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juk būtent dabartinis gru2inų
istorinio b e i mitologinio
romano atgimimas, inten
syvus sulapojimas, pasau
linis, gali sakyt, skrydis vėlgi
verčia mane, kaip kritiką,
daug rūsčiau pažvelgti į
šiuolaikinę lietuvių prozą, kur,
deja, nė su žiburiu nerasi bent
truputuką įspūdingesnio kūri
nio apie mūsų tautos istoriją,
artimesnę a r tolimesnę jos
praeitį"
( „ L i t e r a t ū r a ir
menas", 1981, Nr. 28).
Kartūs, bet teisingi žodžiai!
Dabartinėje Lietuvoje negali
būti sukurtas tikras istorinis
Į Floridos Kennedy Erdvės centrą jau buvo atvež
romanas, nes mūsų literatūra
kuris nusileis ne Kalifornijos dykumoje, bet sugrįš
tas
antrasis daugkartinio naudojimo erdvėlaivis
į Floridos erdvės centro aerodromą, kur baigia
nėra lygiateisė su rusų litera
„Challenger". Jį atvežė didysis Boeing 747 lėktu
mas įrengti naujas nusileidimo takas. Pirmąją
tūra, nėra laisvės mintims
vas. „Challenger" bus pirmas erdvės „keltas",
kelionę erdvėlaivis turės sausio mėn.
reikšti, nėra ryšio su pasauli
ne literatūra.
Jeigu m e s sakome, kad
Lietuvoje nėra gero teatro,
išskyrus Panevėžio, tai gerai
suprantame, kad pastarajam
didžiulę įtaką padarė režisie
rius Miltinis, nepriklausomos
— Libano konflikte svarsto
Lietuvos laikais galėjęs pla
m
a
s
tarptautinės
taikos
Lietuvoje po 1945 m. be A. čiai susipažinti su pasauliniu
C a p e C a n a v e r a l . — Į Flori tyti erdvėje didelę stotį — priežiūros kariuomenės įvedi
Vienuolio istorinės apysakos teatru. Tas pat yra ir su litera dos erdvės centrą jau atvyko
laboratoriją, kurioje nuolat mo planas. Sakoma, kad JAV
„Kryžkelės", du kartus išė tūros bei lietuviško istorinio a n t r a s i s
erdvės
„ k e l t a s būtų, pasikeisdami, keli astro vyriausybė sutinka atsiųsti
jusios P. Tarasenkos knygutės romano Ūkimu. Nėra sąlygų „ C h a l l e n g e r " ,
k u r i s t ę s nautai.
800 marinų, kurie padėtų
„Pabėgimas" ir V. Mykolai- vystytis!
ateinančių metų sausio 19 d.
Sekmadienį
s u g r į ž ę prižiūrėti palestiniečių karei
čio-Putino „Sukilėlių" (veikalo
„Columbia"
e r d v ė l a i v i o a s t r o n a u t a i Mattingly ir vių išvežimą iš Beiruto.
Netiknėra sąlygų kurti isto
rašytojas dėl partinių kritikų rinį romaną, bet neleidžiama p r a d ė t u s žygius į erdvę.
Hartsfield savo pareiškimuose
— Libano pareigūnai patvir
trukdymų nesuspėjo užbaigti) netgi
pakartotinai
išleisti Sekmadienį, J A V Nepriklau dėkojo
visiems mokslinin- tino, kad Izraelio inžinieriai,
iš Lietuvos istorijos nieko gero senuosius istorinius romanus.
somybės dienos proga, dau kams ir mechanikams, kurie atvykę s u miesto planais,
nebuvo išleista. (Nesuminėjo Jeigu priešrevoliuciniai rusų giau pusės milijono žmonių
pastatė „Columbia". Tai esan išjungė elektrą
ir vandenį,
me J. Mačiulio pseudoistorinio istoriniai romanai, kaip matė suvažiavo į Edward karo
ti pati geriausia skraidymo tiekiamą vakarų Beirutui, kur
romano „Troškulys", nes jis me, plačiai leidžiami, tai lietu aviacijos bazę stebėti, kaip
mašina, kuria juodviems teko laikosi palestiniečių vadai ir
tik iškraipo Lietuvos istoriją). viškiems ikitarybiniams isto nusileis iš erdvės, po savaitės
k a d a skraidyti. Houstono apie 6,000 kareivių.
Ne veltui lietuvių literatūros riniams
romanams
kelias skriejimo apie Žemę, erdvėlai Johnsono vardo Erdvės centro
— Birželio mėn. Amerikos
kritikas rašytojas A. BuČys užtvertas. Pirmasis lietuvių
vis „Columbia". Iš savo rančos skraidymų direktorius Harold
bedarbių nuošimtis liko t a s
TSRS rašytojų VII suvažia istorinis romanas — A. Pieta Kalifornijoje atskrido prezi
Draugho pasakė, kad šis skry pats — 9.5 nuoš. Labai pakilo
vime 1981 m. liepos mėn. rio „Algimantas" paskutinį dentas Ronald Reagan su
dis buvo sėkmingiausias iš jaunų negrų bedarbių nuošim
teisingai pasakė: „...Šiandien kartą buvo išleistas 1940 m. žmona Nancy. Tarp kviestinių
visų turėtų skridimų. Atlikta tis ir siekia 52 nuoš.
reikia kalbėti apie giluminius, Dabar pakartoti jo leidimą svečių buvo daug buvusių
viskas, kas buvo numatyta
— Izraelio premjeras pasky
aktoriai:
labiau pasislėpusius, ne visad bijomasi, — buk tai įžeidžia astronautų, filmų
atlikti, nebuvę jokių sutriki rė naują ministerį be portfelio
lengvai ir logiškai įrodomus rusus, vadina juos „masko Frank Sinatra, Bob Hope,
mų. Vienu metu buvo „užšalu Ben Porat, kuris neseniai pasi
literatūrinius procesus bei liais". Keista logika! Pats caras Dinah Shore ir kt. Dalyvavo
sios erdvėlaivio sandėlio du traukė iš savo nedidelės parti
reiškinius.
Hrantas
Mate- leido išleisti šį romaną, o daug abiejų partijų politikų,
rys. Erdvėlaivį tenka vartyti jos i r į s i j u n g ė į L i k u d a
valdovai jame sen. Barry Goldwater, Calivosianas, kiek žinau, nėra lan dabartiniai
erdvėje, atsukant tai vieną, tai
— J a u n a s Lenkijos lakūnas
kęsis Lietuvoje, bet argi a š , mato kažką baisaus. Taip ir fornijos gubernatorius Jerry
—
kitą
šoną
j
saulę.
Pavėsyje
su žmona i r 3 metų dukrele
kaip l i t e r a t ū r o s k r i t i k a s , belieka leisti jau gal dešimtą Brown.
esanti
laivo
dalis
sušąla
iki
200
pabėgo malūnsparniu į Austri
vertindamas lietuvių rašytojų kartą čekisto A. Gudaičio„Columbia" nusileido minu laipsnių žemiau nulio, o saulės ją. J i s laimingai perskrido
kūrinius apie dabartinį lietu Guzeveičiaus superpseudoisto- tės tikslumu. Žmonės sukėlė
kaitinama dalis įkaista iki 200 visą Čekoslovakiją, išveng
višką kaimą, galiu ištrinti iš rinį romaną „Kalvio Ignoto milžiniškas ovacijas. Astro
l a i s p n i ų . Durų atidarymo damas radaro stočių.
savo atminties, išbraukti iš teisybė".
n a u t u s pasveikino
prezi mechanizmas ėmė veikti, kai
— Egipto prezidentas Musavo kriterijų sistemos tą
Visa t a i verčia būkštauti, dentas Reaganas, pasakęs, buvo pakaitintas, paaiškino barakas priėmė Irako pakvie
tragišką dvasinę įtampą ir didį kad ir „Lituanistinė biblio kad t a i geriausia dovana
Hraugho.
timą dalyvauti
neprisijun
žmogišką susirūpinimą, kuris teka", iki Šiol pastoviai leidusi Amerikai, jos 206 metų gimta
gusių
šalių
vadų
apžavi m u s ir jaudina. H. mūsų senuosius raštus, gali dienio proga. Savo trumpoje
konferencijoje. Netikėta žinia
Matevosiano kūriniuose apie būti uždrausta. Kaip pranešė kalboje prezidentas pareiškė,
JAV-bių protestas yra tai, kad I r a k a s Egiptą pa
jo gimtąjį armėnišką kaimą? „Alma M a t e r " , sulaikyta kad vyriausybė skirs erdvės
kvietė.
Tikrai negaliu. Nesu taip pat išleisti Kojelavičiaus „Lietu tyrimams nemažą
dėl „Soviet Life'
dėmesį.
— Domininkonų t preziden
girdėjęs, kad Lietuvoje būtų vos istorija" ir „Dusburgo Laimėjimai erdvėje tarnaus
tas
Antonio Guzman nusi
žurnalo
viešėjęs Otaras čiladzė arba, kronika".
Amerikos žmonėms ir jų
šovė. Jis buvo 71 metų, gegu
sakykim, Cabuas AmiredžiTai apie kokį lygiateisiš s a u g u m u i , p a s a k ė
prezi
žės mėn. pralaimėjo rinkimus
„Soviet
Life",
Sovietų
Sąjun
bis, jų naujieji romanai dar net kumą literatūroje g a l i m a dentas. Jis užsiminė apie
gos ambasados leidžiamas ir turėjęs nemalonumų šei
neišversti į lietuvių kalbą, bet kalbėti?
„pastovų
buvimą
erdvėje".
p
Skaidm
žurnalas JAV-se, š.m. birželio moje.
Spėjama, kad su šių daugkar numeryje atspausdino straips
— Sovietų valdžia jau išlei
tinio naudojimo erdvėlaivių nį „Fighting, ,Black Death' on do
pasaulio
šachmatų
pagalba bus bandoma pasta Lithuanian Coast", kuriame didmeisterio Viktoro KorčnoLietuva pavadinta „Soviet jaus šeimą: žmoną Bellą. sūnų
Lithuania", o Pabaltijo valsty Igorį ir pamotę Rosą FriedMeksika. — Sekmadienį ti tik vieną šešerių metų termi te". Stipriausią konkurenciją bės „Soviet Baltic Republics". man, kurie jau atvyko į Ciuri
revoliucinei partijai sudaro Lietuvos atstovas dr. S. A. chą. Pats Korčnoju8 tuo metu
Meksikoje vyko prezidento ir ną.
Meksikoje
šiuose
rinkimuo
socialistų partija. J i paskelbė Bačkis savo ir Pabaltijo buvo Prancūzijoje, kur buvo
abiejų parlamento rūmų rinki
se
kandidatus
buvo
iškėlusios
kaltinimus dėl 350 suktybių, valstybių atstovų vardu darė pažadėjęs dalyvauti šachma
mai. Prezidentu buvo numa
tytas valdančiosios Institu dar 6 politinės partijos. Dar kurios užregistruotos rinkimų žygių Valstybės departa tų turnyre.
mente, prašydamas dėl tokio
cinės Revoliucinės partijos rinkimams nepasibaigus, jos stebėtojų.
paskelbė
k
a
l
t
i
n
i
m
u
s
val
Opozicija skundžiasi, kad Pabaltijo valstybių apibūdini
kandidatas Miguel de la MadSugadino laivę
dančiai
revoliucinei
partijai,
pareikšti
Sovietams
valdančioji partija nesugeba mo
rid Hurtado, 47 metų amžiaus.
Neabejojama, kad, suskaičia kad ji balsavimo būstinėse išvesti Meksikos iš ekonomi protestą. 1982 m. liepos 1 d. G r o t o n . — Connecticute po
vus visus balsus, jis ir bus sukčiauja, muša kitų partijų nių sunkumų, iš skurdo, nežiū Lietuvos atstovas ir Latvijos licija suėmė devynis „taikos
prezidentas. Balsavimo teisę kandidatus a r rėmėjus. Val rint didelių Meksikos naftos bei Estijos atstovai buvo mylėtojus", kurie atvykę į uos
Meksikoje turi 31.5 mil. žmo džia pasiuntė į kaimus ne tik turtų. Meksikiečių gyvenimo painformuoti, kad Valstybės tą, kur baigiamas statyti
nių. Meksikos valdančioji policiją, bet ir 74,000 kariuo lygys. ypač kaimuose, n e kyla, departamentas birželio 30 d. branduolinis
povandeninis
aukščiau minėtu reikalu Sovie
partija dar nėra pralaimėjusi menės prižiūrėti, kad rinkimai bet vis dar smunka.
laivas „Florida" su „Trident"
rinkimų per savo 53 metų isto būtų teisingi. Opozicijos parti
Valdžios žiniomis, už Madri tų ambasadai pareiškė protes raketomis, ištepliojo įvairiais
jos skundžiasi, kad karinės
riją.
dą Hurtado balsavo 19 mili- tą.
užrašais laivo sienas, sudaužė
jėgos ne tiek prižiūri tvarką,
nojų žmonių, apie 63 nuoš.
plaktuku du sonaro įrengi
Kandidatą Madrid Hurtado kiek stengiasi padėti valdžios Kitus 2.3 milijonus balsų gavo
— Salvadoro
katalikų mus, padarė kitų nuostolių.
parinko pasitraukiąs Meksi kandidatams. Du opozicijos konservatorių kandidatas ir
kos prezidentas Jose Lopęs partijų šalininkai buvo nušau 1.7 mil. balsų gavo komunistų primas pasakė, kad popiežius Komentatoriai stebisi, kaip
Portillo. Meksikos konstitu ti, kiti keturi buvo pagrobti ir dominuojamos socialistų parti Jonas Paulius II planuoja pašaliniai gali prieiti prie
ateinančiais metais aplankyti pačių naujausių branduolinių
cija leidžia prezidentui tarnau dingo, rašo laikraštis „EI Nor- jos atstovas.
laivų?
Salvadorą.

Meksikos rinkimai

N r . 140

Padėtis Libane

Literatūrų
lygiateisiškumas"

(Tęsinys)
Virš d e š i m t i e s leidimų
susilaukė S. Borodino roma
nas „Dmitrijus Donskojus".
Prisimintas ir seniai užmirš
tas V. Starostinas: 1970 m.
Jaroslavlyje ir 1979 m. Mask
voje („Mol. gvard.") išleistos jo
užrašytos
sakmės
„Rusija
didvyriškoji", o 1967 ir 1979 m.
leid. „Sov. Rossija" pateikė jo
kūrinį „Uja Muromecas".
1981 m. leid. „Sov. pisatel"
išleido V. Družinino istorinį
romaną „Rusų
valstybės
pasiuntinys".
Daugiau dešimties leidimų
laukė A. N. Tolstojaus roma
nas „Petras Pirmasis" — įvai
riose T. Sąjungos leidyklose jis
buvo išleistas 18 kartų; be to,
vien tik įvairios Maskvos
leidyklos jį spausdino 12 kartų.
Čia neliečiame kelių dešim
čių veikalų apie revoliucionie
rius caro laikais, o taip pat eilės
monografijų ir studijų iš Rusi
jos istorijos.
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Puikiai
erdvės

