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LIETUVOJ DOMISI
LENKIJOS ĮVYKIAIS

— Portugalijoje iš vyriausybės
pasitraukė socialinių reikalų mi
nistras, socialdemokratas Carlos
Okupantas sustiprino priespaudą Lietuvoje
Macedo. Tai sudaro pavojų val
vienu
kaišiadoriškiu,
su
kuriuo
(Tęsinys)
New Yorkas. — Savaitraštis I vietų respublika. Nežiūrint sodžios koalicijai, ypač premjerui
susipažinau
etape
iš
Pskovo,
Rašo docentas Vytautas Skuo
Pinto Balsemao, kuris irgi — so "Newsweek" šios savaitės nume- ; vietų priespaudos, plačiai cirkuŠioje pataisos darbų griežto re
dis:
ryje rašo apie Lenkijos pasikeiti- į liuoja daug pogrindžio žurnalu,
cialdemokratas.
mus,
apie sunkumus ir tai, kokiu ; kurie protestuoja dėl daugelio
...Pagaliau aš pasiekiau pasky žimo kolonijoje, žinoma, sąlygos
— Palestiniečių organizacija
susidomėjimu
Lenkijos įvykiai se- I dalyku: dėl sovietų invazijos Afrimo vieta. Atvykau i čia vasa visai kitokios. Čia nors po kiemą
Libane reikalauja, kad Izraelis,
galima
pasivaikščioti
kada
nori.
kami
Lietuvoje.
Žurnalo Mask- Į ganistane ar dėl naujos režimo
rio 9 d. Norėjau tuoj pat jums pa
prasidėjus karo paliauboms, su
Tiesiog
nežinau,
ką
galiu
rašyti
rašyti, tačiau nauji įspūdžiai,
stabdytų žvalgybos
skraidymus vos biuro šefas Andrevv Nagors-1 politikos mokyti lietuvių vaikus
nauji reikalai ir naujos pažin apie dabartinio mano gyvenimo
virš Libano. Reikalaujama, kad į ki aplankė Vilnių, susitiko su j rusų kalbos nuo pirmojo skyriaus,
tys, pagaliau, atsivežtoji liga tai sąlygas. O labai noriu, kad visi
paliaubas įsijungtų ir Libano krik jam pažįstamais lietuviais "disi- i Vienas lietuvis jam pasakęs: "Nopadaryti sutrukdė. Gripo, slogos, mano laiškai jus pasiektu. Ne tik
čionys falangistai, kuriuos Izrae dentais" nuėjo į Šv. Teresės baž- į rint sunaikinti kraštą, svarbiaunyčią, kur pamaldos būna lietu- ! sia sunaikinti jo kalbą".
bronchito ir dar kažko neaiškaus mano laiškai, bet ir m a n siunčia
lis palaiko.
derinys privertė daugiau gulinėti, j m i e J i b u s tikrinami. Kiekvieną
— Sovietų Sąjunga oficialiai vių ir lenkų kalbomis. Jis rašo | Norėdami sustabdyti "lenku Ii
negu vaikščioti. Dar ir dabar esu Į mėnesį aš galiu išsiųsti ne dauatsakė Britanijai i pasiūlymą straipsnyje " T h e View from Li- į gą", kad ji nepaplistų Lietuvoje,
nedarbingas.
j S i a u k a i P P° 2 tiškus. Taigi, vie
šaukti konferenciją Afganistano thuania", jog Lietuvoje Lenkijos j sovietai suvaržė kontaktus su
Iš Vilniaus išvažiavome Sau-j ną — jums, kitą į Panevėžį. (Paklausimui svarstyti. Kremlius at įvykiai sekami su didesniu susi-> Lenkija. Anksčiau nesunkiai duo
sio 9 d. (buvau areštuotas taip j nevėžyje, Gogolio 65 — 2, gyvemeta Europos Rinkos planą i r domėjimu, negu kur kitur Sovie- j damos vizos aplankyti giminiu,
na
pat sausio 9 d.) Kelionė buvo i i - 1
Skuodžio motina — red. pareikalauja, kad visose derybose tų Sąjungoje. Viena moteris gero- į dabar duodamos retai ir labai nega, tačiau įdomi. Po teismo ap-; stabą). Mano gaunamų laiškų
dalyvautu ir dabartinis Afganis kai supyko ir išsigando, kai Vii- noriai. Lietuvos lenkai autoriui
niuje jis bandė ją nufotografuo- \ skundėsi, kad laiškai iš Lenkijos
gailestavau, kad neapgyvendino j skaičius teoretiškai neapribotas.
tano režimas.
Lukiškių "pataisos darbų įstaigo- į Tačiau tai dar nereiškia, kad visi
— Pakistano prezidentas Zia ti, manydama, kad jis KGB agen- j labai vėluoja, jei iš viso ateina.
Britanijos
sosto
įpėdinis
princas
Čarlis
ir
Diana
Spencer,
kurių
sutuoktuves
je" Tačiau su tokio profilio įstai- į siunčiami laiškai čia ateina. Notris dienas viešės Saudi Arabijo tas. Išsiaiškinus, kas jis toks, m o - j Viena moteris skundėsi nežinanti,
šiandien
švenčia
visa
Britanija.
Televizijos
bangomis
ceremonijas
stebės
gomis, mano didžiausiam pasi-1 rėčiau, kad jus savo laiškus nuje, kur tarsis dėl bendros gynybos teriškė jam pasakiusi, kad vai- j kas darosi su jos giminėm, jau
aoie 750 milijonų žmonių.
tenkinimui, galėjau neblogai susi- i meruotumėte atskirai... Labai a
politikos. Abi šalys tikisi daugiau džia labai sugriežtino lietuvių ka- j metai ji negavusi jokios žinios.
kioskai neparduoda
pažinti Pskove, Jeroslavlij, Gor- j bai lauksiu Jūsų laiškų
ginklų iš JAV. Pakistano karinin talikų priespaudą. "Jie bando už- j Laikraščių
kirsti
kelią,
kad
tai,
kas
vyksta
j
daugelio
lenkų
laikraščių, o tik
kij, Ruzajevkoje ir Potmoje. Eta- \ Daug dvasinės stiprybės man
kai padeda paruošti S. Arabijos
Lenkijoje,
neįvyktų
pas
mus",
pa-S
tuos,
kurie
laikomi
"saugūs". Popu metu teko bendrauti su vagi- ! suteikė jūsų ryžtas aplankyti ma
kareivius.
ne
Į litiniuose mitinguose vadai aiškimis, plėšikais, žmogžudžiais ir k i - ; — Hondūras įteikė Salvadorui ] aiškino ji.
kad
lietuĮ
na lietuviams, kad Lenkijai gretokiais panašiais. Pats būdamas
- Mano dabartinė savijauta ir
protestą dėl sienos pažeidimo. S a l ' Autorius pabrėžia,
Iš
viso
pasaulio
princui
plaukia
dovanos
viai,
kaip
i
/
l
e
n
k
a
i
,
yra
katalikai,
sia
kontrrevoliucija. KGB padidi"amoralus" ir "itin pavojingas",! nuotaika gera. Ji dar labiau pavadoro batalionas perėjo į H o n 
Londonsa.
—
Šiandien
—
istoI
pildė
garsus
ispanų
tenoras
Plano
savo budrumą, rašo autorius,
patekęs į tokią aplinką, nesijau-! gerės, kai galutinai pasveiksiu
dūrą ir iš čia puolė sukilėlius jie dalinasi su lenkais pasididžiarinė
Britanijos
monarchijos
dieį
cido
Domingo,
čiau nejaukiai, juo labiau, kad i Gyvenimu ir čia aš nesiskundžiu,
Salvadoro kalnuose. Šis žygis įvy vimu tokiais asmenimis, kaip poe- pridėdamas, kad, nežiūrint persė
tas Adomas Mickevičius, ar per-! kiojimų, lietuviai susižavėję herevisi tie "surikai" ir man nerodė! Vienintelį rūpestį kelia netureji- na, princo Čarlio, būsimo karą- į Kaip paprastai, ir ši jaunave- ko liepos 17 d.
liaus
sutuoktuvės.
Londono
miesį
džių
pora
gauna
iŠ
viso
pasaulio
nykščių metų Nobelio premijos j tiškais Lenkijos ėjimais. Nors so—
Sovietų
žinių
agentūra
kri
paniekos. Vienas žulikas, iš kaž- \ mas jokių žinių apie jus. Visad_a
tas
baigė
pasirengimus,
svečiai
ir
j
daug
dovanų.
Jos
bus
išstatytos
I
^
^
Japoniją,
kuri
paskelbė
laimėtojas Czeslaw Milosz, kurie! vietai trukdo radijo bangas iš Va
kur nudžiovęs Dopieriui apypilnį! labai , tačiau kantriai, lauksiu juturistai
laukia
saulėto
oro,
nors
i
visuomenei
St.
*James
rūmuose
l
"šiauriniu
teritorijų
sugrįžimo
abu gyveno, studijavo Vilniuje.! karų, lietuviai klausosi lenkų ra1980 m. "Mokslo ir gyvenimo"! su laiškų. I visus jūsų laiškus atmetereologijos
biuras
skelbė,
jog
nuo
rugpiūčio
5
d.
Už
įėjimą
teks;
ė
į
"
,
"Tass"
rašo,
kad
JapoLietuviai jungiasi su lenkais gi- j dijo ir kai kurie sugeba pagauti
m nes
komplektą, net pasiūlė man "ap-j sakysiu nors ir vienu bendru
yra
20
nuoš.
galimybė,
kad
gali
mokėti
2.80
dol.,
vaikams—
1.501
j
ė
j
naują
prieš
sovielioje, istorinėje neapykantoje ru-Į lenkų televiziją. Viena moteris pa
a
p
r
a
(
0
sišviesti". Žurnalo
puslapiuose
j
jums.
įalo
lyti.
dol.
Paroda
tesis
iki
spalio
4
d.
Į
kampaniją
ir
tuo
pridengia
sų
dominavimui. Viena lenkė au-! sakė Andriui Nagorskiui, kad
t
i
n
ę
Mano adresas toks:
radau labai daug pažįstamų pa
Sunkiausią
uždavinį
turėjo
65
Jau
buvo
rašyta,
kad
JAV
p
r
e
j
jįg
iprinimą.
Kaip
toriui
pasakė: "Visi dabar kalba į "Mes tegalime lenkams pavydėk
a
r
i
n
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s
t
(rašyti rusiškai):
vardžių. Ilgai žvelgiau j dvi dide
metų
škotas
lordas
Maclean,
ku
zidentas
pasiuntė
naujavedžiams
j
Japonija
reikalauja
suvisą
laiką
apie Lenkiją. Lietuviai! ti ir tegalime džiaugtis, jei jiems
žinoma)
431200 Mordovija
les fotografijas: akademiko — fi
rio
oficialus
titulas
—
"Lordas
krištolinę vazą, gamintą Steu-' grąžinti keturias Kurilų salas, ku sako, kad lenkai gudrūs, jie žino, į pasiseks, pridėdama "Vargšė mūTenguševskij r — n
ziko ir mokslo daktarės —geolo
Chamberlainas".
Jis
buvo
vyriau
ben stiklo bendrovės menininku. rias sovietai okupavo.
ką daro. Būtų gerai, kad ir čia sų Lietuva'*
Baraševo
učr
2
K385(3
—
5
gės. Džiaugiuosi, kad mano pa
sias
visų
ceremonijų
organizato
Visas
dovanas
priima
karališkojo
Skuodis Vytautas, Petro.
— Meksika uždraudė įvežti būtų kaip Lenkijoje'
žįstami vis kyla aukštyn. Tačiau
laivyno
admirolas
Sir
Hugh
Jarius.
Jis
nustatė,
kad
pirmoji
ka
Autorius prideda, kad taip kaip
Visada su Jumis. Sudie! Vytau
vaisius iš Kalifornijos apskričių,
jiems jokio pavydo nejaučiu. Kiek
V. Skuodžiui gelbėti
rieta paliks Buckinghamo rūmus nion. Jaunavedžiai gauna daug kur siaučia vaisius naikinanti m u Lenkijoje, gal, nebus, nes Lenki
tas.
vienas savaip laimingas.
Į tą patį lagerį yra atvežtas irj 10:22 vai. ryto. Nei anksčiau, nei baldų. Viena Anglijos baldų įmo selė.
jos gyventojų yra 36 milijonai, o
pastangos Kongrese
Gorkyje, palikęs savo bandranė
pagamino
specialią
karališką
vėliau.
Lordo
Macleano
įstaigai
Anastazas
Janųlionis,
Juozo.
Lietuvoj
—
tik
3.4
mil.
Nežiū
— Vak Vokietijos
prekybos
bylius, toliau iki čia keliavau su
Pirmadienį, liepos mėn. 27 d.
teko nuspręsti, pasiremiant viso lovą. Vakarų Vokietijos bendro- j bankai susitarė su Sovietų Sąjun rint to, Maskvai yra kuo rūpintis.
mis tradicijomis ir protokolais, vė atsiuntė princui visus moder-1 g a jėl dujų linijos statybos finan- Lietuviai partizanai priešinosi ru JAV Atstovų Rūmų nariai D.
