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Didėja viltys
atgauti įkaitus

Kratos, tardymai, areštai
TSRS GENERALINIAM
SEKRETORIUI

Washingtonas. — Amerikoje šis karas gali užsitęsti ilgesnį laiką
pakilo viltys, kad Iranas greit pa ir virsti partizaniniu karu. Pripa
leis nuo lapkričio 4 d. kalinamus žįstama, kad po revoliucijos Irano
įkaitus. Valstybės sekretorius Mus karinės jėgos labai susilpnėjo,
kie keliose kalbose pasakė, kad daug kareivių dezertyravo, tačiau
tokių vilčių yra, tačiau pridėjo, daug iš tų dezertyrų susirinko
kad jau kelis kart vilčių buvo, į revoliucijos gynėjų eiles. Irakas
tačiau nieko iš to neišėjo. Pirmą iki šiol savo pėstininkų jėgų be
kartą jis pavartojo žodį "invazi veik nenaudojo. Kare svarbiausią
ją", kurią pradėjęs Irakas. Sekre vaidmenį vaidina šarvuočiai ir
torius pareiškė, kad Amerika su artilerija. Abiejų šalių karo avi
interesuota turėti nesuskaldytą acijos paskutiniu metu mažiau
Iraną, stiprų ir pastovų. Tam pasireiškia karo lauke, mano
pastovumui šiandien grasina Ira ma, taupydamos gazoliną.
ko invazija.
Pirmadienį, šalia karo veiks
Prezidentas Carteris pasakė, mų padarytų nuostolių, Irano
kad tuoj, kai bus paleisti įkaitai, Ahwazo miestas gerokai nuken
jis "atšaldys" bilijonus Iranui tėjo nuo žemės drebėjimo. Irako
priklausančių dolerių ir pradės pionierių batalionas, panaudo
su Iranu normalią prekybą. "Mes damas traktorius ir žemės kasi
norime turėti taikingą, vieningą mo mašinas, stato į Ahwazo
Lenkijoje labai populiarus naujųjų darbo unijų organizator.tis Lech Wale?a, Gdansko laivų dirbtuvės elektrikas. ir stiprų Iraną, mes norime at miestą naują kelią. Miestas jau
Nuotraukoje Walesa (kairėje) atsakinėja į Krokuvos universiteto studentų klausimus.
gaivinti normalią prekybą, kai apsuptas iš trijų pusių. Ahwazas
įkaitai bus paleisti", pasakė pre yra nafta turtingos Khuzistano
zidentas.
provincijos sostinė. Irako informa
Kovos lauke Irako šarvuočiai cijos ministerija tvirtina, kad dėl
tęsia Abadano puolimą. Kovos šio miesto įvyks pats svarbiausias
jau vyksta miesto gatvėse, iranie-1 šio karo mūšis.
č.ai ginasi, traukdamiesi iš namo
Irano diplomatas Jungtinėse
— Paruošiamoje Madrido kon į namą.
Tautose pasiskundė, kad Irakas
ferencijoje Rytų Vokietija pasiū
Irano gynybos taryba, kuriai Basroje laiko 12 iraniečių civilių
lė, o jai pritarė ir Sovietų Są pirmininkauja prezidentas Bani įkaitais. Tie iraniečiai dirbo prieš
„Literatumaja gazeta"
savo l budinti, kaip dar vieną bandy- junga, kad žmogaus teisių nagri Sadras, paskelbė karo žiniose karą Shatt Arab upės žiočių lai
rugsėjo
10
laidoje paskelbė I m ą Helsinkio Baigiamajam ak- nėjimams Madrido konferencijoje dažnai minėto Khorramshahro vininkystės administracijoje.
būtų skiriamos dvi dienos.
straipsnį "Priešinga Helsinkio į tui sabotuoti.
miesto vardo pakeitimą. Ta<c žo
!
— Brooklyno teismas nubaudė dis persų kalboje reiškia "vaisin
dvasiai", kuriame
aiškinama, Kitas straipsnis puolantis Pabalj kad JAV vyriausybė 40 metų iš- i tijo kraštų Diplomatines tamy- , 25 metais kalėjimo 19 metų juo gą, derlingą" miestą. Nuo šiol "Tankai nesustabdys
j laiko Pabaltijo kraštų Diplomati-1 bas pasirodė „Sovetskaja Rcssi-' duką Carl Miller, kuris nužudė jis bus vadinamas "Khuninshar" j
.«
mūsų umju/
' nes tarnybas, kurios vadinamos' ja" rugsėjo 25 laidoje. Aiškina- žydų rabiną. Nusikaltėlis priklau — "kraujo miestu".
Teherano radijas paskelbė ajaĮ i/aršuvo. — Varšuvos paktr
„narr.ais, kur šmėklos vaidena-; m a , kad „lietuviai, latviai ir es- sęs juodųjų „Penkių nuošimčių"
kuri
kovojanti tolos Khomeinio atsišaukimą vi į valstybėms tariantis Varšuvo>,
si". Toliau kaltinama, kad Pabal- į tai norėjo savo valdžios — liau- organizacijai,
išnaudotojus. šiems sveikiems, pajėgiems vy- j naujųjų darbininkų unijų va
tijo kraštų Diplomatinės tamy-ldies. tarvbinės valdžios". Dėl to prieš baltuosius
Nužudytas
rabinas
David Oku- rams stoti į šventą karą su Iraku, j dc«= Lech VValesa lankėsi pietinės
bos ne tik bando išlaikyti apgau nėra aišku, kam tie diplomatai
Iingą gyvenimo išvaizdą, bet de atstovauja, juk tos valdžios, ku nov vadovavo naujųjų imigran Irano kariuomenės vadovybė ir Lenkijos Jastrzebie mieste, kur pa
(Tęsinys)
atgauti, vis tiek pasilikdami rusų
da visas pastangas kliudyti „is rioms jie atstovauja, nebeegzis- tų, žydų iš Sovietų Sąjungos, šal revoliucijos šaulių vadovybė t u  sakė kalbą angliakasių susirinki
Valdybos pranešimus pradėjo junge. Altas savo raštuose koncen torijos vystymuisi" ir abiejų kraš tuoia keturiasdešimt metų. Be pos organizacijai.
rinčios parūpinti jauniems per me. Vienas klausytojas paklausė,
(pirmininkas dr. K Šidlauskas. Jis travosi prie Helsinkio Akto VIII- tų gyventojų tarpusavio geres
Sovietų
Sąjungoje
paskelbsams
ginklų. Irako vadas Husse- kas bus, jei Sovietų Sąjunga įsikiš
priminė pernai JAV kongrese svars to principo, kuris skelbia visoms niam supratimui. „Jie šmeižia to, aiškinama, kad diplomatinės
inas
pradėjęs
puolimą Amerikos karine jėga. VValesa atsakė: "Tan
tytą ir priimtą rezoliuciją, kurioje tautoms lygias teises ir visoms tau tuos, kuriuos jie išdavė", rašo tarnybos neatlieka diplomatinių ta plati akcija prieš rūkymą v:e kiršinamas, todėl jis bus teisia kai mūsų nesustabdys. Jie galės
funkcijų, vykdoma tik ardomoji i šose vietose. Naują dekretą pasiJAV vyriausybė reginama siekti, toms laisvo apsisprendimo princi laikraštyje,
„surengdami
de ve f K Į a
į rašė Brežnevas, pats labai daug mas kartu su prezidentu C a r t e - mus prižiūrėti, tačiau negalės mū
!
kad Pabaltijo valstybėse būtų už pą. Altas pabrėžia, kad lietuvių monstracijas prieš mūsų meninin
rūkąs. Ateityje bus uždrausta rū riu, pareiškė ajatola. Irako galin sų priversti dirbti". VValesa pa
Straipsnyje pabrėžiama, kad
baigtas Sovietų Sąjungos vykdo tauta tą savo laisvą apsisprendi kus..., mūsų parodas, bandydami
kyti darbovietėse, įrengiant rūko- gus ginklus parūpino mūsų prie reiškė, jog "Solidarumo" organi
mas kolonializmas, kad tų tautų mą yra deklaravusi savo 1918 m. įtaigoti valdines institucijas nu šios atstovybės yra reikalingos rams specialius kambarius.
šas Amerika, sako atsišaukimas.
zacijos centras nepakeis savo sta
laisvės klausimas būtų keliamas vasario 16 d. pareiškime, kurį traukti mokslinės ir techninės JAV vyriausybei ideologiniam ka
Kenijos
valdžia
paleido
iš
Irano premjeras Rajai, grįžda tuto Varšuvos teismui patenkin
Madrido konferencijoje. ALTo pa patvirtino Lietuvos Steigiamasis informacijos apsikeitimą su So rui prieš Sovietų Sąjungą vykdy kalėjimų 7,000 kalinių, paskel mas iš N e w Yorko, buvo sustojęs ti. Teismas reikalauja, kad uni
ti. Anot straipsnio
autoriaus,
stangomis buvo plačiai paskleis Seimas, kad lietuvių tauta yra vietų Sąjunga".
pareiškusi
savo
valią
visais
laikais
„tai
yra
vienintelė
priežastis,
ko bus amnestiją „Kenijatos dienos" Alžire, o iš t e n aplankė Libiją. jos įrašytų, jog komunistų par
tas 45 pabaltiečių demaršas Mask
proga. Kenijata buvo pirmasis Ke Abi šios a r a b ų valstybės, kartu tija turi unijose vadovaujantį vaid
Baigdamas
straipsnio
autorius
voje. Jo autoriai reikalavo at būti laisva, be jokių ryšių su ki užklausia, ar šitokia veikla ne dėl JAV išlaiko tokios rūšies po nijos prezidentas.
su Sirija, remia šiame konflikte menį. Unijų vadai tvirtina, jog
litinius lavonus".
šaukti Molotovo — Ribentropo tomis tautomis.
statutas turi įrašęs paklusnumą
—
Laoso
valdžia
paskelbė,
jog
Iraną.
sipriešina Helsinkio Baigiama
paktą. Buvo dėta pastangų pami
Gale straipsnio
aiškinama, išaiškintas sąmokslas prieš vy
Toliau buvo priminti tarybos jam aktui? Jo manymu, JAV vy
Kariniai stebėtojai mano, kad konstitucijai, o ši savaime pripa
nėti JAV kongrese Lietuvos nepri žygiai dėl okupuotos Lietuvos jau riausybės veiksmus tegalima api- kad tų vadinamųjų „diplomatų" riausybę ir suimta apie 500 žmo
žįsta komunistų partijos vado
klausomybės sukaktį. Čia tarybai nų vyrų siuntimo į Afganistaną.
veikla yra nustatyta (kaip ame nių, jų tarpe aukštų valdininkų,
vaujantį vaidmenį. Todėl nėra
daug padėjo kongresmanas Frank Pabaltiečių vertimas
rikiečiai mėgsta sakyti) principo: karininkų ir studentų. Jie visi tar
tarnauti
Graikija grįžo
tikslo kartoti to vaidmens dar ir
Annunzio (Dem.Ill) ir sen. Char kariuomenėje yra priešingas tarp kė dr. K. Šidlauskas.
Kas užmoka muzikantui, tas pa- navę Kinijos interesams.
statute.
Jis patvirtino, kad jau per eilę "
les Percy (Res. 111.).
į
N
A
T
O
kariuomene
tautinių sutarčių
nuostatams. metų "neturime jokių ryšių s u ! renka muziką' Esą Pabaltijo kras— Belgijos sostinėje įvyko apie
Varšuvos pakto ministerių ko
Taryba rašė prez Carteriui j Valstybės departamento pa^ei- JAV LB-nės Krašto valdyba". V ė ! * < i r k i t u P a g e l i ų ) Diplomati- 50,000 žmonių
Briuselis. — NATO valstybių munikate sakoma, kad Madrido
demonstracija
Alganistano invazijos proga ir j gūnas Harry Gilmore atsakyda- liau jis paaiškino: "Kaip visiems ' nes tarnybos yra
slaikomos prieš atgimstantį nacizmą, fa sekretorius Joseph Luns paskelbė, konferencijoje reikia svarstyti nau
prikišo, kad tylėjimas dėl Pabal mas šia proga pakartojo, kad JAV žinoma, JAV LB yra suskilusi. JAV žvalgybos centrų, o diplo šizmą, antisemitizmą.
kad Graikija po 6 metų pertrau jos karinio įtempimo mažinimo
tijo valstybių užgrobimo galėjo nepripažįsta prievartinės Pabalti Mes turime šalia JAV LB -nės ir ki matai, susirūpinę tik savo asme
— Praėjusį savaitgalį Salva kos sugrįžo į organizacijos karinį ir nusiginklavimo konferencijos
padrąsinti sovietus į naują inva jo valstybių okupacijos, tačiau tą Reorganizuotą JAV LB-nę su niška gerove, uoliai groja kitų dore politinėse kovose žuvo 64 spamą. Šį Graikijos vyriausy šaukimą. Ją siūloma šaukti
ziją. Buvo rašomi raštai ir Irano mano, kad specialus protestas so savo apylinkėmis, bent Viduri užsakytą muziką.
asmenys. Raudonasis Kryžius skel bės nutarimą dar turi patvirtinti Varšuvoje.
pagrobtų amerikiečių įkaitų rei vietams šiuo metu nebūtų nau niųjų Vakarų Apygardoje, ir su
bia, kad dėl smurto veiksmų Sal graikų parlamentas.
kalu. Daug darbų pareikalavo dingas ar reikšmingas.
Vyskupų sinodas
Graikija pasitraukė iš karinės
vadore namus turėjo palikti 15
savo rėmėjais per visą Ameriką".
pasirengimas Madrido konferenci
Daug darbų taryba atlieka per Pirmininkas pripažino, jog sunku
organizacijos 1974 m., •protestuo
Sovietų centro
tūkstančių žemdirbių.
eina prie galo
jai, palaikomi nuolatiniai ryšiai VVashingtone veikiantį Jungti tikėtis tų dviejų bendruomenių
— Nevv Yorko narkotikų agen dama prieš Turkijos invaziją
su valstybės departamento ati nį Amerikos Pabaltiečių komitetą. susijungimo. Reoganizuotoji skel
komiteto posėdžiai tai konfiskavo iš Palermo, Itali Kipre saloje. Buvo daug ginčų Roma. — Šią savaitę turi baig
tinkamais pareigūnais.
Jis energingai sustabdė sumany- bia, kad ii laikosi Lietuvių C h a r
Maskixi. — Vakar posėdžius pra jos, atsiųstą baldų siuntą ir rado dė* /• .g(f" ų jūros salų teritorinių tis pasaulinis vyskupų sinodas,
Dr. K. Šidlauskas pabrėžė, jog mą perkelti Radio Liberty ir Ra t os, kad LB turi tik talkinti Lie- dėjo sovietų komunistų partijos balduose paslėptą heroiną, vertą varjer , ir oro erdvės teisių, ta- kuriame dalyvauja 216 vyskupų.
valstybės departamentas spau dio Free Europe transliacijas .pa- j t u v 0 s laisvinimo veiksniams, o centro komitetas. Jis svarstys atei 70 mil. dol.
č'du •V'kijos karinė vyriausybė Studijuojami rezoliucijų projek
džiamas ne tiek koncentruotis į baltiečiu kalbomis iš Muenche n e ; t į į politinį darbą ir nedubli- nančių metų biudžetą ir nusta
— Tūkstančiai jaunų bran sudieu' tuos klausimus atidėti. tai, kurie daugiausia liečia šeimų
žmogaus teises, kiek į tautų tei no į New Yorką.
Į kuoti tų politinių veiksnių veik tys naujojo penkmečio planus. duolinės energijos priešų Olandi Tarp abiejų NATO sąjungininkų problemas moderniajame pasau
ses. J.Tautų deklaracija dėl nepri
Kalbėdamas apie ryšius su or- j los. Baigdamas savo pranešimą, Vietoj auto avarijoje užsimušusio joje užblokavo įėjimą į branduo daug keliavo tarpininkaudamas lyje. Galimas daiktas, kad sinodo
klausomybės suteikimo koloniali ganizacijomis, pirmininkas pasi-\ pirmininkas padėkojo bendradar- GudijCs pirmojo sekretoriaus Pio linę jėgainę. Cia pagaminama organizacijos karinių jėgų vadas sprendimai b u s paskelbti šį sa
niams kraštams ir tautoms, 1960 džiaugė artimais ryšiais su VLIKu, j biams ir visai lietuvių visuome- tro Mašerovo, Gudijos partijos vos 1 nuoš. Olandijoje sunaudo- amerikietis gen. Bemard Rogers. vaitgalį po visą mėnesį trukusių
gruodžio 14 d. skelbia, kad tau Diplomatine Tarnyba, BALFu, nei, rėmusiai ALTo darbus.
Graikijos nutarimas leis vėl at diskusijų ir debatų.
vadovu paskirtas vicepremjeras jamos energijos.
tų pajungimas kitos svetimos su kitų etninių grupių organi
Toliau pranešimą tęsė valdy Tichonas Kiselevas. Spėjama, kadi — Filipinų prezidentas Marcos gaivinti Septintąjį sąjungininkų
tautos dominavimui ir išnaudo zacijomis, tačiau
apgailestavo bos sekr. k u n . A. Stasys, kartu at jis taps ir kandidatu į politbiurą. paskelbė, kad teroristų sprogdi- oro laivyną, kurio centras buvo
jimui reiškia pagrindinių žmo Amerikos demokratų partijos Na sisveikindamas su bendradarbiais Šie posėdžiai gali išspręsti ir prem nimus planuoja ir vykdo Ameri- Larissoj, Graikijoj. Graikijoje yra
KALENDORIUS
gaus teisių paneigimą.
Spalio
22 d.: Melanas, Dalo
cionalinio komiteto parodytą ta Chicagoje, nes jis išvyksta į Flo jero Kosygino likimą. Jis jau 7 6 : koje gyveną filipiniečiai. Valsty- keturios JAV karinės bazės.
Stebėtojai mano, kad prie Tur me, Sudimantas, Minė.
Dr. K Šidlauskas nurodė, kad rybos ignoravimą. " M a n taip ir ridą. Iždininkas J. Skorubskas pa metų amžiaus ir prieš metus n i o b ė s departamentas pažadėjo koSpalio 23 d.: Jonas Kap., KorAmerikos Lietuvių Taryba ban pasiliko neaišku, ar Demokratų aiškino, kad ALTas nuo 1979 m. rėjo širdies ataką. Šį pavasarį jo Į operuoti su Filipinų saugumo po- kijos — Graikijos ginčų išspren
dulė,
Ramutis, Jautrytė.
dimo
prisidėjo
Irano
—
Irako
ka
širdis
vėl
susilpnėjo
ir
jo
pareigas
licija
nusikaltėlius
aiškinant
do išvengti, kad lietuvių tautai partijos nacionalinis komitetas spalio 1 d. išleido 73,041 dol. Šiuo
•pilnos nepriklausomybės atstaty nustojo domėtis etninėmis gru metu visas turtas siekia: grynais eina pirmasis vtaprerr.jeras N i - — JAV atmosferos agentūra ras. Pietinio NATO spamo sustip
Saulė teka 7:09, leidžiasi 6:01
mas nebūtų nukreiptas į kokius pėmis, ar tik Lietuvių Demokra pinigais 49,018 dol., nekilnoja kolai Tichonov. M - ?' . įno paskelbė, kad Kinijos atominio rinimas tapo aktualesnis ypač
ORAS
dalinius siekimus, kaip religijos tų Lygos veikėjai nebepaisė, kad mas turtas — 35,649 dol. ir kilno pavardė visi r raudoj... .a p -- -j sprogimo sukeltas debesys jau Turkijai, kuri turi bendra sieną
:
Saulėta, temperatūra dieną 65
laisvę arba kitokias žmogaus tei ALTas išlaikytų ligšiolinį ryšį su jamas — 3,872 dol.
riaur>yr"s ->*? s. jo Knanlnijei praėjo per Ameriką ir nepaliko su Sovietų Sąjunga, Iranu ir Ira
L,
naktį 45 1.
ku
jau senvė.
i-j'^i^ radioaktyvių kritulių.
(Bus dftugim)
ses, kurias lietuviai gali kada nors j amerikiečiais demokratais", pasą

