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Sovietai plečia
uostą Vietname

NEBOKIME SAVO
TAUTOS BUDELIAIS
ilsio malonumus? Norint privers
(Tęsinys)
Bet kaip tapti stipriais? Kaip ti, reikia daug energijos panau
doti išnaudojamųjų pasipriešini
išlaikyti istorijos egzaminą?
Ir vėl apsidairykim, stebėkim mui palaužti, reikia milicijos,
aplinką, atsigręžkim į istorijos pa saugumo, reikia propagandistų ar
mokas, įsiklausykim į savo bal mijos, kurie iš kailio nerdamiesi
tiškosios širdies balsą. Juk mums, stengtųsi tą išnaudojimą patei
pirmai kartai, reiks gyventi be sinti, "paaiškinti". Darnus dės
kaimo —mūsų kultūros ir tradi ningumas pažeidžiamas. Pažei
cijų židinio! Todėl rinkim pra dejas ilgainiui visuomenėje tam
giedrulius, mokykimės iš mūsų pa svetimkūniu, jis ima silpti ir
stipriausiųjų.
Kurkim lietuvio su laiku, anksčiau ar vėliau iš
šviesuolio tipą, savitas tradicijas. stumiamas iš gyvenimo. Jo tobu
lesnis buvimas visuomenėje nu
Pernai pradėjom ryžtingą va
stoja pateisinamojo ryšio.
jų prieš girtavimą. Davėm priešai
Gamtoje yra harmoningas tiks
kas Dievo akivaizdoje ir prašė
lingumas.
Rūšies pratęsimui
me jo pagalbos. Aktyvesniųjų ini
įdiegtas
gaivališkas
lytinis ins
ciatyva pobūviuose nuo stalų din
tinktas.
Bet
ir
netvarkos
grėsmė
go buteliai. Net skaitlingos ves
tuvės be svaigalų! Pasirodo gali čia didelė. Argi būtinas visas pri
ma, ir net įspūdingiau, linksmiau. gimties siūlomas kompleksas: po
Ieškokim tolimesnio dėsningu traukis prie genetiniai priimtino
priešingos lyties atstovo, jo stebė
mo.
Išalkus skanu valgyti. Bet alk jimas, pažinimas, artėjimas, atiti
ti nesmagu. Gal
išsigudrinus kimo atveju — meilė, šeimos kū
naudotis valgymo malonumais rimas, lytinis suartėjimas, pa'i
prieš tai nepatyrus alkio? Bet tai kuonių gimdymas ir ilgas, kruopš
tus jųjų ugdymas savarankiškam
nesveika.
gyvenimui? Sudėtingas tarpusa
Išvargus poilsis malonus. Bet
vio atitikimo tyrimas, šeimos už
vargti sunku. Kaip čia padarius,
dedamos pareigos, gimdymo skaus
kad tik maloniai pailsėjus, o vargą sumažinus iki minimumo? O j m a i » v a i k u a"gin™o rūpesčiai
gal vargą užkrauti kitam, silpnės- Į sunkumai... Gal viso to galima
niam, nesugebančiam pasiprie- i išvengti, pasiimant sau vien tik
sinti? Gal priversti kitą nemalo- j lytinio suartėjimo malonumus?
niai vargti, sau paliekant tik po-'
(Bus daugiau)

Vis auga rusų specialistų skaičius

Bangkokas. — Londono "Dai Subic įlankoje, Filipinuose ir
ly Telegraph" skelbia iš Tailandi- sekti didžiausią JAV užjūrio aviaci
jos apie didelės sovietų šnipinėji jos bazę Clark Air Base. Be to, ta
mo bazės statybą Vietnamo Cam- pati sovietų žvalgybos stotis apims
ranh įlankoje. Šią įlanką karo lai ir pietinės, rytinės Kinijos provyno reikalams pritaikė JAV ka- į vincijas.
riuomenė. Sandėliai, keliai, lai-' Naujosios sovietų užjūrio bavų krantinės, lėktuvu nusileidi- I zės sta tyba ir priežiūra pareikamo takai buvo užbaigti statyti i a u s n e m a žo specialistų skai1968 metais, Vietnamo karo metu čiaus. Jau dabar šiose Vietnamo
Statyba Amerikai kainavo daugiau apylinkėse gyvena daug rusų.
300 mil- dol- Dabar šiuo uostu Australijos "Sun of Sydney" ko
ir įrengimais naudojasi sovietų respondentas Bill Gray rašo apie
karo laivai.
vietnamiečių santykius su nau
Sovietai stato didžiulę elektro- jais svečiais —rusais. Vietnamo
kurie prisimena
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras Andrei Gromyko kalbasi su Britanijos užsienio reikalų ministru lordu ninio šnipinėjimo stotį, kuri bus . prekybininkai,
Carringtonu, kuris atvežė Europos dešimties Rinkos valstybių projektą, kaip išspręsti Afganistano krizę. Gromy didesnė ir modernesnė už sovietų , laikus, kada Vietname buvo daug
ko neatmetė šio pasiūlymo, tačiau jo ir nepriėmė. Sovietai reikalauja, kad prieš derybas būtų pripažintas dabar Kuboje turimą žvalgybos bazę. Iš į amerikiečių, tvirtina, kad "negatinis komunistinis Afganistano režimas.
Camranho stoties sovietai galės j Įima lyginti" amerikiečių su rusekti Ramiojo vandenyno sritį, į sais. Pastarieji vengia susitikti su
stebėti JAV 7-toio laivyno bazę vietnamiečiais, laikosi atskirai ir
.
— | vis ieško suvenirų, už kuriuos
šykščiai sumoka. Rusai mėgsta
derėtis,
nes neturi ko pasiūlyti
Valdas Adamkus
vietnamiečiams- Vienas rusas
puikus kandidatas
bandė įsigyti 18 šimtmečio porce— Valstybės iždas įsakė ban
laninę tabako dėžutę ir siūlė už
Chicaga. —Populiarus "Sun
kams iki penktadienio perkelti
ją "Aerofloto" vėliavėlę ir sovieSušaudyti dar 27 kairieji "liaudies kovotojai"
dienraštis vakar veda- ' --i • . i i j •
i •
apie 4 bil. dol. Irano valstybės Times"
~, •
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o tų išleistą kalendorių, pasakojo
majame
EPA
chief
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į
Federalinių
atsargų
banTeheranas. — Irane pasibaigė į vyriausybę naują legalų prezikorespondentui
vietnamietis
pirk
We've
got
one",
rašo,
jog
Reaga-'
septynių dienų gedulas dėl bom-įdentą. Bus atimtas argumentas, ką New Yorke. Iki liepos 19 d
bos sprogime žuvusių islamo res- j kad dabar Iranas valdomas "nele-! tos lėšos bus pervestos į Alžiro Į n o administracija turės paskirti lys. Kitas rusas už menišką Ming
publikos partijos vadų-Revoliuci- galios" vyriausybės, pasakė Na-, banką Irano sąskaiton, pagal sau- j Viduriniųjų Vakarų Aplinkos Ap dinastijos statulėlę, kuri Vakajos vadovybė paskelbė, jog išaiš-, bavi.
'' sio mėnesio susitarimą, po kurio s a "g°s agentūros (Enviromental ruof? būtų verta šimtų tūkstan
kintas šio atentato autorius, pa-* Manoma kad Nabavi tar* b u v o P a l e i s t i amerikiečiai įkaitai. , Protection Agency) administrato- čių dolerių, pasiūlė savo marški
dėjęs partijos būstinėje, kur žuvo n a u j u premjeru, j e i premjeras Ali i
- * ™ & > premjeras Beginąs I J į Ufcimgu atveju vyriausybe nius, pasakojo kitas vietnamie
dar veda derybas dėl koalicinio ^ P ^k tari tokį žmogų Valdo tis, pridėdamas, kad Vietname
74 asmenys, dvi bombas- Tai kai Rajai bus išrinktas prezidentu.
; kabineto sudarymo. Jis tarėsi ir Adamkaus asmenyje Jis jau dir- galima pirkti geresnių marškinių
riųjų organizacijos narys Moham1
su buv užsienio reikalų ministru į ** k*1"P administratorius nuo va- negu ruso nešiojami.
med Rėza Kolahi, kuris dar nesu
Vieno restorano padavėja pri
Dayanu, kuris vadovauja Telem j sano mėnesio.
Lenkai vel ėmė
imtas.
siminė,
kaip rusas reikalavo už
partijai. Derybos su Tami neduo- • Vedamasis nurodo, kad AdamTeherano radijas paskelbė, kad
grasinti .streikais
da rezultatų, nes ši grupė atskilo. kus gryno oro ir švaraus vandens sienietiško alaus. Ji jam pasakė,
kad tokio alaus ji parūpintų, jei
sušaudyti dar 27 revoliucijos prieVaršuuo.; — Lenkijoje nuo ko- nuo nacionalinės religinės parti- biznyje dirba jau daug metų. Jis rusas mokėtų amerikietiškais do
Popiežiaus sveikata kasdien stiprėja
M J <L Ų ri 2 rnii U i aU rS M f a J v ° m ^ - ™*uvo diifaniy pramo- los ir jos nariai nesutinka būti su 10 m- buvo EPA administrato leriais, kas rusą labai užgavo.
ne, 3 San mieste prie Kaspijos, n e s n e ^ a u m ^ j . ^ a u š i a ' atskilėliais viename kabinete,
riaus Chicagoje
pavaduotojas.
neramumų, streUcų tačiau sią.
Vietnamui
trūksta užsienio
< , a v 3 : t M l , c a1l
Vatikanas. — Popiežius Jonas ra infekcijos, dėl kurios galėtų pa juros m vienas — Tabnze. Šie su- savaitę
streiku pagrasino valsty-i — Praėjusį savaitgalį Salvado- Per tą laiką jis pasirodė kaip tu valiutos, o sovietų kariai, jūrei
Paulius II-sis sudarė 15 asmenų kilti kūno temperatūra- Širdies Į šaudymai pakėlė per 16 dienų nu- • binės aviacijos LOT darbininkų i re smurto veiksmuose žuvo 53 rįs nugarkaulį, atsidavimą gamtos
viai ar naujų bazių statytojai va
komisiją, kuriai pavesta išspręsti veikimas ir kraujo cirkuliacija yra žudytų iraniečių skaičių iki 135.
priežiūros etikai, užsispyrimą ir
1 profesinė sąjunga, kuri priklauso j žmones.
liutos neturi- Vietnamo vyriausy
Vatikano ° finansinę krizę. Dar patenkinami, virškinamojo apa
kaip kovoti su pramoJau buvo žinoma, kad kairių "Solidarumui"- Visuose aerodro-j —Britų parlamente buvo svars- sugebėjimą
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buvo paskelbta, kad biudžetui dra ligonio sveikatos būklė pa Khalk) veikla labai gyva Gilano
! klausimas. Riaušėms
dai
bus
nutrauktas
darbasPro-'
nuraminti
. visuomenės
. . , naudai
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>as- Pro- klausimas. Riaušėms nuraminti globėjais. Jis
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... .jau 17-koj
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gresia 20 mil. dol- deficitas, ku laipsniškai gerėja. Gydytojų biu provincijoje, prie Kaspijos jūros.
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Svečiams
iš
uzris ateities metuose gali didėti. letenį pasirašė devyni Švenčiau Cia Rasht mieste, skelbia valdžios j j įgyvendinti "darbininkų savi-; kurių 270 sužeista, sudeginta 150
a
Toliau laikraštis rašo, kad In-1 s i e n i o sįūIomos ekskursijos į DaNors smulkmenos neskelbiamos, sios Jėzaus Širdies katalikų uni radijas, nežinomi piktadariai nu- • valdą" Kada "Solidarumo" sky- j namų. Liverpulio policijos vadas j dianos
gubernatorius Robert Orr
italų laikraščiai rašo, kad šių me versiteto medicinos fakulteto pro šovė provincijos generalinį guber- j „us pasiūlė lėktuvų linijos direk- pasakė, kad ateityje bus panaudo- i siūlo savo žmogų — Albert Kend- lato kalnus, Halongo įlanką,
turistai gali susipažinti su istori
tų Vatikano deficitas siekia apie fesoriai.
natorių ir jo įstaigos tarnautoją. t o r j u ^ v o kandidatą Bronislavą tos guminės kulkos.
j riek, kurio patyrimas yra visai niais šalies paminklais. Ypač siū28 mil. dol.
Baigdamas, Vatikano spaudos Vyriausybės atstovas Nabavi pa-; Klimaszewskį, transporto minis—Rytų Vokietijos spauda vėl j priešingas, nes jis buvo Monsan- j j o m a ^ 5 , ^ buvusio karo mūPaskirtoje komisijoje, kuri sus- direktorius pabrėžė, kad tiktai tvirtino žinią apie šį naują aten- j t e r jj a jį a tmetė.
sustiprino Lenkijos įvykių kritiką, to chemikalų bendrovės saugu- Į §iu v] - etas Kol kas užsienio svečiai
sirinks ateinantį pirmadienį, yra oficialūs biuleteniai yra tikri in tatą, sakydamas, kadI iki preziden-, T r e č i a d i e n i 1 0 ^ turi prasidė Nuo lenkų komunistų vadų pri- mo ir aplinkos apsaugos superin- < Vietnaman nesiveržia, tačiau rudu JAV kardinolai: Philadelphi- formacijos apie §v. Tėvo sveika j o rinkimų, liepos 24 d. smurto!tffc u Q S t ų d a r b i m n k u įspėjamasis klauso ne tik Lenkijos nepriklau-1 tendentas. Gubernatorius Orr ne s u ^ajjtjus čia vis auga.
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• būklę
' •šaltiniai.
• uVisos u
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„ • teisių gynybos organizaaja AmKomisija glaudžiai bendradar tų būti paskleistos, nėra vertos, s m ūgi s Amerikai. Rinkimai atves d e s į i u a t ^ n i1m u
schland".
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' „ buvo
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stoT
Gydytojų grupė popiežiaus Jo
del javu pardavimo kacijos liniją.
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-sakydamas,
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ko
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perėmus
prezidentę
Peron
no Pauliaus II sveikimo eigą se
— Teroristai Italijoje nužudė sias kandidatas vadovauti regio valdžią. Pačios Vietnamo vyriau
reikalinga nafta
Washingtonas. — 2emės ūkio
ka su atsargiu optimizmu. Iš pa
chemijos
įmonės direktorių Giu- no ištaigai taupiai, paprastai, at sybės apskaičiavimu, 1980 m.
New Yorkas. — JAV biznio pa Buenos Aires. — Argentinos teis 'sekretorius John Block pareiškė
skelbto oficialaus gydytojų biule
seppe
Taliercio,
pagrobtą gegužės siekdamas gerų vaisių.
rugsėjo mėn. tose stovyklose bu
kad dar šį mėnesį bus
tenio paaiškėjo, kad ligos simp saulį sukrėtė žinia, kad chemika mas paleido iš namų arešto būvu-, spaudai,
20
d.
radėt
lų
bendrovė
E.
I.
du
Pont
de
Ne
vo
20,000 žmonių. Manoma, kad
sią
Argentinos
prezidentę
Izabel
|
P
fs
derybos
su
Sovietų
Sąjun
tomai — kaip temperatūros paki
del
avu
ardavimo
—'Amerikos automobilių ben
mours
sutiko
perimti
devintą
di
internuotų
skaičius yra žymiai
Martinez
de
Peron.
Jos
•
*
*
*
*
*
P
Birželio
limas, uždegimas dešinėje pliaumenes
drovės paskelbė, jog birželio mėn.
džiausią
naftos
bendrovę
Conoco,
didesnistai
pareiškė,
kad
ji
greit
išvažiuos
i
'
J
"
susitikimai
su
sovieros ir plaučių pusėje — priklausė
t u
Londone. Jiems pra- naujų automobilių pardavimas
nuo vadinamo cytomegalovirus, išleisdama 7.3 bil. dol. Šių dvie į Panamą ar į Ispaniją. Nors nie- j neštaatstovais
kad
jų
bendrovių
susijungimas
pada
ko nebuvo skelbta, Peronienės Į
>
J A V S a i s m «tais su- vėl nusmuko ir siekė 1958 metų
su kuriuo kovoti medicina dar ne
— Prezidentas Reaganas su
tlnka
parduoti sovietams iki 6 mi- skaičius. Kiek pagerėjo Chrysleturi tikrų tiesioginių priemonių. rytų Du Pont septintu didžiausiu pasirodymas teisme sutraukė d i - 1
viceprezidentu
Bushu, sekretorium
rio automobilių paklausa. Impor
Virusai paprastai yra nugalimi, JAV pramonės milžinu tuoj po delę žmonių minią, kuri šaukė n*** metrinių tonų kviefių ir tuoti automobiliai toKau buvo
Haigu ir kitais aukštais pareigū
kovojant su ligos simptomais. Ka Fordo automobilių bendrovės.
"Isabel". Ji toliau lieka peronis- kukurūzų. Dabar galiojanti sutar grobstomi ir pasiekė 28.4 nuoš.
nais svarstė Artimųjų Rytų pa
Conoco bendrovę bandė per tų partijos siekimo simboliu Ji tis baigiasi rugsėjo 30. Jei nauja
dangi viruso iššaukta infekcija
dėtį ir išklausė specialaus pasiun
Amerikos automobilių rinkos,
yra lengvo pobūdžio, gydytojai imti kanadiečiai — Seagram perėmė prezidentūrą po savo vy sutartis iki to laiko nebus pasira
tinio Habibo raportą.
— Ispanijoje baskų teroristai
tikisi ją greitai nugalėta. Gydymo bendrovė, tačiau Du Pont pasiū ro Juan Domingo Peron mirties šyta, sovietai galės gauti dar dau
vėl nušovė armijos ir civilinės
pastangos jau yra davusios gerų lė geresnes sąlygas- Anksčiau iši 1974 liepos 1. Nors ji nebuvo to giau javų, pareiškė sekr. Block.
KALENDORIUS
ro
Texaco
bandymas
susijungti
gvardijos du tarnautojus, šiemet
rezultatų: Sv. Tėvo kūno tempe
kia populiari, kaip jo pirmoji žmo
nušauti jau 27 ispanai valdinin
ratūra jau normali, uždegimas su Conoco.
Liepos 8 d.: Eugenijus, Priscilė,
na Evita, teismas atėmė jai teisę
—Washingtone lankosi Ispa
plaučių srityje sumažėjo. Ligonio
Tauragis, Danga.
sakyti kalbas ar kandidatuoti į nijos užsienio reikalų ministras kai.
temperatūros pakilimo priežastis
— Valstybės departamentas at
Liepos 9 d.: Audaktas, Veroni
— Turkijoje, Istambulo mieste valstybines tarnybas. Kaip žino Jose Pedro Perez Llorca. Vyks
buvo dešinėje pliauros ir plaučių iš sovietų Bolšoj baleto grupės pa ma, Isabel buvo kabareto šokė ta derybos dėl naujos JAV karinių sisakė komentuoti žinią, kad JAV
ka, Gertautas, Vida.
pusėje pasireiškęs uždegimas. Už bėgo 26 metų balerina Galina ja ir Peroną susipažino Panamoje. bazių sutarties. Senoji sutartis bai vyriausybė jau daug metų palai
Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:27.
degimas greitai sumažėjo, panau Chursina. Ji paprašė JAV konsu Kai jis tapo Argentinos preziden giasi rugsėjo 21 d. Ispanija už ke- ko neoficialius ryšfus su Palesti
Valdas Adamkus, Viduriniųjų Vakarų
ORAS
dojus atitinkamą gydymą. Visi late politinio prieglobsčio. Ji pase tu jai teko viceprezidento vieta, turias karines bazes yra gavusi iš nos Laisvinimo organizacijaaplinkos apsaugos įstaigos administra
klinikų tyrimų duomenys patvir kė Nurej""o, Makarovos, Baryš- o vėliau —prezidento. Iš šios po i JAV apie 1.4 bil. dol. šį kartą is- — Filipinuose daug žalos pa
Karšta, tvanku, laukiama pertoriaus pavaduotojas. "Sun Times
tina, kad atentato metu sužeisto nikovo, Panovo, Rogozinos, Go- zicijos prieš penkerius metus ją,panai siekia dar didesnės kom- darė tropikų audia "Kelly". Žu ragina vyriausybę paskirti Adamkų vy kūnijos, temperatūra dieną 90 L,
je ir operuotoje vidurių srityje nė- dunovo, Kazlovų pėdomis.
riaušių administratorium.
naktį 75 L
pašalino kariuomenės perversmas, pensacijos.
vo 14 žmonių.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus Ujo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