kas kur sėdės, kas važiuos kurio nius virtuvės įrengimus. Kanada j s a v i m o . Manoma, kad prie linijos sų užgrobimui daugiau 10 metų | Dougherty, B. Donnelly, C. Col
je karietoje. Daug sunkumų su padovanojo vieno kambario bal- jg§ u organizavimo prisidės irjįj. n e t šiandien Lietuva yra dau- ,ms, M. Fenwick ir Roe pasiū
kėlė nuotakos tėvai, kurie yra iš dus, gamintus iš kanadiško kle- p r a n c ūzijos bankai Spėliojama, giausiai rūpesčių sukelianti so- lė rezoliuciją Mordovijoje kali
siskyrę ir turi naujus gyvenimo vo. Australija padovanojo 20 ran- ^ j iį n jj a kainuos apie 10 bil. dol
namam Vytautui Skuodžiui gel
partnerius. Nutarta, kad kated ka iškaltų sidabro lėkščių.
bėti
Prezidentas siūlo
roje įiedų sėdės greta, o jų naujie
Atskirą dovaną nupirko Lon
Rezoliucija, kuriai šiuo metu
Pastebėti neramumai
ji gyvenimo draugai šiek tiek to done reziduoją užsienio valsty
dar nėra duotas numeris, reiškia
mokesčių reformą
liau, užpakalyje. Grįžtant iš ka bių diplomatai. Jų seniūnas, Mau
Ryty Vokietijoje
Dvasiškis paskirtas Irano premjera
Washingtonas.
— Prezidentas nuomonę, kad JAV prezidentas
tedros, karalienė Elzbieta paims ricijaus ambasadorius Sir Teelock
Bona. — Vakarų Vokietijos žur Reaganas pirmadienį apeliavo turėtų: *• P a r e i k š t i P r o t f ? £
Teheranas. — Irano vidaus gvardiją nusistatę i r jaunesnieji savo karietoje nuotakos tėvą, lor rinko lėšas. Jis atidengė, kad dip
vie
reikalų ministras paskelbė, kad bu armijos karininkai. Šiuo metu, dą Spencerį, o princas Pilypas va lomatų dovana — dar viena ka nalas "Der Spiegei" rašo, kad į amerikiečius palaikyti jo s i ū - ! t ų Sąjungos vyriausybei del
kalinimo; 2.
ves premjeras Ali Rajai laimėjo vykstant karui prieš Iraką, kari žiuos su ponia Sand Kydd, nuo
rališkoji lova, gaminta Anglijo Rytų Vokietijoje pastebėti n a u  lomą pajamv mokesčių r e f o r m o s ;m^ aius t o Skuodžio^
n:
zv?
ji
darbininkų
neramumai,
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ir
atmesti
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prezidento rinkimus. T u o pačiu ninkai užimti ir negali aktyviau takos motina.
je. JAV ambasadorius John Louis
įmonės pradėjo streikus, dalina ną, siūlomą Atstovų Rūmų dau pilietis Vytautas Skuodis būtų
metu Teherano aikštėje sprogo įsijungti į kovas prieš revoliuci
Šioms vestuvėms 75 metų poe pasiuntė savo asmeninę dovaną
mi prieš vyriausybę nukreipti la gumos. Kongresas turi pasirinkti paleistas iš kalėjimo ir galėtų su
galinga bomba, užmušusi 9 žmo jos gvardiją.
tas laureatas Sir John Betjeman — nedidelį aliejinį amerikiečio
nes. Du Teherano
laikraščiai . Premjeru skelbiamas mula Ba paraše specialią poemą. Pirmadie dailininko Henry Kohler paveiks peliai. Kai kuriuose miestuose vieną tų dviejų planų šią savaitę šeima imigruoti į savo pasirink
jaunimas susikirto su milicija. Amerikiečiai kviečiami susisiekti tą šalį.
9kelbia, kad nauju premjeru bus honar tapo islamo partijos gene nį karalienė turėjo vakarienę 90lą.
Žurnalas spėja, kad Rytų Vokie su savo atstovais kongrese ir pa
paskirtas pirmas dvasiškis — ho- raliniu sekretoriumi, kai atenta čiai aukštų svečių. Po to apie
Šią rezoliuciją numatoma siųs
Britų
piliečiai,
biznio
bendro
tijon
jau
atėjo
Lenkijos
darbinin
jatoleslam Javad Bahonar.
spausti juos balsuoti už vyriausy ti JAV prezidentui. JAV Valsty
te žuvo ajatola Beheshti. Anks 1,400 šoko iki ryto. Programą iš vės, miestų savivaldybės siunčia
kų laimėjimų banga. Rytų Berly bės projektą, kuriame siūloma bės sekretoriui, JAV ambasado
Teherano radijas paskelbė, kad čiau Bahonar buvo švietimo mi
įvairias dovanas, daugiau prak ne platinami lapeliai išreiškia
mokesčius sumažinti 5 nuoš. spa riui Jungtinėse Tautose, Aukš
sušaudyta 20 "islamo priešų", nistras. Jis buvo vienas iŠ pen
tiškas. Viena škotų firma atsiun pritarimą lenkų "Solidarumui".
jų tarpe liaudies kovotojų (mu- kių valdančios partijos steigėjų,
lio 1 d., vėliau sumažinti 10 nuoš. čiausio sovietų prezidiumo sekre
Lenkija negali
tė dvi dėžes škotiško viskio 1948
jahedeenų) vadas Mohammed Re buvo Revoliucijos Tarybos narys
1982 liepos 1 d. ir dar 10 nuoš. — toriui, Sovietų Sąjungos ambasa
Egipto
prezidentas
ir 961 m. gamybos. Vienas Soimportuoti mėsos
za Saadati, suimtas, kaip sovietų ir parlamento narys. Ši partija
po metų, iš viso sumažinint 25 doriui Jungtinėse Tautose, Vytau
merset miestelis padovanojo totui Skuodžiui ir jo šeimai arba
šnipas jau 1979 vasario 13 d. Per laikė dvasiškius mulas užnuga
rengiasi
kelionėn
nuoš. mokesčių
Varšuva. — Lenkijos žemės n ą durpių, kurios bus reikalingos
nai jis buvo nuteistas kalėti 10 ryje ir į valdančias vietas išstum ūkio ir maisto pramonės minis- karališkiems rūmams šildyti,
Demokratas atstovas Dan Ros j tinkamam atstovui bei Lietuvos
Kairas. — Egipto prezidentas
metu, tačiau dabar buvo sušau davo paklusnius civilius, dabar tras VVojtecki pasakė televizijoje, Edinburgho miesto taryba prin- Sadat kritikuoja pasikalbėjime su tankowski, Atstovų Rūmų
lėšų Į Helsinkio grupei.
dytas, nes ir kalėjime būdamas valdžia aiškiai perimama, paski kad protestai ir demonstracijos c o vardu paaukojo 92,000 dol. ne- Mayo" žurnalu Izraelio lėktuvui komiteto pirmininkas, paaiškino! Plačiau apie šią rezoliucija bus
jis veikęs prieš vyriausybę. Per riant mulą premjeru.
nieko negali pakeisti, nes Lenki- turtingų škotų vaikų šalpos fon- puolimą Beirute. Tokie puolimai korespondentams, kad skirtumas: pranešta rytojaus "Draugo" laipraėjusį mėnesį valdžia sušaudė
Šis naujas išsivystymas padidi ja neturi lėšų importuoti mėsą. d u į.
nepateisinami ir kenkia taikos tarp abiejų planų yra paprastas:> doje.
250 liaudies kovotojų.
no dezertyrų iš kariuomenės skai-1 Šiemet mėsos pirkta 19 nuoš. maplanams, pasakė Sadatas. Antra mūsų projektas palankesnis ame- Į Dar nepatvirtintomis žiniomis
Iš Kurdistano slaptas radijo čių. Daug iraniečių bėga su gink-1 žiau per pirmuosius 6 mėnesius
dienį jis išvyksta į Washingtoną rikiečiams, kurie per metus už JAV senatoriai iš Illinois C h a r
Padėjo Kubai
siųstuvas paskelbė nuversto prezi- lais pas kurdus ir bando prisi-j negu 1980 m . Kaip paskelbta,
susipažinti su prezidentu Reaga dirba mažiau kaip 50,000 dol., o les Percy ir Alan Dixon ruošia
ka'bą. Jis nepripažįsta naujojo jungti prie buvusio prezidento Į Lenkijos gyventojai vietoj 3.7 kinu, kuris priims Izraelio premje — respublikonų planas palankes panašią rezoliuciją JAV senatui.
naikinti
uodus
prezidento, jis esąs nelegalus. Bani Sadro šalininkų. Apie nuo- j logramų mėsos per mėnesį galės
rą Beginą rugsėjo mėnesį. Egip nis tiems, kurie uždirba daugiau
Banį Sadras premjeru pasky taikąs Irane papasakojo praėju- j pirkti 3 kg. Vyriausybė sako, kad
Washingtonas.
— Valstybės to prezidentas, pakeliui į W a s h i n g kaip 50,000 dol.
rė Maccoidą Rajavi, liaudies sią savaitę į Egiptą atskridęs ka pramonės gamyba šiais metais departamentas atmetė Kubos dik- toną sustos Londone ir pabuvos
Prezidentas siekia patraukti į
KALENDORIUS
kovotoju veikėją, kuris irgi slaps ro aviacijos majoras Darius Kher- nukrito 12.5 nuoš., eksportai su- tatoriaus Castro kaltinimus, kad New Yorke, kurio žydų kilmės savo pusę 33 demokratus Atsto
tosi. Kai kurie stebėtojai tvirtina, khan, kuris Kaire paprašė politi mažėjo 17 nuoš., algos padidėjo Amerika siunčia į Kubą įvairias meras Koch, įteiks Sadatui me vų Rūmuose ir užtikrinti, kad 16
Liepos 29 d.: Olavas, Marta,
kad Irane prasideda civilinis ka nės globos.
abejojančių
respublikonų
bal-1 Mantvydas, Jundilė.
20 nuoš., akmens anglių gamyba bakterijas, kenkia gyvulių ūkiui, dalį. Sadatas rengiasi vykti ir į
ras. Jei pasibaigtų Irano karas su
Liepos 30 d.: Petras Kris., Ju
sumažėjo per pusę, lyginant su. platina augalų ligas. D. Fischer, Georgią pas buvusį prezidentą suos už vyriausybės planą. Mi
Iraku, jei pavyktų paskelbti karo
nėti
atstovai
dar
neapsisprendę,
lita,
Bijūnas, Radvile.
departamento
atstovas,
pasakė,
— Gallupo opinijos tyrimai pa pernai metais.
Carterįpaliaubas, civilinis karas pagyvė rodė, kad 61 nuoš. amerikiečių
kaip
balsuoti.
Lodzėje autobusų vainiotojai kad Castro bando pridengti savo
Saulė teka 5:40, leidžiasi 8;13.
tų. Liaudies Mujahideenai paskel pritaria JAV kovos lėktuvų Izra važiavo prie burmistro įstaigos režimo nesugebėjimus, kaltinda 300 tonų uodams naikinti vaistų,
Savo kalbos pradžioje preziden
ORAS
bė, kad jų uždavinys sunaikinti eliui sustabdymui ir mano, kad ir ten dvi minutes kėlė triukšmą, mas kitus. Amerika ne tik netu Amerikos valstybių sveikatos or tas užtikrino pensininkus, kad jo
revoliucijos gvardiją, kuri savo Izraelis neturėjo teisės pulti Bei spausdami signalus. Demonstraci rėjo nieko bendro su Kubos viru ganizacijai prašant, pasakė Fi- reformos nepalies jų gaunamų
Saulėta, šilčiau, temperatūra
galią grindžia dvasiškiais. Prieš ruto, kur žuvo daug civilių.
pensijų.
so
epidemija,
bet
dar
nusiuntė
i
dieną
80 1., naktį 65 1.
scheris.
jos tęsis iki ketvirtadienio.
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Iranui gresia
civilinis karas
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vadovams k a n t r y b ė s bei
ištvermės praleidžiant šias dvi
savaites Rako miške. Tikiuosi,
kad pasimatysime antrojoje
Vidurio rajono stovykloje!
v.s. Liudas
Ramanauskas,
„Varpo" stovyklos
viršininkas.
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• Redakcija straipsnius taiso savo