pavykusi
kelionė

TRUMPAI
IS VISUR

Beirutas. — Pirmadienį Iz
raelio
kariuomenė
Libane žudymą Libane. Sen. Barry
sulaužė karo paliaubas ir Goldvvater pasakė, jog norma
apšaudė vakarinę Beiruto dalį. liai Izraelį palaikąs JAV Sena
Artilerijos, minosvaidžių ir tas ateityje gali atmesti naujų
tankų ugnį parėmė Izraelio ginklų Izraeliui pardavimą.
karo laivai iš jūros. Palestinie Beginąs neturėjęs jokios teisės
čių patrankos atsakė ugnimi. užpulti Libaną, ir JAV neturi
Kai kurie sviediniai nukrito teisės remti Izraelį, pasakė sen,
netoli L i b a n o
prezidento Goldwateris. Izraelio elgesį
rūmų prie Baabda, kurį laiko kritikavo ir čikagietis PUSH
vadas
Jesse
izraeh'tai. Sviediniai sužalojo organizacijos
užsienio reikalų ministerio J a c k s o n , pasmerkęs J A V
automobilį, sužeidė jo šoferį- demokratų partijos suvažia
Specialus J A V pasiuntinys vimą, kuriame nė žodžio nebu
vo pasakyta apie Izraelio inva
Habibas veda derybas toliau.
Palestiniečių vyriausias va ziją. Demokratai pataikauja
das Arafatas pasirašė Libanui savo narių dabai — Amerikos
įteiktas sąlygas: jis sutinka žydams. Partija už finansinę
išvesti iš Beiruto palestiniečių paramą parodė savo moralinį
jėgas ir politinius vadus, bankrotą, pasakė pastorius
tačiau reikalauja teisės palikti Jackson.
dvi brigadas
palestiniečių,
kurie būtų įjungti į Libano
Futbolo Taurė
kariuomenę. Beirute gi turėtų
pasilikti
P L O diplomatinė
Madridas. — Pasaulinės
atstovybė. Visus sunkiuosius Futbolo (kojinio) Taurės pirme
ginklus palestiniečiai paliktų nybės eina prie galo. Ketvir
Libano armijai.
tadienio pusfinaliuose susitiks
Sekmadienį Izraelio minis- Lenkija su Italija ir Prancū
terių kabinetas svarstė Ara zija su Vakarų Vokietija.
fato sąlygas ir j a s atmetė. Liepos 10 bus rungtynės dėl
Libane negali likti jokių trečiosios vietos, o liepos 11
palestiniečių
struktūrų nei Madride įvyks finalinės rung
politinių, nei diplomatinių, tynės.
organizacinių, nei simbolinių,
Šiose pirmenybėse iškrito vi
pabrėžė
Izraelio
kabineto sos Pietų Amerikos valstybės,
kalbėtojas.
kas retai pasitaiko. Anglijos
Jungtinių Tautų Saugumo rinktinė sužaidė penkias rung
taryba
sekmadienį priėmė tynes, nė vienų nepralaimėjo,
rezoliuciją, kuri reikalauja, tačiau iškrito dėl labai blogo
kad Izraelis vėl leistų pristaty įvarčių santykio. Per pasku
ti į vakarinį Beirutą būtiniau tines trejas rungtynes anglai
sius reikmenis. Izraelis uždarė įmušė tik vieną įvartįvisus praėjimus iš apsupto
Lenkijoje tą dieną, kada
miesto, n u t r a u k ė maisto, lenkai žaidė prieš Sovietų
vandens ir elektros tiekimą. Sąjungą, sustojo visas gyveni
Vakariniame Beirute yra ne tik mas. Ispanijos stadijone buvo
apie 6,000 palestiniečių karių, pilna „Solidarumo" vėliavų,
bet ir apie pusė milijono civi emblemų, kurių Lenkijoje nesi
lių. Jau šeštadienį prasidėjo mato. Visi lenkai sėdėjo prie
artilerijos apšaudymas. Izrae televizijos
priimtuvų. Kai
lis apšaudo
„palestiniečių rungtynės baigėsi lygiomis ir
bazes",
tačiau Beirute esą sovietai turėjo išvažiuoti
korespondentai nurodo, kad namo, Lenkijos miestuose kilo
sviediniai krinta ir tarp civilių didelės džiaugsmo ovacijos.
gyventojų. Izraelio tankai vėl Dar nežinia, kiek lenkų turistų
priartėjo prie miesto.
nebegrįš iš Ispanijos namo.
Libijos diktatorius Khądafi K a l b a m a , k a d p o l i t i n i o
paskelbė, k a d palestiniečiai prieglobsčio pasiprašė apie 300
Bierute turėtu visi nusižudyti, lenkų.
bet nenusileisti Izraeliui. Masi
nė PLO mirtis labai pakeltų
Neaiški popiežiaus
Palestinos laisvės kovos bylą
visame pasaulyje, pasakė Khakelionė Lenkijon
dafis.
V a r š u v a . — Lenkijos kata
Izraelyje įvyko demonstra
likų
Bažnyčios sluoksniai ati
cijos už taiką. Apie 20,000
izraelitų, jų tarpe nemažai Liba dengė žinią, kad Lenkijos
ne buvusių karių, pasisakė už vyriausybė d i p l o m a t i n i a i s
taiką, už Libano apleidimą. keliais ragina popiežių Joną
Beirute lankėsi Izraelio „taikos Paulių II atidėti savo planuoja
dabar" organizacijos steigėjas mą kelionę į Lenkiją rugpiū6o
ir vadas Yuri Avnari. Jį priė mėn. Pirmadienį į Vatikaną
netikėtai atskrido Lenkijos
mė PLO vadovybė.
Izraelio spauda rašo, kad katalikų primas arkivyskupas
viešosios
opinijos
tyrimai Glemp. Lenkų vyriausybei
parodė, jog 77 nuoš. izraelitų pačiai būtų labai nepatogu
pritaria vyriausybės politikai paskelbti, k a d popiežiui
,neleidžiama
Libane. Vis daugiau Amerikos a t v a ž i u o t i
Laukiama,
kad
pats popie
politikų pasisako prieš civilių
žius paskelbs savo nutarimą.
Lenkijos Dievo Motinos —
Ambasadoriaus
Juodosios Madonos 600 metų
sukaktis bus minima rugpiūkalba
čio 26 d. Bijoma, kad popie
M a s k v a . — Liepos 4 d. žiaus
dalyvavimas
galėtų
proga sovietų valdžia leido sukelti lenkų emocijas ir
JAV ambasadoriui Arthur pasireikšti išsišokimais prieš
Hartmanui pasirodyti ketu karinę vyriausybę.
rias minutes Maskvos televizi
joje. Ambasadorius pripažino,
kad Amerikos santykiai su
KALENDORIUS
sovietais pablogėjo ir pasakė,
kad Amerika pasirengusi tar
Liepos 7 d.: Odonas, Ediltis dėl visų klausimų. Jis užbai burga, Sungailis. Skinutė.
gė nurodydamas, kad Ameri
Liepos 8 d.: Eugenijus, Prika gyvena taikoje, nė vienas seilė, Tauragis. Danga.
amerikietis kareivis niekur
Saulė teka 5:22, leidžiasi
nekariauja.
8:28.
Tuoj
po ambasadoriaus
ORAS
kalbos televizijos komentato
rius kritikavo JAV politiką,
Karsta, tvanku, laukiama
priminė Vietnamą ir dabartinį griaustinio, temperatūra dieną
Libano konfliktą.
90 L, naktį 75 1.

DRAUGAS, trečiadienis, 3982 m. liepos mėn. T d.
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DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

LIETUVIŠKAS „SODŽIUS"
DAINAVOJE

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

c

l

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

3 mėn.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

Skautiškas susitiktuves prisimenant
Gegužės 29-31 d. Dainavos k r ū v a s ' B a i « e d a r b u s Sn*<>me
stovyklavietėje
įvyko
an į „namus" pailsėti ir ruoštis
trosios skautiškos susitiktu Sekminių šv. Mišioms, kurias
ves. Šįmetinės susitiktuves, aukojo v.s. kun. Antanas
• Redakcija straipsnius taiso s a v o
• Administracija dirba kas
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
pavadintos „Sodžiaus" vardu, Sauiaitis. Į lauko bažnyčią
,,Sodžiaus"
ir
„Miglotos
nesaugo. Juos grąžina tik iŠ a n k s t o
niais
nuo
8:30
iki
12.-00.
buvo pravestos siekiant jauni
Skautininkas Matonis „Sodžiaus suvažiavime pasakoja apie žaidimus Lietuvos kaime senovėje.
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
šalies"
suvažiavimų
dalyviai
mą praktiškai supažindinti su
Nuotr. T. Gaidelytės.
turini neatsako. Skelbimų k a i n o s
— 4:00,
atėjo
„Šeimomis"
iš
atskirų
lietuviško, o šiuo atveju,
prisiunčiamos gavus prašymą.
P8. Vaitkevičius Steponas,
dzūkiško kaimo gyvenimu, „sodybų" ir „kaimų". Mergai ria, Papua, New Guinea,
LSS 1982 - 84 M.
v.s. Vasiliauskienė Marija,
pagal
Vinco
K r ė v ė s tės ėjo pasipuošusios tauti Prancūzija, St. Helena, St.
VADOVYBĖ
Tinginystė yra ž m o g a u s '
v.s. Žalys Bronius.
„Šiaudinėj
p a s t o g ė j " , niais sijonais. Procesijoje su Vincent, Sierra Leone, SingaTikiu i laisvę, amžiną ir
bažnytinėm
vėliavom,
giedo
nekūry
bingumas.
pore, Solomon Isl., South Afrišjmetinėse susitiktuvėse daly
LSS Tarybos
šviesią,
dami
giesmes,
ėjome
į
Kryžių
A. Maceina
ca, Sri Lanka, Svaziland,
LSS Garbės
vavo daugiau 120 prityrusių
pirmija
Tikiu į meilę pranašų
kalną.
\
Tanzania, Tonga, Transkei,
teismo nariai
skaučių ir skautų iš Chicagos,
kančia,
v.s.
fil.
Miknaitis
Sigitas,
Vakare
rinkomės
į
„Derliaus
Tristan da Cunha, Tuvalu,
Detroito, Hamiltono, Hartfor
Tikiu į tiesą, valdančią
DR. JONAS MAŽEIKA
šventę"
pasidžiaugti
baigtais
Vanuatu, West Samoa, Zam- Tarybos pirmininkas, 233 Coe v.s. fil. Korzonas Edmundas,
do, New Yorko, Omahos,
pasaulį,
Road,
Clarendon
Hills,
IL
laukų
darbais.
Ši
šventė
buvo
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 3 3 rr-t
bia, Zimbabwe.
Toronto ir Worcesterio. Į dalį
Tikiu i Dievą danguje ir čia.
60514.
Tel
312—325-3575.
tikrai
įdomi.
Vėliau
kun.
A.
4 6 0 0 W. 1 0 3 St. O a k L a w n
Be Šių paskelbtų kraštų
(pirmininkas) 8531 S. Kenton
„Sodžiaus" programos jungė
Faustas Kirša
s.
kun.
Garšva
Pranas,
MIC,
Sauiaitis
rodė
skaidres
iš
Tel. 423-8380.
metų bėgyje tikimasi, kad dar
Ave., Chicago, IL 60652.
si ir tuo pat laiku Dainavoje
R.
Katalikų
Dvasios
vadovas,
Dzūkijos.
Buvo
įdomu
paly
Valandos
pagal susitarimą.
prisidės daugiau kraštų.
v.s. fil. Damauskas Jonas,
vykusio vyr. skaučių, gintaDR.
ŽIBUTI
ZAPARACUS
4545
West
63rd
St.,
Chicago,
IL
ginti
Dainavos
stovyklavietės
v.s. fil. Plaušinaitienė Hali
rių, skautų vytių ir j . budžių
B. B.
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533"
60629.
Tel.
312—767-1687.
vaizdus
su
tikrosios
Dzūkijos
Tetaf.
—
337.1285
na.
„Skautų Aidas"
„Miglotos šalies" 50 suvažia
DR. FRANCIS MAŽEIKA
v.s. kun. Tralas Ansas,
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
vimo dalyvių. Taigi bendras vaizdais.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OfiMt:
Evangelikų Dvasios vadovas, LSS
Paskutinį rytą — pirma
4255 VV. 63rd St.
KontrolėsKomisijos ; 1 6 6 E a s t Superior, S u i t e 4 0 2
dalyvių skaičius buvo arti 200
6620
S.
St.
Louis
Ave.,
Chi
dienį
kėlėmės
valandą
vėliau.
Vai.
pagal
susitarimą:
pirm. ir ketv. 12—4,
SKAUTIŠKI
nariai
asmenų. Šias
susitiktuves
Valandos pagal tusitarimą
cago,
IL
60629.
Tel.
312—7766—8; antr. 12—6; penkt. 10—12,
Didesnę
ryto
dalį
praleidome
JVYKIAI
organizavo ir pravedė LSS
9758.
v.s. fil. Karaliūnas Aleksas,
Tautinio auklėjimo skyrius. skautoramoje. Vadovai buvo
v.s.
fil.
Vidugiris
Vytautas,
įrengę
d
v
i
d
e
š
i
m
t
stočių,
DR. R. G. BALUKAS
Chicagoje
(pirmininkas)
11710 Center
Pagrindiniai vadovai —
T e l . ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
Akušerija
ir m o t e r ų ligos
Brolijos
Vyriausias
skautinin
Dr., Lemont, IL 60439.
organizatoriai buvo s.fil. kuriose buvome supažindina
DR. P. KISIELIUS
G
i
n
e
k
o
l
o
g
i
n
ė
Chirurgija
L i e p o s 10 d. — išvykimas į kas, 27923 San Nicolas Dr., Pa
s. Balzarienė Nijolė,
Liuda
Rugienienė,
v.s.fil. mi su audimu, tautodaile,
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
6449
So.
Pulaski
Road
(Crawford
j.v.s. fil Juodelis Bronius.
Danutė Eidukienė ir v.s.fil. Lietuvos geografija, augme stovyklą. Stovyklon vykstan los Verdes, CA 90274. Tel.
1443 So. SOth Ave., Cicero
Medical
Building).
T
e
l
.
LU
5-6446
nija, gyvulių garsais, Lietuvos tieji Jaunimo centre renkasi 7 213—377-3192.
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
kun. Antanas Sauiaitis, S.J.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
v.s. fil. Eidukienė Danutė,
istorija ir kt. Po skautoramos vai. r. Autobusas išvyksta 7:30
išskyrus treč. 5ešt. 12 iki 4 vai. popiet
Priima ligonius pagal susitarimą
š a k ų Garbės
O f i c i a l i o j i , , S o d ž i a u s " Chicagos „Kernavės" tunto vai. r.
Seserijos Vyriausia skautinin
gynėjai
DR. IRENA KURAS
programa
prasidėjo šešta sesės suvaidino trečią „Sker
Tel. o f i s o HE 4-5845, rez. 388-2233
L i e p o s 10-24 d. — Chica ke, 4629 S. Mozart St., Chica
GYDYTOJA IR CHlRURGTrT •
dienį, gegužės 29 d. Visi daly džiaus" dalį. Po vaidinimo gos skautų ir skaučių stovykla go, IL 60632. Tel. 312—376DR. PĘJER T. BRAZIS
v.s. Nenortas Vaclovas, Bro
KŪDIKIŲ * VAIKŲ LIG<S?- V v i a i po p u s r y č i ų b u v o vyko oficialus suvažiavimo Rako stovyklavietėje, Custer, 2153.
GYDYTOJAS
I
R
CHIRURGAS
SPECIALISTĖ
lijos Garbės gynėjas, 20 St.
suskirstyti
grupėmis
po uždarymas. Padėka priklauso MI.
2434 VVest 71st Street
s. fil. dr. Strikas Raimun Lawrence St., Manchester, CT
MEDICAL BUILDING
penkiolika asmenų. Taip visiems organizatoriams ir
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
3200 VV. 81 st Street
das, Akademinio Skautų sąjū 06040.
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
11:30
vai.
ryto
iki
3
vai.
popiet.
pradėjome trijų dienų susipa vadovams, sumaniai sudariu
džio vadijos pirmininkas, 1020
v.8. fil. Barniškaitė Mag
Anglija
Ofiso
tel.
RE
7-1168; rezid. 239-2919
žinimą su lietuviškojo kaimo siems galimybę įvairių vieto
W. I8th St., Broadview, IL dalena, Seserijos Garbės gynė Dr. A n t . Rudoko kabinetą perėmė
gyvenimu — jo darbais ir vių sesėms ir broliams netik
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
DR. EDMUND L CIARA
ja, 1530 E. 214th St., CleL i e p o s 2 4 - 3 1 d. — Europos 60153. Tel. 312—343-1409.
papročiais. Stengėmės, kad ir susitikti, pabendrauti, bet ir
v.s. Paronis Jonas, Tarybos veland, OH 44117.
DR. J. MEŠKAUSKAS
OPTOMETRISTAS
lietuvių skautų stovykla "Lie
mūsų apranga būtų kaimiška trejetą dienų pagyventi (kiek
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pirmijos
iždininkas,
6219
S.
2709
VVest
51st
Street
tuviškoje sodyboje" netoli Lon
s. fil. Laisvėnaitė Irma,
Specialybe vidaus ligos
— languoti sijonai, šiaudinės sąlygos leido) vinco Krėvts
Tel. — GR 6-2400
Whipple
St.,
Chicago,
IL
dono.
2454 VVest 71 st Stre*-<
Akademinio Sk. Sąj. Garbės Vai. pagal susitarimą
pirm. ir ketv. 1-4 ir
skrybėlės, skarelės.
60629. Tel. 312—737-2261.
vaizduojamo Lietuvos k a i t o
(71-mos ir Campbell Ave. kamp^
gynėja, 9049 W. 92nd PI., Hi- 7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai.
Vai : pirm., antr. ketv. ir penkta
Nesileidama į detales, čia gyvenimu.
s. fil. Plačas Gintaras, Tary ckory Hills, IL 60456.
Ke ifornia
3 iki 7 . p.p. Tik susitaru- suminėsiu tik pagrindinius
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
bos Pirmijos sekretorius, 2622
Teresė Gaidelytė
-.
—. i -iii;
programos punktus, kuriais
W.
Montgomery
Ave.,
Chi
DR.
L
DECKYS
Ofs742-0255
Namų
584-55?^
Rugpiūčio 1-14 d. Kalifor
šakų Dvasios
GYDYTOJA IR CHRURGĖ
vadovaudamiesi tris dienas
cago,
IL
60632.
Tel.
312—523DR.
ALGIS
PAUL,
.
nijos 8kautų,-čių stovykla.
vadovai
SPECIALYBĖ — NERVU IR
gyvenome lietuviško sodžiaus
SKAUTUOS 75
8889.
ORTOPEDINĖS LIGOS —
EMOCINES LIGOS
CHIRURGIJA
gyvenimu, kiek jį buvo galima
METAI PAŠTO
s. fil. Ječius Kęstutis, Tary
CRAffTORD MEDICAL BUILDING
v.s. kun. VaiSnys Juozas,
R o m u v a , Kanada
1185 Dundee Ave.
pritaikyti mūsų šių dienų
ŽENKLUOSE
bos Pirmijos narys, 1310 Way- S.J., LS Seserijos R. Katalikų
6449 So. Pulaski Road
Elgin, III. 60120
gyvenimo aplinkoje ir sąly
i
side
Dr.,
Villa
Park,
IL
60181.
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Dvasios vadovas, 2345 W. 56th
Šiemet Skautybė švenčia
Rugpiūčio 7-21 d. —Kana
gose.
Tel. 312—832-2809.
St., Chicago, IL 60636.
savo 75 metų sukaktį bei jos dos skautų,-čių stovykla.
Tel. 372-5222, 2 3 6 - 6 5 7 5 DR. A. B. GLEVECKAS
s.
fil.
Rupinskas
Romas,
441
Šeštadienį, susirinkę
po įkūrėjo lordo Baden-Powellio
ps. kun. Baltakis Paulius,
Rugpiūčio 14-15 d. Jūrų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. ROMAS PETKUS
didžiuoju ąžuolu, „Sodžiaus" 125-jį gimtadienį (vasario 22 skautų 60 m. veiklos paminėji Colfax, Clarendon Hills, IL OFM, LS Brolijos R. Katalikų
Ofiso tel. — 233-8553
~
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIj
60514. Tel. 312—887-0189.
dalyviai stebėjo vaidinimą d.). Todėl šie metai yra mas Romuvoje.
Service: 885-4506 — Page #06058
Dvasios vadovas, FrancisOfisai:
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
apie Lapiną — V. Krėvės pavadinti „Skauto metai".
can Monastery, Kennebunk111 N O . tVABASH A V E .
3907 VVest 103rd Street
LSS Taryba
i
„Skerdžiaus" pirmąją dalį.
port, ME 04046.
Skauto metus atžymėti daug
T a b o r Farm, MI
Valandos pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Vaidino Chicagos „Iituani- valstybių išleido ar numato
kun. Dilys Povilas, LS
v.s. Bacevičius Vladas,
DR. L D. PETREIKIS
cos" tunto broliai. Antrajame išleisti pašto ženklus apie
Seserijos ir Akademinio skau
Ofiso tel. — 582-0221
Rugpiūčio
2 6 - 2 9 — v.s. fil. Barkus Balys,
DANTŲ GYDYTOJA
„Skerdžiaus" paveiksle Detroi skautybę ir jos įkūrėją. Ligi Akademinio Skautų Sąjūdžio s. fil. Germanas Vytautas,
tų sąj. E v. Dvasios vadovas,
DR. JANINA JAKSEVICIUS
8104
S. Roberts Road
to „Baltijos" tunto skautai šiol filatelistų spaudoje mini studijų dienos.
3542 W. 66th PI., Chicago, IL
JOKSA
v.s. fil dr. Gimbutas Jurgis,
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
vaizdavo romantišką pasaką mi sekantys kraštai, kurie
VAIKŲ LIGOS
60629.
s.fil. Jakubauskas Rimas,
Tel. 563-0700
6441 S. Pulaski Rd.
„Perkūnas, Vaiva ir Strau- išleido ar išleis skautybei
Clevelandas
v.s. Jelionienė Sofija,
Valandos pagal susitarime
Valandos pagal susitarimą
lys".
Kiti LSS
pagerbti pašto ženklus:
v.s. Jokūbaitis Vytautas,
DR. FRANK PLECKAS
Vakare mūsų laukė netikėtu
pareigūnai
Anglija, Ascesnion, BarbaR u g s ė j o 2 5 d. — "Vasarą v.s. Kerelienė Irena,
Ofs. P O 7*6000, Rez. G A 3-7278
r
(Kalba lietuviškai)
mas. Nuėję vakarieniauti, d o s , B e l g i j a ,
B e r m u d a , palydint" — "Neringos" skau v.s. Kiliulis Česlovas,
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
neradome šaukštų. Tik tada Bophuthatswana, Birt, Solo čių tunto balius Lietuvių na s. fil. Laučienė Ilona,
v.s. kun. Sauiaitis Antanas,
Tikrina
akis. Pritaiko akinius ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
supratome, kodėl reikėjo atsi mon Isl., Brit. Virgin Isl., muose.
S.J., "Skautų Aido" redakto
v.s. Milukienė Lilė,
"Contact lenses"
3844 VVest 63rd Street
vežti medinius šaukštus. Cayman Isl., Central African
2618 VV. 71st St. — Tel, 7.^-5 T49"
rius, 2345 W. 56th St., Chi
S p a l i o 9 - 1 0 d. — Vidurio v.s. Molis Petras,
Valandos pagal susitarimą
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč
Vadovai norėjo, kad
šio Republic, Comoros, Fiji, Gam- rajono skautų vadovų,-vių sąs v.s. fil. Naujokaitis Mykolas,
cago, IL 60636
6132 S. Kedzie Ave- Chicago
suvažiavimo dalyviai patirtų, bia, Graikija, Guernsey, India. krydis.
v.s. Jonikienė
Malvina,
8. fil. Pullinen Pajauta,
VVA 5-2670 arba 489-4441
DR. LEONAS SEIBUTIS
kaip Lietuvos kaimo žmonės Isle of Man. Jamaica, Jersey,
"Skautų Aido" administra
S p a l i o 10 d. — s. A. Bala- s. Pocius Albinas,
DR.
K.
A.
JUČAS
INKSTŲ, POSLĖS IR
senovėje valgė. Po vakarienės Kenya, Lesotho,
Luxem- šaitienės
torė, 6346 S. Washtenaw Ave.,
novelių rinkinio v.s. Senkevičius Česlovas,
PROSTATO CHIRURGIJA
ODOS LIGOS
visi ruošėmės vakaro progra burgas. Mauritania. Mauri- sutiktuvės. Rengia Clevelando s. Surdėnienė Danutė,
Chicago, IL 60629.
2656 VV. 63rd Street
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
mai — susipažinimo šokiams, tius, Onteserrat, Nauru, Nige- skautininkių draugovė.
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 va^i.
Valandos pagal susitarimą
v.s. Samusis Alfonsas, "Mū
8. Užubalienė Nijolė,
kaukių „baliui".
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
sų Skautybė", red. kom. pir-t
ištaigos ir buto tel. 652-1381
Sekmadienio ryte kėlėmės 7
mininkas, 1 1 6 - 0 8 95th Ave.,
Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
vai. Susirinkę prie valgyklos,
Richmond Hill, NY 11419.
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
susigrupavome ir skubėjome
v.s. Kučienė Regina, "Mūsų
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
sporto aikštėn išsikasti ten
OF FAMILY PRACTICE
skautybė" knygos administra
2454 VVest 7ist Street
vadovių anksčiau užkastų
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
torė, 8626 S. Mozart Ave., Chi
Priėmimo dienos pirm., antr., ketv.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir Ješt
bulvių. Kai suradome jų atitin
penkt., iŠ anksto susitarus.
cago, IL 60652.
kamą skaičių (100 bulvių), turė
v.s. Kiliulis Ceslovar, LieTel. REIiance 5-1811
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772
jome jas nulupti ir sutarkuoti.
tuvišk. Sk. Fondo pirm. ir
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. PETRAS 2LI0BA
Po pusryčių Hamiltono
"M.Ž." kursų įgaliotinis, 17
Lietuvis gydytojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skautai vaidino V. Krėvės
3925 VVest 59th Street
Tyler Rd., Lexington, MA
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt.
„Antanuko rytą", o Detroito
02173.
I
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6.
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai vak
skautai pavaizdavo „Bobulės
Šeštadieniais pagal susitarimą.
v.s. Pakalniškis Pranas,
Treč ir seit. uždaryta
vargus".
Ūkio skyriaus vedėjas, 615
DR. K. M. 2YMANTAS
Popietėje ėjome į laukus
12th St., Santa Monica, CA
DR. IRENA KYRAS
DR. S. T. CHIRBAN
susipažinti su įvairiais ūkio
90402.
D A N T Ų GYDYTOJA
DANTŲ GYDYTOJAI
darbais, kaip jie buvo atlie
ps. fil. Tamošiūnienė Rima, ,
2 6 5 9 VV. 59 St., Chicago
2654 VVest 63rd Street
kami senovės Lietuvos kaime.
Tel. 476-2112
LSS Teisinė patarėja, 6157 N. •
Vai. pagal susitarimą: antr., treč
rValandos
pagal susitarimą — Pirm
„Sodžiaus" ir „Miglotos šalies" suvažiavimų dalyviai religinėje procesijoje
Vieni mokėsi dalgiu žolę
ketv. 10 v ryto iki 6 v vakaro
Sheridan Rd., Apt. 20-L, Chi
»
antr., treč., ketv. ir šeStad.
Tel. — 778-3400
pjauti, kiti krovė šieną į
cago, IL 60660.
Nuotr. T. Gaidelytės
•
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Kultūrinė jungtis —