LAUŽAS SKAUČIŲ
STOVYKLOJE
Stovykloje yra maloniausia
valanda gražiai ir naudingai
išgyventos dienos pabaiga.
Prie laužo ugnelės linksma
malonu. Pradžioje net triukš
minga. Po truputį mergaitės
aprimsta. Tą laiką galima
išnaudoti pašnekesiu skautiš
kais įstatais ar tėvynės meile
pagrįsta tema. Dainų, pasakų,
legendų inscenizacijos sutvir
tina skaučių tautinę sąmonę.
Laužo programos gale praveskit tėvynės valandėles ir užbai
kite malda. Gerai parinkta
laužų programa tai puiki
priemonė skaučių tautinei dva
siai ugdyti. Vadovės, prieš
vykdamos į stovyklą, turi gerai
apgalvoti savo laužų turinį,
kad galėtų mergaitėms duoti
idėjų vaidinimams. Pasitikėti
vien jų kūryba ir supratimu
negalima, nes jos dažnai nesu
vokia, kas netinka vaidinti.
Tragiškiausia, jei skautės,
ieškodamos juokui sukelti
temų, pavaidina šaržuodamos
tai, kas kitam yra šventa. Gali
ma daug tuo reikalu rašyti, bet
šį kartą pasitenkinsiu pasta
ba, nešaržuokite mūsų kaimie
čių (jei vyras, tai būtinai gir
tas, jei moteris — tai kvaila, jei
senė ar senis — tai besme
genis, apdriskęs). Tai neleis
tini dalykai. O tai gali atsi
tikti, jei jūs nepatikrinsite
savo mergaičių kūrybos besi

ruošiant
laužui. Negalima
vaizduoti prie laužo dvasiškių
ar vienuolių. Mūsų liaudis ir
religija yra gražiausių jausmų
šaltiniai.
Nevykę skaučių pasiro
dymai prie laužo kompro
mituoja ne tik vaidinančias
skautes, bet visą skaučių sąjū
dį, kuris vadina save auklė
jamuoju sąjūdžiu. Iš pagarbos
kitoms tautoms ir religijoms
netinka vaidinti parodijas,
pvz. su mahometonais ir kt.,
nes vaikams niekad neužteks
jautrumo atvaizduoti gražiai
kitų tautų ar religijų žmonių
jausmus.
Skautybė reikalauja tobuly
bės detalėse, pasišventimo
kiekviename darbe. Tuo pačiu
suprantama, kad ji reikalauja
tarnavimo Dievui ir Tėvynei ir
Artimui, kas ryškiausiai turi
pasireikšti stovykloje.
Tik tuomet jūs sukursite
tikrą skautišką dvasią sto
vykloje, kuomet sugebėsite
išryškinti krikščioniškąjį ir
tautinį elementą. O tai tikrai
padarysite, jei iš anksto rimtai
apie tai pagalvosite. Jei jūsų
sieloje tvirtai išbujos tie du
pradai, tai jie spinduliuos iš
jūsų sielos ir persiduos jūsų
skautėms, nes krikščioniška ir
tautinė dvasia bus persisun
kęs visas stovyklos oras.
vyr.skt. dr. D. Kesiūnaitė

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto

2aidimai Senpilės suvažiav ime

SAVAITĖ LITUANISTIKOS
SEMINARE

Nuotr. V. Bacevičiaus.

Seminaro dalyvius sveikino
ir dovanas įteikė LSS Tarybos
pirmininkas s. fil. S. Miknaitis. Sveikino vid. Rajono vadas
v.s. Z. Jaunius. Studentų var
du atsisveikino ir lektoriams
korteles įteikė Virginija Juodišiūtė.
Paskutinį kartą susirinkę
vėliavų aikštėje nuleidome
vėliavas, sugiedojome himną.
Sustoję į ratelį, susikabinę
rankomis,
sudainavome
„Lietuva brangi" ir „Iki
pasimatymo" Il-me Litua
nistikos seminare.
D.E.
SEMINARO
REIKALU

Š.m. birželio 20-27 dienomis pasipuošę skautiškomis unifor
„Gintaro" vasarvietėje (Union momis skubėjo į paskutinę
Pier, MI) įvykęs pirmasis LSS paskaitą, kurios pabaigoje dr.
Lituanistikos seminaras jau T. Remeikis davė mažą klau
praeityje.
simų egzaminą.
Patikrinę
Seminaras tęsėsi tik vieną atsakymus, sužinojo kiek kur
savaitę, bet pirmasis žingsnis santai suprato apie Lietuvos ir
tvirtas ir įrodė, kad šitokių lietuvio padėtį pokario metais.
seminarų mums reikia ir atei
Artinasi Lituanistikos
tyje.
seminaro uždarymo laikas.
Seminaro metu nebuvo nei Visi nuliūdę, nes reikės tuoj
viską mokančių, nei nieko
išsiskirti. Kyla klausimas, ar
nemokančių; nebuvo nei kartų LSS sekančiais metais vėl su
atotrūkio, buvo tik viena ruoš seminarą?
darni šeima: dvylika studentų,
Seminaro vadovybė buvo
Su džiaugsmu skaitome mū
keturi lektoriai ir dvi seminaro padavusi atsakyti studentams sų spaudos puslapiuose taip
organizatorės.
8 klausimus, o lektoriams 6 puikiai pasisekusio seminaro
Jau pirmą vakarą visiems klausimus Seminaro uždary a t g a r s i u s . Didelė padėka
buvo pasakyta, kad šiame mo metu buvo perskaityta priklauso šios idėjos pirmū
seminare laikysime*trijų daly klausimų suvestinė, iš kurios nams, kurie nugalėjo įvairius
kų: punktualumo, vengsime paaiškėjo: 1. Apie seminarą sunkumus ir šią kilnią mintį
privačių vakaronių bei išėji dauguma sesių ir brolių sužino taip sėkmingai įgyvendino.
mų, darbą pradėsime nuo pir jo ne iš vadovų, bet iš mamy Tačiau, jei panašūs kursai bus
mos dienos ir visi kartu.
čių, tetos, laikraščio, seminaro kartojami ateityje (kas turėtų
Rytais visi kėlėsi be švilpu viršininkės. Iš savo tunti- tapti tradicija), norėtųsi, kad
ko, į paskaitas nevėlavo ir vak- ninkų sužinojo tik 2, viena iš kaip galima daugiau skau
rais ilgai „vakarojo, t.y. visi Rajono vado.
tiškojo jaunimo galėtų jais
kartu ruošė lektorių užduotus
Įdomiausias k u r s a s buvo: pasinaudoti.
darbus. Vos spėję raštu atlikti pokario Lietuvos istorija — 5,
Siūlyčiau ateityje į lituanis
pratimus, atsakyti klausimus, lietuvių kalbos kultūra — 2, tikos
seminarus
priimti
parašyti
korespondencijas, vientisinis sakinys — 2, visi šešiolikamečius ir septy
tuoj pat žodynais apsikrovę kursai lygiai įdomūs — 2, niolikamečius, jei tie jaunuo
skubėdavo skaityti pokario iškalba — 1.
liai jau yra baigę aukštesniąją
Lietuvos istorijos kuraO skai
Sunkiausias k u r s a s buvo: lituanistinę mokyklą ir turi
tinius, kad sekančios' dienos pokario istorija — 5, lietuvių k. brandos
atestatus. Reikia
diskusijose galėtų pasisakyti. kultūra — 5, vientisinis saki manyti, kad atsirastų didesnis
O kas sekančiai dienai turėjo nys — 2.
skaičius kursantų, nes daug to
paruošti kalbėjimo praktikai
Naudingiausias
k u r s a s amžiaus jaunuolių vasaros
penkių minučių savo pasirink buvo: pokario Lietuvos isto metu negali (be aštuoniolikos
ta tema kalbą — prakaituoda rija — 4, lietuvių k. kultūra — metų) gauti darbų ir daug lais
vo dar ilgiau.
4, vientisinis sakinys — 2, vo laiko praleidžia labai
Viena sesė pareiškė, kad dainavimas — 2.
nenaudingai.
anksčiau niekad nevartojusi
Ar važiuočiau s e k a n č i a i s
s.fil. Ritonė Rudaitienė
žodyno, o seminare žodynas metais? Taip — 10, nežinau
SAVAITGALIO
tapo pagrindinis žinių šalti kokie kitų metų bus planai — 2.
STOVYKLAUTOJAI
nis. Reikėjo patikrinti tiek
Grįžus į s a v o vienetą
daug pamirštų žodžių prasmę, p a s k a t i n s ir k i t u s pasinau
Chicagos, Clevelando,
teisingą kirtį bei surasti isto doti šiuo s e m i n a r u — Detroito ir Omahos skautai ir
rijos skaitiniuose
sutiktus 12. Lektorių
a t s a k y m a i : skautės, kurie numato Rako
retus ir nežinimus terminus.
sutikęs dėstyti k u r s ą tikė stovyklavietėje
vyksiančioje
Per kalbėjimo praktiką buvo jausi? — Sutikau ir sąlygų rajoninėje stovykloje sto
papasakota daug įdomių daly nestačiau. Neturėjau jokių vyklauti tik savaitgaly (liepos
kų, o taip pat patirta, kad lūkesčių.
16-18 d.), atvykę tuoj prisistato
keikvienas pasakotojas kitaip
Atvykęs r a d a u ?
Gerai stovyklos vadovybei: mer
reaguoja, juda, mosikuoja bei motyvuotus studentus, nors gaitės ir moterys — Seserijos
vartoja įvairius žodelyčius... labai nelygius kalbos ir isto stovyklos, o vyrai ir berniukai
Tai buvo puiki praktika vi rijos žinojime. - Radau turin — Brolijos.
siems. Lektorius kun. J . čius gerus pagrindus, kuriuos
Savaitgalio stovyklautojai
Vaišnys patarė vadovams reikia stiprinti.
privalo atsivežti uniformas,
iškalbos valandėlę įvesti ir
Mano d ė s t o m o d a l y k o įsiregistruoti ir įsijungti į sto
savo sueigų metu.
studentų s u p r a t i m a s buvo? vyklos
programą,
laikytis
Ju
lygis
nevienodas,
bet
visi
nurodytų
taisyklių.
Užsi
Ir
taip
septynias
dienas,
Los Angeles vyr. skautės stovykloje. Iš k.: Vilija Variakojytė,
suprato
dėstomąjį
dalyką.
Šis
r
e
g
i
s
t
r
a
v
u
s
,
p
a
k
l
ū
s
tama
neišskiriant
nei
sekmadienio,
Laima Steikūnaitė, Daina Petronytė, Regina Stančikaitė ir
istorijos
kursas
davė
supra
stovyklos
tvarkai
ir
iki
išsidrauge
su
lektoriais
buvo
dir
Audronė Bužėnaitė.
timą,
kas
vyko
pokario
Lietu
registravimo
iš
stovyklos
rajo
bama
kasdien
po
7
vai.
ir
dar
Nuotr. Marytės Stočkutės.
no be vadovų žinios negalima
po 4 vai. pamokų ruošimo, kas voje.
Šio
s
e
m
i
n
a
r
o
į
v
e
r
t
i

