bažnyčių „universali pakartotinai skelbia apie dide
už demokratiją,
pasmerkė
nis primas". Nurodoma, kad lius kariuomenės laimėjimus zuojamos žurnalistų sąjungos sius. Kelios Kanados indėnų komunistų bandymus laimėti
dar liko daug sunkumų, laukia prieš Irako okupacines jėgas. vadas pripažino, k a d po grupės kovojo prieš pakeitimą, valdžią jėga.
ma kritikos ir nepasitenkini Karinė vadovybė paskelbė karinio stovio įvedimo buvo bijodamos, kad bus paliestos
įsakymą „švelniai" elgtis su uždarytas 21 laikraštis, suimti indėnų teisės.
mo.
Kaip žinoma, anglikonai Irako belaisviais. JAV žvalgy 705 žurnalistai.
KALENDORIUS
— Okupuotose Izraelio žemė
— Filipinų prezidentas Marįsteigti karaliaus Henriko 1534 bos žiniomis, Iranas tikrai
Kovo 31 d.: Benjaminas,
m., k a i Vatikanas atsisakė pradėjo platesnę ofenzyvą se arabai pradėjo generalinį co8 pasakė, kad jis bandys išsi
anuliuoti jo santuoką su prieš Iraką. Puolimai prasidė streiką. Jeruzalėje sprogo gra derėti naujų lengvatų, k.ti Balbina, Ginutis, Vartvilė.
jo prieš savaitę ir atstūmė nata, žmonių aukų nebuvo.
prasidės derybos su JAV del
Katerina iš Aragono.
Balandžio 1 d.: Venancijus,
Irako
jėgas
apie
40
mylių.
—
Brazilijoje
sukilo
kalėji
kariuomenės
bazių.
Anglikonų primas, KanterTeodora, Ringaudas, Dainora.
— Prie Frankfurto. Vak.
burio arkivyskupas Robert Praėjusį savaitgalį įvyko mo kaliniai, 11 žuvo, 9 sužeis
Saulė teka 5:37, leidžiasi
Vokietijoje
s u i m t i 23
Runcie „šiltai" sutiko tarptau didžiausias puolimas, žuvu ti.
6:13.
— JAV imigracijos tarnyba demonstracijos
prieš kelei
tinės komisijos raportą, tačiau siais ir sužeistais Irakas prara
dęs
apie
20,000
kareivių.
vinio
aerodromo
praplėtimą
pareiškė,
k
a
d
Amerikoje
kai kurie anglikonai jį kriti
ORAS
dalyviai.
sulaikyti
nelegaliai
atvykę
kuoja, nes jis menkinąs Brita
Debesuota, su pragiedru
— Gvatemaloje teroristai lenkai nebus ištremti bent 3
— Kalifornijoje,
Mojavę
nijos monarchų
autoritetą.
liais,
temperatūra dieną 60 1.,
Karalienė y r a pasaulietiška nušovė aukštą policijos kari mėnesius, kol Lenkijoje tęsis dykumoje prasidėjo parašiu
naktį 45 1.
anglikonų galva
tininkų manevrai.
ninką.
karinė padėtis.
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K E IČ I A N T I S

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

v.s. fil. Vytautas
Vidugiris
LSS Brolijos
Vyr.
Skautininkas

Chicago ir Cook County
Kanadoje (U. S. A. doi.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje . . .
Savaitinis (Šeštad. pried.)

metams
$45.00
$45.00
$45.00
$43.00
$30.00

/ 2 metų
$27.00
$27.00
527.00
$25.00
$19.00

3 mėn,
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

LSS suvažiavimui išrin Fondo atstovas v.s. fil. Alek
kus naują LSS vadovybę, LSS sas Karaliūnas, LSS Tarybos
s. fil. dr. Raimundas
Strikas
Seserijos Vyriausios skau- pirmininkas v.s. fil. Sigitas
ASS
Pirmininkas
tininkės pareigų perdavimas Miknaitis, Lietuvos generali
— perėmimas įvyko Chica- nė konsule s. Juzė Daužvardie• Redakcija straipsnius taiso savo
• Administracija dirba kas
nė, ASS pirmininkas s. fil. dr.
goje, kovo 28 d.
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien
nuo
8:30
iki
4:30,
šeštadie
Ps. Steponas V. Vaitkevi
Iškilmės buvo pradėtos 12 Raimundas Strikas, Chicagos
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto
niais nuo 8:30 iki 12:00.
čius, Nottingham.
susitarus. Redakcija už skelbimų
vai. Šv. Mišiomis tėvų jėzuitų skaučių tuntų tuntininkės —
• Redakcija dirba kasdien 8:30
Ps. Irenas Veitienė, Boston.
turinį neatsako. Skelbimų kainos
— 4:00.
koplyčioje. Šv. Mišias aukojo ps. Jolanta Budelskytė - L a a s
prisiunčiamos gavus prašymą.
Pakelti į paskautininko,-ės
LSS Seserijos dvasios vado — "Kernavės", s. Sofija Kunstlaipsni:
vas v.s. kun. Juozas Vaišnys, manienė — "Nerijos" ir Auš
Vyr. si. Birutė Bacevičiūtė,
ros
Vartų
tunto
atstovė
v.
si.
A.
S.J. Mišių skaitymus atliko
Chicago.
Parakininkienė.
Australijos
v.s. Nijolė Užubalienė. Aukas
B e s i d ž i a u g i a n t Lemonto
Laisvė be idealų daugiau
Vyr. si. Birutė Banaitienė, skautų ir skaučių vadovais ir kenkia negu padeda.
atnešė pareigas perduodanti rajono vadovybės sveikinimus
Boston, S. v.v.sL Algis Grau vadovėm, kurie savo brangų
VS v.s. Irena Kerelienė su sa žodžiu perdavė v.s. fil. Vytenis
A. Graf
Praeitos
kadencijos
LSS
vadovybė.
Iš
k.:
LS
Brolijos
vyriau
Statkus.
žinis, Chicago.
vo pavaduotoja v.s. J a n i n a
laiką atiduoda jaunimui, rei
sias skautininkas v.s. fil. Vytautas Vidugiris, LS Seserijos
Vyr. si. Irena Grigaitienė, kia sveikinti ir jų padėjėjus ir
Ši iškilminga sueiga, kurio
Mikutaitiene ir pareigas peri
vyriausia
skautininke
v.s.
Irena
Kerelienė,
LSS
Tarybos
pir
DR. JONAS MAŽEIKA
Chicago.
manti VS v.s. fil. Danutė Eidu- je dalyvavo daugiau 150 skau
tuos jaunus tėvus, kuriems dar
mininkas v.s. fil. Sigitas Miknaitis ir Akademinio Skautų
DANTŲ GYDYTOJAS
Vyr. si. Aldona Jablonskie svarbi lituanistinė mokykla ir
kienė su savo pavaduotoja ps. tininkų, —kių buvo baigta
Sąjūdžio pirmininkas s. fil. dr. Raimundas Strikas.
4600
W. 103 St. Oak Lavvn
nė,
Sydney.
bendram
r
a
t
e
supintomis
ran
Dale Gotceitiene. Pamokslo
skautiškasis lavinimas.
Nuotr. J. Tamulaičio
Tel. 423-8380
Vyr.
si.
Virginija
Juodišiūtė,
mintys buvo skirtos skautų,- komis dainuojant LS Seserijos
AN
Valandos
pagal susitarimą.
sios
vado
kun.
Juozo
Vaišnio
šomis,
kad
augtų
ir
klestėtų
ki
Cleveland.
m*tmm**m*mm • » < • • ^ ^ • ^ M • mmmmmmmmm
čių vadovui,-ei; prisimintos ir dainą "Sutartinė".
patarimu, seseriškai darbus tos kilmės ąžuolai — kitos
S. v. v. sL Edvardas Liogis, DR. ŽIBUTĖ ZfiPARACKAS
1958 m. Lietuvoje mirusi bu
IK
Of s. tel. LL' 5-0348; Rez. PR 9-5533
atlikdavome
ir
klausimus
ištautos,
kitų
tautų
vaikai".
New
York.
vusi VS Sofija Čiurlionienė ir
Tetef. — 837-1285
DR. FRANCIS MAŽEIKA
spręsdavome. Mano nuoširdi
J i prašė padaryti didvyrišką
Vyr. si. Danutė Miškinyte—
prieš mėnesį Chicagoje palai
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
padėka visai mano vadijai, be darbą: drąsiai kirsti galvas vi Belzinskienė. Cleveland.
L S S E S E R I J O S VAIRĄ
dota buvusi VS v.s. Ona ZailsOCMS:
4255 W. 63rd St.
kurios būčiau buvusi kaip me siems slibinams — pagun
700 North MkbigMi, Smite 409
S. v. v. si. Aloyzas MučinsVai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4
PERDUODANT
kienė.
Valandos pagal susitarimą
džio kamienas be šakų.
doms, kurie mus traukia, ma kas, Chicago.
0—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6.
1 vai. p.p. Jaunimo Centro
sina
užmiršti
kuo
esame
Dėkoju
Tarybos
pirminin
Vyr. si. Vilija Nasvytytė,
Lietuvių skaučių Seseriją
žemutinėje salėje įvyko iškil
gimusios.
kui
ir
visiems
pirmijos
na
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Cleveland.
lyginu
su
gintarinių
karolių
DR. K. G. DALUKAS
minga sueiga, kuriai vado
riams,
Brolijos
Vyr.
skautinin
Lietuviškumo
problemos
virtine.
Kiekviena
lietuvaitė
Vyr.
si.
Aristidą
Parakinin
DR. P. KISIELIUS
Akušerija
ir
moterų
ligos
vavo buvusi JAV Vidurio ra
kui
ir
Akademinio
Sk.
sąjūdžio
šiandien
ir
mus
užgulusios.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
G
i
n
e
k
o
l
o
g
i
n
ė
Chirurgija
skautė
yra
gintarėlis;
kad
ji
kienė,
Chicago.
jono vadeivė j . v.s. Aldona
1443
So.
50th
Ave., Cicero
pirmininkui
už
nuoširdų
bend
J
a
u
ne
kartą
klupome
lietuviš
6
4
4
9
S
o
.
Pulaski
Road
(Cravvford
nepasimestų didelėje pasaulio
S. v.v.sL Tomas Senkevi
Gasnerienė.
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
radarbiavimą.
Taip
pat
dėko
kam
kely
ir
dar
klupsime
atei
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
čius, Toronto.
Po sueigos vedėjos senti jūroje, per savo pasižadėjimą
šskvrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
ju
ir
savo
šeimai,
kuri
suprato
ty.
Seserijai
teks
spręsti
nau
yra
gintarinės
traukos
ve
S. v. v. si. Algimantas Sen
mentalaus įvadinio žodžio,
Priima ligonius pagal susitarimą
DR. IRENA KURAS
pareigas perduodančios Seseri dama į tą gražią karolių virti šią pareigų svarbą ir buvo ma jus galvosūkius, ieškoti naujų kus, Toronto.
no
didysis
ramstis;
Be
jų
pri
kelių
ir
naujų
sprendimų.
Au
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
nę.
Tos
jėgos
vedama
ryžausi
Vyr.
si.
Irena
Vidugirienė,
Tel.
ofiso
HE
4-5849,
rez.
388-2233
jos Vadijos narės pusračiu sus
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS
DR. PETER T. DRAZIS
tojusios supintomis rankomis apsiimtas pareigas atlikti pa tarimo nebūčiau galėjusi šių ga ketvirtoji karta, didėja lie Boston.
SPECIALISTĖ
tuviškai nekalbančių eilės, vie
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
sugiedojo "Sutelk mus, Vieš gal savo sugebėjimą. Dėliojau pareigų eiti.
MEDICAL BUILDING
Perduodama pareigas, nesi ni jau yra su mumis, o kiti dar
tuos karoliukus, rišau maz
NUO AUGSBURGO
2434 W e s t 71st Street
3200 VV. Slst Street
patie".
ateis.
gailiu
jas
ėjusi,
nežiūrint,
kad
gais kaip mokėjau. O tobulu
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
IKI
"
P
A
N
E
R
I
U
M
I
Š
K
O
"
Vai.. Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Garbės prezidiumui, į kurį mui ribų nėra. Vieni atsipalai ne visi mano planai buvo įgy
Tikėkime ateitimi, tikime
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
LEMONTE
buvo pakviesti: pareigas per duodavo, kiti nutrūkdavo ir vėl vendinti, ne visi troškimai iš mūsų jaunimu. Gal tie ateities
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Dr. Ant. R u d o k o kabinetą perėmė
duodanti LSS Seserijos VS v.s. grįždavo; ir vėl juos rišau.
sipildė, ne visi rūpesčiai pra keliai nebus senieji ir įprasti
Kol didieji mugės meistrai s.
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND L CIARA
Irena Kerelienė, LSS Tarybos
Perimdamas pareigas, kiek nyko Šios pareigos mane dar niai keliai, bet iki vadovės turė V. Balzaras, p. Saulius ir p.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
pirmininkas v.s. fil. Sigitas
labiau surišo su LSS ir dar la sime širdyse idėjos žiburėlį ir Matonis ilsisi po įtempto 4 mė
Specialybė vidaus ligos
2709 VVest Slst Street
Miknaitis, pareigas perimanti vienas atsakomingas žmogus biau įtikino skautiškos idėjos lūpose lietuvių kalbą — kryž
2454 VVest 71st Street
nesių darbo, kalbamės su
atsineša
savo
planus,
būdus,
Tel. — GR 6-2400
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
LSS Seserijos VS v.s. fil. Danu
svarba ir reikalingumu šių lai kelėje sustojusios neliksime . "Panerių Miško" draugininku
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv 1-4 ir
Vai : pirm , antr. ketv. ir penkt.
tė Eidukienė, Lietuvos gene pageidavimus, troškimus ir rū kų žmogui, jaunam ir senam. Tad stengsimės ir budėsime tik
7-9 antr., ir penkt 10-4; šeštad. 10-3 va!
3 iki 7 v p.p. Tik susitarus
ps. A. Mučinsku.
pestį
toms
pareigoms
kuo
ge
ralinė konsule s. Juzė DaužŠiais laikais, labiau negu bet lietuviškai skautiškam kely.
"Panerių
Miško"
vilkiukų
riausiai
atlikti.
Atsinešiau
vi
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 742-0255 Namu 584-5527
vardienė,
LSS
Seserijos
kada. mums visiems labiau
v.s. fil Danutė Eidukienė draugovė - didžiausia "Lituasa
tai
ir
a
š
.
nes
žinojau
pareigų
DR. L DECKYS
dvasios vadovai: katalikų —
DR. ALGIS PAULIUS
siai reikia tikėjimo savo prin
LSS Vyr. skautininke nicos" tunte, o gal ir visoje
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
v.s. kun. Juozas Vaišnys, S.J., reikšmę ir svarbą.
ORTOPEDINĖS LIGOS SPECIALYBĖ - NERVU IR
Skautų Brolijoje — 30 vilkiu
Vienas iš mano didžiųjų troš cipais, apsiimtų pareigų svarCHIRURGIJA
ir evangelikų — kun. Povilas
EMOCINĖS LIGOS
PAKĖLIMAI I R
ba. didžiųjų
vertybių
1185 Dundee Ave.
kų!
J
ų
sueigos
vyksta
k
a
s
šeš
kimų
bei
rūpesčių
buvo
jaunos
Dilys, buvusi LSS Seserijos VS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Elgin, 111. 60120
APDOVANOJIMAI
nekintamumu ir Aukščiau
tadienį po lituanistinės mo
v.s. Malvina Jonikienė, ASS lietuvaitės patraukimas prie siojo pagalba. To seseriškai
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
pamokų.
Kai
Valandos pagal susitarimą
pirm. s. fil. dr. Raimundas Stri skautiškos idėjos, kuri taip linkiu naujai Vyr. Skautinin- Apdovanoti P a d ė k o s Or k y k l o s
paklausiau,
kaip
pergyveno
Tel. 372-5222, 236-6575
darniai
ir
sklandžiai
apjungia
kas ir naujos kadencijos LSS
kei ir jos vadijai. Skautiškas dinu:
DR. A. B. GLEVECKAS
žiemos
šalčius,
nes
į
J
a
u
n
i
m
o
didžiąsias
žmonijos
vertybes,
DR. ROMAS PETKUS
Seserijos VSP ps. Dalė Gotcei
V. S. Stasys Ilgūnas, Ro- centrą Chicagoje tėveliai neat
ačiū darbščiai "Pelėdų" skil
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
rodydama
kelius
ir
būdus
tas
AKIŲ
LIGOS - CHIRURGIJA
tiene, užėmus vietas, šios suei
čiai su dideliu pasišventimu chester, N Y.
Tel. — BE 3-5893
vežė
skautų
į
sueigas,
brolis
vertybes
kultyvuoti
kasdieni
Ofisai:
gos mintį: "Eisim, sesulės, na
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS
S. kun. Stasys Kulbis, S.J., Mučinskas pasidžiaugė, kad
redagavusiai "Sese budėk!"
niam
žmogaus
gyvenime.
Šiais
111
NO.
VVABASH AVE.
mo", perskaitė v.s. Nijolė
3907 VVest 103rd Street
knygą. Ir visoms - visiems Toronto.
per
patį
speigą
sueigose
daly
laikais
visiems
trūksta
idėjų
ir
Valandos
pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Užubalienė.
ir Apdovanoti Lelijos Ordinu: vavo daugiau nei pusė draugo
idealų, ypač jaunimui, kuriam b e n d r a d a r b i a v u s i e m s
Buvo perskaityti trys pasku peršama visa, kas žmogų že padėjusiems man šiose ne
DR. L D. PETREIKIS
O f i s o tel. — 582-0221
S. FIL. Antanas Bakaitis, vės. Visi laukia pavasario.
tinieji pareigas perduodančios mina. Tikiu, kad šių laikų nu lengvose pareigose.
DANTŲ GYDYTOJA
DR. JANINA JAKSEVICIUS
Balandžio mėn. bus gamtos at
Melbourne.
8104 S. Roberts Road
VS įsakymai, buvusios Seseri žmoginimo priešnuodis yra
Budžiu!
JOKŠA
J.s. Dalia Bylaitienė, Chica- budimui stebėti iškyla. Gegu
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
jos vadijos iš pareigų atlei skautiška idėja. Ta idėja su
VAIKU LIGOS
žės 16 d. įvyks draugovės šven
v.s. Irena Kerelienė go.
Tel. 563-0700
dimas, vadijos narių ap dominti jauną sesę laikiau sa
6441 S. Pulaski Rd.
tė, keturi vilkiukai ir šeši
LS Seserijos
Valandos pagal susitarimą
V.s.
Leonardas
Kalinaus
Valandos pagal susitarimą
dovanojimai
g a r b ė s vo uždaviniu.
skautai duos įžodį. Visi džiau
Vyr skautininke kas, Toronto.
žymenimis ir pakėlimai į vy
DR. FRANK PLECKAS
O f s . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
Lietuviškos skautybės ke
A. a. s. M. Kalinauskienė, giasi, kad ir vėl turės geltonresniškumo laipsnius. Žyme
(Kalba lietuviškai)
šlipsių skiltį. Draugininko pa
S E S E R I J O S VAIRĄ
Toronto.
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
nis apdovanotoms vadovėms lias nėra lengvas, ypač pasku
PERIMANT
S. Meilė Mickienė, VVashing- vaduotojas yra s. v. Algis
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
— v.s. Halinai Plaušinaitie- tiniame dešimtmetyje; tačiau
Nedas.
"Contact lenses"
bendromis
jėgomis,
neblėstan
ton.
3844
VVest
63rd
Street
Įvykęs
Lietuvių
skautų
są
nei, j.8. Daliai Bylaitienei, j.s.
2618
R.
71st St. — Tel. 737-5149
Valandos
pagal
susitarimą
Ps. A. Mučinskas vilkiuko
S. Algis Milašius.
Daivai Gausienei ir s. Danutei čiu noru, tvirtu pasiryžimu ir jungos suvažiavimas patikėjo
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč
V.s. Malvina Rudaitytė - įžodį davė istoriniame Augs
Dirvonienei prisegė VS v.s. Ire lojaliu ištesėjimu lietuviška sesei Dalei ir man atsakingas
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
skautybė
ne
tik
nepražuvo
sve
burge, kur vyko Lietuvių skau
pareigas.
Švarcienė, Cleveland.
VVA 5-2670 arba 489-4441
na Kerelienė.
DR. LEONAS SEISUTIS
timuose kraštuose, bet dar la
Priėmusios Jūsų pasitikėji P a k e l t i į vyr s k a u t i n i n k o , - tų sąjungos oficialus atsikūri
DR. K. A. JUČAS
INKSTU, PŪSLĖS IR
Jautriu pareigas perduodan biau išplito, subrendo, lietuvių mą ir atsakomybę už visą
mas — persitvarkymas
PROSTATO CHIRURGIJA
ODOS LIGOS
ės
laipsnį:
čios VS v.s. Irenos Kerelienės Skautų Sąjunga nepateisintų seseriją trijų metų laikotar
tremtyje. Amerikoje kelias iki
2<<56 VV. 63rd Street
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
S. Regina Bagdonienė, "Panerių Miško" Lemonte ei
Vai.: antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
žodžiu, Vyriausios Skautinin- savo buvimo, jei nediegtų tėvy piui, jaučiamės įsipareigoju
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
kės ženklo — auksinės virve n ė s meilės, tėvų k a l b o s , sios dirbti Seserijos ateities Hamilton.
na per Boston College, kur įsto
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
S.
Liuda
Gvildienė,
Toronto.
lės perdavimu ir ryžtinga nebrandintų
jaunos
sesės gerovei. Stengsimės ir budėsi
jo į Korp! Vytis ir priklausė tuo
Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
S. Regina Petrutienė, Atlan metu labai veikliam "Herkaus
pareigas perimančios VS v.s. intelekto ateities darbams. me.
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
to raj.
fil. Danutės Eidukienės kalba Mes didelio vėjo sukelti negali
Montes" skautų vyčių būre
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
Šviesios atminties buvusi
CHIRURGAS
S. Danutė Surdėnienė, At liui. T a d a šiltoji Californija —
įvykdytas dar vienas istorinis me, bet galime turėti paruoš v.s. O. Zailskienė mums yra
OF FAMILY PRACTICE
2454 VVest 71st Street
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
aktas Seserijos istorijoje — tas bures, kad vėjui pakilus kalbėjusi: "Lietuvių tauta yra lanto raj.
Los Angeles ir dabar šaltasis,
Vai.: pirm , antr , ketv ir penkt. 2-5
Kasdien
10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
aukščiausių LSS Seserijos galėtume jas išskleisti ir tą vė lyg milžiniškas ąžuolas, kuris P a k e l t i į s k a u t i n i n k o , - ė s vėjuotas Midwe8t. Ps. A. Mu
vadovių pareigomis pasikei ją sugavus panaudoti sau pa savo šakomis ir šakelėmis ap laipsnį:
činskas dirba socialinėje sri
Tel. REliance 5-1811
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-377?.
timas.
lankia linkme.
gaubia viso pasaulio žemy
Ps. Aldona Gurgzdytė - Pie- tyje ir "Maironio" lituanis
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. PETRAS 2LI0BA
tinėje
mokykloje
moko
Pasinaudojant šia Seserijos
Lietuvis gydytojas
Aš buvau laiminga šiose pa nus, kad kiekviena jo šaka ir trantonio, Hamilton.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iškilminga sueiga, seseris me reigose turėdama gerą vyres šakelė ima sultis iš tos pačios
3925 VVest 59th Street
Ps. kun dr. Steponas Ma septintą skyrių. MuČinskų duk
6745 VVest 63rd Street
Vai. pirm., antr , ketv ir penkt
relė Kristina jau paukštytė, o
tus JAV Vidurio rajono vadu nę seserį, sesę Janiną, be ku Lietuvos žemės, kad augina tulis MIC, Anglijos raj.
Vai; pirm , antr. ketv ir penkt
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. Cak
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą
buvęs v.s. Zigmas Jaunius šias rios būtų buvę labai sunku. tuos pačius lapus, tas pačias
Ps. Danutė Puodžiūnienė, Aleksiukas — dar būsimas vil
Treč ir šešt uždaryta
kiukas.
pareigas perdavė naujajam — Visais darbais ir rūpesčiais giles ir šlama ta pačia kalba. Chicago.
DR. K. M. 2YMANTAS
clevelandiškiui v.s. Vytautui dalinomės kartu būdamos atvi Jei nustosime būti to ąžuolo
Lemonte veikia dvi draugo
DR. IRENA KYRAS
Ps. Juzė Š a t k a u s k i e n ė ,
DR. S. T. CHIRBAN
Jokūbaičiui.
vės:
"Lituanico8" "Panerių
ros viena kitai. Mūsų mažoji gyvosios dalys, mes būsime ne Waterbury, CT.
D A N T Ų GYDYTOJA
DANTV GYDYTOJAI
Naujas pareigūnes sveikino
šeima — vadija buvo būdinga kas kita, kaip to ąžuolo nudžiū
2659 W. 59 St., Chicago
Ps. Eimutis Šova, Anglijos Miško" ir "Aušros Vartų" tun
2654 VVest 63rd Street
ir kadenciją baigusioms padė šeima, pilna to žodžio pras vusios šakos, be žiedų, be lapų,- raj.
Tel. 476-2112
to "Šatrija". Abi draugovės
Vai pagal susitarimą: antr , treč.
( Valandos pagal susitarimą — Pirm ,
ką žodžiu ir dovanomis išreiš me... pasikalbėdavom, padis- be šlamesio, kurias vėjas išmė
ketv. 10 v ryto iki 6 v. vakaro
gausios
skaičiumi,
gražiai
tarp
J. ps. Genovaitė Treinienė,
antr.,
treč
,
ketv.
ir
šeštad
Tel. — 778-3400
kė — Lietuviškos Skautybės kutuodavom ir su tėvišku dva tys sunykimui, jos pavirs trą Boston.
savęs sutaria, kartu iškylauja.