TEGYVUOJA LIETUVA

SUSIBŪRIMŲ
SIEKIMAS
Kai žiūrime į išeiviją, kuri
nuolat keičiasi savo sudėtimi
ir savo veidu, matome, kad ji
nėra vientisa tautinė ir kultū
rinė visuomenė Negalime
teigti, kad tik Šiaurės Ameri
kos — JAV-bių ir Kanados —
lietuviai sudaro tautos dali, at
stovaujančią pavergtos tautos
reikalams ir visos tautos kul
tūrai Dar yra Australijos, Pie
tų Amerikos lietuviai, neskai
tant Europoje kitose sąlygose
likusių būrių ir jų organizaci
jų. Emigraciniuose kraštuo
se, norime ar nenorime, jau
noji karta suauga su vietos
kultūra, kuri yra skirtinga,
nuo šiauriečių bent savo lotyniškumu ar savo anglišku
mu. Tai yra kultūrų ir tradicijų mišinys, kuris rodo
skirtingą tautini veidą, nors
nepanaikina lietuviško bruožo
bent gyvenančių ar norinčių
gyventi organizuotu tautiniu
gyvenimu.
Tos mintys kyla, kai gauni
nuolatinius skundus iš skir
tingų kraštų jaunimo. Jis
skundžiasi negalėsiąs daly
vauti ateinančių metų lietu
vių dienose ar Jaunimo kong
rese, nes jų materialinės
sąlygos ir ekonominis gyveni
mas yra skirtingas, negu šiau
riečių ir net negu europiečių.
Taip pat skirtingai žiūrima j
politini gyvenimą, kurio įtaka
veikia ir atitinkamame krašte
gimusi jaunimą ir net suaugu
sius.
Imkime kad ir dabartinius
Argentinos įvykius su Falklando (Malvinų) salų karu.
Ten ir lietuvai mano, kad tik
Argentina yra teisi, kad ji vie
na turi teisę i tas salas ir tik
jie vieni turi pilnas ir tikras in
formacijas. Gal pasibaigus ko
vai ir pralaimėjus, nuotaikos
bus kitokios, bet jos pasiliks
argentiniečių įtakoje, o ne
šiauriečių. Ir reikia pripažinti
ano krašto nuotaikas net
suaugusių lietuvių, nors šiau
riečiai ir manytų, kad tik jie
vieni daro išmintingus politi
nius ėjimus. Iš tikrųjų čia gali
jungti tik lietuviška kultūra ir
bendra kilmė, o ne politika.
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čių nenaudai. Pasaulio
lietuvių dienos ir Jaunimo
kongresas turi būti rengiamas
ne tik šiauriečiams susiburti,
bet ir pietiečius sujungti Juk
dar turime tikslą visus lietu
vius sujungti į vieną tautinį
junginį. Tai ir yra tikslas visų
didžiųjų susibūrimų, kongre
sų, koncertų, dainų ar šokių
švenčių.
Šiuo metu Siaurės Ameri
kos lietuvių užmojai yra di
desni, negu yra jėgų juos įvyk
dyti. Bet tai nėra bloga. Reikia
siekti aukščiausio tobulumo,
didžiausios naudos tautiniu
požiūriu, o sąlygos padiktuos,
ką galima pasiekti ir ko ne
galima. Bet kai konkretus tiks
las yra sujungti visus lietu
vius lietuvių dienose, sporto
šventėje ar Jaunimo kong
rese, tai pirmiausia reikia žiū
rėti, ar tai galima ir kokiu bū
du galima pasiekti, kad ir toli
gyveną lietuviai bent kultūriš
kai prie jų prisijungtų.

Šiuo atveju Argentina tėra
tik išimtinis pavyzdys. Bet
galima žiūrėti ir į kitus Pietų
Amerikos lietuvius, kurie taip
pat jau yra dažniausiai tre
čios kartos (kaip Brazilijos ar
Urugvajaus) ar antros kartos
(kaip Venecuelos ar Kolum
bijos), bet jie mokyklose ir uni
versitetuose jau yra gavę vie
tos kultūros žymių ir skirasi
nuo šiauriečių, juo labiau nuo
europiečių. O Australijos lie
tuvių sportininkų ginčai, pa
siekę ir šiaurę, visai kitaip at
rodo ten, negu JAV-bėse ar
Kanadoje, nes su vietos gy
venimu ir dideliu išsisklaidyjinu jie yra labiau susigyvenę.
Ir ne tik jaunesnieji lietuviai,
bet ir vyresnieji
Vėl reikia žiūrėti daugiau
kultūrinės jungties, rengiant
lietuvių dienas ar Jaunimo
kongresą, negu politikos, savi
tarpių ginčų, organizacinių
pirmenybių ar pan. Kas čia
yra natūralu, kai yra dar
pakankamas vyresnųų ir jau
nesniųjų skaičius, tas visai ne
suprantama tuose kraštuose,
kur gyvenimas ten gimusį jau
nimą labiau pritraukia prie
vietos žmonių papročių ir vie
tos politikos. Prie to reikia pri
dėti ir ekonominį gyvenimą,
kuris, nepaisant visur siau
čiančios infliacijos, yra skir
tingas ir labiau veikia pietie-

Reikia didesnį dėmesį šį kar
tą atkreipti į Pietų Amerikos
lietuvių jaunimui atstovau
jančios Jūratės Statkutės de
Rosales įspėjimą Lietuvių
Bendruomenei ir Jaunimo są
jungai dėl tos jungties stokos
ir skirtingo supratimo. Nepai
sant jos politinių aiškinimų ir
išvadų, reikia pritarti jos min
tims apie tuos uždavinius, ku
rių turi siekti šiauriečiai kartu
su pietiečiais. "Visais atvejais
teko kartoti ir kartoti, kad pa
saulio lietuvių jungimas yra
tiesioginiai Pasaulio lietuvių
Bendruomenės ir Pasaulio lie
tuvių Jaunimo Sąjungos už
daviniai. Ne Chicagos vaidų
painiava, ne kelionės į
Washingtoną ir šiukštu ne
ginčai su kitomis lietuviško
mis organizacijomis yra pa
saulinių lietuviškų organizacijų užduotis. Pasaulio
lietuvių Bendruomenė ir turi
būti Pasaulio lietuvius jun
gianti ir aptarnaujanti or
ganizacija" (Dirva, 1982.7.1).
Atkreiptinas dėmesys, kad
visokie renginiai, jubiliejai, su
važiavimai sudaro įspūdį, tos
pačios autorės žodžiais ta
riant, "lyg turtingos ponios
ruošiamas balius, į kurį bus
kviečiami jos asmeniški, gre
ta gyvenantieji draugai. Pietų
Amerikos jaunimas apie tą ba
lių girdi, iš anksto žino, kad
neturi jokios galimybės masi
niai į jį važiuoti, ir jis išrodo
pavargėlių minia, stovinti už
palociaus tvoros ir žiūrinti iš
tolo į įvažiuojančius" (t.p.).
Rengiantis ateinančių metų
lietuvių dienoms, kurios turė
tų visus sujungti, jau dabar
reikia galvoti, kaip jungties
priemones surasti, kad Lietu
vių dienos nebūtų tik dalies
pasisvečiavimas ir pinigų iš
leidimas. Reikia mėginti dau
giau lietuvių atstovų sutrauk
ti, kad lietuviai visur liktų
lietuviais,
besirūpinančiais
tautos reikalais, nors ta tauta
jiems yra jau tik istorinis ir
geografinis siekimas.
Savo uždavinius Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė ir lie
tuvių dienų rengėjai supran
ta, bet "bandykime, dar gali
me suspėti mūsų jaunuolius
supažindinti,
koordinuotai
įtraukti į Lietuvos interesų
gynybos darbą" (t.p.). O tai
yra kultūrinė, organizacinė ir
tautinė jungtis, kurios, nepai
sant sunkios ekonominės pa
dėties, reikia būtinai siekti.
P.S.

