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Ginčai Madride
dėl darbotvarkės

— Vakar Paryžiuje įvyko dide
lės demonstracijos prieš pasireiš
kusį naujųjų nacių terorą. Žy
dų organizacijos, kairiosios poli
Maskva nesutinka švaistyti žmogaus teisių
tinės partijos, darbininkų unijos
Madridas. — Kaip jau rašyta, ride būtų nustatyta vieta ir lai
reikalavo vyriausybės stipriau ko Madride vyksta parengiamoji Eu kas sekančiai, ketvirtajai konfe
voti prieš teroristus. Unijos bu ropos Saugumo ir Kooperavimo rencijai. Komunistai tam prieši
vo paskelbusios dviejų valandų konferencija, kurioje Europos nasi.
3. Kunigų vienybes klausimas
streiką.
valstybių, išskyrus Albaniją, JAV
Šiame Vakarų — Rytų gin
—
Toronto
tarptautinis
aero
ir
Kanados
delegatai
bando
nu
(TesinyB)
če įžiūrima kaina, kurią Vaka
nebūtų išryškinti kunigai—kola
dromas pirmadienį buvo užda statyti programą ir darbotvarkę rams tenka sumokėti už pirmąją
borantai, Valstybinio saugumo
Šiais metais Religijų reikalų
rytas dėl tarnautojų streiko, ku lapkričio 11d. plenumo konferen Helsinkio konferenciją 1975 m.
organai kartais leidžia vyskupui
tarybos įgaliotinis Petras Aniliorį pagerbė ir kiti darbininkai, ne cijai. Amerikos delegacija spalio Tuomet 35 valstybės viešai pasi
paskirti ir uolų kunigą į didelę
nis į Kauno m. Vykdomąjį ko
laužydami "piketo" linijų.
3 d. kaltino Sovietų Sąjungą, kad sakė už dabartinių Europos sie
parapiją arba vienam kitam ge
mitetą sukviestiems
dekanams
—
Prezidentas
Carteris
atiden
ji
"užblokuoja pažangą" paren nų nepažeidžiamumą. Iš šio pri
ram kunigui išvykti į užsienį
pasakojo: „Kalbėjausi su vysku
gė
Milwaukee,
kad
jis
neseniai
giamoje
konferencijoje. Amerikos pažinimo naudos turėjo tik Rusi
Siekdama sukelti kuo daugiau
pu, ir jis sakė, kad. popiežius ra
pasikeitė
laiškais
su
sovietų
pre
delegacijos
vadas Max Kampel- ja, rašo Jane Monahan, "Christamsos ir sąmyšio, KGB per savo
ginąs Lietuvos kunigus laikytis
zidentu
Brežnevu.
Carteris
pasa
man pripažino, kad negalima su tian Science Monitor" korespon
kolaborantus laiškais ir kitomis
vienybės". P. Anilionis ir į jį pa
kė,
jog
rusai
nenori,
kad
Irako
—
sitarti,
nes sovietai ir jų talkinin dentė Madride. Rusija panaudo
priemonėmis Apaštalų Sostui tei
našūs nori įtikinti, kad didžiau
Irano
karas
išsiplėstų
po
visą
Per|
fa
—
satelitinės valstybės rei jo šį Helsinkio įsipareigojimą sa
kia klaidingą informaciją. Todėl,
si Bažnyčios vienybės griovėjai
sų
įlanką
kalauja visai nepriimtinų da vo įsiveržimo į Lietuvą, Latviją,
kalbant apie kunigų vienybės
esą kunigai „ekstremistai", o so
— Saudi Arabija planuoja pa- lykų.
Estiją legalizavimui. Vakarų vals
griovėjus, pirmiausia reikia prisi
vietinė valdžia, kaip ir popiežius,
j
kelti
savo
naftos
gamybą
net
tybės džiaugėsi laimėjusios proce
Sovietų
delegacija
per
Jevgeni
minti Valstybinio saugumo ko
trokštanti kunigų ir Bažnyčios
j
15
nuoš.,
kad
vartotojams
nepridūrinį laimėjimą — nuolatines
jų
Astajovą
pareiškė,
kad
jų
li
mitetą (KGB), o tik paskui ieš
vienybės.
I
trūktų
naftos
dėl
Irako
—
Irano
nija yra konstruktyvi, siekianti apžvalgas, kaip pasirašiusios ša
koti antraeilių priežasčių
!
karo.
Krikščioniškos doktrinos klau
pagrindinės Madrido konferenci lys praktikuoja žmogaus teisių
Vykdydama šį skaldymo dar
—
Japonijos
importų
—
eks
gerbimą. Vienas tos procedūros
simuose vienybės Lietuvos kuni bą, KGB per savo kolaborantus
jos pasisekimo.
portų bankas gavo prašymą iš
gams galėtų pavydėti daugelio (pareigūnus, dvasiškius ir kitus
Kaip žinoma, komunistinės de rezultatas prieš trejis metus ma
Kinijos, kuri siekia 1 bil. dol. pa legacijos vengia skirti laiką žmo tesi Belgrade, kur Vakarų valsty
katalikiškų kraštų kunigai. Savo asmenis) nuolat kalba apie "vie
skolos savo akmens anglių pra gaus teisių klausimų svarstymui. bės viešai barė Maskvą ir jos sąjun
vienybę jie pademonstravo 1979 nybės" reikalą. Ji siekia kunigų
monės išvystymui.
m., vieningai
protestuodami vienybės su kompartija, su Leni
Komunistinės delegacijos reika gininkus už žmogaus teisių lau
—
V.
Vokietijoje
nusižudė
bu
lauja, kad Madrido konferencijo žymus.
prieš Religinių
susivienijimų nu, su KGB. Valstybinės bedie
vęs SS pulk. Emst Ehlers, 70 m. je visos praeities įvykių diskusi
nuostatus — protestą pasirašė vybės pareigūnų lūpose žodis
Amerikos delegacijos kopirmi
Netrukus turėjo prasidėti teismas, jos baigtųsi per 6 dienas. Per tą ninkas Max Kampelman susuma
522 kunigai ir 2 vyskupai. Tik ne „vienybė", kaip ir žodis „taika
I kuriame jis buvo kaltinamas laiką būtų kalbama apie praeitį, vo dabartinę padėtį taip: "Tai,
didelė kunigų dalis nepasirašė: turi specifinę prasmę, — sovie
vieni dėl baimės, kiti dėl kola tinei valdžiai reikalingą tik tokia Irako šarvuotas transporteris prie užimto Khurranshahro mesto, Ant šono Prancūzijos žydų žudymu. Jis pa būtų svarstoma, kaip Helsinkio ką sovietai laimėjo Helsinkyje,
liko raštelį, kuriame sako geriau susitarimą pasirašiusios šalys lai jįe sukišo į kišenę, tačiau tai, ką
boravimo su KGB ar kitų prie „vienybė" ir tokia „taika", kuri matosi Irako prezidento Saddam Hussein portretas.
Į
mirsiąs, bet į teismą nestosiąs.
žasčių. Tačiau kai kur vienybės padėtų viską užgrobti ir, kas įe
kėši savo pažadų ne tik žmogaus I mes gavome, mums tenka nuolat
|
— Kalifornijos universiteto so teisių reikaluose, bet visuose su "iškolektuotf
pasigendama.
netinka, sunaikinti.
ciologas paskelbė statistikos tyri sitarimo punktuose. Komunisti
KGB nuolat kuria planus,
Kunigai, visiškai ar iš dalies
mų duomenis, kurie rodo, jog po nės šalys siekia suplakti visus
kaip efektyviau griauti Lietuvos kapituliavę prieš KGB, kartais
Izraelis paneigė
plačiau išgarsinto mirties baus klausimus į vieną ir juos visus
kunigų vienybę. Klierikai ir ku- i galbūt ir patys to nesuvokdami,
mės įvykdymo Amerikoje labai svarstyti pirmąją Madrido konfe
Irako puolimą
nigai verbuojami būti KGB agen- į pradeda naudoti sovietinę termi
sumažėja žmogžudystės. Tas su rencijos savaitę. Vakarų šalys ir
tais, užverbuotus kunigus sten nologiją, pvz., jie kalba: „Kroni
Jeruzalė. — Izraelio premjeras
mažėjimas tęsiasi apie 2 savaites. neutralių kraštų delegatai sie
giasi pravesti f didžiausias para ka ardo kunigų vienybę" arba
Beginąs
paneigė, pasikalbėjime
— Amerika, Sovietų Sąjunga kia atskirti debatus dėl žmonių
pijas, išleidžia į užsienį ir pan. „TTG Katalikų komitetas nori
su
UPI
korespondentais,
gandą,
ir Britanija pradėjo Ženevoje pa teisių nuo kitų klausimų. Be to,
Norėdami pakirsti kunigų pasiti išgarsėti" ir t.t.
kad
Irako
branduolinę
laboratori
sitarimus, kurių tikslas visai su Vakarų atstovai siekia, kad MadSkirs daugiau lesų žemes ūkiui
kėjimą ir sumaišyti protus, kad
(Bus daugiau)
ją netoli Bagdado puolė Izraelio
stabdyti atominių ginklų ban
Varšuva. — Lenkijos komunisi Centro komitetas patvirtino, dymus. Derybos vyksta jau 3
karo lėktuvai. Begino nuomone,
tų partijos centro komiteto narių I kad reikia daugiau lėšų trąšoms, metai.
Padėtis Afganistane Iranas paneigė šį puolimą todėl,
suvažiavime, kuriame dalyvavo i pašarui, žemės ūkio mašinoms.
kad nepavyko sunaikinti bran
— Kinijos spauda paskelbė, kad
Maskva. — Afganistano prezi duolinio reaktoriaus. Žinią, kad
150 komunistų vadų iš visos į Bus padidinti maisto produktų vienas "kultūrinės revoliucijos"
Lenkijos, buvo išreikštas "nusivy | importai ir siekiama, kad Lenkijos veikėjas, artimas "keturių gau dentas Karmai šį mėnesį lanky Izraelio lėktuvai galėjo pulti Ira
limas, kad mes kaip partija ne ūkininkai daugiau pagamintų jos" rėmėjas, buvo nuteistas mir sis Maskvoje, paskelbė "Tass" ko atominį reaktorių, paskelbė
sugebėjome atitinkamai pakeisti mėsos ir kitų produktų. Mėsai bus ti, tik bausmė atidėta dvejiems agentūra. Spėjama, kad Krem Prancūzijos spauda.
socialinės ir ekonominės politi- j įvestos kortelės, kad visi lygiai jos metams. Iš to sprendžiama, kad liaus vadai svarstys su KarmaBeginąs pareiškė, jog jis pri
lu komunistų partijos Afganista tartų Amerikos karinių bazių įstei
kos be dramatiško socialinio įtem j gautų
panašios bausmės gali susilaukti
pimo. Permainų reikalingumas
Tribūna Ludu" rašo: "Parti ir minėta gauja, kuriai priklauso ne vidines kovas tarp "vėliavos" gimui Izraelio teritorijoje, tačiau
Vysk. Julijono Steponavičiaus sukaktis
pribrendo ne tik plačiosiose dar ja tvirtai pasiryžusi atkurti dar ir Mao Tse Tungo našlė Jiang ir "liaudies" frakcijų.
toks sumanymas turėtų ateiti iš
(Tęrinya)
Sovietų užsienio reikalų žur Washingtono. Premjeras kritikavo
Paskirtiem į kitą parapiją kuni bo masėse, bet taip pat partijoje bininkų klasės ir visų darbo žmo Cjuing.
nalas "Naujasis laikas" rašo Europos Rinką, kuri siekia įjung
nių pasitikėjimą. Partija saugo
Štai ką pats vyskupas Julijonas gam Religinių kultų įgaliotinis ir jos aktyve".
apie Afganistane
veikiančius ti į taikos derybas Palestinos
išduoda
kulto
tarnautojo
regist
Centro
komitetas
nutarė
tą
ir
ryžtingai
saugos
mūsų
vidaus
Steponavičius Lietuvos TSR Mi
Radijo
bangu
karas
"banditus".
Kada
buvo
sunai Laisvinimo organizaciją. Euro
nistrų tarybos pirmininkui skir racijos pažymėjimą, kuris reika "partijos aktyvą" išvalyti. Iš ko ir išorinį saugumą, mūsų santvar
kintos
didelės
jų
gaujos,
rašo piečiai taip daro, nes nori kuo
Bagdadas. —Irano — Irako ka
tame pareiškime rašo apie val lingas kunigui persiregistruojant miteto buvo pašalinti: buvęs ką ir mūsų sąjungas. Mes įsitiki
džios pareigūnų neleistiną admi naujoje darbovietėje. Pasinaudo premjeras Babiuch, centro ko nę, kad mus parems visos patrio rą palydi įtempta propagandinė žurnalas, iš užsienio atsiunčia pigiausiai pirkti arabų naftą ir
nistracinį kišimąsi į grynai re- damas registracijos pažymėjimų miteto sekretorius Zandrovvski, tinės jėgos, nes iš esmės tai yra dvikova radijo bangose. Iranas mos naujos gaujos laikosi naujos kuo brangiausiai parduoti ara
lrginių vyskupiškų ir kunigiškų išdavimo teise, įgaliotinis ėmė buvęs propagandos direktorius j mūsų bendras reikalas, nepriklau transliuoja kasdien iš trijų radijo taktikos. Pagrindinė jų veikla yra bams savo ginklus, pasakė Begi
kištis į kunigų skyrimą. Kiekvie Lukaszevvicz, buvęs ekonominio somai nuo to, kad ne visi lenkai stočių arabų kalba, o Irakas per teroras, kurio tikslas laikyti gy nąs.
pareigų sferą:
„Kai 1958 metų sausio mėne no kunigo paskyrimas turėjo bū planavimo viršininkas VVraza- gali sutarti vienais ar kitais klau duoda plačias programas persų ventojus nuolatinėje baimėje. Sub
szcyk ir jo padėjėjas Pyka, buvęs simais'
kalba. Irakas puola ajatolą Kho- versyvinė veikla, sprogdinimai Ginčai del Kambodijos
sį pradėjau eiti Vilniaus arkivys ti suderintas su įgaliotiniu.
partijos
kontroliuojamų
profsą
Be to, įgaliotinis pradėjo re
meinį, kuris vedąs persus į ka siekia paralyžuoti ekonominę veik
New Yorkas. — Sovietų Sąjun
kupijos apaštališkojo administra
tastrofą. Persai rasistai su kvailiu lą. Represijos prieš darbininkus ga formaliai užblokavo Jungti
toriaus su reziduojančio vyskupo presuoti kai kuriuos kunigus, jungų direktorius Szydlak, buvęs
Jordanas siunčia
Khomeiniu priešakyje tarnauja ir ūkininkus, teroristų puolimai nių Tautų Generalinės Asamblė
teisėmis pareigas, Religinių kultų atimdamas iš jų registracijos pa radijo ir televizijos direktorius
Szczepanski
ir
trijų
Lenkijos
vai
žymėjimus
ir
reikalaudamas
iš
žydams, tvirtina Irako radijas. prieš partijos veikėjus, valdinin jos kredencialų komiteto raportą.
įgaliotinis man pareiškė, kad
paramą
Irakui
vadijų
partijos
sekretoriai:
GruIranas atsiliepia, ragindamas ara kus ir mokytojus siekia susilpninti Komitetas rekomendavo patvir
praneščiau kunigam, jog jiem Vyskupijos valdytojo į represuo
dzien,
Kulesza
ir
Kovvalski.
Beirutas. — Jordano vyriausy bus nuversti ateistinių šariatą revoliucijos socialinę bazę".
tinti 68 delegacijas, kaip pilnatei
negalima nei mokyti besiruošian jamojo vietą paskirti kitą kuni
Iš Afganistano pranešama, kad ses asamblėjos dalyves, tačiau ko
Politbiuro narys Barcikovvski bė įsakė mobilizuoti transporto nų režimą, Alacho ir Islamo
čius pirmajai išpažinčiai ir šv. gą, o represuojamąjį palikti be
Komunijai vaikus, nei grupiniai parapijos, be kunigiško darbo. parinktas centro komiteto sekre- j priemones. Privatūs autobusai ir priešą, kuris kovoja tarnaudamas sovietų kariuomenei išduodami munistinis blokas reikalauja, kad
sniego batai, baltos uniformos. Sta Kambodijos atstovavimas būtų
juos egzaminuoti, o galima tik Dažniausiai kunigai būdavo re toriumi. Išrinkti du nauji polit- į sunkvežimiai siunčiami prie Ira- Amerikai ir Izraeliui.
Užsienio korespondentai ma tomi šilti cementiniai barakai ir svarstomas atskirai. Kambodijos
individualiai juos egzaminuoti... presuojami už grynai bažnytinį biuro nariai. Buvęs partijos va ko sienos. Gabenamas maistas ir
Irakui. AP žinių no, kad Irano kiršinimas pavojin sandėliai.
vieta salėje turi priklausyti Heng
Man pareiškus, kad potvarkio, darbą, pavyzdžiui, už rekolekci das Gierekas nebuvo teisiamas, kita parama
agentūra
skelbia,
kad sovietų gas prezidento Husseino val
jų
pravedimą
kunigam
ar
pasau
laukiant,
kol
jis
pasveiks.
Samrin vyriausybei, tvirtina So
draudžiančio vaikus ruošti pir
ginklai iš Pietinio Jemeno ir Etio džiai, nes Irake gyvena daug ši- Irako bombonešiai
vietų Sąjunga ir Angola. Daugu
majai išpažinčiai ir Šv. Komuni liečiam. Skriaudžiamus kunigus
pijos
gabenami
į
Jordaną.
Du
so
gindavau.
Nesutikdavau
jų
pajitų
sektos
musulmonų,
kuriems
mas JT narių pripažįsta Vietna
jai k leidžiančio tik individua
Sovietai nušovė
virs Teherano
vietų laivai, kurie plaukė į Iraką, Khomeinio žodis — Šventas. Ypač
mo jėga nuverstą Pol Poto reži
liai juos egzaminuoti, skelbt ku | likti be kunigiško darbo, perkelapsisuko ir dabar plaukia į Jor pavojinga padėtis susidarytų, jei
Teheranas. — Irako lėktuvai mą. Vietnamas pastatė ir Heng
Kinijos piemenį
nigam negaliu, nes jis priešta davau juos į kitą parapiją ir nerauja vyskupiškai sąžinei, Baž skirdavau į jo vietą kito kunigo,
Pekinas. — Kinijos pauda pa dano uostą Akabą. Jordano ka Irakas patirtų didesnį karinį pra trečią kartą šiame kare puolė Samrin vyriausybę.
Irano sostinę. Bombos nukrito
nyčios teisės kanonam ir Arkivys kol įgaliotinis neišduodavo re skelbė, kad Sovietų Sąjungai pa ralius Husseinas pakartotinai yra laimėjimą.
paskelbęs,
kad
jis
remia
Iraką.
gistracijos
pažymėjimo
represuo
įmonėse,
aerodrome ir naftos va
kupijos sinodo nutarimam, įga
KALENDORIUS
siųstas stiprus protestas dėl inci
Streikas Italijoj
tam
kunigui,
paskirtam
į
kitą
pa
lykloje
pietinėje
miesto dalyje.
liotinis pasakė, kad nevykdyda
dento pasienyje. Sovietų ginkluo
Atidėtas teismas
Saplio 8 d.: Simonas, ReparaRoma. — Italijos darbo uni Padaryta daug žalos karinių ma
mi to potvarkio tiek kunigai, tiek rapiją. Ginant skriaudžiamus ku ta gauja buvo įsiveržusi į Kini
ta,
Daugas, Galva
\yskupas turėsią
nemalonumų. nigus, tekdavo ršgristi iš įgalio jos Mongoliją ir nušovė vieną I Washington. D.C. — Lietuvių jų federacija paskelbė generali šinų remonto dirbtuvėje.
Spalio 9 d.: Denis, Publija,
Irano radijas jspėjo klausytojus,
Ir iš tikrųjų kunigam, nesilai tinio grasinimų, kad vyskupija galvijų piemenį Atskubėjus Ki- jaunimo demonstracijos prieš So nį streiką, kuris turi prasidėti
Dalius,
Branguolė
gali
likti
be
vyskupo.
kad
Irako
lėktuvai
mėtė
žaislus,
kantiems įgaliotinio
potvarkio
nijos pasienio sargybiniams, vie vietų ambasadą dalvviai turėjo ateinantį penktadienį ir turi tęs
nuodingus
saldainius,
spalvotus
Saulė teka 6:53, leidžiasi 6:23.
dėl vaikų katekizacijos, buvo ke(Bus daugiau)
nas užpuolikas nušautas, kiti i būti teisiami spalio 7 d., bet teis tis keturias valandas. Streiku pla
pieštukus,
kurie
gali
sprogti.
nuojama
išreikšti
protestą
prieš
Karnos bylos, o vyskupas nuolat
trys pabėgo motorlaiviu per pa-Imas vėl atidėtas iki spalio 16 d.
ORAS
Abi kariaujančios šalys traukia
-baramas.
— Japonijoje Kyushu
saloje sienio upę. Kinijos proteste rei-1 Visuomenės pagalba tiek raštu ir Fiat automobilių bendrovę, ku
Debesuota, temperatūra dieną
jėgas į Khuzistano provinciją,
Kunigų skyrimas ir perkėlimas per dvi dienas palijo 21 colį van kalaujama nubausti nusikaltę-į žodžiu, tiek ir pinigine parama ri planuoja atleisti iš darbo
70
l naktį 50 1.
kur
laukiama
didesnių
mūšių.
23,000.
liūs ir užbaigti provokacijas.
' dar vis reikalinga.
priklauso vyskupijos Valdytojui. dens, žuvo 17.