išvykti. Tvarkos nesilai
liais ir aiškiai užrašytu savi sudarė po 11-12 darbo valan
KALIFORNTECIAI
ninko vardu, pavarde ir tuntu. dų. Kiekvienas seminaro daly nimas? Viskas vyko geriau, kančius stovyklos vadovybė
KVIEČIA
Mergaitės pavardes rašo lietu vis pasisakė, kad vienos savai negu tikėjausi. Verta šią inicia turi teisę pašalinti.
Brolius ir seses kviečiame į viška forma, kad nebūtų laiką tės seminaras per trumpas, tyvą tęsti.
LANKYMASIS
Ir s e k a n č i a i s m e t a i s su
ir
į t a m p ą kad į seminarą reikės dar bent
Los Angeles Ramiojo Vande g a i š i n a n č i o
STOVYKLOJE
nyno rajono skautų,-čių 30 sukeliančio susimaišymo dėl kartą grįžti. Kiekvienas paju šiais s t u d e n t a i s vykčiau
Tėveliai ir svečiai yra
to, kad mažai dar žino apie padirbėti? Mok. J. Masilionis
metų sukaktuvinę stovyklą vyriškai užrašytos pavardės.
maloniai
kviečiami liepos 17 ir
dabartinę
Lietuvos
padėtį,
kad
ir
kun.
J.
Vaišnys
atsakė
taip,
„ R a m b y n a s " , kuri įvyks
Stovyklon
autobusais
18
d.
aplankyti
JAV Vidurio
pamiršę
nosines,
daug
prisi
dr. T. Remeikis ir muz. F.
„Rambyno"
stovyklavietėje išvykstame šeštadienį, liepos
rajono
stovykloje
Rako sto
San Bernardino kalnuose š.m. 11 d. Prie Jaunimo centro rinkę svetimybių, barbarizmų; Strolia tiki, kad teigiamai
vyklavietėje
stovyklaujančius
rugpjūčio 1-16. d. Dėl infor renkamės 7 vai. ryto. Su savi sužinojo, kiek daug turime laikas susiklostys ir galės tęsChicagos, Clevelando, Detroi
macijų kreipkitės: v.s. Eugeni mi pasiimam sumuštinį ir ką gražių senovės liaudies dainų, tl.
•;•_
jus Vilkas, 23912 Via Onda, V nors atsigerti, nes pakelyje kurios tinka laužų pasirody
Kitos p a s t a b o s :
Tokią to ir Omahos skautus ir skau
mams,
kiek
daug
turime
naujų
alencia, CA. 91355.
seminaro idėją reikėtų būtinai tes, įspėjame, kad pagal Michibus stojama, kad gamtoje galė
—
literatūrinių
dainų...
tęsti, nes kas padaroma litua gano valstijos stovyklavimo
tume
u ž k ą s t i ir
kojas
Penktadienio vakare links- nistinėse ir
aukštesnėse r e i k a l a v i m u s , s t o v y k l o n
pamankštinti.
Autobusan
pasiimame miegmaišį ir vieną mavakaris, vakaronė, laužas. mokyklose ar institutuose per negalima atvežti šuniukų ar
STOVYKLON
Programą pravedė visi stu metus, čia buvo padaryta per kitų naminių gyvuliukų. Taip
nedidelį lagaminėlį.
VYKSTANTIEMS
pat stovyklautojams negali
dentai: vieni kalbėjo, kiti vaidi trumpą valandėlę.
ŽINOTINA
Iš stovyklos grįšime liepos no, dar kiti pravedė dainas. \
Po šios suvestinės visiems ma atvežti maisto produktų.
MM
Chicagos skautai ir skautės 25 d. Išvyksime 11 vai. ryto, o programą buvo įpinta iškal ten esantiems buvo aišku, kad • M M
Advokatų Draugija
vykstą rajoninėn stovyklon Cbicagoje prie Jaunimo centro bos valandėlė, kurios metu sekančiais metais bus antra
„Rakąs 25", privalo stovyklon būsime tarp 5-6 vai. vak. Auto kiekvienam lektoriui buvo duo sis LSS Lituanistikos semi VALDEMARAS BYLATTIS
vežamus daiktus atgabenti į busas su daiktais iš stovyklos ta tema atlikti kalbėjimo naras, ir jau dvįįejų savaičių.
•
anksčiau. Tėveliai praktiką. Šis linksma vakaris
Jaunimo centrą ketvirtadienį atvyks
Sekė studentams pažymėVINCAS BRBGYS
atvykti
nurodytu — laužas parodė, kad mokama
— liepos 9 d. tarp 7-9 vai. vaka prašomi
mėjimų
įteikimas.
Atsi 2458 W. 69th St., Chicago, TJL
ro. Visi daiktai turi būti pažy laiku pasiimti iš stovyklos dainuoti, mokama
sukurti sveikinta su lektoriais, įteik
V U teL 77840M
mėti išsiuntinėtame laiške grįžtančių skautų.-čių ir jų pasirodymus, juos atlikti.
tos dovanos ir pridėta čekis už
Valandos
pasai suattartat
nurodytos spalvos kaspinė- daiktų.
Šeštadienio rytą
v i s i „benziną"
sjsjsjsjsjsjsjsjsjBjsjMsąsjsjMSjsjsjBSjsjĮpą

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiskais dol.)....
Kanadoje (U.SA. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

V2 metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

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

APLEISTAS
GERADARIO KAPAS

čių ruošiantis stovykloje iškil
mingai minėti 25-tus Rako
stovyklavietėje stovyklavimo
metus, Chicagoje, Rako kapas
iki šiol apleistas, žolele apau
gęs. Nepareigingumas ar
nesusipratimas? Tikimasi, k a d
įsipareigojimas bus tęsiamas
ir toliau ir geradariui bus paro
dyta nors minimalinė pagar
ba pasodinant gėlių ant jo
kapo, o rudenį padedant dirb
tinų gėlių vainiką.

Lietuviams
skautams
stovyklavimui savo ūkį pave
dęs vaistininkas F. Rakąs ir
žmona ilsisi Chicagos Lietu
vių Tautinėse kapinėse. Jo
kapą, rotacine tvarka, yra
pasižadėję tvarkyti keturi
Chicagos skaucių.-tų tuntai.
Praėjusiais metais kapas buvo
apsodintas gėlėmis, bet šie
met, skautams už dviejų savai

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

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

issky/f*

DR. IRENA KURAS
Tol. ofiso H E 4 5 8 4 9 . r«z. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJA IR C H I R U R G E
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 4 3 4 West 71st Street
3200 W 81st Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v p.p.
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239 2 9 1 9
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

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

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Specialybė v i d a u s ligos
2 4 5 4 West 7 1 s t Street
Tel - GR 6-2400
Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir ( 7 1 mos ir Campbell A v e . k a m p a s )
7 9 antrad ir penkt iO-4 šeštad 10 3 vai Vai pirmad antrad . ketvirtad ir oerikta'cT'
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 742-0255
Namu 5 8 4 5 5 2 7
OPTOMETRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street

DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
.-».*
Elgin. III. 6 0 1 2 0
Vaiandos pagal susitarimą.

Tel 372-5222. 236-6575

DR. A. B. 6LEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 5 8 9 3
S p e c i a l y b ė Akiu ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
1 1 1 N 0 WABASHAVE.

O f i s o t e l . — 582-0221

DR. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS

DANTŲ GYDYTOJA
8 1 0 4 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
v a l a n d o s pagal susitarimą

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 8 4 4 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

*

Valandos pagai susitarimą

. -

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba l i e t u v i š k a i )
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lertses"

2618 W 71st St - Tef 737 5 1 4 9
6132 S Kedzie Ave Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

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

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

1 4 0 7 So. 4 9 t n Court. Cicero. III
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

DR. IRENA KYRAS

Vai pagal susitarimą Uždaryta t r e č - — -

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTAT0 C H I R U R G I J A
2 6 5 6 W 6 3 r d Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
Ofiso tel. 434-2123. namu 4 4 8 - 6 1 9 5 ' * !

DR. V. TUMASONIS

"""

CHIRURGAS
2 4 5 4 West 71st Street
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

DANTŲ GYDYTOJA

Ofs tel 586-3166: namu 381-3772

2659 W 59 St. Chicago
476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč
ketv 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai
T e f REIiance5 1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytoias
3 9 2 5 West 59th Street
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sėst
uždaryta

DR. PETRAS 2LI0BA
6745 Vest 63rd Street
Vai pirm , antr ketv ir p e n M
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą..
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Kovoje dėl švaros —

VATIKANAS IR KINIJA

REIKALINGA
Būdinga, kad lietuviai turi
daug patarlių ir priežodžių,
kuriose atsispindi šviesi liau
dies išmintis. Viena tų patar
lių: nespiauk į vandenį, nes
pats turėsi jį gerti, atrodo,
seniau buvo suprantama kaip
netiesioginis
įspėjimas
nekeršyti.
Tačiau šiandien, ypač mūsų
tautiečiams gyvenantiems
JAV-bėse tinka net ir tiesio
ginė tos patarles prasmė. Iš
tikrųjų vienas didžiausių šio
krašto rūpesčių dabar ir yra
vandens ir bendrai gamtos
švarumas.
Didžiulė pažanga technolo
gijoje pareikalavo ir daug
aukų. Viena didžiausių aukų
tapo g a m t a ir aplinkos
švarumas.

APSAUGA

Neseniai spaudoje pasirodė
susirūpinusių balsų dėl oro
užteršimo įstatymų. Pasirodo,
kad yra projektas The Clean
Air Act įstatymą padaryti ne
tiek griežtą oro užteršimo' at
žvilgiu. Liepos 1 d. „New York
Times" laikraštyje korespon
dentas Philip Shabecoff net
nuogąstavo, kad pagal naują
projektą „oro užteršimas nebus
pakankamai griežtai reguliuo
jamas ir tai gali tęstis nenu
matytą laiką".

Visas pasaulis yra ne
paprastai susirūpinęs, kaip
apsaugoti gamtą nuo užter
šimo. Gautomis giminių žinio
mis ir net viešoje spaudoje
paminimais nusiskundimais
grindžiame savo tvirtinimą,
kad ir okupuotoje Lietuvoje
užteršimo problema yra labai
aktuali.

Pasirodo, kad naujas oro už
teršimo projektas yra labai
kontraversalus ir reikalaująs
ilgų diskusijų. O birželio 22
dienos „The Wall Street Jour
nal" laikraštyje
korespon
dentas Andy Pasztor teigia,
kad naujo įstatymo pravedimą sulėtins ir naujoji EPA
įstaigos viršininkė Anne Gorsuch, kadangi ji ir jos padė
jėjai turi labai mažai patyrimo
gamtos švaros
palaikymo
srityje.

Labai daug kur nusiskun
džiama, kad dėl nepaprastos
chemikalų gausos vartojimo
Lietuvos upėse ir ežeruose
išnyko vėžiai ir kai kurios žuvų
rūšys.
Anglų
žurnale
,,The
Economist" europiečiai skun
džiasi įvairiomis
vandens
užteršimo Europoje prob
lemomis. Štai, anglai yra nepa
tenkinti, kad kita dalis Bend
rosios Europos ekonominės
rinkos valstybių nori įvesti per
daug griežtus vandens svari
nimo kontrolės reikalavimus.
Britai mano, kad jų krašto
upės yra mažiau užteršiamos ir
todėl pati kontrolė turėtų būti
ne visoms Europos upėms
viena bendra, bet atskira kiek
vienai valstybei. Jie teigia, kad
pvz. Anglijos upių užteršimą ir
švaros laipsnį yra lengviau nu
statyti negu, sakykime, Duno
jaus ar Reino upių, kurios teka
per eilę valstybių. Todėl nusta
čius vienodą švaros standartą
visos Europos upėms nukentė
tų paskiros valstybės (žiūr.
,The Economist", birž. 27 liepos 3 d. numeryje, 96 p.).

Mums šiandien yra daug
aktualesnė šio krašto švara. Ži
nia, čia užteršimo — galybes —
sutinkame įvairiausiose gy
venimo srityse: mes skundžia
mės pornografiniu šiukšlynu,
klestinčiu mokyklose, spau
doje ir televizijoje; mes esame
sistema; mus kamuoja per
daug rodomos laisvės valsty
bės ekonominio gyvenimo
tvarkyme ir pagaliau mes
piktinamės
„amerikietiškų
miestų" nešvarumu (kiek daug
kartų teko girdėti mūsų
teigimą, ypač grįžus iš Eu
ropos, kokie švarūs yra to
kontinento miestai, palyginus
su amerikietiškaisiai8>.
Taigi gyvename prišiukšlin
tame krašte, bet užtat ir pa
čiame laisviausiame visam
pasauly. Nėra abejonės, kad
viena pagrindinių užteršimo
problemų ir yra ta didžioji
demokratinė laisvė.
Kovoje prieš gamtos užter
šimą ir šis kraštas turi daug
įstatymų, taisyklių ir įstaigų.
Mes, pavyzdžiui, džiaugiamės,
kad vidurinių vakarų rajono
švaros viršininkas yra mūsų
tautietis V. Adamkus. Tai
labai svarbus postas. Mat,
Environmental
Protection
Agency (EPA) įstaiga yra
nepaprastai svari šios apylinkės gyvenime dėl didžiulės
industrijos susikoncentravimo. Be to, čia pat yra ir
Didieji ežerai, kurių švara turi
įtakos visam kraštui.

Vis dėlto negalima būtų kal
tinti ar nuteisti kurį nors pa
skirą valdininką dėl mažesnės
gamtos švaros priežiūros.
Didžiausiąja mažesnių su
varžymų gamtos švaros ap
saugoje priežastimi tenka
laikyti naująjį Vidaus reikalų
sekretorių James Watt.
Jei tikėti birželio 29 d.
„Newsweek" žurnalo analize,
naujasis sekretorius, atrodo,
nulems visą šio krašto gamtos
apsaugos situaciją. Žurnalo
nuomone Watt nėra gamtos
mylėtojų draugas. Jam prie šir
dies yra daug artimesni žmo
nės, kurie valdo ir yra tiesiogi
niai suinteresuoti energijos
krizės išsprendimu.