(reikalavau teisės nedirbti religi
nių švenčių dienomis) buvau
atleistas iš darbo. Nuo 1977 m
Jurevičiaus Mečislovo, Jurgio,
rugpiūčio mėn. dirbu Žarėnuose
Lietuvos Helsinkio grupės nario
La c vėliuose bažnyčios zakristi
gyv. Lietuvoje, Šiaulių -n.
jonu. Darbu sutartį tardytojas A
Spindulio g. Nr. 6 — 10,
Jucys iš manęs paėmė.
Ryšium su tuo praeiškiu:
P A R E I S KIMAS
Šita KGB surežisuota akcija, tu
1980 m. vasario 6 d. Šiaulių au rinti tikslą man primesti religi
tobusu stotyje mane užpuolė ir nių eisenų
"organizatoriaus
suėmė grupė saugumiečių. Nusi vaidmenį, "pažeidžiant viešąją
gabenę į skyrių padarė asmeninę tvarką" — yra ne kas kita, kaip
kratą, po to nusivežė į mano bu grubi provokacija nukreipta ne
tą, kur taip pat atliko smulkią vien prieš mane.
kratą, kurios metu paėmė ivairių
spausdinių ir religinės literatūros. Ateistinė propaganda Lietuvo
Rytojaus dieną
buvau iškvies je nepasiekė savo pagrindinių
tas miesto prokuratūron. Atvykęs tikslų. Mažiausiai du trečdaliai
iš Vilniaus tardytojas A. Jucys pa lietuvių iki šiai - dienai tikintys
teikė man kaltinimą: religinių katalikai. Nežiūrint dešimtme
procesijų — eisenų 1979 m. va čiais trunkančio visais frontais
sarą prie Šiaulių ir Šiluvos "orga ateistinio puolimo, lietuviai dau
nizavimu". Po to sekančiomis die gumoje pasiliko ištikimi savo tė
nomis vėl buvau iškviestas5 proku
Į vų ir protėvių tradicijoms ir sal u
,'" v . ") ^« ! vo tikėjimui. Visa tai negali neiš
ratūron. Paruošti liudininkai
,,. v . . . . . - . JZ
v . .
surengtoje akistatoje "atpažino" saukti valdiškųjų ateistų mirsio.
mane kaip minėtu procesijų or Turbūt todėl paskutiniuoju lai
ganizatorių. Tokiu būdu man bu ku jie ir nusprendė, kad represi
vo iškeltas oficialus kaltinimas jos — labiau patikimas ginklas
pagal BK 199 — 3 str. Taip pati toje negarbingoje kovoje prieš re
buvo kviečiami liudininkai siekiant ligiją. Tačiau tai klaidingas ke
išgauti norimus parodymus dėl lias. Apie tai byloja mūsų tau
"veltėdžiavimo". 1975 m. sausio tos istorijos puslapiai.
mėn. dėl religinių įsitikinimų
(Bus daugiau)

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
40- TAS SUVAŽIAVIMAS

Sovietai apie
diplomatines tarnybas

TRUMPAI
1$ VISUR

sveikiname į mūsų eiles įsijun
giančius naujus narius ir
pasigendame negrįžtamai iš jų
pasitraukusių.
Vienas iš tų, kurį šiandien su
liūdesiu prisimename, yra
lygiai prieš tris mėnesius amži
nybėn
išplaukęs darbštus
„Nerijos" ir
„Lituanicos"
tuntų narys jūrų budys a.a. ps.
Edvardas Nakutis. Sunkios vė
žio ligos pakirstas brolis
E d v a r d a s iš mūsų tarpo
išsiskyrė liepos 22 d. Chicagos
skautai ir skautės tuo metu
stovyklavo, todėl tik nedidelis
skaičiuls skautininkų-kių tega
lėjo su juo atsisveikinti, jį
paskutinėje kelionėje palydėti.
Lietuvoje buvęs veiklus jūrų
skautas, tremtyje ir išeivijos

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. spalio mėn. 22 d.

MYBES
GLOBOJA

CHICACOS
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RAMOVĖ
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SUVAŽIAVIMAS
„DIENOS - DOVANOS" (2)

Ketvirtoji dovana skauti- kūryboje — tekstinė analyzė".
ninkių ir vyr. sk. židiniečių Kadangi aš asmeniškai visa
•
da
labai
mėgau
Vinco
Krėvės
suvažiavime, vykusiame
rugsėjo 27-28 dienomis Cleve- raštus, tai su ypatingu malo
lande, buvo dr. Aldonos Grinie numu klausiau. Skaityti pasi
nės paskaita: „1980 metų mote rinko Raganiaus — „Sim- Kalifornijos skautų-čiu stovykloje skautės įžodį davusioms sesėms
ir
„Žemaituką". Daivai Tomkutei, Daliai Venckutei ir Undinei Muiokaitei kaklaraiš
ris gyvenimo kryžkelėje" Kai j a u d ą "
dr. A. C nnienė išėjo kalbėti, Klausytojui tuoj pat buvo aiš čius užriša stovyklos viršininkė s. Vanda Zelenienė.
N u o t r . Marytės Š t o č k u t ė s
apsirengusi skautiška unifor ku, kad Vinco Krėvės charak
ma, viscois buvo įdomu iš kur teriai literatės yra taip pat
Mes turime tvirtą pagrindą
ši nepažįstama sesė atsirado. labai mėgiami ir jai lengvai
Šioje šventėje — suvažiavi
suprantami.
Ji
juos
perdavė
su
Išsiaiškinome, kad tai Aldona
me yra kviečiami nariai iš visų — apie 500 mūsų šeimos narių
Malcanaitė, kuri anksčiau nepaprasta šiluma, natūra ASS vietovių ir skyrių. Progra yra paplitę po visą pasaulį,
Clevelande buvo labai aktyvi lumu, skirtingiems charak ma prasidės 10 vai. ryto, šešta pasižadėję vis geriau ir vis tvir
skautė iv daugelis iš mūsų ją teriams pritaikydama balso dienį, lapkričio 8 d., — simpo čiau akademiškai tarnauti Die
gerai pažinojome. Taip nuo pat intonaciją, tuo skaitymą pagy ziumu „Lietuvos klausimo vui, tėvynei ir artimui. Tačiau
pradžių tarp sesės Aldonos ir vindama. Visos jautėmės lyg publicistika". Po simpoziumo mums dabar trūksta vienin A.a, jūros budys
Edvardas
auditorijos
atsiiado
šiltas valandėlei atsidūrusios Grigo seks „susipažinimo" pietūs ten gumo, kurio brendimą mes Nakutis
ryšys, ypač kad ji paskaitos ne pirkioje. Su įdomumu sekėme pat Jaunimo centre. Po pietų galime paskatinti apsiimdami pradžioje jaunos šeimos rūpes
skaitė, o visas įtraukė į bendrą ten vykstančią sceną, lengvai įvyks iš visų skyrių suva vertingo projekto įgyvendi čiais gyvendamas, skautiško
gyvenimo žiavusių kandidačių ir junjorų nimą. Šis užsimojimas turėtų je v e i k l o j e n e d a l y v a v o .
pašnekesį, paklausdama visą įsivaizduodamos
eilę asmeniškų klausimų, ku problemą rišančius asmenis. pakėlimai — sueiga. Vakare, apinti anksčiau minėtus Vaikams paūgėjus ir pradėjus
riems atsakymus kiekviena
Delphion House, 7825 West Akademinio skautų sąjūdžio skautauti, veiklon įsijungė ir
parašė atskirai ir garsiai tik
95th Street, įvyks iškilminga bruožus ir tikslus.
a.a. E. Nakutis. Nesivilko jis
savanoriškai skaitė. O tie
šventė su vakariene, progra
Iš kiekvienos paskaitos ar uniformos ir nesisiūlė vadovo
klausimai buvo tokie: kas aš
ma ir šokiais.
diskusijų gali kilti konkretūs pareigoms, bet jungėsi visur,
esu, kokios gerosios ir blo
Raginame visus buvusius ir projektai, kuriuos paliekame kur tik talka vadovams ar
gosios mano charakterio savy
vienetams buvo reikalinga.
esančius veiklius akademikus atskirų skyrių nuožiūrai.
bės, kas yra moteris, vyresnė
PLJS Ryšių centras kasmet Ilgus metus jis dirbo skautų tė
pakalbinti vieną kitą, seniai
moteris, vyras, vyresnis vyras,
matytą sesę ir brolį dalyvauti ruošia dviejų savaičių lituanis vų komitetuose, buvo „Aušros
ką aš daviau pasauliui ir t.t.
šioje šventėje. Smulkesnės tikos kursus, kuriais norėtų Vartų" skaučių tunto ir „Neri
Išryškinus atsakymus pa
informacijos dėl rezervacijų ir pasinaudoti ir daugiau jauni jos" jūrų skaučių tunto tėvū
aiškėjo, jog mūsų grupė
programos skelbiama spau mo. Tačiau, dėl įsipareigojimų nas, Kaziuko mugių darbų
nebuvo tipiška. Nors kai buvo
moksle ar darbe ne visi gali vedėjas, stovyklos pastatų
doje.
prieita prie neigiamų moters
pašvęsti dvi vasaros savaites statybų talkininkas. Kur tik
charakterio savybių, pagal dr.
lituanistinėms
studijoms. trūko darbo rankų brolis Ed
Metinės š v e n t ė s p r o g r a m a
Grinienę, atsakymai
buvo
Siūlome, kad ASS suruoštų vardas mielai jungėsi, nuošir
tokie, kaip ir visų kitų moterų,
L a p k r i č i o 8 d., š e š t a d i e n į , lituanistikos kursus savait džiai dirbo net kitus para
es mūsų grupė taip pat patsį - 9 v a i . r. — r e g i s t r a c i j a , 10 galiais arba vakarais, kuriuos gindamas, o reikalui esant ir
10, kad jos geriau pasitiki vyvai.
— s i m p o z i u m a s — pravestų lietuvių kalbos — pabardamas. Neapsiėjome be
^ negu moterimis. Kodėl
„ L i e t u v o s k l a u s i m o publi literatūros — istorijos žinovai. jo ir stovyklose, kuriose ne tik
»yra? Moteris nėra auklėj ac i s t i k a , 12 v a i . b e n d r i
Akademinės
s k a u t i j o s talkino sesėms įvairiuose dar
.šreikšti ir priimti negap i e t ū s , 2 v a i . p.p. — ASS leidykla galėtų išleisti vado buose, bet kelis metus ėjo ir
=y- s jausmus teigiamai.
s u e i g a , 3 v a i . p.p. — n a r i ų vėlius, kuriuose aprašoma buriavimo
instruktoriaus
Ar
dr. Grinienės: „Vyrai Skauto įžodį davusį brolį Petraitį p a k ė l i m a i , 7 vai. v a k . — Lietuva po II pasaulinio karo, pareigas.
vienas kitam pasako, ką jie sveikina Kalifornijos skautų-čių š v e n t ė D e l p h i o n
House. šeštadieninių mokyklų naudo
Tik prieš keletą metų Prezi
galvoja ir tuoj pat pamiršta, o stovyklos vadovas.
P r o g r a m o j e sol. P r a u r i m ė jimui.
dento A. Smetonos įgulos jūrų
Nuotr. Marytės Štočkutės Ragienė, a k o m p .
moterys — viena pasako, o kita
Arūnas
budžiai prikalbino brolį Edvar
A
k
a
d
e
m
i
n
ė
s
s
k
a
u
t
i
j
o
s
tyli, tada bėga pas draugę
Kaminskas. Šokiams gros
dą grįžti į skautiškas eiles. Už
leidykla
galėtų
išleisti
metraš
guostis". Dėl šios priežasties Visą laiką nuoširdus šypsnis „ V y č i o " o r k e s t r a s . Bilie
nuoširdų ilgametį darbą j.b.
tį,
kuris
susidėtų
iš
ASS
narių
moterys vienos kitomis nepa neapleido skaitytojos veido, tai: 20 dol. d i r b a n t i e m s , 1 5
Edvardas Nakutis buvo pa
literatūrinių
ir
meno
darbų.
sitiki. Nesiginčijome
su šypsojosi ir klausytojos. Antro dol. s t u d e n t a m s .
Galima butų sudaryti komi keltas į paskautininko laipsnį,
paskaitininke, nes jautėme, je literatūros vakaro dalyje
L a p k r i č i o 9 d., s e k m a  tetus, kurių užduotis būtų žinių deja, dėl jį ištikusio paraly
kad ši jos išvada yra teisinga. Nijolė Martinaitytė skaitė eilė dienį 10 v a i . r. pusryčiai, 11
Paskaitininke paminėjo ir dau raščius, kaip ji juos apibū vai. r. šv. Mišios, 12 v a i . tikslinimas — praplėtimas žiaus, žaliuoju šlipsu nebepa
apie Lietuvą, randamas ameri sipuošė. Nugalėjęs ligą vėl
giau auklėjimo pavyzdžių, dino, apie gėles, meilę ir laiką. k a p ų l a n k y m a s .
koniškuose
vadovėliuose, svajojo grįžti į skautišką veik
kurių pasėkoje išaugo moters Pradėjo Kazio Binkio gėlių
lą nežinodamas, kad jo laukia
enciklopedijose
ir
pan.
ASS v e i k l o s p r o j e k t a s
charakterio savybės. Taip pat puokšte, toliau sekė Jono Ais
Amžinoji stovykla.
dr. Grinienė kalbėjo apie vidu čio, Salomėjos Nėries, Jono
Šis projektas sukurtas ir P a s i g e n d a m e n u o š i r d a u s
Rudens vakarams ilgėjant
rinės kartos moters psicho Meko, Vytauto Mačernio, Ber surašytas fil. E. Rimavičiūtės,
talkininko
vėl
rinksimės Kaziuko mugių
logines problemas. Maždaug nardo Brazdžionio, Henriko fil. D Bmškytės, fil. D. Eiduruošos
darbams. Vėl zirs piūkPradėję
naujus
skautiškos
35 metų amžiaus moteris Radausko eilėraščiai
Šie kienės ir fil. V. Mikūno, ASS
lai,
šveistu
vai, kvepės dažai ir
veiklos
metus
džiaugsmingai
pradeda jausti, jog ateis gyve daugumai suvažiavime daly
vadijos pirmininko paprašytų.
nimo galas ir mirtis. Ji prade vavusių sesių buvo gerai žino
Jis buvo pristatytas ir dalyvių
da persvarstyti savo gyve mi, klausantis lengvai galėjai
nimą ir klausti: kas aš esu? sekti mintį, o kadangi skai priimtas ASS 1980 m. studijų
Kartais nerandant tinkamų tytojai netrūko aktoriškų gabu dienose įvykusiame ASS suva
atsakymų yra krintamą į mų mintis perduodi, klausytis žiavime.
Kiekvienos
augančios
depresiją, net pasikeičia elge kartu buvo ne tik lengva, bet ir
organizacijos
veikla
dažniau
sys. Panašius išgyvenimus malonu.
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
siai vystosi ciklais — vienu
turi ir vyrai. Pastebėta, jog
Šeštadienio vakarą užbai
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
aktyvios, profesionalės mote gėme vakarone, kurią pravedė momentu yra daugiau ener
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
rys šį gyvenimo laikotarpį s. 61. Rita Penčylienė. Links gijos, kitu mažiau. Kai stinga
ti
pataisymai. FIRESTONE TTRES.
išgyvena lengviau. O kai mote mai padainavome, ir mūsų vieningumo, tenka įvertinti
VVheel alignment and balancing.
ris išsprendžia savo dvasines kūrybingos sesės per labai veiklą ir įskiepyti naujų idėjų
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
jos
pagyvinimui.
Panašiai
yra
problemas ir įvyksta rezoliu trumpą laiko tarpą sugebėjo
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
cija kas aš esu, prasideda parašyti visą eilę kupletų, ir su skautais akademikais.
Change of oil and filters.
malonus ir ramus vyresnio am sugalvoti pasirodymų. Juokė Pažiūrėkime j save.
Kuo skiriasi Akademinis
žiaus gyvenimas. Tada didėja mės, kad dabar esame „išlais
jdvasiniai lobiai, nes kai vintos žmonos". Po tokios turi skautų sąjūdis nuo kitų orga
alime vieną kliūtį, kitą ningos dienos programos visos nizacijų? Iš mūsų organizaci
jos pavadinimo, matome, kad
_ną nugalime jų dar dau
2423 West 59th Strtet - Tel, » 6-7777
norėjo pasidalinti įspūdžiais,
mes esame pirmiausia sąjūdis
giau. Maždaug tokiomis minti
mintimis, tad ir vėl kai ku
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
mis dr. Grinienė pabaigė savo
— šeima, kuri buria savo na
lab'" gyvą, įdomų ir visas riuose kambariuose žibėjo švie rius į vieningą gruppę, kuri
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
sa iki paryčių.
lie -nt} pašnekesį.
savo tradicijomis jungia vieną
Šeštadieniais uuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
(Bus daugiau)
narį su kitu ir suteikia priklau
Liuda Rugienienė somumo jausmą. Tokia šeima,