Pavergti kūną gali pančiai,
apgauti protą — sklandus me
las. Bet laisvą sielą kas gi,
kas, kuris valdovas suvaržyti
gali, kitam kaip vergą do
vanoti?
V. Krėvė

Labiausiai laimingas gy
venimas yra nuolat užimto
žmogaus. Užsiėmimas atitrau
kia žmogų nuo to nepasiten
kinančio troškimo, kuris jo ne
paliktų ramybėje.
Leopardi
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Amerikos Balso programų direktoriaus pavaduotojo
Eugene Pell žodis Detroite
(Tęsinys)
Privilegija ir pirmenybė yra
tikri matai sovietų visuomenė
je, ir jomis naudojasi tiktai
saujelė valstybėje, kur jautri
pusiausvyra nuolat suku
riama, žiūrint to, kiek daugiau
duoti žmonėms, kad jie būtų
paklusnūs, ir kiek turi būti
duodama KGB užtikrinti, kad
jie būti paklusnūs. Bet žmonės,
aš manau, žino apie skirtumą
tarp to, ką marksizmas-leninizmas skelbia ir kas iš tikro
yra praktikuojama. Jie supran
ta, kad po daugiau negu šešių
dešimtmečių Kremliaus valdo
vai to nedavė, ir rezultatas yra
kartus ir visur besireiškiantis
ciniškumas, kuris kartais
atsispindi humore. Klausi
mas: kaip pripildyti savo
šaldytuvą? Atsakymas: įjunk į
radiją. Ciniškumas gimdo
paperkamumą. Ir Sovietų
Sąjungoj korupcija galima
matyti visuose visuomenės
sluoksniuose. Ji siekia nuo
juodosios rinkos ant gatvės
kampo iki didžiulio sukčia
vimo, dėl kurio net mafija
paraudonuotų. Kai kurios šių
bylų viešai paskelbiamos, kai
valdžios preigūnai nori
sudaryti įspūdį, kad jie šalina
blogybes. Bet ko oficiali spau
da nepranešų, yra tai, kad
sukčiavimas Sovietų Sąjun
goje yra kasdieninis gyveni
mo faktas, nes esmėje ji yra
mainų prekybos visuomenė,
nes neoficiali ekonomika
dažnai duoda iki penkias
dešimt procentų faktinų visos
šalies pajamų.

Materializmas yra tikroji jų gal net gali dalyvauti stačiajaunų ir ne taip jaunų žmonių tikiu pamaldose, bet visi šie
reiškiniai,
ideologija. Didėjantys lūkes disidentiniai
nepasitenkinimas
yra ne kas
čiai nėra patenkinami. Jei jie
daugiau,
manau,
kaip
vandens
būtų patenkinami, tai tavęs
nesekiotų jauni asmenys lašas, krintąs ant sovietų
Raudonoje aikštėje, pasirengę valstybės veido. Laikui
tau mokėti du šimtus dolerių bėgant, po ilgesnio laiko, tai
rubliais už „blue jeans" ar gali tapti erozijos procesu, bet
šimtą dolerių už naujausią po p tuo tarpu apsigynimas yra per
muzikos plokštelę ar kasetę. Ir stiprus, kad tai sudarytų kokią
taip pat aš manau, jog yra nors rimtą grėsmę santvarkai.
įrodymų, kad dvasiniai, kaip ir Ir mums nuolat primenama,
materialiniai, poreikiai nėra kaip valstybė atsako į jaučia
patenkinami. Alkoholizmas, mą grėsmę: Sčaranskis, Orlo
kuris kankina visuomenę, yra vas, Slepakas, Skuodis įkalin
vienas įrodymų. Taip pat yra ti, Solženicynas ištremtas į
reiškinių, nors silpnų, rodan užsienį, Sacharovas nutrem
čių naują susidomėjimą reli tas krašte, Vengrija, Čekoslo
gija pačioje Rusijoje, nes, jei vakija, Afganistanas, Lenki
komunizmas būtų užtikrinęs ja.
gerą gyvenimą, kaip jis žadėjo,
Tai santvarka, kuri ne tiktai
bet neįvykdė, jis vis tiek skatina prisitaikymą, bet jo ir
neatsako į didžiuosius klausi reikalauja. Ir jį užtikrina mili
mus apie gyvenimą ir mirtį, cijos aparatas, kontrolė infor
skausmą bei kančią ir macijai ir komunistų partijos
žmogaus paskirtį- Prancūzų dominavimas. Iš tikro ši
žurnalistas ir filosofas Ray- santvarka ir laikosi galutinėj
mond Aaron neseniai šiuo sąskaitoj ginklų jėga, nes,
klausimu pasisakė taip aiškiai trūkstant tikro teisėtumo,
ir trumpai, kaip aš nesu kitur partijos vadai ir kadrai neturi
girdėjęs. Jis rašė: „Jei kito pasirinkimo, išskyrus
ekonominio režimo gerumas ginklo jėgą, išlaikyti savo
vertinamas pagal jo pajėgumą padėtį krašte bei išplėsti savo
patenkinti savo gyventojų įtaką užsieny.
norus, suorganizuoti raciona
Mes iš kitos pusės turime, aš
lų savo resursų paskirstymą ir manau, daug galingesnį
efektyviai pagaminti dalykų, ginklą šioje kovoje, ir tai yra
kurie reikalingi žmonių morali idėjų jėga. Mūsų laisvųjų
niam ir fiziniam gyvenimui, visuomenių pavyzdys traukia
tai sovietų patyrimas iki šiol žmones į šiuos krantus, ir
reiškia įspūdingiausią netesė judėjimas, galiu pridėti, yra
jimą istorijoj."
vienos krypties. Mūsų pajė
Nepaisant, kaip realios yra gumas pakelti gyvenimo lygį ir
šios silpnybės ir bėdos, galbūt mūsų
nesavanaudiškas
Viso to priežastis yra labai jos neturėtų būti perdėtos. pasirengimas, to siekiant, tebė
paprasta: visko trūkumas, ir Vartotojai gali murmėti dėl ra magnetas neišsivysčiu
todėl pinigai tampa beveik trūkumų, ir darbininkai gali siems kraštams. Pagrindiniai
beverčiais, nes nėra nieko pirk sakyti ciniškus anekdotus apie principai, kuriais Jungtinės
ti. Gautos prekės eina iš rankų partiją, o jaunimas gali Amerikos Valstybės buvo
į rankas, iškeičiamos už tai, ką praleisti vakarus, klausy įsteigtos, tebeprasiveržia pro
kitas turi išsikeisti, ir tai damas dekadentiško džazo ar tankias uždangas ir tebeįkvevakarų pop muzikos, kai kurie pia viltį. Daug žmonių šiame
dažnai yra net informacija.
Sunku ir kartais net neįma
noma išlaikyti pasitikėjimą
sistema, kuri aiškiai yra visiš
kai subankrutavusi. Ir per tą
laiką, kai tenai buvau, aš
nesutikau nė vieno jauno
asmens ir nedaug senesnių,
kurie degtų bent kuo panašiu,
ką pavadinčiau revoliuciniu
užsidegimu. Komunistų partija
laikoma tuo, kuo ji yra —
priemone kilti aukštyn. Jai
priklausydamas, gausi geres
nę mokyklą vaikams, geresnį
darbą, galėsi pasinaudoti
specialia parduotuve bei klini
ka, gal net turėsi automobilį ir
galbūt didžiausią privilegiją —
teisę keliauti užsieny.

Washingtono Kristijono Donelaičio lituanistinę mokyklą^
1982 metais baigusieji mokiniai. Iš kairės: Gema Benokraitytė, Vida Vadopalaitė, Andrius Landsbergis* Nida Mickutė
ir Nida Česonytė.
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Dešinėje vėliavos pusėje, raudoname fone, stovė
jo baltos spalvos stilizuotas lietuviškais ornamen
tais aukštau kryžius, Romo Kalantos portretas,
laurų šakelė ir ant grindų, visai arti prie raudono
fono, stovėjo nedidelis pjedestalas ir ant jo buvo
pastatytos trys žvakės — geltona, žalia ir raudona,
Prasidėjus akademijai, uždegė po vieną žvakę
generalinis konsulas A. Simutis, Sibiro tremtinių
vardu tremtinė Anelė Povilaitienė iš Great Neck ir
paskutinę jaunimo atstovas Vytas Kezys. Buvo įneš
tos vėliavos, sugiedotas Lietuvos himnas, sukalbėta
invokacija (sukalbėjo kun. Kornelijus Bučmys) ir
gen. kons. A. Simutis pasakė trumpą, iškilmėms
pritaikytą, kalbą.
Iškilmingoji minėjimo dalis po gen. kon. A.
Simučio kalbos buvo užbaigta, ir visų organizacijų
vėliavos, išskyrus tik Amerikos ir Lietuvos, buvo
išneštos. Dr. Petras Vileišis, atvykęs iš Waterburio,
Conn., pasakė pagrindinę kalbą. Nors jo kalba buvo
bendrinio pobūdžio, bet visiems klausytojams patiko.
.Ji buvo net kelis kartus pertraukta plojimais. Jis
iškėlė joje dabartinio gyvenimo aktualijas. Kalbėjo
ugningai ir jautriai. Ne tik jo akyse, bet ir klausy
tojų pasirodė ašaros.
I sceną, kai pabaigė kalbėti dr. P. Vileišis, buvo
pakviesta Sibiro kankinė Eleonora Juocepienė. Ji
Sibire iškentėjo 18 metų ir 10 metų ištrėmimo.
Išvežta buvo per pirmą išvežimą su visa šeima Jos

pasauly dar tik siekia turėti, ką
mes laikome savaime supran
tama. Ir niekur nėra šios
aspiracijos didesnės ar šios
idėjos s v a r b e s n ė s , kaip
Pabaltijo valstybėse. Man
padarė įspūdį mano trumpo
vizito metu ten du dalykai.
Vienas, karštas tikėjimas
bažnyčia ir, antra, troškimas
žinių, visokių žinių, bet ypač
apie vakarus ir Jungtines
Amerikos Valstybes. Lietu
voje, nepaisant keturias
dešimt metų priespaudos ir
dažno teroro, bažnyčios tebėra
atviros ir pripildytos, ir ne
vien senesnių žmonių. Aš
tenai buvau netrukus po to, kai
Jonas Paulius II tapo popie
žium, ir galiu jums pasakyti,
kad jo išrinkimas įelektrino šią
šalį. Esu tikras, jog girdėjote
pranešimus, kad tūkstančių
tūkstančiai žmonių vyko į
vakarinę Lietuvos dali, kad
galėtų įvykius Romoje stebėti
Lenkijos televizijoj. Jie puikiai
žinojo, kad, būdami savo
kaimuose ir miesteliuose, jie
nieko nebūtų matę sovietų tele
vizijoj.
Ir, žinoma, troškimas žinių
yra natūralus dalykas lietu
viams.
Jūsų protėviai turėjo gausų
„samizdatą" gerokai prieš tai,
kai jis tapo populiaria ir efek
tyvia priemone platinti perio
dinius leidinius Sovietų Sąjun
goj ir sovietų okupuotose
teritorijose.
Taigi, lietuviai leido spaudą
ir taip pat turėjo radijo progra
mas. Augančioms lietuvių
bendruomenėms nuo Bostono
iki Baltimorės, nuo Pittsburgo
iki Chicagos, nuo antracito
kasyklų Pennsylvanijoj iki
didžiųjų žemės ūkio laukų
vidurvakariuose radijas perda
vė programas, kuriose buvo
girdimos d a i n o s , Miko
Petrausko operetės ir galbūt
žymi Metropolitan operos
solistė Anna Kaskas, gimusi
Hartforde, Conn., iš lietuvių
tėvų, arba gražios dainos,
kurios tinka kiekvienai progai,
kurias jūsų taip gerai mokate.
Aš esu žusižavėjęs radiju,
nes radijas yra mano profe
sija. Kaip ponia Zerr jums
minėjo, aš praleidau daugiau
metų, negu galiu prisiminti.
kaip reporteris ir korespon
dentas Washingtone. Vakarų
Europoje, Vidurio Rytuose,
Pietryčių Azijoje ir Sovietų
Sąjungoje. Prieš du mėnesius,
kaip ji jums pranešė, vyriau
sybei prašant aš įsijungiau į
Amerikos Balsą, kaip žinių ir
einamųjų įvykių programų
vadovas.
Leiskit man truputį jums
pasakyti apie Amerikos Balsą.
Per savaitę daugiau nei šim
tas milijonų žmonių visame
pasauly k l a u s o s i mūsų

transliacijų vidutinėmis ir
trumposiomis bangomis. Šiuo
metu mes transliuojame 937
valandas per savaitę trisde
šimt devyniomis svarbesnė
mis kalbomis. Visos mūsų
programos
rengiamos
Washingtone ir siunčiamos
mikrobangomis, satelitais k*
telefono linijomis į 35
pertransliavimo vietas Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ir
satelitų bei trumpų bangų
siųstuvais septyniadešimčiai
siųstuvų užsieny nuo Miun
cheno iki Filipinų, nuo Liberi
jos iki Graikijos. Daugiau negu
trys šimtai programų
transliuojama
kiekvieną
dieną. Jose duodami mūsų
pačių korespondentų prane
šimai iš Baltųjų rūmų, valsty
bės departamento, senato ir
korespondentų iš dvidešimt
vietų krašte ir užsieny. Mūsų
veikla tvarkoma pagal chartą,
kurią priėmė kongresas 1976
metais. Ši chaną reikalauja,
kad Amerikos Balsas būtų
nuolat patikimas ir autori
tetingas žinių šaltinis — žinių,
kurios yra teisingos, objek
tyvios ir išsamios. Si charta
taip pat reikalauja, kad
Amerikos Balsas pateiktų
išbalansuotus pranešimus apie
reiškmingas
amerikiečių
galvosenos sroves bei insti
tucijas. Taip pat chartoje sako
ma, kad Amerikos Balsas dės
to Amerikos politiką aiškiai ir
efektyviai ir taip pat pateikia
diskusijas bei nuomones apie
tą politiką. Toks yra mums
įgaliojimas ir įsakymas.
Leiskite man šį tą pasakyti
specifiškai apie lietuvių tarny
bą. 1981 metais, tai yra pernai,
buvo atžymėta triesdešimties
metų lietuviškų Amerikos
Balso transliacijų į Lietuvą
sukaktis. Lietuviškos translia
cijos buvo pradėtos New Yorke
1951 metų vasario 16 d., tai
yra, trimis metais anksčiau,
negu Amerikos Balsas persikė
lė į Washingtoną.
Šiuo metu yra trys lietuvių
programos kiekvieną dieną,
Viena yra perkiolikos minučių
programa 6:15 vai. rytą Vil
niaus laiku ir dvi patogiu laiku
vakarinės programos, 6 ir 8
valandą. Personalą sudaro
devyni
kvalifikuoti profe
sionalai — radijo darbuotojai,
kurie rašo, verčia, transliuoja
ir skaito komentarus, žinias
bei pranešimus iš visos Ameri
kos, įskaitant medžiagą, kuri
gaunama iš plačių kontaktų su
lietuvių bendruomenėmis bei
leidiniais. Aš esu tikras, kad
beveik visi jūs pažįstate mūsų
Chicagos korespondentą
Romą Sakadolskį, kuris čia
renka medžiagą toms translia
cijoms.
(Bus daugiau)