L

4

*

Tėvynės meilę liudija

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GRABNESlAI

GERI DARBAI IR
KŪRYBINGI ŽODŽIAI
Mąstant apie tėvynės meilę ir
kaip ją atpažinti, prisimena
senas žydiškas anekdotas.
Pagyvenęs vyras klausia žmo
nos:
— Sore, žinau, kad tu esi
man gera, bet pasakyk, ar tu
tikrai mane myli?
O ši jam atsako:
— Joške, jau penkiasdešimt
metų, kai su tavim guluos ir
keliuos, auginu tavo vaikus,
skalbiu tavo baltinius, adau
tavo kojines, verdu tau val
gyt, slaugau tave ligoj, guodžiu liūdesy — ir jei tai n ė r a
meilė, nebežinau, kas yra mei
lė!
Šis pokalbėlis išryškina vie
ną paprastą teisybę: meilė
kūnijasi regimais darbais,
meilė — ne paslėptas vidinis
jausmas, o atviras mylinčiojo
elgesys mylimojo atžvilgiu. Ir
tatai galioja ne tik asmens,
bet ir tėvynės meilei. Tėvynės
meilė — ne vien susigraudini
mas, kai, keliant vėliavą, gie
damas tautos himnas, bet ir
nuolatinis pasiruošimas konk
rečiu veiksmu prišokti ten, kur
tik to reikalautų tautos ir tau
tiečių gerovė.