ri

AUTOMOBILIU TAISYMAS

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

t.

Penktoji dovana: literatūros
v a k a r a s . Rašytoja Nijolė
Jankutė mums pristatė vienin
telę šio vakaro išpildytoj ą
aktorę, literatę Nijolę Marti
naitytę. Jos žodžiais tariant,
tikrai turėjome progą „rinkti ir
ragauti poetiškų uogelių". N.
Martinaitytė pirmiausiai trum
pai supažindino su Vinco Krė
vės stiliumi; šią paskaitą pava
dino: „Sodžiaus gyventojų
pasaulėžiūra Vinco Krėvės

Pirmoji ASS visuotinė
metinė šventė —
suvažiavimas
Lapkričio 8 d. Chicagoje
įvyks pirmoji ASS visuotina
metinė šventė. Šios šventės —
suvažiavimo tikslas yra išju
dinti akademikų skautų šei
mos narius visur. Norime suei
ti, atnaujinti pažintis, sudaryti
naujas draugystes ir skautiš
kai pabendrauti.

veikdama kartu, gali daug
daugiau atsiekti negu vienas
individas.
Toliau, mes esame skautai,
skiriamės nuo kitų organiza
cijų tuo, kad tarnaujame Die
vui, tėvynei ri artimui. Paga
liau, mes esame akademikai,
baigę ar bebaigia aukštuosius
mokslus, nuolat tobulindami ir
lavindami save, vadovauda
miesi šūkiu „Ad Meliorem!"
(„vis Keryn!").
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2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
D. KUHLMAN. B.S., Registruotas vaistininkas
Atdara Šiokiadieniai* nuo £ »sl ryto W 19 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo S vai ryto iki 8:30 vai. vakaro.
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• Administracija dirba kas- j
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!
_ .
.
!
• Redakcja dirba kasdien |
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
s k e l b i m ų t u r i n j neatsako. Skelbi
k a i n o s prisiunčiamos gavus
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prašymą

klijai. Ant stalų rikiuosis
Vytys, koplytėlės, žvakidės.
Dirbantieji džiaugsis savo
naujais kūriniais, lygins juos
su praėjusiųjų metų. Prisimins
visus čia eilę metų dirbusius.
Prisimins ir brolį Edvardą ir jo
pasiges. Prisimins jo būdin
gus posakius, paraginimus.
Nors išėjęs nebegrįžtamai,
prisiminimuose Tu būsi su
mumis.

.

SOPHIE

BARČUS

BADIO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii WDPA
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Telef. 434-2413
1490 AM
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, DLL. 60629
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JURGIS JANKUS

Anapus Rytojais

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS

Romanas
296 pusi. Bleido ATEITIS 1978.
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kairia su persiun
timu $7.73.
BĮ. gyv. prideda Z% valstijos
mokesčių.

IR

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

Visi UL 778-8000
Valandos pagal susitarimą
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Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. K. G. BALUKAS

DR. P. KISIELIUS

Akušerija ir moterų ligos

Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepta, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagai susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th A ve.. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 va!, vak. išskyrut
treč. šešt 12 * i 4 vai popiet
Tel. REiiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

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

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Va!.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vai popiet n 6-8 vai. vak Treč ir šešt
2434 West 71st Street
vai., pirm., antr.,'ketv. ir penkt 1:00 - 5:00 uždaryta
/ai. popiet, treč. ir šešt tik susitarus

DR. PETER T. BRAZIS

DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W.81st Street

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
0PT0METRISTAS
2709 West 51st Street

Vai: Kasdien nuo 10 v ryto N 1 v p.p
Tel. - GR 6-2400
Vai. paga! susitarimą: pirmad. m 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. 2 4 6 2839

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir

Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 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 Akiy ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKSA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Bd.

1185 Dundee Ave.
Eigin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą.

Tel. M H H t H M ą

aVMm

Dr. ROMAS PETKUS
*

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE
Valandos pagal susitarimą

valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7 6000. Rez. GA 3 7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Ave Chicapo
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
Įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr 14 Dooiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel. 776-288CT. rezid. 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. TUMASONIS

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

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

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai pirm . antrad . ketv ir oenktad 2-5 ir
6-7 — is anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS

Ofs t#( 586-3166: namų 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W 59 St CMcago
476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą h r m . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai.

6745 West 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 — 7) šeštadieniais oagal susitarimą

JAV Liet.

Bendruomenės

IX TARYBOS SESIJA

•

;

-

Apie Lietuvių Bendruome
nės organizaciją jos draugai,
priešai ir patys bendruomenininkai y r a daug rašę,
kalbėję, diskutavę. Vieni ją
gyrė, daug vilčių į ją dėjo, kiti
kritikavo; buvo ir tokių, kurie
peikė ir niekino, skundė jos
veikėjus. Visa tai rodo, kad
Liet. Bendruomenė yra labai
svarbi organizacija, pagal turi
mus duomenis, veikliausia,
stipriausia ir galingiausia iš
visų mūsų centrinių organiza
cijų. Taigi nebus pro šalį apie
ją ir dabar pakalbėti, ypač kai
atsirado proga. O ta paskata
yra JAV Liet. Bendruomenės
IX-osios tarybos antroji sesija,
kuri įvyksta spalio 25—26 die
nomis, taigi šį savaitgalį,
Sheraton—Midway Inn vieš
butyje, Chicagoje. J a u paruoš
ta aukščiausio Bendruomenės
organo — jos tarybos posėdžių
smulki darbotvarkė, krašto
valdybos vadovai ir įvairių
institucijų vadovai paruošė
pranešimus, iš kurių matyti,
kad bus diskutuojami visuo
meniniai, švietimo, kultūros,
organizaciniai,
politiniai,
socialiniai, juridiniai, sporto,
finansų ir kiti reikalai. Atski
rus pranešimus patieks Jau
nimo sąjungos VI Tautinių
šokių šventės, Lietuvių fondo,
Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo vadovai.
Pirmosios dienos popietinio
posėdžio metu IX tarybos na
riai tarsis, pasiskirstę į 6 ko
misijas. Gintė Damušytė skai
tys paskaitą apie padėtį okup.
Lietuvoje ir pasiūlys prie
mones efektingai informacijai
organizuoti. Rimas Česonis,
JAV-bių delegacijos Madrido
konferencijai narys, pateiks
pranešimą apie Madrido kon
ferenciją i r spėjimus, ko iš jos
tikimasi.
Po to visko bus diskusijos,
irtos priemonės LB veiklos
pagyvinimui,
organizaciniai
bei ūkiniai klausimai. Projek
tuojama pakeisti kai kurie LB
nuostatai bei taisyklės.

kas gerai. Visi gerai žinome,
kad mūsų lietuvybės išlai
kymo reikalai silpnėja, kad
jaunimas spartesniu tempu nu
tautėją, kad lietuvių kalbos
vartojimas nyksta, kad mūsų
organizacijos bei pačios Liet.
Bendruomenės apylinkės nėra
pakankamai gyvos.
LB centrinė organizacija,
apygardos ir apylinkės veikia,
daug padaro, bet toli gražu ne
viską. LB tarybos sesijoj kaip
tik turėtų būti ieškoma būdų
šios rūšies
negalavimams
pataisyti, pasidalinti paty
rimais.
Nemaža dėmesio, rodos, bus
skiriama socialiniams lietuvių
reikalams. Tai reikšmingas ir
reikalingas dalykas, nes mū
suose vis labiau atsiranda lie
tuvių,
reikalingų
Lietuvių
Bendruomenės organizacijos
pagalbos. Žinoma, atsiras ir
daugybė kitų problemų. Bet
tuo tarpu sustokime prie pirmo
ir pagrindinio LB veiklos
punkto — kovos dėl Lietuvos
laisvės reikalų.
Neseniai išėjusiame žurnalo
„Į Laisvę" rugsėjo mėn. nu
meryje (79) paskelbtas L. Va
liuko rašinys, antrašte „Suak
tyvinti laisvinimo veiklą". Šį
rašinį L. Valiukas parašė pa
skaitęs kai kuriuos kun. dr.
Jurgio Šarausko rašinius.
Pastarasis, kaip žinome, buvo
plataus konkurso būdu atrink
t a s į svarbią Valstybės depar
tamento tarnybą, kurią nese
niai baigė, pagal sutartį joje
išbuvęs vienerius metus. Iš J.
Šarausko ir L. Valiuko minčių
aiškėja,
kad
pavergtos
Lietuvos žmonės iš išeivijos
laukią didesnės, gal net keturius kartus, politinės akcijos
kokia ji vykdoma šiuo metu.
Pagal Lietuvoje atsilankiusių
mūsų jaunųjų visuomeninin
kų pasisakymus, „nekovoti
laisviesiems dėl Lietuvos lais
vės esą mirtina nuodėmė".
Pavergtųjų
lietuvių pagei
davimas išeivijai: „Darykite
tai, ko negali pavergtieji. Kel
kite ir ginkite Lietuvos bylą
laisvajame pasaulyje visais
galimais būdais". Taigi ir LB
yra įpareigota vesti kovą dėl
Lietuvos laisvės. Deja, šis di
d ž i a u s i a s ir pajėgiausias
pasaulio lietuvių vienetas iš
tiesų padaro labai nedaug. Jei
JAV LB Visuomeninių reikalų
taryba dar yra veiklesnė ir darbingesnė, jei Kanados bendruomenininkai nuo jų ne per
daug teatsilieka, tai kitų kraš
tų bendruomenininkų veikla
labai nežymi.

JAV saugumo įstaigos — CIA rūmai Washingtone

KAIRIŲJŲ JĖGOS IRANE
Komunistai tik laukia patogaus laiko
1980-jų metų Irano politikos
pastovi tikrovė — atkaklus
trijų pajėgų veržimasis į kraš
to valdymą. Kairieji ir deši
nieji norėjo išstumti iš kovos
arenos centrinę pajėgą, kuri
yra maža. Bet vėliau dešinioji
ir centrinė pajėgos susijungė,
kad atstumtų kariuosius.
Irano kairioji pajėga auga. Ji
aktyviai dalyvavo krašto revo
liucijoje ir gali būti pavojingas
varžovas į krašto valdymą.
Sovietai nuo seno domisi
Iranu ir artimai seka to krašto
įvykius. Sovietai Irane remia
visas revoliucijas; jų tikslas
yra totalinė krašto revoliucija,
kurios pagalba krašte įsi
galėtų komunistai, nes į
Khomeinio režimą žiūri kaip į
laikiną. Sovietai su Iranu turi
apie 1,000 mylių bendrą sieną.
Okupavus Afganistaną,
ta
siena dar pailgėtų. Sovietai iš
Azerbaidžiano išleidžia į Irano
azerbaidžianišką rajoną sau
patikimus žmones, kurie Irane
jiems bus reikalingi ir remia
Irano azerbaidžianų demokra
tų partiją, kuri turi artimus ry
šius su Irano Tudeh komunis
tų partija. Taip pat aprūpina
ginklais disidentines grupes
Irano šiaurinėse provincijose,
kurias centro valdžia mažai
kontroliuoja. Irano šiaurines
provincijas sovietai gali
okupuoti bet kada, kad galėtų
turėti geresnę apsigynimo
liniją. Taip jie 1939m. okupa
vo Lenkijos plotus. Suomijos
plotus ir visą Pabaltįjį. Taip jie
gali padaryti ir čia. Jie laukia
tik Khomeinio v a l d ž i o s
susilpnėjimo. Kai kurie poli
tikai sako, kad dėl to jie supiudė ir Iraką su Iranu.