"LKB Kronika "ir
Bažnyčia Lietuvoje

Lenkijoj išvalytas
:. partijos aktyvas "

Tremtinio vyskupo
šventimų jubiliejus

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. spalio mėn. 8 d.

SMYBES
GLOBOJA
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SKAUTININKUJ-KIJ

RAMOVĖ

Redaguoja sktn. Irena Regienė, 2652 W. 65th St.. Chicago, IL 60629
Telefonas 476-7089

S K A U T I N I N K Ą R. SPALI
PRISIMENANT

kusios sesės skaitytojos emoci
jas.
Romualdo Spalio pelenai
buvo atgabenti į Chicagą ir
rugsėjo mėn. 20 d., po gedu
lingų šv. Mišių Švenčiausios
Mergelės Marijos
Gimimo
lietuvių parapijos bažnyčioje ir
iškilmingo
atsisveikinimo
Lietuvių
Tautiniuose
Namuose, palydėti ir grįžimo
Nepriklausomon
Lietuvon
laukti palikti Lietuvių Tauti
nėse kapinėse.
Atsisveikinimą ir paly
dėjimą į mauzoliejų rengė
LS.T. Korp! Neo-Lituania.
Atsisveikinime dalyvavo ir
visa eilė skautininkų. Skautų
vardu atsisveikinimo žodį tarė
LSS Tarybos pirmininkas v.s.
Sigitas Miknaitis.
Ilsėkis ramybėje, mielas
broli.
IR

AUKŠTIEJI
SKAUTININKU
KURSAI
Dvylika
skautininkų,-ių
rugpiūčio 23 iki 30 d. dalyvavo
me su trimis savais gilwellistais Miško Ženklo arba Wood
Badge kursuose, kurie įvyko
J.N.Webster Scout Reservation Ashford, Ct. Lietuviai
sudarė dvi skiltis, Meškų ir
Pelėdų, aštuonių skilčių drau
govėje. Nepaprastai gerai pa
ruošta programa, su lietuviš
kais paaiškinimias raštu ir
žodžiu, nuteikė mus rimtai
dirbti, išmokti daug naujo,
įgyti ypatingo patyrimo, ger
iau įsijausti į skautybės dva
sią, kad grįžę namo naudin
giau padėtume savo sesėms ir
broliams ir sėkmingiau vado
vautume. Kursų viršininkas
sktn. J.O. Mustin paskutinioje
sueigoje išreiškė padėką
visiems lietuviams, kadangi
mes savo skautišku patyrimu

— 100 dol., II vieta — 60 dol.
Taip pat bus duodama po
vieną premiją (10 dol.) už
kiekvieną geriausiai atliktą
punktą.
Konkurso įvertinimas bus
p a s k e l b t a s iki 1981 m.
balandžio 30 d.
Kiltys, siųsdamos savo dar
bus, naudoja slapyvardį, o į
atskirą voką įdeda vietovės,
vieneto (tunto, vietininkijos,
atskiros draugovės) ir skilties
vardus.
Konkurso vertinimo komi
siją sudaro: s. Albina Rama
nauskienė — pirmininkė, s.
Dalia Dundzilienė, s. Daiva
Gausienė, s. Ilona Laučienė ir
v.s. Juozas Vaišnys, S.J.
Konkurse dalyvaujančioms
skiltims linkime sėkmės!
L.S. Seserijos vadija

Ramovė kviečia visus š.m.
spalių mėn. 18 d. (šešt.), atsi
lankyti į Jaunimo centro kavi
nėje rengiamą vakaronę —
linksma vakarį. Gerai žinomas
laužavedys ps. Vladas Žukaus
kas rūpinasi programa, o v.s.
Ona Siliūnienė vaišėmis.
Skautiškoje
nuotaikoje
pabendrausim, pasivaišinsim
ir kojas šokyje pamiklinsim.
Pasižymėkite šj įvykį savo
kalendoriuose ir spalio 18 d.,
7:30 atvykite vakaronėn.

Toronto skautininkų-kių
Ramovė spalio 5 d., 4 vai. p.p.
Lietuvių Namuose Toronto
visuomenei rengia Vytauto
Didžiojo 550 metų sukakties
paminėjimą. Programą atliks
čikagietis birbyninkas Rimvy
das Kasiulis, Hamiltono
dainos vienetas , Aukuras—
Daina", vadovaujamas
E.
Kudabienės. Paskaitą skaitys
fil. Rasa Mažeikaitė.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

t

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County. Illinois
and Canada. Elsewhere in the L.S A. $38.00 Foreign countries
$40.00.
Pašto ižlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama B anksto
metams V2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00
$22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

ISTORINIS M I N Ė J I M A S
KANADOJE

Aukščiausiojo
Vadovo
p a š a u k t a s prieš penketą
mėnesių iš mūsų tarpo išsisky
rė
skautininkas—rašytojas
Romualdas Spalis-Giedraitis.
Po sunkios ligos žemiškąją
N E R I J O S TUNTO
kelionę gegužės 14 d. baigęs
SUEIGA
Hamburgo ligoninėje, laiki
LSS Nerijos jūrų skaučių
nąją amžino poilsio vietą, š.m.
rugsėjo mėn. 20 d. rado
Chicagoje, Lietuvių Tautinių
kapinių mauzoliejuje.
PRADĖJO NAUJUS
Brolis Spalis išėjo amži
SKAUTIŠKOS
nybėn, p a l i k d a m a s nenuVEIKLOS METUS
taukiamą ryšį su gyvaisiais
septynių tomų vienos kartos
Rugsėjo 21 d. Rambyno tun
istorijos, kelių novelių rinki
tas su Šatrijos tunto viešnio
nių ir kitų spausdintų ir rank
mis Toronto salose šv.
raštyje likusių raštų pavidale.
Mišiomis, sueigomis, bendrais
Tai reto darbštumo ir kruopš
žaidimais ir vaišėmis pradėjo
tumo rašytojas, kurio visos
naujuosius skautiškos veiklos
knygos seniai išpirktos ir skai
metus. Šv. Mišias Šv. Ritos
tytojai laukia naujų jų laidų.
šventovėje atnašavo dvasios
Gyvenime skautiškai kuklus ir
I L S Ė K I S RAMYBĖJE
vadovas s. kun. Augustinas
santūrus. Gal dėl šių savo
Simanavičius, OFM. Visam
Lietuvių Skautų Sąjungos
skautiškų privalumų nebuvo
susirinkimui
vadovavo
pastebėtas literatūrines
ir vardu reiškiu nuoširdžią skau
Rambyno
tuntininkas
ps. L.
visuomenines premijas skirs tišką užuojautą, ponia Gied Aukštųjų Skautininkų Kursų dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: Irena Saplys. Maistu rūpinosi skau
tančių, pagerbimus ruošian raitiene, Jūsų mielam vyrui ir Lileikienė (Omaha), Aldona Ligertaitienė (Bostonas), Vanda Alek tai vyčiai-kandidatai, vado
čių. Savos kartos, kurios gyve mūsų broliui skautininkui iške nienė (Chicaga), Danguolė Banevičienė (Hartfordas), Giedrė Stankū vaujant G. Karosui. Laužą
nienė (New Yorkas); antroje eilėje — Eugenijus Vilkas (Los Angeles),
nimą taip vaizdingai aprašė liavus į amžinus namus.
Mums, skautų vadovams, Gintaras Nagys (Montrealis), Kazys Prišmantas (Los Angeles), vedė V. Barakauskaitė. Daly
likęs laiku tinkamai neįvertin
vių buvo arti 60. Skauto įžodį
tas, be abejo, bus pagerbtas kurie asmeniškai nepažinome Remigijus Belzinskas (Clevelandas); stovi iš kairės: Juozas Raškys davė K. Gailius. Sueigos daly
(Hartfordas
—
Pelėdų
skl.
globėjas),
David
E.
Hause
(BSA
vadovas
—
ateinančios, kai jo pelenams sktn. Giedraičio, jis labai gerai Sr.P.L.), Aleksas Pridotkas (Worcesteris), Sandra Kaziliūtė (Toron vius sveikino rajono vadeiva
sugrįžus amžinai ilsėtis savoje žinomas Spalio vardu iš tas), Jonas Dambaras (Torontas), Česlovas Kiliulis (Bostonas — v.s. L. Kalinauskas.
tėvynėje, bus išleista nauja jo apysakų ciklo apie berniuko— ūkvedis ir LSS įgaliotinis), James O. Mustin (Miško Ženklo kursų
kūrinių laida, kuria jis vėl skauto gyvenimą. Šios temos ir vedėjas — BSA scoutmaster), Antanas Saulaitis (Chicaga — Meškų
nepriklausomos
Lietuvos charakteriai sktn. Giedraičiui- skl. elobėias).
R E I K A L A U J A BAIGTI
jaunimui pasakos jų tėvų ir Spaliui buvo labai gerai žino
PERSEKIOJIMUS
senelių išgyvenimus šviesiose mi, nes skautauti pradėjo jau ir lietuviškumu ne tik kad sueiga įvyks sekmadienį,
ESTIJOJE
ir tamsiose tautos gyvenimo Lietuvoje. Tremtyje, atsikūrus sukūrėme geras skilčių dva spalio mėn. 12 d., Jaunimo
sias, bet ir pakėlėme visos centro didžiojoje salėje. Sueiga
valandose.
36 estai okupuotoje Estijoje
draugovės
nuotaiką ir iškilų bus pradėta šv. Mišiomis. įteikė Amnestijos internatioBrolis Romualdas Spalis
skautybės gyvenimą. Mūsų Visos dėvime pilnomis vasari nalui ir Aukščiausiojo tarybos
gimė Kaune 1915 m., spalio 30
ypatinga padėka priklauso v.s. nėmis uniformomis. Daly prezidiumui Maskvoje ir Esti
d. Užaugo motinos ir senelės
Č. Kiliuliui, kuris kaip LSS vavimas visoms sesėms priva joje raštą, reikalaudami tuo
globoje, nes jo tėvas buvo žu
Pirmijos įgaliotinis, surado lomas. Tėveliai, svečia* 3 visos jau paleisti Martą Niklusą.Į
vęs pirmajame pasauliniame
galimybę dviem mišriom lietu šiuo metu veikloje nedaly Mart Nikius buvo areštuotas
kare 1917 m. Baigęs Aušros
vių skautininkų-ių skiltims su vaujančios Nerijos tunto sesės £.rr_. balandžio 28 dieną ir vis
berniukų gimnaziją studijavo
savais vadovais v.s. A. Sau ir buvusios vadovės maloniai tebelaikomos Talino centri
literatūrą
ir lituanistiką
laičių, S.J. ir v.s. J. Raškiu kviečiamos dalyvauti.
Vytauto Didžiojo (Kaune) ir
niame kalėjime.
dalyvauti Miško. Ženklo kur
Vilniaus
universitetuose.
Savo rašte estai nurodė, kad
suose.
P A S I K E I T Ė VADOVĖS
Įgijęs humanitarinių mokslų
pastaruoju laiku Estijoje areš
£V(Meškų
skl.)
diplomą,mokytojo darbą dirbo
Washingtono
„ P u š y n o " tuojami gyventojai "tuzinais"
Kaune, Zarasuose. Išeivijoje
draugovės vadovė s. Dalė dėl savo politinių bei religinių
„KELIONĖ S U DAINA"
mokytojavo
Detmoldo ir
Lukienė nuo liepos mėn. 1 d. įsitikinimų ir reikalavo, kad to
KONKURSAS
Greveno gimnazijose, Vokieti
pasitraukė iš pareigų. Draugi- kie žmogaus teisių pažeidimai
joje. Emigravęs Anglijon įgijo
ninkės pareigas perėmė s. tuo būtų sustabdyti, nes ta
Mielosios vienetų vadovės,
mokytojo cenzą ir Clare-Hall
Meilė Mickienė, kuri taip pat areštų banga pradeda prilygti
gimnazijoje, Halifaxe, dėstė
šiuos metus Lietuvių Skautų yra ir Atlanto rajono iždi Stalino laikų terorui.
matematiką.
Ryšium su Sov. Sąjungos
sąjungos vadovybė paskelbė ninkė.
Skautauti pradėjo dar būda
įstatymais,
Jungtinių Tautų
jaunųjų vadovų metais. L.S.
LINKSMAVAKARIS
mas gimnazistu. Vokietijoje,
Seserija ta proga, skelbia
Chicagos
skautininkų-kių žmogaus teisių deklaracija ir
atsikūrus Lietuvių Skautų są
konkursą,
kuriame
galėtų
j u n g a i , brolis Romualdas
dalyvauti visos skautės.
entuziastingai įsijungė į jos
Konkurso taisyklės:
veiklą, pasiekdamas v.s. laips
Konkurse gali dalyvauti visų
nio.
LSB vyriausio skauti
vienetų skautės, užsiregistra
ninko Čepo vadijoje ėjo broli
vusios ir užsimokėjusios nario
jos VS pavaduotojo pareigas. Lituanicos tunto skautas Vytau mokestį už 1980 metus.
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Susidomėjimas literatūra ir tas Špokas laimi I-mą vietą Rako Konkurso vardas — Kelionė su
mas
ii balansavimas. Stabdžiai. Dus
natūralus pastabumas buvo jo stovyklos Gamtos Tako lenkty daina.
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
kūrybinio darbo akstinu. nėse.
Konkurso dalyvės skirsto
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES.
Pirmoji jo novelė buvo
mos į dvi grupes: 1. Skautės, 2.
Wheel alignment and balancing.
atspausdinta 1939 m. Lietuvos skautų organizacijai, jis buvo Prityrusios skautės.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
Aide. Po to sekė kitos — Lietu jau gerai žinomas vadovas.
Konkurse
dalyvaujama
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
vos Aide, Akademike, Jauno Ryšys su skautais nenutrūko ir skiltimis, kaip jos vienete
Change of oil and filters.
vėliau,
kai
akademikų
skautų
joje Kartoje. Išeivijoje — Lietu
egzistuoja, o ne specialiai
vių
Žodyje,
B r i t a n i j o s Dr. Vydūno Fondas išleido konkursui sudarytomis.
Lietuvyje, Europos Lietuvyje, „Gatvės Berniuko Nuotykių"
Vienetų vadovės užregist
Dirvoje, Drauge, Laisvojoje antrąją laidą, ar kai Chicagos ruoja norinčias dalyvauti skil
Lietuvoje, Naujojoje Viltyje ir sk. meno vienetui brolis sktn. tis, kad žinotumėm, kiek kon
2423 W«st 59th Strtet _ Tel. Gfl 8-7771
kt.Be grožinės literatūros,rašė paruošė vaidinimą. Lordo
kurso kopijų vienetui atsiųsti,
straipsnius aktualiais mūsų Baden Powell'io, skautų įkūrė- jų vienetui atsiųsti).
Veikia nno 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
kultūriniais klausimais, kny jo( kapą žymi paprastas, bet
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Registruojama šiuo adresu:
gų recencijas ir kt. Jo kūrybinį gilios minties skautų kelio
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
Daiva Gausienė, 7800 S.
našumą liudija du novelių, du ženklas — NUĖJAU NAMO.
Massasoit, Burbank. IL 60459.
feljetonų rinkiniai ir septynių Mes visi einame šio ženklo
Konkursas pradedamas š.m.
tomų vienos kartos istorijos linkme, o savo gyvenimo įna
spalio
1 d., o baigiamas 1981
ciklas bei rankraščiuose likę šais paliekame testamentus.
m.
kovo
4 d. (pašto antspau
kūriniai. Priklausė Halifaxo Mielas sktn. Giedraitis-Spalis.
JAY DRUGS VAISTINE
nueidamas į amžinus namus, das). Skiltis savo atliktus dar
anglų rašytojų draugijai.
bus
siunčia
tiesiog
Daivai
Gau
2759 W. 7ht St, Chicago, Dl. 60629
Man brolį Spalį pažįstančiai literatūriniais įnašais palieka sienei.
lietuviams
didžiausią
testa
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
tik iš jo raštų neįmanoma
mentą,
kuris
daugeliu
kartų
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Skaučių
ir
prityrusių
skaukalbėti apie jo asmenybės
bylos
jo
knygų
lapuose.
šių
darbai
bus
vertinami
atski
bruožus, tą tinkamiau galėtų
D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas
Ilsėkis ramybėje, mielas rai. Laimėjusioms skiltims bus
papasakoti su juo bendra
Atdara šiokiadieniai n u o . » » L ryto Bd 10 v»l. vakaro.
duodamos piniginės premijos.
vusieji ir dirbusieji. Galiu broli skautininke!
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro.
Budžiu!
Skautės: I vieta — 100 dol., II
suminėti tik žinomus gyve
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
Sigitas Miknaitis vieta — 60 dol.
nimo faktus, nesileisdama į
IJSS Tarybos Pirmininkas
mėgstamiausio rašytojo nete
Prityrusios skautės: I vieta