mūsų gyvastingumo formas.
Tačiau žodis žodžiui nelygus.
Tėvynės meilės buvimo ne
gali įrodyti, pvz. plikas pasi
sakymas, kad „aš mylių tėvy
n ę " arba „aš esu didelis
patriotas". Negali jo įrodyti nė
plačiau išraityta, puošniai or
namentuota tėvynės meilės
deklaracija. Iš patriotinių dek
laracijų patriotizmo neiškep
si.
Tiesa, esama tokių žodžių,
tokių pasisakymų, kurie tie
siog sukuria naują tikrovę.
Pvz. sakydamas „aš prižadu
tau duoti šimtą dolerių", tuo
pačiu sukuriu ir naują, ligšiol
nebuvusį dalyką — savo pa
žadą. Pats pasižadėjimo žodis
pašaukia pažadą į gyvenimą.
Tai žodis, kuris savo paties tie
są liudija. (Žinoma, pažado
vykdymas — jau kitas daly
kas. O pažadas yra tikras, net
jeigu jis būtų nevykdomas).
Lygiai taip pat savo paties tie
są liudija ir sakramentų žo
džiai. Pvz. atitinkamame kon
tekste ištarti krikšto žodžiai ir
sudaro patį krikšto suteikimo
įvykį.
Tačiau meilės pareiškimo
žodžiai — „aš tave myliu" —
savaime meilės neliudija ir
Dvasios reiškinių moksle nesukuria. Tarp meilės žodžių
yra tokia pakraipa, vadinama ir meilės tikrovės gali atsiver
behaviorizmu. Pagal šią dokt ti nenuoširdumo ar melo kiau
riną, tai, ką laikome esant rymė. Jei meilės žodžiai iš tie
žmogaus vidiniu gyvenimu — sų automatiškai garantuotų
jo siela ir visos psichologinės meilės buvimą (taip, kaip pa
apraiškos (mintys, jausmai, žado žodžiai, kad ir nenuošir
sensacijos ir t.t.) — nėra nieko dūs, automatiškai garantuoja
daugiau kaip tik sudėtingai pažado buvimą), kiekvienas
suprastas elgesys (behavior). seilėtas donžuanas būtų ar
Akmuo neturi sielos, kadangi timo meilės apaštalas. Ir kiek
jis nieko neveikia, t.y. nerodo vienas didvyrių žygių, brolių
jokio elgesio. Priešingai, žmo kančių ir partizanų kraujo ingus iš visų žemiškųjų būtybių vokacijomis pigiai besišvaisturi -tobuliausiai išsivysčiusią tąs bačkininkas — tautinės
dvasią, kadangi ir jo elgesys, meilės švyturys.
jo veikla komplikuočiausia bei
Neliudija patriotizmo tuš
mandriausia. Taigi behavio- čios jo deklaracijos be tėvynės
ristai visas vidines (sąmonės) meilę įkūnijančių darbų. O
apraiškas „suredukuoja" (su tarp tų darbų gali būti ir žo
veda, suprastina) į išviršines dis, jei tik jis tauriai ištartas
elgesio arba veiklos apraiš ar surikiuotas į gerą straips
kas.
nį, knygą ar eilėraštį. Tėvy
Kaip bendra dvasinio gy nės meilės neliudija tik toks
venimo teorija behaviorizmas „patriotinis" žodis, kuriuo į
n ė r a . priimtinas. Neigdamas tautos sąmonę švirkščiami
esminį skirtumą tarp, pvz., nuodai ( n e p a i s a n t , kieno
skaudėjimo (vidinis stovis) ir gamybos ar kokiomis inten
dejavimo (išviršinis elgesys), cijomis). Kiekvienas lietuviš
behaviorizmas nepajėgia ge kas žodis yra šventas, kaip
rai išaiškinti, kaip galėtų būti moko mus Brazdžionis, tačiau
vienas be kito. O gyvenime juk tai neapsaugo mūsų nuo blo
dažnai pasitaiko, kad žmogus go jo pavartojimo. O piktam
savo skausmo jokiais išvirši naudojamas lietuviškas žodis
niais ženklais nerodo arba, šiandien yra tikras mūsų tau
priešingai, vaidina dejavimą, tos kūno vėžys, ne tik paverg
kai jokio skausmo nejaučia. toje tėvynėje, kur jis ypatin
Ypač toks sąmonės reiškinys gai išplitęs, bet ir išeivijoje. Ir
kaip mintijimas niekaip nesi anoje, ir šioje geležinės uždan
duoda behavioristiškai su- gos pusėje egzistuoja tokia
redukuojamas į kokį nors spauda ir su ja susijusi visuo
meninė ar politinė veikla, ku
išorinį elgesį.
Tačiau yra ir tokių dvasios rioje ne tik neginami jokie lie
apraiškų, kurioms behavioris- tuvių tautos interesai, bet
tinė analizė puikiai tinka. Vie jiems net aktyviai priešina
nas pavyzdys — meilė, ypač masi. Ir jokie skambūs žo
tėvynės meilė. Tas, kas jos ne džiai, kaip „Tiesa", „Perga
rodo, jos ir neturi, ir, atvirkš lė", „Gimtasis kraštas" ar
čiai, kas ją parodo, ją ir turi. „Laisvė", negali užmaskuoti
Tėvynės meilė, kuri niekada niekšiškų tų lietuviško žodžio
jokiais veiksmais neapsireiš- prievartautojų tikslų, kaip to
kia, nėra tikra. Kita vertus, negali padaryti ir joks jų afi
apčiuopiami tėvynės labui ša vimasis „Lietuvos liaudies"
atlikti veiksmai yra pakan ar „visų lietuvių už tautos lais
kamas tėvynės meilės įrody vę" etiketėmis.
mas, nes sudaro pačią jos es
„Patriotizmas — paskuti
mę.
nioji niekšų prieglauda", prieš
O žodžiai — ar užtenka jų tė keletą šimtų metų tarė gar
vynės meilei įrodyti? Šį klau susis anglų esejistas Samuel
simą keliame dėl to, kad leng Johnson. Tai anaiptol ne
vai besiliejančių patriotinių patriotizmo nuvertinimas, o
žodžių tarp mūsų tikrai ne tik įspėjimas, kad apie patrio
trūksta. Tiesa, pasakytas ar tizmą negalima spręsti vien
ba parašytas žodis taip p a t ga tik iš žodžių, kuriais viena ar
li būti kūrybinis veiksmas, kita menkystė gali bandyti sa
žmogaus dvasios konkretus ve prisidengti. Šitoks įspėji
įkūnijimas. Todėl, jei nuver mas šiandien mums ypačiai
tintume žodį, nuvertintume ir reikalingas.
M. Dr.
knygą, ir laikraštį — pačias
pagrindines mūsų kultūros ir
Kodėl žmonės neprisipažįs•
J__OT-kil * - * : ! •
ta prie
savo ydų?
Dėl to, kad jų
dar neatsikratė. Tik nubudęs
Smogus gali pasakoti apie savo
sapnus.
Seneca

Žmogus nieko negalėtų padą..
•
* .
.
t %
1
,
.
ryti, jeigu jis lauktų tol, kol galės
užplanuotą dalyką taip padary
ti, jog niekas jame nerastų ydų.
Kard. Newman
. . . .

(Pabaiga)
M a t a s Mickis, g. 1896.IX.
15 Kuosių k., Rokiškio vis. ir
aps., agronomas. I pas. karo
metu gyveno Rusijoje ir daly
vavo 1917 m. revoliucijoje.
1919 m. įstojo į komunistinio
jaunimo sąjungą, 1923 m. už
komunistinę veiklą kalintas.
1924 m. baigė Dotnuvos žemės
ūkio technikumą. Visą laiką
palaikė ryšius su komunis
tais. 1925-1940 m. Kaune buvo
aps. agr., Kauno apyg. agr.
inspekt. Sov. Rusijai Lietuvą
okupavus, 1940.VI.17 paskir
t a s žemės ūkio m i n i s t r u ,
tapo „liaudies seimo" nariu.
Formaliai į komunistų partiją
įstojo 1949 m. 1945-1953 m.
Žemės ūkio akademijos rekto
rius. Mirė 1960.XII.12 Kaune.
S a l o m ė j a N ė r i s (Bačinskaitė — Bučienė),
g.
1904.XI.17 Kiršų k., Alvito
vis., Vilkaviškio aps., poetė,
gimn. mokytoja. Nuo 1924 m.
studijavo lietuvių literatūrą,
vokiečių
k. ir
literatūrą,
pedagogiką-psichologiją
LU
teol. filo8. fak., kurį baigė
1928. Dalyvavo ateitininkų
veikloje. Išleido poezijos kny
gų, buvo laimėjusi valst.
literatūros premiją 5000 lt.
Mokytojavo
Lazdijų,
Pan
evėžio ir Kauno gimn. Perė
jusi į Trečią Frontą suartėjo
net su komunistinių pažiūrų
žmonėmis. Sov. Rusijai Lietu
vą okupavus, savo eilėmis
pradėjo okupantą
garbinti
spaudoje ir per radiją, Stalino
garbei parašiusi „Poemą apie
Staliną". Bijojo vok.-rusų karo
ir kartą 1941 m. pavasarį H.
Korsakienei skundėsi: „Man
karas... dieną naktį vaide
nasi". O kai karas prasidėjo,
1941.VI.23 Kaune prie Vailo
kaičių namų „Salomėja Nėris
su sūneliu ant rankų sėdėjo
nuošaliai. Pritilusi ir prige
susi, su be galo skausminga
veido išraiška. Šalia jos stovė
jo didokas ryšulys ir lagami
nas, atsivežti iš Palemono". —
„Jos veidas, kančios pakeis
tas, atrodė beveik nuožmus".
— Nejaugi mane paliks? —
kartojo kietu, atšiauriu balsu.
— Nejaugi užmirš mane?
(Halina Korsakienė „Susitiki
mai", Vilnius, 1977 m., psl. 4546). Pagaliau sustojo sunkve
žimis ir išvažiavo į Sov.
Rusiją.

Lietuvių
Poetės
Salomėjos
L. K E R U L I S
Nėries Gimimo 50-sios Meti
n ė s " (Scott kat. 1738).
1940 m. priimtas į komunistų
partiją. Kilus karui 1941.VI
Genovaitė
J u r g a i t y t ė - išbėgo į Sov. Rusiją. Grįžęs
P a l e c k i e n ė , g. 1902.1.27 1944-1967.IV buvo Lietuvos
Rygoje, mokytoja, Justo Palec Aukščiausios tarybos prezi
kio žmona. 1914-1921 m. gyve diumo pirm. Mirė 1980.1.20
no Rusijoje, Petrapilyje lankė
Vilniuje.
"
gimn., 1921 m. Lietuvoje —
lietuvių k. kursus mokytojams
Kazys
Petrauskas,
g.
paruošti. 1922-1929 m. moky 1914.11.6
Aukštakalniuose,
tojavo
Rygos liet. pradž. Rokiškio aps., darb., staty
mokykloje. 1929 m. persikėlė į bininkas. Nuo 1937 m. komu
Kauną. Lietuvių
draugijos nistų partijos narys. Iš bolš.
SSSR tautų kultūrai pažinti malonės 1940. VII išrinktas
veikėja, o paskutiniu laiku vadinamo seimo atstovu. 1940vedėja. 1940 m. bolš. „liaudies 1941 m. buvo Panevėžio aps.
seimo" atstovė. Bendradar kom. part. I sekret. 1941.VI
biavo bolš. spaudoje.
išbėgo į Sov. Rusiją ir tarnavo
Justas
Paleckis,
g. Raud. armijoje.
P r a n a s P e t r a u s k a s , g.
1899.1.10-22
Telšiuose,
1898
m. Jokūbaičių k., Gudžiū
žurnalistas, knygų autorius.
nų
vis.,
Kėdainių aps., ūkin.
Baigė gimn. Rygoje. Leido,
redagavo liet. laikraščius ir Nuo 1924 m. priklausė komu
žurnalus bei bendradarbiavo nistų p a r t i j a i , Gudžiūnų
skyr. pirm.
spaudoje.
1926.VII.7-XII.17 l a i s v a m a n i ų
1940.VII
pateko
į „liaudies
„Eltos" dir. Lankėsi Sov.
seimą".
1941
m.
mirė
Sibire.
Rusijoje ir parašė kelionės
įspūdžius „SSSR — mūsų
Vincas V i t k a u s k a s ,
g.
akimis". Nuo 1935 m. pradėjo 1890.X.4 Užbalių k., Pajabendradarbiauti su kai kuriais vonio vis., Vilkaviškio aps.,
žinomais komunistais. Proso generolas. Karo mokyklą
vietinėje
demonstracijoje baigė Maskvoje. 1919.1.1 stojo
1939.X. 10 prie prezidentūros savanoriu Lietuvos kariuome
p a s a k ė k a l b ą , p a g a r b i n ę s nėn. Dalyvavo kautynėse su
Kremliaus valdovus už Vil bermontininkais ir lenkais.
niaus
grąžinimą
ir buvo 1926 m. paskirtas pulko vadu,
n u b a u s t a s kalėti Dimitravo 1935 m. — pėstininkų inspekt.
priv. darb. stov. Sov. Sąjun ir pakeltas brigados generolu.
g o s e m i s a r o D e k a n a z o v o 1939 m. — diviz. generolu.
1940. VI. 17 paskirtas minis 1940.1 paskirtas
Lietuvos
t r u p i r m . bei prezidentu, kariuomnenės vadu. Po Sov.
įvykdė visus Dekanazovo ir Rusijos įteikto ultimatumo ir
Pozdniakovo įsakymus bei po paskutinio ministrų kab.
potvarkius legalizuoti Lietu p o s ė d ž i o
prezidentūroje
vos okupaciją ir tokiu būdu 1940.VI.15 išvyko į Gudagoatliko Lietuvos išdavimo vaid jaus gelež. stotį susitikti su
menį. Paskirtas vykstančios į slenkančios Lietuvą okupuoti
M a s k v ą t o s d e l e g a c i j o s rusų kariuomenės vadu. Ir
vadovu, 1940.VIII.3 Tarybų taip buvęs savanoris, riebiai
Sąjungos Aukšč. Tar. VII valstybės iždui k a š t a v ę s
nepaprastoje sesijoje pasakė generolas, pradėjo tarnauti
kalbą, prašydamas Lietuvą okupantams: VI.17 paskirtas
priimti į Sov. Sąjungos sudėtį. krašto aps. ministru, vėliau

1944.IX grįžo į Kauną. Sun
kiai susirgusi gydėsi ligoni
nėje Kaune, buvo išgabenta į
Maskvą,
kur
ir
mirė
1945.VII.7. Palaidota Kaune,
Kultūros muziejaus sodelyje.
Sov. Rusija jos atminimui
1954.XI.17 išleido
pašto
ženklą, kuriame yra ir lietu
viškas
įrašas:
„Įžymios

Kongr. Henry J. Hyde iš Illinois įteikia 104 metų gimimo dieną
mininčiai Marie Brichta specialų pažymėjimą. Šis kongresman a s veda akciją už konstitucijos papildymą prieš negimusių žu
dymą.

EPIZODAS PRIE
ŠVENČIONIŲ
ANSLAVS EGLITIS
Vertė J u r g i s Gliaudą
Švenčionių miestelis, jo plačios ir švarios gatvės,
man priminė latvišką provincijos miestelį. Mes atka
kome žengdami su tradicine pulko daina „Baltos
rožės žydi mano sode". Gatvėse buvo daug žiūrovų.
Dainai skambant, žiūrovai šypsojosi, mojavo mums
nosinėmis ir kepurėmis. Vėliau sužinojome, kad
mūsų dainos melodija buvo senos ir populiarios vieti
nės liaudies dainelės melodija. Tikrai, tai pažadino
miestelėnų simpatijas. Ir tai buvo labai svarbus
dalykas.
Mes tada nesuvokėme, kokia sunki ir sudėtinga
buvo mūsų padėtis toje keistoje ir piktos lemties
paženklintoje pasaulio kertėje.
Vos įsitalpinome mokyklos namuose, aš nuėjau
pasimatyti su vokiečių dalinio vadu. Vokiečiai jau
ruošėsi išvykti — mes turėjome juos čia pakeisti. Aš
radau vyriausiąją vokiečių būstinę miestelio centre.
Tai buvo dviejų aukštų namas. Nustebęs stebėjau
dvigubai susuktos spygliuotos vielos tvorą, kuri supo
namus ir kiemą. Kiekviename tvoros kampe stovėjo
kulkosvaidis, smėlio maišų pridengtas. Gatvė
priešais pastatą buvo užbarikaduota „ispaniškais
raiteliais" — kilnojamais mediniais karkasais,
spygliuota viela apvyniotais. Sargybiniai budėjo prie
durų ir štabo koridoriuose.
Užmegzti ryšį su vokiečių daliniais ir įstai