J. VAICELIŪNAS
timi. Formaliai kraštą valdė
ministras pirmininkas Sh.
Bakhtiar, o nuo tų metų kovo
mėnesio — M. Bazargan.
Pastarasis, po JAV ambasa
dos užėmimo, taip pat pasi
traukė iš savo pareigų, nes
nebuvo įmanoma kontroliuoti
revoliucinės grupės. P a t s
Khomeini taip pat nepajėgė tos
grupės kontroliuoti. Tos gru
pės kiek aprimo, kai 1980 m.
sausio mėnesį buvo išrinktas
krašto prezidentas H. BaniSadr. Bet ir jis turėjo tartis su
iš 13-kos narių revoliucine
taryba, kurioje vyrauja Isla
mo respublikinė partija — IRP.
Ir 1980 m. per du kartus iš
rinktas Irano parlamentas —
Majlis nepajėgė krašte pilnai
sutvarkyti esamos padėties.
Irano istorijoje nebuvo tokios
kvailos vidaus politikos.
Irane yra da\ y kairiųjų,
kurie savo keliu y a suskilę į
daug grupių. Ka kurios jų
simpatizuoja Maskvai, kitos —
Kinijai, trečios — Albanijai,
yra trockistų ir t.t. Yra kai
riųjų, kurie reikalauja kur
dams autonomijos. Kairiųjų
nacionalinis demokratinis
frontas
yra atskilęs nuo
Centrinio nacionalinio fronto.
Jie jau 1950—60 m. veikė prieš
šachą. Dešiniųjų
grupes
sudaro religingi musulmonai,
kurie yra antikomunistai ir
antiamerikiečiai. Jų stipriau
sia grupė yra Irano respub
likinė partija — IRP, kuriai
dabar vadovauja Bani-Sadr.
Kairieji sudaro menkesnes
grupes, negu Khomeinio rėmė
jai, bet jie įsitvirtinę dar
bininkų unijose.

Didžioji Britanija ir Sovietų
Sąjunga okupavo Iraną, kad
būtų palengvintas karinių me
džiagų tiekimas Sovietų Są
jungai. Sovietų prieglobstyje ir
įsikūrė Tudeh komunistų par
tija. Dar prieš partijos įsisteigimą Irane buvo apie 25.000
komunistų. Partija labai suma
žėjo 1953 metais, kada šachas
R. Pahlavi perėmė Irano val
džią. Daug komunistų iš Irano
pabėgo į R. Vokietiją. Kodėl jie
nebėgo į šalia esančią Rusiją
— nežinia.
Irane komunistų partiją dau
giausia sudarė inteligentai,
nusigręžę nuo religijos. Partija
kurį laiką buvo aprimusi, bet
1970 m., kada prasidėjo judė
jimas prieš šachą, ir komunis
tai pajudėjo. Jie pradėjo bend
radarbiauti su kitomis kairiųjų
grupėmis kovai prieš šacho
režimą. Tudeh vadas VVskandari, kuris netinkamai vedė
komunistinę politiką, buvo
pakeistas. Jo vietą užėmė N.
Kianuri, kurs 20 metų buvo
išgyvenęs R. Vokietijoje.
Tudeh partija nevisuomet
buvo Maskvos remiama, ypač
kai Maskvos valdovas drau
gavo su Irano šachu. 1948 m.
K. Maleki buvo nepatenkintas
sovietais. Jis išstojo iš Tudeh
partijos ir įsisteigė „Trečiąjį
frontą", kai 1965 m. Maskva
susipyko su Pekinu, iš Tudeh
atskilo Tufą n (Typhoon)
grupė, kuri pasuko į Kiniją.
1969 m. iš Tudeh vėl atskilo
grupė ir įsteigė Irano revoliu
cionierių grupę. Tudeh narys
dr. F. Keshavarz kaltino par
tijos vadą Kianurį, kad jis yra
stalinistas ir kaltino sovietus,
kad jie remia šachą. 1960 m.
Tudeh užmezgė ryšius su Afga
nistano komunistais, kad juos
galėtų paruošti kariškai ir poli
tiškai.
Kai 1979 m. pradžioje Irane
prasidėjo atvira revoliucija
prieš šachą, Tudeh partija pra

džioje nesusigriebė, kad ta
revoliucija bus tokia sėk
minga. Tiesa, tuo metu iš kai
riųjų grupių savo skaičiumi
Tudeh buvo ketvirtoje vietoje
su 15—20,000 narių. Tuo metu
Tudeh partijos ryšiai su Mask
va buvo labai susilpnėję, nes
kai kurie partijos nariai
nemėgo sovietinio imperializ
mo ir aštraus ateizmo. Tas
davė progos Tudeh partijai
kiek suartėti su Khomeinio
rėmėjais.
Dabartinėje
revoliucijoje
Tudeh mato kitus tikslus:
Iraną atskirti nuo JAV ir bend
rai nuo Vakarų, ir daugiau jį
pasukti j Maskvos pusę. Tudeh
siūlė vyriausybei, kad ji duotų
autonomiją mažumoms, ypač
kurdams. Irane iš 35 mil.
gyventojų
14 mil. sudaro
mažumos. Kai Bazargano
vyriausybė norėjo pagerinti
diplomatinius santykius su
JAV, Tudeh ir kiti kairieji
prieš tai paleido savo šauks
mus ir pareikalavo panaikinti
su JAV visas sutartis. Taip pat
Tudeh puolė
Bazargano
vyriausybę, kad ji nenacio
nalizuoja bankų ir nepradeda
žemės reforomos.
Tudeh nedalyvavo JAV am
basados užėmime. Tai padarė
Kovojantis musulmonų judė
jimas, kurį sudaro religingi
musulmonai ir antikomunis
tai. Tudeh pritarė ambasados
užėmimui, bet,
Maskvai
paspaudus, Tudeh pasisakė,
kad įkaitai turėtų būti paleisti,
bet reikalavo nacionalizuoti
užsieniečių, ypač amerikiečių
turtą. Tudeh, turėdama gal
voje savo įsigalėjimą Irane,
pradėjo daugiau kreipti dėmesį
į fabrikų darbininkus, jų komu
nistinį švietimą. Tudeh komu
nistų aktyvumas daugiau pasi
reiškia
naftos
darbininkų
tarpe: Anvaz naftos laukuose
ir Abadano naftos valykloje.
Tudeh partijos vadas Kianuri
net paskelbė, kad naftos darbi

ninkai klauso tik Tudeh direk
tyvų.
Šacho kariuomenėje buvo
12,000 karininkų, kurių dau
gumas mokslus baigė JAV
karo mokyklose. Tudeh daug
prisidėjo prie Irano kariuome
nės sumenkinimo; toks įsaky
mas atėjo iš Maskvos. Iš
kariuomenės buvo šalinami,
teisiami ir net šaudomi vyres
nieji karininkai, kad nebūtų at
statyta draugystė su JAV.
Tudeh komunistai į dabartinę
Irano revoliuciją žiūri, kaip į
antrą pakopą į tikrąją krašto
revoliuciją. Svarbu labiau radikalizuoti krašto gyventojus,
sumenkinti Khomeinio reži
mą. Cia komunistams daug
vilčių
duoda
Khomeinio
amžius.
EŽERAS, K U R I A M E
ŽMOGUS
NENUSKĘSTA
Rusijos Užkarpatėj
yra
būdingas ežeras, kur žmogus
ramiai sau guli ant vandens ir
skaito laikraštį.
Šio ežero vanduo taip pri
sotintas valgomąja druska,
kad ant jo įmanoma ne tik
gulėti, bet ir sėdėti. Užtat
panerti čia dar niekam nepa
vyko — vanduo išstumia nerėją nelyginant kamštį, būdin
ga, kad žiemą šis ežeras
neužšaj.a.
Turistai ir įvairios ekskursi
jos gausiai ežerą lanko. Lanky
tojai greit įsitikina, kad netgi
visiškai nemokantys plaukti
šio ežero vandenyje jaučiasi
užtikrinti. Daugeliui tokios
maudyklės padeda išmokti
plaukti. Be to, maudymasis
ežere duoda didelį gydomąjį
efektą. Vietos gyventojai tvir
tina, jog tokiu būdu galima
išsigydyti radikulitą, daugelį
nervų ir širdies ligų.
jm.

Sesijos išvakarėse pravartu
l i r mūsų spaudoje pasvarstyti
LB reikalus, mesti kritišką
žvilgsnį i r pažiūrėti, ar dabar
tinė LB savo uždavinį atlieka.
Bet pirmiausia, koki yra svar
biausi Bendruomenės užda
viniai ir darbo sritys.
Pirmas didžiausias užda
vinys, be abejo, yra kova dėl
" Lietuvos laisvės, už visais
Politinė p a d ė t i s
požiūriais
nepriklausomą
Tudeh
Lietuvos valstybę. Žinoma, tai
Po šacho R. Pahlavi išvy
šiuometinėmis
aplinkybėmis
kimo iš Irano 1979 m. sausio
Tudeh yra seniausia komu
sunkiai pasiekiama svajonė,
m ė n e s į , s u n k u s u d a r y t i nistų partija Irane. Ji įsisteigė
Nepakankama veikla, pasak tinkamą vidaus politiką ir 1941 m. Kai prasidėjo
bet lietuviams tai pagrin
Vakarų kapitalistų pagalba Sovietams. Italų kapitalais ir technika
dinis gyvenimo ir darbo tiks L. Valiuką, esanti ir prieš vie pasukti Iraną reikiama kryp- vokiečių—rusų karas ir JAV,
įruoštas automobilių fabrikas Togliati mieste.
las. Tiesa, šiandien net mūsų nerius metus įkurtos PLB
krašto draugai pataria niekur Visuomeninių reikalų komi
motina, bet ir tėvas paraudusiomis akimis vaikš iš lizdo išmetė. Ir daugiau panašių pravardžių pra
balsiai nekelti Lietuvos nepri sijos. L. Valiukas tvirtina, kad
bėgo Simo atmintim. Visos negeros, bet pajuokian
čiojo.
„komisija
juda
labai
lėtai
—
klausomybės klausimo, kad
čios tik žmogaus silpnybę, ne skausmą, ir pats kiek
Po
tiek
metų
Simui
daug
kas
išbluko,
bet
kai
nei
konkretesnių
planų
nei
nebūtų
užrūstintas didysis
nustebo, kai atmintin atėjo ne tik dėdė, bet ir tas,
kurie
akimirksniai
tebėra
tokie
gyvi,
lyg
būtų
geros
darbų
iki
šiol
nesimato.
Būtų
agresorius ir nebūtų palau
jam
visada labai neskanus buvęs, pravardžiavimas.
rankos
įpiešti
vartomos
knygos
lapuose.
Jų
ryš
žiama su juo detentės politika. tikslų tą komisiją praplėsti
Bet
vis tiek ir dabar Simas labiausiai atsiminė
kumas net laiko nurudintus knygos lapu? tarpais
Mums liepiama tenkintis tiktai pajėgesniais tam darbui asme
dėdienę Genovaitę. Tokią laibutę, labai mėlynom
visiškai uždengia.
žmogaus teisių gynimu, o juk nimis". Siūloma šiam reikalui
J U R G I S JANKUS
akim, storą geltoną kasą kažin kiek kartų apie gal
Atsimena
vestuves.
Jose
buvo
kartu
su
tėvais
darbo
planai
ir
toliau
rašoma:
nepriklausomybė ir žmogaus
vą
apsukusią. Tokią storą ir sunkią, kad rodėsi, kaip
„Jei
PLB
Lietuvos
laisvinimo
nuo
padžios
ligi
galo.
Atsimena
ir
dėdę
Pilypą,
teisės nėra vienas ir tas pats.
jos
plonas kaklas galėjo ją ir panešti.
žygyje
pilnai
nepajudės,
visa
geltonų
ūsų
galus
ligi
pusės
žandų
užrietusį.
Jo
ir
Antrasis LB didysis tikslas
kita
jos
veikla
taps
iki
labai
Po
savaitės
nuvežė
pas
daktarą,
tas
abi
negalėtų
neatsiminti,
nes
augo
tarp
savo
namų
ir
Kai visi vestuvių svečiai išsiskirstė, Simuko
— lietuvybės išlaikymas išeiaukšto
laipsnio
beprasmiška".
kojas
ir
nupjovė.
Motina
nenorėjo
dar
leisti,
bet
dak
tarp
dėdės
Pilypo,
kuris
tarpais
būdavo
gana
šiurkš
tėvai
dar paliko padėti apsitvarkyti. Su jais pasiliko
- vijoje. Cia įeina švietimas,
Nepaslaptis,
kad
mūsų
orga
taras,
žiūrėdamas
pro
akinių
viršų,
pasakė,
kad
jau
tus
ir
buvo
greitas
iš
pažasties
išsitraukęs
ramentą
ir
Simukas,
Gryčios kampe ant lentynėlės gulėjo
mokyklos, jaunimo organi
nizacijos
didžiausią
savo
poli
įsimetusi
gangrena,
ir
belieka
tik
pjauti
arba
marin
kam
nors
užsiekti.
Nesvarbu
kam:
piemeniui,
mer
kalendorius,
kurį
Simukas jau buvo perskaitęs nuo
zacijos, sporto klubai, jaunimo
tinės
energijos
dalį
sunaudoja
ti.
Kuri
motina
norės
numarinti
savo
vaiką.
Leido.
gai
ar
bernui.
Motina
sakydavo,
kad
jis
toks
pasi
pirmo puslapio ligi paskutinio, o kai kurias įdo
stovyklos, spauda, radijas ir
visos kitos priemonės gyvo išeivijos vidaus gyvenimui. Ir Taip Pilypas be kojų ir į vyrus išėjo, o aną atmin darė, kai nupjovė kojas. Seniau, sakė, buvo vyras mesnes vietas net ir po kelis kartus. Neturėdamas ką
Lietuvos laisvinimo lėšos, tiną žiemą vedė ir tą gražią moterį, kurią Simui da nors prie žaizdos dėk, o po to pasidarė tikra tarka: veikti, jį vėl pasiėmė ir atsivertė tą vietą, kur buvo
sios lietuvybės stiprinimui.
surenka
VLIKas, bar priminė toji netikėtai gauta Valančiaus knyga. neatsargiai paliesi, pats susibraižysi. Sako, ir surašyti juokai. Pilypas sukosi parūkyti ir šneku
Trečioji LB veiklos sritis — k u r i a s
ALTa, o pastaruoju metu ir Jaunoji Pilypienė ne tik pati buvo kitokia, bet ir jos motinai sykį su ramentu užsimojęs, bet ta su- čiavo su apie krosnį besiruošiančiom moterim.
lietuviškos kultūros išeivijoje
LB, beveik išimtinai naudoja vardas apylinkėje negirdėtas. Kaip iš knygos, kurią sarmatinusi, tai nuleidęs, nusisukęs ir nuėjęs. Pamatęs, kad vaikas pasiėmė kalendorių, pasakė:
puoselėjimas ir jos ugdymas.
mos tik išeivijoje. Kiek iš jų
— Simuk, pažiūrėk, koks oras šį mėnesį.
Tai lietuviškoji knyga, muzika, patenka į Lietuvą? Greičiau Simukas neseniai buvo perskaitęs. Genovaitė. Mačiusi, kaip paėjęs atgalia ranka per akis per
Simukas susirado mėnesį ir garsiai pradėjo
daina, tautinių šokių grupės, sia nieko, arba labai maža Neįprastas, bet pažįstamas, nes Gražiosios Genovai braukė. Ir ne vieną sykį. "Ir geriausiam žmogui
tės
istorija
jau
seniai
vaikščiojo
iš
namų
į
namus,
o
sunku
tokią
skriaudą
nešioti",
—
po
to
šnekėjo
skaityti,
nuo kurios ligi kurios gražus oras, nuo
teatras ir jo festivaliai, dailė, dalis.
dabar
ir
pati
gyva
Genovaitė
atėjo,
ir
tokia
lyg
tie
motina.
Nei
motina,
nei
tėvas
ant
Pilypo
nepyko,
kai
kurios
ligi
kurios dargana, kada vėl ims speigas
literatūra,
meno
parodos,
siai
iš
knygos
būtų
iššokusi.
Žmonės
net
pečiais
jis
kartais
būdavo
vienam
ar
kitam
šiurkštus.
Kiti
ne
spiginti.
dvasiniai ryšiai.
Ir kanadiškiai „Tėviškės Ži
Genovaitė kažin kokį puodą plovusi net mazgotę
Negalima
pasakyti, kad buriai" X.16 vedamąjį rašinį traukė, kodėl ji, tokia graži būdama, už bekojo ėjo. tokie buvo. Ne vienas net cibakoju pavadindavo, bet
visas šias sritis LB tinkamai „Pagalba Lietuvai" paskyrė Kad dar už kokio labai gerai pažįstamo, bet už ne Simukas. To žodžio jis taip nekentė, kad net iš rankos paleido.
Paklausė, paklausė ir garsiai paklausė:
puoselėja, ir kad su jomis okup. Lietuvos reikalams. Ten atsibeldusio iš kažin kelintos parapijos. Kiti net ištarti nebūtų galėjęs. J a m Pilypas buvo tik dėdė.
šnekėjo,
kad
Simo
tėvas
juos
suvedęs.
Piršliauti
Daugumas
kitų
tevadino
tik
Pilypu.
Cibakojo
— Ar tai jis tikrai skaito?
susiję reikalai labai geri ar rašoma, kad Lietuvai reikalin
nepiršliavęs.
Piršlys
buvo
galūkaimės
Nikodemasf
pravardė
kažin
kodėl
neprigijo.
— O kaip tu manai? Jis geriausias mano
bent patenkinami. Visose tri ga dvasinė ir medžiaginė
> , . , jose srityse y r a daugybė spra
Gal todėl, kad ji būtų pasijuokimas iš žmogaus skaitytojas, — nusijuokė Pilypas. — Ko kada prirei
parama. To neturėtų užmiršti bet Simo tėvas, sako, juodu švento Petro atlaiduose
gų, negalavimų, daug taisyti ir JAV LB tarybos atstovai. Jų suvedęs pasišnekėti. Daug vėliau Simukui ne sykį tokios nelaimės, kurios kiekvienas net iš tolo bijojo. kia, visada kaip žiurnius išberia. Aną sekmadienį
nų dalykų. Ir patys LB sesijos šūkis tebūnie „Veidu į ateidavo į galvą paklausti, ar tikrai taip buvo, ypač Šiaip pravardžių buvo pilnas kaimas. Kušmierius — man pusę Karalienės Mikaldos perskaitė. O Peklos
kai išgirsdavo moteris šnekant, kad jo tėvas tokią pavogė kepurę. Kaplys — pavogė kirvį, Kaupis — garsą ir Davatkų godzinRas tai ir be knygos moka.
vadovai neužsigina, kad vis Lietuvą!"
šventą moterį į pražūtį įtraukęs, bet negalėjo sutelk vaidino poną, vaikščiojo smulkiais žingsneliais, Paklausk, pamatysi.
b.kv
ti drąsos, nes matė, kaip per jos laidotuves ne tik užpakalį patursinęs Strazdinis strazdo kiaušinius
(Bus daugiau)