r
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Helsinkio susitarimų rašto įtei
kėjai reikalauja: 1) kad M art
Nikius tuoj būtų paleistas į
laisvę ir pagal jo norą jam bū
tų leista toliau dirbti miškinin
kystės aukščiausioje mokyk
loje arba leista išvykti pas
gimines į Švediją;
2) kad paleistų į laisvę visus,
kurie yra areštuoti dėl jų poli
tinių a r religinių įsitikinimų,
taip pat ir tuos, kurie areštuoti
ryšium su 45 pasirašiusių
memorandumą dėl Molotovo Ribbentropo susitarimo;
3) kad amnestuotų visus poli
tinius kalinius.
» A. T.

— Žmonija yra kaip giria, o žmo
nės kaip lapai.
— Apgavystė ir melas veda paskui
save į įvairias nelaimes.
Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS

m

VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. 69th St., Chicago, III.

Visi tel. 778-8000
Valandos pagal

DR. ŽIBUTE

susitarimą.

ZAPARACMS

— Valteris Skotas, anglų rafiyTelei — S37-1285
tojas, eidamas 55 metus amžiaus
turėjo 60,000 dolerių skolos. Jis; AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA
Ofisas:
pasižadėjo šią skolą sumokėti ir savo pasiryžimą ištesėjo — sumo-j 700 N'orth SOchigaa, Saite 400
kėjo.
Valandos pagal gusKarima
Tel.

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 Sc Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel.

ofiso ir buto: OLympic 2-4159

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

REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

Lietuvis gydytojas
3925
VVest 59th Street
DR. PETER T. BRAZIS
Vai: pirm., antr. ketv. ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vai popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
2 4 3 4 West 71st Street
v"al.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 uždaryta
•a! popiet, treč. ir šešt tik susitarus

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 8 lst Street

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS
2 7 0 9 VVest 51st Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Tel. — QR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai
Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839
DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervu ir
Emocinės ligos
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirmad..antrad..ketvirtad irpenktad
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus
Ofs.

742-0255

Namų 584-5527

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 VVest 103rd Street
Valandos pagai susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

1185 Dundee Ave.
Eigin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.
T«L

MS-442S, 271-6929, 9S«-«|Tft

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagai susitarimą

JO KS A

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Pd.
valandos pagal susitarimą
Ofs.

DR. FRANK PLECKAS

PO 7-6000. Rez. GA 3 7278

(Kalba lietuviškaO
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr
"Contact lenses"

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

2618 W 71st St. - Tel 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

6132 S Kedzie Ave Chicapo
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
ištaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARO
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt

1

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 •

Ofiso tel HE 4 2123. namu GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 7lst Street
Vai pirm antrad . ketv ir penktad 2-5 w..
6 7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W. 59 St. Chicaco
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč
ketv 10«ki6val Seštad 10 iki 1 vai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai: pirm., antr ketv ir penkt
2 — 7) šeštadieniais pagal susitarimą. <•
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VILNIAUS DIENĄ

Tik vienas Lietuvos miestas
kiekvieni metai mini savo die
ną, lyg sakytum vardadienį.
.1
Ši privilegija yra tekusi mūsų
sostinei Vilniui ir tai nebe
pagrindo. Juk Vilnius tai tarsi
C
visų Lietuvos žemių vainikas,
mūsų miestų miestas. Su jo
vardu susiję visi svarbiausieji
Lietuvos įvykiai, garbingieji ir
skausmingieji metai. Jeigu
kas mėgintų iš mūsų tautos
istorijos išbraukti Vilniaus
vardą — nebeliktų ir pačios
istorijos. Tačiau niekas negali
mūsų Vilniaus taip sunai
kinti, kad pasaulyje neliktų jo
plačiai išplitusi o garso.
Vilnius — mūsų krašto poli
tinis, ekonominis, geopolitinis
centras. Dar daugiau — kul
tūros ir mokslo lopšys. Perei
tais metais šventėme Vilniaus
nt universiteto 400 metų sukaktį,
minėjome faktą, kad prieš
keturius šimtmečius mūsų
*v*A~.t>
sostinėje nušvito aukštojo
mokslo židinys, pirmasis ne
• tiktai ano meto Lietuvoje, bet
ir Rytų Europoje. Vilniuje bu
vo spausdinamos ne tiktai
lietuviškos, bet ir rusiškos
knygos rusams dar tada, kai
Rusija buvo beraštė, tamsi ir
juoda. Pagaliau Vilniuje 1918
in. vasario 16 dieną buvo pa
skelbtas atkursimos ne
priklausomos Lietuvos aktas
Suminėjome tiktai kai kuriuos
——~ f a įtu S> iškeliančius Lietuvos
§**?" sostinę iš kitų mūsų miestų.
Bet ir to užtenka, nes visi žino#T> ^me, kas yra Vilnius Lietuvai.
"Vilniaus miesto amžius neJ O Jengva nustatyti. Archeologi^ n ė a , iškasenos rodo, kad toje
vietoje, kur dabar yra Vil,• njaus centras, V - VI a. po Kr.
buvo nemaža gyvenvietė. XI XIII a. ji jau buvo į miestą
išaugusi.
Tačiau, pagal moksle susi
kūrusią tradiciją, miestų pra
džia r į m
laikomi metai,
kuriais jie pirmą kartą pa
žymėti istorijos šaltiniuose.
Vilniaus miesto vardas pirmą
kartą paminėtas didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino
laiške Vokietijos miestams bei
jų piliečiams, kuriuo jis kvietė
juos atvykti į Vilnių ir čia
apsigyventi, plėsti amatus,
prekybą. Ten Vilnius vadi
namas karališkuoju miestu.
Gedimino minėtas laiškas ra
šytas 1323 m. sausio 25 dieną.
Taigi, ši data ir yra Vilniaus
x miesto gimtadienis ar varda
d i e n i s . Vadinasi, š.m. pradžioje galėjome minėti mūsų
sostinės 667 metų sukaktį.
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ryšiai. Per eilę šimtmečių len
kai, būdami gausesni ir ver
žlesni, lietuvius apraizgė savo
"kultūros ryšiais". 1918 - 1920
metais ir vėliau jie bandė
Lietuvai uniją vėl jėga pri
mesti. Nepavyko. Nuo šios jų
"meilės" atsigynėme savo sū
nų krauju.
Nepriklausomo
gyvenimo dviejų dešimtmečių
gyveninio metas buvo drauge
ir mūsų kančios bei kovų dėl
Vilniaus metai. Pagaliau 1939
metų rudenį mes savo sostinę
atgavome. Deja, tada buvo:
"Vilnius mūsų, o mes rusų..."

"N.Y. Times" žurnalistas įspėjo prezidentą nežaisti ugnimi
Šių metų J. Carter ir R.
Reagan prezidentūros rinki
minė kova, belikus vos 4-rioms
savaitėms ligi X1.4 balsavimo
dienos, įgavo aršių grumtynių
pobūdį. J. Carter kaltina R.
Reagan esantį "karo kurstyto
ju" (war - monger). Žinia, tai
toli nuo tikrosios tiesos; tačiau
ir mažiausiai
užinteresuotiem8, šiais televizijos ir radijo
bangomis vedamais mūšiais,
yra aišku, kad dabartinis Bal
tųjų Rūmų šeimininkas ne taip
jau lengvai ir noriai įsileis į
šias patalpas naujus nuomi
ninkus...

BR. A U Š R O T A S
raketų ir skubėjo į Atėnų J A V
Karo Aviacijos bazę, kur ga
lėjo jaustis saugus...
Svarba sumenkinta
Autorius pabrėžia, kad J A V
Karo Aviacijos vadovybė šio
įvykio nepaneigia. Tačiau
Valstybės departamento parei
gūnai neoficialiai informavę
suinteresuotus asmenis, kad
"nėra tikrai žinoma ar Libijos
lėktuvai tas raketas būtų iš
šovę".
Šių neoficialių pareiškimų
tikslas buvęs tam, kad sudary
tų įspūdį, jog libijiečiai tik
blefavę (vaidinę), tuomi mėgin
dami nuvyti JAV žvalgybos
lėktuvą iš tariamai jiems pri
klausančios oro erdvės, kurią
visą laiką savinasi Libijos
diktatorius, pik. Muammar
Qadafi.
Žinoma, toks teigimas yra
nesąmonė! Oro taikiniams
sunaikinti,
greičiausiai,
"Atoll" tipo raketos tikrai bu
vo iššautos į JAV žvalgybinį
lėktuvą. (Visa laimė, kad jis
nekliudytas). Tačiau,
p.
Zbigniev Brzezinski, turįs pui
kius ryšius su Libijos amba
sada, ten nepareiškė jokio pro
testo.
Dar keisčiau.
Vietoje
protesto Valstybės departa
mento atstovas užtikrino, kad
"amerikiečiai yra pasirengę
užtikrinti saugumą savo lėk
tuvų
skraidančių
tarp
tautinėje oro erdvėje". Yra ži
noma, kad tuo pat metu
Viduržemyje
patruliuoja
lėktuvnešis John F. Kennedy;
be jokios abejonės jis gali
užtikrinti JAV lėktuvų sau
gumą,
komentuoja
žurna
listas.

pradėjo k a r ą prieš savo
pietinį kaimyną Iraną, tuo pa
čiu metu JAV žvalgybinis lėk
tuvas RC 135, 200 mylių į šiau
rę nuo Libijos pakąrančių,
skrido iš rytų į vakarus. Ir šį
kartą jį mėgino sulaikyti (ar
sunaikinti?) net 8 Libijos lėk
tuvai - naikintuvai: 4 pran
cūzų gamybos Mirage tipo ir
po du — MIG 23 ir MIG 25. Ta
čiau, kai ši libijiečių eskadrilė
pasiekė RC 135 skridimo erd
vę, juos čia pasitiko amerikie
čių naikintuvai — F-14, pakilę
pasitikti kliudytojus iš John F.
Kennedy lėktuvnešio. Ir, kai
tik Sirijos pilotai pamatė kas
jų laukia, jie per radiją parei
kalavo instrukcijų iš Tripoli:
amerikiečiai, skridę RC 135
girdėjo airiškai perduotus iš
Tripoli įsakymus: neiššauti
raketų ir grįžti į savo bazę.
Straipsnio autorius teigia,
kad pirmojo susidūrimo ap
rašymas IX.16. buvo ats
pausdintas "The Wa8hington
Post". Valstybės
depar
tamentas tada teigė, kad
"jokios raketos į JAV lėktuvus
nebuvusios iššautos!" Tačiau,
apie antrąjį galimą rimtą susi
dūrimą V a l s t y b ė s depar
tamentas tyli. Kodėl?
K a m t a i būtų naudiaga?

tėse, galėtų pasitarnauti tiek
diktatoriaus Qadafi, tiek ir J.
Carter politiškiems intere
sams?
Be abejo, Qadafi akiplėšiška
"akistata" prieš amerikiečius
galėtų jam daug politiškai
pasitarnauti Amerikos nekenčiančiame arabų pasaulyje. Ką
čia reiškia netekti dviejų ar
daugiau sovietų
gamybos
MIG'ų! Jų netekimas dar la
biau uždegtų įkaitintus fana
tikų protus "prieš JAV impe
rialistų
provokacijas".
Netektieji lėktuvai būtų greit
pakeisti naujesniais mode
liais.
Na, o kaip su J. Carter? Jo
politinei kovai prieš R Rea
gan toks JAV ginkluotų jėgų
pasirodymas galėtų įšvirkšti
šiek tiek šviežio oro "už pasi
priešinimą prieš libijiečius".
Suprantama ir tarptautinė
teisė šiuo atveju stovėtų Ameri
kos pusėje; o priešrinkiminėje
kovoje tai gerokai pakeltų J.
Carter vardą viešosios nuo
monės apklausinėtojų laipsniavimuo&e. 0 be to, toks susigrūmimas su
libijiečiais
amerikiečiams dar kartą pa
tvirtintų, kad Billy Carter,
Prezidento broliui sumokėti
tūkstančiai nepakeitė JAV
vyriausybės nuomonės Libijos
diktatoriaus atžvilgiu.
Žurnalistas baigia, lyg atsi
prašydamas, kad "gal nebu
vau per daug dosnus savo pre
zidento atžvilgiu. O gal jis net
ir nežinojo apie galimas oro ko
vas Tripoli pakrantėse, priver
tusias Libijos naikintuvus su
grįžti į savo aerodromus... Dėl
pastarosios prielaidos būtų
galima suabejoti: apie tokius
jautrius dalykus JAV Karinė
žvalgyba tuoj
informuoja
Prezidentą, kaip visų gink
luotų jėgų vyr. vadą. Faktas
lieka faktu, kad J. Carter vy
riausybė apgalvotai ir slaptai
privertė neprotingą karinį
diktatorių pažvelgti akis į akį,
o tuo pačiu metu mėgina pri
kergti karinio avantiūristo iš
kabą savo politiniam prie
šui", — baigia savo patarimus
ir išvedžiojimus "N.Y. Times"
žurnalistas.
Sunku būtų tikėtis, kad
šiame didžiuliame "politinių
painiavų šieno kūgyje" kada
nors į paviršių išlįstų tiesos
adata. Iš patyrimo puikiai
žinome, kad "tik tie rašo isto
riją, kurie laimi kovą". 0 jai
laimėti pateisinamos visos
priemonės... Bet ar taip derėtų
kovoti?