vyras buvo atskirtas ir mirė kankiniu. Į sceną ji jams, Mažosios Lietuvos rezistenciniam sąjūdžiui ir
atėjo su lazdele pasiramsčiuodama. Sveikatą ji Mažosios Lietuvos bičiulių d-jai. Per minėjimus
prarado Sibire. Gimusi Amerikoje. Į savo gimtinę pagrindines kalbas pasako buvę klaipėdiečiai Marty
sugrįžo, kaip Amerikos pilietė. Pasakė trumpą, bet nas Gelžinis. dr. Jonas Stikiiorius ir buvęs laikraš
jautrią kalbą. Kai kurių klausytojų akyse, kai ji čio „Lietuvos Pajūrys" redaktorius Ansas Lymantas
kalbėjo, pasirodė ašaros, prisimenant savo artimus iš Montrealio.
Minėjimai vyksta Kultūros Židinyje. Jam vado
gimines, žuvusius Sibire. Taip pat į sceną buvo
pakviesta ir Anelė Povilaitienė. Jos abi, kaip Sibiro vauja šaulių kuopos pirmininkas. Per iškilmes
tremtinės, buvo pagerbtos: joms buvo prisegta gėlių sugiedamas Mažosios Lietuvos himnas, įnešamos
korsažai. Toliau New Yorko Altos pirmininkas dar vėliavos, kurios pagerbiamos atsistojimu, šaulių
paminėjo seimo 60 metų sukaktį ir perskaitė rezoliu kuopos kapelionas sukalba invokacija ir po šaulių
cijas, kurios pasiųstos Amerikos prezidentui ir ki kuopos pirmininko atidaromosios kalbos trumą
kalbą pasako gen. konsulas. A. Simutis, o po to
tiems aukštiems bei įtakingiems asmenims.
Antroje minėjimo dalyje prasidėjo meninė ir pagrindinę kalbą pasako vienas iš tų, kuriuos
literatūrinė dalis. Ją atliko pianistė Aldona Kepaiai- aukščiau minėjau, pvz. 1980 m. ją pasakė Ansas
tė, paskambindama šešis M. K. Čiurlionio preliudus, Lymantas. Jo paskaitos tema buvo „Mažosios Lietu
VI. Jakubėno — Iš pasakų krašto ir V. K. Banaičio — vos ir Klaipėdos krašto šių laikų problemos".
Iškilmingai paminimos ir kitos sukaktys. Jas
Elegiją, Lapų šešėlių žaismas ir Ryto belaukiant, o
kun. L. Andriekus, Paulius Jurkus ir L. 2itkus-2itke- surengia organizacijų atstovų sudaryti komitetai.
vičius paskaitė keletą eilėraščių. Tai buvo vienas iš Programos tokiuose minėjimuose, kaip ir Vasario 16tos minėjimuose, yra įvairios — dalyvauja solistai,
įspūdingiausių Birželio išvežimų minėjimų.
chorai, tautinių šokių grupės. Sukaktinių minėjimų
buvo surengta gana daug, kaip, sakysim, Maironio
Dariaus ir Girėno minėjimai
šeštadieninės mokyklos 10-ties metų sukaktis, New
Dariaus ir Girėno minėjimai vyksta Yorko tautinių šokių 20ties metų veiklos sukaktis.
kiek vieneriais metais liepos mėnesį prie jų paminklo, Kultūros Židinio 5-rių metų sukaktis, Šventųjų metų,
esančio Lithuanica Square, Union Ave., Brooklyne. Lietuvoje persekiojamos Bažnyčios, 10-ties metų
Prie paminklo sukalbama invokacija ir pasakomos Lietuvos okupacijos ir kančios minėjimai, 1941 m.
kalbos. Minėjimą visuomet rengia Dariaus ir Girėno sukilimo ir Bendruomenės 20-ties metų minėjimai bei
paminklo statybos komitetas ir lietuvių Darbininkų kitos sukaktys. Visų, aišku, paminėti šiame rašinyje
d-jos 7 kuopa, vadovaujant Bronei Spūdienei.
negalėsiu, nors visi minėjimai svarbūs, liečia mūsų
veiklos praeitį.
Klaipėdos krašto atvadavimo
Iš jų paminėsiu, kad vaizdžiau būtų, kaip jie buvo
ir kiti minėjimai
atlikti, tik keletą, kurie savo programa labiau
Klaipėdos krašto atvadavimo minėjimus išsiskyrė iš kitų, kaip pvz. 10-ties metų Lietuvos
atgaivino ir pradžioje ruošė kun. dr. Petras Dagys, o okupacijos ir kančios minėjimas, 1941 m. sukilimo ir
vėliau New Yorko šaulių kuopa, padedant LKV 20-ties metų Bendruomenės minėjimai.
Ramovei, DLK Birutės d-jai, LK savanoriams-kūrė(Bus daugiau)
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CLASSIFIED ADS

BOSTONO ŽINIOS
DR. KAZYS ĖRINGIS IR
TRAGIŠKIEJI BIRŽEI 'O
IVYKIAI

NORI

MINKAI S K E L B I A
RASINIO K O N K U R S Ą

PIRKTI

B E AL

E 8 I A I I

Skubiai reikalingos lietuviškos mu
nmnnminmmniinimiimniiHtwtitin
zikos gaidos pianinui ir vargonams.
Skambint teL (312)—392-9020,
BUTŲ NUOMAVIMAS
Klauskit RAY
Draudimas — Valdymas

Lietuvių radijo valandėlės
vedėjai Steponas ir Valentina
Minkai skelbia konkursą raši
Namų pirkimas — Pardavimas
niui: Kodėl lietuvių kalba man
MISCELLANEOLS
turi būti antroji kalba?
INCOME TAX
Pirmoji kalba visiems gyve
nantiems Amerikoje yra ang
Notariatas — Vertimai
VETTIlflŲ
K0R71UŲ
lų kalba. Jos mokosi visi nuo
BELL REALTORS
pat pirmojo pradžios mokyk
RĖKAUS
los skyriaus iki.mokslo pabai
J.
B A C E V I Č I U S
Vizitinių kortelių naudojimą* yra
gos. Visos įstaigos, visas gy
graiua paprotys. Biznieriai jas pa 6529 S. Kedzie A ve. — T78-22SS
venimas natūraliai yra anglų
čiai naudoja. Bst tinka ir visų luo
kalboje. Bet kodėl man ant
mų atstovams turėti graJUa rist illllllllllllllllllllllllllllllliu!
roji kalba turi būti lietuvių kal
ūnas kortalss.
ba ir yra šio konkursinio rasi
Krsipkitss i "Draugo" adminis 2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigfanio tema.
traciją Tisais panaliafr rsikalaia ton Parke. $39,500. Savininko paskola.
Los Angeles kunigaikšt. Gražinos būrelis. Iš kai nė, D. Sodeikienė. II eil. — R. Vizgirdienė, E. ViduBusite patenkinti miksų, patarnavi 2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
Šį rašinį galima rašyti lietu
girienė,
Ir.
Vilkienė,
N.
Sakalauskienė,
A.
Cinirės:
I
eilėj
—
D.
Balčienė,
Ir.
Bužėnienė,
L.
Vili
mu
vių ar anglų kalba ir rašinius
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000.
mienė, viešnia prof. L. Laurinavičiūtė - Alssen, kienė, M. Pažemėnienė, N. Mockuvienė, V.
prisiųsti iki spalio 12 d. šiuo
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mūr. gara
pirm. M. Butkienė, V. Zelenienė, S. Ketarauskie- Gedgaudienė ir G. Nefienė.
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 84-os ir
adresu: Mrs. Valentina Miniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
Kedzie
Ave.
kus, c-o Baltic Florist, 502 E. skautas nevartotų svaigalų,
Būreliui šioje kadencijoje vado reikšmingas. Tai gyvas židi- įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
Broadway, So. Boston, Mass. nerūkytų ir pan. Išeivijos sąly
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot
skautininke Marija nys mūsų lietuviškoje bendruo- a m ū s 1 sandelio.
02127. Rašinys neturi būti il gose, žinoma, tai jau sunkiau. vauja
Springs Viilage.
Butkienė.
menėje,
ją
stiprinantis
COSMOS
PABCELS
EXPRESS
ir
gesnis kaip 2000 žodžių. Rašy Vyresniųjų skautų uždavinys
Skambint 436-7878
Žvelgiant iš bendrojo taško, keliantis jos dvasią,
2501 W. 69th St, Chlcago, EL 60829
ti gali visi be amžiaus skirtu yra remti savo organizaciją,
J . Kuprionis
SIMAITIS BEALTI
mo. Minkai šiam konkursui spaudą, padėti ar imtis vado tokių būrelių vaidmuo labai
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
yra paskyrę 500 dol. Bus trys vauti jaunesniųjų vienetams, o
2951 West 6Srd Street
TeL — 925-2737
premijos: pirmoji 250 dol., ant-' taip pat remti lietuviškus
Vytautas Valantinas
roji 150 dol. ir trečioji 100 dol. | reikalus.
.iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiuiuiuiiuiniii
Kas įdomu, kad abu S ir V.
Šiems visiems uždaviniams
Soviet Genocide in
Minkai yra gimę ir augę Ame vykdyti Los Angeles veikia
iiiiiuiiiiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiiiii
rikoje, tačiau jie labai rūpinasi vyresniųjų skaučių būrelis,
Lithuania
lietuvybe, savo tėvų tauta, pasirinkęs
Kunigaikštienės
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
JOSEPH PAJAUJIS-JAVTS
valstybe ir jų kalba. Praeitais Gražinos vardą. Būrelis veikia
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Leidinys, gausiai dokumentuotas ir
metais, kai buvo paskelbta, nuo 1964 metų. Narių skaičius
Pardavimas ir Taisymas.
iliustruotas
— pradedant Molotovokad reikia remontuoti Lietu svyruoja apie 30. Jos yra išėju
M
I
G
L
I
N
A
S
TV
Ribbentropo
pakto slaptais protoko
vos atstovybės pastatus Wa- sios skautavimo programą,
lais.
Be
kitos
medžiagos, knygoje ap
2S46 W. 69 S t , teL 776-1486
shingtone, Minkai tuojau pa stovyklose išmokusios puodus
rašoma
apie
Lietuvos
tragišką likimą.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIlUlIlIUlllUllUlIt
skyrė 1000 dol. tam reikalui. šveisti, daugelis įsigijusios
ISleido Manyland Book leidykla, kis
Tai tur būt pirmieji iš Bostono, įvairius organizacinius vyres
i n w i » i > M > ti viršeliai, 246 psL Kaina su persiun
kurie tai padarė.
timu $12.25.
niškumo laipsnius ir yra įvai
Praeitais metais jie paskyrė rių profesijų bei šeimyninės
UZsakymus siųsti:
KILIMUS IB BALDUS
irgi 500 dol. premijas už raši padėties. Tiksliau sakant, tai
VISUS KVIEČIAME Į "DRAUGO"
Plauname ir vaškuojame
DRAUGAS, UH5 W. 6Srd St.f
nį: Kodėl man garbė būti lie yra grupė jaunų ponių, kurios
visų rūšių grindis.
Chicogo, IL 60629
tuviu? Tą premiją laimėję trys beskautaudamos susigyveno,
BUBNYS
G
E
G
U
Ž
I
N
Ę
rašiniai buvo paskelbti lietu įgijo tarpusavy mielą drau
Illinois gyventojai dar prideda 68
Tel — RE 7-5168
vių laikraščiuose. O rašinių au gystę, ir dabar jos tos drau
et. valstijos mokesčio.
1982 m. liepos 11d.. sekmadieni, prie
toriai buvo iš įvairių vietovių gystės laikosi, dalyvaudamos
Amerikoje. Šie nauji rašiniai, savo būrely. Jų būrelis pri
— 2 0 9 . — 30% piKtaii mokėsit
"DRAUGO", 4545 W. 63rd Street, Chi- I.10%
kada bus premijuoti, irgi bus klauso prie Los Angeles skau
ui apdi-aud* DOo ugnie* Ir antomo- imm;imimiiiiiiiimimimmiiiiiiimiii
paskelbti spaudoje.
čių Palangos tunto, tad turi tie
cago, UL, gražioje vietoje tarp medžių ir I Milo pa* mus,
ANATOLIJUS
KAIRYS
Šis konkursas yra labai gra sioginį ryšį su jaunosiomis
FRANK Z A P 0 L I S
RENGINIAI
žus. Minkų ryžtas ir paskatini skautėmis. Joms padeda net
gėlių. Veiks užkandine, atsigaivinimas,
LOTOFAGŲ SALY
3208-2 West 95th Street
Minkų radijo valandėlės mas rašyti apie lietuvius ir lie pasiimdamos vadovauti jų
Naujas eilėraščių rinkinys, ilius
muzika. Bus vertingų laimėjimų.
Telef. GA 4-8654
gegužinė — piknikas įvyks tuvių kalbą. Kada visur draugovėms bei augindamos
travo dail. Ada Sutkuvienė, 95
rugpiūčio 8 d. Romuvos par kalbame ir rūpinamės, kad rei savo paukštytes bei vilkiukus
pusi. su aplanku.
Pradžia: 12:30 vai. popiet
kia palaikyti lietuvybę, tokie — organizacijos
ke, Brocktone.
prieauglį.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll
konkursai irgi yra didieji lietu Savo būrelio sueigose aptaria
Kaina su persiuntimu $7.95
Laisvės Varpo rudens
vybės puoselėtojai.
Šv. Mišios - 11:30 vai. Tėvų Marijo
ypač aktualesnius jaunimo
koncertas įvyks spalio 10 d.
Užsakymus siųsti:
Minkų
vedama
radijo
valan
reikalus, jų auklėjimą, lietu
Lietuvių Piliečių d-jos salėje,
nų koplyčioje.
DRAUGAS, 45^5 W. 65 Str.,
dėlė Bostone atšventė 48 metų vybės išlaikymą ir pan.
So. Bostone.
Chicogo, IL 60629
darbo sukaktį. Jie ir toliau ne Padeda suruošti tradicines
Apdraustas perkraustymas
Lietuvos kariuomenės
pavargsta ir nenuleidžia ran Kaziuko muges ir kasmet
Illinois gyventojai dar pride
Įvairių atstumų
šventės minėjimas įvyks lap kų tam darbui. Tai ir yra lietu- įruošia savo darbų meniškus
P. S. Gali pritrukti kedžly, Kas turi su
da 42 c. valstijos mokesčių.
kričio 21 d. Lietuvių Piliečių d- v i š k u m o
pavyzdys.
J ų stendus. Čia ypač savo meniš
TeL 376-1882 arba 376-5996
lankstomas, prašome atsivežti.
jos salėje, So. Bostone. Rengia proprama yra kas sekmadienį kais darbais pasižymi s. Renė
iimmiiiuiiiimuimimmmiiiiiiiiniiiiii iiiiiimmiimiiiimiiHjiiiiuuiimiitmiii!
Lietuvių karių veteranų sąjun nuo 8 vai. iki 8:30 ir nuo 4:30 iki 5 Vizgirdienė, Julija Shabanov
£*%$£
£***•
ga "Ramovė".
vai. banga 1360 iš Lynn, Mass. ir kt. Pernai jos suruošė dvi
M
O
V
I
N
G
meno parodas, suorganizavo
:
m
^v, s£R£NAS perkrausto baldus ir
dienraščio „Draugo" literatū
kitus
daiktus.
Ir
ii
toli
miesto
lei
DABARTINE LIETUVIŲ KALBOS
rinės premijos įteikimo iškil
Amerikiečių premijuota PAU
dimai ir pilna apdrajuda.
mes Los Angeles.
LIAUS
LEONO knyga, kurio
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
RAŠYBA
je atvirai ir drąsiai nagrinėja
Šiemet, pakvietusios žymią
Telef. — WA 5-8063
Redagavo JUOZAS VAIŠNYS,
SJ.
iio krašto negeroves bei pavo
mokslininkę prof/ Liudą Laujos ir tiesia kelius į saugų visų
suruošė
Į skautus,-es esame linkę žiū lavinimasis orientuotis gam rinavičiūtę-Alssen,
Leidiniui medžiagą apie svetimųjų tikrinių vardų ra
perbūvirėti, kaip į vaikų bei mokykli tos pažinimu, teikti pagalbą, paskaitą apie Lietuvos senovę
šymą paruošė prof. dr. Antanas Klimas, o apie rašybą ir
Master
Plumbing
nio amžiaus jaunimo orga reikalaujama išmokti plau ir rodė filmą iš Čiurlionio kūry
skyrybą — Juozas Vaišnys, S.J. Išleido JAV LB Kultūros
Kaina kietais viršeliais $535.
nizaciją. Daugely kraštų, ypač kyti, globoti gyvulius bei bos. Būrelis organizuoja lėšų
Llcensed, Bonded, Insured
taryba 1982 m. Mecenatas — Lietuvių Fondas.
minkštais - $836.
JAV ir Anglijoj, taip ir yra.
paukščius, stovyklauti miške ir surinkimą skautų ir bendrai
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtuves
Spaudė N. Pr. Švč. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam,
Kitokia šios organizacijos kt. Išėję šį kursą ir jau kiek su lietuviškai veiklai. Pernai Los
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
Knyga gaunama ir Drauge
C7T.
Kaina su persiuntimu $3.85.
lės. Karšto vandens tankai. Flood conAngeles
skautų
stovyklavietei
forma susidarė lietuviškoje brendę amžiumi, pereina į
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi
skautijoje. Čia kartą į šią orga vyresniųjų skautų eiles. Čia jie remti įteikė 1,000 dol.; remia
Užsakymus siųsti:
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
nizaciją įstojęs, berniukas ar jungiasi į vyr. skautų,-čių būre „Skautų Aido" leidimą, skau
mmmiiimmiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiimii
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.
lietuviškai.
mergaitė pasilieka dažniau lius, vyčių-skautų, akademikų, tų fondą, socialinį skyrių. As
Chicogo, IL 60629
šv. Pranciškaus Dvasios
SERAPINAS 636-2960
siai joje ir suaugęs. Tik jų skautininkų vienetus. Jie ir meniškai įteikė šimtinę Suval
veikla kitokia. Jaunas skau toliau pasilieka skautais ir kų trikampio šeimai sušelpti,
Spinduliavimas
„Skaute,
tas turi išeiti trijų patyrimo jiems privalu laikytis orga šimtinę pasiuntė
Paruošė
laipsnių programą. Čia įeina nizacijos ideologinių principų Budėk" leidiniui. Kasmet pini
SIUNTINIAI
i
LIETUVA
T.
Viktoras
Gidžiūnas, O.FJH.
ideologijos dalykai — religi ir atitinkamo užsilaikymo. gais paremiamos skautės
ir kitus kraštus
niai bei tautiniai, po to visa Pvz., kai buvom Lietuvoj, buvo vykstančios į sąskrydžius, sto
Trylika skyrių: Tėvų Namuose. Pa
vyklas.
Pernai
dvi
skautės
eilė įvairių praktiškų žinių, griežtai reikalaujama, kad
NEDAS, 4059 Archer Avenue
saukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis
buvo pasiųstos į lituanistinius
ir Apaštalas. Regula ir jos patvirtini
Chlcago, m. 60632, tel. 927-5980
mas. Tolimesnis gyvenimas ir darbai.
kursus Michigane, šiemet taip
The Goldea Geni oi the Ages
Sv. Klaros pasaukimas. Atgaila, ku
pat numatoma pasiųsti. Paly
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii rinių meile ir misijos. Ordino sutvar
ginti ne taip gausiam būreliui
By PATTY C. RICE, PLD.
kymas ir misijos. Pasauliniai Mažes
sutelkti didesnes sumas ir
M. A. Š I M K U S
nieji Broliai.. Kalėdos, prakartėlį, to
(Knygos autore amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
paremti įvairius svarbesnius
bulybė ir malda. Žaizdos, mirtis ir ka
atžymėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie
INCOME TAX SERVICE
reikalus tai jau gražus ryžtas.
NOTA U I FUBL.JC
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skiria apie Lietuvos gįnnonizacija. Sv. Pranciškaus Dvuios
tarą, o dalj iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL—VAZNE"**—"T*—riTiniiiiimiiimiiiiiiiii—
spinduliavimas Lietuvoje ir net. tje
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
LIU krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
ir t.t
JURGOS JANKUS
Taip pat daromi VERTIMAI.
ir kitur.)
GIMINIU l&kvleUmal. pildomi
ISleido Pranciškonai 1981 BrooklyPILIETYBES PRAŠYMAI Ir
Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana
<i tokie blankai.
ne, N.Y.
kiekvienai progai.
•iiiiimmrmrmiiiniuitiMiiuuiiiiiiiiiiiiii
Kaina so parsiuntimu $6.00
Romanas
Puttished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York,
Užsakymus siųsti:
106 pusi. Išleido ATEITIS 1978. kuri turi savo skyriui: Londoo, Toronto, Melboume ir kitur. Kaina su
persiuntimu
SM.lt.
IMioois
gyventojai
dar
prideda
$1.6?
valstijos
Spaudė "DRAUGO" apaustuv*. Ap
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,
Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE",
lankas autoriaus. Kaina au persiun mofcesčs).
Chlcago, IL 60629
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
timu $7.73.
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi Hlinois gyventojai dar prideda 35
UI- gyv prideda 5% valstijos;
DRAUGAS, įStf West 6Srd Sf., Chicogo, IL $0629
siems prieinamos.
Vyresniųjų skaučių Gražiniečių meniški darbai Kaziuko mu
mokesčių.
et . valstijos mokesčio.
gėje ir jų kūrėja s. Renė Vizgirdienė.
*«9<a<a<s*?*a«9<a<?<V2^<9<a>a'* < immiiimiimimiiiiiiiiiiMiij||,lllmil|||