KNYGA

PLBMEVYBE V AfiGšAMS

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. spalio mėn. 22 d.
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Santiago arkivyskupija Čilė
je paskelbė ganytojinj doku
mentą: "Pirmenybė vargšam".
Dokumente yra nustatomos gai
rės Santiago arkivyskupijos so
cialinei veiklai kovoje prieš
vargą, suderinamai su Lotynų

BOSTONO ŽINIOS
NAUJAS ADVOKATAS
DALIUS VASYS

BAIGĖ STUDIJAS

Dalius Vasys baigė Harvardo
universitetą Magna Cum laude
laipsniu. Čia jis studijavo istori
ją ir literatūrą. Tada įšvyko j
Nrorthwestern universitetą Chica
goje, kurį baigė gegužės 18 d.
Dabar Chicagoje išlaikė
advo- į
kato egzaminus (bar egzam) ir!
ten pat Chicagoje pradėjo dirb
ti didelėje advokate
įstaigoje,
kaip advokatas.

Amerikos vyskupų konferenci
jos praėjusiais metais Puebloje
priimtomis rezoliucijomis. Ko
va prieš vargą, pažymėjo San
tiago vyskupija, yra vienas
SEAL
svarbiausių Bažnyčios uždavinių
Lotynų Amerikos kontinente, r^a^
kuriame dar tebėra milijonai
vargstančių žmonių.

C L A S S I Fl E D G U I D E
F A B D A V I MU I

E S T A T £

P€ALTV G3O0P

Aleksandro ir Sofijos

U.S.AT

MantautuĮ

BADUO PROGRAMA

JEI

AIR FREIGHT FORWARD£R
POSmON AVAILABLE

Dark green. £xcellent condition. Ziebart. Cruise control. Leather interiors.

Typing ainvay bills and general
office work.

Many Cadillac options. $6,995.00. Call

AIRPORT AREA

476-7400 days; S404561 eveniogs.

fiALVOJATE

tlHllllllilIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIlIlIlI

Kreipkitės į

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Puiaski Road
Tel. _ 767-0600

u i apcLmudą nuo ugnies ir antomoto<% — ao% — so-fc piguui saokasst
biUo pas mus.

FRANK

1

PASKUTINIS MADŲ ŠOKIS

LIUCIJA VAIČAITIEM6

JIIIIIIlHlllllUIIIIIIIIIIIIltlMIiltHJfHIHIIin

Realtor - Associate

Vakare

NAMŲ APŠILDYMAS
{statau naujus pečius ir vandens šildy HUHIlIMttlIltlIltniltlIlIlIlIMiniHlllllllllli
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
BALYS AUGINĄS
pečius į gaziruus.
Giesmes žydėjimo
ALBLN BANYS, TeL 447-8806

813—585-2738

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiu

Lietuviškas restoranas su namu ir
įrengimais Marąuette Parko rajone.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sąlygos.
2 botai — medinis. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms šei
moms.
Milrini* bungaknr Brigbton Parke.
TeL 876-1882 arba 876-5896
15 metų. Del ligos reikia skubiai parluoti.
Geras pirkinys.
IlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlllUUUlUlIUIIIlII*

A. V I L I M A S
MO V I NG
Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumi}

ŠIMAITIS REALTY
SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kranus

Insurance — Ineosne Tax
Notary Public

2951 W. 63rd Street
Tel. 436-7878 ar 839-5566

NEDZINSKAS, 4059 Archer

įmiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimimitiimiinmiiiiH
Namų pirkimas — Pardavimas
Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Dalis modeliuotojų Kr. Donelaičio mokyklų madų parodoje. Stovi L. GerulytePuzzo, R. Krutulyte, sėdi N. Vengriene, V. Kučaite, L. Kosmonaite, M. Bernatavičiene, V. KuieliauskaitS.

Lietuviu Motery
federacijos
Bostono klubo susirinkimas įvy
ko spalio 11 d. Pirm. E. Vasyliūnienė padarė pranešimą apie sa
vo kelionę po Europą. Ypatingai
žavėjosi
Kristaus
vaidinimais
Oberamergau, Vokietijoj. Tas vai
dinimas palikęs labai gilų įspūdį.
Visa kelionė po Vokietiją ir Pran
cūziją buvusi miela ir įspūdinga.
Tiesa, tuose vaidinimuose buvo
daugiausia užsieniečiai, nes vie
tiniai tuo laiku negauna bilietų
kuriuos reika užsisakyti labai iš
anksto. Taip pat buvo valdybos
rinkimai. Valdyba perrinkta ta
pati: E. Vasyliūnienė I. Rasienė, J. Matjoškienė, I. Ulpaitė ir
M Lendrartienė.

Avenue

Chicago, DL 60632, tel. 927-5160

H U I M H M ,

VALO M E

BUTŲ NUOMAVIMAS

KILIMUS m BALDUS
Plauname ir vmikuo jame
vitą ruiia. grindis.
BUBNYS — TeL B E 7-5168

Notariataa — Vertimai

BELL REALTORS

MOVI N G

ŠERĖNAS perkraueto baldus ir
J.
B A C E V I Č I U S
Praėjusiais metais Kr. Donelaičio mokyklų tėvų komiteto suruošta pir
kitus
daiktus. Ir iš toli miesto lei
moji madų paroda praėjo su dideliu pasisekimu. Linksma jaunatviška muzi 6529 S. Kedzie Av. — 778-2S38
dimai
ir pilna apdrsuda.
ka, lydėjusi modeliuotojas, pripildė salę jaukia nuotaika.
IIIIIIHHHIllHmiHHHIIIHmilHIHIIIllHUI
TeL _ WA 5-3063

Artėjant žiemos šalčiams, akims bus miela paglostyti minkštuosius kai
lius. Vyriški ir moteriški kailiniai rūbai bus modeliuojami iš Norman Burstein'o kolekcijos 185 N. Wabash Chicagos centre.

NOTARY PUBLIC
4 2 5 9 So. Maplevv .od, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMIN'iy iškvietimai, pildomi
Visa tai matysime spalio 26 dieną, 3 vai. p o pietų Tautiniuose namuose,
PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir
kitokie blankai
6422 S. Kedzie Ave. Sio renginio tikslas yra surinkti taip reikalingas lėšas
illlllItlIlIlIlilIltlIllIUHlMllUJUUUIUUIlII
Kr. Donelaičio lituanistinėms mokykloms, jums sudarant progą maloniai pra
leisti sekmadienio popietę. Visi kviečiami.
Tėvų komiteto vardu

New Yorko Skyrius
kviečia
visus studentus ir buvusius studentus atvykti į

LIETUVIŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMĄ
kuris įvyks

lapkričio 27—30 dienomis
Loews Warwick Hotel
6th Avenue & 54th St.
New York, N.Y. 10019

Penktadienio Šokiai : $3.50 (iš anksto)
Šeštadienio
Banketas: iki 25 m. $20.00 (iš anksto)
virš 25 m. $22.50 (iš anksto)

Narių Mokestis/Registracija: $5.00
Užsiregistruoti ir informaciniais reikalais kreipkitės:
R a i m u n d u i Balsiui
240—76 67th Ave.
Douglaston, N.Y. 11363
(212) 423-6595

The Patriarch of the Litkuanion
National Renaiaaance

Florida Real Estate

TeL Dieną 81*—581-9411

LSS

Jonas Basanavičius

Easteuropean. biography Seriea
No. 1.
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiniinni» Išleido Oriental Research Part
t; IvairU) preklij pststrtnkims* stc>nere, Masą 1980. Kietais virše
branglai S mūsų sandelio.
COSMOS PARCEL5 EXPKESS liais. Kaina su persiuntimu $10.
2501 W. 66 S t , Chicaco, I1L 60629 Ulinois gyv. dar prideda 57 e t
valstijos mokesčio.
Namų pirkimo reikaluose: Cl«trwate r ,
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Largo, Belleair, Semtimto apylinkėse
Užsakymus siusti:
Telef. — 915-2737
(Netoli St. Peteraburg piliečių klubo)
Vytautas Valantinas DRAUGAS, 45Jf5 W. 6Srd 8t.
Prašau kreiptis:
iiiiiiuiimniiiiiiiiiHiiumuiHunimiinii
Chicago, IL 60629

Rodgers & Cummings, Inc.

RAMINTA MARCHERTDZNE
nas sudaręs ryšius su etniniu gru-l S *
piu žmonėmis Chicagoje ir kai-1huiiiiiiMUHiiHiiimiiiumuiiiimimiiiini
mynystėje, kas buvę labai rodo
ma televizijoj ir aprašoma laik
raščiuose jo lankymasis pas lie
tuvius. Demokratai, esa, nurašę
lietuvius nuo FDR (Franklin Delano Roosevelt) laikų. Lietuviai
saka, kad FDR pardavęs Lietu
vą Jaltoje (FDR sold Lithuania
down the river at Yalta).
šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos

IŠ MOTERŲ KLUBO
SUSIRINKIMO

ZAP0LIS

S208V, West 95th Street
Telef. — GA 4-8654

ALFRED ERICH SEXN"

ln«ependently owned and operatel

Dėkojame vaikam — Vaidevučiui-Andriui, Ramintai ir
jų šeimom už sveikinimus ir dovanas. Taip pat dėkojame
anūkėms -Rimai, Danute ir Dalytei už sveikinimus ir gėles.

NEW YORK 1980

A s k for Mr. OUver 635-68SS
D O M E S T I C

MISC£X^AMJ0OU8

Šių metų madų parodoje matysime vėliausios mados moteriškus rūbus, iš
Didžiulis 100 asmenų chorasj Seniausia Lietuvių Radlo programa
p.
p.
Vidos ir Roberto Kosmonų Lee's parduotuvės Evergreen Plazoje. Patys iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiuu
yra Arlingtono Filharmonijos vo Nruioj Anglijoj *S Stoties WLYN,
jauniausieji modeliuotojai, pradedant darželio mokiniais, vilkės Brighton Par
M. A. Š I M K U S
kalinis padalinys didesniems cho 1360 banra, veikia sekmadieniais nuo
ko Kiddies Fashions krautuvės rūbeliais.
1:00
iki
1:30
vai.
po
pietų
—
perduo
tSOOUJB
TAX SERVICE
ro ir orkestro kūriniams atlikti
dama vėliausių, pasaulinių žinių sanR. REAGANAS IR LIETUVI M Į trauką ir komentarai, muzika, daino;
I Ir Maedutės pasaka. Sią programą
Didysis
Bostono
dienraštis ' veda Steponas ir Valentina Minkai
The Boston Globė spalio 10 d., Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo
aprašydamas prez. Carterio bal į riste — gf'ių bei dovanų krautuvę,
; 502 E. Broadway, So. Boston. Mass
sią ieškojimą Chicagos priemies 02127. Telefonas 268-0489. Ten pst
čiuose, tarp kita rašo: esą, kai i gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
Carter eina i GOP teritorija, Rea-jį lite dideli pasirinkimą, lietuviškų kny.

VYBAI

1978 CADILLAC ELDORADO

PIRKTI AB PARDUOTI

Po 57-rių metų vedybų sukakties, 1980 m. rugp. 26 d.—
nuoširdžiai dėkojame už maldas, sveikinimus, linkėjimus ir
dovanas bei gėles iš Worcesterio, Putnamo ir Marijos vilios
bičiulių, o ypač Matulaičio Senelių namų kapelionui, kun.
dr. Rapolui Krasauskui ir prel. Vincui Jurui už atlaikytas
šv. Mišias mūsų intencija ir asmeniškus sveikinimus. Dėko
jame Senelių namų vadovei Ses. Bernadetai ir Seselėm bei
mūsų kaimynam, dalyvavusiem šv. Mišiose mūsų intencija.

Didžiausia padėka priklauso V. Dievui, kad leido mums
peržengti 80 metų slenkstį ir turėti vilties ateičiai.

WANTED

VVe'll heip you mokė 1he right movė.

PADĖKA

Amerikoje baigti teisiu moks- {
lus yra skirtinga nuo mūsų uni
versitetu. Mes teisę baigdavc-m I
per Keturis metus. Ci?. pirmiau j
reikia ba -t:
\v r ;; • :~ '» bot į
kok.or srit
»» t.
...5tC
bakalav. K...,."'"
JUC/,H> V. Austras
sėkmingai
į teisių fč.iv :::•
.
:
bū-j
baigė
Derlias,
Tex
universitetą,
ir medici.ie.^ ~r»k;
j gaudamas magistro laipsnį iš pre- j
ti gydytoju
.
;
įZr:>~
Į kybos administracijos. Grįžęs į r
i J I 2 . }z
Daliaus *
rrane,
i
Bo^oną, vėl įsijungė į lietuvių
rvvena
nė
Vašiai
.V i i?r'
Mass. Dali iŠ V
'n
gis yra baigės pci::
j -'-..'Ū> Dana tęsia studijas!
%
htutą ir gavęs b ">". .uio !
...-.-.v•-ui..-cttj iUiivcrsitete. Brolis1
i? chemijos, o vėii?u dar Nort: y- ' rd studijuoja Worcesterio
eastem urjversite+e įi ?o magis • :.i* raukos InstituteTėvai Valė
ro laipsnį. Dabar ii: kompani] >s, :-. ?:•- įrd.15, arteliai Adeiė, Juozas
r
kurioje dirba, yra išsiųstas į Pi?
:*l it i^abelė ir Vincas Mont:Ų Afriką keliems mėnesiams r:. ji , gia>į Juoi» pasiekimais.
toli Johannesburg. Jaanesr.is bir
PARENGIMAI
ios Linas baigė Northeastem
versitetą, o dabar yra padargs
- Kaukių balius spalio 25 d.,
pareiškirrą į graduate
achocl ":3C vai. vak. Lietuvių pil. draukštesniam laipsniui.
! -jos salėj S. Bostone. Rengia jauSveikinam jauną advokatą ii ruuic sekcija.
— Lietuvių diena spalio 26 d.,
linkime sėkmes progesiniarce dar
va! p ?. ? Bcstono Lietuvių
be ir asmeniški me gyvename
!P dr-įc: satsj Rengia LB BosJ. KAČINSKO V.ISI05
; tone apygarda; Bus suvaidintas
:
Gruodžio 2 d. Ariington Cho- į Antane Gustaičio „Sekminių vai
ral Society atliks J. Kačinsko Mi nikas".
— Lietuvos kariuomenės atkū
šias, parašytas Svč. Marijos Ne
kaltos Širdies garbei, Mindaugo rimo minėjimas lapkričio 23 d.
krikšto 700 metų sukakčiai pa Lietuvių pil. dr-jos salėje.
— Naujosios Anglijos šaulių
minėti. Bus atlikta Arlingtono
rinktirtfe
suvažiavimas lapkričio
aukštesniojoj mokykloj. Diriguos
29
d.
Lįet.
pil. drsjrįj salėje.
komp. John Bavicchi. Vargonų į
akompanimentas
pritaikytas \
pučiamųjų orkestrui, kurį suor- j DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
kestravo pats J. Bavicchi, susita- į
Telef. — 33*7-1285
ręs su J. Kačinsku. Tuo būdu į AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Mišios gali būti • tliekamos salė-!
Ofisas:
ie, kur nėra v?-"įpr 4.
7CO North Michigau, Saite 409
Valandos p^fsi susitarimą
Gruodžio I3 u., šeštadienį. 7 j
vai. vakare šios Miš cs bus pa- į
kartotos lietuviu p jblikai Lietu- į !i:!iiinifi!fiiiii!tniiii:uii!mii3iiiiiiiiiiin
vių Piliečių klube t-ečiame aukš-1
te, S. Bostone. Rengia Šv Petre>
lietuvių parapija prieškalėdinio;
laikotarpio proga.