liaudies kariuomenės vadu,
dar vėliau 29-to šaulių terito
rinio korpuso vadu. O kai kilo
karas 1941.VI išbėgo į Sov.
Rusiją ir ten 1942-1945 buvo
dėstytoju Maskvos aukštojoje
karo akademijoje. 1945 m.
grįžo į ok. Lietuvą. 1946-1954
m. Kauno univ. katedros vedė
jas. Nuo 1950 m. komunistų
part. narys. Mirė 1965.III.2
Kaune.
Motiejus Š u m a u s k a s , g.
1905.XI.15 Kaune, darb., 19221926 m. spaustuvėse raidžių
rinkėjas. Nuo 1924 m. komu
nistų part. narys ir veikėjas.
Tiek dirbdamas spaustuvėse,
tiek 1926.XI-1928.V tarnau
damas Lietuvos kariuomenėje
varė komunistinę veiklą. Kurį
laiką redagavo kom. pogrin
džio laikr. „Žariją". 1928.VI
dalyvavo komun. part. centro
komiteto plenume Maskvoje.
1929-1930 m. Maskvoje mokė
si
tarptautinėje
Lenino
mokykloje ir ją baigė. 19301931 m. Kaune pogrindžio
komun. jaunimo centro komi
teto sekret. Už komun. veiklą
1931.XI nuteistas 6 m. kalėti,
taip pat kalėjo ir 1939.VII1940.VI Dimitravo priv. darb.
stov. 1940.VI.15 Sov. Rusijai
Lietuvą
okupavus
buvo
paskirtas Darbo rūmų pirm.,
„liaudies
seimo"
atstovu,
vėliau vietinės pramonės
komisaru. 1941.VI kilus karui
išbėgo į Sov. Rusiją, 1943.IV
parašiutu nuleistas į Lietuvą
vadovauti bolš. partizanams.
Nuo 1956.1.16 ok. Lietuvos
ministrų tarybos pirm., nuo
1967.IV.15 „aukščiausios tary
bos" pirm.
Stasė
Vaineikienė,
g.
1884.111.31 Šlaveitų
dv.,
Darbėnų vis., Kretigos aps.,
rašytoja, visuomenės veikėja.
1915-1921 m. gyveno Rusijoje.
1921 m. grįžo Lietuvon, moky
tojavo
Palangos
gimn.,
bendradarbiavo
spaudoje.
1940.VI rusų
okupacijos
pradžioje paskirta Palangos
m. b u r m i s t r e , pateko į
„liaudies seimą". Kilus rusųvok. karui, liko Lietuvoje ir
1942.VIII.30
pareiškime
nušvietė, jog į tariamą seimą
pateko prievartos būdu. Mirė
1946.1.12 Vilniuje.
Antanas
Venclova,
g.
1906.1.7 Trempimų k., Liuba
vo vis., Marijampolės aps.,
rašytojas, poetas, gimn. mokytojas.
1 9 2 5 m.
baigė
Marijampolės gimn., 1932 m.
— VDU, kur studijavo liet.
literatūrą ir pedagogiką. 19331939 m. buvo liet. litera t.
mokyt. Vytauto D. gimn.
Klaipėdoje, vienerius metus
mokytojavo vienoje Kauno
gimn. 1936 m. lankėsi Sov.

gomis, kaip įprasta, yra adjutanto pareiga. Aš nemė
gau tos pareigos, nes tai priminė man bjaurius paty
rimus su Vange ir Petersu. Sunkiai nusiteikęs aš
įžengiau į smarkiai apsaugotą pastatą, laukdamas
sutikti kokį nors arogantišką majorą arba pulki
ninką leitenantą, kuris kuo rūpestingiausiai steng
sis man įrodvti. kad aš esąs laikinas pagelbininkas,
neva karys, kilęs iš antrarūšės tautos. Bet kuriuo
atveju aš laukiau, kad vokiečių dalinio vadas pri
vers laukti priėmimo gana ilgai.
Bet mane priėmė tučtuojau. Vadas, sunkiasvoris
senis su visiškai baltais plaukais, sėdėjo prie didelio
rašomojo stalo vakarinės saulės nutviekstame erd
viame kambaryje. Pamatęs mane įžengiant, jis
pakilo ir drausmingo kario žingsniu priėjo prie
manęs. Šitas jo elgesys nustebino mane tokia nepaprastybe, tačiau, įsiateibelijęs į jo veidą, aš likau
visiškai parblokštas malonios jo šypsenos, tarytum
jis buvo mano apsilankymu kuo šilčiausiai nudžiu
gintas.
Iš jo manieros paspausti mano ranką, pakviesti
mane prie stalo, aš atpažinau — visai nustebęs — jį
esant aukštuomenės žmogumi. Jis sutiko mane,
visišką prašalaitį, tarytum jis būtų skaitęs apie
mane kuo geriausias rekomendacijas, tarytum jis
būtų pasiryžęs parodyti man besąlyginį manimi
pasitikėjimą.
Akimirką aš suabejojau, ar tai nėra gudri provo
kacija? Tačiau, kada jis prisistatė esąs kavalerijos
meisteris Stefanas, Aue baronas, iš karališkų Vienos
husarų pulko, aš supratau susitikęs su senų laikų ari
stokratu, su pilna prasme diduomenės luomo žmo
gumi. Mano įtarimas išgaravo — staiga pajutau
malonią nuotaiką.
Kavalerijos meisteris grįžo į savo vietą prie
stalo, ant kurio buvo storos papkės su dokumentais,
kelios smulkios fotografijos veneciškų mozaikų puoš

Rusijoje. Dalyvavo Lietuvių
draugijoje TSRS tautų kultū
rai pažinti. Sov. Rusijai Lietu
vą o k u p a v u s ,
1940.VI.17
paskirtas švietimo ministru,
vėliau „liaudies seimo" nariu
ir to seimo sekret. Kilus karui,
1941.VI išbėgo į Sov. Rusiją,
1942-1944 m. gyveno Mask
voje. 1944 m. grįžo, 1944-1946
m. Kauno univ. doc., 1946-1954
m. rašytojų sąjungos sekreto
riato narys Vilniuje. 1950 m.
sukūrė Lietuvos bolševikinio
himno tekstą. Nuo 1950 m.
komunistų
partijos
narys,
1952-1960 m. Lietuvos kom.
partijos centro komiteto narys.
Mirė 1971.VI.28 Vilniuje.
P r a n a s Z i b e r t a s , g.
1895.XII.3 Paginkiškių
k.,
Kuršėnų vis., Šiaulių aps.,
darb., stalius. Nuo 1919 m.
komunistų part. narys. Už
žmogžudystę (pagal bolš. šalti
nius už revoliucinę veiklą)
1921 m. nuteistas sušaudyti,
bet bausmė buvo pakeista
kalėjimu iki gyvos galvos.
Kalintas 20 m. Šiauliuose ir
Kaune. Sov. Rusijai Lietuvą
okupavus, iš kai. išleistas ir
sekantį mėnesį tapo „liaudies
seimo" nariu. 1940-1941 m.
buvo bolševikų aukščiausiojo
teismo pirm.
pavaduotoju.
Vokiečių okup. metu 1941.VIIXI kalintas, išleistas, vėl suim
tas ir 1942.111.10 sušaudytas
IX forte prie Kauno.
Ir taip, kaip anuo metu 20
garbingų
vyrų,
siekiančių
Lietuvos nepriklausomo gyve
nimo 1918 m. vasario 16 d.
pasirašė Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aktą,
taip dabar, po 22 laisvės metų,
Lietuvą pavergus Sov. Rusi
jai, 20 žmonių delegacija, 15
vyrų ir 5 moterys, jų tarpe 2
žydai, sudaryta iš komunistų
ir jų pakalikų, 1940 m. rugpjū
čio 3 d. Maskvoje atliko
nepriklausomos
Lietuvos
laidojimo apeigas. Kremliaus
įsakymu Lietuva buvo okupuo
ta, Kremliaus įsakymu toji
delegacija vyko, Kremliaus
įsakymu buvo vežamas tas
„prašymas" Kremliui ir Krem
liaus įsakymu buvo atliktas
Lietuvos įjungimo a k t a s ,
padarius tokį nutarimą:
„Vyriausioji
Socialistinių
Sovietų Respublikų Taryba,
i š k l a u s i u s Lietuvos seimo
įgaliotos komisijos pareiški
mą ir patenkindama Lietuvos
seimo prašymą, nutarė priimti
Lietuvą pilnateisiu sovie
tinės
respublikos nariu į
Socialistinių Sovietų Respubli
kų Sąjungą".
Kremliaus surežisuotas vai
dinimas buvo baigtas. Lietu
vos nepriklausomybės saulė
užgeso.

niuose rėmuose, kelios knygos odinių auksinių orna
mentų viršeliuose. Įsirėmęs alkūne į stalą, suglaudęs
delnus, valandėlę jis tylėjo ir vėl išskleidė rankas lyg
atsiprašydamas.
— Matote, — jis tarė, — aš daugokai žinau apie
jūsų žmones. Daug. Aš turėčiau prisipažinti, kad
daug reiškinių vyksta ne ta forma, kaip turėtų būti.
Esu austras, suprantu jus geriau, kaip supranta
didžiosios tautos atstovai. Austrai, palyginamai.
maža dalelė, atsišakojusi, taip sakant, nuo didžiosios
tautos. Iki šiol turime tik mums būdingų savybių ir
nemėgstame daug reiškinių, kurie mus palietė.
Likau parblokštas. Niekados nebuvau girdėjęs
tokių posakių vokiečių kalba. Taip kalbėti šiais
laikais! Tuo pat metu aš jutau — jis išsako savo
mintis be mažiausios klastos. Užsienio kelionėse lan
kiau Vienos miestą, tada buvau laimingas radęs
keletą sakinių apie Burgo teatrą, apie Vienos operą,
apie Ringo bulvarą ir apie jaukius Shoenbrumo
dvaro sodus, nes niekur nebuvau matęs taip žavin
čiai nutapyto nuogo kūno, kaip tai radau Vienos
meno muziejuje Tintoretto ir Corregio drobėse.
Kavalerijos meisteris atsakė, kad jam. deja,
neteko lankytis Rygoj, bet jam pasakota Ryga esą
labai gražus miestas. Savo posakiui patvirtinti jis
išėmė iš stalčiaus Rygos istorijos knygą, kurią jis
pasiskolinęs iš vietinės bibliotekos, norėdamas pasi
ruošti susitikti su mumis, su latviais. Tai buvo retas
ir mandagus pramatymas. Aš pagalvojau, kad klai
dinga nusišiepti iš dviejų prašalaičių susitikimo,
kada jie klausinėja vienas kito apie sveikatą ir paeikeičia pastabomis apie orą. Toks susitikimas rodo
gerus abipusius norus, kas visų žmoniškųjų san
tykių pamatas.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 31 d.

BOSTONO 23NIOS
žiai. Kovo 20 d. įvykusiame me
48 METTJ SUKAKTIS TR
"JINAI IR TRYS GINTARAI" tiniame susirinkime išgirdome,
kad kiek daugiau nei per pus
Minku radio
valandėles 48 metį "Taupoje" jau yra 525,000
metu veiklos sukaktis atšvęsta ko doleriu. Taupos valdybą sudaro:
vo 21 d- So. Bosono Lietuviu pirm. Romualdas Veitas, vicePiliečiu d-jos auditorijoje.
pirm- Vytautas Eikinas, finansų
Ši lietuviška radio valandėlė, sekretoriai — Thomas Ashmansvedama Stepono ir Valentinos kas ir Rita Kapočiūtė, sekretorė
Minku, pradėjo veikti 1934 m
— Birutė Šležienė, valdybos na
ir net buvo pertransliuojama į
riai — Dana Izbickienė, Česlo
Lietuvą. Per tuos 48 veiklos me
vas Mickūnas, Vitas Rašys ir Vy
tus Minkai be pertraukos, be po
tenis Lzbickas; kredito komisija
ilsio ir be pakaitalo kas sekma
dienį duoda lietuvišką programą. — Dana Eikinienė, Juozas Kapo
čius ir Gintaras Subatis, revizijos

Mūsų kolonijose
Dainava, Mich,
VASAROS STOVYKLOS

jo apkaltinimą ir nuteisimą, o
antrasis — apie lietuviu kataliku
laimėjimą, ginant tikėjimo teises
ir išsikovojant Kauno kunigų se
minarijai teisę priimti daugiau
klieriku. Taip pat aprašoma,

kaip Lietuvos pogrindyje yra ruo-^
šiami kunigai ir kiek laikraščių
pogrindyje yra leidžiama. Tie ir į
kiti str. iš amerikiečiu spaudos
perduodami ir per lietuvių radiją. Į "" M T S C E L L A N E O 13 S
K. Anulis i
—