„negali būti Kinijos dvasiš- rimas buvo padarytas po to,
kijos ir tikinčiųjų paken kai vysk. Tang papasakojo
č i a m a s " . Toliau sakoma: tokį epizodą.
Išlaikytas 22 metus kalė
„Šventasis Sostas visuomet
buvo priešingas kinų tautai, jime, buvo paleistas 1980.VI.9.
panaudodamas visokius sub- Tų pačių metų spalio 8 d. jis
versijos būdus, sabotuodamas buvo nugabentas į vieną susi
naująją Kiniją. Išlaikyti Kini rinkimą, kuriame dalyvavo
jos nepriklausomybę, neliečia kunigai, vienuolės ir valdžios
mumą ir integralumą, be to pareigūnai. Susirinkimo pirmi
Kinijos
Bažnyčios vien ninkas pastatęs susirinkimui
tisumą, visa mūsų dvasiškija du klausimus: 1) Ar Kantonui
ir tikintieji turi būti laisvi nuo reikia vyskupo ir 2) ar Tang
Šv. Sosto kontrolės, pati Baž galėtų būti tokiu vyskupu
paskirtas. Susirinkimas vien
nyčia turi būti laisva".
„Naujosios Kinijos" žinių balsiai atsakė teigiamai į abu
agentūra paaiškino, kad toks klausimu. Taigi buvo, kad ir
vysk. Gabjian pareiškimas yra netiesioginis, tam tikras su
padarytas „Katalikų patriotų tikimas ir aprobavimas. Tad
sąjungos", jos administraci kas pasidarė dabar, kad vysk.
nės komisijos ir vyskupų Tang sutiko tokį kiniečių pasi
kolegijos vardu. Taip bandoma priešinimą jo Kantono arki
maskuoti, kad ne Kinijos val vyskupo postui paskyrimui?
džia, bet „kunigai patriotai" Priežastys gali būti dvi: viena,
nenori jokio suartėjimo tarp Kinijos valdžia nori pasi
rodyti pasauliui, kad Kinijoje
Pechino ir Vatikano.
yra laisvė ir demokratija
Tai jau ne pirmas kartas, (visuomenė gali laisvai pasi
kad „Katalikų patriotų sąjun sakyti dėl vyskupo), o antra,
ga" atmeta Šv. Sosto ban tikėtasi, kad vysk. Tang po
dymus užmegzti santykius su ilgo kalėjime „perauklėjimo"
Kinijos tikinčiaisiais. O ir pati prisidės prie „Kinijos patrio
Kinijos valdžia yra tokio pat tinės Bažnyčios". Bet Tang to
nusistatymo: kai vasario mėn. nepadarė.
popiežius, lankydamas Toli
Vysk. Tang atvejis dar la
muosius Rytus, prabilo į
Kiniją, kinų spauda tada biau susilpnins ir taip jau men
kus ryšius tarp Pekino ir Vati
visiškai nutylėjo.
Polemika vyksta ir toliau. kano. Tokie ryšiai iki šiol vis
Šanhajaus dienraštyje „Ap buvo palaikomi diploma
žvalga" pasirodė straipsnis, tiniais kanalais per Kinijos
kuriame paliestas ir kalėjime ambasadą Romoje prie Italijos
laikomas Šanhajaus vys valdžios. Bet Kinijos komu
kupas Ignatius Kung Pin-mei, nistinė valdžia statė savo sąly
suimtas 1956 m. po to, kai pa gas: jei V a t i k a n a s nori
reiškė liekas ištikimas Šv. Sos užmegzti su Kinija artimes
tui. „Apžvalgoje" aprašoma nius santykius, turi nutraukti
Kai popiežius lankė Toli Šanhajaus „katalikų patrio s a n t y k i u s su F o r m o z o s
muosius Rytus, nesiekdamas tų" susirinkimas, kuriame (Taipei) vyriausybe ir jos
Hong Kongo, pasiuntė ten buvo pasmerktas vysk. Tang katalikais, o Kinijos katalikų
valstybės sekretorių kard. paskyrimas Kantono arki Bažnyčiai pripažinti nepri
Casarolį, kad jis aplankytų vyskupu. Esą vysk. Kung Pin- klausomybę atskiro patriar
vysk. Tang ir pakviestų jį mei esąs „kriminalinis išda chato forma. Sąlygos, kurių
atvykti į Romą. Vysk. Tang į vikas", o vysk. Tang yra kaip Šv. Sostas negalėjo priimti.
Romą atvyko šių metų gegu tik tos pačios kategorijos. Jis Tad Kinijos katalikai ir toliau
žės 1 dieną ir tuoj buvo pri praeityje yra padaręs „surkių pasiliko neaiškioje padėtyje,
imtas pop. Jono Pauliaus II. Iš nusikaltimų", o ir dabar tik nu- kurią komplikuoja valdžios
jo popiežius sužinojo, kokia yra duodąs „pasitaisymą", kad remiama ir palaikoma „Kini
katalikų
padėtis
Kinijoje. galėtų ir toliau būti įrankis Šv. jos katalikų patriotų sąjunga",
Mėnesiui praslinkus vysk. Sosto priešingumo Kinijos turinti be Romos sutikimo
Dominic Tang buvo paskirtas atžvilgiu .
paskirtus vyskupus (jų yra
Kantono
arkivyskupu
apie 40), tiesa, teisėtus, bet
(1981.VI.7). Iki tol jis turėjo tik
Toliau minimame dienraš nelegalius. Kai kardinolas
Kantono apaštalinio admi tyje kaltinamas Vatikanas, Casaroli grįžo iš Tolimųjų
nistratoriaus titulą.
kad jis visuomet laikėsi kolo- Rytų, žurnalistams paklau
Sis paskyrimas sukėlė Kini n i a l i n ė s linijos, o pasku sus, kaip yra su tais nele
joje visą audrą. Pirmiausia, tiniais laikais pasižymėjo dau galiais vyskupais, atsakė: „Jei
veikla
Kinijos santykiai su Kinija pasitai
prabilo Kinijos „katalikai pat g e r i o p a
sytų, ir tų vyskupų legalumas
riotai".
Vyskupas Michael skaldymui ir sabotavimui .
būtų
kaip nors sureguliuotas".
Išryškėjus tokioms nuotai
Gabjian, priklausąs „Kinijos
Atrodo,
kad iki to dar labai
Kinijoje,
tikriausiai
katalikų patriotų sąjungai", koms
toli.
žinių agentūrai „Naujoji Kini vysk. Tang negalės grįžti į
Dar keli žodžiai apie vysk.
ja" pareiškė, kad Tang pasky Kiniją, kaip tikėjosi. Kyla
klausimas:
ar
pop.
Jonas
Pau
Tang.
Jis yra gimęs 1908.V.13
rimas Kantono arkivyskupu
lius
II
nepadarė
klaidos,
Hong
Konge, kunigu įšven
yra „grubus įsikišimas į Kini
paskirdamas
vysk.
Tang
Kan
tintas
1941.V.31, nominuotas
jos Bažnyčios reikalus". Vysk.
tono
arkivyskupu.
Tas
pasky
tituliniu Elatea vyskupu, konGabjian nuomone, vysk. Tang

Straipsnyje „Jei popiežius
nuvyktų į Kiniją" (Draugas
1981.111.23), rašėme apie viltį,
kad po pop. Jono Pauliaus II
kalbos Maniloje, kada jis
kreipėsi į kinų tautą, prasidės
Kinijos katalikams naujas
gyvenimo periodas — bent
minimalinė laisvė egzistuoti.
Deja, kaip pastarųjų dienų įvy
kiai rodo, katalikams, ištiki
miems Romai, gali ateiti dar
sunkesnės dienos.
Viskas prasidėjo, kai Kan
tono apaštališkasis admi
nistratorius vysk. Dominic
Tang, SJ, išlaikytas kalėjime
22 metus dėl savo ištikimybės
Šv. Sostui ir popiežiui pra
ėjusių metų birželio mėnesį be
jokių motyvų buvo paleistas ir
lapkričio 5 d. su kinų valdžios
leidimu atvyko į Hong Kongą
gydyti viduriuose turimą vėžį.
Hong Kongo katalikai su
džiaugsmu priėmė „gyvą
kankinį". Lygiai ir popiežius
Jonas Paulius II, sužinojęs
apie vysk. Tang paleidimą,
savo kalboje rugsėjo 7 dieną
yra pasakęs: „Žinia apie iš
laisvinimą garbingo vyskupo
po 22 metų kalėjimo dėl to, —
kaip jis pats pasakė, — kad
liko ištikimas popiežiui, pripil
dė mano širdį dideliu džiaugs
mu, susijaudinimu, dėkin
gumu ir pagarba. Su panašiais
jausmais galvoju apie visus
brofras ir seseris,. kurie, Ūk
dami katalikais, liudija tikėji
mą malda ir religinėmis prak
tikomis,
rodydami
savo
nepalaužiamą prisirišimą prie
Apaštalų Sosto ir apaštalo
Petro įpėdinio".

Watt, nors ir užjaučia, bet
yra priešingas krašto vals
tybinių parkų plėtimui. Jis su
tinka su leidimu didžiosioms
bendrovėms ieškoti alyvos
krašto jūros vandenyse. Jis
yra už spartesnį anglių kasimą
vakarinėse valstijose, kur yra
didžiausia valstybinių parkų
koncentracija.
Kas remia James Watt? To
paties „Newsweek" pravestais
žmonių
apklausinėjimais
daugeliu atvejų patys ameri
kiečiai pritaria jo politikai. Ži
noma, naujasis sekretorius
savo skatintojų tarpe turi
nepaprastai entuziastingus di
džiuosius industralistus. Tai
įvairios alyvų ir anglies bend
rovės. Štai, birželio 30 dienos
„The C h r i s t i a n
Science
Monitor" laikraščio 22-me
puslapyje randame labai Wattui palankią reklamą. Mobil
alyvos bendrovei patinka jo
politika energijos tvarkymo at
žvilgiu, ir bendrovė mus
ragina Watto politiką remti.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
SAULĖLYDYJE
KALBA DOKUMENTAI
L. KERULIS

Pats sekretorius, ir vėl
„Newsweek" pranešimu, jau
ėmėsi ir praktiškų priemonių
padėti energija susirūpinu
sioms bendrovėms. Pavyz
džiui, sekretorius įsakė už
daryti Denverio mieste Office
of Surface Mining raštinę, nes,
girdi, ta raštinė per daug griež
tai prižiūrėjo, kad anglis
kasančios bendrovės vėl atsta
tytų nualintą žemę.
Bendrai gamtos apsaugos
draugai turės vis daugiau
problemų su gamtos apsauga.
Svarbiausia priežastis — ener
gijos resursų bendrovių noras
išspręsti energijos krizę šva
resnės gamtos sąskaiton. Be
to, gamtos apsaugos draugai
turi šiuo metu mažiau bičiulių
ir šalininkų net ir pačiame
Washingtone.
Mūsų tautiečiai ir toliau
turėtų, palaikydami švarą,
gražiai prižiūrėti savo dar
2eliU8 įr pievutes. Patartina
^ p p a t nespiaudyti į vandenį.
J . Šoliūnas

•

„Šio susitarimo vykdymas jokiu būdu nepalies
susitariančiųjų šalių suvereninių teisių, ypatingai jų
valstybinės santvarkos, ekonominės ir socialinės
sistemos, kariškų metodų ir bendrai principų nesikiš
ti į vidaus reikalus (str. 7)".
Pasinaudodama
suklastotais
užmetimais,
Sovietų Vyriausybė 1940 m. birželio 14 d. vidur
naktyje, įteikė mano vyriausybei staigų ultimatumą,
terminuotą sekančios dienos 9 valandą, kuriuo su
daryti Sovietų Sąjungai palankią Vyriausybę, tuo
tarpu kai visas kraštas jau buvo užimtas sovietų
karinių pajėgų
Liepos 14 ir 15 d. buvo paskirti rinkimai į naująjį
parlamentą, kuris liepos 21 d. vienbalsiai nutarė,
taip bent tvirtinama, panaikmta Lietuvos Nepnklausomybę ir ją inkorporuoti i Sovietų Sąjungą.
Nešališkam ir objektyviam stebėtojui yra aišku,
kad po svetimos okupacinės kariuomenės priespaudos įvykdyti „rinkimai" nei tokiomis sąlygomis
išrinktas tariamasis parlamentas negali išreikšti
lietuvių tautos valios; nebuvo nė mažiausios
nnkimmės laisvės, nė bet kokios galimybės pareikšti
tikruosius savo norus.
Šiomis sąlygomis, kaip Lietuvos atstovas šioje
šalyje, laikau savo pareiga pareikšti prieš šį rvykdytą agresijos aktą, kūno auka tapo mano kraštas,
iškilmingą protestą. Tuo pačiu metu noriu pareikšti,
kad aš negaliu pripažinti teisėtais ir įpareigojančiais bet kuriuos svetimai dominacijai esant išrinkto
parlamento nutarimus arba prievarta sudarytos ir

Pop. Jonas Paulius II kalbasi su Kinijos vyskupu, neseniai
paleistu iš kalėjimo, nors jam neleidžiama užimti arkivys
kupo vietos kom. Kinijoje.
sekruotas 1951.11.13 ir paskir
tas Kantono apaštališkuoju
administratorium. 1958 m.
buvo įmestas į kalėjimą „dėl
konflikto tarp atsakomybės
kaip vyskupo ir kaip Kinijos
piliečio" — taip yra paaiški
nęs pats vysk. Tang atvykęs į
Hong
Kongą.
Oficialiai
nebuvo teisiamas, o tik papras
tai uždarytas kalėjime neri
botam laikui. Kalėjimo baus
mę atliko dviejuose Kantono
kalėjimuose, bet sako, kad
buvęs traktuojamas paken
čiamai, nors visą laiką buvo
d a r o m o s p a s t a n g o s jį
„atversti", indoktrinuoti. „Lei
dau visą laiką kalėjime stu
dijuodamas politiką ir visa, ką
valdžia man įsakė studijuoti",
paaiškino vysk. Tang.

kia politika, kuri nori nu
traukti ryšius su popiežium ir
kinais katalikais".
Būdamas Hong Konge, vysk.
Tang buvo optimistas dėl reli
ginės Kinijos ateities, tikėjosi,
kad pasveikęs grįš j savo vys
kupiją. Dabar Kantone yra ati
daryta tik katedra ir sekma
dieniais pamaldoms susirenka
apie 300 katalikų. Kitos 6 baž
nyčios yra uždarytos ir panau
dotos kitiems tikslams arba
jau griūvančios.
Vietoje vysk. Tang Kantone
yra valdžios pripažintas
„patriotas" vysk. Yip. Kantone
yra laisvi 6 kunigai „patriotų
sąjungos" nariai. Valdžia, iš
leidusi vysk. Tang iš kalėjimo,
jam pareiškė, kad nelaikomas
Kantono vyskupu. Tačiau
vysk. Tang save tokiu laikė, o
pastaruoju metu ir popiežiaus
toms pareigoms paskirtas. Jis
yra pareiškęs, kad grįžęs į Ki
niją bandys kalbėtis su vaidžios paskirtais vyskupais tiek
Kantone, tiek Pekine. Dabar
tokioms galimybėms kelias
atrodo užkirstas.
J.V.

Iš kalėjimo išleistas neti
kėtai, be jokių paaiškinimų
1980.VI.9, tačiau jam nebuvo
leista aukoti šv. Mišias Kan
tono katedroje. Galėjo tik daly
vauti Mišiose, laikomose sek
madieniais 6 vai. ryto. Jo
santykius su žmonėmis nuolat
sekė saugumo agentai. Išėjęs į
laisvę, vysk. Tang aiškiai pasi
sakė, kad jis nesidėsiąs prie
„Kinijos katalikų
patriotų
Akis gerai mato Dievą tik
sąjungos": „Esu vyskupas ir per ašaras.
dėl to negaliu sutikti su bet ko
V. Hugo

valdančios vyriausybės aktus.
Pateikdamas visa tai, kas aukščiau pasakyta, Jo
Didenybės Vyriausybei, leidžiu sau pareikšti viltį,
kad Jo Didenybės Vyriausybė, dabar užsiangažavusi kovoje, kol mums ir kitiems bus patikrinta laisvė" (vartojant Jūsų paties, Lorde, vakar pareikštus inspiruojančius žodžius), a t s i s a k y s
pripažinti aktus, kūne atima Lietuvai laisvę.
Tunu garbės pasilikti su aukščiausia pagarba
Jūsų, Mano Lorde, paklusnus tarnas.
Pasir. B.K. Balutis
P r o t e s t a s pareikštas B e r n e , Šveicarijoje
Bernas, 1940 m. liepos 23 d.
Pone Prezidente,
Turiu
garbės
Šveicarijoje
Federalinės
Vyriausybės žiniai pranešti kas seka:
Tariamoji Lietuvos Vyriausybė, pastatyta
valdžion Maskvos kariuomenės, kuri š. m. birželio 15
d. užplūdo kraštą, š.m. liepos 14 d. pravedė
„rinkimus" į Seimą
Šie „nnkimai buvo tik hudna komedija ir aiškus lietuvių tautos valios klastojimas. Komunistų
partija, legalizuota raudonajai armijai užplūdus
kraštą, buvo vienintelė partija, kun naudojosi visų
teisių ir laisvės monopoliu. Buvo leistas vienintelis
„Lietuvos Darbo Sąjungos" rinkirninU sąrašas,
kuname dominavo komunistai ir jų pakalikai.
Tai ši „asamblėja , sudaryto esant ginkluotam
Sovietų terorui, o taip pat irSSRS emisarams kontrohuojant bei nurodant kun š.m. liepos 21 d. nubalsavo Lietuvos Respublikos pnjungimą pne Sočiaustinių Sovietų Respubhkų Sąjungos
Taip veikdama, SSRS Vyriausybė flagrantiSkai
sulaužė laisvai su Lietuvos Respublika pasirašytas
šias sutartis:
1920 m. liepos 12 d. Taikos Sutartį,
1926 m. rugsėjo 28 d. Nepuolimo Sutarti,

1933

m.

liepos

5

d

Konvenciją apie agresijos

definiciją
1939 m. spalio 10 d. Savitarpės Pagalbos ir Vilniaus bei Vilniaus Krašto Lietuvai Grąžinimo
Sutartį, o taip pat ir visuotinai priimtus tarptautinės
teisės nuostatus.
Imant dėmesin tai, kas aukščiau buvo pasakyta,
konstitucinės Lietuvos Valstybės valdžios
kaipo
reguliariai prie Šveicarijos Federalinės Vyriausybes
akredituotas Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas
Lietuvos Respublikos Ministras, turiu garbės
pareikšti, kad tariamojo Seimo aukščiau paminėtas
nutarimas, kuris yra primestas Sovietų Vyriau
sybės,
1. visiškai neatitinka lietuvių tautos valios,
2. nėra teisėtas ir legalus ir kaipo toks skaity
tinas niekingu ir neįvykusiu.
Lietuvių tauta niekuomet nepripažins tokios pa
žeistos jos švenčiausios ir neperleidžiarnos teisės į
Nepriklausomybę i
ir suverenumą.
Todėl, būdamas ištikimas tautos Nepriklau
somybės idėjai ir savo, kaipo
kvalifikuoto savojo
k r a g t o a t g t o v o p a r e i g o m S ! p a r e i š k i u iškilmingiausią
p r o t e 8 t a p r i e š S S S R p a d a r v t ą neišprovokuotą flaga n t i š k ą agresiją, pažeidžiant galiojančias sutartis ir
formaliausius įsipareigojimus, tarptautinę teisę ir
Lietuvos Respublikos suverenumą
T o k i u b ū d u p a r e i š k l u solidarizuojąs su visais
p r i e SV etimųjų vyriausybių akredituotais Lietuvos
atstovais, kūne atsisako pripažinti šią agresiją ir
Lietuvos Respublikos suverenumo pažeidimą ir
^vei.
leidžiu sau pareikštl ^
k a d šią laiky8en
^ j ^ Federalinė Vvnausvbė pnims palankiai
Malonėkite priimti. Pone Prezidente, mano aukšį
s
c a u i o s pagarbos pareiškimą
pasir. Dr. J. šaulys
(Bus daugiau)

DRAUGAS, trefiadienis, 1981 m. liepos rnėn. 8 d.