HELP

metas
Lyrika
Keturi skyriai: PUMPURŲ VARPAL
BURTA20D2IAI PIRMAGIMIUI. BESAKNE GIRIA AMŽINYBĖS VYNUOGYNAL 138 pusi. Kieti viršeliai
Gražiai išleista. Spaude Vilties drau
gijos leidykla — 1979. Kaina su per
siuntimu $5.75. Užsakymus siusti:

DRAUGAS, 15Ą5 W. 63rd
Chicagoj IU. 60629

St.,

iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiHiHiiiinnhiniiiiiam

iiiiiiiiimiiiiimiuiiiiifiiiiniiiuiiiiiiitiiiii
BRONYS

RAILA

VAIVOS RYKŠTE
šimtas prakalbų ) Lietevą
lf7S.lf7»
Klastojimai. Išdavikai apie mus, kitus.
Kaip tardė Voldemarą. Susiniekinimas
per niekinimą. Propagandistų grioz
dai Geismas pasisavint Krėvę. Kap
suko, Preikšo, Šepečio soc-Realizmai
ir daug kitų (domių straipsnių.
Viltis 1980 m.
Spaude "Vilties"
spaustuve Clevelande, Ohio, 435 pusL
Kaina su persiuntimu $11.00.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS. 4545 W. SSrd Street,
ChicaKO, IL 8082S
niinojaus gyv. dar prideda 60 et.
valstijos mokesčio.
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

M I G L I N A S TV
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ADOLFAS VENCLAUSKAS

KOVOJE SU MILŽINU

Knygos turinys paimtas iš oku
2346 VV. 69 S t , t e l 776-1486 puotos Lietuvos gyvenimo, kuria
HiiMiiittmmiiiumuiiitiiutiiiiimiiiiiii me aprašo tuometinius įvykius pro
vinciniame miestely ir jo>apylinĮ S I G Y K I T E
DABAB
' imiit,iimiiĮiiHMimiiniiimu!iiuiuiiini kese kada vyko sunkios partizanų
kovos su okupantais ir jų padėjė
jais.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
Uceased, BonoV^d, Insured
Išleido Akademinio Skautų Są
Nauji darbai ir pataisymai. Vir jūdžio Filisterių skautų sąjungos
REIKALU
tuves ir vonios kabinetai. Kerami Worcesterio skyrius. 230 pusi. Kai
Vizitinių kortelių naudojimas yra kos ir kt. plytelės. Glass blocks. na su persiuntmiu $5,75. Ulinois
gražus paprotys. Biznieriai jas pla Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. gyventojai prideda 25 e t valstijos
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo Į automatą galit kalbėt lietuviškai mokesčio
mų atstovams turėti gražias visi palikit pavardę ir telefoną.
Užsakymus siųsti:
SEBAPINAS — 636-2960
Kreipkitės 1 "Draugo" admiols- iiHHHiimiiHmiimimmiiiiiiuiiuimmu DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
i
traciją visais panašiais reikalais.
Cbicago, HOnois 60629
iHiimiiimuHiiiuiiiiiiimiiniiminiiniii iHMiimmmimiiMmuuHiifimnminir
DRAUGAS,
4545 W. « r d 8t»n
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DL
Sol. Piaiir\me Ragiene
wt
rr

PLUMBING
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LIK

liaudies menas ir kitkas
Drauge

YRA

SVEIKAS

Raiša URBANTENE atlieka
pramogines dainas, kurias su
kūrė kompozitorius B. GORBULSKIS.
Garso režisorius Paulius Jasiukonis. Išleido GINTARAS,
filmų ir plokštelių gamyba, Hollywood, California.
Kaina s u persiuntimu $8.95
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, h5H5 W. 6Srd
Chicago, IL 60629

St.3

dainuoja

Dienraščio "Draugo" admioistracijoje galima pasirinkti Jvairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.
Apsilankykite i "Draugo** ad
ministraciją i8 pasiMūrėJrite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms sr draugams"Draugo" adresas: 4545 West
flRrd St. GUem«o. m. 00629

ŠALIS

14 skirtingų lietuvių kompozi
torių dainos ir arijos—« su stygi
nio kvinteto palyda. 2 su klarineto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Bėriui, berieliut
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės.
Sofijos malda. Skamba, skamba
kanklės. Nedvelk vejelL Yra šalis.
Mylėk lietuvį ir kitos).
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
Plokšteles kaina su persiunti
mu — $8.85. Ulinois gyv. dar pri
deda 48 et Ulinois valą. mokesčio.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS,
4545 W. 53 S t Chfceago, IL 60829.
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LAIŠKAI

taika, lietuvio išeivio abejingu
mu dvasinėm bei kultūrinėm ver
tybėm. O lietuvis kunigas *iame
krašte dar yra susirūpinęs apgai
lėtinu trūkumu pašaukimų pa
pildyti bei sustiprinti eiles tų dar
bininkų, kurių pirmojis pareiga
yra lietuvio išeivio dvasinės mo
ralinės aukštumos"...

SKUNDU REIKALU

sikaltęs ir prieš Ispanų tautą, j
Vėliau kažin kokiais keliais atsiraį
do šiame krašte ir rado prieglobs
tį "Naujienų" redakcijoje.

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. spalio mėn. 22

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir dėdukas

Atsiliepdamas į A. Gečio laišką
Jei Vlikas turi teisę kalbėti ir
rugsėjo 25 d. "Drauge" dėl M. Gu veikti lietuvių tautos vardu, tai jis
delio, "Naujienų" redaktoriaus turėtų sudaryti garbės teismą ir
su teroristine praeitimi ir niekšin pasmerkti M. Gudelį visų lietuvių
gų išpuolių prieš R. Česonį, Val vardu už jo niekšingą veiklą, lietu
Toks susirūpinimas lydėjo su stybės departamento pareigūnus vių kiršinimą prieš LB išeivijo
kaktuvininką ir kitus dorus lietu ir skundus, reikia manyti, kad tas je, kenkimą lietuvių vieningumui
vius prieš septyneris metus, jis žmogus yra nusipelnęs pasmerki ir Lietuvos laisvės reikalu. Visos
nesumažėjęs ir šiandien Bet tikė mo ir nefizinės bausmės išeivijoje. lietuvių organizacijos ir partijos
kime, kad sukaktuvininko kun. J. Jis yra nusikaltęs ne tik prieš lie turėtų atsiriboti nuo jo redaguo
Borevičiaus pagerbiman susirinks tuvių tautą, bet ir prieš Pasau jamų "Naujienų", nes atėjo lai
įvairių pažiūrų lietuviai, užmir lio Lietuvių Bendruomenę kaip kas atmerkti akis ir pamatyti
Kun. Jonas Borevičius, SJ. kalbasi su spaudos atstovais.
šę savitarpio ginčus bei vaidus, tautos dalį. Mes, senesnės kartos kenksmingą darbą, kuriam joks
Nuo jo į dešinę — VI. Būtėnas, Vyt. Kasniūnas.
nes sukaktuvininkas brolių ir se lietuviai gerai atsimename, kad jis padorus lietuvis negali pritarti.
sių lietuvių neskirsto į gerus ir už dalyvavimą atentate 1929 m.
J. Navakas
blogus, bet visiems stengiasi vie prieš ministerį pirmininką A. Vol
nodai tarnauti. Nemažai gražių demarą buvo pasmerktas Lie
valandų teko ir man praleisti su tuvos vyriausybes ir visų politi
MAŽIAU UŽPUOLIMŲ
Keli brūkšniai kun. Jone Borevičiaus paveikslui
kun. J. Borevičium, kartu dali nių partijų. Pabėgęs nuo baus
Per pirmą šių metų pusmetį
nantis liūdnesnėm ir šviesenėm mės į užsieni, besislapstydamas
Prieš kurį laiką iš Cicagos ga kaktuvininkas dviejų valandų akimirkom, ir kiekvienu atveju nuvyko į Ispaniją ir ten dalyvavo Chicagoje žymiai sumažėjo nu
respublikonų fronte žudymai ir moterų užpuolimai,
vau tokio turinio laiškelį: "JŪSŲ laikotarpyje liet. jėzuitų koplyčio iš jo pusės išplaukdavo šiluma, raudonųjų
gerai pažįstamam tėvui Jonui Bo je atlaiko dvejas Mišias, pasako nuoširdumas, džentelmeniškumas, už komunistinės santvarkos įve- bet Cook apskr. priemiesčiuose
revičiui, SJ, artėja 75 m. amžiaus, pamokslus ir papietavęs dar su nes kun. J. Borevičius nėra artis dimą pilietinio karo metu, vykusio Į nužudymai pagausėjo 6%, o mo45m. kunigystės, 60 m. skautavi spėja nuvažiuoti į golfo laukus. tas, o tikras kunigas — žmogus, 1936 — 1939 m. Taigi jis yra nu-i terų užpuolimai — net 50%.
mo ir 50 m. visuomeninio darbo
Sėsdamas rašyti šį straipsnį, kupinas meilės ir pasiryžimo išties
sukaktys. Ta proga spalio 26 d.Chi paskambinau į Chicagą, į jėzuitų- ti pagalbos ranką, kai yra reika
cagoje bus rengiamas pagerbi vienuolyną pasitikrinti vieną ki las.
Pranešame kolegoms gydytojams ir visiems pažįstamiems, kad
mas... Kreipiuosi prašydamas tą faktą, reikalingą šio straipsnio
po sunkios ir ilgos ligos 1980 m. rugsėjo 27 d. Clevelande rnirė
Sveikų ateities metų, kunige
neatsisakyti parašyti "Draugo" "šarmui". Laimei suradau mielą Jonai, o pilnam Tavo paveikslui
mūsų mylimas vyras ir tėvas
dienarštyje apie jį rašinį"...
sukaktuvininką. Pasisakė ką tik nupiešti reikia atskiro veikalo.
Tokį prašymą is meilės bei grįžęs iš golfo lauko. 2aidęs su so
VL. R.
pagarbos sukaktuvininkui turiu listu Stasiu Baru ir giminaičiu sol.
išpildyti, nors sukaktuvininką te Vaclovu Momkum. Kartu ir pašte
pažįstu tik Chicagos šviesoje, kur bėjo, kad visą gyvenimą buvęs
CHICAGOJE
jis nuo 1949 m. darbuojasi lietu aktyvus sporte: jaunystėje atleti
IR APYLINKĖSE
vių jėzuitų tarpe, ėjęs jėzuitų koje, krepšinyje, vėliau tenise, gol
DR, ALFONSAS MARTUS.
namų vyresniojo, Jaunimo cen fe. Štai iš kur sveikata ir ištverGiliai prislėgtos liūdesio, reiškiame labai nuoširdžią padėką vi
VALANDĖLĖ SU
tro direktoriaus ir kitas pareigas, da!
siems mūsų šeimos bičiuliams ir kolegomms, kurie ligonį Alfonsą
SKAUTININKAIS
jau nekalbant apie eilę pareigų
lankė namuose ir ligoninėse, mus guodė, stiprino,
visokeriopai
O kaip gi mūsų sukaktuvinin
mums
padėjo.
įvairiose visuomeninėse bei jau
Spalio 18 d. Jaunimo centro
kas susiriša su skautais? Tai įdo
Nuoširdžiai dėkojame
artimiausioms
draugėm, kurios mūsų
nimo oraganizacijose.
kavinėje
Chicagos skautininkų
mi ir mažai gal kam žinoma isto
sunkiose
dienose
per
naktis
drauge
budėjo,
padėjo įvairiais dar
Kas pažįsta kun. J. Borevičių, rija. 1922 m. Kaune jis baigė pir Ramovė suruošė jaukią vakaro
bais ir malonėmis.
manau , sutiks su manimi, kad jis muosius Lietuvoje
skiltininkų nę. Tiesa, skautininkų ir sve
Dėkui, kurie a. a Alfonsą palydėjo į kapus, kurie nešė karstą,
yra lietuviško žodžio meistras — kursus, kuriems vadovavo kapt čių nebuvo gausu, tačiau vyra
kurie užprašė šv. Mišias, atsiuntė gėlių ir pareiškė užuojautą.
puikus stilistas, gilus, ne paradi- P. Jurgelevičius — Jurgėla, mjr. vo maloni, nuoširdi nuotaika ir
Norime nors žodžiu išreikšti pagarbą ir padėką šv. Jurgio pa
dinis, lietuvis patriotas, pamoks Ženbergas ir prof. J. Eretas. Bai jaukus pabendravimas.
rapijos klebonui kun. Baliui Ivanauskui, kun. Kęstučiui Žemaičiui,
kun. Aleksandrui Goldikovskiui ir kun. Juozui Bacevičiui už šv.
luose niekad neužmirštas ir lie gęs tuos skiltininkų kursus, tais
Vakaronę pradėjo Pr. Nedas,
Mišias ir lotyniškąjį Tėve mūsų. Gili padėka mielai Norai Braziutuviškų — tautiškų reikalų, kad pačiais 1922 metais Alytuje įkūrė kviesdamas vakaronės dalyvius
lienei už gražias giesmes šv. Mišių metu. Nuoširdus dėkui Tėvyjis yra malonus, tiesiog džentel skautų draugovę. Čia ir prasidė pamiršti kasdieninius rūpesčius
ėns Garsų radijo vedėjui už pravedimą atsisveikinimo vakaro, dr.
meniškas asmuo, bandąs visus jo jo visuomeniškoji veikla su ir pagyventi gera nuotaika,
Henrikui Brazaičiui, Viktorui Mariūnui ir Alfonsui Mikulskiui už
jungti, o ne skirti.
skautais, ateitininkais, vėliau nu pasivaišinti ir pasiklausyti links
kalbas ir užuojautas.
Ypatiagai nuolankus dėkui brangiam klebonui kun. Baliui Iva
Tiesa, kai jis ėįo Jaunimo cen vingiavusi į Estiją, į Olandiją, kol mos programos.
nauskui
už ligonio dvasinę globą ir maldas, dr. Edmundui ir Bi
Programai vadovavo ps. Vla
tros direktoriaus pareigas, kai kam prieš II pas. karą vėl trumpam
rutei
Juodėnams
ir jų šeimai už begalinį rūpestingumą mūsų sun
atrodė gal griežtokas. Bet toks yra grįžo į Lietuvą ir darbavosi Šiau das Žukauskas, gabus laužų
kiausiose valandose ir bičiuliui Pranui Neimanui už rūpestingą pa
jo būdas: jis mėgsta švarą ir tvar liuose,
[ pravedė jas skautų stovyklose.
galbą velioniui ir mūsų šeimai.
ką. Tai pastebėjau ne kartą lan Šiame laikotarpyje, gyvenant Siau A, Ramanauskienė paskaitė sa
Dar kartą, širdyse visus giliai prisimindamos, už gausią paguo
kydamasis jo vienuoliškame kam liuose, sukaktuvininkui drauge su vos kūrybos humoristinį eilėraš
dą ir pagalbą labai nuoširdžiai visiems dėkojame.
Kotryna Martuviene
baryje lietuvių jėzuitų vienuo kitais kunigais teko atlikti gan tį, švelniai
"paglostydama"
ir
dukra Dalia su šeima
lyne Chicagoje, todėl švarų ir rizikingą žydų gelbėjimą iš mir skautininkų žygius ir darbus.
tvarkingą jis norėjo išlaikyti ir Jau ties. Gelbėtojų trejetuką sudarė Maloniai buvo sutikta Rita Mar
nimo centrą. Niekad nepamir kun. Pr. Dziegoraitis, jėzuitų vie kelytė - Dagienė, padainavusi
šiu, kai vieną vakarą jau po 10 vai. nuolynas Šiauliuose su kun. J. Bo- keletą tikrai gražių, pramogi
kun. J. Borevičius ėjo užrakinėti revičium ir Kužių klebonas kun. nių lietuviškų dainų, pritardama
Brangiai pusseseriai
Jaunimo centro duris, uždarinėti Kleiba. Tiek jėzuitų vienuolyne gitara Dainos, kaip ji pati pa
langus. Į kelnių kišenę jis įsidėjo Šiauliuose, teik ir pas Kužių kle žymėjo, daugumoje jos pačios
revolverį. Pirmą kartą pamačiau boną kun. Kleibą žydai buvo sle kūryba.
Elenai Masaitienei-Balaūnaitei
jėzuitą su revolveriu. Bet taip jis •piami bei globojami. Pasak kun.
Po trumpos meninės progra
elgėsi ne be reikalo. Būdavo at J. Borevičių, mes nežinojom ir mos vakaronės dalyviai vaišino
mirus, vyrui dr. C. MASAICIUI, broliams: prel. VYTAU
vejų, kai vėlai vakare iš gretimo neklausėm globojamų žydų pavar si dar geroką valandėlę, dali
TUI, PETRUI, SILVESTRUI, POVILUI ir ANTANUI,
parkelio į Jaunimo centrą įslink džių ir jas sužinojom tik tada, nosi skautiškojo gyvenimo nuo
SESERIMS Lietuvoje, kitiems giminėms reiškiame gilią
davo įvairūs valkatos. O kun. J. kai Lietuvoje daug vėliau išėjo S. taikomis.
užuojautą ir kartu liūdime.
Borevičius troško, kad Jaunimo Binkienės parašyta knyga "Ir be
STASĖ ir VYTAUTAS
ČESNAVIČIAI
Vaišes paruošė darbščioji vs.
centras būtų švarus ir tvarkingas, ginklo kariai".
O. Siliūnienė, skautų pamilta
ir matomai buvo atvejų, kai val
Anie rūstūs laikai jau likę toli ir visada "Mamunėle" vadina
katas ar kitokius tipelius reikėjo
iš ten išprašyti net revolveriu pa praeityje. Bet tiek sukaktuvinin ma; s. V. Rupinskas. Laimės
grasinus. Ne be reikalo vėliau ką, tiek ir kitus dorus lietuvius su šulinį organizavo vs. Roznikiekun. A. Kezys įsitaisė ir šunį, jau sirūpinimas suspaudžia ir dabar nė ir G. Janula. Puikų, didelį
ties dienose. 1973 m. dariau pasi raguolį laimėjo Juozas Toliunimo vadinamą "JC".
mirus, poniai MILDAI PANARIENEI ir sūnums ARVY
J- Janušaitis
kalbėjimą su kun. J. Borevičium, šis.
Žiūrint į sukaktuvininko kun. kurs buvo paskelbtas "Draugo"
DUI ir RAIMUNDUI su ŠEIMOMIS reiškiame nuošir
BONŲ UŽ 500 MTJU DOL.
J. Borevičiaus povyzą, į jo ištver kultūriniame priede. Pasikalbėji
džią užuojautą.
mę, sunku sutikti, kad jis jau ar me jis pareiškė: "Susirūpinimas
Chicagos mokykloms finan
ALDONA ir VIKTORAS
PETRAVIČIAI
tėja prie 75 m. amžiaus. Bet tai lydi kiekvieną lietuvį išeivį. Su
suoti Švietimo taryba išleido
paliudija "Lietuvių enciklopedi
IZIDA ir LEOPOLDAS VON BRAUN
sirūpinę esame visi pavergtos mū j bonų už 500 mil. dol. Juos per
ja" _ jis gimė 1906, XIT. 6 Dzū
sų tautos didžia kančia, esam su- ka didieji bankai. Palūkanos
kijos širdyje — Alytuje. Gal dėl to
ir pamoksluose jis taip dažnai už sirūpinę lietuvių išeivių nesan-» siekia 11,26%.