Birželio 13 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos bankete
— koncerte kalbėjo prof. dr.
Kazys Eringis. Laisvės Varpo
vedėjas Petras Viščinis tą kal
bą įrašė juostoje, o bir
želio 20 d. perdavė iš savo ve
damos radio stoties. Salėje
telpa keli šimtai žmonių, o ra
dijo programos klausosi tūks
tančiai. Kruopščiai parinktos
ištraukos iš kalbos sudaro pa
grindinį įspūdį, ką prelegen
tas kalbėjo salėje. Tik čia,
kaip minėjome, jos klausėsi
tūkstančai.
Tragiškieji birželio įvykiai
šiemet rado platesnį atgarsį
amerikiečių spaudoje ir televi
zijos bei radijo žiniose, negu
ankstesniais metais. Kaip jau
rašėme, tuo daugiausia pasi
rūpino latviai. Laisvės Varpo
vedėjo pastangomis dvi radijo
stotys perdavė lietuviškai ir
angliškai plačias birželio trė
mimų minėjimo programas.
Anksčiau tuo rūpindavosi JAV
LB-nės Visuomeninių reikalų
tarnyba, kuri parūpindavo ra
dijo programas anglų kalba ir
ragindavo apygardas bei apy
linkes, kad tas programas
įpirštų vietos radijo stotims.
Šiemet, kiek žinome, tas nepa
daryta. Kodėl? Jeigu Laisvės
Varpas gali paruošti tokias
programas ir gauti laiką radi
jo stotyse, tai kodėl to negaili
padaryti mūsų organizacijos?
Neužtenka kalbėti, kad su lie
tuviškais reikalais reikia išeiti
" į amerikiečių visuomenę, bet
būtina rūpintis, kad visos gali
mos progos būtų laiku tinka
mai tuo reikalu išnaudotos.
Jeigu mes tuo nesirūpiname,
tai negalime tikėtis, kad ame3rikiečiai savo iniciatyva tai da
rytų.
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VILIMAS
M OV I N G

Wifh Liberty & Justice

VYRESNĖS SKAUTĖS
GRAŽINIETĖS LOS ANGELES

l

A MB ER

Anapus Rytojaus

tinio seminaro dalyvių ir lekto
C H I C A G O S 2 I N I O S i D R A G A S * trečiadienis, 1982 m. liepos mėn. 7 d.
rių, visi birželio 24 <L pavakary
• sugužėjo į draugijos garbės nario
ATVYKO I š MASKVOS
dr- Jono Valantiejaus sodybą pa
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1982 m.
Pas savo žmoną atvykęs iš
sveikinti jį vardinių proga.
liepos 5 d., sulaukęs 64 m. amžiaus, mirė
Sovietų Sąjungos Andrei Frolov
Pirmininkas V Bigelis pasvei
pareiškė, kad, ištrūkęs iš tos
kino draugijos vardu, atrodė, net
prarajos,
jis jaučiasi lyg naujai
vešlaus parko medžiai savo šla
užgimęs. Sako, tik paskelbęs
mesiu darniai įsijungė į vardu
bado
streiką, rizikuodamas savo
Gyveno Dearborn Heights, Michigan
vininkui sudainuotą "Ilgiausių
sveikata,
gal
net
gyvybe,
jis
metų".
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 32 metus.
įstengė gauti išvykimo vizą.
Kanadietė B. Nagienė, pasvei
Liko dideliame liūdesy žmona Elena, dukterys Birutė Taurienė,
kinusi seminaro dalyvių vardu,
žentas Šarūnas, Regina Janukaitienė, žentas Robertas, anūkės Ri
GARSO SKULPTŪROS
pakvietė seminaro dalyvius pa
mutė ir Raselė, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Chicagoje
statomos
skulptū
dainuoti varduvininkui seną liau
Kūnas pašarvotas Charles R. Step - Steponausko koplyčioje,
ros, duodančios garsą. Vadi
18425 Beech Daly Road, Redford Tovvnship, Michigan.
Lankymo
dies dainą.
nama
Vėjo
antena,
pastatyta
valandos
nuo
12
vai.
iki
9
vai.
vakaro.
Varduvininkas jautriu žodžiu
Repeticija "Dainavos" ansamblio statomo mvizikinio veikalo "Vilniaus pilies
prie Nortn Ave. paplūdimio, duo
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 8 dieną. B koplyčios
legenda". Iš kairės: V. Radys, V. Liorentas ir režisorė Buivydaitė-Am- padėkojo susirinkusiems, pasi9:30
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią,
da
'parnasų
į
arfos
garsą,
prie
brosini.
Nuotr. p . Maletos J džiaugė, kad praėjusiais metais
kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų
Meno muziejaus — garso fon
žioje sodyboje Joninės buvo įra
A. a. inž. B. Sušys
bus
nulydėtas
į Holy Sepulchre kapines.
tanas, kita garso skulptūra prie
šytos į juostelę ir Amerikos Bal
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
Grįžęs Lietuvon, reiškėsi kaip 5500 S. Lake Shore Dr. Ties
so radijo bangomis pasiekė Lie
dalyvauti šiose laidotuvėse.
savo srities profesionalas ir buvo vandens bokštu, Chicagos ir Mituvą.
Dėl informacijų skambinti teL 313—531-1888.
Kaip ir visuomet, mūsų darbš kolegų bei visuomenės gerbiamas. chigan gatvių sankryžoje vėjo
čiosios šeimininkės visus pavaiši 1944 m. pasitraukė į Pietų Aus ir saulės sukeliančius garsus j
žeista širdimi, nesuprasti ir ne no skaniai ir skoningai paruoš traliją. Ten susipažino su pianis duodanti skulptūra. Dar vienas
Hot Springs, Ark.
įvertinti.
tais pavakariais ir skanumynais. te Julija Rajauskaite, profesoria garso įrengimas — elektroninė
BAISIOJO BIRŽELIO
Minėjimas baigėsi kukliomis Jos niekad nepavargsta — mūsų vusia Klagenfurto konservatori muzika Monroe gatvės garaže.
vaišėmis, kurias organizavo AL visų pagarba joms ir lietuviškas joje. Julija tapo jo gyvenimo įpras
MINĖJIMAS
100 MIL. SUSISIEKIMUI
Tos skyriaus parengimu vadovė ačiū. Parko pakraštyje jau lieps minimu ir džiaugsmu: jos meilė
Daugelis pasaulio tautu, ne Genė Gylienė, pasitelkdama ke
nojo laužas, būriavosi jaunimas ir ir atsidavimas muzikai atpirko jo
Gubernatorius Thompson su
išskiriant ir mūsų, mielai gaivi letą dosnių poniu.
LUKOŠEVIČIENĖ - 2ILYTĖ
vyresnieji. Laužo pažiba, talen asmenišką muzikos atsižadėjimą. sitarė su mere J. Byrne, kad
na savo jaunimo patriotinius jaus
Leonas
buvo
laimingas,
klausy
Rytojaus dieną Šv. Jono baž tinga Rasa Šoliūnaitė, sodrus bal
Chicagos regionaliniam susisie
mus romėnų posakiu: "Dulce et nyčioje įvyko pamaldos už Lietu
Gyveno C h i c a g o , Illinois, M a r q u e t t e P a r k o a p y l .
sas ir akordeonas jos rankose ma damas jos skambinimo ir sekda
Mirė liepos 5 d., 1982 m., 7:20 v a i . v a k . s u l a u k u s i b r a n d a u s
decorum est pro patria mori", vos kankinius, kurios buvo transkimui bus duota 100 mil. dol.
giškai sujungė visus —daina se mas jos pažangą.
a
m
ž
i
aus.
stengdamiesi užmigdyti mirties j i i u o j a m o s p l a č i a j a i afrikiečiu kė dainą. Visiems norėtųsi pabū
1945 m. susituokę, Leonas ir valstijos paramos ir ta susisie
Gimė Lietuvoje, P a n e v ė ž i o apskrityje. Amerikoje išgyveno
baimes jausmą kovojant už savo visuomenei per populiariausią ti čia kuo ilgiau, jeigu ne staiga Julija išvyko į JAV-bes, kur grei kimo dalis bus kontroliuojama
32 m .
tautos egzistenciją. Mūsų išeivių vietos radijo stotį. Šventas Mi atsiradę uodai, aiškiai perspėda- tai ir gražiai įsikūrė. Inž. Leonas
Pasiliko d i d e l i a m e n u l i ū d i m e v y r a s J u o z a s Lukas-Lukopriemiesčių.
aplinkoje tą patį posakį tektų pa šias atnašavęs amerikietis kuni- mi visus, kad jau laikas namo.
Sušys dirbo savo srityje, turtin
ševičius, 2 d u k t e r y s : D a n u t ė K r y g e r i e n ė i r G r a ž i n a T r a š k i e n ė ,
rafrazuoti
Kilnu, prasminga ir g a s p a m o k s l o m e t u l a b a i ^ r i a i
ž e n t a s L e o n a s , 7 a n ū k a i : P o v i l a s , A u d r i u s , A l g i s ir D a n u t ė
Union Pier metų metais yra damas šį kraštą savo žiniomis bei
Krygeriai, R ū t a , Vilija ir D a l i a T r a š k a i t ė s , p r o a n ū k ė J u l i j a
džiugu, kai tautiečiai neužmirš- u ž a k c e n t a v o l i e t u v i u t a u t o s > ^ ^ mėgiama vasarotojų vieta. Va patyrimu. Jis buvo veiklus lietu iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiH
Krygerytė, K a n a d o j e brolis T o m a s Žilys, brolienė Anelė i r jų
tą ^prisiminti savo tautos kanki čios po Maskvos jungu, kančias. sarotojų antplūdis yra laukiamas vių tarpe, darbais ir aukomis
dukros Nijolė ir A l d o n a , Lietuvoje sesers duktė D a n u t ė J u k n e 
nius — Sibiro tremtinius". Su ši Mišių maldose pabrėžtinai minė ir šiemet. Didžiosios lietuvių va-j rėmė Balfą.
vičiūtė, m i r u s i o brolio J o n o Žilio d u k t ė L o r e t t a R i m k u s su
tokiu jausmu Hot Springs lietu jo Lietuvą ir lietuvių tautą. Tai sarvietės Karaičių "Gintaras" ir
Ankstyba mirtis netikėtai Le Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
šeima, kiti g i m i n ė s Lietuvoje ir Amerikoje.
Naw
Jersey,
Naw
York
ir
Conaecticut
viai, Amerikos Lietuvių tarybos nepaprastos reikšmės įvykos sie Lengvinų sodybos yra tam ant oną ištiko 1968 m. vasarą, bea
K ū n a s b u s p a š a r v o t a s t r e č i a d i e n į n u o 6 iki 9 v a i . v a k a r e ir
lietuviams!
ir Lietuvos Atgimimo
sąjūdžio jantis mus per bažnyčią su ame plūdžiui pasiruošusios, girdėjau, tostogaujantį. Atlanto bangos,
ketvirtadienį
n u o 2 i k i 9 vai. v a k . P e t k a u s M a r q u e t t e koplyčioje,
Kas M t a d i a n į U VHEVD aHotiaa
skyrių vadovybių kviečiami, bir rikiečių publika.
York* n u o t iki » Tai. rakaro.
2533 W. 71 S t .
kartais yra net sunkumų paten kurias velionis Leonas mylėjo, N«w
»7.» m « c . FM. Taippat klausykit**
želio 12 dieną rinkosi į YMCA
Laidotuvės įvyks p e n k t a d i e n į , liepos 9 d. Iš koplyčios 9 vai.
kinti visus jų pageidaujamu laiku. priglaudė jo kūną, o tauri siela " Muaic of Lithu&nia" profranvas kaa
VEDYBŲ SUKAKTIS
*-r«čU.dienį nuo 8:05 iki 7:»» vai.
ryto
b u s a t l y d ė t a į Š v č . M. Marijos G i m i m o parapijos bažnyčią,
salę paminėti 41 metų tragiškų
iškilo
klausytis
amžinosios
sfe
Nesnaudžia ir Lietuvių draugi
Hot Springs žymūs visuome
va.ka.ro, Iš Seton Hali UnlvaraiUto atokurioje
įvyks g e d u l i n g o s p a m a l d o s už velionės sielą. P o pamal
birželio įvykiu sukaktį.
nininkai Vincas ir Eleonora Ras- ja. Norėdama sutelkti galimai rų muzikos. Kas vasarą jo našlė ir •iaa, I».S FM. (WSOU)
dų
b
u
s
n u l y d ė t a į Š v . Kazimiero lietuvių k a p i n e s .
Minėjimą atidarė ALTos sky teniai, birželio 19 dieną atšven daugiau lėšų mūsų atstovybės artimieji jį jautriai prisimena.
Direkt. DR. JOKCBAS STLKAS
Nuoširdžiai k v i e č i a m e v i s u s : g i m i n e s , d r a u g u s ir pažįsta
riaus pirmininkas Petras Maldei- tė savo vedybinio gyvenimo 50 remonto darbams paremti, drau Šiemet už jo vėlę šv. Mišios bus
234 Sunlit Driva
m u s d a l y v a u t i šiose l a i d o t u v ė s e .
kiš^TĮprpgramai pravesti pakvies metų sukaktį, dalyvaujant abiems gija liepos 18 d. 1 vai. vietos lai atnašaujamos liepos 24 d. 9 vaL
Watchung. N. J. 07080
Nuliūdę: V y r a s , d u k t e r y s , ž e n t a s i r a n ū k a i .
damas LASo skyriaus pirmininką dukroms: Aldonai ir Laimai su ku ruošia gegužinę "Communi- Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje,
TaL — (201) 753-5636
Antaną Bertulį. Po įprastinių šeimomis bei gausiu būriu kvies ty Hali" salėje ir sodelyje. Pro Elizabeth, N. J.
Laidotuvių d i r e k t o r i u s D o n a l d A. P e t k u s . Tel. 476-2345.
įvadinių iškilmių, paskaitą skai tų draugų ir artimųjų, jų tarpe gramoje vaišės, baras, laimėji
Nr. iUiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiuiiHii*
tė Sibiro tremtinė Stefanija Rū- ALTos skyriaus pirmininkui P. mai ir šokiai- Draugijos nariai
UPHOLSTERY & SLTPCOVERS
kiene. Ypatinga buvo jos paskai Maldeikiui ir LASo skyriaus pir prašomi paaukoti laimėjimams, MERE VĖL KANDIDATUOS
FURNITURE REFINISHING
ta, kaip ypatinga yra ir pati pas mininkui A. Bertuliui su žmono įteikiant juos valdybos nariams.
Satisfaction Guaranteed. 50 Years of
Chicagos
mere
Jane
Byrne
kaitininke. Kas į tautos kančių mis. Akademinė dalis įvyko YM
Rugsėjo 11 d. toje pačioje salė
Quality Work
prisiminimus ateina kaip į malo CA salėje. Ji susidėjo iš sukaktu je kviečiamas metinis narių susi pareiškė, kad būsimuosiuose
VVH<nS
™\0*1™^
nų laiko praleidimą, tiems S. Rū- vininkų gyvenimo pavaizduoto rinkimas, po jo tradicinė vakarie rinkimuose Jji vėl kandidatuos j' «***
Cicero, D l 60650, TeL 652-4795
miesto meres.
kienės paskaita buvo ilga ir nuo- skaidrėmis, kurias pristatė dukra nė ir pasilinksminimas.
bodoka. Kitiems St. Rūkienė yra j A I d o n a i r ^y^^
meninės proSibiro kankine — gy%-as tautos iš-i g r a m 0 S j k u r i ą p ^ j ^ dukra LaiLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kentėtų kančių simbolis: per 16'ma L :nskienėsu savo vyru Da
DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D '
metų, nei-rėdama net vietos kur rium ir sūnum Aru. Tai buvo
INZ. LEONĄ SUŠĮ
pailsėti, sunkiai dirbdama, uja džiaugsmo, grožio ir nuotaikos
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PRISIMINUS
ma, dažnai rusiškais keiksmais valandėlė visiems dalyviams, o
palydima, retai kada sočiai pa ypač sukaktuvininkams, palikusi
4330-34 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e
Leonas Šušys, biržietis, dideliu
valgiusi, skurdžiausiais drabužiais neužmirštamus
Jau
suėjo
dešimtis
metų,
kai
negailestinga
mirtis
at
prisiminimus. gabumu, gražaus tvirto būdo as
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
savo kūną pridengusi, ji nepalū Toliau sekė vaišės sukaktuvini- muo, subrendo nepriklausomos
skyrė iš mūsų tarpo mylimą motiną, uošvę ir senelę, ku
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
žo, savo prisiminimus knygose ku sodyboje, kur visi aukštai kė- Lietuvos aplinkoje. Mokėsi labai
rios netekome 1972 m. liepos 7 dieną.
aprašė ir, juos skelbdama, prisi lė šampano taures, linkėdami Į gerai, viskas jam sekėsi, tačiau
Telefonas — YArds 7-1741-2
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos negalėsime užmiršti.
dėjo prie kovos dėl tautos išlais jiems dar 'daug gražių ir saulėtų širdį ypač traukė muzika. Tėve
Lai gailestingas dievas suteikia jai amžiną ramybę.
vinimo. Tautos kančioms su dienų.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 7 d.
liai jį atkalbėjo nuo muzikinės
prasti S. Rūkienės paskaita daug
7 vai. vak. šv. Adrian parap. bažnyčioj, ir liepos 10 d.,
O. N. profesijos ir prašė
pasirinkti
davė.
5 v. vak. Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčioje.
griežtuosius mokslus. Leonas stu
Salomėja Šmaižienė ir Antanas Union Pier, Mich.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
dijavo techniką. Studijas gilino ir
Zubavičius, deklamuodami eilė
žįstamus
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis
JONINĖS
apvainikavo diplomu Cekoslovakiraščius, žymiai praturtino minė
pasimelsti
už a. a, Valeria Butchnus sielą.
Lietuviu d^jos nariai, svečiai joje, Brno mieste, kur įsigijo hidjimo programą.
Nuliūdę: dukterys: Valeria Levoandovcski, Wanda Kair gražus būrelis skautu, lituanis- raulikos inžinieriaus specialybę.
tauskas,
žentas Joseph, Florence Werkmeister, žentas ArMeninę programą atliko La
thur, Lorraine Klimas ir Eleanore Dachota, anūkai ir
pinskų šeima: dainomis, vaidyba
proanūkai.
ir deklamacijomis — Laima, forTĖVAS IR SŪNUS
LIETUVIU FONDO FEDERALINIS
tepionu — Darius ir smuiku —
Aras. Jų repertuaras labai įvairus,
KREDITO KOOPERATYVAS
2 5 3 3 VVest 71 S t . , C hic.igo
turiningas, dramatiškas, rūpestin
2 4 2 2 W. M a r q u e t t e R d .
C h i c a g o , 111. 6 0 6 2 9
>'iiuiiiiHiiiiiimniiiiiiuiiiiiiimiiiiiiii!iiiiiiiiiiiimri!iiifiiii!!iimii!iiiiiiiiHniiiiiH>i:
14 10 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o
gai atrinktas ir specialiai paruoš
Telefonas: 737-2110
I ei. 4 7 Y - 2 3 4 5
tas dienos progai susidėjo iš G. F.
\IkSTi U rOMOBILIAMS STATYTI
AKTYVAI - $1,600,000
Haendelio, G. Verdi, C. Sasnaus
I
RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA
TOSCA
=
ko ir S. Sodeikos muzikos bei J.
KASOS VALANDOS:
= TUBANDOT - AID A - LA JUIVE - ANDREA CHENTEB 2
Aisčio, K. Bradūno ir B. Braz
Trečiadieniais 12:00—6:00 p.p.
§
CARMEN - MANON • LESCAUT - P AGLIACO
=
Šeštadieniais
10:00—12:00
džionio
poezijos,
nepaprastai
2422 VV. Marquette Rd., Chicago
jausmingai ir įspūdingai perduo
|
STASYS BARAS, tenoras
|
tas, sujaudinęs žiūrovus iki sielos
=
Stuttgart'o Simfoninis orkestrą*
=
Sekmadieniais 10:00—1:00 p.p.
gelmių.
J a u n i m o centre 5620 S. C l a r e m o n t
=
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS
f
(Neveiks vasarą nuo 6.13.82 iki 9.5.82)
E
Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persi tinti- =
Menininko kūrybiniai polėkiai,
E
mu
$7.95. Amerikoje. Užsakymus siųsti:
=.
plasnodami aukščiau
medžia
MOKA U 2 :
Uetiiviv Laidotimtj Direktorių Asociacijos Nariai
|
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.. CAticago. U 60629
I
ginių vertybių ir pastarąsias vi
Einamąją Sąskaitą
8%
r
30 Dienų Certifikatus (min. $5,000)
8.5%
sada nustelbdami, pastebimai
~!IIIIIIIIIIIII|IIIMIIIIItlilllllllllllllllll||||||lllll||l|||||llllll|llllllllllllllllllltllllUltMH
90
Dienų
Certifikatus
(min.
$5,000)
13.5%
prasiskleidžia vis naujomis ir vis
STEPONAS C. UVCK (UCUWIC2) ir ŠOKOS
Vienerių Metų Certifikatus (min. $1000)
12.0%
žavingesnėmis apraiškomis. Tai
2424 W. « t h S T R E E T
TaL »»fr-FMtr 7-121S
Trejų Metų Certifikatus (min. $5,000)
13.5%
labai ryšku Dariaus Lapinsko
11028
SoqtfcwM*
Hi|rhw»T,
P«lo«
HUl*.
m.
TeL 974-4410
All-Savers Certifikatus
9.85%
muzikos meno pojūčių atsklan
I RA — p a s i r i n k i m a s : 90 dienų. Vienų Metų, ir Trijų Metų
2759 W. 71st St., Chicago, Dl. 60629
dose.
Certifikatai.
PETRAS BIEUORAS