BOSTONO 2ESIOS
LIETUVIAI AMERIKIEČIU

yra apsauga, kad niekas negalės of directors: R. Veitas, T. Ashtapti „šeimininku", kaip yra sy manskas, Rita Kapočiūtė, V. Ra
bankais ar akcinėmis bendrovė šys, V. Eikinas, W. V. Izbickas,
mis. Ten turi akcijas „share" Dana Izbickienė, Č. Mickūnas;
Kiek turi akcijų, tiek turi balsų. Į kredito komitetas: J. Kapočius, A.
LIETUVIU KREDITŲ UNIJA Tad turėdamas daugiau akcijų, Eikinienė, G. Subaitis ir priežiū
Birželio 30 d. So. Bostono Lie gali tapti visišku valdytoju. Kre ros komitetas: J. P. Čereška, V.
tuvių Piliečių d-jos patalpose įvy dito unijose to negali būti, nes V- Jurgėla ir S. Norvaiša. Džiu
ko Lietuvių Federalinės Kredi kiekvienas narys turi tik vieną gu, kad čia yra daug jaunesnės
to unijos organizacinis susirinki baLą, nepaisant, kiek jis yra įne kartos asmenų. Ši organizacinė
vadovybė veiks iki pirmojo susi
mas. Jame dalyvavo Federalinių šęs.
Bankai turi didelį pelną. Tad rinkimo, o tada bus išrinkta vi
Kredito unijų du atstovai, kurie
supažindino su visomis unijų tai kodėl tą pelną krauti kitiems, sų narių. Šiai unijai leidimas bus
syklėmis, kodėl jos yra steigia kad patys lietuviai "gali "dalytis prisiųstas už poros savaičių. Tad
l a m ir
ir yra
yra kredito lietuviai turi patys tvarkyti savo
mos, kokia yra jų nauda jų na tuo pelnu, Tam
riams ir panašiai. Kredito uni unijos. Čia pelnas skirstomas vi kapitalą ir pelną, o ne kiti. Uni
jos yra lyg bankai. Tačiau jos siems nariams tuo pačiu procen jos adresas: P.O. Box 95, 368
aptarnauja tik savo narius. De tu, nežiūrint kiek esi įnešęs. Be W Broacbvay, So. Boston, Mass.
dant pinigus į savo kredito uni to, kredito unijų administra 02127.
ją, yra daug pelningiau ir pato vimas yra daug pigesnis, nes iš
PABAUDA
giau nei banke. Kredito unijos ne rinkta valdyba negauna jokio at
BUTŲ VADYBAI
tik moka procentus už taupas, lyginimo. Mokama tik kasininChicagos
miesto papigintų bu
bet taip pat duoda būtino reika kui-buhalteriui, kuris tvarko tą
tų
vadyba
nubausta sumokėti
lingumo emergency paskolas sa atskaitomybę.
375,375
doL
Teisėjas J. Powers
vo nariams, pvz., ligoninių sąs
Tad tikrai kredito unijos,nors
kaitų apmokėjimui, automobilių gal ir gerokai pavėluotos, bet la uždėjo tą pabaudą bylos išlai
pirkimui ar pataisymui, net na bai gerai kad kuriasi, nes tas pel doms apmokėti, įteikiant lėšas
mų pirkimui ir panašiai. Kredi nas eina į pačių narių sąskaitą. advokatui A. Polikoff, kuris nuo
to unijos yra federalinės valdžios Kanadoje, New Yorke, o gal ir 1965 m. vedė bylą prieš butų
priežiūroje, tikrinamos kiekvie kitur jau yra įsisteigusios kre-1 vadybą, kaltindamas diskriminais metais. įneštos taupos yra dito unijos ir turi kai kurios net nacija, nes butai buvo statomi
federalinės
valdžios apdraus po keliolika milijonų dolerių, kas išimtinai juodukų rajonuose. Pitos iki 100,000 dol. Narys yra duoda gerą pelną nariams.
nigai būeią išmokėti to advotas, kas įneša nemažiau 5 dol.
Šiame susirinkime Bostone su- i kato vadovaujamai verslo ir
Tačiau nepaisantjdek narys įne- daryta šios Lietuvių Federalinės Į profesionalų sąjungai bei CSviša, jis turi tik vieną balsą. Tad' Kredito unijos vadovybė: Board I linių laisvių unijai.

j kuri paskutiniuoju laiku yra net
iš dviejų stočių perduodama, iš
laikymo. Tad skirkime spalio 4
d. Laisvės Varpui.

mos teatras „Aukuras", veikiąs be
pertraukos jau 30 metų. Jis vai
SPAUDOJE
dini Birutės Pūkelevičiūtės vei
Laikraštis „The Daily Trans- kalą „Antroji Salomėja painiavo
cript" gegužės 27 d. rašo, kad se" .Tai veikalas, už kurio suvaiBrenda Bates (tikroji jos pavar dinimą lietuvių teatrų festivaly
de — Birutė Bataitis) Milton Art je Chicagoje pernai „Aukuras"
Association 18th annual „Kome- pripažintas geriausiu mūsų teat
town Exhibition" laimėjo pirmą ru, o jo aktorė Marija Kalvaitiepremija, o Frank Gerulskis — nė —geriausia aktore.
antrą už savo piešinius.
Dėl veikalo aktualumo, geros
Birželio 2 d., Robert M. Ku- vaidybos ir gauto pripažinimo,
nigenas iš Dedham gavo baka „Aukuras" su tuo veikalu yra pa
lauro laipsnį iš business admi kviestas į visą eilę lietuvių kolo
nistracijos iš Nichols kolegijos.
nijų. Jo pasirodymas Laisvės Var
Birželio 3 d. —Brain J. Ba- po rudens parengime Bostono ir
lukonis iš Dedham gavo baka apylinkės lietuviams bus didelė
lauro laipsrų iš biologijos
iš naujovė. Laisvės Varpas prašo vi
North Adams kolegijos.
sus neorganizuoti tą dieną kitų
Birželio 12 d. — Carol T. parengimų, nei viešų, nei priva
Adakonis gavo bakalauro laips čių, o skirti spalio 4 d. Laisvės
nį B maisto ir mitybos srities Varpo rudens šventei, kurioje vėl
iš Framingham State kolegijos. turėsime progos pasigrožėti lie
Boston Herald American bir tuviškuoju teatru. Be to, Laisvės
želio 15 d įdėjo Juzės Matjo- Varpas varo didelę ir gilią va
infor
kienės padėkos laišką, kuriuo ji gą lietuviškoje veikloje,
dėkoja laikraščic bendradarbiui muodamas gyvu žodžiu apie mū
Peter Gelžin is už jo gerą straips sų politinę, visuomeninę ir kultū
nį tame pačiame laikraštyje Šv. rinę veiklą. Tad jo renginiai yra
prie
Petro lietuviu pfraprjos reikalu. remtini^ies jie prisideda
Laisvės
Varpo
radijo
valandėlės,
The Bostyi G;» be birželio 16
d įdėjo Assviated Press trum
pą žinutę iš Flcrdos, kad Juv
tice Department padavė parsiškimą atėmimui Amerikos pi'ietybės Kaziui Palčiauskui, kuris
Gautas nedkfefe kiekis "Nidos" ttMrtg knygų:
buvęs n-jo pasaulinio karo metu
Kauno miesto burmistru.
P1RASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMT
?
METIS 1918-1928. Parašė: P. Klimas, K. P. Kemėžis,
Tai dar vieni bo' evtkinio me
J. Purickis, J. Savickis, M Yčas. 1955 m., 174 pal.
lo ir išsigalvojimo provokacija,
Kaina . .
kuriai talkina ir dar „kažmkas".
Boston Herald American birželio 2. DEL MOŠŲ SOSTINES. Mykolas Biržiška Oš Vil
niaus darbo atsiminimų). 1962 m. 246 pel. Kaina
23 d. fdėjo latvio Aristide Lambergs laišką, kuriame jis rašo 3. DEL MŪSŲ SOSTINES. Viktoras Biržiška. (Neužgi
jusios žaizdos). 1967 m. 312 pat K a i n a .
apie įvykusią Baltic Holocaust
demonstraciją Bostone birželio 4. SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. Mykolas
14 d., kurią amerikiečių news meBiržiška. (Vardų ir veikalų atranka) 1955 nv 178 psl.
dia ignoravo, atseit Amerikos ži
Kft'^%
nių tarnyba tam genocidui pri 5. LIETUVIŲ MITOLOGIŠKOS SAKMES. Jonas Balys
taria.
1956 m, 192 psl. Kaina
6.
SNIEGO
PLATUMOS. Noveles. Albinas Baranaus
SV. PETRO LIETUVIU
kas. 1955 m. 274 psl. Kaina
PARAPIJOS ŽINIOS
7. DU MEDINIAI IR T R Y S GELEŽINIAI KRY2IAL
Antanas Šukys. (Atsiminimai iš Lietuvos Nepriklau
Sv. Petro parapijos klebonas
somybės
kovų 1919-1921 metais). 1964 m. 376 psl.
kun. Albertas Kontautas išvyko
Kaina
3 savaičių atostogoms. Liepos ir
rugpjūčio mėnesiais po 10 vai. 8. KARALIŠKA DIENA. Kazimieras Barėnas. Novelės.
1957 m. 254 psl. Kaina
Iv. Mišių salėje po bažnyčia ne
9.
TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Irena Joerg. Romanas.
bus kavutės.
1957 m. 138 paL Kaina
PARENGIMAI
10. MANOJI DZOKUA. Jonas Miškinis. A t m i n i m a i .
1966 m. 192 psL Kaina
Pranciškonu, metinis piknikas
Kennebunkporte vyks liepos 12 d. 11. 2F7VLAICIO ŠNEKOS I d. Ignas Končius. 1961 m.
285 psl. Kaina
Lietuvių susitikimo šventė —
piknikas Nek. Pr. Marijos seserų 12. ŽEMAIČIO ŠNEKOS H d. Ignas Končius. 1961 m.
240 psL Kairą
sodyboje Putname liepos 26 d.
13.
KAIMIETIŠKOJI
PSALME. Romanas. Felix TimmerMinky radijo valandėlės gegu
manas. 1957 m. 190 psl. Kaina
žinė —piknikas rugpjūčio 6 d.
14.
VIKTUTĖ.
Šatrijos Ragana. Apysaka. 1984 m. 144
Romuvos parke Brocktone.
psl.
Kaina
Laisvės Varpo rudens koncer
tas spalio 4 d Liet Pil. d-jos 15. INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Antanas Tulys.
1980 m. 178 psl. Kaina
salėje So. Bostone.
16. POLITINE SĄMONE LIETUVOJE I R JOJE ATSI
KODĖL NEIŠNAUDOTA
SPINDINČIOS KRAŠTO ATETTTES VIZIJOS. Alek
sandras Štromas su Tomo Venclovos komentarais.
PROGA
1980 m. 100 psl. Kaina
Kaip skelbia Laisvės Varpas, 17 GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI. RAUDONAJA
nuo 1950 mėty abi Brocktono
ME PETRAPILIO PRAGARE 1918-1920. P r o t Vik
radijo stotys Vasario 16-sios ir
toras Biržiška. 1980 m. 110 paL Kaina .
.
.
.
Tragiškųjų birželio įvykių liūd
18. GR02VYLES MEILE. Apsakymai ir apybraižos. Pet
nos sukakties proga skiria nemo
ronėlė Orentaitė. 1955 m 166 psL Kaina .
.
.
kamai laiką specialioms lietuvių
19. PRISDoINBfŲ FRAGMENTAI. Kazys Musteikis.
programoms anglų kalba, tik tas
1970 m 126 psl. Kaina
programas reikia
paruošti pa
20.
SU MINU A Į BALTIJĄ. Atsiminimai I d. 1962 m
tiems lietuviams. Tai bene vie
210 psl. Kaina
nintelė vietovė, kurioje lietuviai
21.
ŠVIESA L A N G E Romanas. Juozas Kralikauskas.
turi išsikovoję tokią teisę. Kaip
1960 m. 248 psl. Kaina
pranešė Laisvės Varpas, šiemet
ta teise kažin kodėl nepasinau 22. MJLZDfŲ R U N G T Y N Ė S E Atsiminimai. 1940-1944.
Mykolas Vaitkus 1972 m. 204 psl. Kaina .
dota. Todėl pagrįstai klausiama,
23.
NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918
kas ir kuo išaiškins, kodėl tomis
—1940. Mykolas Vaitkus. 1968 m. 278 pat (V to
programomis niekas nepasirūpi
mas I dalis). Kaina
no? Juk reikalingas programas
buvo paruošusi LB Visuomeni 24. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918
nių reikalų taryba. Tad jas rei
—1940. Mykolas Vaitkus. VI tomas n d. 278 psl.
kėjo tik pristatyti radijo stotims.
1968 m. Kaina
Keldami tai, kas padaroma, ne 25. DAUBISKES INTELIGENTAI. Romanas 1 1 . Petro
galime nutylėti to, kas buvo ga
nėlė Orentaitė. 1962 m. 172 psl. Kaina . . . .
lima, bet nepadaryta. Tokiu mū 26. DAUBISKES INTELIGENTAI Romanas U t. Petro
sų nerangumu gali džiaugtis tik
nėlė Orentaitė. 1962 m 173 psl. Kaina . . . .
Lietuvos okupantas, bet ne kovo 27. SMILGOS. Apsakymai. A. Giedrius. 1969 nv 204
janti dėl savo laisvės tauta, ku
paL Kaina
riai taip reikalingos svetimųjų 28. KARNAVALO AJKSTTEJE Novelės. Juozas Svakttas.
simpatijos, reikalo supratimas ir
1972 m. 284 psL Kaina
pagalba.
29. PRTSTKETJMAS. Romanas. Alė Rūta. 1968 m. 206
P*» Kaina
ATVYKSTA „AUKURAS"
30. BAUSME. Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą. 1980
Spalio 4 d. Laisvės Varpo ru
m. 150 psl. Kaina
dens parengime So. Bostono Lie 31. ILGOJI NAKTIS. Novelės. Algirdas Landsbergis.
tuvių Piliečių d-jos salėje progra
1956 m 176 psL Kaina
mą atities Hamiltono lietuvių dra

KNYGŲ

MYLĖTOJAMS

$3.30
$4.40
$4.40

$3.30
$3.30
$3.30

$4.40
$3.30
$2.30
$3.30
$4.40
$4.40
$3.30
$2.20
$6.60

$2.20

$5.50
$2.20
$2.50
$3.30
$4.40
$4.50

$4.40

$4.40
$4.40
$4.00
$4.40
$5.00
$4.40
$7.70
$4.40

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED — MOTERYS

Mfc*mjLANKOL&
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandelio.