TŪKSTANČIAI UŽ
NAKTINIUS PUODUS
Viena latgalių pasaka papa
sakoja kaip vienas kareivis,
ištikimai ištarnavęs karaliui
25 metus ir karalių Ūkęs nema
tęs, grįždamas namo, nuėjo
pas karalių, kad jį pamatytų.
Karaliuis savo kareiviui už
ištikimą tarnybą pasiūlė pasi
rinkti dovaną, ir kareivis
paprašė dovanoti jam kara
liaus „senus batus". Karalius
išdavė kareiviui ir pažy
mėjimą, kad karaliaus „seni
batai" padovanoti tam karei
viui už ištikimą tarnybą. Bet
karaliaus dvaras ir vadinosi
„Seni Batai" ir kareivis nuėjo į
tą dvarą dovaną atsiimti...
Dabar, tartum pasakoje,
Belgijos karaliaus dėdė Karei,
gyvendamas Raversijde, prie
Ostendės, patekęs į finan
sinius sunkumus, š.m. rugsėjo
mėn. 6 dieną sumanė parduoti
iš varžytynių kai kurias kara
liškas senienas ir tokiu būdu
sustiprinti savo finansus.
Iš varžytynių buvo par
d u o t a Belgijos
karalių
Leopoldo I, Leopoldo I I ,
Leopoldo III; Alberto I ir prin
co Karelio priklausę daiktai ir
jie visi buvo parduoti už pasa
kiškas kainas. Į tas varžy
tynes atėjo apie 3000 pirkėjų.
Taip karaliaus Alberto I
kambarinis kibiras su dankčiu iš Belgijos porceliano buvo
parduotas už 17^000 b. frankų,
jo naktinis puodas parduotas
už 8000 frankų, kiti naktiniai
jo puodai už 5500—8000
frankų. Dvylika porų princo
Karelio senų kelnių, nr. 45, par
duota nuo 2j600 iki 5500 fran
kų už porą, ir už visas senas
princo Karelio kelnes gauta
36,000 frankų. 18 druskinių ir
kiaušiniams valgyti puodukų
parduota už 17,000 frankų; o
Leopoldo III varinis praus
tuvas — už 6000 frankų ir t.t. Į
varžytynes atvyko daug anti
kvarų ir dvarininkų ir pasiūlė
aukštas kainas. Suruoštos
varžytynės davė princui apie
2.5 milijonų frankų.
Princo sekretorė pranešė,
kad spalio mėn. Briuselyje ir
bus suruoštos princo Karelio
daiktų varžytinės. Bus parduo
dama princo Karelio paveiks
lai (ne jo kūrybos) ir baldai.
Tai vis princo finansiniam
fondui sustiprinti.
A. T.

Ar šiandieną lietuvių tauta
turi atskirą Vilniaus proble žinių t a r n y b o s e n e m i n ė t a
mą? Sunku aiškiai į šį klausi
mą atsakyti. Ir taip, ir ne. Da
Gal ne tik man, nors ir labai
bar, kad ir okupacinėse besidominčiam pasaulio poli
sąlygose, Vilnius yra išaugęs į tiniais įvykiais, bet ir kitiems
480,000 Lietuvos miestą. Už sekantiems šių įvykių eigą, ne
metų kitų jis virs pusmilijo: bus pavykę nugirsti ar suži
niniu miestu. Neturime pasku noti apie rugsėjo 16 d. gana
tinio meto gyventojų surašinė pavojingus veiksmus netoli
jimo tikslesnių duomenų, bet Tripoli uosto, Libijos "teri
rodosi, kad 1979 metų pa toriniuose" vandenyse, Vidur
baigoje lietvuiai Vilniuje su žemyje. Nors, normaliai mūsiš
darė netoli 50 procentų visų kė " m e d i a " skuba mus
gyventojų. Okupantai mums informuoti apie kiekvieną
sako: "Jūsų sostinė niekada raketą iššautą iš Libano
nebuvo taip lietuviška, kaip da pietinių žemių į Izraelio
bar". Bet mes, savo ruožtu, teritorijas, gi šį kartą televizi
galime jiems atsakyti: "Nie jos tarnybos tai pražiopsojo...,
kada Vilniuje nebuvo tiek ir tęsiasi Ugi šios dienos
daug rusų, kaip šiuo metu".
suokalbinė tyla, lyg nieko ne
Rusai Vilniuje užima vado būtų atsitikę.
vaujančias vietas okupacinėje
Žurnalistas W. Safire samp
"N.Y. Times" žurnalistas W.
ir savivaldos administraci
rotauja, kad "gal ir gerai įvy
Safire apie tai nuostabiai ge
joje, įmonėse, fabrikuose ir ki rai praneša ir komentuoja. Jc
ko, kad JAV Šiuo atveju aukš
tose srityse, yra dominuojan straipsnis atspausdintas "The
tai iškėlusi nešė savo
tis mūsų sostinės elementas,
valstybinę vėliavą Vidurže
Palm Beach Post" dienraštyje
taip sakant "užkariautojai".
myje!"
š.m. IX.26 popietinėje laidoje
Rusų dabar nenusikratysi, iš (A-19). Ten žurnalistas rašo,
Tačiau giliau pasvarsčius
Vilniaus jų neišvarysi. Grei
derėtų pagalvoti: ar verta šiuo
kad: " J . Carter ieško savo
čiaus jau jie lietuvius bandys užgrūdinto, kieto būdo įro
įtemptu momentu žaisti šį
išvaryti.
pavojingą lėktuvų naikintuvų
dymų, panašių į Mayaguez
ir žvalgytojų žaidimą? Gi
Lenkų skaičius Vilnius j išgelbėjimo akciją, įvykusią
mūsiškė J. Carter vyriausybė
smarkiai sumažėjo. 1970 m. 1976 m. Siamo įlankoje".
yra beveik bejėgė ir neturėtų jo
tebuvo jų 68,300 Tada jie
Toliau taip rašoma: "š.m.
kio noro susirasti naują bėdą,
sudarė 18,3 proc. visų mieste rugsėjo 16 d. JAV RC-135,
Karui prasidėjus
ir ne su kuo kitu, o su Qadafi!
gyventojų, arba 28,4 proc. vi- Boing tipo 707 žvalgybinis lėk
,sų Lietuvos lenkų. Nėra duo tuvas, aprūpintas
Bet, kas žino, gal toks mūšis
visais
Rugsėjo 21 d., kai SSSR
menų, kad proporcingai im įmanomais elektroninės žval a p g i n k l u o t a I r a k o a r m i j a ore, Libijos vandenų pakranant, lenkų skaičius Vilniuje gybos
preciziniais
instru
būtų labai išaugęs. Taigi, sta mentais, skrido savo nor
tistiškai skaičiuojant, lenkus maliu, iš anksto nustatytu
reiktų priskirti prie Lietuvai maršrutu, tarptautinėje oro
nepavojingos tautinės grupės. erdvėje, apie 200 mylių į šiaurę
Tačiau praktiškai taip nėra. nuo Libijos pakrančių. Jis bu
Vilniaus lenkai turi labai tvir vo užpultas dviejų Libijos MIG
ŽEMAIČIU ALUS
tą ir didžiulį Lenkijos užnu 23 lėktuvų - naikintuvų. Sako
Žemaičių
alus tai irgi teisingiau
garį. Tiesa, Vilniaus for ma, kad amerikiečiai nematę
gira, nes padaro iš puspūrio samaliai
yra
komunistinė MIG'ų.(Past.: gal būtų ir
lykloe tiek alaus, kiek turi savo ir
Lenkija atsisakiusi. Bet tiktai sunkoka patikėti, kad žvalgy
kiek pasisekė pasiskolinti iš
formaliai.
P r a k t i š k a m e binis lėktuvas nematytų dvie
kaimynų statinių. Likučius supila
gyvenime ji labai "domisi" jų puolėjų jį besirengiančių už
į kubilą ir raugina (vadinamosios
pamielė8). Gauna, kai viskas buvo
Vilniumi. Tai rodo ir nuo 1961 pulti — sunaikinti - aut.)
švariai daryta, malonaus skonio
metų kas kiekvieni metai jų
Tačiau
pasiklausymo
girą. Kiek nugėrę, kubilą papildo
ruošiamos
"kultūrinės"
bei
*
aparatuose girdėta airiškai
(kaip ir su beržo sula kad darė)
Tačiau šią kalendorinę datą "Lenkų knygos" dekados. perduodamos instrukcijos, kad
vandeniu;
jau menkesnis, silpnes
— Netikros viltys dažnai griauna
mes minime tiktai retesnių Šiemetinė dekada įvyko rug reikia iššauti raketas į JAV
nis
skonis,
bet vis tiek karštą
ne tiktai paskiro žmogaus, bet ir
sukakčių proga: 1973 m. minė- sėjo mėnesio II pusėje. Deka lėktuvą. Esą RC 135 suma Irano naftos raflneriją Abadane saugo ajatolos paveikslas
iieną galima gerai troškulį
tautos
laimę.
55 Jome miesto 650 metų, 1923 m. dų dienomis įvairiuose Lie niai manevruodamas, išvengė ir patrankos
užgesyti.
Ig. Končius
Laisvoje Lietuvoje — 600 me- tuvos miestuose, kur gyvena
(iš „Žemaičių šnekos")
daugiau lenkų,
ruošiamos
tų sukaktį.
Vilniaus diena mes dar "draugiškos Šalies" (lenkų)
1926.VI.15 — 1926.XII.17 švietimo ministeris. Mirė Nuo bolš. okupacijos 1944 m. pasitraukė į Vokietiją,
nepriklausomybės
metais knygų bei spaudos parodos,
1940.VIII.22 Kaune.
1950 m. atvyko į Chicagą. Vokietijoje ir JAV plačiai
pasirinkome ne garbingą Vil susitikimai su Lenkijos užsie
Č e r n i u s J o n a s , g. 1898.1.6 Kupiškyje, Pane reiškėsi visuomenine veikla. Mirė 1975.1.26 Chicagoniaus miesto įkūrimo datą, bet nio knygų prekybos susivie
vėžio aps., savanoris, brigados generolas, aukštąjį je.
skaudžią 1920 m. spalio devin nijimo "Ars Polona" atsto
inžin. mokslą baigė Briuselyje, Belgijoje, 1929 m., o
Dobkevičius J o n a s , g. 1866.XII.6 Mėliūnų k.,
tąją dieną, prisimindami fak vais. Komunistinė "Tiesa"
karo akademiją Paryžiuje, Prancūzijoje. 1932 m., Svėdasų vis., Rokiškio aps., 1893 m. baigė univ.
tą, kad tą dieną besikurianti pripažįsta faktą, kad "vien tik
buvo kariuomenės štabo virš., XX kab. 1939.111.28 — matematikos - gamtos fak. Petrapilyje, ekonomistas,
nepriklausoma Lietuva ne šį penkmetį mūsų respublikos
1939.XI.21 ministeris pirm. Nuo artėjančių rusų oku VII kab. 1922.II.2 - 1922.VIII.21 finansų, prekybos
teko savo sostinės beveik skaitytojai įsigijo šimtus tūks
pantų
1944.X. pasitraukė į Vokietiją, 1947 m. išvyko į ir pramonės ministeris. Mirė 1934.VII.23
L.KERULIS
dviem dešimtmečiam. Tą die tančių egzempliorių Lenkijos
Angliją, 1948 m. atvyko į JAV. Mirė 1977.VTI.3.
Medemrodės dv., Akmenės vis., Mažeikių aps.
ną lenkai, prieš porą dieni; liaudies respublikos knygų.
Dovydaitis P r a n a s , s. Motiejaus, g. 1886.XII.2
pasirašę Suvalkų sutartį, ku Daugiau kaip Šimtas bibliote
Č i u r l i o n i s S t a s y s , g. 1887 m. Druskininkuose, Runkių k., Višakio — Rūdos par., Marijampolės aps.,
rioje buvo tam tikra forma res kų turi lenkų skyrius". Tokių
1917 m. baigė politechniką Kijeve, inžinierius, XTV 1980-13 m. studijavo Maskvos univ. teisių, istorijos pektuotos Lietuvos teisės į mū dekadų metu į Lietuvą atga
kab.
1927.VIII.18 susisiekimo min-jos valdytojas, filologijos ir gamtos fak., VDU prof., mokslininkas
Č a p l i k a s J u l i u s , g. 1888.V.20 — VI.l Ryliškių
sų sostinę, ją sulaužė, benama iŠ Lenkijos didžiausi k., Merkinės vis., Alytaus aps., savanoris, generolas, n u o
1 9 2 8 . I I . 4 — 1928.X.l.
s u s i s i e k i m o enciklopedistas, Lietuvos Nepriklausomybės akto
::-.- pagrobdami didžiausią Lie kiekiai knygų bei žurnalų ir
ministeris.1940.VI.15.
bolš.
Rusijai
Lietuvą signataras, III kab. 1919.111.12 — 1919.IV.12
baigęs Petrapilio dvasinę sem. 1909 m. kunigu neįsi
tuvos turtą — jos sostinę ir ją visa tai mūsų krašte palie šventino, Charkovo univ. išlaikė provizoriaus pad. okupavus, su vokiečių repatriantais pasitraukė į ministeris pirm. 1941.VI. 14 su šeima išvežtas į
savo valdžioje išlaikė ligi sa kama lenkinimo reikalams. egzam., Lietuvos kariuomenėje buvo pėst. pulko va Vokietiją. Susirgo džiova. Mirė 1944 m. grįžęs į Sibirą, nuo šeimos atskirtas nutremtas į Sverdlovsko
vo valstybės subyrėjimo 1939 Pridėkime, kad dar okup. du ir Kauno įgulos virš., XVII kab, 1935.IX.6 — Kauną.
srit. kone. stov. Dirbo miško kirtimo darbus, vėliau
Lietuvoje leidžiami keli perio
metų rudenį.
D a u k a n t a s T e o d o r a s , g. 1884.IX.8 — 20 nusilpęs lengvesnius. Ten Sov. teismo nuteistas
1938.111.24 vidaus reik. ministeris. 1940.VII bolš.
Spalio devintoji lietuviams diški laikraščiai lenkų kalba. suimtas, kalintas
Petrapilyje,
1914 m. baigė jūrų akademiją Petrapily sušaudyti. Mirė Sverdlovsko kai. 1942.XI.4.
Kauno sunk. darb. kai.,
veikia
daugybė
ir visai Lietuvai buvo be galo Lietuvoje
je,
jūrininkas,
generolas Įeit., X — XI kab. 1924.VI.18
Draugelis Eliziejus, s. Petro, g. 1888.IV.il
1940.VII.23 iSvežtas į Maskvos kalėjimus, ten buvo
—... skaudi, galima sakyti "mir mokyklų su dėstomąja lenkų kalintas, nuteistas ir nužudytas.
— 1925.IX.25 ir XIV kab. 1927.VIII.9 - 1928.XI.22 Bardauskų k., Gižų vis., Vilkaviškio aps., Maskvos
ties diena". Taigi ji ir užtemdė kalba; kitose mokyklose lenkų
Č a r n e c k i s V o l d e m a r a s V y t a u t a s , s. Antano, krašto apsaugos ministeris. Sov. Rusijai Lietuvą univ. medicinos fak. baigė 1914 m., gydytojas,
Vilniaus gimtadienį, kuris ligi kalba dėstoma kaip dalykas.
okupavus nuo 1940.X.20 buvo Alytaus gimn. mokyt., visuomenininkas, 1932-40 m. Suv. Kalvarijos
Lenkų
e m i g r a c i n i a i g. 1893.1.9 Pajiesio k., Marijampolės aps., 1911-16 m. 1941.1.5 gimnazijoje areštuotas, iSvežtas į Kauno psichiatrinės ligon. dir., V kab. 1919X7 —
šiol mūsų nešvenčiamas.
studijavo elektrotechnikos institute Petrapilyje,
Žinia, tai truputį nelogiška, sluoksniai nuolat pabrėžia,
diplomatas, I kab. 1918.XI.11 — 1918.XII.26 finansų NKVD būstinę, tardytas, 1941.11.11 perkeltas į 1920.VI.19 vidaus reik. ministeris. 1944 m. nuo rusų
bet gal ir nėra labai blogai, kad "Vilnius yra lenkiška?
ministerijos valdytojas; rV — V kab. 1919.IV.12 — Kauno sunk. darb. kai. IV skyr. karcerį, privestas okupacijos pasitraukė į Vokietiją, 1947 m. išvyko į
kad Vilniaus dienai mes miestas". Yra žinių, kad pa
1920.VI.19 susisiekimo ministeris; X — XI kab. valyti biauriausias vietas plikom rankom, tardant Braziliją, dirbo S. Paulo univ. medic. fak. asistentu.
parinkome vieną skaudžiau čioje Lenkijoje jau esą sukurti
grasintas, IV. 2 perkeltas į IV skyr. bendrą kamerą,
Endziulaitis A n t a n a s , s. Motiejaus, g. 1895.X<•
planai karine jėga užimti Vil 1924.VI.18 — 1925.IX.19 užsienio reik. ministeris. V- iš v. į IX fortą. Išėjo į laisvę 1941.VI.24. Mirė
sių mūsų sostinės datų.
1.17
Gaisriuose, Antanavo vis., Vilkaviškio aps..
1941.VI.14 bolš. išvežtas į Sverdlovsko srit. kone.
Su Lenkija mes gyvenome nių, jei Sovietų Sąjungoje
1960.IV.
10.
Buenos
Aires,
Argentinoje.
1924
m. baigė Lietuvos univ. teisių fak., teisininkas,
stov. prieš Š. Uralo, mirė Sibire 1943 m.
e.<- vienoje valstybėje, (unijoje) prasidėtų revoliucinis tautų
C e p i n s k a s V i n c a s , g. 1871.V.3. Dargaičių k.,
D i r m a n t a s S t a s y s , g. 1887X1.2 Raseiniuose, XI - XII kab. 1925.II.4 — 1926.V.31 vid. reik.
346 metus (1569 - 1915m.. Bet judėjimas. Taigi reikia ir lietu
Pašvitinio vals., Šiaulių aps., 1890 — 94 m. studijavo 1914 m. baigė geodezijos institutą Maskvoje, geodezi ministeris. 1941.VI. 14 išv. į Sverdlovsko kone. stov.
ir prieš tai jau bian jfcaaaūs to viams dėl Vilniaus budėti.
chemiją Petrapilio univ., profe šorius fizikas, jos inžin., prof., brigados generolas,XVTI kab, prie š. Uralo, mirė 1943 m. Sibire.
_ paties valdovo — monarcho
6. kv.
pedagogas,
visuomenės
veikėjas,
XIII
kab. 1935.XI.2 — 1938.111.24 krašto apsaugos ministeris
(Bus daugiau)
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GUIDE
| IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