Viršininkė — ps. Adelė
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
Atžygiuoja vilkiukai.
Nuotr. Algirdo Grigaičio
nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto
niais nuo 8:30 iki 12:00.
Izokaitienė, pavaduotoja ir
susitarus. Redakcija už skelbimų
•
Redakcija
dirba
kasdien
8:30
Stovyklauja 23 jūrų skautai rius, slaugė Irena Kuželienė, Be programos, vyksta įvairankdarbių vadovė — vyr. sk.
turinj neatsako. Skelbimų kainos
—
4:00,
šeštadieniais
8:30
—
iš „Lituanicos" tunto ir vienas slaugė Irena Grigaitienė.
rūs kiti įvykiai stovyklaAristidą
Parakininkienė,
prisiunčiamos gavus prašymą.
12:00.
iš Clevelando „Klaipėdos"
rankdarbių vadovė — vyr. si.
Medicinos personalas priima vietėje. Pirmadienį įvyko vir
vietininkijos. Jūrų
skautai ligonius visomis dienos valan vės m e t i m o k o n k u r s a s ,
Teresė Kybartienė, Komen
labai sunkiai šioje stovykloje domis, dažnai pasitaiko ir pažiūrėti kuri vadovė permes
dante — vyr. si. Rūta TraškaiChicagos skautininkių drau
P A D Ė K O S ŽODELIS
dirba, nes bando išmokti ne tik vakaro lankytojų. Nepagei virvę per aukšto medžio šaką,
tė,
paukštyčių
laikraštėlio
govės sueigoje. Ten ištiesta
viską,ką išmoksta žemės skau daujami ligoniai ambulatori kad pastovyklės gairė turėtų
Ankstyvą pavasarį Chica- tautinė juosta sujungė Chica
redaktorė — vyr. si. t.n. Laura
tai, bet kartu bando pažinti joje yra tie, kurie ateina tarp 1 kur per dieną plevėsuoti Buvo goje viešėjo iš Sydnėjaus, gos skautminkes ir sesę Aldo
Lauciūtė, sporto vadovė — psl.
Rako
kaimynystėje esančią vai. nakties ir 6 vai. ryto pakeis daug juokų. Kiekviena vadovė Australijoj, atvykusi savo arti ną, kuri vieną vakarą tele
Žiba Kairytė, kitos vadovės —
J ū r ą " . Dalyvauja įvairiuose ti lipinuką ant nutrintos pūslės. turėjo pamėginti. Beveik visos mųjų aplankyti sesė Aldona fonu vėl sujungė su Chicaga
psl. Julytė Valaitytė, psl. Rasa
vandens užsiėmimuose.
Rimtesni ligonys mielai pataikė. Tada bandė ir kai Liubinskaitė-Jablonskienė.
Zigaitytė, psl. Liana Vaičiu
viešnagės prisiminimais ir
Šią darbščiąją sesę prisi siunčia visoms sesėms padė
priimami ir nakties metu.
lytė, psl. Diana Mackevičiūtė,
kurios paukštytės.
SKAUTU VYČIU
si. Silvija Fabijonaitė.
Ligonių skaičius per dieną
Kita įdomybė yra „Mūsų mename iš Kaziuko mugės kos žodžius už seserišką arti
„ATGIMIMO"
SKAUTU
Stovyklauja 38 jaunes
būna arti 50. Dažniausiai yra Pastogės" šukavimo palapinė. ruošos, matėme ją ir akade mumą ir gražų atsisveikinimo
„SKAUTU AIDO"
PAŠTO V Y K L Ė
niosios skautės: „Aušros Var
PASTOVYKLĖ
gydomos nutrintos pūslės, Čia nemokamai kiekviena mikų ruoštoje blynų vaka vakarą.
Skautų
vyčių
pastovyklė
yra
tų" — 20, „Kernavės" — 10,
uodų įkandimai ir nusibroz- paukštytė ar vadovė' gali ronėje; buvo ji miela viešnia ir
vienintelė
šioje
rajono
sto
Viršininkas
—
ps.
Remigijus
„Neringos" — 2, Grand Rapids
dinimai. Rimčiau susirgusius pavirsti gražuole, pasipuoš— 2, taip pat iš Texas — 1, Geor- vykloje, kuri nepasivadino Belzinskas, viršininko pava paguldo ambulatorijoje, nuola dama prancūziškomis kasy
Tel. ofiso ir buto: Oiympic 2 4 1 5 9
gia — 1, Florida — 1, Indiana — laikraščio ar žurnalo vardu. duotojas — v.sl. Algis Miški tinėje medicinos personalo tėmis. Net nereikia važiuoti į
DR. K. 6. BALUKAS
„Atgimimo"
vardą
pasirinko
nis,
komendantas
—
v.sl.
An
L Daugumai paukštyčių Rako
priežiūroje. Iki šiol ambulato Paryžių pas Vidai Sassoon. Tai
Akušerija ir motery ligos
DR. P. KISIELIUS
Ginekologinė Chirurgija
miškas jau gerai pažįstamas, dėl kelių priežasčių. V. Kudir drius Anužis, adjutantas — psl. rijoje buvo paguldyti 4 ser yra šios stovyklos vėliausia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pulaski Road (Crawford
1443 So. 50th Ave.. Cicero
bet ir tos, kurioms Rakąs yra kos „Varpas" skelbė Lietuvos Rytas Urbaitis, draugininkai gantys skautai. Pasveikę išlei šukuosena.
atgimimą,
o
mūsų
skautai
—
v.sl.
Saulius
Anužis,
v.sl.
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
Kasdien
13 vai ir 6 8 vai vak išskyrų*
nematytas, greitai pasijunta
džiami atgal į stovyklą.
Paukštytės moka būti ir
treč Seit 12 rki 4 vai popiet
vyčiai
stengiasi
atgaivinti
Jei
neatsiliepta,
skambinti
374-8004
Linas
Liubinskas
ir
v.sl.
Rytas
kaip namuose. Jos bando viena
kūrybingos. Tai matėsi laiš
Priima ligonius pagal susitarimą
Pavilionis.
kitai ištiesti seserišką ranką ir savo veiklą:
kuose. Laiškai buvo rašomi
MAISTO
TIEKIMO
DR. IRENA KURAS
„Skautų Aido" pastovyklėje
susidraugauti. Jaunos vado „Mes to norime pasiekti
mamytei, tėveliui, šuniukui, Tel. ofiso HE 4 5849. rez. 388-2233
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SKYRIUS
būdami
pavyzdingais
skau
stovyklauja
55
skautai.
Cia
vės pratinasi prie stovyklinių
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
katytei, žvaigždei ir net Mar
DR. PETER T. BRAZIS
Personalas:
A l ė sui.
SPECIALISTĖ
pareigų, dalinasi savo žinio tais ir, kaip instruktoriai, vi gausu pionerijos įrengimų:
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mis ir kantrybe. Tai yra švie- siems padėti. Būdami tarpusa didelis ir gražus kryžius, lauko Steponavičienė, Daiva PaulieDienos darosi vis smages
2434 West 71st Street
3200 W 81$t Street
-. šioji pirmųjų stovyklos dienų vyje vieningi skautai vyčiai, stalas, virtuvė, vartai ir prie nė, v.s. Ona Sjdiūnienė, Irena nės. Įsirengimai beveik baigti,
pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 Vai Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v p p
dalis. Iš kitos pusės, pradžia norime padėti visai skautybei palapinių skautiškų papuoši Meilienė (pirmą savaitę), s. o žaidimai ir juokai dar tik Vai.:
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239-2919
sunki, nes susitvarkyti trukdo ir taip pat atgaivinti senas mų. Nors pūslėtomis ranko Aurelia Vaičiulienė, Onutė prasideda.
vyčių
tradicijas.
Štai,
kodėl
mis,
bet
su
šypsena
ir
pasi
Antanaitienė (antrą savaitę), s.
išsklaidyti, bei pavėluotai
Ofs. HE 4 1818: Rez. PR 6 9801
Laura L. Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
atvežti daiktai. Bet tai tik pasirinkome „Atgimimo" var didžiavimu skautai gėrisi savo Ilona Laučienė, Audronė TiDR. J . MEŠKAUSKAS
DR. EDMUND E. CIARA
dą savo paštovyklei".
atliktu darbu. Skautai taip pat mienė (antrą savaitę).
„ V a r p o " stovyklos
menkniekiai!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
Pastovyklės viršininkas — s. labai gražiai per pirmąjį ben „ V a r p o " stovyklos p e r s o 
šūkis:
l.l.
Specialybė vidaus ligos
2709 West 51st Street
Justinas Kirvelaitis.
drą laužą paminėjo „Skautų n a l a s : Audronė Tamulienė,
Mieli Vadovai,-vės
2454 West 71st Street
Tel - GR 6-2400
O skambink per amžius vai
Skautų vyčių yra: „Lituani- Aidą", tikrai puikiai jį pagar Audronė Užgirienė, Aušrelė
ir J a u n i m e !
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
Vai
pagal
susitarimą
pirmad
ir
ketv
1
4
ir
cos" — 11, „Baltijos" — 1. Virši sindami, įdomiai su juokais Izokaitienė, ps. Danguolė Biels kams Lietuvos, tas laisvės 7 9 antrad irpehkt 10 4 seštad 10 3va! Vai pirmad . antrad . ketvirtad irpenktad
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Smagu man švęsti 25 metus ninkas kiekvieną dieną keičia suvaidindami, nors brolis kienė (keletą dienų), Laima nevertas, kas negina jos!
Ofs tel. 735-4477: Rez. 246^0067
malonaus darbo stovykloje su savo pavaduotojus; visi vyčiai Miškinis ir sakė, kad čia rimtas Glavinskienė, Vilūne KirvelaiOfs. 742-0255 Namu 584-5527
jumis kartu. Linkiu daug, daug šioje stovykloje turės progą reikalas.
DR. E. DECKYS
PASIRUOŠIMAS
tienė (antrą savaitę), Virginija
Dr. ALGIS PAUUUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
gražių dienų ir malonių laužų. vadovauti. Šiaip, jie prisideda
Šaulienė, Gintautas Saulis
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
Tegul jūsų darbas nebūna darbu ten, kur jų pagalba yra
"Europos Lietuvio" pa
(antrą savaitę).
EMOCINĖS LIGOS
JAUNESNIŲJŲ
1185 Dundee Ave.
užmirštas. Su meile esu prie labiausiai reikalinga.
CRAWF0RD
MEDICAL BUILDING
stovyklėje
stovyklauja
vyr.
SKAUTU „ T R I M I T O "
Elgin. III. 60120
6449 So. Pulaski Road
jūsų visų.
skautės ir kandidatės iš Cle
SESĖS PASIGEDO
PASTOVYKLĖ
Valandos pagal susitarimą.Valandos
pagai
susitarimą
J U R U SKAUTU
v.s. Ona Siliūnienė
velando, Detroito, Chicagos ir
3V. MlSlU
Tel. 372-5222.236-6575
„
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Viršininkas
—
v.sl.
Adomas
New Yorko. Kasdieną visos
Red. pastaba: v.s. O. Siliū
Sekmadienį
vakare,
liepos
Dr. ROMAS PETKUS
DR. A. B. GLEVECKAS
Didžbalis, pavaduotojas — ps.
PASTOVYKLĖ
skautės kandidatės turi tam
nienė Rakė stovyklauja nuo pat
mėn.
12
d.
„Varpo"
ir
„Aušros"
AKIŲ ĮJ«0S _ CHIRURGIJA
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Romas
Puodžiūnas,
padėjėjas
tikrus užsiėmimus, bet penkios
pirmosios stovyklos.
Viršininkas — j.ps. Algis
Ofisai:
Tel - BE 3 5893
stovyklose buvo pranešta, kad kernavietė8 yra porai valandų
—
v.sl.
Vaidevutis
BrakausPaulius, instruktorius — j . s .
111
NO.
WABASH AVE.
Specialybė
Akiu
hgos
šį šventadienį nebus laikomos atleidžiamos iš tos programos.
BROLIJOS
Antanas Levanas, instruk kas, kiti vadovai — psl. Kęstu
3907
West
103rd
Street
Brakauskas, si. Darius šv. Mišios, nes dėl nežinomų Tuo laiku mano draugės ir aš ei
Valandos pagal susitarimą
STOVYKLA
torius — j.v.s. Leopoldas tis
Valandos pagal susitarimą
D
priežasčių
neatvažiavo
kuni
avilionis
ir
psl.
Jonas
Kirklys.
name į Gabijos kalną ("Kerna
„VARPAS"
Kupcikevičius, komendantas
Ofiso tel. — 582-0221
gas. Aišku, toks įvykis atkrei vės" stovyklavietėje) ruoštis
DR. L. D. PETREIKIS
Viršininkas — v.s. Liudas — v.v. Romas Pocius, bebrų
pia
visų
dėmesį
ir
visus
ragina
„Trimito"
pastovyklėje
sto
DANTŲ GYDYTOJA
vyr.
skaučių
įžodžiui.
Kasdien
DR.
JANINA
JAKSEVIČIUS
Ramanauskas, pavaduotojas vadovas — v. Paulius Kijausišreikšti savo mintis.
8104 S. Roberts Road
vyklauja
29
vilkiukai
ir
jų
vado
J
O
K
S
A
ateina
vis
kitos
sesės
pravesti
— s. Vytautas B a l z a r a s , kas.
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
„Aušros" stovykloje kai ku pašnekesius. Pirmadienį sesė
vai: „Lituanicos — 25, „BaltiVAIKŲ LIGOS
komendantas — ps. Vidman
Laivų v a l t i n i n k a i :
Tel. 5630700
rioms sesėms buvo smagiau. Rita Penčylienė kalbėjo apie
644T S. Pulaski Rd.
tas Rapšys, adjutantas — v.sl.
„Paranų" — Linas Paulius, jos3, „Pilėnų" — 1.
Valandos pagal susitarimą
Praleidus šv. Mišias liko vyr. skaučių duoklę skautų or
valandos pagal susitarimą
Vytenis Kirvelaitis, pionerijos „Delfinų" — Vidas Paulius,
daugiau
laiko
rajone
apsitvar
AMBULATORIJA
Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278
ganizacijai, kuri jas išauklėjo.
vadovas — v.s. A n t a n a s „ R y k l i ų "
—
Dovas
DR. FRANK PLECKAS
kyti
arba
su
draugėmis
pasi
Kitą
dieną
sesė
Aušra
KlimiePaužuolis. sporto vadovas — Lesniauskas, „Lydekų" — An
DR. A. JENKINS
P e r s o n a l a s : d r . Algis kalbėti. Daugumai, tačiau,
(Kalba lietuviškai)
nė mums pasakojo apie amži
v.sl. Tomas Valaitis, lauža- drius Dapkus, „Pingvinų" — Gleveckas ir sūnus, v.s. Romas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
beveik
neatrodė,
kad
sekma
3844 West 63rd Street
vedvs — v.sl. Paulius Alekna. A n d r i u s R a s u t i s .
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
Račiūnas, stovyklos direkto- dienis. Kai kurios stovyklauto nąją liepsnelę ir vy. skaučių įžo
Valandos pagal susitarimą
džio tikrą prasmę. Ji kalbėjo
"Contact lenses"
jos jautėsi padariusios nuo apie tą ryšį, kurį vyr. skautė
2618 W 71st St. - Tel 737-5149
6132 S KedzieAve Chicapo
dėmę, nes neišklausė šv. Mišių, pasižada palaikyti su Lietuvių
Vai pagal susitarimą Uždaryta tted
WA 5 2670 arba 489 4441
nors dėl to ir nebuvo atsakin skautų sąjunga ir apie skautiš
DR. LEONAS SEIBUTIS
gos. Sesės net gailėjosi, kad ką kelią, kuriuo mes turime ei
DR. K. A. JUČAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
nežinojo iš anksto, jog Mišių ti. Trečiadienį sesė Liuda RuODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
PROSTAT0 CHIRURGIJA
nebus. Tokiu atveju būtų gienienė įdomiai pravedė
m
Valandos pagal susitarimą
2656 W 63rd Street
suruošusios susimąstymo lau pašnekesį apie skautų ideo
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1
želį. O be to, skaučių pareiga logiją ir šeimą.
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545
yra tarnauti Dievui, Tėvynei ir
Po to mums reikėjo parašyti DR. FERD. VYT. KAUNAS
Ofiso tel. 434-2123. namu 4486195
Artimui. Jos gali būti kriti
Gydytojas ir Chirurgas
savo
temą: "Ką mums reiškia
kuojamos už nekreipimą dėme
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
DR. V. TUMASONIS
įžodis." Iki šiol, mano nuo
OF FAMILY PRACTICE
sio į Dievą.
CHIRURGAS
mone, mūsų pasiruošimas vyr.
1407 So. 49tn Court. Cicero, m.
Bendrai galima sakyti, sesės skaučių įžodžiui buvo labai įdo
2454 West 71st Street
pasigedo šv. Mišių ir pagei mus ir naudingas. As daug iš Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir seit Vai.: pirm., antrad, ketv. ir penktad. 2-5
ir 6-7 — iį anksto susitarus.
dauja, kad tai nepasikartotų.
mokau per tas gerai prista
DR. IRENA KYRAS
R.S. tytas diskusijas ir niekad jų
Ofs tel 586-3166: namu 381 3772
DANTŲ GYDYTOJA
neužmiršiu.
DR. PETRAS 2LI0BA
2659 « . St Si. CMcago
„MSŲ PASTOGĖS"
Indrė Rudaitytė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
476-2112
PASTOVYKLĖJE
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Jau stovyklos darbas ir už
Advokatų Draugija
siėmimai prasidėjo. Paukšty VALDEMARAS BYLAJTH
tės sportuoja, daro rankdar
m
bius, lanko draugus ir, aišku,
VINCAS BHZGY8
dainuoja. Nuotaika kyla, ir
Teisti daktarai
visos stengiasi būti geros ir 2458 W. 69th St., Chicago, DU
draugiškos. Paukštytės prade
VW toL 778408*
da priprasti prie stovyklos
Vsfcndos poca.1 — S J Į S J Į
programos eigos.