CLASSIFIED ADS
K E A L

E S T A T E

Balandžio 2 —4 dienomis Dai
BROVVVS JANITOR1AL SERVICE
navoje kursus turės moksleiviu
ŠIMAITIS REALTY
We Clean Small Office Buildings,
ateitininku sąjunga.
Pradedant
Rezidencinių ir pajaminių
J A U N I M O STOVYKLOS „ D A I N A V A "
Condos, Etc.
namų pardavimas
su gegužės 10 diena, stovykla bus
133
S.
15th
Ave.
Maywood,
111.
Income
Tax,
Insurance, Notary Public
užimta tris dienas į savaitę pen
STOVYKLAVIMO KALENDORIUS 1982 METAMS
Tel. — 344-2624
2951 West 63rd St — Tel. 436-7878
kioms savaitėms vietinės mokyk
los gamtos pažinimo kursu. Ge
Gegužės 29-31
Prityrusių skaučių skyrius
ninnrmTTrrmiTTnmiiitiimiiiiiiiuiiiiiiii
gužės 29 — 31 savaitgalį suva
L. Rugienienė, 1-313-573-9448
žiuos prityrusiu skaučių grupė.
BUTŲ NUOMAVIMAS
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
Birželio 6
Detroito ateitininkų šeimos šventė
Birželio 6 dieną įvyks Detroito
Draudimas — Valdymu
V. Majauskienė, 1-313-478-6905
ir kitus kraštus
ateitininku šeimos šventė. Su bir
Namo pirkimas — Pardavimą*
NEDAS, 4059 Archer Avenue
Birželio 20želio 20 diena prasideda pilnas
Moksleivių ateitininkų sąjunga
Chicago,
1U.
60632,
tel.
927-5980
liepos 4
Daiva Barškėtytė, 1-312-476-1974
visuose pastatuose. Pirmas dvi
INCOME TAX
savaites stovyklaus moksleiviu
Liepos 4-18
Jaunųjų ateitininkų sąjunga
Notariatas — Vertimai
**^?!^!"i'rr^.*ibm&-VmMi
Cereška, Vy- ateitininkų sąjunga liepos 4 — 18
llllllllllIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Birutė Bublienė, 1-313-646-8588
is kitos radio stoties. Paskutiniuo| tautas Jurgėla ir Šarūnas Nor stovyklaus jaunieji ateitininkai.
M. A. Š I M K U S
sius keliolika mėty ji girdima iš
BELL REALTORS
Liepos 18-25
Ateitininkų sendraugių sąjunga
vaiša. Jie visi susirinkime per Savaitę po to rinksis sendraugiai
1NCOMK
TAX
SERVICE
WLYN stoties banga 1360 AM.
Vytautas Soliūnas, 1-312-257-6739
J.
BACEVIČIUS
rinkti ir sekantiems metams. Tik ateitininkai (liepos 18 — 15).
NOTARY. PUBLIC
O nuo vasario 7 dienos jie per
pririnktas yra dar vienas atsto Paskutinę liepos savaitę suva
Liepos 25Lietuvių Fronto bičiuliai
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
6529 S. Kedzie Ave. — 778-2281
duoda net du kartus dienoje. Nuo
žiuos
lietuvių
fronto
bičiuliai.
rugpiūčio
1
vas — Aleksandras Čaplikas.
Juozas
Ardys,
1-814-474-2206
Taip
pat
daromi
VERTIMAI.
8:00 iki 8:30 vai. ryto ir nuo 4:30
ftilMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIUllUUHM
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
Susirinkimo metu svečias iš Rugpiūčio 1 —8 savaitę stovyk
PILJETYBfiS PRAŠYMAI Ir
iki 5 vai. p.p.
Lietuvių mokytojų sąjunga
Kanados adv. Algis Puteris iš laus lietuviu mokytojų sąjunga.
Rugpiūčio 1-8
kitokie blankai.
Juozas Plačas, 1-312-476-5381
Seniau jų programa buvo vien
Toronto skaitė paskaitą — Kre Rugpiūčio 8 — 15 savaitę yra or
•iiiiimmnnnTniiniiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiii 10% — 20% — SO% pigiau mokėsit
lietuviu kalba, o paskutiniaisiais
ui apdraudę niiu ugnies Ir automo
Lietuviškai nekalbančių vaikų
dito Unijos lietuviu visuomenės ganizuojama stovykla lietuviškai
iiiiiilliiliilllllllliillllllllllllillllllliilliillli biliu pas mos.
metais pradžioje Steponas MinRugpiūč. 8-15
Jadvyga Damušienė, 1-313-354-0746
rūmuose.
nekalbantiems lietuviu kilmės
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
kus perduoda politiniu žinių san
Prelegentas kalbėjo apie koope- vaikams. Po to stovyklaus .;tuFRANK
2AP0LIS
iš
mūsų sandėlio.
Studentų ateitininkų sąjunga
trauką anglu kalba, o tada, pasi
Rugpiūč. 15-22
ratyvines idėjas, kurias 19 šimt dentai ateitininkai. Vasaros sė
COSMOS PAJRCELS E X P B E S S
Rūta Musonytė, 1-312422-5158
32U8y2 West 95th Street
keisdami su žmona Valentina,
mėčio
pradžioje
anglas
dr.
King
•
zono
uždarymui,
rugpiūčio
22
—
2501 W. 69th S t , Chicago. IL 60629
lietuviškai. Dar seniau jie turėjo
Telef. GA 4-8854
Lietuvių taut. šokių institutas
Rugpiūč. 22-29
net savo chorą. Valentina Min- pradėjęs propaguoti. Ta idėja pri 29 dienomis stovyklą rezervavo
Galina
Gobienė,
1-313-563-8260
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
&
kienė yra baigusi konservatoriją, j gijusi
V T*. ir Anglijos miesto darbi- lietuviu tautiniu šokių institutas.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiimimiMiimiiii
audėjai pirmieji įsteigę
TeL — 925-2737
o Steponas Minkus teisę.
Grand Rapids, Mich,
kooperatyvą, o vėliau sekė ir
Prašome išsikirpti šį kalendorių. Čia rasite jums reika
Vytautas Vaiantinas
Reikia stebėtis Minku energija.
daugiau. Išsiplėtus kooperatyvu
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiuiiiiiiiimii
lingus
telefonus.
Stovyklos
ūkvedžio
Vlado
Šalkausko
telefonas
APTARNAUJA
LATVIUS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Ir švęsdami šią 48 metų oro banjudėjimui, šalia vartotojų kooyra: 1-313-428-7971.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Vietinė
latvių
kataliku
koloni
gu darbo sukakti, jie dar energmPardavimas ir Taisymas.
ja,
mirus
pernai
ju
kunigui,
iš,
&
J
„DAINAVOS"
Administracija. ,. . .
, . i peratyvu atsirado gamybiniai, o
taip
pat
ir
kredito.
Kooperatyvai
M 1 G L I N A S TV
gai dirba ir nenumato nutraukti! r .
..
„._ ° r
, . niekur negalėjo kito atsikviesti.
KILIMUS IR BALDUS
skiriasi nuo kitu T patarnavimo
Kun.
E.
Statkus,
dirbąs
amerikie-;
2346 W. 69 St., tel. 776-1486
savo
darbą.
Kodėl
Minkai tiek ilgai vargsta
Plauname ir vaškuojame
įmonių, kad pirmoj eilėj jie ten čiu parapijoj ir dažnai pavaduo-;
su šia lietuviško radio programa?
visų rūsių grindis.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIUIU
kina savo nariusduodavo lietuvį sergantį kunigą!
BUBNYS
Atsakymas yra tik vienas — mei
IIHIIIHIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIttIIIIUIII
Toronto "Parama'
įsisteigė Šv. Petro ir Pauliaus parapijoj,
lė savo tėvy tautai ir kalbai. PraTel — RE 7-5168
pasirodė
mokąs
kalbėti
latviškai
į
eitą vasarą Minkai paskyrė tris 1952 m., o dabar jos kapitalas
premijas 500 dol. vertės už ra- yra 29,000,000 dol. Toronte yra Jis dabar priprašytas laiko Mi-į
šinius: Kodėl man garbė būti lie- ir kitas kooperatyvas — Toronto šias latviams sekmadieniais. Jie i
Master Plumbing
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl.
tuviu? Tie trys rašiniai, kurie j Prisikėlimo parapijos, kuris įsis- yra labai jam dėkingi už jo lat-i
Apdraustas perkraustymas
viškus
pamokslus.
(
Mirė
kovo
29
d.,
1982,
sulaukęs
84
m.
amžiaus.
laimėio premijas, buvo atspaus- teigė 10 metų vėliau. Jo kapitalas
Licensed, Bonded, Insured
Įvairių atstumų
Gimė Lietuvoje.
dinti lietuviškuose laikraščiuose. \ yra 19,000,000 dol. Taigi ToronPARAPIJOS RINKIMAI
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Indrė Tijūnelienė, žentas
Kai buvo paskelbta, kad Lietuvos | to lietuviu tie kooperatyvai (kreNaujasis klebonas vasario mėn. \
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte Tel. 876- 1882 arba 376-5996
Donatas, anūkai: Daina, Rasa, Aras ir Nida; duktė Austė
:
pasiuntinybės VVashingtone na- j dito unijos) turi kapitalą ketu- pravedė slaptus balsavimus pales. Karšto vandens tankai. Flood con- iiiiiiiimiiuiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vygantienė, žentas Mindaugas, anūkai Vaiva, Gytis ir Marius; 3
trol.
Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
mai reikalingi skubaus remonto, : riasdešimt aštuonių milijonu. Bet rapijoj, tokių čia nėra buvę apie :
dukterėčios Ona Karpuškienė, Aldona Mališkienė ir Vita
elektra.
Palikite pavardę ir telefoną —
Minkai tuojau pat pasiuntė 1000 i tai labai svarbu lietuviškai veik- 30 metų ar pan. Iš pasiųstu 540
Valadkienė su šeimomis, ir giminės Lietuvoje.
lietuviškai.
Velionis buvo vyras a.a. Emilijos Paliokienės ir brolis a.a. dr.
dol. Visi šie darbai yra tik iš di- į lai. Lietuviškiem reikalam tie balsavimo lapu, (nubraukus bent
SERfiNAS perkrausto baldus ir
SERAPINAS — 636-2960
Vinco Palioko.
delio patriotizmo.
j kooperatyvai jau yra
paaukoję 200 seniai neatsilankančių na
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Priklausė Ateitininkų sąjungai ir Panevėžiečių klubui bei
Šiame sukaktuviniame paren-j virš trijų šimtų tūkstančių dole- riu) beveik 60 proc. dalyvavo rin
dimai ir pilna apdrauda.
kitoms organizacijoms.
gime programą pradėjo Steponas' rių. Jeigu to kooperatyvo šeimoje kimuose. Sudarytos 5 komisijos,
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71
Minkus. Lietuvių kredito koope- gimsta kūdikis, kooperatyvas jo kurios tvarko visus parapijos rei
Telef. — W A 5-8063
Street.
G
Y
V
E
N
I
M
A
S
ratyvo "Taupa" pirm- inž. Ro- vardu įneša 10 dol. Nuo čia pra- kalus, išskiriant religinius. Į
Lankymo valandos trečiadienį nuo 6 iki 9 vai. vak., ketvirta
mualdas
Veitas
pasveikino j sideda jo sąskaitos augimas. Ir dvi pagrindines komisijas, kaip
dienį nuo 3 iki 9 vai. vak.
NA J O K A A
Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 2 d. Iš koplyčios 9
Minkus šios 48 metų darbo su- j visą eilę kitų įdomiu kooperatyvų administr., finansų ir švietimo
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
A. P. BAGDONAS
kakties proga, primindamas, kad veiklai apraiškų papasakojo pre- tarybą, yra išrinkti buvę LB apyl.
D f! M £ S I O !
bažnyčią,
kurioje
įvyks
gedulingos
pamaldos
už
velionio
sielą.
Po
ju darbas yra iš didelės meilės legentas.
pirmininkai.
Tai pirma autoriaus apsaky
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
lietuvių tautai ir kalbai, už ką
T a d .f B o s t o n o
fc
apylinkiu
mų knyga žemaitiškai, kurioje įiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiumimiiiiiniiimmtt
Vietoje gėlių aukoti Ateitininkų Šalpos fondui..
TRUMPAI
visi esame dėkingi.
^
H e t u v i u « T a u p a » 5 n o r s ir
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
j telpa 14-kos gyvenimiškų, įdo
— Žinoma menininkė U. AstPo šios oficialios dalies, prasi- ; ^ ^ į s i s t d g u s i j ^
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
reikalingas
mių pasakojimų. Išleido Kražiš
dėjo linksmoji dalis. Is Nevv Y o r - : 1 ^ K o d ė l k r a u t i , k a p i , t a l ą rienė yra pakviesta S. Balzeko
kių sambūris, Chicago, UI. SpauNuliūdę: D u k t e r y s , ž e n t a i ir a n ū k a i .
ko atvykęs estradines muziKos; k i t i e m s b a n k a m S 5 k a d č i a
« Kult. muziejuje, Chicagoje, pra
i
dė Draugo spaustuvė.
Laid. direkt. Donald A. Petkus, Tel. 476-2345.
ir dainos vienetas * Jinai ir trys k a p i t a l a s e i s l i e t u v i a m s . B e to, vesti velykinių kiaušinių margi
Kaina su persiuntimu $6.95.
gintarai", kurį sudaro Vytautas fc ^ k o o p e r a t y v a s i r proC entus nimo - skutinėjimo kursus.
—
Vakarinio
Mich.
dienraš
Daugirdas,
vadovas
Danute d i d e s n i u s m o k a > n e g u
bankaij
Užsakymus siųsti:
tis The Grand Rapids Press ko
Striogaitė, Juozas Nakutavicius - n e $ j o g^^
mažesnės> 0 visi
DRAUGAS,
^5Jf5 W. 63rd St.
Nakas ir Zenonas Jurys. Kazin ; . ^ . ^ k a i p fc b a n k u o S e 5
^ vo 8 d. ir kovo 13 d. įdėjo du il
Chieago, IU. 60629
kodėl programos knygelėj nepa-; f e d e r a l i n ė s v a l d ž i o s apdrausti, gus str- apie Lietuvą. Pirmasis
Illinois gyventojai dar prideda 42
žymėti gitaristai ir bubninmkas,, T a d a p s i m o k a t a u p y t i s a v 0 k r e . davė amerkt — lietuvio Vytau
et, valstijos mokesčio.
o jie irgi gražiai talkininkavo w - | f c k o o p e r a t y v e (unijoj). Tau- to Skuodžio gyvenimo aprašymą,
sam vienetui. Jie programą pra- pos adresas: Lithuanian Federal
Gegužės 2 d. Motinos dienos
dėjo "Pupų dėdės pastogėj". To Credit Union Taupa, 368 West
iiimmiiiiiiiMiiimimiiiiimifiiiiiiiiiiiii
liau sekė dainos, kaip vadovas vis Broadway, P. O. Box 95, South minėjimas Tautinės s-gos na
muose,
484
E,
4-j
i
gatvė,
So.
Bos
pranešinėjo: Iš 'Konrado kavinės Boston, Mass. 02127.
Mirė 1982 m. vasario 6 dieną ir buvo palaidota vasario 9
ton.
XX amžiaus madona (paveikslas)
netoli Šančių, iš Metropolio, Pardieną
Visų Sielų kapinėse prie Clevelando.
apdovanotas aukščiausia premija
Gegužės
1
d.,
šeštadienį,
—
A.
.izanu daina ir kitos.
N A U J A S
LAIKAS
PASIKEITIMAS
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Kidykui, S.J., lankiusiam velio
tarptautiniame madonų meno festi
Gustaičio "Mėnulio užtemimo"
Šie vienetai yra labai linksmas
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
nę su šventais sakramentais ligoninėje ir namuose, atlaikiusiam
junginys, o tuo savo linksmumu
Vietoje pramatyto Krėvės "Ra- spektaklis.
National Award Amerikos dailinin
laidotuvių pamaldas ir palydėjusiam į kapus. ND Motinos Pagal
jie užkrečia ir žiūrovus. Su tuo ganiaus'* spektaklio, kuris turėjo
kų profesinėje sąjungoje N e w Yor
bos parapijos klebonui kun. G. Kijauskui sukalbėjusiam maldas
Seniausia Lietuvių Radle programa
ke.
Tai puošni dail. POVILO TUZI
pačiu linksmumu jie atliko šo- i įvykti balandžio 3 dieną ir dėl
PAIEŠKOJIMAS
laidotuvių koplyčioje ir Ateities klubui sukalbėjusiam rožinį prie
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN,
NO
monografija, kuri yra didelio
velionės karsto.
kiams muziką su daina. Visi jais | rimtų priežasčių buvo atšauktas, Ieškomas PETRAS PUNDZEVIČIUS,
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
formato ir talpina 28 spalvotas re
Vytauto
(mediko)
brolis,
kuris
pra
Dėkojame
Lietuvių
Fronto
Bičiulių
sambūriams,
Lietuvių
8:00
iki
8:30
valandos
ryto.
džiaugėsi. Tokiems renginiams, gegužės 1 dieną, šeštadienį, bosto
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus
metais Darmstadt'e mirė.
Bendruomenės Clevelando apylinkės valdybai ir Balfo skyriaus
kaip šis, vienetas yra labai ge niečiai turės progą pamatyti A- ėjusiais
Madona.
Kaina su persiuntimu 27 dol
Pradedant
vasario
7
d.,
sekmadieny,
Rašyti:
valdybai pareiškusiems mums užuojautą spaudoje ir už gėles prie
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
ras ir nepamainomas. Tik gaila, Gustaičio "Mėnulio užtemimą", Stasys Šimkus, Flughafenstr 2040,
turėsime
programą
du
kartu
sekma
a.a. Sofijos karsto.
dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir progomis įteikti bet kam: svetimtau
kad jaunimo mažai buvo, o jiems kuris su dideliu pasisekimu prieš
Griebei m, West Germany
Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už aukas šv.
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą Siui ar lietuviui.
kiek
laiko
buvo
pastatytas
Chica
tai ypač turėtų patikti.
Mišioms ir Religinei šalpai, už gėles prie karsto ir užuojautos
paCią stotį WLYN 1360 banga AM
"Jinai ir trys gintarai" jau yra goje. Pagrindines roles atlieka: Jo KURIAM GALUI MOKĖTI
Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd
pareiškimą žodžiu, laiškais ar spaudoje, už dalyvavimą laido
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių
nas
Kelečius,
Laima
Rastenytė
St,
Chicago, IL. Illinojaus gyventojai
tuvių
koplyčioje
ir
palydėjimą
į
kapines.
gastroliavę Baltimorėje, VVorcesiinių santrauka ir komentarai, muzi
D
A
U
G
I
A
U
?
prideda
$1.50 valstijos mokesčio
Ypatingai
dėkoju
visiems
giminėms
visokiais
būdais
padė
tery, VVatorbury,
Hamiltone, ir Bernardas Prapuolenis. Visi,
ka, dainos ir Magdutės pasaka. Sią
PIRKDAMI
NAUJUS
AR
VARTOTUS
jusiems
man
šią
sunkią
valandą.
Nevv Yorke ir dabar Bostone. kurie turi įsigiję bilietus į "Ra- j
programą veda Steponas ir Valentina flIlIlHIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIUIIIIIIIIIIIHI
Minkai.
Biznio reikalais kreiptis j Balganių",
galės
su
tais
bilietais
ma
Šiam sezonui jie dar turi pakvie
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
Nuliūdęs vyras VINCAS
tic
Florists-gėlių
bei dovanų krautuvę.
timus į Baltimorę, San Francis- tyti "Mėnulio užtemimą".
NUO $300 IKI $1.000
502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
co, Los Angeles ir Clevelandą.
PARENGIMAI
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat Kelias į altoriaus garbę
Šokiai buvo premijuojami. Pre
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
J. VAIŠNORA, MIC
Balandžio 18 d. Šv. Petro lie- [
mijų komisiją sudarė Ona Ivašsite taipgi didelį pasirinkimą lietuviš
kų knygų.
kienė, Elena Valiukonienė ir j tuvių parapijos sueiga — reunion
Ark. Jurgio Matulaičio beal:
Chrysler LeBaron Medallion
Lantaną
restorane,
Randolph,
2759
W.
71st
St..
Chicago,
UI.
60629
Aloyzas Astravas.
fikacijos
bylos apžvalga. Gene
2-dr Coupe
•iiiiMmitnitimnitimufiiiiiimtiiiiitiitir
Mass.
RCPESTTNGAI
IŠPILDOMI
RECEPTAI
•
FANNIE
MAY
SAL
ralinės Postuliacijos leidinys
Buvo laimėjimai, pietūs ir ki
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
1989 m.
tokios vaišes. Tad 48 metų Min
Balandžio 18 d. Baltų d-jos BALZLKAS MOTOR SALES
iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiuiiiiiim
CHRYSLER
•
IMPERIAL
D.
KUHLMAN.
B.S..
Registruotas
vaistininkas
ku radio valandėlės sukaktis pa koncertas First & Second Church
Kaina su persiuntimu $1.00.
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
PLYMOUTH • K CARS
minėta gražiai.
Bostone.
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
Gaunama DRAUGE"U WILL LIKĘ US"
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
• T A U P A " GRAŽIAI AUGA
Balandžio 25 d. Laisvės Varpo
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
Lietuviu Federalinė
Kredito pavasarinis renginys So. Bostono 4030 Arditr — V I 7-1515
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
(unija) kooperatyvas veikia gra- [Lietuvių Piliečiu d-jos salėje.
siems prieinamos.
PLATINKITE "DRAUGĄ*
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TELEVIZIJOS