HOUSEKEEPER

Reikalinga lietuve šeimininke (apie
COSMOS PABCELS EXFRES6
40-50
m. amž.) gyventi vietoj ir pri
2501 W. 69th SC, Chicago, IL 69629
žiūrėti 4 metų berniuką. Namų ruoša
(10 kamb. namas) ir pagaminti val
SIUNTINIAI 1 UETUVA
gius. Pietinėj Chicagos daly.
TeL — 925-2737
Sekmadieniai ir šeštadieniai laisvi.
Vytautas Valantinas 120 dol. į savaitę.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIUUIIUIIIIUIIIUI

Skambint 239-6363

M OVI N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
dimai ir pilna apdrauda,
kitus daiktus. Ir iš toli miesto leiPriimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-8063
llllllllllllllllilllllimillllllllllllllilllllllllll

TELEVIZIJOS

VYBAI Ht MOTEBYS
JOB
O P E N I N G S
Positions to be fUledfanmediatety.Can
earn Part Tune $8 per hour. Fufl Time
$1,580 per mo. CoUege StudenU Weicome. For Interview Call

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

MIGLINAS

TV

344-8940

R E A L

E S T A T

I

2346 W. 69 S t , teL 776-1486

Palos Hills — Savininkas parduoda
mūr. namą. 3 miegami, pilnas rūsys,
1% vonios. Centr. oro vėsinimas. 2
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit maš. garažas, šoninis jvaž. CycL tvo
už apdrauda nuo usnies Ir automo ra. 80 x 125 p. sklypas. $82,500.
bilio pas mus.
Telef. 598-7871
IIUIIitlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIlHllIIllltlllIlU

32. GEORGIKOS. Publijus Vergilijus Maronas. Vertė dr.
FRANK Z A P 0 L I S
$6.50
A. Rukša. 1975 m 428 psl. Kaina
73-čia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
33. T0B0TO-GAID2IO-METAL
Kazimieras Barėnas.
3208% West 95tb Street
gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas.
1969 m. 438 psl. Kaina
$3.50
Didelis ir gražus kiemas. $48,000.
Telef. GA 4-8654
34. SĖSTASIS MEDIS. Romanas. Juozas Kruminas. 1963
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
m. 368 psl. Kaina
$5.20
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500.
35. TAIKOS RYTAS. Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą.
59-ta ir Pulaski — 3-jų butų mūr. Nau
NAMŲ APŠILDYMAS
1972 m. 230 psL Kaina
$4.40
jesnis. Modernus. Gazo šilima. Geros
įstatau naujus pečius ir vandens šil nuomos.
36. LAIMES IEŠKOTOJAI Novelės. Irena Joerg. 1962
m. 262 psl. Kaina
$3.30 dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 62-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr.
pečius { gazinius.
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.
37. VILNIAUS RŪBAS. Romanas. Petr. Tarulis. 1965
ALBEM BANYS, Telef. 447-8806
m. 496 paL Kaina
$5.50
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su
garažu. Pajamų $15,000. Savininko
38. SAULES GRĮŽIMAS. Novelės. Aloyzas Baronas.
paskola už 12%.
142 psl. 1964 m. Kaina
$3.20
Marouette
Parko apyL — Liuksusinis
39. PAVASARIO LIETUS. Romanas. Aloyzas Baronas.
12-kos
butų.
Pajamų virš $33,000. Sa
262 psL 1968 m Kaina
$5.50
vininką paskola rimtam pirkėjui.
KILIMUS 1B BALDUS
40. PER GIEDRĄ IR AUDRĄ. Atsiminimai 1909-1918.
Plauname ir vaškuojame
ŠIMAITIS REAJLTY
Mykolas Vaitkus. 272 paL Kaina
$4.40
visų rūšių grindis.
41. MILFORDO GATVES ELEGIJOS. Jonas Aistis. 200
Insurance
— Income T a i
BUBNYS
psL Kaina
$4.40
Notary Public
Tel — RE 7-5168
42. NUSKANDINTAS ŽIEDAS. Novelės. Juozas Titinis.
2951 West 6Srd Street
200 psl. 1970 m. Kaina
$3.30
TeL 436-7878 ar 83945568
43. BĖGIAI. Novelės. Kazys Almenas 120 psl. 1965
SIUNTINIAI 1 UETUVA
IIIIHIIHIIM*
m. Kaina
$4.40
ir kitus kraštui
44. PAŠIURPO MANO VELNIAS. Novelės. Liudas Do
BUTŲ NUOMAVIMAS
vydėnas. 235 psl. 1974 m. Kaina
$3.30 NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Draudimas — Valdymas
Okago, IU. 80632, teL 927-5980
45. DANGUS DEBESYSE Autoriaus išgyvenimai 1918Bšaa——aeaaa Namu pirkimas — Pardavimas
1919 m. Juozas Švaistas. 325 psl. 1967 m. Kaina $5.50
46. PURIENOS PO VANDENIU. Dykaduonio pasakoji
iiiiiimiiiimimiiiiiiiiimiiiiiniininiiiiH
mai. Pulgis Andriušis. 158 psl. 1963 m. Kaina .
. $3.30
M. A. t I M K U S
47. JAUNOJI LIETUVA. Poema. Maironis. 118 psl.
Notariatas — Vertimai
INCOME
TAX SERVICE
1963 m Kaina
$3.30
NOTARY PUBLIC
48. DAINA 13 KITO GALO. (Su Antano Gustaičio abso
4259 S. Maplewood, teL 254-7450
liučiai tobulai sueiliuota kritika). Pulgis Andriušis.
J.
B A C E V I Č I U S
Taip pat daromi VERTIMAI,
134 psl. 1962 m. Kaina . . . . . . .
$3.30
GIMINIŲ iaitvitUmai, pildomi
PILIETTBfiS PRAiTMAI ir
6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233
49. RAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas.
kitokio blankai.
Fabijonas Neveravičius. 1 d 287 pal. 1959 m. Kaina $4.40 iiiinniimnriTTUinniiiiiiiiiu'niiiMiiim i i i m i n i i n n i m H f H f f r l m , | i t x » I M u i n u m | t
50. BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas.
imiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiHiitmiiiimiimiiH
Fabijonas Neveravičius. JI d
320 psl. Kaina .
$4.40
51. SUŽALOTIEJI. Romanas. Antanas Rūkas. 246 psl.
D C M ES IO
1958 m. Kaina
$4.40
52. PAGUODA. Akimirksnių kronikos. I d. Bronys Rai
SOPMIE BARČUS
la. 428 psl. 1974 m. Kaina
$4.40 Apdraustas perkraustymas
BAOIO ŠEIMOS VALANDOS
53. PAGUODA. Akimirksnių kronikos, n d. Bronys Rai
Įvairių atstumų
Visos programos U WOPA
la. 374 psL 1974 m. Kaina
$4.40
Lietuvių
kalba: nuo pirmadienio iki
TeL 376- 1882 arba 376-5996
54. PAGUODA. Akimirksnių kronikos, m d. Bronys
penktadienio
perduodama nuo 4 vai.
Raila. 387 psl. 1975 m. Kaina
$5.50 mmiiiMimiimimimiiiiiuiiuiiitimuK
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
65. PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE M M Myko
stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
laitytė - Slavėnienė. 448 psl. 1977 m. Kaina .
. $8.80 ••HfiiiiitiriitiH'mniHiMHiiiinitiiiftitH' nuo 8:30 iki 1:30 vai. ryto.
Telef. 434-2413
56. PIRMOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K.
1490 AM
Barėnas. 374 psL 1965 m.
$6.60
Ucensed, Bonded, Insured
7159
S.
MAPLErYOOD
AVE.
57. ANTROJI PRADALGĖ. literatūros metraštis. Red. K
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
CHICAGO. 1LL.
Barėnas. 446 psl. 1965 m.
,
$6.60 vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt plytelės. Glass blocks. Sinkos
58. TREČIOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K.
Barėnnas. 414 psL 1966 m
$6J60 vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
59. KETRIRTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis.
ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
=avo pavardę ir telefoną.
Red. K. Barėnas. 384 psl. 1967 m.
$6.60
SERAPINAS — 636-2960
VĖLIAVĖLES
60. PENKTOJI PRADALGE. literatūros metraštis. Red.
HititmiMiiiiimiiiiiiuuuuiuiuiuimiii'
•
K. Barėnas. 412 psl. 1968 m.
$6.60
61. SĖSTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K
Visuose lietuviškuose namuose
Barėnas. 400 psl. 1969 m
$6.60
VIZITINIU KORTELIŲ
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
62. SEPTINTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red
ra vietos dainai didesnei vėliavai
REIKALU
K Barėnas. 464 psl. 1971 m.
$5.00
iškabinti, bet galima laikyti ma
63. AŠTUNTOJI PRADALGĖ. literatūros metraštis. Red.
žą vėliavukę ant rašomojo atalo.
Galima ir net padaryti gražią kom
K. Barėnas. 412 psl. 1972 m.
$5.00
binaciją su Amerikos vėliavukę.
64. DEVINTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red
Vizitinių kortelių naudojimas yra
K. Barėnas. 392 psl. 1976 m.
$8.50 <ražtis paprotys. Biznieriai jas pla
Dienraščio "Draugo" adminis
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo tracija gali pristatyti tokias ma
65. DEŠIMTOJI PRADALGĖ. Uteratūros metraštis. Red.
atatovams turėti gražia* viii žas vėliavukes, kad I ietuvoa vėlia
K. Barėnas. 482 psl. 1980 m.
$12.80 mų
įneš korteles.
va plevėsuotų jūsų lamuose.
66. SAUJA DERLIAUS. Skaitymai augantiems ir suaugu
Kreipkitės
i
"Draugo" adminis
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
siems. Paruošė K. Barėnas. 558 pal. 1957 m.
. . $11.00
traciją visais panašiais reikalau. (reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
Užsakymus siųsti: "DRAUGAS 4545 W. 63rd S t , Chicair 50 et. už persiuntimą, jei gy
DRAUGAS
venate Illinois valstybėje). Užsa
go, 01. 60829.
kymus siųskite sekančiai:
4545 W. 63rd S t
Pastaba:
Uiaakant knygai per paštą — pinigų nesiųsti.
Chicago, IL 60629
DRAUGAS, 4545 W. «Srd St,
Užsimokėsite — gavę sąskaitą. Ši sąrašą ižsikirpkite ir pasi
Chkago, IL 69629
laikykite.