Vai pagal susitarimą Pirm. antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 M 1 vai
Tel. REKanceS 1811

DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir sėst
uždaryta

6745 West63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą.

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 Wett63rd Street
Vai. pagal susitarimą: antr., trečiad..
ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v vakaro
Tel. - 778-3400
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Lenkijos Odnovva akivaizdoje —
¥
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PAGRINDINIAI MOKESČIU MAŽINIMO
BRUOŽAI
darbų pasiūlymų ateina
Amerikos ūkinės bėdos neat

VYSK. P. MARCINKAUS ŽODIS P. LIETUVAI

iš
Džiaugiuosi man suteikta VI, čia krikščionybės širdyje
LEONARDAS DARGIS
bendrovių su 20 arba mažiau proga bent radijo bangomis randu mažą Lietuvos dalelę.
sirado vakar. Jos augo dešimt
mečiais. Ūkinės pusiausvyros
dirbančiųjų, kai 500 pačių di
Čia galima apmąstyti senąją ir
Istorinis Lenkijos komunisO kaip Lenkijos „Solidaru mažėjimas ypač paspartėjo, gamybos ir didesnės inflia- džiausių bendrovių 11 metų lai pabendrauti su jumis, melstis naująjį Lietuvos istoriją nuo
drauge su jumis, aukoti šv.
tų partijos kongresas — praei mas"
reagavo į komunistų kai liberalai pasišovė ūkį tvar ei jos.
kotarpy
dirbančiųjų
skaičių
teMišias už Lietuvą. Esu gimęs pirmojo Lietuvos karaliaus
tis. Bet tai ne bet kokia „praei partijos atitrūkimą nuo masės,
kyti
nesibaigiančiais
potvar
pakėlė
nepilnu
1%
Amerikoje, bet abu mano Mindaugo krikšto tryliktaja
tis";
dėl jo svarbos abu tai jis labai aiškiai pasakė jau
Svarbus i r s a n t a u p ų
kiais
pagal
rusišką
taisyklę
—
tėveliai buvo gimę Lietuvoje. Iš me šimtmetyje iki mūsų dienų.
pasauliai — laisvasis ir komu 1980 m. rugpjūčio 30 d. Gdans
panaudojimas
Žmonių taupymo ir inves jų išmokau lietuvių kalbą, jie Čia galima maldoje susitelkti
valdžia
geriau
žino.
nistinis — sutinka, kad tame ke p a s k e l b t u o s e
reika
prie įspūdingojo Aušros Vartų
Daugiau neabejojame, kad tavimo ūkin pakėlimui svar
kongrese Marksas buvo pasta lavimuose.
Kodėl valdžia viską geriau ži dalis santaupų neina ūkio augi bus jų ūkiu pasitikėjimas. Tam man pasakojo apie Lietuvos Madonos paveikslo ir prie Kris
tytas a n t galvos, o Lenkija
Dar daugiau. Komunistų no? Ūkis pačiuose savo pagrin nimui, jo modernizavimui, o mokesčiai mažinami 3 metų lai gamtą ir Lietuvos žmones, apie taus Rūpintojėlio skulptūros...
\
Lietuvos bažnyčias ir jos šven
kovoje dėl laisvės pasiekė kongreso eiga ir galutinės jo duose nepastovus dydis. Priva
kotarpy. DAP taupymo nuo
Žinau, kad Lietuva nuo senų
naudojama
spekuliacijai
bei
; kulminacinį tašką. Pokongre- pasekmės aiškiai parodė, kad tinė ūkio dalis negirdėtai
šimtį norima pakelti bent iki toves, apie Lietuvos kryžius ir laikų yra pagarsėjusi kaip
vertingų
dalykų
vieni
iš
kitų
; sinė išvada yra aiški: nei mark Kania ir liko tik iškamša. Bet nenaši. Turime tiesiog gamtinį
7.5%. Vienas santaupų nuo piliakalnius, apie jos papro
sizmas - leninizmas, nei Lenki- Lenkijos, pasaulio ir mūsų gamybos koncentracijos ir gė pirkinėjimui, per daug iške šimtis duotų 20 bil. dol. inves čius ir kultūrą. Iš jų išmokau kryžių — Rūpintojėlių — kraš
tas ir Marijos žemė. Lietuvių
liant kainas namų, žemės,
- ja jau niekados nebus tie patys. džiaugsmui Kanios palikimas rybių bei turto paskirstymo po brangenybių, aukso, sidabro, tuojamojo kapitalo. O tai 5 me mylėti Lietuvą kaip savo tėvų tautos tikėjimas, jos ištikimy
\ Anot „U.S. News & World iškamša šįkart buvo totaliai linkį. Trumpai, rinkos sistema, meno dalykų.
tų laikotarpy dirbančiųjų gimtinę.
bė tiesai per šimtmečius bren
atseit, kapitalizmas neveikia.
; Report" (liepos 27 d.), Lenkijos priešingas.
Skaitydamas
k n y g a s , do ne kur kitur, o kryžiaus
skaičių pakeltų 13 mil. žmonių.
Kongrese „Solidarumo" ir Ar nekvepia čia marksistinė
susipažinau su Lietuvos — paunksmėje,
- komunistų partijos suvažiaTurint šiuos reiškinius gal
nukryžiuotojo
:
Padidinamos
neapmokes
mis
„mokslinėmis"
pasako
vimas buvo toks, kuris „gali kitų lenkų kovotojų dėka Kania
lietuvių tautos ir Lietuvos Kristaus — pakelės Rūpinto
voj, atrodo, kad geras Reagano
nulemti viso komunizmo atei- buvo priverstas ne tik pasta mis?
vyriausybės planas atgaivinti tinamos padalos bei palūka Bažnyčios — istorija. Nors jėlio — mokykloje ir nekalčiau
tyti Marksą ant galvos, bet taip
ūkį priklauso nuo pačių ameri nos. Bendrovėms, ypač ma mano kojos niekada nėra sios Dievo Motinos Marijos
: "TKaip
tas
„mokslinis"
ūkinin
n a u d i n g a s stovėjusios ant Lietuvos žemės,
pat ir tapti „Solidarumo" iš
kiečių — paklausys jie jo ar ne? ž o m s l a b a i
Mes einame toliau. Mes tvirkavimas
pasirodė
praktikoj?
siūlomas
pastatų,
mašinų, bet savo siela ir savo širdimi globoje. „Mokykitės iš manęs...
kamša.
Jei
jie
ir
toliau
linksmai
žais
ži
- tiriame, kad kongresas pasauDaugybė taisyklių bei potvar
sunkvežimių ir kito kapitalinio esu įaugęs į Lietuvos istoriją, ir jūs rasite savo sieloms atgai
Nuo
dabar
Kania
jau
nebėra
nomą
„monopoly"
žaidimą
pa
* linėje istorijoje baigė gėdinkių bendrovėms dabar kasmet
turto amortizavimo pagrei nes tai yra mano tėvų ir protė vą", — sako Kristus keturiolik
Kremliaus
lėlė,
o
Lenkijos
lais
čiame
gyvenime,
tai
ir
pasek
giausiąjį
s a v o etapą —
kainuoja bil. dol., kurie pa
tinimas. Paveldėjimo mokes vių istorija, savo siela ir širdi to sekmadienio Evangelijoje.
vės
kovotojų
valios
vykdy
mės
bus,
kaip
tame
žaidime
—
" komunizmo augimą. Kongrekliūva prekių kainosna ir kelia
čių siūlomas sumažinimas vi mi esu įaugęs į lietuvišką kul Šiuos Kristaus žodžius gerai
tojas.
Štai
kodėl
kongresas
laimėjusieji
bus
apsikrovę
na
' sas pagaliau sustabdė Kreminfliaciją. Daug taisyklių, nesi
sais 99.7% i r g i p a t i k t ų tūrą, nes tai yra lietuvių tautos, suprato praėjusių amžių lietu
buvo
istorinės
reikšmės.
Štai
mais,
viešbučiais,
moteliais,
o
! liaus avantiūristinę mafiją.
ginčykime, reikalingos. Viso
mažiesiems pirkliams ir ūki mano tėvų ir protėvių kultūra. vių kartos. Juos turime gerai
suprasti ir mes visi. Kristaus
" K o n g r e s a s ne tik parodė, bet ir kodėl nei Kaniai, nei Lenkijai kių gi ir bendrovių turime. Vis pralaimėjusieji — neturės pini ninkams, nes įgalintų turtą iš
Lietuvos istorija ir lietuviškoji mokykloje turime mokytis
gų
į
tuos
motelius
nuvažiuoti.
. įrodė, jog sovietinių tankų buvi kelio atgal į „laimingą socia gi,
k a i s u ž i n o m e , kad
laikyti šeimose, jo neparduo kultūra yra bendra visų viso
ištvermės, nepalaužiamos išti
m a s prie Lenkijos tai buvo ir lizmo šeimą" jau nebeliko. Visi hambuergeriui pakliūti ant mū Savininkai tuščiuose viešbu dant paveldėjimo mokesčiams
pasaulio lietuvių Tėvynė — kimybės savo tikėjimui, ištiki
tiltai
buvo
sudeginti.
čiuose
irgi
gerai
nesijaus.
Kita
. yra S. Rusijos popierinio tigro
sų stalo prireikia pereiti 41,000
sumokėti. Vedusiųjų mokami Tėvynė tų, kurie gyvena Lietu
žaksėjimas.
visokių potvarkių, tai kvepia galimybė dar baisesnė — padi didesni nei viengungių mokes voje, bet drauge Tėvynė ir visų mybės Dievui ir žmogui,
meilės
tiesai,
_!.,._. Lenkija pasauliui įrodė, kad
nesusipratimu. Nuostato pa dintas pinigų spausdinimas ir čiai 1982 sumažinami 5%, o tų lietuvių, kurie yra pasklidę besąlyginės
jį
sekantis
bankrotas.
teisingumui,
taikai
ir
laisvei.
Kremliaus
imperialistiniam
vyzdys — pamidorų košė turi
1983 ir toliau — 10%. Padi išeivijoje, įvairiuose pasaulio
Visoje šitoje istorinėje pai būti geros A rūšies, tekėti ne
komunizmo plitimui ji ir vėl
dinami
bemokestiniai dovano kraštuose. Pats Dievas, savo Kristaus mokykloje turime
Užmirštas investavimas ir į
išmokti dorumo, skaistumo,
..sudavė mirtiną smūgį Varšu niavoje yra įvelta tiek okupuo daugiau, kaip 9 cm laike 30 se
ta Lietuva, tiek mūsų išeivija. kundžių prie 69 laips. F. Ne patį žmogų. Biržely ir vėl buvo jimai bei privačioms pen ketvirtuoju įsakymu liepdamas blaivumo, vieni kitų supra
voje.
Visų pirma ir svarbiausia nuostabu dėl to, kad ūkininko 7.3% bedarbių, arba apie 7.5 sijoms pinigų atidėjimai. gerbti tėvą ir motiną, mus timo, tarpusavio sugyvenimo.
" KJE
* * *
Įvedamas 25% kreditas nuo iš įpareigoja gerbti ir mylėti tą
yra Lietuva.
parduotas po 0.5 dol. už gal. pil mil. žmonių. Kartu tačiau bend leistų algų tyrinėjimams bei tautą, iš kurios esame kilę, Štai ką šiandien mums nori
Lenkijos ištrūkimas iš lai no riebumo pienas mums kai rovės ir dabar dar ieško viso
Ne Šio pasisakymo paskirtis
technologinės pažangos vys kurios istorijai ir kultūrai pasakyti Kristus Evangelijos
milijono
darbą
mokančiųjų,
mingos
socialistinės
šeimos
analizuoti Lenkijos komunistų
nuoja per 2,0 dol.
tymui. Sumažinami kapitalo priklausome. Pats Dievas mus žodžiais: „Mokykitės iš ma
specialistų
ieškodami
net
bendruomenės
jau
prakirto
. partijos kongresą. Tai jau buvo
prieauglio mokesčiai nuo 28% įpareigoja rūpintis tos tautos nęs... ir jūs rasite savo sieloms
televiziniais
skelbimais.
langą
ir
mūsų
pavergtam
kraš
atlikta spaudoje, ypač ameri
iki 20%. Investavimo pajamų problemomis ir jos likimu, atgaivą". Šiuolaikinis žmogus
Amerikiečiai
kiečių. Mes norime, be džiaugs tui į laisvę.
mokesčiai negalės būti dides džiaugtis jos laimėjiamis ir beviltiškai ieško atgaivos, il
mažiau t a u p o
Laisvėjimas Lietuvai, be abe
mo, tik pastebėti, kad buvu
niais nei 50%, kai galėjo siekti ir padėti jai bandymų bei nelai gisi atgaivos. Šiuolaikiniam
Svarbesnieji
žmogui reikia atgaivos, kad jis
siuose
ir
dar
v i s jo, bus daug lėtesnis ir skau
Lygiagrečiai bendrovėms ir
70%.
mokesčių mažinimo
mių dienomis. Gražiausias g a l ė t ų i š s i l a i s v i n t i i š
tebesitęsiančiuose
Lenkijos desnis negu kaimyninei Lenki valdžioms skatinant vartoji
pasiūlymai
pavyzdys čia yra popiežius susvetimėjimo, beviltiškumo ir
istoriniuose įvykiuose yra tie jai. Juk net ir toks „Tiesos", mą, jis pasidarė pirmaeiliu tiks
Šitokios
mokestinės
nuolai
Jonas
Paulius II, kuris kiek beprasmybės, kad jis galėtų
1977 demokratai pravedė di
siogiai ir netiesiogiai įvelta ne noras ir pajėgumas atspausdi lu, pamirštant geresnių sąlygų
dos
reiškia
valdžios
galios
ir
viena
proga
pabrėžia tautinių dirbti, kurti ir su viltimi žvelgti
tik okupuotoji Lietuva, bet ir nant Kanios kalbą, kuri buvo sudarymui gamybai ir dides džiausią socialinių mokesčių valstybinimo mažinimą bei
pilna kaltinimų komunizmui, nei prekių pasiūlai. Toks išsis pakėlimą JAV istorijoj. Šie traukimąsi turtus dalyti, žy kultūrų nepamainomą reikš į ateitį. Niekada neužmirš
mūsų išeivija.
mę žmonijos pažangai. Kiek kime, brangūs Broliai ir Sese
Kaip žinome, Lenkijos komu yra geras ženklas. Ir Lietuvoje kyrimas infliaciją kartais pa mokesčiai, kartu veikiant in miai sustiprinant privatųjį sek
viena tautinė kultūra yra toji
fliacijai,
iki
1984
pakils
beveik
įvairiais
keliais keldavo net iki 18%. Kartu kilo
nistų partijos sekretorius S t a t s i r a s
torių, ypač mažąsias bend didžioji vertybė, kuri pratur rys, kad tikrasis, vienintelis-tos