ir 45 metus dirbęs erdvės pra
ISNUOM. 2 BUTAI: 5 kamb.
1-me
e>»>s-«>e>«>a>s^e>^5*>s>e>5>sv^e>'5
BIZNIO NUOSAVYBĖ
monėj. Jis buvęs lėktuvu bandy
aukšte;
4
kamb.
2-me
aukšte.
Po
$130.
PLIUS 4 BUTAI
Bostono arkivyskupas kardino mų pilotas, inžinierius ir projek
mėn. Pečiais apšildomi.
Restoraną*, baras ir 4 butai —
las Hum-berto Madeiros, prieš tuotojas ir užpatentavęs 17 įvairiu
4508 South Honore Street
Wettarn ir SS-ta.
Massachusetts pirminius rinki išradimų. Paskutiniu laiku jis
Skambint
nuo 6 iki 8 v. vak. 376-2443.
.rengimai ir reikmenys. 'Liquor limus,
vyskupijos
laikraštyje dirbęs prie naujo išradimo, kurį
.cense" jei pageidaujate.
Savininkas
"The Pilot" paskelbė
laišką. manąs užpatentuoti. Tas jo nau
VVe'll rielp you make fhe right movė.
ISNL'OM.
4%
kamb.
butas
2-me
aukiU
gali duoti paskolą už 12%% nuoš.
Laiške kardinolas savo tikinčiuo jas išradimas vadinamas "PerKaina $120,000. Kreipkitės angliškai j te, vidutinio amž. porai. Atskiras šil- .
sius ragina neremti ir nebalsuo ceptor". Tai esąs trijų dimensijų
dymas. Prie pat Marąuette parko.
JEI G A L V O J A T E
F. L. BUCARO REAL ESTATE
Skambint po 6:30 v. v. teL 471-1423.
ti už tuos kandidatus, kurie remia instrumentas, kuris būsiąs naudo
'
TeL — 237-0653
PIRKTI AB PARDUOTI
abortus. Tokie kandidatai i JAV jamas net algebroj, biologiniams
IŠNUOM. 4 kamb. butas suaugusiems.
Kreipkitės į
kongresą buvo du.
tyrimams, tyrimams po vandeniu
Lemonte. Virimui pečius, šaldytuvas
Tas kardinolo
laiškas buvo ir t. t T ą aparatą jis tubulinąs,
O C ME S I O
ir apšildymas. Galima užimti nuo lapBUDRAITIS REALTY CO.
komentuojamas veik visos Ameri bet jau esąs pardavęs U. S. laivy
kričiol d. Skambint nuo 9 v. ryto iki
kos žinių tarnybos. O liberalai nui Pratt & Whitney
6600 S. Putoki Road
lėktuvu
3 v. popiet teL 737-8647.
labai puolė kardinolą, kodėl jis vų kompanijai,
Washingtono
ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
TtL — 767-0600
kišasi į politiką. Nors visi gerai universitetui, Laivyno pavandeny
I • • — • — • • ! • • • . . — • • • » • — •— I
—
Incependentry ovvned and operatel
VĖLIAVĖLES
žinome, kad kardinolas pasisakė bes sistemos centrui N e w Londo
M I S C E L L A N E O TJ S
tik moraliniu klausimu, tačiau ne, Connecticut universitetui, ku Iš Liet. fronto bičiulių stovyklos užbaigiamojo koncerto. Programos atlikė
•
Visuose lietuviškuose namuose "
liberalai tą jo pasisakymą paver j riame d a b a r j i s y r a m e chaninės jai: solistė Vita Polikaitytė ir akompaniatorius Vidas Neverauskas.
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
NAMŲ APŠILDYMAS
Nuotr. Jono Urbono
te politiniu. Tiesa, niekas iš libe- į i n ž i n e r i j o s lektorius. Tačiau tuos
ra vietos dažnai didesnei vėliavai
iškabinti, bet galima laikyti ma įstatau naujus pečius ir vandens šildy
ral» aepasisakė prieš kitą dvasišj v i s u s ^ ^ į | r a d i m u s j i s d a r ą s ša
žą
veiiavukę ant rašomojo stalo. tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
kį, buv. kongresmaną
liberalą j v o n a m o r ū s y j e j k u r į j i s pavėnes
Galima
ir net padaryti gražią kom pečius į gazinius.
la ir dailininkė Vida MikaiLaitė- SUSITUOKĖ MOCKIENĖ IR Namų pirkimo reikaluose: Cleerwa*er,
Įeziiitą kunigą Robert Drinan. Į laboratorija.
binaciją su Amerikos vėliavuke.
ALBIN BANYS, TeL 447-8806
Largo,
BeUeair,
šcminole
Apylinkėse
INŽ B. KRUOPIS
Drinan atsisakė kandidatuoti, nes į j u l i u s T U mavičius yra kilęs iš Kabailienė. Stasys Baltušis yra Vi
Dienraščio "Draugo'' adminis
(Netoli
S
t
Petersbur?
piliediu.
klubo)
popiežius jam uždraudė būti kon į B o s t o n o j 0 tėvas Baltramiejus dos pusbrolis.
tracija gali pristatyti tokias ma
Rugsėjo 27 d. S. Bostono Šv.
Prašau kreiptis:
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
grese. Tačiau Drinan ***»***» Tiimiiiiriiii f « i irs •linu iiiHiijn
Prof. dr. A. Kabaila profeso Petro Lietuviu parapijos bažny
va plevėsuotų jūsų rainuose.
tuos kandidatus, kūne yra už Į m o t i n a j a dvyga Tumavičienė, riauja The University of New čioje kleb. kunigas Albertas KonLIUCIJA YAI6AITIEHI
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
abortus. 2iniu tarnyba ir libera- Į k u r i ą t r e m t i n į a i pavadino 'Trem School of Civil Engineering Depar tautas sutuokė Mariją Mockienę
Realtor • Associate
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
laitniekur nepasisakė prieš jėzui tiniu motina", mirė tik praeitą tment of Structural Engineering, (a. a. pedagogo Kazio Mockaus
Rodgers & Cummings, Inc. ir 50 et. už persiuntimą, jei gy kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
tą Drinan, nors ji* gana aktyviai rudenį. O sesuo Irena Mickūnienė Australijoj. Vida Kabaflienė dės našlę) ir inž. Bronių Kruopį.
venate Illinois valstybėje). Užsa dimai ir pilna apdrauda.
agitavo už tu dviejų kandidatų ir dabar dar gyvena Bostono prie to meną mokyklose. Kiekvienais
TeL Dieną 813—581-H11
Linkime Marijai ir Broniui
kymus siųskite sekančiai:
TeL — W A 5-8063
nominavimą. Tiesa, geri "katali miesty Jamaica Plain.
Vakare 813—585-2738
metais jie keliauja per pasaulį. Kruopiams gražaus gyvenimo.
->*i»-'
DBAUGAS, 4545 W. 6Srd St.,
kai*', senatorius Kennedy ir Spea
Tur būt mažai kas iš lietuviu Šiais metais vasarą prof. Kabaila
PARENGIMAI
uiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiinin
ker of T h e House O'Niel irgi la žinojom, kad turime tokį išradėją yra atvykęs į Texas univeristetą 6
Chicago, IL 60629
!; įvairiu prekių pasirinkimą* ne
Spalio 18 d. "Antro kaimo"
bai rėmė tuos d u kandidatus. Tai lietuvį, kuris niekur nesigarsino, mėnesiams. Būdami Amerikoje
brangiai i i mūsų sandčllo.
231
Lietuviškas
restoranas
su
namu
ir
tokia yra liberalų teisė ir moralė. o dirbo savo srityje.
jie lanko savo gimines ir pažįsta spektaklis Lietuviu Piliečiu dr-jos ^rengimais Marąuette Parko rajone.
COSMOS PARCELS EXPRESS
fiiiiiitiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiuiii
LB Bostono apyl. pirm. Alo
mus. Lankėsi Californijoj, Chica- salėje S. Bostone.
2501 W. 69 S t , Chicafo, OL 6062*
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
Lapkričio 23 d. Lietuvos ka sąlygos.
yzas Astravas pasiuntė kardinolui
9-JI U E T U V I Ų DIENA
goj, o dabar Bostone. Iš Bostono
SIUNTINIAI I LIETUVA
riuomenės atkūrimo šventės mi
Madeiros laišką, dėkodamas už jo
2 butai — medinis. 68 ir MapleLB Bostono apygardos rengia vyksta į Putnam, Conn., kur Vidos
Ttelef. — 925-27S7
nėjimas Lietuviv Piliečiu dr-jos wood. Labai tinka giminingoms šei
movalinį pasisakymą. Jis taip pat
ma 9-ji LietuviŲ diena įvyks spa pusseserė Mikailaitė yra seselė
moms.
salėje
S.
Bostone.
pasiuntė laišką ir
laikraščiui
Vytautas Valantinas
lio 26 d. (sekmadienį) 3 vai. vienuolė. Iš ten prof. Kabaila
Mūrinis bungaJow Brighton Parke.
IlilIlIUIIIIlllllllllllllllUlUUlIllUUUlUUU
Lapkričio 29 d. Naujosios Ang
"Boston Herald American", kuris
vyksta
į
VVashingtona,
o
dail.
Kap. p. S. Bostono Lietuviu Pilė*
lijos Šaulių rinktinės suvažiavi 15 metu. Del ligos reikia skubiai partą laišką įdėjo į laikraštį.
iiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiMiiiiiiiuiiiuiiuiiiiiii P«
luoti.
Geras pirkinys.
čių D-jos auditorijoj". Programoje bailaitė į New Yorką. Prieš kelis
mas Lietuvių Piliečiv dr-jos salė
Astravas laiške rašo, kad Bos
bus suvaidintas Antano Gustaičio metus jie yra buvę, kaip pasikeiti
r
je S. Bostone.
tono lietuviai
džiaugiasi kardi
Dienraščio "Draugo" admi
SIMAITIS REALTY
šviesios nuotaikos lietuviško kai m o prof. Tokio universitete Ja
Uceased, Bonded, iasorad
nok» laišku, kuris pasisakė mora
nistracijoje galima pasirinkti }mo drama "Sekminių vainikas". ponijoj taip pat 6 mėnesius, o dar
Insurance — Income Tas
darbai ir pataisymai. Vir
lės klausimu, o ypač prieš abor
vairių
liaudies
meno
darbų:
me
tuvės
ir
vonios kabinetai. Kerami
Vaidins Bostono lietuviu dramos kike anksčiau Belgijoj ir kitur.
Notary Public
S
0
P
H
I
E
B
A
R
Č
U
S
tus. Amerikos lietuviai pripažįs
džio,
keramikos,
drobės,
taip
kos
ir
kt.
plytelės. Glaas bioeks.
sambūrio ir Lietuviv etnografi
MOTERLJ KLUBO
KADIO ŠEIMOS VALANDOS
ta, kad moralės gynimas yra ne2951
W.
63rd
Street
Sinkos
vamzdžiai
išvalomi elektra. '
pat
gražiai
papuoštų
lėlių.
nio sambūrio nariai: Birutė BaSUSIRINKIMAS
,
Visos programos iš WOPA
poRtinis reikalas. Savo laišku kar
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
_ i naitiehė; Bronius Banaitis, Arvy
L K Federacijos Bostono klu-. Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki Tel. 436-7878 ar 839-5568
Apsilankykite \ "Draugo" ad palikit pavardę ir telefoną.
dinolas tik mums priminęs m u
das Budreckis, Vytautas Dilba, bo narių susirinkimas įvyks spa- į penktadienio perduodama nuo 4 vai.
sų moralinę pareigą nebalsuoti
ministraciją iB pasižiūrėkite. Gal
SERAPINAS — 636-2960
Marija Gineitienė, Erdvilis Janu lio 11 d. 2:30 vai. p. p. S. Bos p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią lllIUIIIIIIllilllIlIlIUIlIIIIilIllIlHllllllTMItl
už tuos kandidatus, kurie perša
rasite
kai
ką
padovanoti
savo
itiumininniiimnnmniiitiiuniuuiiiMo
laitis, Jurgis Jašinskas, Vytautas tono Lietuvių Piliečių klubo di stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
antimoralinius
reikalus. Esą,
BUTŲ NUOMAVIMAS
giminėms ar draugauja
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Jurgėla, Rita Kapočiūtė, Lilija rektorių kambaryje.
mes tikime, kad dvasios vadai
iiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinit.
Telef. 434-2413
J
Namu pirkimas — Pardavimas
.ulbienė, Perkūnas Krukonis, Gitą
Klubo pirm. Elena VasyliūnieDraugo" adresas: 4545 Wea4
turi pasisakyti ir mokyti mus mo
1490
AM.
Kupčinskienė, Aidas Kupčinskas, | nė tik grįžusi iš kelionės po EuDraudimai — Valdymas
ralės, net kalbant ir apie politi
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
63rd S t . Chieago, HL 60629.
Aldona Lingertaitienė, Norbertas ' ropą, kviečia visas nares atvykti
nius vadus.
CHICAGO,
ILL,
60629
UUIIllilIlIilUlllllilIlIlIlilIlIUIIIIIUlIlUIIM
Lingertaitis, Rymas Manomaith, į šį susirinkimą.
INCOME TAX
Lietuviai užgirią kardinolo laiš
Birutė Vaičjurgytė-Šiežienė, Dai
Apdraustas perkraustymas
ką ir tikį, kad tai yra renkamiems
Notariatas — Vertimai
va Veitaitė, Reda Veitaitė ir kl.
:
pareigūnams rodyklė, kuriuo ke
Įvairių atstumi}
^
Režisuoja Aleksandra GustaitieŠEIMOS
MALDOS
PLB Kultūrinės Talkos Komisijos (kuri veikė nuo 1979 m.
liu jie turi eiti ne tik prieš abortus,
BELL REALTORS
TeL 376-1882 arba 376-5996
nė,
dekoracijų eskizai
Povilo
gegužės 3 d. iki 1980 m. balandžio 10 d.)
bet ir kituose moraliniuose reika
LIETUVIŲ KALBA 1IIHII1llllll.ll1llli.ll.IIIIIIUllI.llllllllll.ll*
J.
B A C E V I Č I U S
Martinkaus, scenos apšvietimus
luose, taip baigia savo laišką Alo
Romo Šležo.
Per kon. B. Kuhn, OFM, ga
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
yzas Astravas.
Po vaidinimo bus vakarienė ir
lite
gauti lapei} su rytmetinėm,
HHHimMHiiimiHiiifimiHHiununinim
SIUNTINIAI 1 UETUVA
IŠRADĖJAS I N 2 . JULIUS
loterijos laimėjimu traukimas.
vakarinėm ir įvairiems reika
ii.iiiiiiii..nii.tiitiimiiiimii.iiiiiiiMimii lams maldomis. Sis gražiai at
TUMAVIČIUS
ir kitus kraštus
L A N K Ė S I KABAILAI
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
spausdintas
lapelis
(6
posla
NEDZINSKAS,
4059 Archer Avenue
1. Pradžiai darbo paskola iš privataus asmens . . . . $1,000
Old Saybrook laikraštyje Mipių), koris atstoja maldakny
INOOMK TAX SERVICE
2. Banketas „Ąžuolynui" ir „Žibutėms" paremti ... 22,620
C3vicago, HL «0632, teL 927-5980
Rugsėjo II — 28 dienomis
chele Jacklin rašo apie inžinierių
NOTARY PCBLKJ
3.
PLB
valdybos
parama
10,000
gę
paprastom
maldom,
gauna
lankėsi
pas
savo
gimines
Baltu
I
B
BSS————esmoa B — — —
Julių Tumavičių.
Tumavičius
4259 So. Mapton'iod, teL 254-74SU mas be mokesčio. Pasiųskite
4.
Lietuvių
Fondo
parama
2.000
sius
prof.
dr.
Algimantas
Kabaiesąs 66 metu, esąs baigęs M. I. T.
» « » « l » M t » . t » « < » . » '
5. PLJS parama . .•
4,000
Taip pat daromi VERTIKAI.
pašto ženkleli so pavarde ir ad
GIMINIU iškvietimai, pildomi
6. JAV LB Krašto valdybos parama
2,000
P I U E T T B f i S PRAŠYMAI ir
reso dienraščio „Draugo" ad7. Aukos (pavienių asmenų, organizacijų
kitokie blankai.
ministrarijai:
4545 W. 63rd S t ,
lllItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIllIUlUlUllUlUlJIIlII
ir LB apylinkių)
2,290
KILIMŪS IB B A L D U S
Chicago, UI. 60629.
8. „Ąžuolyno" ir „Žibučių" koncertai ir parengimai 18,730.82
Plauname ir vaškuojame
SKELBKTTttS "DRAUGE"
visa rniią grindis.
9.
Odinio—Lampsatytės
koncertai
1,358
2759 W. 71st St., Chicago, m . 60629
10. Dividentai
162.50
BUBNYS — TeL B E 7-5168
DĖL KARDINOLO LAIŠKO