VA LOM

AfA
Dr. BALYS PALIOKAS

E

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

I

M O V I N~G~

PADĖKA
AfA
Sofija Akelaitienė

į

RADIJO PROGRAMA

JAV D R U G S VAISTINE
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bendruomeniniais reikalais. Sek
,1331 N. Lakeside Dr.,
LANKĖSI AUŠRA ZERR
Į Lake Worth, Fla. 33460.
Į JAV LB Visuomeninių Reikalų madienį dalyvavao šv. Kazimiero I
Ant čekių prašoma užrašyti: Tarybos pirmininkė Aušra Zerr misijos lietuviškose pamaldose.
naudojo proga ir gavo šiame mu- Lithuanian Museum Committee. ; keletai dienų buvo atvykusi į St. Atsilankė į Lieteuvių klubą, kur;
Lake Worth, Fla.
ziejuje vietą lietuvių skyriui įreng' Pinigines aukas galėsit taip pat I Petersburgą pas savo
sergantį klubo pirmininko buvo pristatyta j
ti.
Tam
tikslui
buvo
išrinktas
Lie\
nurašyti
nuo
tabu,
gavę
muziedėdę.
Ta
proga
ji
aplankė
kai ku pietuose dalyvavusiai lietuvių
STEIGIAMAS
MUZIEJUS
visuomenei.
K. Gmž.
riuos
LB
veikėjus
ir
pasikalbėjo
jaus komiteto pakvitavimus ir
Lake Worth miestas yra ant tuvių Muziejaus komitetas.
i charter Nr. 739300.
Atlanto kranto į pietus nuo Palm
Lake Worth Lietuvių klubas ir
Lietuvių Muziejaus Komitetas
Beach. Miestas yra senesnės sta Lietuvių Muziejaus komitetas'
tybos, švarus, jaukus ir greitai kreipiasi į visus lietuvius, prašy- S t . P e t e r s b l i r g , F l a .
A. f A. VLADISLAVAI VITKIENEI
augantis. Pagal Chamber of damas pagalbos šiam kilniam
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų. architektą
Comerce duomenis gyventoju tu tikslui įgyvendinti. Apie muzie LB FLORIDOS APYGARDOS
EDVVARDA, jos vyro brolį profesorių BA14 VIT
ri apie 40,000 miesto centre, apie jaus reikšmę kovoje už Lietuvos
SUVAŽIAVIMAS
KŲ
ir kartu aukojame šv. Mišias už mirusios
80,000 gyventoju 15 mylių radi- laisvę nereikia aiškinti, nes kiek
Lietuvių
Bendruomenės
Flori
juse. Iš to skaičiaus nemažą pro vienam lietuviui gerai supran
vėlę.
dos apygardos valdyba šaukia
centą sudaro įvairių tautybių atei tama.
KUN. PRANAS
BALTRUMAS
apygardos suvažiavimą baianviai. Tačiau skaičiumi vyrauja
Mums reikalinga piniginė pa džio 24 d. 1 vai. p. p. Lietuvių
KUN. PIJUS
BRAZAUSKAS
suomiai.
rama ir eksponatai. Mūsų muzie klubo salėje, 4880 — 46th Ave
Miesto sanitarinis aptarnavi- jaus turinys bus ribotas dėl vie- nue North, St. Petersburge. Apy
mas ir požeminio šaltinio vanduo į tos stokos. Tačiau stengsimės pa- gardos valdyba pateiks suvažiavi
labai geras. Lake Worth yra įvai vaizduoti Lietuvos svarbesnę is mui veiklos ibei finansinę apys
Mylimam tėveliui aktoriui
rių specialybių daktarų centras. torijos, kultūros ir ekonomijos kaitą, bus apylinkių atstovų pra
Pagal 1980 metų duomenis buvo raidą.
nešimai ir veiklos reikalų svarsty
A. f A. JUOZUI VALENTINUI mirus,
Eksponatai
reikalingi:
Laisvės
mas. Suvažiavime bus renkama
56 daktarai, 20 dantistų, šešios
dukrai DANGUOLEI VALENTINAITEI, JAV LB Gage
senelių prieglaudos, keletas klini statula, Knygnešio stov. ir Var apygardos valdyba bei kontrolės
Parko apylinkės valdybos pirmininkei, ir kitiems šeimos
go Mokyklos, Lietuvos Vytis ir komisija.
kų ir dvi ligoninės su 450 lovų.
Kryžkelių
koplytėlės
(smūtkenariams
reiškiame gilią užuojautą.
Paplųdimis yra didelis, švarus
6
vai.
vakare
toje
pat
sa'lėje,
turi krautuves, užkandines ir olim liai).
LB MARQUETTE PARKO
APYLINKĖS
Paveikslai, reprodukcijos, pie suvažiavimo dalyviams ir visuo
pinio didumo plaukimo baseiną.
VALDYBA
menei
buv.
"Draugo"
redaktorius
i
Gedimino,
Atlanto vandens temperatūra tin šiniai: Mindaugo,
Kęstučio,
Vytauto
(prie
Juodo- Bronius Kviklys skaitys paskaitą į
kama maudytis ištisus metus,
"Lietuvių uždaviniai tėvynėje iri
nes Gulf srovė yra tik už poros šios jūros), Lietuvos prezidentų, išeivijoje". Kartu įvyks ir kovo-į
mylių. Žvejotojai taip pat nėrai Basanavičiaus, Kudirkos, Mai- jančios Lietuvos spaudos paroda, j
nuskriausti. Turi du žvejojimui I ronio, Kalantos, Lituanikos—Da kurią iš Chicagos atsiveš prele- į
Mūsu kolegai aktoriui-režisoriui
tiltus: vieną ant Atlanto kran- j riaus ir Girėno ir Nepriklauso gentas Br. Kviklys. Visi kviečia- [
te, o kitą Lake Worth ežere. Be į mybės atstatymo signatarų,
mi ypač paskaitoje ir parodoje,
A. f A. JUOZUI VALENTINUI mirus,
to, yra keletas parkų su nesūraus
Visi paveikslai turi būti apie dalyvauti.
vandens ežerais ir ištisos mylios 20 ant 30 cm didumo- Kad pa
išreiškiame šeimai ir artimiesiems nuošir
Apygardos valdyba;
žuvingų kanalų.
veikslai būtų vienodesni kokybe
Pavažiavęs porą mylių į šiaurę, ir dydžiu, prašome laikraščių re
džią užuojautą
atsirandi Palm Beach Worth dakcijas prisidėti prie šio didelio
ANTRAS
KAIMAS
Avenue gražiausiame ir turtin- darbo.
giausiame prekybos ir meno cent
Tautos meno dirbiniai, ginta
re. Aplankyti šią vietą yra patar ro dirbiniai, tautinės juostos, lė
tina. Lake Worth ir kaimynas lės tautiniais rūbais ir Velykų
West Palm Beach turi palankias margučiai.
A.fA.
sąlygas apsigyventi tiems lietu
Prie kiekvieno patalpinto mu
viams, kurie norėtų ekonomiškai
ziejuje eksponato bus pridėta au
Dr. BALIUI PALIOKUI mirus,
ir patogiai įsikurti. Čia namukas
toriaus ir aukotojo pavardės. Kiek
su dviem miegamaisiais kainuoja
vieno eksponato aukotojas gali
gilią užuojautą jo dukroms Austei ir Indrei
pusė to, kaip kaimyniniuose pa
pridėti piniginę vertę siunčiamo
jūrio miesteliuose.
su šeimomis reiškia ir kartu liūdi
daikto ir, gavęs nuo mūsų pakvi
— L a k e Worth lietuvių kolonija
tavimus, gali nurašyti nuo tak
nėra gausi skaičiumi, tačiau ge sų.
ŠALČIAI
LAPŠIAI
rai organizuota ir veikli. Lietuvių
de Sa PEREIRA
MIKRUTAI
Ebponatus prašome siųsti:
klubas buvo įsteigtas 1969 metais Lietuvių Muziejaus
SAIB
Komitetui
seno ateivio a. a- Augūno ir tebe
519 S. M. St. Lake Worth, Ha. Linda Jurgelaitė St. Petersburgo lie
gyvuoja iki šio laiko. Dabartinis 33460
tuvių Vasario 16-tosios minėjime skai
klubo pirmininkas yra Vincas
Pinigines aukas prašom siųsti: to rezoliucijas.
Dovydaitis. Jis energingai klubui Lietuvių Muziejaus Komitetui,
N'uotr. K. Vaičaičio
vadovauja jau keletą metų iš ei
Mielam bičiuliui
lės. Klubas savo veikloje visada
pamini didesnius tautos įvykius.
A. f A.
A. + A. POVILUI VALANTINUI
Paskutinius kelerius metus kaip!
tradicija rengia kūčias.
mirus,
Dr. BALIUI PALIOKUI mirus,
Šiais metais, kaip ir kiekvie-!
žmonai p. KAZIMIERAI, dukrai EMILIJAI KUTKIEdukterims INDREI TLJŪNETJENEI ir DR. AUS
nais, paminėjo Vasario 16 d. Lie- į
NEI ir jos šeimai, sūnui VYTAUTUI su žmona reiškia
tuvos nepriklausomybės atstaty- j
TEI VYGANTIENEI su ŠEIMOMIS reiškiame gi
me nuoširdžią užuojautą,
mo sukaktį. Šia proga Lake Worth j
lią užuojautą ir drauge liūdime.
BRANGUOLĖ IR JONAS PARONIAI
lietuviai nutarė vienbalsiai jam- j
LIUCIJA KAIRIENĖ
žinti Lietuvos vardą auksiniame
ALDONA
GRIŠKIENĖ
ALBINA
DUMBRIENĖ
IRENA KAIRYTĖ
Atlanto krante.
STASE
JAKUBONIENĖ
NIJOLĖ
DUMBRYTĖ
Šių metų sausio mėnesį Lake Į
MEŠKAUSKIENĖ
ANTANAS ČERŠKUS, MD EMILIJA
Worth miesto vadovybė įsteigė:
ALICIJA
RŪGYTĖ
ONA ČERŠKIENĖ
naują miesto muziejų ir pakvietė;
vietos etnines grupes išstatyti sa-:
Mielam prieteliui
vo tautybių vėliavas ir tautinius;
E*
eksponatus. Lietuvių klubas pasi- Į

LIETUVIAI FLORIDOJE

I

Paieškojimai
A u š k a l n i e n ė R u p s l a u k a i t ė Ona,
ir jos -brolis Nikodimas, abu gyvenę
Čikagoje.
D a u j o t a s V a c l o v a s , Vaclovo ir
J u o z a p o s Radavičiūtes sūnus, gimęs
1890 m. Telšių aps.. Varnių valsčiuje.
Godelių kaime. Jo broliai: E d v a r d a s ,
J o n a s , Stanislovas ir seserys Juzefą,
Kazimiera ir Zofija.
J o n a i t i s B a l t r u s , apie 90 m.
a m ž i a u s , gyvenęs 4259 Congress St.,
Čikagoje. Svarbus a p d r a u d o s išmo
kėjimo reikalas.
J u r j o n a s A n t a n a s iš Uždvario
kaimo, jo žmona Rupšytė Julija iš
Užvenių kaimo, ir jų vaikai A n t a n a s ,
Bronė ir Zosė.
R u p š l a u k i s N i k o d i m a s gyvenęs
Čikagoje.
S i r e i k i o J u o z a p o vaikai Bronė,
V l a d a s . Jurgis, Stasys ir J u o z a s , prieš
II k a r ą gyvenę Wood St., Čikagoje.
V a i l o k a i t i s J., gyvenęs So. Oakley
Ave.. Čikagoje.
V e n c k e v i č i u s Č e s l o v a s , gimęs
1924 m. Trakų apskr., Žiežmarių
valsč., Zikaronių kaime. 1941 m. buvo
išvežtas į Vokietiją.
Zagrakalienė Daniūtė Barbora,
J u o z o duktė, gimusi 1890 m. Skaud
vilėje. Gyveno Brighton Park a r Gage
P a r k apylinkėje.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji
maloniai prašomi atsiliepti.
Lietuvos Generalinis Konsulatas
6 1 4 7 So. Artesian A v e .
C h i c a g o , IU. 6 0 6 2 9
T e l e f o n a s (312) 7 3 7 - 8 3 3 4