22%.
25%
mokesčių
mažinimas
atgaivos šaltinis yra Kristus.
Kanią prieš kongresą buvo nei daugiau žinių iš Lenkijos. Pa ir palūkanos. Jos ir šiandien ge
r o v e s . Tai
k a p i t a l i z m o tina visą žmoniją.
tą
pakėlimą
išlygina
su
mažu
Popiežius Jonas Paulius II,
vergtąją
Estiją
daug
įtaigauja
daugiau, nei mažiau tik kremrokai per aukštos, nors inflia
stiprinimas, daugiau pasi
kaupu.
pradėdamas
savo pontifikatą,
laisvosios
Suomijos
spauda,
ra
linė iškamša. Jis pirma vykdė,
cija šiuo metu apsiramino —
tikint privačiąja iniciatyva, o
Dar vaikas būdamas, svajo
tai
ypatingai
pabrėžė. Kreipda
dijas
ir
televizija.
Pagaliau
ir
o vėliau bandė vykdyti ir net
biržely siekė 8.4%.
Visiems asmeninių pajamų ne galybės biurokratu „moks jau kada nors aplankyti savo masis į darbo, mokslo, kūrybos
Lietuvos
k
a
i
m
y
n
a
s
buvo
įgyvendinti Lenkijoje visus
tėvų gimtinę. Tikėjausi, kad
Liberalinių valdžių „moksliš mokesčių mokėtojams mokes liškumu".
Kremliaus norus. Ir tai buvo „susuomintas". Tai kas, kad
kaip tik šiemet galėsiu reali ir politikos pasaulį, jis ragino
čiai
mažinami
tuo
pačiu
nuo
kumas"
neįtikino
amerikiečių.
visiškai natūralu. Juk taip daro dabar iš Lenkijos dar yra
* * *
zuoti šią seną savo svajonę — kuo plačiausiai duris ir širdis
Nuo 1975 jie pradėjo mažiau šimčiu. Taigi didesnių pajamų
visų kitų komunizmo pavergtų sunku prasiskverbti Lietuvon.
galėsiu pabučiuoti brangią atverti Kristui, nes Kristus yra
taupyti. Doleriais 1980 jie vis asmenys susilauks didesnių
Padėtis nuolatos gerės.
kraštų kvislingai.
Lietuvos žemę. Norėjau drauge vienintelis, kuris pažįsta žmo
mažinimų, nes ir jų socialinės
dar
sutaupė
101
bil.,
kai
1976—
giliausių jo būties
Kenčiančiai Lietuvai kaimy
Net ir kongrese Kania pra
su jumis pasimelsti Vilniaus gų iki
apsaugos mokesčių pakėlimas
82
bil.
dol.
Deja,
skaičiuojant
gelmių.
Kristus
yra vienin
„Solidarumas" taps
dėjo, savo atidarymo kalboje ir ninis
Aušros Vartuose, Šiluvoje,
irgi buvo didesnis. Taip pat dėl
nuošimčiais
nuo
disponuo
telis,
kuris
tikrai
žino,
ko žmo
vėl dainuoti sovietiškąją katiu- geriausiu kovos draugu prieš jamųjų
aplankyti gimtąjį tėvų miestą
infliacijos savaime kylantieji
asmeninių
pajamų
gui
reikia...
Štai
dėl
ko
šiuolai
šą. Visa jo kalba neišsiskyrė iš okupantą. Nėra abejonės, Y
— Raseinius. Labai gaila, šį
mokesčiai daugiau baudė di
(DAP),
dalykai
kitaip
atrodo.
kiniam
žmogui,
visai
žmonijai,
Lietuvoje lenkas
tokiomis progomis sakomų šiandien
mano troškimą nebuvo galima
Prieš 1975 santaupų dydis bu desnių pajamų asmenis, jiems
mūsų tautai, kiekvienam iš
Kremliaus klikos garbinimų, nebėra lietuvio priešas. Prie vo apie 8% DAP, o dabar jau tik pakliūvant į didesnių mokes
įvykdyti.
mūsų nėra svarbesnių ir
šingai
bendras
priešas
lenkus
užtikrinimų, kad Lenkijoje yra
Savo mintimis ir savo malda aktualesnių žodžių už tuos
5.5%, kai 1978 japonai sutaupė čių kategoriją.
ir
lietuvius,
nežiūrint
praeities
viskas tvarkoje ir kad Lenkijos
esu su jumis, brangūs Broliai ir K r i s t a u s žodžius, kuriuos
20.1%, prancūzai — 17.8, o
Mokesčių mažinimu tiki
nenugalimas komunizmas žen žaizdų, padarė kovos bičiu amerikiečiai tais metais — tik masi pasiekti didesnio ūkinio
Seserys. Lankydamas gražią randame Evangelijoj. Tais žo
gia Lenino nurodytais keliais. liais.
lietuvių koplyčią Švento Petro džiais Kristus kreipiasi į mus
5.2%. Į taupymo svyravimus augimo, ypač remiant mažes
Tiesa, jis prisipažino ir prie
Va, čia reikia žodžio ir apie galima, žinoma, žiūrėti kaip į nes bendroves, nes apie 80%
bazilikoje, kurią prieš vienuo visus: „Ateikite pas mane visi,
padarytų
klaidų.
Vilniškė išeiviją, ypač šio krašto sąmo nuotaikos reikalą, jeigu mažas mažų bendrovių mokesčius mo
lika metų kaip tik liepos mėne kurie vargstate ir esate prislėg
„Tiesa" rašė, kad Kania prisi ningus lietuvius.
sio pradžioje iškilmingai
taupymas kartu nereikštų ir ka asmeninių pajamų mokes
pažino „šiuo metu pergyve
Mums atrodo, kad šiuo kritiš mažo investavimo, mažesnės čių sistemoj. Beveik 70% naujų Prancūzijos prez. Mitterrand yra pašventino popiežius Paulius ti: aš jus atgaivinsiu!"
nepaprastas skaitymo mėgėjas.
namos krizės maištą", kuris ku mums ir Lenkijai metu bet
atsirado dėl daugelio „klai koks knisinėjimasis po praeiti
Kitą dieną Feliksas išsikepė omletą tėvo virtuvėj ištreniruoti žudyti savo tautiečius. Ten jie skaito odes
dingų koncepcijų ir spaudimų, arba noras suerzinti ir supyk
ir
gardžiuodamasis
jį valgė ir gyrė vakar dienos budeliams, užsieniuose jie gieda apie Lietuvos gamtos
priimtų ekonominės ir socia dyti lenkus- lietuvius yra dau
poezijos
rečitalį,
kuris
patalkino klausovams pilniau grožį.
linės politikos srityje aštunta giau negu nesusipratimas. Len
— Tėte, — Feliksas negalėjo susigaudyti
pažinti nežinomą tėvų žemę.
jame dešimtmetyje" (liepos 16 kijos laisvėjimo ir „Odnowa"
— Pasirodo pirmieji saulės spinduliai mažame epitetuose, — jie buvo mano metų, gal jaunesni. Kuo jie
d.).
(atsinaujinimo)
akivaizdoje
J
U
R
G
I
S
GLIAUDĄ
miestelyje,
— pasakojo Feliksas, stengdamasis atsi dėti, jeigu kadaise buvo teroras arba okupacija? Jeigu
Kas buvo nauja toje Kanios mūsų nuoširdus ir draugiškas
9
minti
jautrias
rečitalio scenas, — ir sutarta su draugu tada jų tėvai būtų pabėgę, jie būtų čia užaugę, kaip
kalboje, kaip skelbia „Tiesa", bendradarbiavimas su Len
eiti
meškerioti.
Tingu keltis, o paukščiai jau gieda, o mes.
Lyja ar saulė blyksi — abu sūnūs tėvą lanko. Gėrė
tai Kanios tvirtinimas, kad kija ir jos išeivija yra būtinas.
volungė,
taip
volungė,
jau čiulba. Paukščių chorai
— Kuo jaunesni, tuo aršesni janičarai, — tvirtino
visas marksistinis - leni- To, atrodo, reikalautų okupuo pagal tėvo nuotaiką saldų vyną ar alų iš dėžučių.
gieda
kantatą
gimstančiai
dienai.
O
mes,
aš
ir
mano
tėvas. — Vyresnio amžiaus žmogų sunkiau pasi
nistinis „planavimas ir finan ta Lietuva. Tiesiog neįmano
Prieš
kiek
laiko
jų
miestą
prie
Atlanto
aplankė
draugas,
basi
žengiame
vėsia
rasota
pieva.
Štai
siauglemžti. Kurie vyresnio amžiaus, kaip aš, tokie janičama
įsivaizduoti,
kad
kovo
sinis - ekonominis sistemos val
rais nebuvo. Buvo talkininkų, kurie lindo dėl ėdalo, dėl
rutis,
viksvomis
apžėlęs
upelis,
kuris
vinguriuoja
ir
būrelis
poetų
iš
Vilniaus.
Buvo
surengtas
proginis
jantis
lietuvis
šiandien
drįstų
dymas neatitiko liaudies ūkio
kvailos karjeros arba iš baimės. Tokius supranta:
vanduo
lėtai
srovena.
Vanduo
skaidrus
kaip
stiklas,
poezijos
rečitalis.
nepritarti
lenkų
„Solida
išvystymo lygio". Pagaliau
gyventi reikia! Tavo amžiaus poetai tai jau nuoširdūs,
matyti
saulės
spindulį,
nukritusį
ant
žvyringo
dugno...
rumui"
bei
kitiems
lenkų
kovo
„Parodykime
savo
meilę
Lietuvai
ir
lietuviui",
išnndo yla iš maišo. Kania pri
atsidavę janičarai. Tokie volungę mato, o kalėjimo
Feliksas
buvo
įsiminęs
eilėraščio
elementus
ir,
pažino, kad komunistinė sis tojams. Nūdieninis bendras pasirodė rečitalio šūkis.
darbas su lenkais yra būtinybė.
Mažoje salėje buvo didelis, entuziastiškas susi ūpingai pasakodamas šakute dalindamas savo omle- lango nepastebi. Jie gabūs janičarai, todėl tokia jiems
tema yra pilna klaidų.
Lenkija
dabar
nekovoja
vien
tikimas
su poetais. Rečitalyje poetai pasidalino tą, stebėjosi surandąs žodžių ir sintaksės gudrybių. režimo globa. Dėl gražių jų akių, dėl jų volungių jų po
Tame pačiame „Tiesos"
tik
už
savo
laisvę.
Lenkija
yra
Tėvas sėdėjo prie stalo, pasidėjęs ant stalo Ameriką nevežiotų! Jie yra valdininkai, kurie propa
ovacijas,
o
vėliau solistas pasiėmė ovacijas vienas, lyg
numeryje buvo atspausdinta
pirmose
kovos
linijose
prieš
būdamas
nepalyginamai
svarbesnis
už
kelis
poetus
alkūnes.
Alaus dėžutė buvo prieš jį, bet tėvas klausėsi, gandinius raštus rašo išradinga, poetine kalba.
ne tik Kanios kalbos santrau
nuožmiausią
civilizacijos
Amerika jiems tarnybinė komandiruotė su keliala
krūvoj
sudėtus.
lyg
ir
primiršęs
savo alų.
ka su daugeliu prisipažinimų
priešą
komunizmą.
Mes
Len
piais, su atidirbtais darbadieniais. Jie kalba su jumis
Vienas po kito poetai ėjo prie mikrofono ir puikiais
prie klaidų, bet ir Kremliaus
kijos
vienos
palikti
negalime.
— Feliksai, — pasakė tėvas, — tai melas. Kada apie Lietuvos gamtą, nes apie ką gi jie gali su jumis
poetiškais įvaizdžiais pasakojo apie savo susitikimus
atstovo V. Grišino kalba.
Jos
kova
turi
atsispindėti
ir
upelio
vanduo skaidrus, upelis sraunus. Lėtai tekantis kalbėti? Pradės girti savo duondavius, jūs išmesite
su
Lietuvos
gamtovaizdžiu.
Vieni
poetų
buvo
sarkas
Grišino kalba buvo įdomi ne
mūsų
spaudoje.
Lenkijos
kovų
upelis
neturi skaidraus, kaip stiklas vandens.
juos pro duris. O saulutės ir upeliai jums patinka...
tiškai
švelnūs,
kiti
lyriškai
saldūs.
Kurie
buvo
sar
vien tik dėl savo švelnumo
aprašymai
ir
visapusiškas
kastiški,
pastebėjo
auditorija,
buvo
liesi.
Lyrikai
buvo
Feliksas
nustebo:
gal
jis
sumaišė
eilėraščio
— Mano kartos žmonės ateina, klausosi, nepa
lenkų laisvėjimo atžvilgiu, bet
informavimas
apie
jų
eigą
yra
stori.
žįstamos
ir savos žemės vaizdus pajunta. Tai jau atgi
citatas?
taip p a t ir perspėjimo, jog Len
ir
šio
dienraščio
rūpestis.
mimas tautinis. Rečitalio dalyviai iš ten, o mūsų senos
Poetai kalbėjo apie palaimingą tinginiavimo ūpą
Tėvas ramiai pasakė:
kijoje komunistų įvykdytų „trū
— Tu nelankyk tarybinių rekolekcijų. Tai šaknys toj žemėj.
Kai kurių skaitytojų nusi žūklės valandomis. Apie jaunatvišką dvasios polėkį
kumų rezultatas buvo visų
— Tas tavo rečitalis ant klastos pastatytas, —
pavojingiausias dalykas, koks skundimas dėl „prolenkiškos stebinti paukščius. Apie mažo upelio skundą, nes politinis manevras. Jie giria upelius su skaidriu
melioratoriai
svajingą
upelį
pavertė
vandeniui
vandeniu
ir
stebi,
ar
apsiverksime?
Tai
mūsų
principų
nesutiko
tėvas,
politikos"
šio
dienraščio
pusla
gali grėsti komunistų partijai,
nuleisti
grioviu...
griovyba.
Tai
janičarų
invazija.
_
Nematau
klastos, — pasipriešino Feliksas, —
— avangardo atitrūkimas nuo piuose nėra tik paprastas neno
Beveik
visi
poetai
tarė
savo
eilutes
aiškiai,
be
veb
Feliksas buvo nustebęs. Jis pasakojo apie poezijos Tik atsargumą. Žmonėms iš anapus nepavojinga
ras suprasti Lenkijos kovų
masės".
Va, net ir pats Kremlius, svarbumą. Jame taip atsi lenimo panosėj. Tema buvo nesunki: „Lietuva ir metų rečitalį tikėdamasis, kad lyriškos detalės tėvą nuteiks kalbėti čia apie Lietuvos gamtą, tad jie taip ir kalba,
lyriškai. Kad tai bus bazė abiem jaustis arčiau ir j į e gauna pajusti mūsų šalies laisves. Tada jie nejuperspėdamas lenkus, negra spindi ir noras išsiteisinti iš laikai". Tai buvo margumyno tema.
dalyvavimo
kovoje
dėl
mūsų
Auditorija
buvo
sužavėta:
koks
gi
lyrinis
grožis
toj
šilčiau.
čiomis kinta. Tada jie tampa mūsų sąjungininkais.
sino jiems tankais. Grišinas
tautos
likimo.
Lietuvoj.
Tokia
maža
ir
tokia
įvairi!
Šampanas
buvo
—
Kas
tai
per
sąvoka?
—
paklausė
Feliksas.
pasirodė besąs tik popierinis
J . Soliūnas įspūdžio sparnai.
— Tie poetai yra janičarai, tai yra žmonės, kurie
(Bus daugiau)
tigras.