Florida Real Estate

M OVI N G

•

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

P LUM B I NG

• •

A. V I L I M A S
M OV I NG

FINANSINĖ APYSKAITA
PAJAMOS

V A L O .v. a-

JAY D R U G S V A I S T I N Ė

•

•

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

H E L P
V i s o pajamų

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
Atdara šiokiadieniais n u o £ »aL ryto &d 10 vai. vakaro.
Sekmadieniais n u o 9 vai. ryto iki 3:30 vai. vakaro.

W 1

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
VVheel alignment and baiancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and fflters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W«st S9th StrMt -

Tel. GA 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet.
\

— M A L Ė

*

F E M A L E

_

$64,161.32

a i apdrmods n u o usnies Ir i
10% — 20% — *0% plglMii mokSatt
billo {MM mu*.

IŠLAIDOS

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

AUTOMOBILIU TAISYMAS

W A N T E D

I

1.
2.
3.
4.
5.

Bendros komisijos darbo išlaidos
$581.62
Grąžinta p a s k o l a
1,000
Banketo išlaidos
6,057.87
Solistės p. Čapkauskienės kelionė j Australiją
500
„ Ą ž u o l y n o " ir „Žibučių" kelionės
lėktuvu ir autobusu
:
45,347.70
6. „ Ą ž u o l y n o " ir „Žibučių" koncertai ir parengimai 4,836.54
7. O d i n i o — L a m p s a t y t ė s kelionė ir koncertai
2,197.34
V i s o išlaidų
Likutis

$60,521.07
$3,640.25

PASTABA:
1. P a j a m ų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai ir pinigų
likutis ($3,640.25) perduoti P L B valdybai. Šios a p y s k a i t o s
s u d a r y m a s ir jos bei minėto likučio perdavimas P L B valdybai
užtruko dėl to, kad tik liepos viduryje g a v o m e p a s k u t i n e s
s ą s k a i t a s i š Čilės oro lėktuvų linijos ir liepos pabaigoje pasku
t i n i u s a t s i s k a i t y m u s su Kanados bankais.
2. K a n a d o s LB buvo paskyrusi 3,000 kanadiškų dolerių,
bet šiuos p i n i g u s atsiskaitė kaip a v a n s ą iš koncertų pelno.
3. Atskirose vietovėse rengiamų koncertų likučiai įtraukti
j aukščiau n u r o d y t a s „Ąžuolyno" ir „Žibučių" „koncertai ir
p a r e n g i m a i " pajamas.
A. J a r u n a s
Iždininkas

Dr

-

L

- KriaucVIiūnas
Pirmininkas

FRANK

ZAP0LIS

S208V, West 9&Qx Street
Telef. — GA 4-8654
FLIGHT ATTENDANTS
RAMP AND BAGGAGE PER50NNEL
TTCKET AGENTS
RESERVATTON" AGENTS
CLERICAL POSITKMSS
CUSTOMER SERVICE
FOOD SERVICE

niiii!titmiiMiii.inniiMiiiuiiiniimiimi»

Individuals interested in applying with these airiines companies
mušt be career oriented, have a public reiations personality. be
willing to travel if reąuired, and be in good health. For further information on how to Hmnediately apply direetly with these major
airiines companies, write to:

2346 W. 69 S t , teL 776-1486

TELEVIZIJOS

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

MIGLINAS

lllllllItlIlIlIlIltHIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

TRAVELEX, INC.
ATTEN: ADUJNES APPLICATION
S8S5 SOUTH WASATCH BLVD.
SALT LAKE CITY, LTAH

INFORMATION

SLTTE 301

Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti graliu vizi
tines kortele*

»410»

Please indicate briefly your background, what airiines position (s)
you are interested in applying for and enclose a stamped, selfaddressed envelc^>e so tfcat you may receive further tnformatioo as
to what steps to take so that possible interviews might be arranged
by these airiines. Ali major airiines companies are EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYERS.

TV

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją Visais panašiais reikalais.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi*
g , mu

*;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiinMiiii:imiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimmmiiniimiiiiHiiniiiHiiiiiii-
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DAIL KĘSTUČIO KIZEVIČIAUS PARODA
GLEYEUNDE

OSŲ
Philadelphia, Pa,

PREZIDENTO SPECIALUS
ASISTENTAS LAMUBSl
Šeštadieni, spalio 11 A, 6 v. v. Serijoje apie karą ir civilizaciją
PAS LIETUVIUS
Dievo Motinos parapijos auditori ypatingai norėjau išryškinti tą
Rugsėjo 28 dieną Fhiladelpbijoje vylks dafl. Kęstučio Kiaevi- tampru ryšį tarp visų civilizaci
joje,
Keturių kapelionų koply
čiaus grafikos darbu parodos ati jų ir karų. Vieną minutę kalba
čioje,
Temple universitete landarymas. Jaunasis menininkas He ma apie kultūrą ir taiką, o kitą
k
ė
T
Prezidinto^Carterio
Spetuvių tarpe platesniu mastu pa —yra pateisinamas karas su vi
sirodo pirmą kartą. Gimė 1952 m. sais jo baisumais ir neteisybėmis. cialus asistentas dr. Stephen
Clevelande, mokėsi 5v. Jurgio ir Visoje žmonijos istorijoje negaliu Aiello, kur jam už nuopelnus
§v. Marijos pradžios mokyklose. rasti laiko, kada būtų nebuvę ka buvo suteiktas ordinas. Anks
Baigė Šv. Juozapo gimnaziją, o ro. Todėl šiame paveiksle cikle čiau šiuos ordinus yra gavę
bakalauro laipsnį meno srityje įsi ir yra išsakoma, kad kiekvienai prezidentas G. Fordas, preziden
gijo Clevelando Meno institute. dienai yra naktis, kiekvienam gy tas J. Carter ir dr. A. SchweitStudijas tęsė ir magistro laipsnį venimui — mirtis, kiekvienam še zer. Koplyčia yra garsi tuomi,
gavo iš Cranbrook Meno akade sėliui — šviesa. Gyvenimas yra jog yra dedikuota katuriems ka
mijos Micbigane. Tarpstudijinj nuolatinė kova tarp gėrio ir blo pelionams, kurie n pasaulinio
karo metu, skęstant JAV-bių
laikotarpį praleido keliaudamas gio".
Ir viso to centre stovi žmogus. karo laivui, paaukojo savo gel
su dviračiu per Europą: Olandiją,
Belgiją, Prancūziją,
Šveicariją, Žmogus Kęstučio Kizevičiaus kū bėjimosi juostas - liemenes jų
Vokietiją. Vėliau 6 mėnesius ke ryboje yra dominuojantis, nes per neturėjusiems kariams.
liavo per vakarines Amerikos jį mes atrandame visa — ir blo
Vėliau tą pačią dieną dr.
valstijas. 1976 — 78 m , siekda gį, ir gėrio triumfą.
Aiello lankėsi Rimo česonio re
mas magistro laipsnio, universi
Menininkas yra dalyvavęs ei zidencijoje ir Lietuvių demo
tete dėstė grafiką. Dabar gyvena lėje parodų, kartu su kitais dai kratų komitetui bei visuomenės
ir kuria Clevelande, turi nuosavą lininkais, įvairiose Ohio, Mkhi- atstovams padarė pranešimą ir
spaustuvę. Dėsto meną, bet no- Į g a n o įr Missouri vietovėse. Kriti buvo pasitarta aktualiais klau
retų visą laiką skirti kūrybai
kai visada vertina palankia. Lu simais. Dalyvavo Algimantas
Menu pradėjo domėtis būda cy Doggett, 1979 rugsėjo 20 d. ir Teresė Gečiai, Rimas ir Roma
mas trečiame skyriuje. Jo dėmesį "Times" laikraštyje rašo šitaip: Cesoniai, Romas ir Jūra Viesu
menui pastebėjo ir gimnazijos "Kizevičiaus darbai pritrenkia sa lai, Putinas ir Aniliora Mašalaimokytojai. Br. Philip Hoffman, vo originalumu, švelniai spalvotos čiai, Bronius Vaikaitis ir Fe
meno skyriaus vedėjas Šv. Juo litografijos rungiasi su jėga trykš liksas Andriūnas. Dėl išvykimo
zapo aukštesniojoje mokykloje, tančiais medžio raižiniais, savita dalyvauti negalėjo Birutė Valašinienė. Keletą valandų buvo
taip apie Kęstutį kalbėjo: 'Viso konstrukcija"...
Paroda lygiai 6 vai. šeštadienį pabendrauta labai malonioje ir
je klasėje buvo talentingiausias...
spalio
11 d., atidarys Juozas Stem draugiškoje seimininkų sudary
yra visiškai atsidavęs viskam, kas
pužis.
Kviečiame visus atsilan toje aplinkoje. Buvo pasikeista
tik turi ką nors bendro su menu.
kyti.
Įėjimas
— auka. Svetainėje nuomonėmis įvairiais klausi
Nebijo naujovių ir nuolat ieš
ko kritikos". Todėl ir laimėjo bus galima pasivaišinti kava. Pa mais. Dr. Aiello parodė didelį
Clevelando Meno instituto me rodą vyks ir sekmadienį, spalio palankumą Lietuvos Diplomati
nės tarnybos tęstinumo reikalui
tinę alumnų
stipendiją meną 12 d., iki 3 vai. popiet
Kiekvienas dirbantis, kuriantis ir pažadėjo savo paramos.
studijuoti.
lietuvis mums yra brnagus. Kęs Dėl mūsų jaunimo, dalyvavu
Seka lietuvių menininkų kury
tučio Kizevičiaus kūryba prakal sio demonstracijose prie Sovietų
bą. Užklaustas, kurie iš jų jį dau
ba labai savita, galinga kalba. Su
giausia ttakoja, atsakė: Viktoras sipažinkime su juo visi. Reikia ambasados Wasbingtone bylos,
Petravičius ir Paulius Augius. Taip pat džiaugtis, kad amerikie dr. Aiello pareiškė, kad Baltieji
Ypatingai domisi lietuviais grafi čių meno pasaulin jis žengia sa rūmai daro visą, ką jų kompe
kais, nes juose randa gryniausią vo nepakeistu lietuvišku vardu ir tencija leidžia. Dėl pabaltiečių
lietuvišką meną. Kitur, jis jaučia, pavarde. Tai sveikintinas reiški
yra jiaugiau europietiškos įtakos. nys, kuris kalba apie menininko niiimimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiimimii
Yra menininkas — mąstytojas. vidinį nusiteikimą ir savojo iden
Ieškodamas savojo tiek meninio, titeto nepraradimą.
tiek tautinio prado, savo kūrybo
Smiautta Lietuvių RJUUO programa
je dažnai atspindi' šių laikų civi
Naujo} Anglijoj ii Stoties WLYN,
1300 banga, veikia sekmadieniais nuo
•lizacijos pasimetimą vertybių są
REMONTUOJA KELIĄ
1:00 iki 1*30 vaL po pietų — perduo
vokose, dažnai kuria karo temo
vėliausių, pasaulinių 2mių san
Kelias 1-80, einąs tarp Harlem dama
mis, maištaudamas prieš jo blo
trauką ir komentarai, muzika, dainos
gybes ir pasėkas. "Jdgu ne karas, ir Marmhekn. taisomas. Trims Ir Magdutes pasaka. Sią programą
čia nebūčiau", kalbėjo dailinin savaitėms uždaryta viena li veda Steponas ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis j Baltie Ftokas. Atsakydamas į klausimą, kas nija.
rtsts — gelių bei dovanų krautuvę,
jį pastūmėjo meną studijuoti,
502 E. Broadway. So. Boston, Mass
MIRTYS
GAISRE
atsakė: "Anksti savo asmeniniam
02127. Telefonas 266-0489. Ten pat
gyvenime patyriau, kaip yra sun
Trys žmones žuvo ir keturi gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
ku suderinti, asimiliuoti, skirtin ugniagesiai buvo sužeisti šešta lite dideli pasirinkimą Uetuviikų kny.
gas kultūras. Viena iš didesnių dienį Naperville priemiesty de •m
problemų buvo žodinė komuni gant invalidų bendrabučiui.
miiiHimimniiiiimiuuuiiuiiiimimiuii
kacija. Vaizdinė komunikacija
yra visiems universali. Todėl ir
manau, kad šis būdas save iš
A. f A. Prof. PRANUI ČEPĖNUI
reikšti man atrodė tinkamiausias
— menas man tiltas, jungian
mirus,
tis mano lietuviškąjį
dvasinį,
žmonai ALBINAI, dukrai prof. dr- INAI, žentui dr. VY
kultūrinį lobyną su amerikietiškąja kultūra.
TAUTUI UŽGIRIUI ir artimiesieins nuoširdžią užuojautą
reiškia ir kartu liūdi
"Ypatingai norėčiau išreikšti
įvairias žmogaus asmenybės pu
MORTA UŽGIR1ENĖ
ses, kurios istorijai suteikia tiek
OTILIJA ir GINTARAS
BARKAUSKAI
daug įvairumo. Kūryboje sten
AUDRONĖ ir ŠARŪNAS UŽGIRIAI
giuosi atvaizduoti žmogų, o per
jį žmoniją ir visą jos tarpusavio
EGIDIJUS ir IRENA UŽGIRIAI
gyvenimą ir veikimą.
BIRUTĖ ir JONAS JASAIČIAI
"Visi esame girdėję kaip me
IR JŲ ŠEIMOS
nininkas atsispindi savo darbuo
se. Kad galėčiau šitokį teigimą pa
teisinti, mano kūryboje turi iš
ryškėti mano paveldėtas lietuviš
kas lobynas. Džiaugiuosi, kad
niekad nepraradau ryšio su lietu
A. f A Prof. PRANUI ČEPĖNUI
viais ir mūsų bendra kultūra.
"Daug kuriu karo temomis.
mirus, jo žmonai p. ALBINAI, dukrai prof. dr. INAI ir
žentui dr. VYTUI nuoširdžią užuojautą reiškia
iiiifimmfimiiiimiimiiiiHiiimmimmiGRAŽINA ir LEONAS TRASKAI
NIJOLĖ KERSNAUSKATTĖ

RADIJO PROGRAMA

LIK

SVEIKAS

JANE ir KĘSTUTIS

rai bei pietūs, štai spalio 18 d.
įvyks Baifo vakaras, lapkričio
2 d. bus Lietuvių salės pietūs,
lapkričio 9 — parapijos vakarie
nė, o lapkričio 15 d. bendruo
menės apylinkės koncertas vakaras.