A, f A
ALBERTAS ARMINAS,
buvęs ilgametis Zarasų ir Kauno gimnazijos mokytojas,
mirė 1980 m. spalio 35d., 11 vai- vakaro.
Dideliame nuliūdime paliko žmoną Nataliją, dvi duk
terys Alina vr Nijolė ir 3 anūkai.

Mielam Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugijos nariui

A.fA.

staiga mirus, jo liūdinčiai ŽMONAI ir ARTIMIESIEMS
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

TARP ALTORIAUS ŠVIESOS IR GOLFO LAUKO

MAŽOSIOS LIETUVOS
DRAUGIJA

LAIDOTUVIŲ DIRFKTOPIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
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

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN A VE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 47e>-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

A. + A, MIKUI P A N A R U I

O maloniausias gyvenimo įvy
kis buvo toli nuo Alytaus ir Lie
tuvos Olandijoj, kur jis 1937 m.
birželio 24 d. per Šventą Joną ga
vo kunigystės šventimus. Nuo tos
laimingos dienos greit prabėgo
45 m. ir per tą laiką darbuotasi
Lietuvoje, Estijoje, Šveicarijoje,
Kanadoje, Jungtinėse Valstybėse.
Kiek misijų, rekolekcijų pravesta,
kiek pamokslų pasakyta. Ir atro
do, kad sukaktuvininko kunigys
tės misija dar nesibaigia, dar jo
laukia ilgi darbo metai, nes karš
tuose vasaros sekmadieniuose su
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A. f A. JUOZAS KAZRAGYS
Gyveno East Chicago, Indiana.
Mirė spalio 20 d.. 1980 m., 10:10 vaL vak., sulaukęs 83 m.
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje, Andrijavo valsčiuje, Ka
čių kaime. Amerikoje išgyveno 31 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys — Agripina Paškevičie,nė Kanadoje, ir Krescencija Smilgiene, žentas Alfonsas East Chi
cago, Indiana, sūnus Vitas, marti Linda, Whiting, Indiana, 6 anūkai, 2
proanūkai, Lietuvoje brolis Vaclovas Kazragys su Seimą, ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.
Priklausė L. B. East Chicago apyl.
Kūnas pašarvotas Prusiecki koplyčioje, 3831 Main Street. East
Chicago, Indiana.
Šv. Rožančius bus kalbamas koplyčioje ketvirtadienį, 7:30 vai.
vakaro.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 24 d. Iš koplyčios 0:30 vai.
ryto bus atlydėtas į Sv. Pranciškaus parapijos bažnyčią, 3905 Fir
Street, kurioje vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines, Chicagoje.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vul. 3dę: Dukterys, sūnus, marti, žentai, anūkai ir proanūkai
Laidotuvių direktorius Prusiecki. — Tel. (219) 397-0288.
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Sis leidinys apima 1978 metus, didesnio formato — 200
pusi. Tai sukaupta pogrindžio spaudos dokumentinė medžiaga, kuri atskleidžia šiurpų okupacinį vaizdą. Kaina su
persiuntimu $5.85. Illinois gyventojai dar prideda 24 et.
valstijos mokesčio.
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Užsakymus širsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,
Chicago, m. 60629
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Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasbkai*

LIETUVIŲ

EUDEIKIS

A.fA.

simena mėlyną dangų ir gelsvus
smiltynus. Tai vaikystės ir jau
nystės vizija, nors tas pats Alytus
jam primena ir vieną liūdniausių
įvykių jo gyvenime: 1941 m, bir
želio 24 d. Alytuje vokiečiai kar
tu su kitais sušaudė ir jo brolį
Antaną, kurį tegalėjo palaidoti
tik po trijų dienų.

MIKUIPANARUI

r-

e*
1446 So

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. spalio mėn. 22 d.

X J A V Liet Bendruomenės
DC tarybos prezidiumą sudaro:
Vytautas Izbickas (pirm.), Čes
lovas Mickūnas, Romualdas Veitas, Mykolas Dranga ir Vaiva
Vėbraitė, visi gyveną Bostono
apylinkėse. Prezidiumo nariai
atvyksta j LB tarybos suvažia
vimą, kuris ruošiamas šį savait
gali, spalio 25-26 dienomis, Sheraton - Midway Motor Inn., vieš
butyje.
X Kun. Albinas Kiškūnas, šv.
Jurgio parapijos klebonas Bridgeporte, Chicagoje, spalio 20 d.
atšventė 70 metų amžiaus su
kaktį.
Pagal arkivyskupijos
reguliaminus, jis išeis į pensiją,
bet pasiliks toj pačioj parapijoj
klebonu emeritu. Išėjimas įsi
galios gruodžio l dieną. Pagal
kurijos nustatytą tvarką, re
komenduojant kunigus klebono
pareigoms, Kunigų personalų
komisijos įgaliotiniai susitiks su
parapiečiais lapkričio 5 dieną,
7:30 vai. vakaro parapijos sa
lėje. Kiekvienas parapietis kvie
čiamas t ą dieną atsilankyti ir
pareikšti savo pageidavimus.

CHICAGOJE

x Kostas Ostrauskas, rašyto
U E T U V I C MUZIKOLOGIJOS
jas, atvykęs iš Philadelphijos,
ARCHYVUI 60 METŲ
šį ketvirtadienį, 12:15 vaL die
nos metu skaitys paskaitą mies
Šiais metais gegužės mėnesį
to centre, Culture Center, tema Lietuvių muzikologijos archyvui
"Ginant egzilę".
suėjo 60 metų, nes 1920 metais
Kaune p r a d ė t a j a m rinkti me
x Julius Savrimas, solistas, džiaga.
kuris atliks "Dainavos" ansam
1929 m . prof. J . Žilevičius,
blio statomoje operoje "Čičins
kas" karininko rolę, per neapsi Švietimo ministerijos atsiųstas
žiūrėjimą, yra praleista po pa tarnybos reikalais į JAV, atsi
vardė solistų sąraše ansamblio vežė su savim keliasdešimt uni
didžiajame skelbime "Draugo" kumų. N e t r u k u s j o butas E3idienraštyje, kuris tilpo spalio zabeth, N . J., prisikrovė pilnas
mėn. 10 ir 16 dienomis. Mielą įvairių muzikologinių ekspona
Julių Savrimą ansamblis nuo tų. Perkeliant archyvą į tėvų
jėzuitų patalpas Chicagoje, bu
širdžiai atsiprašo.
vo atsivežta 3000 svarų turto.
X Dr. J. Račkauskas ir dr. V. Chicagos Lietuvių muzikų drau
Darnusis lankėsi Detroite, k u r gija, kuriai tuo metu pirminin
turėjo pasitarimus kultūriniais kavo prof. V. Jakubėnas i r se
reikalais su N. ir J . Udriais. kretoriavo J . Kreivėnas, nutarė
Taipgi dalyvavo etninių studijų rinkinį pavadinti Juozo Žilevi
čiaus muzikologijos archyvu.
konferencijoje.
Šiuo metu arvchyve sukaupta
x Skki. Aldona Patakaitienė apie 40,000 skirtingų muzikolo
po sunkios operacijos sveiksta ginių eksponatų. Tokios rūšies
namuose, savo vaikų priežiū lietuvių archyvas y r a vienin
roje.
telis visame pasaulyje. Plačiau
apie archyvą bus pranešta vė
X Jaunutis Puodžiūnas, "Dai
liau. Archyvo adresas: 2345
navos" ansamblio statomai ope
West 56th Street, Chicago, UI.
rai "Čičinskas", sukūrė choreo
60636.
B-Hs
grafiją, i r jo studijos šokėjos
atliks keletą baleto numerių
spektaklių metu Chicagoje, Clevelande ir Toronte (Kanadoje).

IŠ ARTI IR TOLI
0KUP. LIETUVOJE

Hjk ŽVAIGŽDUTE
•fcautfEMJL* 4 «
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: S206 W. 65fh

KA Ž I N O JAUNIMAS APIE
ŽYMESNIUOSIUS LIETUVIUS

įsteigtas
htei&as
Chicago, EL 60629

M E T Ų LAIKAI

Aš gyvenu pasaulyje. Čia y r a
Klausimas buvo pateiktas 28 daug kraštu. Aš gyvenu Kana
mokiniams, kurie mokėsi 6, 7 ir doje. Yra taip pat Amerika, Af
8 skyriuose.
Geriausiai moki rika ir d a u g kitų kraštų.
niams yra žinomi: Simas Kudir
>Kai yra vasara, yra šilta ir
ka ir V. Gerulaitis (26). Toliau
auga medžiai, žolė, gėlės. Po t o
seka Bernardas Brazdžionis (22),
ateina -ruduo, lapai krinta n u o
Alė Rūta ir Romas Kalanta (15),
medžių ir yra visokių spalvų.
Tomas Venclova ir Vincas Ku
Paukščiai skrenda ten, kur yra
dirka ( 1 2 ) . Mūsų sportininkai
šika. T a d a yra žiema, yra šal
taip pat mokiniams gerai žino
ta, baltos snaigės krenta ir viskas
m i : Jonaitis ir Butkus ( 1 0 ) . To
yra balta ir gražu. P o žiemos
liau sekė: Maironis, A. Baronas, vėl pasidaro šilta. Paukščiai atgal
J. Biliūnas, D. Bindokienė ir kiti atskrenda, sniegas ištirpsta, a n t
rašytojai bei poetai.
medžių auga lapai, žydi gėlės, i r
Darius Vosylius viskas vėl gražu.
VASARA

Šią vasarą aš važiuosiu į Lie
tuvą. Aš labai laukiu vasaros.
Aš manau, kad Lietuvoje bus la
bai smagu. Man Lietuvoje bus įdo
m u susitikti su pusbroliais ir pus
seserėmis.
Dalytė Navickaitė

Lietuviu

Mokutoiu

T A U T I N Ė STOVYKLA
Vieną vasarą aš s u kitomis
skautėmis važiavau į šeštąją tau
tinę stovyklą, kuri buvo Paxton,
Mass., JAV. T e n susirinko žmo
nės iš viso pasaulio, n e t iš Aust
ralijos.

Iš Montrealio važiavo apie 30
skautų ir skaučių. Visoje stovyk
loje dalyvavo virš 1,000 žmonių.
Stovykla buvo suskirstyta mažo
mis grupėmis: Seserija, Brolija,
Jūrų skautai, VirŠskautai, Ginta
ro mokykla ir t.t. Tos grupės bu
vo suskirstytos pastovyklėmis ir
draugovėmis. Dienos metu mes
visokius darbus dirbom: vartus
statėm, dainų mokėmės, rankdar
Ilona Spudaitė, bius dirbome, susipažinome ir t.t.
Toronto „Maironio" lit. m - Ponas Tamošaitis papasakojo ir
-los mokinė. Kanada. „Mū skaidres rodė apie audimą. Buvo
sų Pasaulis".
labai įdomu.
MAN NEPATINKA

Man nepatinka, kai brolis sa
ko, kad aš esu labai plona. M a n
taip pat nepatinka, kai jis šau
kia, k a d aš esu d u r n a ir bež
džionė. Jis žino, kad aš nesu dur
na. Aš manau, kad vieną kartą
jis gaus barti iš mamytės. Aš jai
dar nesakiau, kad jis m a n e vadi
no „Skinny-Linny". j 0 vardas
yra
Ričardas.
A š jį vadinu
„Richnerd".

Kai oras buvo gražus, mes ei
davome maudytis i r sportuoti.
Vakare būdavo laužai. Kartais tik
draugovėms, seserijai ar bendras
laužas, į kurį susirinkdavo visa
stovykla. M a n geriausiai patiko
dienos laikas, kai galėjom brolius
lankyti ir bendri laužai. Savait
galių metu daug lietuvių ten susi
rinkdavo. Visa stovykla pasirodė,
pamaršavo i r padainavo. Paxton
miesto majoras
pakalbėja ir
m u m s palinkėjo suruošti dau
giau tokių lietuviškų stovyklų.
Net Simas Kudirka atvyko m ū 
sų aplankyti. Sekmadienį buvo
lietuviškų rankdarbių paroda.