ATOLAS KORALŲ SALA

š a u t į spaudą, patariame d a u 
g i a u patikrinti žinias.
B a l y s BraadBoois,
PATIKSLINIMAS
" L A " radijo programos
" D r a u g o " liepos 2 4 d. laidoje
koordinatorius
K. Keblinskienė, rašydama apie
St. P e t e r s b u r g o lietuvių veiklą,
p r a s i l e n k ė s u tiesa.
Ji rašo:
" J a u antri m e t a i S t . Petersbur- ARKIVYSK. J. SKVIRECKAS IR
g e š e š t a d i e n i a i s 1 2 : 3 0 vai. p. p.
PREZ. A SMETONA
v y k s t a Kazimiero K l e i v o s va
Arkivyskupas Juozas Skvireckas
d o v a u j a m a l i e t u v i š k a radijo pro
g r a m ą " " l i e t u v i ų Žinios" Ka buvo vieneriais metais vyresnis už
z ė B r a z d ž i a n y t ė pasigarsina, su A. Smetoną. Panašiai kaip ir A Sme
d a i n u o d a m a k e l e t ą dainų, pa tona, arkivyskupas buvo daugiau
s a u l i n ė s žinios, v i e t i n ė s žinios, užsidaręs, mokslo žmogus (išvertė
V . Kleivienė p a t a r i a n a m ų apy lietuviu kalbon visą šv. Raštą ir
parašė nemaža teologinių studijų),
v o k o s d a r b u o s e ir t . t."
nemėgo platesnio bendravimo nei
N e a n t r u s m e t u s eina lietu
su dvasininkija, nei su pasauliečiais.
v i š k a p r o g r a m a , o j a u pustrečių, Su A. Smetona jo santykiai buvo
n e " L i e t u v i ų ž i n i o s " , o "Lietu daugiau oficialus, bet labai nuošir
v o s Aidai", C b i c a g o j e a t š v e n t ę dūs.
Arkivyskupui J. Skvireckui,
5 m e t ų sukaktį. S t . P e t e r s b u r g e kaip aukščiausiam Katalikų Bažny
''LA" radijo p r o g r a m a y r a pa čios hierarchui Lietuvoje, tekdavo
d a l i n y s ir j a m n e v a d o v a u j a K dalyvauti kartu su Prezidentu di
Pabaltiečių delegacija pas Massachusetts gubernatorių Edward King. Gubernatorius pasirašo Pavergtų tautų de Kleiva, o K a z ė Brazdžionytė ve džiosiose tautos šventėse ar iškilmė
klaraciją. Delegacijoje matyti E. Vasyliūnienė, M. Lend raitienė, M. Norkūnienė, A. Čaplikas ir kitų tautinių gru d a i r už v i s k ą y r a atsakinga. se. Arkivyskupas J. Skvireckas net
pių atstovai.
K.
Kleiva y r a vienintelis įga tris kartus prisaikdino A Smetoną
liotinis, kuris y r a " L A " radi kaip Lietuvos Respublikos
Prezi
j o p r o g r a m o s k o m i t e t o pirmi dentą.
n i n k a s , padeda programai, kal
V. Šliogeris (R .Antanas Smetona,
Mass. 01720.
b a 8 minutes, d u o d a įvairias ži
žmogus ir valstybininkas")
Pavergtų tautų savaitės minėji
mą Bostone gražiai apraše Bos- nias, d a r o prašus i r priima pa
PAVERGTŲ
TAUTŲ
siama, kas bus sekančios: EI Sal-1 tono didieji laikraščiai, o taip ramą. J a m a t ė j o j p a g a l b ą rink
G y v e n i m o keliai įvairus. Vievador, Guatemala,
Hondūras, pat rodė ir televizijos stotys žinių t a s A , Gudonis. Y r a ir r ė m ė j u i
SAVAITĖS
ATGARSIAI
s
a
m
b
ū
r
i
s
,
kurio
t
i
k
s
l
a
s
kartu
nas
eina keliais, kitas eina kloIranas, Mexica, North Jemen, j programose. T a i didelė pažanga
Acton, Mass., Freedom Com- Zimbabwe ir ? ? ? Paskutiniam iš žinių tarnybos. Ir tai pasiekta s u k o m i t e t u rūpintis programos niais'H. Ibsen
pany leidžiamas laikraštis "The puslapy fotografijos: "Wanted for padarius žygius pas juos po "Bal i š l a i k y m u . K. Keblinskienei, raT r u t h " liepos mėnesio visą 28 Murder and for crimes and atro- tic Holocaust" tylos. Dirbant vi
puslapiu laikrašti paskyrė Sovie cities committed against humani- sada galima laimėtu
tu Rusijos pavergtom tautom, ty" Nikita Krushchev, Joseph Sta2422 WEST MARQUCTTE RD.
PARENGIMAI
komunizmo žiauriems darbams lin, Leonid Brezhnev. CommuCHKAGO, ILLINOIS 60626
Lietuviai esame visi —
nušviesti ir jų veržimąsi per vi nism has given the vvorld 143,000,
PHONE: 212 1256897
Minkų radijo valandėlės gegu
nmjL
Lietuvių Fonde ar esi?
są pasaulį parodyti, ko jie siekia 000 people dead".
žinė — piknikas rugpiučio 9 d.
ir kur yra nuėję, o taip pat ir apie
Aprašomas Baltic holocaust Romuvos parke, Brocktone. Lais
Amerikos klaidingą politiką sovie minėjimas — demonstracija Bos vės Varpo parengimas — vaidini
tų atžvilgiu.
tone, o taip pat pavergtų tautų sa m a s įvyks spalio 4 d. Lietuvių Pil.
Pirmam laikraščio puslaoy di vaitės minėjimas, kuris įvyko lie D-jos salėje, So. Bostone.
atm.-įn.-mtminimo jnasas. Suma, parašyta po pavardes,
delė fotografija iš Baltic holo- pos 15 d.
i i TiSO.
caust demonstracijos Bostone su
Laikraštis pilnas fotografijų ir
užrašu :"The silent press, 40th
net karikatūrų apie sovietų va
1981 birželio m ė n . įnašai.
Bičiuli, esi teisus, kai m a n a i ,
aniversary of Baltic Holocaust".
dus, jų nužudytų ir išniekintų
kad
aš
daug
dirbu.
Aš
tai
da
Fotografijoje lietuvės tautiniuose
žmonių sudraskyti lavonai.
Santrumpa: atm. įn. — atminimo įnašas. Suma, parašyta po
rau, kad gyvenčiau, nes niekas
rūbuose su plakatais: "Help us
Tai įdomus laikraštis. Norin
pavardės,
reiškia įnašų iš viso.
nėra taip panašu į mirtį, kaip
t o stop soviets bleeding Lithua
tieji jį užsiprenumeruoti, kaina
tinginiavimas.
nia-, Innocent blood calls for jus10 dol. Rašyti: The Freedom
lx
$10.00 JAV LB Waukegano apyl. įamžina Oną Žemaitienę
tice in Lithuania, o taip pat visa
$3,160.00.
Fridrikas H
Company, 96 Pope Rd., Acton,
eilė kitų plakatų. Kitame puslapy
1
$65.00 Bratėnienė Morta, atm. įn. $700.000.
je yra Simo Kudirkos fotografija
1
$75.00 Visos Tiškų šeimos atm. įn. — Tiškus Bronius ir Agota
ir parašas: T h e forces of good
$100.00.
m u š t unite against the forces of
5
$100.00 Gelažis Audronė E. $100.00, Kriaučiūnas Aidas $100.00,
L a n d s b e r g y t ė - V e i l l o n Irena
$100.00,
Šveicarija,
evfl. T h e greatest evil is world
Vailokaitis Viktoras ir Dominika Vailokaitienėcotnmunism, "Simas Kudirka told
Česaitytė, atm. įn. $100.00, įamžina Kunegunda
ar Boston audience recently".
Užupytė-Keblinskienė, Zygienė Apolonija, atm. įn.
Straipsniuose rašoma apie Kubą,
$400.00.
Bay of Pigs ir už tą nepasisekusią
2 $180.00 Jasiulevičius Kazys, atm. įn. $880.00, Veverskis
invaziją kaltinamas prez. KenKazimieras, atm. įn. $390.00.
nedy. Daug rašoma apie Ukrai
1 $175.00 Tautvilas Narcizas, A v i a c G e n . Š t . Pik. ir Bronė, atm. įn.
n ą , Latviją. Nicaragua ir visa ei
$930.00.
lė kitų pavergtų tautų. Įdėtas pa
1
$200.00 Leugoud Edward $4,899.26.
saulio žemėlapis, pažymint, ką
1 $400.00 Pabarčius Vaclovas, atm. įn. $400.00.
i 1,343.72
Rimavičius Algirdas, testamentinis palikimas $1,543.72,
dabar valdo sovietai. Išvardintos
atsiuntė Viktoria Zakaras.
4 7 tautos, pradedant Armėnija ir
baigiant Nicaragua, kuri pateko jų
14
orbiton 1980 metais. Toliau klau
Iš
viso 14 narių
$3,128.72
Pabaltiečių delegacija pas Bostono arkiv. kardinolą Madeiros Pavergtų tautų
savaitės proga. Kardinolas pažadėjo paskelbti maldas už pavergtas ir ken
Pataisome:
čiančias tautas. IS kairės: A. Astravas, LB Bostono apyL pirm., inž. A. Ča
1981 vasario m ė n . buvo — Janušauskas Jonas, atm. įn. $604.00.
plikas,
Aitos
pirm.,
kard.
Madeiros
ir
kiti
delegacijos
nariai.
1AV-SE 50449,942
Turi būti atimta $100.00 ir užrašyta #4925 Janušauskas Irena $100.00.
1981 gegužės m ė n . buvo ... atstovaus Gaudušienė Janina... su šiuo
KATALIKAI
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u
Janina ... turi būti... atstovaus Gaudušienė Jadvyga ... su šiuo
Praėjusiais metais JAV-se re
į n a š u Jadvyga...
gistruotu
katalikų
padaugėjo
637,664 ir peršoko 50 milijonu
l i e t u v i ų Fondas įžengė į trečią milijoną h* pagrindinis kapitalas
2759 W. 7 Įsi St., Chicago, HL 60829
skaičių. Pernykštis prieauglis yra
1981 .VILI 7 pasiekė $2,068,063.26. Gautomis palūkanomis parėmė lietu
KtmSTJNGM IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
didžiausias paskutinių 15-kos me
višką švietimą, kultūrą ir jaunimą $816,562.77.
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
t u laikotarpyje. Didesnis prieaug
Palikimai sudaro svarbią lietuvių Fondo kapitalo dalį. 198l.VII.17
imt.
palikimais gauta $512,855.68.
lis buvo tik 1965 metais —766,
D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas
Sudarykime
testamentus ir bent dalį" turto palikime lietuvių
248. Praėjusiais metais ypač padi
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai ryto iki 10 vai. vakaro.
Fondui.
Testamente
įrašykime šį tikslų pavadinimą:
dėjo krikštų ir atsivertimų skai
ĮakmertttTttsit nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vakaro.
čius, o Floridoje ir Kalifornijo
„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT,
Tel. - 4 7 6 - 2 2 0 6
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION,
je kataliku skaičių dar padidino
2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629"
ateiviai
kubiečiai ir
meksfteD R A U G A S , trečiadienis, 1981 m. liepos mėn. 29 d.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

BOSTONO ŽINIOS

CLASSIFIED ADS
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Tačiau katalikų kunigų, sese-i i
liu ir klierikų skaičius mažėja. Ku- j g
m g ų yra 58,398, pernai s u m a ž ė - j §
jo 432; seselių yra 122,653, p e r - ] g
nai sumažėjo 3,864. Daugiausia j |
Padangos. Priekinių r a t ų reguliavi
seselių buvo 1966 m. —181,421. j į
mas h balansavimas. Stabdžiai. D u s 
Klierikų yra 12,486, pernai suma į E
1
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
žėjo 758.
|
K *
ti pataisymai. P T R E S T O N E TTRES.
Bendras religinių bendruome- g
Wheel alignment a n d balancing.
niy registruotu narių skaičius žy- j =
Brakes. Shock absorbers. M u f f l e n
miai nepasikeitė — 1 3 3 , 469,690, I
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
padaugėjo 80,914. T a m e skaičiuje i g
yra: protestantu apie 73 milijo- g
Change of oil and fDters.
nai, katalikų —50 mil. žydų —
6 mil., rytų krikščioniu ortodok
sų —4 mil. Nors kai kuriu pro
testantu bendruomenių narių skai Į B
2423 Wesi 59th Str«et — Ttl. GA 6-7777
črus nuolat krinta, bet bendrą! g
JAV registruotų tikinčiųjų skai- j g
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. v a k a r o .
čiu. išlygina žymiai didėjantis ka- |
Šventadieniais uždaryta — Sav. M I K A S C E S A S
talikų skaičius. Daugėja dar ir šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
opiskopalai bei pietinių valstybių i £
baptistai.
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SIMAITIS REALTY
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įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mošų sandilio.
OOSMDS PABCELS EHRKESS
2501 W. 6*h SL, Chlcago, IL SN29
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BUTŲ

INCOME TAX
Notarlatas —

MOVI NG

Vtriimai

BELL REALTORS

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
dimai ir pilna apdrauds.
J.
B A C E V I Č I U S
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lsiPriimame MASTER CHARGE ir VISA 6 5 2 9 S. K e d t i e A v e . — 778-22SS
HllllilIlMIlilIfilIlIlI!
TelsL — WA M s t f
aaa—gsgaacaa
KOD&L MOKYTI N U 0 M 4 ?
NAMŲ APŠILDYMAS
Lai nuomininkai padeda Jums išmo
įstatau naujus pečius ir vandens šil kėti paskolą - morgičių už šį gražų 3-jų
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius aukštų, 8 butų namą gražioj 67-os
ir Whipple apyl. Marquette Parke.
pečius ( gazinius.
5 maš. mūro garažas su nauju sto
ALBIN BANYS, Telsf. 447
gu. Naujai uždaryti porčiai. Nauji ki
limai koridoriuose. Naujai dažyti lan
gai.
3 butai po 2 miegamus ir valgo
SIUNTIMAI I LIETUVĄ
muoju.
3 butai po 1 miegamą ir valgomuo
ir kitus krisTUi
ju;
ir 2 "garden apts." — rūsy. Kieto
NEDZINSKAS, 40S9 Areher Avanse,
medžio grindys ir papuošimai. Visuo
Cbicsgo, HL 90*32, tai 927-5990
se butuose virimui pečius ir Šaldytu
TiT.-jTrrrrįTiTiTti
vas. Puikiam stovy.
Kreiptis į savininką po 6 vaL vak.

iiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuinimiuiiui

TEL.

M. A. i I M K U S
INCOME TAX SERVICE
NOTART PUBLIC
4259 S. Maptowood, teL 294-7499
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LITHUANIAN PIONEER
PRIEST
0F NEW ENGUND
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A.

VILIMAS
MOV I N G

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų
T e i 376- 1882 arba

376-5996

By
W0Ham WoIkov ich-VaJknvtaus
T h e Life, S t r u g g l e s a n d Tragic
death of Rev. J o s e p h 2ebrJs*
1860-1915.

tiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiuiiiuuiiuiiiiiia

oi apdrand* not
bOlo p u n u .