KOLONIJOSE

atstovavimo Patariamoje tary
boje, kurios žinioje yra Voice of
America ir Radio Liberty, dr.
Aiello pažadėjo paramą ir nuro
dė, jog prezidentui Carteriui
Baltimorės Baifo skyrius po
rinkimus laimėjus, galimybės
pasidarytų realesnės. Pabaigo namus šiais laikais rinkliavų ne
je dr. Aiello iškėlė ir labai įver-! daro. Skyrius stengiasi pinigus
tino
Uetuvh
* ***** v e U d a ^ : "uždirbti" įvairiais parengimais
parodė lietuviams didelį palan-i arba laukia savanoriškų aukų.
kurną ir draugiškumą, užtikrin-1 Baltimorės lietuviškieji labdadamas, jog prezidentui Carteriui j riai spalio 1S d. turės tikrai rerinkimus laimėjus, ryšiai turės į tą progą išgirsti ir pamatyti čia
pagrindo dar daugiau sustiprėti jau nuo seno mėgiamą, visada
ir vystytis. Is tikrųjų, lietu populiarų, pilną humoro aktorių
Į Baltimore
viams labai įsidėmėtina aplin Vitalį Žukauską.
kybė. Galima tik pasakyti, jog Žukauskas atvyksta tik ką po
reikia dėti visas pastangas pa
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII
siektą padėt| išlaikyti.
F. Aridriūiias

Esina su persiuntimu $8.96
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, tfkS W 6Srd 8t.,
Chbcago, IL 606&9
ItlIltlIimilHIIIIIItlIlIlIlItllHHIIIHIilIlHII

sėkmingų gastrolių po Austra
lijos lietuvių apylinkes. O po
PARDUODU LIETUVOS
to, tai yra Padėkos savaitgaly
MONETOS
je Chikagoje, jo vakaru bus
pradėtas Teatro festivalis, kurį 5000 Lity ir 1,000 Lity.
rengia Lietuvių Bendruomenės KreipUs adr.: MARITE TRACEVSIUSp
1800 Grand, Apt. «4
Kultūros Taryba. Žukauskas
West Des Moines, tovra 5026S
j Baltimore. atvyksta su nauja,
TEI
515—223-0029
originalia programa, kurioje .iiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiinuj
šaržai, satyros, improvizacijos
Perskaitę "Draugą", duokite^
bei imitacijos publiką verčia
jį kitiems pasiskaityti.
juoktis iki ašarų.
J. S.

Mielam broliui

A. f A. PRANUI mirus,
seseriai RASUTEI ir SEIMAI nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi

Lietuvos atsiminimai
•

Baltimore, Md.
ATVYKSTA AKTORIUS
VITALIS ŽUKAUSKAS
Rudeninių parengimų sezonas
Baltimoreje jau yra prasidėjęs:
parapijos sodaJietės jau surengė
madų parodą, senjorų tautinių
šokių grupė Aras padarė vaka
rienę, muziejaus vadovybė ren
gia kabaretinį vakarą, šalia
šių lyg ir mažesnio maštabo
renginių ateina ir didieji vaka-

ASTA IR VACYS
VIDA IR GEDIMINAS
RŪTA IR POVILAS

Radijo Valanda Jau 39 metus tar
nauja New Jeraey. New Tork Ir Counecticut lietuviams !
Kaa šeitadien; nuo * iki S vai. po
piet iŠ WEVX> Stotie* N«w Yorke
1330 kil.. AM ir nuo 7 lkl S Tai
vak. 97.9 m e ( . FM.

EUDEIKIS

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS
234 Sunlit Drlve

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Watobung, N . 1. 07061
TEL.

— 75HCM (3*1)

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMTD

IIIIIIHIIIIIIlllllllllllllllllliniMlIlIlIlIlIlIlIi

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
I V

VEŪfERIŲ METŲ MIRTIES SUKAITO

4330-34 So. California A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

A. f A.
Jau sueina vieneri metai, kai negailestinga mirtis
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą motiną ir senelę 1979 mspalio 7 d,
Už Jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio
11 dieną Lietuvoje, Kamajų bažnyčioje ir Salų bažny
čioje. O Chicagoje švene. M. Marijos Gimimo bažnyčioje
7 vai. ryto; Tėvų Jėzuitų koplyčioje 8:30 vai. ryto.

-

Laidotuvių Direktoriai

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti a. a. Karoliną Baranauskas savo mal
dose.
Nuliūdę: Sūnus ir

6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.

dukterys.

Tel.

.

422-2000

Lietuvos šiaurės rytų darbščiajai skruzdėlei

A f A. Prof. PRANUI ČEPĖNUI
amžinai užmerkusiam žemiškas akis, jo žmonai p. ALBI
NAI, dukrai Dr. INAI, jos vyrui Dr. VYTAUTUI UŽGI
RIAMS, visiems giminėms ir artimiesieins didžios šird*
gėlos valandą reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautąBALYS VITKUS
PETRAS
SPETYLA

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. t A. TERESEI MILDA2IENEI mirus,
vyrui JONUI, SŪNUI ir DUKRAI su šeimomis, tėvams
STEFANIJAI ir JUOZUI CĖSNAMS, reiškiame nuošir
džią užuojautą.
ALEKSANDRA
GYLIENĖ
ZITA
ZVIRZDIENĖ
BIRUTĖ ir PAULIUS
GYLIAI
ALDONA ir ANTANAS
MINELGAI

1
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Olympia, Wash.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. Vlrginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

• — m

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

taip anksti išsiskyrusiai iš mūsų tarpo, vyrą JONĄ, SEI
MĄ bei visos artimuosius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu
Uūdžiu.
ČESLOVĄ

3319 SO. LITUANICA AVE.

Brangųjį bi«uU

A. -f A. Teresei Česnaitei-Mildazienei

ČIDLAUSKAITĖ-ALEKSONIENĖ

v

Mažeikai Evans

KIRVAIČIAI

Mielai klasės draugei

hVrfl

KAROLINA BARANAUSKAS

Raiša URBANIENfi atlieka
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GORBULSKIS.
Garso režisorius Paulius Jashikonig. Išleido GINTARAS,
filmų ir plokštelių gamyba, Hollywood, California.

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. spalio mėn. 8 d.

A. f A. Prof. PRANĄ ČEPĖNĄ
•SlydljiM asattajrMu, reiškia msotirdžia užuojautą jo gyvenime
draugei žmonai ALBINAI, dukrai dr. INAI ir žentui dr. VYTAUTUI
U2GDUAMS, kartu giliai H6d*daml dėl jų asmeninio nuostolio ir
lietuvių tautai nustoju* tymai** Istoriko.
VALE IR MEČYS BANKAUSKAI
DANGUOLĖ TR PETRAS GRIGANAVICIAI

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
33S4 SO. HAL5TED STREET

...
Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
144*

So. 5©th Ave., CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. spalio mėn. 8 d.