A. f A.
PETRAS MARČIUKAITIS

MŪSŲ KOLONIJOSE

A. f A. GRASILDA LUKAS

Lietuvos atsiminimai

EUDEIKIS

Elizabeth, N. J.

A. f A.
VALERIA BUTCHNUS

PETKUS

MARQUET I E FUNERAL HOME

1

Įsigykite ši* populiarią plokštelę

|

LAIIX)TUViy DIREKTORIAI

JAY D R U G S V A I S T I N Ė

Mes, Hot Springs lietuviai, vi
suomet žavėjomės Lapinskų mu
zikos, vaidybos ir dainos menu. Įsi
dėmėtina, kad kūrėjui geriausias
atpildas yra, kai žiūrovas jį su
pranta ir įvertina. Daug meni
ninkų apleido šį pasaulį su su-15

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

* Procentai keičiasi k a s savaite.
* Visos sąskaitos a p d r a u s t o s iki $100,000.

4 M 8 SO. G A U F O R N I A AVE.

T«L LAfmyMto %W1*

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas
PASKOLOS:
Asmeninės
N a m ų (Mortgages)

n u o 15%
n u o 15%

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
fefcmadienial* nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

VASAITIS - BUTKUS
1444 S O . Mtfc A V E . . C I C E R O .

U *

TaL OLjapfta S - l t M

6

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. liepos mėn. 7 d.
X "Draugo" renginių komi
tetas deda visas galimas pastan
gas, kad "Draugo" gegužinėje
lieko netrūktų. Gegužinė bus
liepos 11 d., sekmadienį. Prasi
dės šv. Mišiomis 11:30 vai. Ma
rijonų koplyčioje. Paskiau prie
"Draugo" patalpų gražiame so
de bus gegužinė su įvairumais
— valgiais, muzika, laimėjimais
ir kt. Visi kviečiami šioje spaudos gegužinėje dalyvauti.