A. f A. POVILUI BURNEIKIUI
m i r u s ,

j^fefcfž&aisatetafe

Mūsų bičiuliui

A. f A. SIMONUI LANIAUSKUI
mirus,
jo žmoną STASĘ, VAIKUS su ŠEIMOMIS ir GI
MINES giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
LIONĖ IR JUOZAS GIEDRAIČIAI
MARIJA IR JONAS GUOBŲŽIAI
NATALIJA IR STASYS
RAUCKINAI
JONAS SAKAS

A. f A POVILUI BURNEIKIUI
mirus,
žmoną ONA, dukrą ZITA ir Žentą JUOZĄ PET
KUS, sūnų ROMUALDĄ ir anūkėlius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.
ONA IR ANTANAS
ČERŠKAI
BRONĖ IR BRONIUS KVIKLIAI

ONAI

A. f A.
ZAILSKIENEI,

mokytojai, vyr. skautininkei ir didelei Vasario 16 gimna
zijos rėmėjai mirus, vyrą PRANĄ, sūnus ALGĮ su ŠEI
MA ir ARŪNĄ bei visus ARTIMUOSIUS nuoširdžiai už
jaučia ir drauge liūdi
VASARIO

16 GIMNAZIJA

Korp: Giedra narei kultūrininkei INDREI TIJŪNELIENEI ir ŠEIMAI, mylimam tėvui

A. f A. Dr. BALIUI PALIOKUI mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdi
me.
GIEDRININKĖS
KULTŪRININKĖS
ir
VISUOMENININKAS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F.' DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKUS
MARCJLFTTE FUNERAL HOME

žmonai ONAI, dukrai ZITAI su ŠEIMA ir sūnui
ROMUALDUI, skausmo valandoje reiškiu nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdžiu.
JONAS

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 31 d.

TĖVAS IR SUNŪS
2533 V\cst 21 St., C hk.igo
14 10 So. SOth Av., C kero
T ei. 4-0-2345
\ I k M ! \! fOMOBII i \MS STAT\ I!

BVRNEIKIS

Brangiai mamytei

A. f A. VLADISLAVAI VITKIENEI
mirus, mielą EDUARDĄ Ir GIMINES giliai
čiame.

užjau

PRANAS POVILAITIS
ANTOSĖ IR VINCAS POVILAIČIAI
CESt IR EVALDAS VELECKIAI
MONIKA IR HENRIKAS KABLIAUSKAI
ANTANAS IR TERESE KUČIAI

Jaunystės

dienų

draugei

Onutei Juozelskytei - Burneikienei,
mylimam vyrui amžinam poilsiui iškeliavus, reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir liūdime kartu su ja, velionio vai
kais ir vaikaičiais.
Petras ir Irena Vėbrai
Zofija Rukšienė, Romanas

Vadopalas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
JURGIS F. RUDMIN
33l» SO. UTUANICA AVENUE

Tei. YArds 7-1138-M

STEPONAS C. UCK <LACKAW1CZ) ir SOMOS
2424 W. 69th STREET
TeL REpublie 7-1213
1'.028 Southwest Highway. Palos Hills, Illinois
Tei 9744410

Mielam

A. f A. SIMONUI LANIAUSKUI
mirus,
žmonai STASEI, dukteriai REGINAI, sūnums RIMUI,
VIKTORUI ir MARIUI ir jų ŠEIMOMS bei artimiesiems
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
SALIOMĖJA ir HENRIKAS IDZELIAI
MARYTĖ ir VIRGIS VILIAMAI

Mielam draugui
A. f A. POVILUI BURNEIKIUI
mirus, jo žmonai Onai ir vaikams bei
giminėms reiškiame gilia užuojauta,
LIUDAS

<

IR KAZĖ

BIKNEVIČIAI

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE

Tei. LAfayettc 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

TeL YArds 7 1 » I 1

VASAITIS • BUTKUS
1444 SO. 50th AVE., CICERO, ELL.

*

T«l. OLynipic 2-IMS

»

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. kovo mėn. 31 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