AUKSTAITfiS

MARIŲ KRAŠTO",

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,
įShS W. 6Srd Street
Chicago, Iū. 60629
Illinois g y v . d a r prideda 6 0 e t valstijos mokesčio.

FRAU K

ZAP0LIS

3208% W e s t 95th S t r e e t

Published b y F r a n c i s c a n Press,
Brooklyn, N e w Y o r k 1 9 8 0
Kaina s u persiuntimu $&85,
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS,
Ą5Ą5 W. 6Srd
Chicago, 7 0 . 60629

SU
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T e l e t GA 4-8654
TEUM&AS

BBMMEBB

SKAMBANTIS LAIKAS

VALO
KILIMUS IB B A L D U S

BUBNYS

Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo
bangose. Veidu i Lietuvą. Eilėrsaeiai svetimomis kalbomis. 72 pusL ,
Spaudė Morkūno spaustuve. Kaina
su persiuntimu $3.48.
Užsakymas
adresu.

Tel — BE 7-5168

siųsti

"DRAUGO"

• • • , . - . - , — - ~
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P L U M B I N G A DREAM OF FREEDOM
Lieeassd, Boaded, Inaured

A N D R Ė S KUNG
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Four decades of national survival
kt plytelės. Glass blocks. Sinkos versiu Russian imperialism in Esto/amzdUat išvalomi elektra. I automa nia. Latvi* and Lithuania.
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
1940-1980
savo pavardę ir telefoną.
Published in 1980 by BoreM Publishing Houae, Cariff, Great Britain.
S E R A P I N A S — 636-2960
Hard Cover. 272 pages.
HMIIIIIIIMIIIIIIHN!
Autorius yra estų kilmes, gimęs
1945 m. Švedijoje. Jis yra paraSes 24
knygas įvedu, kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos J anglų, vokieCiu.
Spalvotos ir psprsstos. Radijai, japonų, latvių, norvegų,, suomių ir j
kitas kalbas.
Starto b* Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Takymss.
Kaina su persiuntimu $18.80.

TELEVIZIJOS
MIGLINAS

TV

2S46 W. 6 9 S t , teL 776-1486
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlMIliUIIIIIIllHI

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti.

927-698*

D t M E S I O

1*lp pat daromi VERTIMAI.
OIMINIŲ UkvUUmal, pūdomi
PILIETYBES PRAJTMAI ir
kitokia blankai

K n y g a turi 4 0 6 pusi., k a i n a s u persiuntimu 10.95 dol.

*

NUOMAVIMAS

Draudimas — V a l d y m a s
925-2737
N a m u pirkimas — Pardavimas
Vytautas Valantinas

miiiiiiiiiiiiiiiiimniiiuiimiiiiiimiiiHiiii

pagrindinė m i n t i s : meilė, s u k a , tragedija ir kova,
herojiškumas
i r humaniškumas,
Lietuvos istorinis
duelis, plačių p a ž i ū r ų

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

t

MARLIOp

ttmumimHu*

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

AUTOMOBILIU TAISYMAS

spaudos

Insurance — I n c o m e Tax
N o t a r y Public
2961 W e s t 6Srd S t r e e t
TeL 436-7878

MISGELLANDOUS

Visi statykite l i e t u v i ų Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.

K ą t i k iSėjo i i
n a u j a s romanas:

K S T A f V

7J-4U ir Rkfamond — 6 kamb. (3 mie
IŠNUOM. 4 kamb. Brighton Par gami) mūr. Garažas. Gazo šildymas.
ke butas auaugusies. Skambinti Didelis ir gralus kiemas. $48,000. . .
tarp 11 vai. ryto ir 2 vai. popiet
72-ra a Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
tai. 254-2088
gami) mūr. 2 mas. garsias. $51,500.
IŠNUOM. 8 kamb. butas Bridgeporte. •2-ra Ir Arteaian. 4-rių butų mūr
Pageidaujami suaugę arba pensinin $10,000 pajamų. Kaina $75,000.
kai. Skambint po 5 vai. vakaro tel. 90-ta Ir Kadai* — 5-kių butų mur. su
748-2728.
garažu. Pajamų $16,000. Savininko
paskola ui \2<fc.
IŠNUOM. 6 kamb. butas (3 miegami) Marųuette Parko apyl. — Liuksusinis
Marauette Pke. Pageidaujami suaugę. 12-kos butų. Pajamų virs $35,000. Sa
Skambint 942-6742 arba 4764145.
vininko paskola rimtam pirkėjui

JAY DRUGS V A I S T I N E

čiai.

K K A L

IŠNUOMOJAMA — FOB K E N T

Perskaitė "Draugą"
ii kitiems pasiskaityti.

duokite

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 454S W. SSrd Street,
Chleago, IL S0C29
IUinois gyventojai dar prideda $1.05
valstijos mokesčio.
SS—SU—SS

I

rai pasimaudyti viešbučio vi
valdyboje, tiek ir renginiams pa
daus ir lauko baseinuose.
galboje. Vilniaus krašto lietuviai
Naujai perrinkta vadovybė
jį, kai dėl amžiaus naštos jau ne
mažai kuo pasikeitė. Prezidentu
metais. Nuo tada jis ir pradėjo galėjo taip plačiai darbuotis pa
dirbti savo šeimos gyvenimui už kėlė savo garbės nariu, o to vardo
perrinktas adv. Tomas Mack,
sitikrinti svetingoje Amerikoje
jis tikrai buvo vertas. Gyvenda
viceprez. Juozas Laučka, ižd.
mas tik iš sunkaus darbo, jis iš ge
Leokadija
Donorovich
ir
kt.
Iž
SĖKMINGAS AMERIKOS
Velionis nebuvo tik eilinis atei
ros
širdies tuoj po antrojo karo
LIETUVIŲ R. SUSIVIENIJIMO do globėjai Vito A. Jucius ir
vis. Su lietuviška visuomene jis
rūpinosi pabėgėlių reikalais, suda
dr. VI. Šimaitis nebuvo perrink
SEIMAS
nuo pat pradžios palaikė glau
rydamas darbo sutartis, parūpin
ti. Jų vietoj buvo išrinkti jau
džius ryšius, veikdamas įvairiose
Kas treji metai šaukiamas
damas atvykusiems butus apsi
čia gimę lietuviai.
organizacijose ir sąžiningai atlik
Amerikos Lietuvių Katalikų Su
gyventi ir susirasti darbus, kad pa
damas apsiimtas pareigas. Nuo
sivienijimo seimas, šiais metais
Liepos 14 d. 6 v. v. tame pa
tys galėtų pelnytis duoną.
pat gyvenimo Amerikoje pradžios
vyko liepos 12-14 d. Rochestery. čiame viešbutyje seimo užbaigTaip pat jis kartu su savo žmo
dalyvavo lietuviškoje veikloje, pir
Seimas buvo pradėtas liepos Į tuvių metu metinę programą
na
Konstancija rūpinosi šeimą
miausia dainuodamas rauz. Miko
12 d. 4:30 vaL p. p. Šv. Jurgio j atliko Roehesterio lietuvių "SuPetrausko vadovaujamame "Bi išauklėti ir išmokyti du sūnus,
tiet Katalikų parapijos bažny- j tartinė", vadovaujama
Jono
rutės" chore, o vėliau įsijungda paruošti juos gyvenimui, rūpino
čioje pamaldomis už mirusius: Adomaičio. Sutartinę sudaro
mas į SLA ir dirbdamas 217-toje si vėliau ir vaikaičiais, kurie bu
Susivienijimo marius. Mišias at- į Ona Adomaitienė, Angelė Džiakuopoje, priklausydamas Balfui, vo jų paguoda senatvėje
našavo prel. Jonas Balkunas asi-i konienė, Vyt. gmuidzJnas ir A.
Vilniaus krašto lietuvių sąjungai,
A. a. Antano Stankaus gailisi
stuojamas kun. Tado Degučio i deminis.
Vienetas yra gerai
Suvalkiečių klubui ir kt. Jo veikla ne tik žmona, vaikai ir anūkai,
ir kun. Antano Petrausko. Mi susidainavęs, daugely lietuvių
šiose organizacijose nebuvo tik bet ir lietuviškojis visuomenė, ku
šių metu giedojo sol. Birutė č y - vietovių dainavęs, todėl ir čia
retkartinis pasirodymas, bet nuo riai jis savo gyvenimo dalį yra
pienė, vargonais grojo R. Oba- delegatams ir j ų svečiams pa
latinis rūpestis ir nuolatinė pa taip nuoširdžiai atidavęs.
lis.
liko gražių atsiminimų. Progra
galba tiek darbams vykdyti, tiek
Ps.
A. a. Antanas Stankus
Tuoj po mišių parapijos salė mos metu puikiai reklamavo ži
je įvyko delegatų ir svečių su noma rochesteriečių deklamatoSenosios
prieškarinės kartos
-si>. ateivis Antanas Stankus, jei būtu
sipažinimo vaišės, kurias paren- rė Izabelė 2muidzinienė.
gyvas, liepos 29 d. būtų sulaukęs
jau 93-jų metu amžiaus. Bet jis
Gyveno Detroit Beach, Michigan.
atsiskyrė su šia žeme jau balan
Mirė liepos 26 d., 1981 m., sulaukus 85 m. amžiaus.
džio 16 d., palaidotas balandžio Į
Gimė Lietuvoje, Skuode
19 d. Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. Tik savo maldomis (Šv.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ada Telyčeniene, 3 anūkai
Edvardas, Irena ir Vilija, 2 proanūkai Mikis ir Povilas, Lietuvoje
Mišios bus liepos 29 d. Marijonų
2 seserys: Julė Palomiene ir Kaziūne Mockiene, Australijoje sesuo
koplyčioje) ir geriausiais jaus
Anė
Laurinavičienė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
mais velionį prisimena jo liūdin
Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni, 4 vai. popiet VaL S. Baužos
ti ir serganti žmona Konstancija,
koplyčioje, 1930 — 25th Street, Detroite.
sūnūs Antanas ir Leonas ir anū
kai.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 1 dieną. Iš koplyčios 9:30
vai.
ryto bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje
A. a. Antanas Stankus buvo
[vyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nugimęs 1888 m. liepos 29 d. Miliūnulydėta į Holy Sepulchre kapines.
niškių km., Perlojos valsč., Aly
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
taus apskr. 1906 m. dar jaunuolis
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
būdamas atvyko į Ameriką ir
griebėsi bet kurių darbų savo pra
Nuliūdę: DUKTĖ, ANŪKAI ir PROANŪKAI
gyvenimui užtikrinti, nes vis sva
Laidotuvių direkt Jolanda Zaparackienė — Tel. (313) 554-1275.
jojo sugrįžti į Lietuvą ir ten kurti
savo ateitį. Už kelerių metų jis
taip ir padarė. Ten sukūrė šeimą
su Konstancija Jaskelevičiūte, bet
negalėjo sukurti naujo gyvenimo.
Pirmasis karas jau kabojo prieš
A. f A. STASIUI GASNERIUI
akis, ir a. a. A Stankus būtų tu
mirus,
rėjęs stoti į rusų kariuomenę.
To nenorėdamas jis po septy
liūdinčią jo Žmoną mūsų mielą j.v.s. ALDONĄ GASnių mėnesių vėl išsirengė į kelio
NERIENE ir visą SEIMĄ bei artimuosius nuošir
nę
Amerikon,
kur
pradėjo
iš
nau
džiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Amerikos Liet. Kat. susivienijimo 103 kuopos Rochestery, N.Y., valdy
jo
gyvenimą
ir
ruošimąsi
atsi
ba. Iš kaires: Valerijonas Vitkus — iždin., Albinas Apinavičius — pirminin
kas ir Vlada Sabaliene — sekretorė. Jie daug prisidėjo prie seimo suren kviesti savo žmoną. Ją atsiimti te
DANGUOLĖ IR JURGIS JURGUČIAI
gimo.
pavyko tik karui pasibaigus, 1920
DALIA IR JAUNIUS
GILVYDŽIAI
GENOVAITĖ IR JONAS ASMINAI
gė LKS 108 kuopos valdyba tal
kininkaujama J. Sedlickienės,
Birutės Litvinienės, Birutės Apa
Mylimai motinai
navičienės, ady. R. Sedlicko, S. į
Drargelienės ir VI. Keibos. i
Čampanas, vynas ir gerai pa-j
m i r u s ,
ruoštas maistas greitai visus į
jos sūnų dr. Kazį su šeima, gimines
suartino. Sveikino 103 kuopos;
pirm. Alb. Apanavičius, ALT!
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
sekr. pirm. Juozas Jurkus ir kt. I
me.
Seimo posėdžiai vyko kiek
toliau nuo Roehesterio viename i
UETUVIŲ
FRONTO BIČIULIŲ
iš puošniausių viešbučių, kur ir
TARYBA IR CENTRO VALDYBA
daugumas atstovų buvo apsisto
ję. Posėdžių metu iš išgirstų
pranešimų, padarytų centro val
dybos narių ir iždo globėjų, aiš
kėjo, kad narių mažėjimas ne
sustabdomi vyksta visą laiką.
netikėtai amžinybėn iškeliavus, žmoną ALDONĄ, dukras:
Todėl ir šiame seime buvo ban
GIEDRA, VIOLETĄ, GRAŽINĄ, LAIMĄ ir DALIĄ,
doma diskutuoti, kaip susivieni
jimą padaryti gyvesniu kuopose
ŽENTUS ir VAIKAIČIUS nuoširdžiai užjaučiame ir benir centre. Šiuo metu narių esą
dran liūdesin jungiamės.
apie 4,000. Finansinis stovis
VIDURIO RAJONO V ADU A IR
esąs labai geras, narių apdrauda
SKAUČIŲ-TŲ VIENETAI
siekianti apie 1.60 karto. Ilges
nių pertraukų metu delegatai,
vietoj apžiūrėję Roehesterio įdo
mesnes vietas, turėjo progos ge-

A. A. Antaną Stankų prisimenant

Mūsų kolonijose

Rochester, N. Y.