VALOME

INCOME TAX

BELL REALTORS

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

PLU M BING

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. liepos mėn. 8 d.
aukščiau minėtame dienraštyje, sunkiausią finansinę naštą. Už
PAGALBA MOKYTIS
birželio 28 d. įdėjo naują straips- j namus ir žemę mokamais mokėsrmnanTn/MV
nj, pavadintą "Controversy sur-i čiais finansuojamos visos miesto! VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
ruošti pasirūpino klubo vicepir rounds proaecution of aceused j administravimo institucijos. Pra- Pasaulio Lietuvių Bendruome- į
mininkė Elena Sabai su talkinin WW II Nazi coHaborators". Mi-! dedant mokyklų išlaikymu, bur- nės valdyba yra gavusi keletą j
nėtojo pasikalbėjimo dalyviai , mistro alga iki ,nieko neveikianA. A. ADOLFAS ANDRULIS kėmis, norėdamos priminti, kad naujus netikslumus šiame strai-|cių, bet dideles algas gaunančių. prašymų iš Pietų Amerikos lie- j
šį sekmadienį JAV minima tėvo
Liepos 3 d. 2:30 vai. po pietų pagerbimo diena.
psnyje pasiryžę aiškintis su re O namų savininkai jokiuose ad- tuvių mokslo stipendijoms. Keli į
ministraciniuose
sprendimuose lietuviai jaunuoliai ir jaunuolės!
Daytona Beach, Fla., Halifax li
Buvusi klubo pirm. Sofija §e- porteriu ir toliau.
balso neturi. Viską tvarko už na nori vykti j Vasario 16 ginana- •
goninėje mirė buvęs įžymus Lie putienė, trumpai paminėjusi tė
mų savininkų pinigus patys save ziją Vokietijoje ir ten vienus ar j
tuvos krepšininkas a. a. Adolfas vo reikšmę šeimoje, paskaitė ka
pasisamdę,
daugiausia įvairūs kelius metus mokytis lietuvių!
Andrulis.
pitono Andrijausko laišką savo
tinginiai.
Chicagos
mokyklų rei kalbos ir kitu dalykų. Mokslas
Jis mirė kepenų vėžio ligos iš tėvui, kurį jis rašė plaukdamas
kalu
dažniausiai
tvarko
vietos jiems prasidėtų šių metų rug
vargintas. A. a. Adolfas Andru jūra į Europą- Padainavus kele GERBIAMAS REDAKTORIAU!
gyventojams nežinomi žmonės. sėjo pirmą savaitę.
lis keliolika metų išgyveno Day tą dainelių apie tėvelius, arti 80
Kitų kraštų lietuvių jaunimo
Kasdien sekiau ir su įdomumu
tona Beach, Fla. versdamasis mo dalyvių vaišinosi pietumis.
Tas pats vyksta bemaž kiekvie
skaičiau "Draugo" atkarpoje ėju noje įstaigoje, tvarkančioje ku stipendijoms skubiai reikalinga
teliu bizniu. Pastaraisiais metais
Klubo pirm. J- Maurukas pra
suorganizavo dvi lietuvių staty nešė, kad yra atsilankiusių sve sį Vlado Ramojaus "Dienai rie riuos nors miesto reikalus, federa daugiau lėšų, todėl kreipiamasi į
bos korporacijas — Palm Del čių: Draugeliai iš Argentinos, dant vakarop". Tai gyvi ir vaiz linės valdžios įsteigtoje, neturtin visus geraširdžius lietuvius su
Marš ir Litoną, kurioms vadova Lingiai iš Kanados Visiems Jo dūs lietuvio ateivio išgyvenimai ir guosius namais aprūpinti (HUD) prašymu paremti mūsų jaunimo
vo, eidamas prezidento pareigas. nams buvo sugiedota „Ilgiausių pirmųjų metų įspūdžiai, atvykus į įstaigoje. Net ir policija nėra vi lituanistinį mokslą didesnėmis
palaimintą Amerikos žemę. Eilu su šimtu procentų patikima. Kai ar mažesnėmis aukomis. Visos
Jis buvo vienas iš pirmųjų Dayto metų".
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
tės paįdomėja dar daugiau, kai ugniagesiai graso negesinti degan aukos Pasaulio Lietuvių Ben
na Beach lietuviu kolonijos steiVisą liepos mėn. klubo patal užtinkami anų laikų uolūs lietu
gėju, jos ugdytojų. Aktyviai įsi
čių namų, jų savininkai neturi druomenei gali būti nurašomos
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
pos
bus uždarytos; jos vėl bus vybės darbuotojai ir skaitytojui
jungė į šios kolonijos lietuviu su
teisės ne tik ką nors apie tai pa nuo mokesčių.
organizavimą ir buvo vienas iš atidarytos rugpjūčio mėn., o re pažįstami asmenys, su kuriais au sakyti, bet net negali patys jų
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
Prašom siųsti aukas stipendi
Daytona Beach ir apylinkių Ame guliarūs pietūs klubo lankyto toriui teko net artimiau susipa gesinti, nes ugniagesių unijos tai joms šiuo adresu: PLB valdyba,
4330-34 So. California A v e n u e
rikos lietuvių klubo steigėjų ir dvi jams bus vėl tiekiami rugsėjo mė žinti ir bendrauti.
syklės to neleidžia. Pagal esama, 5620 So. Oaremont Ave., Chinesį.
kadencijas ėjo to klubo preziden
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-P852
Tačiau vienoje skiltyje autorius tvarką namų savininkai neturi cago, IL 60636, US.A. Čekius
to pareigas.
MŪSŲ MIRUSIEJI
Į pakartodamas, nors klaidingai, teisės net savo vaikams mokyk arba "Money Order" rašyti Ii4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
las parinkti. Ar namų savininkų
A. a. Adolfas Andrulis buvo di
Birželio 17 d. Hollywood kapi \ teigia, kad Lietuvos Vyčių įkūrė- buvo atsiklausta kai buvo svars thuanian Worid Oommumty
Telefonas - - YArds 7-174 1-2
dis lietuvis patriotas, besąlyginis nėse buvo palaidotas
Justinas į C buvo Antanas Norkūnas. Iš tomas mokyklų biudžetas ar mo vardu, ant čekio arba laiško už
tikrųjų
Lietuvos
Vyčių
organiza
rašant žodį "stipendijoms".
kovotojas prieš savo tėvynės pa Pauliukonis. 60 m. amžiaus, ku
vergėjus. Aktyvus visuomeninin ris dėl silpnos sveikatos jau anks cijos įsteigėjas ir tėvas buvo My kyklų uždarymo klausimas? Ar
Kiekviena auka prisideda prie
Į namų savininkai atsiklausiami
kolas Norkūnas.
kas, uolus lietuviškosios spaudos čiau buvo išėjęs pensijonlietuvybės
išlaikymą
' apie transporto mokesčių kėlimą?
Su pagarba,
skaitytojas ir jos rėmėjas. Savo
Krp.
Jeigu tad namų savininkai būtų
dosnia ranka rėmė mūsų jauni
Stasys Vaičaitis gerai susiorganizavę, gal nereikė
mo užmojus, mūsų veiksnių veik St. Petersburg, Fla,
tų drebėti, kad kaimynas savo — Anglijos Derbyshire ang
la. Buvo didelis tolerantas, bet
namo kam nereikia neparduotų, liakasiai pasiūlė savo pensijų
PASITARIMAS
savų principų niekad neišsižadė
REIKAUNGAS PAAIŠKINIMAS kuo grasinama Marąuette Parko fondą panaudoti pigioms pasko
jo, nuoširdžiai padėjo visiems lie
Laidotuvių Direktoriai
loms toms firmoms, kurios nu
Birželio mėn. 21 d. po pietų
lietuvių koloniją suardyti.
tuviams, kurie tik kūrėsi šioje ko mažojoje klubo salėje klubo
— ATSAKYMAS
tars pritaikyti savo katilines
6845 SOUTH VYESTERN AVE.
lonijoje ir kurie buvo reikalingi pirm. A. jJCarnius sukvietė kelio
anglies kurui
i
K.
Radvila
S.
m.
vasario
23
d.
"Drauge"
jo pagalbos. Visą gyvenimą sie lika lietuvių pasvarstyti, kas
Tel. 737-8600
lojosi pavergtos Lietuvos likimu būtų galima padaryti prieš ke (Nr. 44) tilpo Mykolo Drangos
"Dešimtis klausimų neparemtoms
ir tikėjosi sulaukti jos laisvės.
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
liamas lietuviams bylas dėl ko-1 tezėms". Tai yra kultūringas būTurėjo daug gražių planų ir laboravimo su naciais. Pasitari das rietenų sudrumstos padangės
Tel. 422-2000
Mylimam vyrui, Tauriam lietuviui patriotui, Paims
Daytona Beach bei apylinkių me dalyvavo: klubo pirm. A. prablaivinimui. Nepagrįstiems iš
Del Marš ir Latona korporacijų organizatoriui ir jų pre
lietuvių kolonijos ugdymui ir jos Karnius, prel. J. Balkūnas, gv. puoliams, laiką gaišinantiems
zidentui
gražesnei ateičiai. Deja, jie liko jo Kazimiero misijos vadovas kun. ginčams, nors ir riedant vakarop,
,John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans
neįgyvendinti.
K. Butkus, o taip pat Altos, ramus, pozityvus, aiškinimasis
Daytona Beach, Fla., lietuvių Balfo, LB, L i e t Vyčių atstovai yra sveikintinas.
Daytona Beach, Floridoje mirus, giliai liūdinčius — myli
kolonija a. a. Adolfo Andriulio as ir kai kurie veiklesnieji klubo Pastebiu pajėgių - patyrusių
Susirinkimo koordina •bendradarbių "Drauge", kurie
mą žmoną VIKTORIJĄ, brolius ARTŪRĄ ir ALFONSĄ
menyje neteko didelio organiza noriai.
toriaus, šios kolonijos ugdytojo, torium buvo M. Silkaitis. Pasi galėtų kompetentingai, atsakomy
su ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.
pasišventusio darbininko ir labai tarime buvo išrinkta komisija, bės dvasioje į M. Drungos dešimtį
mielo žmogaus. Liko giliai nu iš Lietuvių klubo, Altos, BaJf o, klausimų atsakyti. Mano nuomo
DANUTĖ IR ALGIS ALKSNINIAI
liūdę mylima žmona Viktorija, LB ir Lietuvos Vyčių atstovų. ne, labai svarbūs, realūs ir tai
ONA IR POVILAS BLOŽIAI
broliai Arturas ir Adolfas su šei Išrinktoji komMja pirmą savo kingi. Jaunesnieji nori faktų, o ne
TEODORA IR ALFONSAS 1LEK1AI
momis, daug artimų prietelių ir posėdį turėjo birželio 25 cL Bir sau patiems prieštaravimų. E
VERONIKA IR JURGIS JANUŠAIČIAI
visa Daytona 'Beach apyl. lietu želio 26 d. 1 vai p. p. įvyko pa tikrųjų!
VIKTORIJA IR ALGIS KARAIČIAI
vių kolonija.
TĖVAS IR SŪNUS
sikalbėjimas su "St Petersburg
HARIS
LAPINS
Reiškiu pagarbą.
Jurgis Janušaitis Times" dienraščio reporteriu Tim
SIGITA IR VYTENIS RAMANAUSKAI
1
Ant. Valiusios,
Smart, dalyvaujant V. Jacobson,
2533 VVest 71 St., Chicago
DANUTĖ IR ANTANAS VIKTORĄ
Miami, Florida
Barrington, R. I.
S prel. J. Balkūnui, LB garbės
1410 So. 50th Av., Cicero
EGLĖ IR JONAS VILUČIAI
i pirmininkui, M. Krasauskui, LB
Tel. 4 7 0 - 2 3 4 5
BIRŽELIO ĮVYKTŲ
St. Petersburgo apylinkės pirmi
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I
MINĖJIMAS
STEIGTINA NAMŲ
ninkui ir O. Galvydienei. 6ia
SAVININKU UNIJA
Plačios Miami apylinkės lietu pasikalbėjimas įvyko V. Jacob
son
bute
ir
sušauktas
jos
ini
viai tragiškųjų įvykių birželio
Besikalbant iškilo įdomi mintis,
minėjimą pradėjo pamaldomis ciatorių.
kuri, mano manymu, verta pla
5v. Petro ir Povilo bažnyčioje š.
Pasikalbėjimas lietė tenden tesnio visuomenės dėmesio: šio
m, birželio 14 d. 2 vai. p p . Kun- cingą ir vienašališką minėto re karsto namų savininkai turėtų su
dr. V. Andriuškai išvykus atos porterio straipsnį, tilpusį 4<St. siburti ir įsteigti savo c;profesinę"
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
togų, šv- Mišias atnašavo vieti Petersburg Times" dienrašty uniją — sąjungą. Šiaip ar taip
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
Mirė liepos 6 d., 1981 m., sulaukusi 83 m. amžiaus.
nis klebonas lotynų kalba, pa birželio 16 d. šio pasikalbėji namų savininkai šio krašto mies
Gimė Lietuvoje.
moksle paminėdamas, kad lietu mo išdavoje tas pats reporteris tų ekonominiame gyvenime neša
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Julius, posūnis Clarence,
vių kraujas už savo tikėjimą ir
marti Dorothy. sūnėnas Robert W. Jančius su žmona Karen, 3 duk
tautybę nebus veltui pralietas,
JURGIS F. RUDMIN
terėčios: Jaccuelyn Thiese, Diane Schadle ir Barbara Kay Jaučius,
taip, kaip ir pirmųjų krikščionių,
kiti gimines, draugai ir pažįstami.
3319 SO. LITUANICA AVE.
Tel. YArds 7-1138-39
JAY D R U G S V A I S T I N E
nes krikščionybė išsiplėtė po vi
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 4 vai. popiet Lack • Lackawicz
koplyčioje, 2424 West 69th Street.
są pasaulį.
2759 W. 71s1 St, Chicago, m. 60629
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 9 dieną. B koplyčios 9
Po pamokslo klubo pirm. J.
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONŪS
vai.
ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergeles Marijos Gimimo pa
Maurukas paskaitė maldas už
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
rapijos
bažnyčią,
kurioje
įvyks
gedulingos
pamaldos
už
velionės
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
kenčiančią Lietuvą, o vargoni
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
O. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111
Tel. 974-4410
ninkas Petras Stevens labai gra
•
Nuoširdžiai
kviečiame
visus:
gimines
draugus
ir
pažįstamus
žiai solo pagiedojo kelias loty
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vaL ryto iki 10 vai. vakaro,
dalyvauti šiose laidotuvėse.
niškas ir lietuviškas giesmes. Pa
ano 9 vai. ryto Od 850 vai vakaro.
PETRAS BIELIŪNAS
baigoje visi dalyviai sugiedojo
Nuliūdę: VYRAS ir POSCNIS.
TeL
—
4
7
6
2
2
0
6
Lietuvos himną.
4348 SO CALIFORNIA AVE
Tel. LAfayette 3-3572
Laidotuvių direkt Steponas C. Lack ir Sunūs — Telefonas
Miami Lietuvių Amerikos pi
737-1213.
liečių klube, 4 vai. p . p minėji HiniiiiKinmniiniiiiiiiHiiininmiiiiiimin
mą pradėjo klubo pirm. J- Mau
PHILLIPS - LABANAUSKAS
rukas. Trumpai paminėjęs prieš
40 metų pradėtus vykdyti žiau
3307 SO LITUANICA AVE
Tel YArds 7-3401
riuosius lietuvių trėmimus į Sibi
Į S I G Y K I T E
DABAR
rą, paskaitai pakvietė klubo di
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
rektorių Alb. Liaugminą. Prele
POVILAS J. RIDIKAS
gentas savo kalboje pateikė sta
mas h balansavimą*. Stabdžiai. Dus
tistinių davinių, kiek lietuvių bu
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
3354 SO. HALSTED STREET
Tel. YArds 7-1911
vo ištremta Sibiran, ką trėmė ir
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES.
EėRted by DR. ALBERTAS GERUTIS
kokių profesijų. Paminėjo lietuvių
Wheel slignment and balancing.
•
Fifth reviaed edition
tautos įvykdytą sukilimą prieš
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
VASAITIS - BUTKUS
komunistinį okupantą, išvardijo
Oontents — The Origins of the Lithuanian Nation. Lithu
and pipes. Tune-upa. Lubrication.
asmenis, kurie sudarė sukiliminę
1440 SO 50th AVE, CICERO. ILL.
Tel Olympsc 2-1003
ania to World War L Independent Lithuania. Occupied UChange of oil and filters.
vyriausybe.
thuania. Lithuanian Resiatance. Liberation Attempta from
Po kalbų A Stongvilaitė paskai
Abroad. The Profjecta for Lithuanian Liberation,
CHARLES STASUKAITIS
tė baladę apie Romą Kalantą.
Hard cover, 466 pages. Pubiiahed by Manyland Booka,
Gordon F u n e r a l H o m e
TĖVŲ PAGERBIMAS
Inc. Kaina su persiuntimu $16.25.
2423 Wtft 5tth Strttt _ M Gft 6-7777
1720 S HALSTED STREET
Tel. 220-1344
Birželio 21 d. popietėje į Mia
Užsakymus siųsti:
Veikia nuo 7:00 vai ryto iki 8:00 vai. vikšro.
mi Lietuvių Amerikos piliečių
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
DRAUGAS, Ą5tf W. 6Srd St, Chicago, IL 60€t9
klubo patalpas susirinkę lankyto- i s
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
!
jai rado gražiais žalumynais pie- s
Illinois gyventojai dar prideda 90 et. valat mokesčio.
tums papuoštus stalus. Tai pa- j gj