X Viktoras Dinūnskis, 'Drau
go' knygyno vedėjas, kovo 27
d. sa\o šeimos ir artimųjų buvo
pagerbtas amžiaus — 75-rių me
tų sukakties proga. V. DiminsJ. A. VALSTYBĖSE
kis yra "Ramovės" įkurto Lais
vės kovų muziejaus vedėjas, Jau — Dr. Kęstučiui J. Valiūnui,
nimo centro valdybos iždinin buvusiam Vliko pirmininkui,
hteigtas
Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
••Mfl^JL* • • *
įsteigtas lietuvių
kas
ir
veiklus
įvairiose
lietuvių
New
Rachelle,
N.
Y.,
ligoninėje
x Vysk. Vincentas Brizgys
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65th Ptace, Chicago, IL C0629
visiems senatoriams ir kon- organizacijose. Pirmiau jis su kovo 9 d. buvo padaryta sunki
gresmanams, kurie kalbėjo apie šeima gyveno Argentinoje, o operacija. Ligonis pamažu svei
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ŽDJIMUŽfcLfc
vėl pavergė mūsų mylimą Lie Jis yra geras berniukas, nieką-1
Lietuvą ar Lietuvos reikalus paskiau persikėlė į JAV ir ap ksta, nes operacija buvo sėk
mingai
padaryta.
Dabar
jau
sigyveno
Chicagoje.
Nepriklauda nevartoja blogų žodžių.
tuvą.
Vasario 16-tosios proga parašė s o m o e
Vėjas sniego neatpūtė,
Penkiems kareiviams reikėjo
gydosi
namie
gydytojų
ir
žmo
abar
iš
I
J
Lietuvoje
buvo
karinin— Mama, rytoj išgirsi iš jo į
Vaida
šnipaitė,
po asmenišką laišką,
Gyvuliukai
dar
lauke.
persikelti
per upę. Tilto nebu
nos prižiūrimas, bet dar turės
Bostono lit. mokyklos kas tau nepatinka, aš jau jį iš
daugelio senatorių ir kongres- kas, pasiekęs kapitono laipsnio.
Nors ore jau šalta,
vo, o upė gili. Vienas kareivis
mokiau, — paaiškino Bronius.
Viii sk. mokinė.
manų gavo atsakymus su paža Sveikiname ir linkime dar ilgai! ilgesnį laiką pasilsėti.
Bet labai, labai gražu.
Į
pamatė už krūmų du berniukus,
dais ir ateityje ginti Lietuvos darbuotis prie lietuviškos kny
— Dail. Kazimiero žoromskio
i
bežaidžiančius
valtelėje. J i buvo
gos.
Tykus vėjas, šaltas sniegas,
ŽIEMA
KARDUOMENfiJE
reikalus.
tapybos darbų paroda bus Pace
; tokia maža, kad
joje galėjo
Kyla dūmai iš kaminų.
Praėjo ruduo ir žiema stai
X
Nijolė
Balzarienė,
veikli
Į
universiteto
patalpose
New
YorLeitenantas
tikrino
kareivių
i
plaukti
tik
du
berniukai
arba
X Indrė Rudaitytė, Lionė
Nors žiemužė šalta, tyki,
giai atsirado. Sniegas lyg bal
ke.
Paroda
atidaroma
balandžio
skautininkė.
pažadėjo
pavasa
Stankutė ir Rūta Tamulionytė,
tas pūkas užklojo lauką, kelią drabužius. Tarp sumestų vieno vienas kareivis. Vis tik, pasinau
Bet labai, labai gražu.
šį pavasarį baigiančios Mount riškai - velykiškai išpuošti Jau 13 d. ir tęsis iki gegužės 8 d.
ir mišką. Eglių šakos pilnos kareivio sudėvėtų drabužių rado dodami ta valtele, visi kareiviai
Ta
proga
yra
išleistas
gražus
nimo
centro
didžiąją
salę
vely
Rytas
tykus
ir
saulėtas.
Assisi akademiją Lemonte, pa
sniego linksta prie žemės. Vai knygų ir paprašė pasiaiškinti. persikėlė per upę. Kokiu būdu?
Bet dar vėjas nenustojo,
— Leitenante, tos knygos yra (10 taškų).
ruošė garsinį skaidrių montažą kiniams pusryčiams, kurie bus parodos katalogas su spalvotais
kai čiuožinėja ant užšalusių
paveikslais ir dailininko nuo
Žiemužėlė krinta, krinta,
nešvarios,
todėl jas laikau tarp*
apie Chicagos lietuvių kultūrinį balandžio 4 d.
upių, o kai šalčio nėra, lipina
trauka.
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Krinta
ant
viso
pasaulio.
gyvenimą, kuris susilaukė iš
x "LKDS Biuletenis" balan
sniego senį. Kiekvieną žiemą nešvarių baltinių, — paaiškino
skirtinio dėmesio ir įvertinimo džio mėnesio 33 Nr. pasiekė — Ona Strimaitienė, ilgą lai
sniego daug prisninga, šią žie kareivis.
Vienas Lietuvos karininkas
Saulė Kliorytė,
ne tik jų mokykloje, bet ir piet redakciją. Biuletenis informa- ką gyvenusi Elizabeth, N. J.,
į nepriklausomybės kovų metu
Los Angeles lit. m-los mokinė. mą jo mažai buvo.
IJLETUVTU TAUTOSAKA
vakarinio rajono aukštesniųjų cinis, bet per mažai liečia savo į vyrui miros ir vaikams tarnybiš; buvo nušautas a n t tilto per Ne
Aleksandra
žemaitaitytė,
("Saulutė").
mokyklų sociologijos - istorijos organizacinę veiklą. Informaci-' kai išsiskirsčius, pardavė savo
Bažnyčioje barstomi pelenai, muną. Parašykite to karininko
Montrealio lit. m-los mokinė.
mokslinių darbų varžybose. Jų ja apie Vliko tarybos posėdį,! namus ir išsikėlė į Putnam,
gauti sudeginus praeitų metų ! vardą, pavardę ir miesto DavaKanada. ("Liepsna").
darbas, pavadintas "An Expe- mintys Vasario 16 proga iš sve-jConn., kur yra daugiau lietuvių,
LIETUVIUKAI —
verbas. "Pas didįjį altorių ant dinimą. prie kurio buvo t a s til
rience in Lithuanian Culture", timo laikraščio ir t. t. Būtų ge-! 0. Strimaitienė yra buvusi VliLIETUVIŠKAI
stalelio gulėjo labai didelis pun tas. (5 taškai).
SNIEGAS
bus demonstruojamas gegužės | rai gauti platesnės informacijos j ko tarybos narė
das, surištas visokių imedžių
Lietuviukai namuose kalba lie
Sniegas krinta, krinta
15 d. centrinėje miesto bibliote iš savo veiklos. Biuletenį admi
žalių
šakų . . . Atėjo zakristijo
tuviškai, skaito lietuviškas kny
Ant
žalių
laukų.
KANADOJE
koje šių metų Chicagos Metro • nistruoja Jurgis Inčiūra.
nas ir verbas paėmęs nešė pakagas, dainuoja lietuviškas dainas,
Puošia klonius
istorijos mugėje.
voti.
Aš greitai prisiartinęs pa
Sol. Ginos Capkauskienės j priklauso skautams, eina į lietuX Kun. A. Grauslys, D. Kvi
Ir gražius miškus.
;
klausiau
jo, kam jos bus ir taip
X Kun. Jonas Borevičius, SJ, klytė, Antanas Kuras. Klaudi koncertas rengiamas Toronte, i v i š k ą mokyklą ir šoka tautinius
daug. Jis atsakė: jas, d a b a r
Sniegas krinta, krinta,
išvyksta pastoraciniams dar jus Adomaitis, visi iš Chicagos, Kanadoje, balandžio 4 d., sek- § 0 kius. Su visais lietuviais kalpašventintas,
padėsiu į atsakan
,
madienįKoncertas
bus
Lietuj
^
lietuviškai.
Gražiai ir baltai.
Da
bams : ves rekolekcijas Apreiš-1 atvyko į 1>raugą" ir įsigijo
čią
vietą
ir
tegul
bus iki kitam
vių namų salėje. Taip pat savo
Apklojo jau miškus - laukus
kimo parapijoje Brooklyne, X. naujausių leidinių.
Kristina šiupinytė,
papelčiui (Pelenų dienai), o t a d a
Paklode gražia, balta.
poeziją skaitys poetas Henrikas Į
Y., Hot Springs, Ark., lietu-i
Clevelando "Mūsų žingsniai"
X Vida Tumasonienė, Palos Nagys iš Montrealio. Koncer
sudeginsiu
ir padarysiu pelenus
viams. dalyvaus Lietuvių Ben
— "Vaikų pasaulyje".
Ramoną Mačytė,
Park, m., Antanas Gaška, L tą rengia sol. G. capkauskienės j
dėl barstymo tą dieną žmo
druomenės 30-ties metų minėji
Hamiltono "Vysk. M. Valan- nėms į galvas". ("Katalikas"
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Bulikienė. Valentina Šerkšnas, dainų plokštelei leisti komite- i
me ir kultūrinių premijų įteiki
i
čiaus"
lit.
m-los
mokinė.
Kana
PADEKIME
LIETUVAI
Chicago, UI., aplankė "Draugą" tas.
nr. 19, Chicago, 1902 m.).
Sudarykite žodžių laiptelius.
mo šventėje Detroite. Į Chicada.
("Mūsų
kūryba").
ir įsigijo naujausių leidinių.
Vasario
16-toji
y
r
a
Lietuvos
Visi žodžiai turi prasidėti raide
gą grįš tiktai balandžio pabai
— "Tėviškės Žiburių" spau
nepriklausomybės
šventė.
Ne
Pelenų
dieną
—
visas
sausas
"N"; Kiekvienas sekantis žodis
X Aldona ir dr. Raymond dos balius Toronte rengiamas!
gojeJUOZAS NAUJALIS
priklausomybė
buvo
paskelbta
pasnikas.
Galima
mėsiško
valturi vieną raidę daugiau, kaip
17 d.,
šeštadienį,
x Mar. Astraitė - Currier, au Cerškai, Birmingham, Mich., j balandžio
Lietuvos
Tarybos.
Po
22
metų
Jis
laikomas
lietuvių
muzikos
I
gyti
tik
tai,
kas
yra
užsilikę
per
prieš einantis. Už kiekvieną žo
gusi ir mokiusis Grand Rapids, mūsų nuoširdūs rėmėjai, pratęs- j p r o g r a m ą atliks vokalinis Chi- Lietuva vėl prarado savo laisvę. tėvu. Būdamas Kauno katedros | užgavėnes tarp dantų. (Balsių
dį gausite po vieną tašką.
Mich., nuo pat jaunystės stovy- I dami prenumeratą, atsiuntė ir; cagos vienetas '"Vaiva", vado Šiandien yra mūsų pareiga jai vargonininku, 1898 m. buvo su-1 km., Šilalės vlsč.).
kiavusi Dainavoje, kaip stovy-' 25 dol. auką savo dienraščio; vaujamas muz. Fausto Strolios. padėti. Gyvendami Amerikoje daręs slaptą lietuvių chorą. Jis,
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klautoja. kaip seselių vedamų; paramai. A. ir dr. R. Čerškus! Bus taip pat ir menininkų Sau mes galime jai padėti kitiems labai mylėjo savo tėvynę. Pa-, ^ ^ 1 ^ ^ ^^i^
lydimL
stovyklų vadovė ir dabar, gyven- i skelbiame garbės prenumerato liaus Jaškaus ir Birutės Dilku- papasakodami apie Lietuvą, o žindamas lietuvių dainų grožį |
Parašykite dešimt žodžių, ku
.
ė
j
o
&
n
a
m
ų
n
a
m
u
s
J
i
e
p
aprariais,
o
už
auką
tariame
ačiū.
tės
Batraks
paroda.
Bilie
dama Texas, atvežanti savo vai
svarbiausia turime jos kalbą norėjo, kad lietuviai savąsias j ^
^ e f c o ^ į lyg žydai ir kal rie prasidėtų raide "A". Žodžiai
tus reikia įsigyti iš anksto lai
kus į Dainavos stovyklas, šiais
septynių raidžių, kurių vidurinė
mokėti. Vasario 16-tą galime damas ko plačiausiai dainuotų'
kraščio administracijoje.
boję nudavinėja (pamėgdžioja) raidė visą laiką būtų " e " ir kar
metais ves lietuvių kilmės vaikų
pakalbėti apie Lietuvą angliš ir didžiuotųsi lietuviais esą. Ne
žydus. Atėję į grįčią (kambarį) totųsi visuose žodžiuose. Pvz.:
stovyklinę programą. Dainavoje. !
koje mokykloje. Šią dieną ren žiūrėdamas į to meto pavojus,
šneka nebūtus daiktus ir daro Adr-e-sas. žodžiai turi būti var
Stovykla vyks nuo rugpiūčio 8 i
kamos aukos įvairiem laisvini savo dainomis ir giesmėmis tar
pasiūlymus. Galų gale kaulija tojami lietuvių kalboje. Už kiek
iki 15 dienos.
mo darbam. Mūsų lituanistinė navo Lietuvai. Iš to slapto cho
(daro pastangas) ką nors gauti: vieną žodį gausite po vieną
i
je mokykloje taip pat renka ro išaugo daug gerų muzikų ir
x S. simoliūna*, Justinas Į
snapso (degtinės), valgomų dai tašką.
mos aukos. Mes, lietuvių jauni dainininkų. Buvo įsteigęs var
Preibys iš Detroito, A. Yankus,,
ktų, pinigų, o ypač Užgavėnių
mas, padedami tėvelių, mokyto gonininkams kursus, kurie ilgai
Rochester. N. Y., A. Ragelis, Į
"plincių"
(blynų). (Palanga).
VEIKLI MOTERIS
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jų, organizacijų vadų, ruoški niui pasikeitė į muzikos mo
Gulfport. Fla.. F. A. Grigaitis, į
ATSAKYMAS
mės
užaugti
susipratusiais
lietu
kyklą. Po to toji mokykla ta
Phyllis Schlafly, rašytoja, pa
Amsterdam. N. Y.. A. J. Dorn,
A-a-a
Ką
Juozukas
čionai
pa
skaitininke, radijo kalbėtoja, viais. Lietuva turi būti laisva. po pirmąja Lietuvos aukštąja
Sūnus dabar turi 23 metus
Corning, N. Y., užsisakė naujau
Kiekviena tauta nori būti laisva. muzikos mokykla — konserva matė Vidury kambario stovėjo amžiaus.
pradėjo
akciją,
kad
valdžios
bi
sių leidinių.
torija Yra sukūręs daug dai aukso ir sidabro obuolėliais, švie
bliotekos turėtų daugiau gerų
Tauras Bublys,
x B. Andrašiūnas, Milwaukee,
nų ir giesmių melodijų. Iš dai siais .paukšteliais ir visokiais daik
knygų. Ji vadovauja vadina
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Clevelando
Šv.
Kazimiero
lit.
tais, kurių nė vardo negalėjo ži
Wisc.. užsisakė plokštelių ir pri
nų
galėtume
paminėti:
"Lietu
mam Eagle Forum. turinčiam
ATSAKYMAS
mokyklos mokinys.
dėjo auką. Dėkojame.
va brangi" — "Užtrauksim nau noti, papuošta miško eglė. Visa
30.000 narių.
Šie paukščiai vadinasi Ccarją giesmę, broliai" ir kt j i j eglė nuo galybės mažų žvakelių
x Jonas Kernagis, Chicago,
spindėjo ir kaip orarykštė mainė let Tanager. Jų yra Ameriko
LIETUVA
—
JAUSMAS
PERŠVIETIMUS
giesmių:
"Pulkim
ant
kelių"
ir
UI., apsilankė "Drauge", pratę
sIRDYJE
INSPEKTUOS
JLaetuvoje neužtinkamas.
daugiau. Jis gimė 1869 m. — si nuo sidabrinių siūlų, kuriais jos je.
sė prenumeratą ir įteikė 10 dol.
žalios
šakos
buvo
nupainiotos.
Raudonos spalvos, juodais spar
auką Labai ačiū.
Lietuva yra įdomi istorija, li mirė 1934 m.
Planuojama įvesti nuostatą,
St. Petersburg, Fla., Lietuvių klubo
Kumečių vaikai, o jų tarpe mūsų nais ir juoda uodega. Patelė
teratūra, geografija,
liaudies
Iš Ottavos Kt. m-los laikraš- Juozukas, žiūrėjo ir negalėjo atsi
X JAV LB Vidurio Vakarų pirmininkai: kairėj — Adolfas Arma kad būtų griežčiau tikrinami
gelsvai žalsva. Gieda panašiai
lis, naujas pirm., ir Albinas Karnius, peršvietimų įtaisai ir juos ap dainomis, šokiais, legendomis, i tėlio "Trupinėliai".
Kanada.
džiaugti, nejuto nei šalčio, nei kaip strazdas (robin), Kai ku
Apygardos valdybos ruošiamo buvęs ilgametis klubo pirmininkas.
tarnaująs personalas, šioje sri tradicijomis ir t. t. — visa, kas
vėjo, kur perėmė jo menką kūną: rie žmonės jį vadina Firebird.
je vakaronėje balandžio 2 d.,
Nuotr. K. A.
yra perduota per generacijas
tyje
net
ir
Chicagoje
pastebėti
DR
VfSL
Į
NERINGA
viskas pavirto į akis.
penktadienį, 7:30 vai. vak.. Jau
Nedideli paukščiai 6^8 inčių il
šeimose.
Yra
sunku
išreikšti,
apsileidimai,
kurie
gali
pakenkti
X Juozas Puodžiūnas, WaterLazdynu
Pelėda
nimo centro apatinėje salėje.
gumo. Randami miškuose. Mai
Kai ateis mano atostogos, aš
;
nes tai jausmas širdyje, meilė
(Iš Stebuklingoji tošelė) tinasi vaisiais, vabzdžiais ir gė
važiuosiu
Kandidatus į L B X-ją taryba ir būry. Conn., atsiuntė kartu su sveikatai,
į geringą. Vakrašto, niekada rematvto. n e - | S !
PLB VI-jį seimą visuomenei prenumeratos mokesčiu ir 17 rol. 1i UŽSIDARĖ "PARYŽIAUS"
u treči
lėmis. Mėgsta uogas, ypač vyš
lankyto. bet aprašyto ir pasą-! ***** >
* k a r t * ** an
auką
už
kalėdines
korteles
ir
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pristatys žurn. Jurgis Janulai
nias.
a t i n k a ten
RESTORANAS
koto labai daug. Lietuviai Ka- j P
stovyklauti. Suvatis. Kviečiami visi čikagiečiai kalendorių. Labai dėkojame.
0
(2iūrėkite brėžinėlį). Atsaky
* "*<*
^ ^
Chicagoje nuo 1963 m., 1300 nadoje laikosi savo tautybės! ™ V *"**
dalyvauti ir išgirsti kandidatų
x Jonas Paronis, Chicago, 111., i N. Astor St., veikęs "Maksim
GALVOSŪKIO NR, 108
kite į šiuos klausimus. Ui kiek
kos.
stipriai mintyse ir širdyse.
nuomonę.
(pr.). skautų organizacijos darbuoto
Antrąjį stovyklos savaitgalį vieną teisingą atsakymą gausi
ATSAKYMAI
į Paryžiaus" restoranas, garsėAldona Remeikaitė, ! mes visada važiuojame į Patnajas,
atsiuntė
20
dol.
auką
už
ka
te
po
vieną
tašką
1)
Kuri
JAV
x Religinio susikaupimo die
Piešinyje vaizduojama klauno
jęs skaniais valgiais ir aukšto- J
Toronto Aukštesniųjų litua mą. Tai įdomiausia stovyklavi valstija yra vaizduojama pieši
na Ateitininkų namuose šiemet lėdines korteles ir kalendorių. mis kainomis, kovo 27 d. uždagalva,
žodžių reikšmės: 1) va
nistinių kursų studentė. Kana mo diena: iškyla ir gegužinė. nyje? 2) Tos valstijos sostinės
bus Verbų sekmadienį, balan Labai ačiū už paramą.
za,
2)
kėdė,
3) radio, 4) kilimas,
rvtas.
Rytą čia būna šv. Mišios, o vė pavadinimas? 3) Apytikris gy
da. ("Mūsų pasaulis').
džio 4. Konferencijas ir pokal
X Antanas Skeivelas, Chica
PASITRAUKS SESERYS
liau atliekame šventės progra ventojų skaičius? 4) Kokį že 5) stalas. 6) krosnis, 7) pagal
bius praves kun. Juozas Vaškas. go, 111.. apsilankė "Drauge" ir
LIETUVA LAISVĖJE
mą: šokame, dainuojame, vai mės plotą užima? 5) Kelintoji vėlė, 8) šluota. 9) paveikslas,
MIC. Kadangi vietoje bus duo įteikė 30 dol. jo stiprinimui.
Iš Alexine Learning Center,
IR NELAISVĖJE
diname. Programai pasibaigus, iš eilės įstojo į Uniją? 6) Įstoji 10) užuolaidos, 11) telefonas.
dami pietūs, norintieji susikau Labai ačiū už gražią paramą sa- esančio LaGrange priemiesty,
mes galime eiti kur norime ir mo data (metai, mėnuo, diena) ? 12) televizija.
Visos
tautos
nori
būti
nepri
pimo dienoje dalyvauti, prašomi vai spaudai.
1 nusprendė pasitraukti Šv. Juo
daryti ką norime, žaidžiame, 7) Keli JAV prezidentai gimė
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iš anksto registruotis telefomi
zapo seserys, nes toje mokyk- klausomos, bet Lietuvai tai yra vaišinamės. Vakare autobusu toje valstijoje? 8) Kraštas kal
ATSAKYMAS
x Katrina Kronkaitis (Mrs.), loję sumažėjo moksleiviai — sunku. Kai carinė Rusija paver
434-0298 arba 246-5390. Ren
sugrįžtame į gražiąją Neringą. nuotas ar lygus? 9) Ar prieina
New
Haven.
Conn.,
prie
prenui
kasi prieš 10 vai.
(pr.).
tėra 181, kurių 81 gyvena ben gė Lietuvą, jie norėja išnaikinti
Sakinys parašytas atvirkš
Trečioji stovyklavimo savaitė prie jūros ar vandenyno? 10)
meratos pridėjo ir 10 dol. auką. drabuty, kiti ateina iš namų.
lietuvių kalbą, papročius ir ti
čiai,
skaitant iš dešinės į kairę:
X Suimy Hilis, Floridoje nau Labai dėkojame.
kybą. Bet lietuviai nepasidavė, yra laisvesnė: ilgiau pamiega- Valstijos pasirinkta gėlė ir "Kas gerai dirba, t a s gerai ir
joje lietuvių kolonijoje galima
STUDENTŲ DARBU
nes jie mylėjo savo kraštą ir me (iki pusės devynių) yra dau paukštis? Atsakydami į antrą valgo".
x Antanas Osteika, Warren.
PARODA
labai lengvomis sąlygomis įsigy
kalbą. Rusai uždraudė spaus giau iškylų ir šiaip laisvesnio klausimą, pažymėkite keletą tos
Mich., Simas Kontrirr 3, Or-,
laiko.
valstijos didesnių ar žymesnių
ti maisto krautuvę — "super
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Mokslo ir pramonės muzieju- dinti lietuviškas knygas ir laikmond Beach. Fla., Vincas Mont
miestų pavadinimus.
market". Dėl informacijų skam
Aušra Lėlytė,
ATSAKYMAI
vila. So. Boston, Mass.. St. Mi- je. Chicagoje, vyksta studentų 1 raščius, bet ir vėl lietuviai neRochesterio lit. m-los mokinė.
binkite Mariui Kieiai 737-1717.
neika, Centerville, Mass.. Jurgis mokslo darbų paroda. Keturių pasidavė: Prūsų mieste spaus
Vietoje čia surašytų žodžių
("Lituanistinis švietimas
(sk.).
Bradūnas. Bdgemera. Md., Jo geresniųjų darbai parinkti Chi- dino knygas ir laikraščius, ku
gali
būti ir kiti, kurie atitinka
Rochesteryje").
nas
Balnius.
St.
Petersburg
\
riuos
slaptai
knygnešiai
įnešė
j
duotam
uždaviniui:
cagą reprezentuoti Tarptauti
X Dengiame ir taisome viso
1) Ananasas, 2) Bedarbis, 3)
rūšių stogas. Už savo darbą Beach. Fla., Kazys Sadauskas,' nėje mokslo ir inžinerijos paro Lietuvą. 1918 metais vasario
BLOGI ŽODŽIAI
Cukrus, 4) Čigonas, 5) Dėdie
garantuojame ir esame apdraus- Baltimore. Md., Zenonas Obeli- doje, kuri vyks gegužės 10-14 16 dieną Lietuvos Taryba Vil
Kartą mama paklausė savo
nė. 6) Erelis, 7) fimėjas, 8) Fo
ti. Skambinkite Arvydui Kieiai nis, Cleveland. Ohio, visi įvairio- d. Houstone. Dabartinėje paro niuje paskelbė Lietuvą Nepri
tografas, 9) Gedulingas, 10) Iš
fcri. 434-9655 arba 737-1717. j mis progomis atsiuntė po 7 dol. doje dalyvaujantiems paskirta klausoma valstybe. Bet, 1940 sūnų Bronių, kodėl jis nemėgs
vidinis.
metais birželio 15 dieną rusai ta žaisti su kaimyno berniuku.
daugiau kaip 500 premijų.
(sk.). t a u k ų Labai ačiū.
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