Sdunzos

Chicagos

skųna

JONAS MTNELGA

•

P A S Ą K EL E
Viftas šieną piovė,
Kiškis morką rovė,
O laputė
Dūdą putė
Prie žąsų pulkelio.
Žiogo smuikas aidi.
Šokti kviečia gaidį.
Žąsys girgsi,
Lapė mirksi
Ir kažką galvoja.
— Žąsin Gargatone,
Paukščių kapitone,
Vesk pulkeli
Į miškeli,
Suk į mano dvarą!
Gražus lapių rūmai,
Uogom rausta krūmai.
O jau grybų —
Jų sodybų
Nė nesuskaitysi.
Brisius iš kopūstų
Rodo veidą rūstų:
— Ar negėda
Tau, paukštėda,
Žąseles vilioti?!

•
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DĖDĖ ALEKSAS
X Ildefonsas Sadauskas, či— A. a, kun. P r a n a s Mašino
X Chicagos lietuvių parengi
kagiškis, dažnai paremia savo ms, Panevėžio vyskupijos kuni
Dėdė Aleksas atvažiavo mūsų
mų kalendorius, vedamas "Drau
dienraštį. Ir dabar gavome po gas ir Sidabravęs klebonas, mi aplankyti. Mes tą dieną žaidėm
go" redakcijos, skelbiamas kiek
rė spalio 14 d. Lieka nuliūdęs „Ping-Pong". Po to mes skaitė
Šimtas ciucių lojo,
vieno mėnesio pradžioje. Orga 10 dolerių auką. Labai ačiū.
m e knygas. Vėliau mama paruo
brolis
dr.
Juozas
Masilionis,
gy
šimtas kiškių plojo.
nizacijos, norinčios, kad jų pa
X Adomas Rumšą prašo pa
šė pietus k pakvietė prie stalo.
Kad laputė,
rengimai būtų paskelbti, pra tikslinti, kad spalio 20 dieną venąs Daytone. Velionis gimė
Paskiau vėl žaidėm.
Kad kūmutė
šomos nevėliau kiekvieno mėne kronikoj įdėta žinia apie jį nėra 1902 m., įšventintas kunigu
Kailinius prarado.
sio 25 d. raštu pranešti redak tiksli, j o profesija nėra inži 1927 m.
Vytas Babušis
cijai, kada, kur, kokios apimties nieriaus.
Visi trys Los Angeles lit. m— Naujaisiais mokslo metais Lie
parengimas ruošiamas i r k a s
Linytė Kontenytė
tuvos bendrojo lavinimo mokyklas -los mokiniai. (Iš „Saulutės").
ruošia.
X Juozas Bradūnas, bartimo- lanko 423,400 mokinių. Tarp jų
X Komp. Jeronimą Kačinską riškis, dažnai paremia savo esama 52,000 pirmamečių vaikų.
n e tik lietuviai, bet ir amerikie dienraštį. I r dabar, siųsdamas Džiaugiamasi, kad mokslas pra
čiai aukštai vertina. Tas įrodo prenumeratos mokestį, pridėjo dedamas 38 naujai pastatytose
M a n labai patiko šita stovyk
Berklee kolegijos dėstytojų ir 25 dolerių auką. Už gausią pa mokyklose.
la.
Aš tiek daug nauju draugių
studentų jam rodomą pagarbą ir ramą maloniai dėkojame ir skel
ir
draugų
susiradau, kad tikrai
prenumerato
pasiaukojimą atvykstant auto biame Garbės
buvo
liūdna
išvažiuoti. Mes vi
busu iš Bostono Į Chicagą ir be rium.
sos graudžiai verkėm, kai auto
KONGRESINIS PRIĖMIMAS
atlyginimo ispildant j o kūrinių
busas išvažiavo. Aš tikrai tą va
X Mečislovas Žeimys, čikaLIETUVIAMS
koncertą. Tikime, kad Chicagos
sarą įdomiai ir linksmai pralei
giškis, parėmė mūsų spaudos
lietuvių visuomenė
šį aukšto
DEMONSTRANTAMS
dau. Tikiuos, kad į septintąją
darbus 10 dol. auka. Dėkojame.
lygio koncertą įvertins i r savo
tautinę stovyklą vėl galėsiu va
Lietuviams demonstrantams,
dalyvavimu pagerbs kompozito
X Stasys Žukauskas, čikagiš- kurie liepos 18 d. prisirakino prie
(žiūrėkite brėžinį). Pakeiskitą. 3
žiuoti.
rių bei programos pikiytojus. kis, aukojo 10 dolerių. Širdin
pagaliukus
taip, kad gautumėte
sovietų
pasiuntinybės,
įvyko
Živilė Jurkutė,
Koncertas įvyks spalio 25 d., gai dėkojame.
to paties didumo 3 kvadratus.
kongresinis priėmimas s u vai
Montrealio lit m-kos mokinė,
šeštadieni, 7 vai. vak. Marijos
(5 taškai).
Kanada. („Liepsna")
X Vakaronėje spalio 24 d., šėm spalio 2 d. J A V Kapitolio
aukštesniosios mokyklos audito
rūmuose. Prieš tai, kongr.
IV
rijoje. Bilietai gaunami Varne 7:30 vai. vak. Jaunimo centro
GALVOSŪKIU Nr. 1
Charles
Dougherty
(Penn.);
kavinėje
advokatai
P
.
2umbalių prekyboje. T J 471-1424,
ATSAKYMAI
Paaiškinkite, kaip pasikeis žo
kis ir S. Kuprys kalbės tema kongr. Harold Syer (Mich.);
lietuvių Fondas
džiu reikšmės ir formos pralei
I. Mokykla.
"Palikimai ir j ų sudarymas". kongr. Brian Brian Donnelly
(pr.).
dus
minkštumo ženklą: 1. ku
H. Skersai: 2. Karvė, 4. antis,
Po paskaitos bus klausimai ir (Mass.) ir kongn. Dan Fungren
riu,
2. laukiu, 3. plaukiu, 4. lie
X "Dainavos" ansamblio sta diskusijos. Rengia L B Gage (Calif.) — kiekvienas skaitė U.
ūkius, 7. suės.
pia,
5.
tyliu, 6. šiuo, 7. sausio,
tomos lapkričio mėn. 8 ir 9 die Parko apylinkės valdyba. Vi- S. House of Representatives sa
Žemyn: 1. katės balsas, 2. kui„,
8. nešiu, 9. pešiu, 10. ariu. P o
vo nuomones ir patarimus dėl
nomis A. Jurgučio operos "či- [ suomenė kviečiama dalyvauti.
ėriukas, 5. sūris.
vieną
tašką gausite už teisingą
demonstrantų, n e t vadinant juos
čajskas'* reikalams po 100 dol.
UI Polarinė meška.
(pr.).
paaiškinimą.
"laisvės kovotojais", apie Lie
paaukoja šie mūsų
rėmėjai:
IV 150 plytelių.
tuvos
pasiuntinybės padėti ir i š
Vincas Bazis, Aleksandra Buivy
X Tėvo Jono Borevičiaus, SJ,
V. Mokinys (3), mokinio ( 3 ) ,
V
dienė, dr. V. ir dr. J. Dubins- sukaktuvinėse pagerbtuvėse per viso, apie nelaisvos Lietuvos
gira (2-, giria (2), žala (2), ža
Penkių žodžių sutrumpinimas
kai, Petras Grigaliūnas, M ir iškilminkas šv. Mišias, 3 vai. padėtį. P o t o t i e patys JAV Lietuviška bažnytėle. Daug tokių bolševikai uždarė ar sudegino. Piešė lia (2), i minkštinamasis ženk
Rūta
TamoSiOnaite.
yra
„SCUBA". Kiekviena raidė
las, ne balsis.
dr. K Jablonskiai. Nuoširdi p. p , Tėvų jėzuitų koplyčioj, atstovai ir jų "aidės" susitiko su
reiškia
atskirą žodį. Parašykite
ansamblio padėka,
(pr.).
solo giedos Vaslovas Momkus. demonstrantais, JAV Lietuvių
GALVOSŪKIAI
Nr.
4
tuos žodžius. (5 taškai).
pirmininkais i r
REKLAMA
lydį, karpi ir daugiau kitokios rū
Pagerbtuvės su akademija, me organizacijų
X Chicagos lfcrtavuj visuome
šies žuvų. Viena žuvis buvo apie
I
nine programa ir vaišėmis įvyks Washingtono apylinkės koloni
Kartą vienas Skotas įsigijo m a 
nė negali akų?tis koncertais, bet
PAGALVOJIMUI
jos
gyventojais.
Kongr.
Erward
16
inčų
ilgumo.
M
a
n
o
teta
ir
dė
Pakeiskite žodį „LAVA" į žo
spalio 26 d. Jaunimo centre.
žą
dirbtuvėlę,
kurioje
dirbo
kele
retai būna aukšto kultūrinio ly
Derwinski (UI.), senatorius Carl
dė turi gražius n a m u s ir vieną dį „RASA". Kiekviename žody
(pr.).
tas darbininku. Savo dirbtuvėlę
gio. Štai spalio 25 d., 7 vai. vak.
Kad atsirastu nors po vieną di
Levin i r senatorius Richard
hektarą žemės. T e n vasaros me je galima pakeisti tik vieną rai
Marijos aukstt ^doeios mokyklos
tvirtą, neegoistišką sielą
x Tradicinis Lemento Apytin- Schweicker t a i p p a t atvyko pa išreklamavo spaudoje k a i p dide tu yra labai gražu. Mes visada dę. Visą keitimo eigą parašyki džią,
kiekvienoje
bendruomenėje, pa
auditorijoj bus isi =1dyta kompo- į ^ės Rudens Balius šiais metais sveikinti demonstrantus ir pa lę įmonę.
tenai važiuojame.
te. (5 taškai).
Kartą
vienos
didelės
firmos
at
saulis
būtų
išvaduotas.
zitoriaus Jtroinmo
Kačinsko ruošiamas lapkričio 22 dieną. tarti viešai porą žodžių i r atski
n
Arūnas PauJiukonis,
kūriniai. Klietai gaunami J. Vakaras prasidės 7:30 vai. vak. rai, pareikšti savo patvirtini stovas atėjo su užsakymu. T u o
E. Hubbard
metu
atėjo
iš
dirbtuvės
darbi
Rochesterio
l
i
t
m-los
Vietoje raidžiu įstatykite skait
Vaznelio prekyboje.
(pr.). Kviečiame visus užsisakyti sta mus i r pažadėjimus dirbti Lie
ninkas pranešdamas, kad išsi
mokinys, („Plunksna"^ menis ir atlikite daugybos veiks
Demonstrantų
Geriau yra mažiausią švieselę
X Naujas ir negirdėtas įvy lus arba vietas pas Laimą Trin- tuvos naudai.
baigė vienas chemikalas, škotas
mą. (10 tašku).
kūnienę,
telefonu
257-5220.
advokatas
E
r
n
e
s
t
Raškauskas
užžiebti,
negu tamsuma skųstis.
kis! Lietuvio muziko Jeronimo
padavė darbininkui kibiro didu
IŠKYLOS PARKUOSE
(Prašome
skambinti
po
6
v.
v.).
pravedė
kalbas
i
r
pristatė
sve
ABC
Kačinsko kompozicijos bus at
mo indą ir pinigų, kad nupirk
Konfucijus
Balius
įvyks
United
Laborers
čius,
i
r
l
i
n
a
s
Kojelis,
WashingAnais
metais
aš
su
skautėmis
X
DE
liktos Berklee kolegijos studen
tų trūkstamą medžiagą, tačiau i
Lai jūsų senatvė būna lyg vai
tų
tietuviškai.
Nepraleiskite salėje. 12 W. Ogden Ave., West- tono L B pirmininkas, minėjo ausį darbininkui pasakė, kad n u  ėjau iškylauti į parkus. Akrone
PBC
mont,
Illinois.
(pr.).
visus
demonstrantus,
kurie
a
t

kystė,
vaikystė
— lyg senatvė;
yra
grupė
parkų,
kurie
vadinasi
progos! Koncertas įvyks spa
pirktų tik pusę kvortos ir tik dėl
DEC
vyko
iš
New
Yorko,
Pennsylvatai
yra
—
tenebūnie
nei jūsų iš
lio 25 d., 7 vai. vak. Marijos
tokio kiekio davė pinigų. Ir čia Akron Metropolitan Parks. Kiek
X Frank Žiogas, preziden
mintis surišta su puikybe, nei
HGBC
aukštesniosiosj mokyklos audito tas Midland Savings and Loan nijos i r New Jersey.
suvaidino kaip didelės įmonės sa vienais metais parkų vadovybė
jūsų nuolankumas tenebūnie be
paskelbia
vaikščiojimų
laiką.
Tie
Demonstracijos
nuotraukos vininką.
rijoj. Užsitikrinkite bilietus iš Assoc., įsigijo 10 bilietų į MarIII
išminties.
pasivaikščiojimai
apima
dešimt
anksto J. Vaznelio prekyboje.
ąuette Parko Lietuvių namų sa (A. Bagdanavičiūtės) buvo iš
Iš
dvylikos
vienodo
ilgumo
pa
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parkų. Žmonės gali pasivaikščio
(pr.).
9v. Augustinas
vininkų rengiamą banketą. įvyk statytos ir visi svečiai gavo po
ti, ir jeigu jie padaro aštuonias galiukų sudėkite 4 kvadratus
rūtelę
i
š
A.
Banionytės-Connor
Kiekvieną
vasarą
mes
važiuo
x Neprigirdintiems — Ne siantį spalio 25 d. parapijos
iškylas, tai j i e gali gauti lazdą
daržo.
jame į Kanadą, nes m a n o teta
(pr.).
mokamai klausa patikrinama salėje.
Teismas buvo nukeltas antrą ir dėdė tenai gyvena. S u savo su parko įrašu. Kiekvienais me
penktadieniais nuo 10 v. r. iki
X Vytauto Didžiojo 550 m. kartą — nuo spalio 7 d. i k i pusbroliu visą vasara ėjome žu tais gali gauti medalį ir ji užsi
4 vai. popiet, adr. : 3042 W. 63 mirties sukaktį minint. Filatelis spalio 16 i r 17 d., D. C. Supedėti ant lazdos, jeigu vėl apvauti. Plaukėme laivu. Mes d a r
vaikščioji visus tuos parkus. Ma
S t , Chicago, Ui. Tei. 776-3189. tų dr-ja "Lietuva" spalio 25— rior Court, 6th and E St., Waturėjome gerą draugą, kuris tu
no draugė jau turi apie septy
Parduodami ir taisomi visų fir 26 d. Jaunimo centro apatinėje shington, D. C.
rėjo arklį. Mano dėdė man davė
mų klausos aparatai. Baterijos salėje, ruošia filatelijos - nu
Aukas galima siųsti: I i t h u a - dovanų orinį Šautuvėli, tai mes nis medalius ant savo lazdos. Aš
už pusę kainos- Zenith firmos mizmatikos parodą. Parodos nian Defense Fund, P . O. Box su pusbroliu medžiojome. M a n turiu tik lazdą, nes aš negalė
jau dalyvauti dviejose iSkylose,
ausiniai aparatai. Robert Stens- atidarymas įvyks šį šeštadieni 8, Jenkintown, P A 19046.
patinka gamta. Labai smagu yra
tai a š negalėjau gauti medalio.
tend & Associates, 950 Lake 10 vai. r. Lankymo valandos:
Demonstrantai toliau dėkoja žuvauti. Vieną dieną mes visi
S t , Oak Perk, BĮ. Atdara tik šeštadienį, 10 v. r. — 9 vai. vak., už j ų advokato uolias paslau žuvavome upėje, kuri vadinosi
Monika Palūnaitė,
pirmad., ketvirtai ir šeštad sekmadienį — 11 v. r. — 6 vai. gas.
„Grand River". Aš tą dieną pa
Clevelando 5v. Kazimiero Netinkamas Šnekutis prie savo namelio, rudenėlio sulaukęs Piese Antanas
848-7125.
(ak.) vak.
gavau nemažai žuvų. Pagavau
Dnnotė Vaičiulytė
(pr.).
lit. mok. 7 sk. Geležiūnu. Manniette Parko lit. mokyklos mokinys.
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