LIETUVIAI FLORIDOJE

Daytona Beach, Fla.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

EUDEIKIS

Mažeika & Evans

A. f A. ADOLFUI ANDRULIUI

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
•

A. f A. LILLIAN BRAASCH

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AUTOMOBILIU TAISYMAS

LITHUANIA 700 YEARS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

Perskaitę Draugi duokite jį kitiems pasiskaityti

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. liepos men. 8 d. ,

CHICAGOS
ŽINIOS

x JAV LB krašto valdyba
kartu su švietimo taryba iš- j
'eidc apygardų ir apylinkių val
dyboms aplinkrašti kuriuo ragira jau dab-ir visus susirūpinti
MINIOS GRANT PARKE
'.ietuvišku š\ietimu ir vaikais,
Nepriklausomybės dienos pro
galinčiais lankyti lietuviškas
ga
Grant Parke, Chicagoje. buvo
kasdienines ar šeštadienines mo
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
I^HMdfl^ZL'* * *
hteirttu Uetmnu Mokutoiu Saiunmot Chicagos skyriaus
tris
vakarus
koncertai
i
r
vaišikyklas. Apygardų ir apylinkių
Redaguoja
J.
Piačas.
Medžiagą
ai^ti:
S20C
W
<Mea«o,
IL «0629
X K O L Jonas Savukynas. valdvbos turi užmegzti ryšius su nimasis prie 58 t a m reikalui
MIC, parašė motyvuotus laiškus. y a i k į t ė y a i g į r p a r a g i n t i
^ jrengtų užkandinių, o penktadie- I
sen. Charles Percy ir kongr. ^ ^ ^ ^ S ^ S T i t o * I « * * * « » - fejerverkai žmo- j
MANO BROLIUKAS
namo. man parvežė meškiuką. Į
Caddiss Collins. prašydamas pa- k a l b o s p a m o k o m s
į nių suplaukė šimtai tūkstančių,
A
š
jį
pavadinau
Sausainiu.
Ma
Aš turiu broliuką 5 metų am
gelbėti kalėjime sunkiai
ken- i
; laikėsi tvarkingai. Penktadienio j
no tėtei ir mamai patiko t a s ; žiaus. Aš j j labai myliu.
čiančiam dėl savo tikėjimo ir j x Stasė Cecevičienė, Šaulių j vakare parke buvę apie 400.000
vardas. Visas naktis a š su j u o ;
Pauliukas Hosinskis
tautinių įsitikinimų Vytautui j sąjungos moterų vadovė, ligos įmonių.
miegojau, bet kartą a š iš j o iš
Skuodžiui, gimusiam Amerikoje suspausta, netoli metų laiko ilsiMANO ŠUNIUKAI
LfiLfiS POLICIJOJE
augau. Padėjau a n t lentynos.
ir krikštytam Aušros Vartų par. i si ligonių pakale. Šiuo laiku ji
Mano draugas norėjo jį iš ma-1 A š turiu d u šuniukus. Aš juos
bažnyčioje. J i s gavo iš abiejų perkelta Į lietuvaitės Onos
Chicagos policijos dalinys, į
nęs nupirkti, bet aš nepardaviau. į myliu. Ju vardai P ū k a s ir Paką.
palankius atsakymus, kad ir jie Pranckevičiūtės prižiūrimus po- kuris tiria vaikų nedorus užpuo- i
Kitą gimtadienį man vėd dova-!
šiuo reikalu pažada rūpintis.
* * ° namus: 3222 W. Marąuette limus, turės lėlių rinkinį, kuris |
IJdutėT.
nojo meškiuką. Tą naktį, kai aš I
Rd., Chicago, BL 60629 (67-ji padės su vaikais išsiaiškinti už- \
MANO ŠEIMA
x Chicagos ateitininkų sen- g a t v ė n e t o l i K e d z i e ) B ū t ų ] a . p u o l i m o j^gĄ
miegojau, aš sapnavau, kad visi
draugių skyrius išrinko savo b a i g e r a i k a d ^
g
meškiukai
buvo
gyvi.
drau ai>
Aš turiu mamą, tėtę, Rimą i r
atstovus į -Ateities" jubiliejinį y p a č š a u l i a i . l ė s s u r a s t ų l a i k o ją
>«RTIS DĖL BOMBOS
Petras Rimkus,
Viktą. Dar yra k a t ė Pūky ir
Dariaus - Girėno lit. mokyk
kongresą. įvyksiantį Chicagoje a p i a n k y t i
Dienos metu valan- j Namuose pasidaryta parako j
šuo Misty.
los 4 skyr. mokinys.
rugsėjo 4-7 dienomis. Federaci-; d o s r ė r a nustatytos. Ten pat bomba sprogdama užmušė Oak Į
Angelė Prišniantaitė,
jos valdybai pranešta, kad Chi- poilsiauja žinomas visuomeni- Parko 15 m. berniuką Kevin
Visi
Los
Angeles lit. mokyklos
SODE
cagos ASS skyriui atstovaus, m n k a s , spaudos bendradarbis McTieue ir sužeidė kitus du.
mokiniai.
"Saulutė".
Mano mamytė ir a š pavasa23 ateitininkai. Tur būt čikagie- J o n a s K a u n a s . j i e m s paguoda
SPORTAS
čių delegacija bus gausiausia ; a D a į re įkalinga.
NELAIME NAMLOSE
į rį dirbome sode. Broliukas bu• vo su tėveliu. Mes sode matėm Aš labai mėgstu sportą. Kiek
visam kongrese. Kaip skelbia:
biuletenis- Vr 26 Wnhelmin a Hartigan, 3 4 m.,
x
' daug kirminų. Mamytė
sėjo vieną vakarą a š su sesute einu
federacijos
valdyba, kongrese h e o s LRDS biuletenis , Nr. 26. s i e m e t n u t a r e n e s* G p r a
_,«
d
a
i
^
a
u
t
i
ir
nasisakvti
visais
P
mėnesio
laida,
pasiekė
P
°
*
;
.
'
sėklas
į
žemę.
Man
labai
nusigali dalyvauti n pasisakyti Msais
leisti namuose. Kai ji su sūnumi
redakpiia
T - KriWin
pabėgioti. Man patinka eiti il
svarstomais klausimais visi atei- m u s u redakciją. Tai Knkscio-. - . . .
j bodo. tai aš ėjau į baseiną pa- gai i r toli. Tik neseniai su mo
tininkai bet spendžiamasis besi- » * demokratu sąjungos nariams k i e m e z a j d e - mėtydami skrai! plaukyti. Kai mamytė pabaigė kykla ėjome 12 kilometrų. A š
^ S t a o ^ ^ ^ S - * * « * informacinis įaikraš- * į į ^
~ f ? St **' aUt°"
: savo darbą, mes pakvietėm bro- ėjau 9 kilometrus, nes nespėjau
t l kk
3 t e 0
°^
tėlis. duodąs šiek tiek naujų bet m o b l l i s - k u r i u o v a ž i a v o D u a n e
' liuką ir važiavome į krautuvę. pabaigti.
I daugiau sukaktis primenančiu M į c h e r s k i - 27 m., peršokęs šaliPaskui kiek pažiūrėjom televiziMan patinka pasivažinėti dvi
x
Inžinierius Albertas V. žinių. Pirmajam puslapyje iš-! S a t v i t r e n k e I Hartigan i r ją
! jos ir visi ėjome miegoti, nes račiu. Aš užšoku a n t dviračio
Karvelis, dirbantis Babrock and j spausdintas Bernardo Braždžio- u ž m u š ė - Vairuotojas apkaltini buvome labai pavargę.
ir nuvažiuoju nupirkti kas reika
Wilcox Research Center, prave- n io eilėraštis "Šaukiu aš tautą" • t a s u ž neatsargų
važiavimą,
Ingrida Ocėnaitė,
linga. K a r t a i s a š dėl malonu
dė sesiją American Society of _ tai lyg misija visiems išeivi- \ užmušant žmogų.
Dariaus - Girėno lit. m-los 4 sk. mo nuvažiuoju į parką pasiva
Mechanical Engineers konferen-1 joje gyvenantiems.
NUŠOVĖ AUTOMOBILY
mokinė.
žinėti.
rijoje Chicagoje. IV Mokslo ir ;
j
Kaip matote, sportas gali b ū t i
LIETUVIŠKA MOKYKLA
kūrybos simpoziume šį rudenį ^ ^ ^ M M M H H ^ ^ M H H M M
Charles F Diliberto, 6 2 m
malonus
i r nevarginantis. K a i
2025 METAIS
jis skaitys paskaitą "Sriauties
I .buvo peršautas, kai jis važiavo
aš ėjau s u mokykla, man pasivibracija".
^^^^^^r^^t/Ę^^^^M.
i riuose.
automobiliu
Chicagosšeštadienio
pietvakaLietuviškos mokyklos 2025 . tempė raumenys. Kad ir su nePeršautas
x "Lawndale News", du kar
vakare apie 10:30 vai. d a r j i s"Tėvynės Žvaigždutės" bendradarbė Nida Tijūnelytė budi prie lietuvių tau-1 metais bus kitokios, Į lietuvis- malonumais, sportas yra labai
tus savaitėje išeinąs Chicagos
vingiuodamas valiavo, kol atsi todailės parodėlės, kuri vyko K m. kovo ir balandžio mėn. Buffalo Grove t ką mokyklą mokinys važiuos su smagus. Sportas man labai, la
pietų laikraštis, liepos 5 d. lai
elektrine mašina, kadangi nebe bai patinka.
trenkė į tulpą Marąuette banko knygyne.
Nuotr. Rasos Tijūnelytės
doje gana plačiai aprašė apie
bus daugiau benzino. Rusai ir
automobilių statymo aikštėje,
Rita Jaugelytė,
K O D Ė L SVARBU YRA
Vytautą Skuodį. Sovietų val
si.
Ji
norėjo
apžiūrėti
mišką,
j
amej-jkječįaį kariaus. Jei Rusija
6450 S. "VVestern. Nugabentas
Montrealio
lit. m-los mokinė.
K l L R f i T I LIETUVIŠKAI
džios nubaustą septyneriems
susipažinti su kitais jo gyven- ; i a į m e s t a d a bus komunizmas ir
į Šv. Kryžiaus ligoninę, mirė
Kanada. "Liepsna".
metams sunkiųjų darbų kalėji
12:30 vai. naktį. Kulka jį pa
Mums atrodo, kad daugiau nei tojais. J i aplankė vilkus i r žai gyvenimas kaip dabartinėje Lie
mo. Straipsnyje
primenama.
RYŽIAI
siekė pro advirą
automobilio t ū k s t a n t į kartų tėvai, mokytojai dė su voverėmis, pasikalbėjo su tuvoje. Bet jeigu nepavyks rukad V. Skuodis gimęs Chicago
briedžiais
ir
susitiko
lapę.
kuri
langą.
sams ir nebus komunizmo, lie- Susirinko draugai išgerti k a ir kiti via mums sako: "Kalbė
je. krikštytas Aušros Vartų
kite lietuviškai!" Tačiau, a r net norėjo žibutei savo uode tuviškos mokyklos bus kitokios V 0 S - vieną kažkas paklausė,
par. bažnyčioje 1929 m. kovo
BRANGS ELEKTRA
bent vienas iš mūsų sustojo ka gą atiduoti, kad t a galėtų pasi negu dabar. Bus elektrinė krei- j k a i p p e r trumpą laiką jam p a 
21 d., paskiau su tėvais išvykęs
puošti.
Ji dainavo su paukš dą.
Mokyklos b u s šildomos v v k o j š n jeko sukurti tiek daug
Dėl padidėjusių išlaidų Edison da nors pagalvoti, kodėl visi mus
į Lietuvą ir ten baigęs geolo
čiais
ir
linksmai
leido
laiką,
bet
saulės
energija. Nebebus ben- turto. Tada jis atsakė klauskatina
kalbėti
lietuviškai.
Tė
Commonwealth bendrovė gavo
gijos mokslus, dėstęs universi
atėjo
metas
grįžti
pas
nykštu
zino
i
r
alyvos. Visa pasaulio
x Vytenis Lietuvninkas ši leidimą pakelti elektros kainą veliai m u m s stengiasi padėti, kad
simu:
tete, bet už pasipriešinimą ko
kus.
Pelėda,
t
a
i
sužinojusi,
nu
energija
bus gaunama iš saulės.
— Kai j ū s ų žmonos verda
munistinei tvarkai nubaustas. pavasarį baigė Illinois universi- Chicagoje 1 4 . 5 ^ . T a i duos mūsų lietuviška kalba stiprėtų lėkė pranešti žinią.
Pietums visi vaikai t u r ė s mygtu
sriubą,
kiek deda ryžių?
Laikraštis primena kad žinias tetą Circle Campus ir gavo ba- bendrovei apie 503.6 mil. dol. ir gerėtų. Jie j a u gerai moka
Karalius
išėjo iš savo grybe- kus spaudinėti, kad gautų ko jie
kaiauro
diplomą.
Nuo
šio
runaujų
pajamų,
t
a
seną.
turtinga
mūsų
prose,,
.
,
,,
suteikė kun. Jonas Savukynas,
— Tiek, kiek reikia! — p a 
.. , L
, . .; lio ir paskelbė visiems:
T. **
valgyti. B u s mašinos,
P R E M J E R A S
nehų kalbą. Jiems
v r a labai S
^
.-^ *., A. „ « nori
dirbąs šiuo metu Aušros Vartų dens pradės studijuoti teisės A U s m M J J Q 9
klaustasis
atsakė.
\
. ,
.L f _ .
— RJ^ o Jj grįžta Žibute. Suti- I kurios linksniuos ir asmenuos
mokslus, V. Lietuvininkas lanke
svarbu. kad ir mes taip
pat m o - 1 , .
.
° .. _ . , , .
parapijoje.
O
iš
t
o ''reikia" ir rytojui
lituanistines mokyklas, gerai
. CHICAGOJE
kėtumėm. Ši kalba, L r i buvo! ! l i m e . j l ^ i a i ;
t v a r k y k i m e visus žodžius. Bus permatomi j palikti reikia, — paaiškino t u r
ir papuoškime visus laukus ir sąsiuviniai, kurie automatiškai j tintasis.
x Atvykę j Chieagą, nepa- kalba
lietuviškai.
dalyvauja
Australijos min. pirmininkas naikinama, persekiojama, drau
namus.
pakeis visas klaidas, Žmogus i
mirškite atsilankyti ir lietuvių ' skautuose. Linkėtina sėkmingų M a i c o } m Fraser su žmona Tama- džiama, y r a viena seniausių gy
TAUTOSAKA
Visi
pradėjo
dirbti;
vienas
j
galės
rašyti visas raides su pirš
vųjų kalbų pasaulyje. Tą kalbą
"Galerijoje", kurioje galėsite įsi- studijų ir ateityje.
r a a t V y k e į Chicagą, trečiadienį
taisė šulinj, kitas valė grybus, tu.
Bus suolai, kurie suksis.
Ar sens. a r mažas. (Girkalnis)
gyti vertingų lietuvių meno kūx p r a g o s m e r ė Jane Byr- dslyvavo miesto verslininkų su- savanoriai drąsiai gynė, nes u ž
dar kitas dažė gėles ryškiomis Lietuviškos knygos bus įrašytos
rinių. "Galerijos" adresas: 744 ne kviečia visus vyresnio am- organizuotame bankete Conti- jos stovėjo tos kalbos motina,
spalvomis. Keli t i k žiopsojo ir i juosteles. Mes neturėsime mo
Traškančioji eglė ilgiau stovi.
N. VVells St. Atidaryta šiokia žiaus žmones dalyvauti specialia- nental Plaza salėje.
mūsų tėvynė Lietuva. Už t a i ir
mes, vaikai, turėtumėm labiau ? a l v 0 .i° k s l v e i k t i - * * • " n y k š " kytojų; bus tiktai televizijos.
dieniais nuo 11 vai. iki 6 vai. me piknike liepos 15 d., trečia-;
V R F H T A V O TKRORISTA
vak._ (p.rmadieniais uždaryta): d i J ™ į j £ . TyU> M 3 v a l • AREŠTAVO TERORISTE
pasistengti, k a d išlaikytume ; t u k a s - k u r i s m o k ė 3 ° m u i t i b ^ Visi vaikai turės t ą pačią mo
Alkanas per lauką pereisi,
n
883
kytoją. Visi vaikai galės m a 
"*
sekmadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. Grant parke. Bus įvairi I Chicagoje areštuotas desim šią kalbą. Gal m u m s niekada! ^ ' P
(Šilalė).
ne.
tyti mokytoją per televiziją.
popiet. Telefonas: 280-1149.
meninė dalis, nemokamas mais- t a s kroatų teroristas Milan Ba neteks savo g^-vybės aukoti dėl j — Sudarykime orkestrą.
Jiems nereikės net naimų pa
f r)
— Aš moku groti smuiku.
Geriau lipti į kalną, nekaip
P - Etas, pasivažinėjimai
ir žaidi- J j į į 5 5 m - gyvenęs 5856 N kalbos i r tautos, bet mes t u r ė 
likti.
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tumėm
pagerbti
tuos,
kurie
sa•
kristi.
x Jaunimo centro vadovybė i mai. pritaikyti vyresniems žmo- ''• ston, bombų ekspertas^. J i s
Melisa Bucelavičiutė,
— Aš dūdą pūsiu!
priklausė teroristų OTPOR gru vo gyvybes paaukojo. Vadovau
praneša, kad Jaunimo centras n ėms
Lemonto "Maironio" lit. m-los
Geros galvos ne visiems dali
pei, kuri vykdė (žudymus, va- i damiesi t a mintimi, t u r ė t u m ė m ' Netrukus orkestrėlis buvo subus
uždarytas
vasaros
^
,
- atostox Patikslinimas.
"T*»,«m"l
7 skvr. mokinė.
visuomet kalbėti su lietuviais lie į darytas. Atsirado juokdarys ir
jamos.
(Jieznas).
goms liepos ir rugipucio mene- birželio 30 d. laidoje 6 psl. žinu- • dami
•
'
tuviškai.
savo politinius priešus.
j čiuožėjų grupė. Jie jviename
šiais. Patalpos bus atidaromos. tėse buvo išspausdinta "A. GriK a s daug plepa, daug ir meD
a
n
u
t
ė
Petnisevičiūtė,
i grybe pasidarė čiuožyklą i r i
tik anksčiau užsakytiems ren-; galiūnas, Vincas Žemaitis, An10 MIL. DOL. UŽ SCTNU
I
luoja.
Detroito "Žiburio" aukšt. l i t praktikavosi ledo baletą. Ryginiams. Sekmadieniais kavinė tanas Meleška...". Turėjo būti
. Ar
..
_
r>,„«» „i;j„»,a„ XT. .
.. , .
•>
Glona
Mason. motina 5 m.
mokyklos mokinė. "Žiburio Į tojaus dieną visi atsikėlė anksti
bus atidaryta. Visais reikalais .Ąnt-nas Beleška buvo atvykęs
•,
, . .
K
Žertas (juokas) galvos nepraT,T^5^T», Q i^.^~*T
™
. . . .
* c berniuko, kuris buvo suvazmespinduliai" i ir viskas buvo paruošta. Visi j
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