IŠ ARTI
IR TOLI
i. A. VALSTYBĖSE

B k ŽVAIGŽDUTĖ

— Linas Šmulkštys šį pava
sarį gerai baigė aukštesniąją
*.. 4*
*
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
mokyklą Fort Wayne, Ind. GreX Vysk. Vincentas Brizgys
R e d a g u o j a J. Plačas. Medžiagą siusti: 3206 W. 65ts
Chkmffo, IL 00629
ta kitų dalykų, trejus metus moiš prezidento R. Reagano per
kėši ir prancūzų kalbos. Pernai
specialų asistentą gavo Pabalti
SKOLA VELNIUI
vasarą šios kalbos studijas tę
minučių jis nuėjo į mišką. Nuo mo. Kambaryje sėdėjo tėtė su
TU BUVAI TOKS DIDIS
jo Laisves dienos razoliuciją su
sė
Harvardo
universitete.
Jau
jo iki miško buvo apie dvide myma Tadas jiems padavė sa
prezidento parašu. Tuo norima
(Pasaka)
X Kun. Juozas Juozevičius,
Tu buvai toks didis
šimt pėdų nuotolio, o tas jam vo pažymių knygutę. Tėtė .pa
lietuvių žymesniems asmenims trisdešimt metų uoliai dirbęs nimo pasikeitimo tvarka Linas
Kartą
vienas
vyras
pasiskoli
Aštuntajam
skyriuj.
liepos
4d
.
išvyksta
penkioms
tenkintas nusišypsojo ir pagyrė.
sudarė tik tris žingsnius.
parodyti Amerikos prezidento Švč. M. Marijos Gimimo parapi
no
iš
velnio
pinigų
ir
prižadėjo
Tu
darei
daug
pokštų
—
savaitėms
Prancūzijon
gyventi
Po to. padavė jam penkis dole-"
Aš
sakiau
Martynui,
kad
nusiteikimą Pabaltijo valstybių joje, jau daugiau kaip trys sa
rudenį
atiduoti.
Vasara
buvo
Juokėmės
linksmai.
prancūzų
šeimoje,
praktiškai
to
reikia viską užmiršti ir toliau rius.
politikos atžvilgiu,
vaitės guli Sfaerman ligoninėje
liau mokytis šios kalbos ir pa bloga — mažai kas užaugo,
vasaroti.
Vincas Burokas,
X Prof. dr. Vytautas ir Nijo Elgine, m., dr. A Pauliaus prie žinti vietos žmonių gyvenimą. žmogui su pinigais buvo sunku.
Bet kai sužinojom,
Kazys Skučas,
Los Angeles lit. mokyklos
lė Vardžiai iš Norman, Okla., at žiūroje. Jam (buvo padarytos Rugpiūčio pabaigoje jis pradės Jis paprašė velnią skolos mo
Kad
daugiau
negrįšim,
Montrealio
lit.
m-los
mokinys.
mokinys. ("Saulutė").
vyko į Chicagą ir apsistojo pas dvi sunkios operacijos, po kurių universiteto mokslą Blooming- kėjimą atidėti vėlesniam laikui.
Verkėm
ir
galvojom:
Kanada. (liepsna"').
N. Vardienės motiną Rimkienę ligonis pamažu sveiksta. Jis dar tone, Ind.
Tada velnias sako: "žmogau,
TURTINGI PAPROČIAI
Ar tai bus gerai?
turės
ilgokai
gydytis
ligoninėje
Cicero, čia- jie aplankys savo
jei
tu
per
tris
naktis
nemiegosi,
LAIŠKAS
AUTOREI
— Jūratė Nausėdaitė-Ann JilVelykos yra didelė šventė. Ji
artimuosius, abiejų motinas, ir paskiau namie.
Visi laukiam kantriai,
lian po sėkmingų gastrolių To tai aš tau tuos pinigus atiduo
primena
Kristaus iš numirusių
Gerbiamoji
"Ugnies
Žirgo"
dukterį ir draugus. Prof. V.
X Prof. dr. A. ir D. Laugmi- ronte intensyviai ruošiasi gas siu".
Kai skambės skambutis,
prisikėlimą. Velykos yra po
autore — Šone Tomariene!
Vardys vėliau vyks į Washing- nai iš Miami Fla., buvo atvykę
Pirmą naktį žmogus atsisėdo
Paskutinę dieną
trolėms su Rich Little Lake
septynių gavėnios savaičių.
Mokslo
metai
baigėsi
angliš
toną, D. C, o nuo Naujų metų į sūnaus vestuves. Ta proga jie
Kai reikės išeit.
Tahoe, Saharos viešbutyje, nuo troboje, o velnias saugojo. Žmo
Velykos, kaip ir Kalėdos, se
koje ir lietuviškoje mokykloje.
perims politinio fakulteto vado Chicagoje,
kurioje anksčiau liepos 8 iki 25 d. Taip pat jau gus jau pradeda snausti, tada
niau
buvo turtingos įvairiais
Dabar
atostogos,
turki
daugiau
vavimą.
daug metų yra gyvenę, aplankė susuko filmą televizijai kartu su velnias klausia: "žmogau, ar
Tuomet sužinosim,
Noriu padėkoti už Jūsų laišką, papročiais. Daugelis jų jau iš
Kokie draugai buvom,
x Dr. Jono Reinio vardinių ir savo draugus ir pažįstamus. Dr. Carrol Burnett ir Sammy Davis, miegi?'* žmogus atsako: "Ne
Noriu padėkoti už Jūsų laišką nyko ar baigia nykti.
Ir liūdnai sakysim,
gimimo sukakties proga jo vai A. Lipskienės lydimi, jie aplan- Jr. Ši programa bus roodoma miegu, tik galvoju, kad mano
rašytą man "Tėvynės Žvaigž
Pirmos Velykų dienos rytą
kė
kai — dr. Jonas Reinys, med. J
"Draugą" ir įsigijo meno rugsėjo 11 d. per NBC kanalą. brolis turi labai gražias karves'
Viens kitam sudiev.
dutėje" 1S62 m. kovo mėn. 3 d. auštant suaugę pėsti, raiti ir
stud. Grasilda ir stud. Vita — Į dirbinių. Dr. A liaugminas yra i p^g^^
v a dmasi 'The Texico' Velnias norėjo pasižiūrėti, kaip
Perskaičiau antrą kartą "Ug važiuoti skubėdavo į bažnyčią, į
!
Vasara ateina
surengė gražų pobūvį, į kurį Miami Lietuvių klubo pimu- Star Theatre". Jūratė džiaugia jos atrodo. Jis nubėgo pas kar
nies Žirgą", dabar supratau, Prisikėlimą. Pasibaigus pamal
buvo pakviesti dr. J. Reinio gi- i ninkas.
Viešuoju keleliu,
si, kad Toronte atsilankė labai ves. Tuo metu žmogus gerai
kad baltasis paukštis, užlėkęs doms, prasidėdavo tikros lenk
minės ir draugai. Pobūvis pra- { x Filomena Tarufienė vardi- daug lietuvių į visus jos pasiro išsimiegojo. Velnias sugrįžo, kai
Pilna naujenybių
ant bokšto, užgiedojo ir tą gies tynės. Visi kiek galėdami, sku
ėjo labai gražiai ir nuoširdžia n i ų p r o g a 1mm pasveikinta sa- dymus. Reikia tikėtis, kad ir pradėjo švisti. Jis sako: "Radau
Ir daug įspūdžių.
mę, kurią išgirdo karalienė rū bėdavo namo: mat, kas pirmu
nuotaika, nes sukaktuvininkas v o draugių fc artimųjų. Visos Lake Tahoe daug lietuvių nuva labai gražias karves, atrodo,
syje. Karalius atsiminė savo tinis pasieks namus, tam per iš
Ar mes susitiksim?
yra visų mylimas kaip gydyto-. b u v o p u i jaai pavaišintos, pa- žiuos pasigėrėti jos vaidyba, kad duoda daug pieno".
žmoną Giedrę. Karalius atsi tisus metus darbai geriausiai
Ar pasikalbėsim?
Antrą naktį velnias vėl sau
jas ir kaip žmogus.
1 dedant varduvininkės dukrai Ha šokiu ir dainavimu.
prašė, ir visi buvo laimingi
seksis.
Ar
naujoj
mokykloj
goja
žmogų,
žmogus
vėl
prade
linai
Bagdonienei.
F.
Tarulienė
Mėgiamiausia Velykų pramo
Taip pat ačiū už nurodymus,
X Jonės Karužaitės dailės
KANADOS
da snausti Velnias klausia:
Bus kitų draugų?
kaip geriau suprasti nežinomus ga - margučių mušimas ir ridinėdarbų paroda bus nuo liepos 7 buvo uoli mokytoja ir lietuviško
"Žmogau, ar miegi? Žmogus
žodžius. Kai mes kalbame lie jimas. Seni ir jauni mielai žais
iki 31 dienos Chicagos Lawn gyvenimo judintoja
Begjna Ptenyte,
atsako: "Ne, nemiegu, tik gal
tuviškai, tai tų sunkių žodžių davo margučiais. Visi lenkty
Public Library, 6122 So. KeX Ventos delikatesų krautu
Marąuette Parko lit. m-los
voju,
kad
labai
gerą
plūgą
turiu.
nevartojame, todėl mums atro niaudavo stengdamiesi ko dau
dzie. Kviečiami ypač lietuviai vė, laikoma Lapkų šeimos, vie
8 ak. mokinė
Gal norėtumei tu paarti ir man
do, kad sunku skaityti Aš la giausiai margučių laimėti
parodoje apsilankyti Dail. Jo nintelė dalyvavo Grant Parke
pasakyti teisybę". Velnias išėjo
bai noriu išmokti lietuviškai ge
nė Karužaitė su dailės darbų surengtame įvairių tautų festi
Velykų metu lietuviai mėg
arti. Tuo metu žmogus gerai
rai kalbėti ir skaityti. Man pa davo svečiuotis: šokdavo ir dai
parodomis pasirodo jau ne pir valyje. Žmonės domėjosi ypač
išsimiegojo. Rytą velnias atėjęs stebėjome, kad mūsų maisto tinka poezija.
mą kartą. Tų parodų pasiseki kugeliu, kurio tik per dieną iš
nuodavo. Velykos būdavo šven
sako: "Teisybė, su tavo plūgu kuprinė pajudinta Ją patikri
mas visuomet buvo geras.
čiamos tris dienas.
Dar kartą ačiū!
pirko 1600 porcijų. Paviljone
labai gražiai ir lengvai ariau". nę, neradome vaisių, kuriuos
Jūsų
Tadas Petronis,
x šv. Vardo draugijos ben dirbo dešimt žmonių. Ventos
Trečią naktį vėl velnias sau mes buvome įsidėję. Nustebo
Rama Bublytė,
yra
Marąuette
dra Komunija Švč. M. Marijos parduotuvė
Bostono lit. m-los VHI sk
goja žmogų. Pradėjus žmogui me, kur jie galėjo išnykti.
Clevelando
gv.
Kazimiero lit.
mokinys.
Gimimo parapijos bažnyčioje Parke.
Kitą naktį norėjome pa
snausti, velnias klausia: "žmo
m-los
8
sk.
mokinė.
bus ateinantį sekmadienį, liepos
gau, ar miegi?" Žmogus jam sekti, kas atslenka prie mūsų
x Kum. Antanas
ATOSTOGOS
11 d., per 8 vai. šv. Mišias. Su New York, N. Y., šiomis dieno
vėl sako: "Nemiegu, tik galvo palapinės. Visą naktį abu budėMokslo metai baigėsi prasi
sirinkimo šį kartą nebus.
ju, kad ežere yra labai gerų jome. Po vidurnakčio mes iš
mis išvyko apsigyventi į Sunny
dėjo
atostogos. Su spinduliuo
X Neo- Lithuanu orkestras iš Hills, Floridą. Pakeisdamas ad
žuvų, bet geriausia yra gau girdome sunkius žingsnius:
jančia saule keliausim į stovyk
Chicagos, vadovajamas Algio resą, pridėjo ir 10 doL auką.
dyti prieš aušrą". Velnias išėjoj i šlium-šiium.
las. Stovyklausim, iškylausim.
Modesto, pasirodė labai gerai Nuoširdus ačiū ir linkėjimai įsi
žuvų gaudyti, o žmogus išsi.1 — K ą darysime?—paklausė
Džiaugsimės gamta, kursime,
S t Petersburgo, Fla., Lietuvių gyventi naujoje vietoje.
miegojo. Rytą velnias parnešė tyliai Martynas.
dirbsime, melsimės kartu . •.
klube Tautinės sąjungos sureng
Aš norėjau atsakyt, bet tuo
— Dr. Baiminąs Juozas F. žuvų ir sako: "Tavo teisybė, ten
X
Elena
Kačinskienė,
St.
PeLietuvai tėvynei
tuose pietuose. Dalyvių buvo
metu kažin kas pakėlė palapi
Saplys, gimęs 1956 m. Toronte, yra daug gerų žuvų".
apie 350. Orkestrą dabar su tersburg, Fla, pratęsdama pre baigęs St. Michaels gimnaziją
Vija Bublytė,
žmogus žuvis iškepė ir abu nės uždangą. Kas buvo ir kaip
Pono Urdis
daro: A. Modestas, Z. Mikužis, numeratą, atsiuntė ir 12 dol. su Ontario scholarship, įstojo į pavalgė. Tada Smogus sako: atrodė, mes nematėme, nes bu
Šv. Kazimiero lit. mokykla
Piešė Darius Bartkus, Dariaus - Girė
auką dienraščio paramai. Labai Toronto universitetą, kur po "Aš tris naktis nemiegojau ir vo tamsu.
S. Gylys ir R. Jokubauskas.
no lit mokyklos mokinys.
dėkojame.
BULVES
— Bėkim! •— pasakiau Mar
kelerių metų studijų gavo moks tris kartus teisybę pasakiau,
x Kun. Juozas J. Svirskas,
X D. Vizgirdienė, Aurora, lo bakalaurą ir įstojo į medici tai tu išpikryk savo pažadą — tynui
Pas vieną žmogų atėjo sve
Haverhill, Mass., kartu su pre
PENKI DOLERIAI
Pro kitą palapinės galą mes
čias. Neturėdamas kuo pavai
numeratos mokesčiu atsiuntė ir m., lietuviškų organizacijų dar nos fakultetą Toronte. Šiais neimk iš manęs skolos". Velnias
Tadas buvo mokykloje, kada šinti, pakepė bulvių. Vaišinda
i buotoja, užsisakė naujausių lei metais baigė medicinos mokslus atsiminė savo pažadą ir
Sėjo išlindome ir leidomės bėgti, kiek
17 dol. savo spaudos stiprini dinių su 4 dol. auka lietuviškai ir gavo medicinos daktaro laip savo keliais. Nuo to laiko tas tik kojos nešė. Tas gyvis žen visos mokytojos dalino pažymių mas svečią sako:
,
mui. Labai ačiū.
gė du žingsnius ir jau atsirado knygutes. Šios dienos Tadas
snį. Pasirinko "Family Practi- ūkininkas gerai prasigyveno.
knygai. Labai ačiū.
— Valgykite, nesivaržykite!
X Jonas Jakštys, St. Petersšalia mūsų. Jis žengė maždaug ilgai laukė. Laikas — po pietų Tos bulvės mano sodintos,
ce" specialybę, kuriai ruošiasi
Stasys Kareckas,
X Ona ir Petras Griškeliai,
burg, Fla, pakeisdamas adresą,
šešių pėdų ilgumo žingsniais. Dar viena pamoka Jai pasi
Toronto Western ligoninėj ir at
—Juk jūs neturite daržo?
Miami
Beach^Fla,
buvo
atvykę
Hamiltono
Vysk.
M.
Valan
atsiuntė ir 5 dol. auką. Labai
Nuo jo iki mūsų buvo likę tik baigus, gaus pažymių knygutę.
lieka stažą. Jis yra baigęs Liet.
— Aš {nusipirkau kapinėse
į Chicagą aplankyti sūnų Ri
čiaus aukštesniųjų lit. kursų dvi pėdos. Tada jis žiūrėjo į Mokytoja dalina mokiniams pa
ačiū.
Maironio šeštadien. mokyklą, li
vietą,
bet ji iki šiol man nerei
mantą su šeima, gyv. Willowstudentas. Kanada. ("Mūsų mūsų «ki«, bet nieko nedarė. žymių knygutes. Tadas pažiū
tuanistinius
kursus,
dalyvauja
X Julija ir Jonas Kairaičiai, brook, EI., aplankė "Draugą",
kalinga, tai aš ten sodinu bul
kūryba").
Jis buvo netoli aštuonių pėdų rėjo į savo pažymius. Buvo visi ves.
gyv. Hamiltone, Kanadoje, bu nusipirko naujausių leidinių, pa sporte (krepšinyje) ir nuo vai
aukščio. Jo galva buvo kaip penketukai, o vienas net su pliu
vo atvykę į Chicagą ir, lydimi sidalino įspūdžiais iš Miami lie kystės priklauso skautų orga
BAISI NAKTIS
NUOMININKAS
beždžionės, neturėjo kaktos. su. Tadas nusišypsojo ir pagal
Petro Paleckio, aplankė "Drau tuvių gyvenimo ir šiandien vėl nizacijai, dalyvaudamas stovyk
Mieste buvo labai tvankus Pečiai apie trijų pėdų pločio. vojo, ką tėtė sakys pamatęs to
lose ir eidamas įvairias pareigas.
— Tu turi trejetą namų, o
gą" ir pasidalino kelionės įspū išvyko i Floridą.
oras.
Juo
ilgiau
aš
mieste
gy
kius
pažymius.
Tadas
grįžo
na
Turėjo ilgas kojas. Po dviejų
Ilgametis Toronto "Gintaro"
pats nuomoji kambarį!
džiais.
ansamblio šokėjas.
Sukūręs venu, tuo labiau man viskas at
— Mano namų nuoma yra la
X Lietuvos Dukterų dr-jos
X Boris Vaišvila, St. Peterssibosta
Taip
karšta,
kad
net
lietuvišką šeimą su Silvija Zenbai aukšta — ne pagal mano
burg, Fla., Algirdas A. Lizdas, pirmininkė Emilija KJenenė pra kevičiūte. Jo mokslo rezultatais naktį miegoti negaliu. O, kaip
kišenę.
Omaha, Nebraska, pratęsdami neša, kad jau yra gauti iš Illi džiaugiasi tėvai — Prima (Simin- gerai dabar būtų atsirasti tarp
MOKYKLOJE
prenumeratas, atsiuntė po 7 dol. nois universiteto, prieš dvejus kevičiūtė) ir Bronius Sapliai, kalnų prie ežero! Staiga su
metus mirusios a. a Kapitalinos
aukų. Labai ačiū.
brolis Linas (baigęs tą patį uni skambėjo telefonas ir nutraukė
Mokytojas: — Pranai, kuris
Virketienės kūno likučiai — pe
mano mintis. Tai buvo mano
X Algis Daugirdas, Willo- lenai urnoje. Trečiadienį, liepos^ versitetą anksčiau ir gavęs ar
mėnuo turi 28 dienas?
draugas Martynas.
wick, Ohio, Jonas Sakalas, Pa 7 d.. 9 vai. ryto už jos sielą kun. chitekto diplomą), jauniausias
Pranas: — Visi mėnesiai turi
Ei, Kazy, ar nori arkliais
latine, EL, Viktoras Degutis. Mykolas Kirkilas atnašaus šv. brolis Alvydas, močiutė, gimi
28
dienas.
pajodinėti?
Cleveland, Ohio, Vytas Straznic- Mišias T. Jėzuitų koplyčioje; 12 nės ir visi lietuviai Toronte.
— Ne, aš noriu važiuoti į kai
kas. Viktorija Kudirka, Alek- vai. dieną iš draugijos patalpų
— A. a. Albinas Giriūnas, gy mą. Gal nori važiuoti kartu?
i sas Mikaliūnas, visi iš Chicagos, urna bus nuvesta į Šv. Kazimie venęs Hamiltone, staigiai mirė
Kai kas sako: "sniegti", ki
— Aš... O . .Bet...
Aš
pratęsdami prenumeratas, pri ro kapines. Narės ir kas ją pa nuvežtas į ligoninę. Velionis čia
tas atsako: "mergos baloj
dėjo po 5 doL aukų. Labai ačiū. žinojo, prašomi dalyvauti šv. jokių giminių neturėjo. Palai nežinau...
miegti".
— Einam,einam, tau tikrai
(pr.). dotas šv. Jono kapinėse.
Ir asilas žvengia avižas pa
x Minint a. a. Liucijos Nau- Mišiose ir laidotuvėse.
patiks. Pakuokis, Martynai, už
matęs.
diaūtės - Janlouuenės mirties
į pusės valandos aš atvažiuosiu
metinę sukaktį, liepos 10 d., už
I pas tave.
Kur razumas (protas) pirkioj
LIETUVIAI NEPRALEISKIT PROGOS
jos sielą bus aukojamos šv. Mi
Nuo Martyno namo mes su
(troboj), tai ten ir Dievas.
šios šiose vietose: S v. Kazimie-'
Daytona Beach, Floridoje Lietuvių korporacija Llthoua siūlo j u m
i Voyageur autobusu nuvažiavo
ro bažnyčioj, Paterson, N. J.,
me į tolimą kaimą. Išlipę iš au
to wnhausus - dviejų aukštų apartmentus.
Žodžiais drabužio nepamuši
8 vai r., Tėvų Jėzuitų koplyčioj.
tobuso, mes dar kelias mylias
Ideali vieta. Kitoj pusėj gatvėje Atlanto vandenynas. Gražus paplū(nepagaminsi).
Chicago, BĮ., 8:30 vai r., Tėvų
paėjome link miško. Kai sura
dimis. Žuvavimas. Autobusų susisiekimas. Graži gyvenvietė. Jao
Pranciškonų koplyčioj, BrookSu daina ir darbas spartesnis.
dome tinkamą vietą, pasistatė
10 lietuvių Seimų čia įsigijo nuosavybes. Kaina tik 59,000 dol.. Per
ryn, N. Y., ir liepos 25 d. Sv.
kant grynais pinigais duodama 2,000 dol. nuolaida. Galima parūpinti
(Seredžiui).
me palapinę. Buvo jau devinta
paskolą
tik
už
12
procentų.
Petro ir Povilo bažnyčioj, 9:30
valanda vakaro, kai mes valgė
Nešluota troba piršlius iš
v a i r. Elizabeth, N. J. Giminės
Teirautis telefonu 904—258-1330 Haris Lapins, arba rašyti
me vakariene. Užtruko maž
vaiko
f išvaro).
ir artimieji prašomi prisiminti
daug dvi valandos, kol pasiruoMr. Povilas Bkkžts, 122 Dtmdee RA, Daytona Beach. Florida 32018.
ją savo maldose.
(pr.).
Pikta kaip rudenį motė.
šėme nakvynei. Kitą rytą pa
Piese Vija Bub!yte, Sv. Kazimiero lit. mokykla