x A. a. prof. Pranas Čepėnas,
istorikas, buv. "liet. Enciklopex K •. dr. Kęstutis Trimakas | dijos" redaktorius, kelių knygų
dalyvauja spalio 7—11 d. Chica- j autorius, pereitą pirmadienį bu
goje vykstančiame JAV kliniki vo palaidotas Notre Dame ka
nės ir eksperimentinės hipnozės pinėse, Worce»teryje, Mass. Lai
sąjungos moksliniame suvažiavi dojimo dieną koncelebracines
me bei hipnoanalizės seminare, šv. Mišias už velionio sielą šv.
kuriam vadovauja pagarsėjusi Kazimiero liet. parapijos bažny
specialistė dr. Erika Fromm.
čioje atlaikė ir religines laidoji
Įsteigtas
^ • M Š S M ^
**
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
X ALRK Moterų sąjungos mo apeigas atliko klebonas kun.
X Aldona Beinorienė, Wood
Redaguoja J. Plaeas. Medžiagą siųsti: S206 W. 65tb Ptace, Chicago, n . 60629
A.
Miciūnas,
MIC,
istorikai
kun.
Dale, UI., ilgametė The Ameri 46-tos kuopos susirinkimas bus
can Lung Association Du Page šį sekmadienį, spalio 12 d., .R Krasauskas ir kun. Stasys
i r McHenry apskričių pirminin Frances Urnažis namuose, 6028 Yla. Pastarasis pasakė ir pa
MANO ATOSTOGOS
VASARĖLĖ
NORĖČIAU
dienį aš važiavau su namiškiais
kė, buvo gražiai pagerbta ir ap So. Campbell Ave., 2:30 vai. po mokslą. Velionį į amžinybę pa
į Dainavą. Ten buvo smagu, nes
Šią vasarą aš praleidau sma
Aš norėčiau pirmiausia nuva
dovanota diplomu "Voluntier of pietų. Visos narės kviečiamos lydėjo jo bičiuliai, atvykę iš
nedaug lijo, ir daug draugių ten Vasarėlė, ta vasarėlė
giai.
Po mokslo metų pabaigi
žiuoti
į
mūsų
sostinę
Vilnių.
No
Bostono,
Worcesterio,
Putnathe year" šioo organizacijos dalyvauti.
buvo. Kai būdavo karšta, tai mes Prabėgo taip greitai!
mo
beveik
kiekvieną dieną žiū
mo, iš Montrealio ir kitų vieto rėčiau pamatyti istorinius pasta
Illinois State 300 atstovų suva
eidavome maudyt's.
Tos dienos, tos šiltos
X Dr. Vytautas Vygantas,
rėjau tris valandas televizijos,
žiavime. Sj reikšmingą įvykį pla klausytojų mėgiamas paskaiti vių. Iš Chicagos į laidotuves tus ir nueiti .pažiūrėti garsių pi
Aš daug plaukiau su baidare. Praėjo taip puikiai.
žaidžiau
su savo šuniuku ir pri
liakalnių.
Aš
norėčiau
nukeliauti,
buvo
nuvykę
jo
brolio
sūnus
Vy
čiai aprašė "Chicago Tribūne" ninkas, atvyks iš Great Neck,
Viena draugė turi teniso aikštę.
žiūrėjau
gėles.
Oras buvo šiltas ir
kur
mano
tėveliai
gimė
ir
užau
tautas
ir
Algis
Čepėnai,
pusbro
ir "Press Publications". Džiau N. Y., į Chicagą ir bus pagrin
Mes
ten
daug
žaidėm.
Ma-n
la
Vasaros
vakarais
geras.
Beveik
kiekvieną
dieną
giamės šiuo Aldonos Beinorie- dinis kalbėtojas ruošiamoje ku lis Br. Kviklys, L. Šmulkštys. go. Norėčiau nuvykti į Klaipė bai patinka skaityti. Aš daug kny
Linksmai, linksmai,
ėjau maudytis, žaidžiau tenisą ir
nės visuomeniniu laimėjimu ir nigo J. Borevičiaus pagerbtuvių
x Amerikos lietuvių Tarybos dą ir pamatyti kiek daug laivų gų šią vasarą perskaičiau.
Čiulbėjo ulbėjo
badmintoną. Šunį irgi vedžiojau.
būna
tame
uoste.
Būtų
įgražu,
puikiu atstovavimu lietuviams akademijoj spalio 26 d. Jaunimo suvažiavimas įvyks spalio 13 d.
Paukštelių balsai.
Audra Lapinaitė,
kad
aš
galėčiau
pamatyti
Palan
Kai atėjo diena važiuoti į Dai
amerikiečių tarpe.
(ne lapkričio 18, kaip per klai
centre.
gą.
Po
to,
aš
norėčiau
nuvykti
Montrealio
lit.
m-los
mokinė
navą,
aš labai apsidžiaugiau. Mes
Atėjo praėjo
X Kūčių ir Kalėdų valgių pa
X Walter Rask - Rasčmuskas, dą paskelbta parengimų kalen prie Baltijos jūros. Ten norėčiau
(„Liepsna")
sustojom
pas McDonalds paval
Vasarėlė graži,
ruošimo kursai planuojami ruoš Amer. Travel Agency Bureau doriuje). Suvažiavimas yra 40, žuvauti arba pasimaudyti. Čia aš
gyti. Atvykusi aš suradau kam
Nustojo plasnoti
JAUNIMO ŠVENTĖ
ti lapkričio mėnesį Jaunimo pirmininkas, neseniai grįžęs po taigi sukaktuvinis. Visi kvie gal surasčiau Gintaro ir parsibarį
ir viską išsipakavau. Ten su
centre. Vietų skaičius yra ribo ilgesnės kelionės iš Aliaskos, čiami.
vežčiau su savim namo. Prieš Prieš prasidedant Jaunimo Šven Drugeliai maži.
sipažinau
su daugeliu draugių ir
Sugrįš ir vėl
X Elena MureBenė, Westmin- grįžtant, norėčiau aplankyti Kau tei, užvažiavome paimti Joną
tas, todėl susidomėję prašomi spalio 7 d. išskrido į Amerikos
beveik
su
visom dabar susiraši
Vakarai šilti,
registruotis iš anksto, skambin kelionių biurų atstovų susirin ster, Calif., atsiuntė malonų laiš ną ir pažiūrėti, kaip žmonės ten Arą. Jaunimo Šventėje buvo
nėju.
Ir dienos nutekės
dami G. Valiulienei 471-2751.
kimą, kuris bus Maniloje, Fili ką, atnaujino prenumeratą ir gyvena. Kai aš grįžčiau namo, daug žmonių. Prasidėjus šventei,
Stovykloje buvo labai smagu:
Kaip upeliai melsvi!
x Vilniaus Krašto lietuvių pinuose. Prieš tai dar dvi sa pridėjo 12 dolerių auką. Nuo visiems papasakočiau apie Lietu aš neturėjau poros. Pirmą šokį aš
dainų
šventė, sporto šventė. Spor
širdžiai dėkojame.
Daiva Piečaitytė,
vą.
šokau be poros. Antrą ir trečią
sąjungos Chicagos skyriaus ruo- vaites su tos kompanijos atstoto
šventėje
mano komanda gavo
X Genė Modestavičienė, čikašokį aš šokau su Dalyte. Pasku
Montrealio lit. m-los mokinė. paskutinę vietą dėl to, kad dai
šiama Tradicinė Vilniaus diena ve J. Mileriūte ir kitais kelionių
Daiva
Liškauskaitė
Kanada („Liepsna"- noje vartojom tris angliškus žo
— spalio 9-oji bus minima spa- i biurų vedėjais dvi savaites pava- giškė, atnaujindama prenume
Hamiltono „Vysk. M. tinį šokį aš vėl netmėjau poros.
ratą,
aukojo
10
dolerių.
Esame
lio 12 d., sekmadienį, Jaunimo į žinės po Kiniją, o iš ten skris
Valančiaus" lit m-los mokinėdžius. Maistas buvo
neblogas,
centre. Iškilmingos apmaldos j tiesiog į Manilą. Į Chicagą grįš labai dėkingi.
oras
buvo
šiltas.
Mes
ėjom
mau
Kanada
(„Jaunystės
Aidai")
x Sopina Pinto, E. Chicago,
11 vai. Jėzuitų koplyčioje, ku už trijų savaičių.
dytis
kiekvieną
dieną.
Dainavoj
UI., atnaujindama prenumeratą,
KATINAS
rioje dalyvaus organizacijų ats
x Vytautas Vaitiekūnas iš S.
aš padariau keramikos
klasėje
parėmė mūsų spaudos darbus
tovai su savo vėliavomis, šv. Orange, N. J., bus pagrindiniu
karvės
skambalą.
Per
rankdarbių
Mano
katinėlis
yra
gražus
ir
10 doL auka. Labai ačiū.
Mišias atnašaus ir pamokslą kalbėtoju prof. Juozo Brazaičio
pamoką aš nupiešiau šokančią
X Jonas Jakubauskas, Juno mažas. Mano 'katinėlis laka pie
sakys kun. Jonas Borevičius. Raštų I tomo sutiktuvėse. Išlietuvaitę
ant lininės drobės.
Beach, Fla., prie prenumeratos ną. Jam patinka gaudyti paukš
Pamaldų metu giedos sol. Geno- į gįrsime ir Brazaičio į juostelę
Man buvo labai liūdna, kad taip
mokesčio pridėjo 10 dol. auką. čius. Man .patinka mano kati
vaite Mažeikienė. Po pamaldų J įrašytą gyvą žodį. Sutiktuvės
greit prabėgo stovykla, ir aš dabar
nėlis.
Jis
nedaro
nieko
blogo
ir
Širdingas ačiū.
prie žuvusių už Lietuvos laisvę bus šį penktadienį, spalio 10 d.
negaliu sulaukti kitų metų.
jis myli visus.
paminklo bus pagerbimas visų į Jaunimo centro kavinėje. PraVažiuojant namo,
sustojom,
Andrytė Ciparytė,
kovojusių ir žuvusių dėl sosti džia 7:30 vai. vakaro. Ruošia
pas
gimines
Detroite.
Mes
ten tu
Hamiltono „Vysk. M.
nės Vilniaus. Bus įžiebta auku Į Laisvę fondas lietuviškai kul
rėjome gegužinę. Maistas buvo
Valančiaus" lit m-los mokinė.
re ugnis ir padėtas gyvų gėlių tūrai ugdyti.
labai
skanus, nes aš buvau išal
Kanada. (,Jaunystės Aidai").
vainikas, žodį tars žurn. Stekus.
Po
to mes važiavome į Ka
X Marija Jokubaitė, Marpas Varanka iš Kanados. Apei
KAIP
AŠ
PRALEIDAU
nadą,
nes
mano tėveliai turėjo
Parko
goms prie paminklo vadovaus <^ette
gyventoja, yra
APIE ŠVČ. ŠIRDIES
ATOSTOGAS
dalyvauti daktarų suvažiavime.
inž. Kazys Oželis. Lietuvių vi- stiprokai susirgusi ir paguldyta
BAŽNYČIA
Krvžiaus
Daina Mataitė,
Vasaros atostogos buvo labai
jįjį 7 7 r " i Ž i i i ^ 1 i i i i ? M i 7 Ii" Į**
ligoninėje.
Išsikėlus parapiečiams., Chica linksmos, tik per trumpos. Ne
Clevelando Šv. Kazimiero lit.
lyvauti pamaldose ir apeigose.
x Literatūra lietuvių periodigos arkivyskupija uždarė Švč. reikėjo anksti keltis, ruošti pa
mokyklos 8 sik.
X nfinois Lietuvių prekybos' koje — tokia tema šiandien, širdies parapiją ir bažnyčią
mokų.
Net
muzikos
pamokų
ne
rūmų susirinkimas bus trečia-1 trečiadienį, 7 vai. vak. Chica- Kadangi tai labai senas pasta
GALVOSŪKIS NB. 2
dienį, spalio 8 d., 7:30 vai. va-1 gos miesto bibliotekoje, 6120 S. tas, dabar atsidūręs negrų ra turėjau. Panelė Irena, mano mu
zikos
mokytoja,
išvažiavo
į
Flori
kare Dariaus ir Girėno salėje, I Kedzie, kalbės Antanas Saulai- jone, arkivyskupija buvo sky
(Žiūrėkite brėžinį). Padėkite
dą Atėjus tautinių šokių šven
tis,
SJ.
Visi
kviečiami.
nusiminusiai mergaitei išeiti iš to
4416 S. Westem, Chicagoje. Per
rusi nugriauti. Kai kurie para- tei, suvažiavo pas mus daug sve
užburto rato. (5 taškai)
susirinkimą kalbės prof. Joan
piečiai
buvo
padavę
prašymą,
X Dr. J. Jerome, žinomas
čių. Mano teta, pusbrolis ir pus
Oksas apie suaugusių besitę Chicagos lietuvių organizacijų kad ta bažnyčia statyta 1904 seserė iš Kalifornijos. Kiti iš Ka
n
siantį mokymąsi ir jo naudą.
vadovas, visuomenės veikėjas, į m. kaip prancūzų misijos šven- nados ir kitų vietų. Laikas labai
Brūkšnelių vietoje įstatykite
X Seselė Josephme, Pitts- lankėsi "Drauge", domėjosi nau tovė, būtų išsaugota kaip archi greitai bėgo. Kai svečiai išvažia
reikalingas
raides, kad skaityda
jesniais
leidiniais
ir
nusipirko
tektūrinis paniinklas. Chicagos vo, aš dar buvau su broliu nu
burgh. Pa., nuoširdžiai remia
mi
gautumėte
gyvulių pavadini
jų
už
didesnę
sumą.
istorinių ir arctatektūrinių pa važiavus į itališką šventę. Matėm
savo dienraštį gerų darbų bei
mus.
Už
kiekvieną
žodį gausite
maldos intencija, atsiunčia iš
y G. R. Jasinskas, S. Pasa- minklų komisija prašymą at labai gražią bažnyčią ir proce
po 1 tašką.
siją. Vėliau valgėm itališkus val
karpų, naudingų patarimų. Ne dena, Fl., maloniu laiškeliu pa metė.
v
gius, kurie skiriasi nuo lietuviš Rūpintojėlis — mūsų tėvynes sargas, Šiuo metu jam nėra vietos mūsų
seniai gavome ir jos piniginę au dėkojo "Draugui", atnaujino
- - ė, 2) K
PLAUKIMO PAMOKOS
- 3&
kų. Daug dar buvo mažesnių tėvynėje. Piešė Audre Budrytė.
ką. LTž viską esame labai dė prenumeratą ir aukojo 10 do
, 4 ) 0 - - A, 5) O- - s,
Chicagos Parkų taryba ren nuotykių, kuriuos visus negaliu
kingi.
Nėra smagu mokykloje, bet yra 6) A
s, 7) J
lerių. Nuoširdžiai dėkojame.
gia plaukimo pamokas šį rudenį. aprašyti. Norėčiau, kad kita vasa Šventės metu mes gavom naują smagu būti skautu, taip pat sma- Į 8) A - - - s, 9( A
- * h
X
Aukų
atsiuntė:
J.
Petraus
X Esi Dangau, Beržas, Lietu
Pamokos prasidės spalio 15 d. ra būtų ilgesnė.
vardą „Spindulys".
Pasibaigus gu žaisti tenisą. Man nepatinka 10) Š o.
vos takeliai. Jau saulutė leidžias. kas — 5 dol., Eich, Pričkaitis Programa apima pagrindines ... ,
... . . , . . , .
-.
Šventei, vaikai bėgiojo po salę.
6 sk. mokine,' w „ r y , . . „,,,„
^i
, _ j . naktis, bet labai patinka žiema,
Gintarėlis, Žvangučiai ir kitos j —2 dol.. Ci. Flore — 1 dol. Vi- plaukimo pamokas, pritaikytas Vtoleta nMie'mlyte,
III
^ * ' t L j ~ ~ZZil
Marytes mus pavaisino —
su • * kai yra daug sniego.
Brighton Parko mokykla dumynais. Ta šventė man buvo
kompozitoriaus Jeronimo Ka ! šiems dėkojame.
visokio amžiaus asmenims ir
Ką ėda skujuočius (pangolin)?
činsko sukurtos dainos bus at
geriausia iš visų švenčių.
Tadas Freimanas, (5 taškai).
X Aukų po 5 dolerius at- įvairius specializuotus kursus,
liktos lietuvių kalba Berklee Ko | siuntė: M. B. Černius, St. Aki- pvz., plaukimas lenktyniavimui,
Los Angeles lit. m-la.
IV
legijos koncertinio choro ir mu ris, Anelė Dulkytė, Ona Didž- vandensvydis (water polo), van
Toronto „Maironio" lit. m-los
(,,Saulutė:c)
zikinio ansamblio. Lietuvių Fon balienė, Vitas D. Sirgėdas. Ri- dens sargo ir pan. Daugumas
6 šunys per 6 dienas suėdė 6
mokinys. Kanada
MANO ATOSTOGOS
do dviejų milijonų užbaigimo ; mas Laniauskas, Pranas Janu- pamokų tęsis maždaug 12 savai
(„Mūsų pasaulis") kaulus. Per kiek dienų 10 šunų
KALNUOSE
proga, rengiamame koncerte, Į
'
suės 10 kaulų? (5 taškai)
čių, ir daugumą jų galima lan
Krikščioniškoji labdarybė da
Visiems kyti nemokamai. Patogiausia
kuris įvyks spalio 25 d., 7 va ; laitis. Stela Skiris.
Kovo mėnesį mano šeima ir aš rosi krikščioniška ne dėl to, kad
landą vakaro Marijos aukštes j esame dėkingi.
vieta, kur bus rengiami kursai,
iŠskridome slidinėti į Utah. Ten kunigas jai vadovauja ar šiaip
X "Čičinsko" operos pastaty- pietvakarių Chicagos gyvento
niosios mokyklos auditorijoje.
Kas yra litas. Kiek turi smul
buvo labai smaigu, mes -visi daug
Bilietus iš anksto prašome įsi-1"» išlaidoms sumažinti mieli jams yra Madam Curie gimnazi
tikintysis,
ne
Ji
lieka
tokia,
kai
kesnių vienetų? Kaip jie vadina
išmokome. Ten buvo labai šilta,
gyti Vaznelių prekyboje. TeJe- \ "Dainavos" ansamblio mecena- ja, 4949 S. Archer Ave., telef.
si? (5 taškai).
vykdoma
Kristaus
dvasioje.
nereikėjo šiltų rūbų. Nudegėme
fonas 471-1424.
fpr.). ! t a i prisiuntė aukų: Ona ir Jonas 581-3230.
saulėje. Vakare daug kas mau
_ .
! Gradinskai — 350 dol., Emilija
Piešė Gailė Eklukaitė
dėsi lauko šiltame baseine. Buvo
x "Dainavos" ansamblio sta- Į J o n u š i e r i ė i Omah^ Nebr. (buv. PAGERBS ŽURNALISTUS
smagu iki mano tėvelis susižeidė
SAULĖ
Amerikiečių Chicagos spaudos
tomos A. Jurgučio operos "Ci-; a n s a m b l i o dirigento a. a. Br. Jokoją. Jam reikėjo vaikščioti su
Saulė yra už 93 milijonų my- ramentais, bet vis tiek buvo sma
cmskas" spektakliams bilietus, n u š o - — § ) 30Q d o l V y t a u t o klubas nusprendė įvesti pager
lapkričio^ i r t *m* l» ••»!•» Į DMBOJB gaulių Rinktinė - 150 bimą labiausiai pasižymėjusių 1 u nuo žemės. Saulė mums duo gu Tai buvo pirmas kartas, kai
įsigyti Gifts International (po
dol., Stasė ir Bronius Prialgaus- laikraštininkų, juos kasmet įra da šviesą ir šilumą. Saulė yra di aš nuo kalno slidinėjau. Prieš
nų Vaznelių) prekyboje. 2501 kai — 130 dol. Ansamblis nuo šant į sąrašą.
delė, bet ne didžiausia ar karšW. 71st Street, Chicago, BĮ. širdžiai dėkoja už stambią pa BEDARBIU/ SKAIČIUS KYLA rausia žvaigždė. Dipluodis yra tai aš tiktai eidavau „Crossecountry". Ten buvo gana dide!* '•
60629. TeL 471-1424. Taipogi ramą. "Cičinusko" spektakliai
Illinois valstijos Darbo apsau karčiausia ir didžiausia žvaigždė. kalnai. Labai daug iŠ jų buvo
bilietus galima užsisakyti ir įvyks lapkričio 8 d., 8 vai. vak. gos biuras pranešė, kad 480,000 Visa gyvybė žemėje priklauso
tik gerai mokantiems slidinėti.
paštu tuo pačiu adresu. Bilietų ir 9 d., 3 vai. popiet Marijos žmonių buvo be darbo Ulinojuje. nuo saulės.
Kitą kartą mes mėginsime ma
kaina: $15, $13, $12, $9, $6 ir aukšt. mokyklos auditorijoje,
Aidas Palubinskas, žesnius kalnus. Mano mamytė
SUGAVO
UŽMUŠĖJA
$5.
(pr.)
(pr.).
Patrauktas teisman Th. LeLos Angeles lit m-la, galvoja važiuoti į Vermontą sli
x Neprigirdintiems — Ne
wis,
18
m.,
kuris
suvažinėjo
(„Saulutė") dinėti, nes ten yra daug žemesni
x Dėmesio — perkant nuosa
mokamai klausa patikrinama vybę Floridoje, diplomuota tei Tarą Davis, 6 m. mergaitę, Chi
kalnai. Aš manau mes vėl visi sli
MANO
VASAROS
penktadieniais nuo 10 v. r. 0d sininkė mielai ir sąžiningai pa cagoje, prie Adams ir Homan
dinėsime.
ATOSTOGOS
4 vai popiet, adr.: 3042 W. 63 tarnaus jūsų pirkimo bei parda gatvių sankryžos ir ją palikęs
Andrius Skučas,
Šią vasarą mes ne labai daug
St, Chicago, DL Tel. T76-3189. vimo dokumentų sutvarkyme. pabėgo. Mergytė, užgauta auto
Rochesterio lit. m-los mokinys.
Parduodami ir taisomi visų fir Nijolė Grybauskaitė, 5200 Cen mobilio, nuvežta į Cook apskr. ką darėm. Vieną šeštadienį mes
(„Plunksna")
mų klausos aparatai. Baterijos tral Ave., St. Petersburg, Flo ligoninę, rasta negyva. Mačiu važiavome į Platsburgh prie Lac
Charrrplain.
Ten
yra
labai
gra
sieji
pranešė
policijai,
kaip
at
už pusę kainos. Zenith firmos rida 33707, Tel. 813 — 323-0444.
MAN PATINKA 2IEMA
rodė automobilis, ir kaltininkas žu, bet ta diena buvo labai vė
ausiniai aparatai. Robert Stens(sk.).
Mūsų pasaulis yra gražus rr
buvo suieškotas ir areštuotas. juota, tai vanduo buvo labai šal
land & Associates* 950 Lake
X Ateinantį šeštadienį važiuo
tas.
Mes
važiavome
namo
ir
pa
smagus.
Vieniem jis patinka,
ATLEIDO
18
VAGIŲ
St, Oak Park, DL Atdara tik
jame
į
Kanados
lietuvių
dieną
silikome
vieną
savaitę.
Kai
buvo
kitiems
ne.
Man pasaulis patin
Continental
bankas
Chicagoje
pfrmad., ketvirtai ir Sefitad.
atleido 18 savo tarnautojų, ku- Į labai karšta, i u draugėmis aš ėjau ka, o mano draugui ne. Vienoje
Hamiltone.
Galime
paimti
2
TeL S4S-712fl.
(*,)
1 maudvtis į baseiną. Kitą šešta- vietoie vra smaeu. o kitoje ne.
žmones. Tel. 776-2191.
fsk.) rie buvo pastebėti apsivogę.
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