A. + A O N A

GUDIENfi

A. f A. IZABELEI PEMKIENEI

A. f A. STASIUI GASNERRJI

A. -J. A. Danutei Točilauskaitei-Čerekienei
World Ainvays pradeda labai
papigintus skrydžius iš Washingtono į Londoną bei Frankfurtą.
Užsisakius bilietą 7 dienas prieš
išvykstant, galima nuvykti už 252
dolerius. Keliaujantys pirmąja
klase taip pat gali nemažai su
taupyti — iki 40 proc

mirus, vyrui ini. ALGIMANTUI, sūnums RONALDUI ir RAIMUN
DUI, jos tėveliams VALERIJAI ir EDVARDUI TOČILAUSKAMS ir
kitoms GIMINfeMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdirje.
ANTANINA IR JUOZAS VASIUKEVICIAI
RUZENA IR JUOZAS TAMULIAI
JANINA IR VLADAS JUKNEVIČIAI
ALEKSANDRAS DUNDULIS

SOPHIEBARČUS
RAINO MEMOS VALANDOS
H M p n g M M n HDPA
Uatortit kalba: nuo pirm«<M«nk> iki
panktidfcnJo perduodama nuo 4 vai.
p.p. Al 4:30 va), p.p. per tą pačią
atotf. ftHeitleiileli ir •ekmudieniala
•no i:30 Ūa 9:30 vai. ryto.
1Wef. 4M-M1S
MM AM

nat s. HAPuevrooD A VE.
cmOAOo. nx. man

Brangiam

tėveliui

A. f A. DR. STASIUI PETRAUSKUI
mirus, jo dukteriai LAIMAI ir sūnums ROMUI ir GIN
TARUI ir jų ŠEIMOMS gilią užuojautą reiškiame.
EMILIJA

IR PIJUS

DIDŽBAUAI

ALGUTĖ IR VYTIS

VIRBICKAI

Mylimai žmonai ir motinai

Brangiai motinai

A. f A. IZABELEI PEMKIENEI
mirus, dr. Kazį Pemkų su seimą nuošir
džiai užjaučiame.
SOFIJA GARMIENĖ
IR RIMAVIMAI

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A. * A.
LIUCIJAI JANKONIENEI
mirus, jos vyrui KAZIMIERUI ir sūnui KASTYČIUI
gilią užuojautą reiškiame.
EMILIJA

IR PIJUS

DIDŽBAUAI

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. liepoa mėn. 29 d.

*

Broliui, Sibiro tremtiniui,

A. + A. LEONUI RACIONUI
Lietuvoje mirus,
jo seseris: EUGENIJA DAUGIRDIENE, ONUTE
RAČIŪNAITĘ, MYKOLE-GRAŽINA VALAITIENE
ir jų SEIMAS bei kitus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame.
KORP! KĘSTUTIS

E U D EI K I S
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
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
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage A v e n u e
Telefonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 7378600
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. liepos mėa. 29 d.

Gelbekime Vytautą

x Vacys Kleiza, P L B pirmi
Skuodį!
ninko pavaduotojas, )išvyko į
Europą, kur dalyvaus bei skai
Visi lietuviai turėtų skubiai
tys paskaitą Europos Lietuvių skambinti savo kongresmenams
studijų savaitėje, įvykstančioje ir prašyti, k a d jie pritartų JAV
netoli Paryžiaus Prancūzijoje. Atstovų Rūmams pasiūlytai re
X Pigiai ir skaniai visi svečiai zoliucijai V. Skuodžio reikalu
Įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
turės progą pasivaišinti "Drau (žr. šios "Draugo" laidos pirmą
^•^BLJL * * ^
įsteigtas Lietuvių Mohjtcnų Są/unfos ChtcaįOs skyn
X Kazys Bradūnas, "Draugo" go" gegužinėje rugpiūčio 2 d. puslapį). Chicagos lietuviai, ku
SSM W. CMfc
Redaguoja J. Plačas. Medifegą
Ckimgo, IL «0«2»
kultūrinio priedo redaktorius,
Gegužinės pradžia — 12 vai. šv. rie nežino savo kongresinio ra
ir Kazimiera Bradūnienė, "Drau
Mišios, o po Mišių — lietuviškos jono ("congressional district")
_ Ne, a š esu Vincas Kudir
go"korektorė ir taisytoja, išvy
vaišės. Gegužinė bus gražiame ir kongresmeno pavardės gali
k o atostogų visam mėnesiui.
ka...
Marijonų sodelyje prie "Drau tai sužinoti, skambindami šiuo
Kaip jau buvo pranešta, kultū
Darios A. Kiršteinas,
go", 4545 W. 63rd St. Visi nuo- numeriu: 269-7981. Chicagai atrinis priedas visą rugpiūčio mė širdžiai kviečiami praleisti po- stovaujantys kongresmenai turi
"Rochesterio lituanistinis
nesį nebus leidžiamas. K. ir K.
švietimas"
įstaigas Chicagoje.
Telefono
Bradūnai šiuo metu išvyko pas pietę lietuviškoje atmosferoje. numeriai y r a obonentų knygoje.
MCSŲ ŠUO
dukterį ir sūnaus šeimą į Wax Kotryna ir Kostas Repšiai Daugumas Brighton Parko lie
shingtoną, D. C. Vėliau ten nu- ir šiemet talkininkaus " D r a u g o "
Mūsų š u n s vardas yra Nikis.
tuvių (iki 63-os gatvės) privyks ir jauniausioji jų dukra I gegužinėje rugpiūčio 2 d., sek- j klauso J o n n G j į j y rajonui.
Jis yra 7 metų. Kai mes jį ga
Lionė, kai atliks įsipareigojimus \ madienį, prie "Draugo" mari jo- j J O telefonas: 353-7251. Dauguvome, jis labai drebėjo. Per
vienas Kalėdas mano mama pa
ateitininkų stovyklų vadovavi- ; nų sode. K. Repšienė bus vy- Į m a s Marąuette Parko lietuvių
dėjo po egle tris kaulus. Kitą
mui. K. Bradūniene dabar re- '• riausia šeimininkė. Abu Repšiai j ( n u 0 QZ-OS į pietus) priklauso
dieną buvo pakietas atplėštas
dakcijoje
pavaduoja P r a n a s ! yra veiklūs Balfo, paštininkų ir Martin Rugso rajonui. Telefoir
kaulų nebebuvo. Jis juos pa
Razminas.
Marąuette Parko namų savinin nas: 353-8093. Paskambinę sa
ėmė ir nusinešė į lovą. Mano
kų draugijose, šie darbštūs že vo kongresmeno įstaigai, paX Kad "Draugas" lankytn
šuniukui
geriausiai patinka nu
moka susiorganizuoti
ir į p r a g v k i t e pareigūno, kuris rūpimūsų namus kiekviena dieną, maičiai
'
.. "V",T.
"7"T~"
važiuoti
į
Wasagą. Ten mano
,.,.
.
Z „
._ ; daugiau talkininkų,
! naši užsienio reikalais ("foreign
padekime jam gyvuoti. Rugpiū
seneliai irgi turi šunį. Jie abuJaunimas lcvieČKunas da- affairsT). š i a m pareigūnui pačio 2 dieną Marijonų sodelyje
| du bėginėja ir siunta. Nikis y r a
prie "Draugo", 4545 W. 63rd [ lyvauti Mokytojų studijų savai- sakyti, jog pageidaujate, kad
labai gudrus. Kai mano m a m a
iūsu
S t . Į bus gegužinė lietuviškai | tėję Dainavoje rugpiūčio 16-23į
kongresmenas pasirašytų
paklausia: " A r nori eiti lauk?",
spaudai paremti. Organizacijos j d. St. Sližys praves dainavimo; Kongreso rezoliuciją, remiančią
tai jis nubėga prie d u r ų
ir pavieniai asmenys prašomi at. \ pamokas, J. Masilionis — lietu- \ Vytautą
Skuodį — Benedict
Mano šuniui nepatinka van
kreipti dėmesį ir atsilankyti į vių kalbos, J. Matulaitienė ir G.; Sc°tt. Tai padarykite šiandien,
ne
duo. Kai mes nueiname į paplū
Gobienė — tautinių šokių. Re-1 f Atstovų Rūmai netrukus
gegužinę. Pradžia 12 vai.
dimų,
jis bėginėja ant smėlio,
gistruotis pas J. Masilionj.
! skirstosi atostogoms. Kiekvieno
X Kun. Vincentas A Meskėbet
niekada
nenueina prie van
_
lietuvio paskambinimas b u s ladens.
i, ilgametis JAV aviacijos kaX Dr. F. Kaunas, Cicero, UI., | ^ a j veiksmingas,
pelionas, šiuo metu gyvenąs pats pirmasis įsigijo bilietus į Į
Mes šiandieną
(šeštadienį)
Nashville, 111., leidžia savo po-! "Draugo" banketą, kuris bus I
einame pas savo senelius gauti
ilsio dienas Chicagoje. Jis yra; rugsėjo 19 d. Jaunimo centre,
kita šuniuką, nes jų kalė atsive
Dariaus Girėno lituanistines mokyklos jauniausieji "Tėvynes Žvaigždutės" skaitytojai.
Nuotr. G. Plačo dė šuniukų. Aš noriu, kad t a s
apsistojęs pas kun. Vite Miko- \ Be to, jis pažadėjo dalyvauti ir
laitį šv. Kryžiaus par. kleboni- "Draugo" gegužinėje rugpiūčio
šuniukas, kurį mes gausime,
joje. Anksčiau kun. V. Meškė- i 2 d. Marijonų sode. Visi kviebūtų toks pat, kaip Nikis.
KANADOJE
n a s ilgokai buvo aviacijos ba-': čiami ir laukiami.
Tadas Slivinskas,
— Dr. Jonas Baltrušaitis,
Grįžęs namo valgiau pietus. Po tuvis, pagalvojau. Jis savo pazės kapelionas Anglijoje ir ge
BALTAPLAUKI
DEBESĖLI
Toronto
"Maironio"
lit. m-los
X A k t J o n a s Kelečius suku- j gyv. North Bay, Kanadoje, sunpietų važiavau į skautų sueigą, sakojimą tęsė toliau:
rai pažįsta Anglijos lietuvių gy
mokinys,
Kanada,
"Mūsų
| rė labai įdomų ir stiprų profe- ; kiai susirgo. Liepos 20 d. j a m
Baltaplauki debesėli,
venimą.
Antradienis,
vasario
3
d.
_
Lygiai
prieš
šimtą
metų
pasaulis"
j soriaus charakterį "Mėnulio už-1 padaryta rimta vidaus operaciKur keliauji, kur plauki?
Pusę dienos mokykloje b u v o : b a i g i a u M a rijampolės gimnaziX Kun. dr. Jurgis šarauskas temime". "Ateities" Žodžio ir į ja. Gegužės mėn. jis pasitrauAr tėvelį ir mamytę
MINTYS APIE DANGŲ
egzaminai, bet po priešpiečių: j ą Paskiau išvažiavau į VarSeabury Wester teologijos se- Muzikos vakare rugsėjo 6 d. vėl; kė į pensiją, bet pasiliko dirbti
Su savim t u r i ?
diena buvo lengva. P o pamokų i g u v ą s t u dijuoti. Kai buvau jauIiškiava
minarijoj Evanstone. dėstys pa- bus galima jo aktoriška poeti-; tik po pusdienį. Buvo Ontario
O gal vienas tu išklydai
p
a
š
dar
turėjau
mašinraščio
paį
gyvenau
Paežerių
nas kaip tu
Dangus y r a iš miglų, bet kur
storacinį, psichologijos ir admi- Jo žodžio interpretacija pasi- j provincijos vieno iš dviejų disBe takučio iš namų,
moką, kuri man labai patinka.: k a į m e
prasideda
ir pasibaigia — ne
nistracinį kursą. Jis turėjo kvie- džiaugti
triktų plaučių ligų skyriaus ve
Ir dabar verki paklydęs,
A
š
mokausi
akląja
sistema;
j
j
^
^
vaizdžiai
apibūC
i
a
i
s
žinia.
Dangus
turi visą patimų iš kitų vyskupijų klebo
dėjas.
Nesurasdamas tu jų.
lV
X
Beverly
Shores
Lietuvių
elektrine
mašinėle.
Po
pietų
^
gį
kaimą
ir
visą
Lietuvą,
j
šaulį
aprėpęs
niekur
nesibai
no
nams suruošti seminarus, kur
Bet neverki, debesėli,
diena yra visos šiaurės Indijavažiavau į krepšinio treniruotę., A § n u s t e b a u . Norėjau ką nors {gi a . Dangus ant žemės neatsiAUSTRALIJOJE
jis skaitys paskaitas.
Tuoj surasi t u namus.
nos ir pietų Michigano valstijų
Trečiadienis, vasario 4 d.
pasakyti, bet jis tęsė toliau:
remia, mes esame tik po debe
Pamatysi vandenyną,
— Kun. Albinas Spurgis, MIC,
X Nijolė Bikuleienė. -.lgesnį: šventė — gegužinė, kuri bus
Šiandien
vėl
visą
dieną
buvo
simis. Sako esą septyni dan
Bangų šokančius šokius.
— Mano mama mirė, kai aš
laiką sirgusi ir turėjusi gydytis rugpiūčio 16 d. Tariamasi, kad Šv. Kazimiero liet. parapijos
egzaminai.
Buvo
labai
sunku
gūs. Dangaus akys gal yra Sau
Pamatysi tu platybes
grįžęs iš
buvau dešimties metų amžiaus.
ligoninėje ir namie, jau yra pa- tą dieną atvyktų iškylauti vie- _klebonas Adelaidėje,
T
ir
mane
labai
vargino.
lė.
Mėnulis ir Žvaigždės.
Savo tėviškės mielos.
Iš jos paveldėjau pamėgimą mu
sveikusi ir grįžo į darbą. Ji! nas žinomas bažnytinis choras, Europos ir JAV-bių po ilgesnės
Ketvirtadienis,
vasario
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d.
TverefiuB
Nieks negali jos pavergti,
zikai. Aš grojau smuiku, dairenka naujam spausdinimo-of- kuris giedotų šv. Mišių m e t u i * e h 0 n e s " l ^ 1 " ? 1 ! 1 " k h m a t o • *
Si
diena
buvo
sunkiausia
eg-,
Dangaus skliautus visuose pa
Nė nutildyt jos dainos.
seto būdui "Draugą" ir knygas, ir po to dalyvautų gegužinėje. ' ^į™*'
^P^ijvsirgo.
Du
zaminų
diena
mokvkloj.
P
o
n
a
v
a
u
mokyklos
chore.
Tėvai
saulio
kampuose laiko po vieną
Pamatysi tu t e n būrį
J
mane
•7fe
; sekmadienius šv. Mišias Šv. Kapriešpiečių
mes
nieko
daugiau!
privertė
stoti
į
kunigų
semilžiną.
(Tai sena pažiūra, ran
Savo brolių, seserų,
K
ten
mete
X Elena Sirutienė, "Draugo"
X Dzūkų draugija rugpiūčio I zimiero bažnyčioje už jį aukojo
nedarėm
ir
aš
anksti
grįžau
na-;
^
^
^
»
•
^
e
^
dama
jau
senovės graikuose).
Pasitiks jie tave mielą,
Tėvas
kartotekos skyriaus admmistra- 9 d. rengia išvažiavimą autobu- [ australas kunigas,
i
mo.
Po
labai
skanių
pietų
ėjauj
labai
supyko
ir
nuo
t
a
d
a
Liškiava
Kylant iš bangų.
m a n
cijoje vedėja, yra išvykusi po-; su į Anelės Kajokienės vasar-1
į
krepšinio
treniravimą.
Grįžęs!
™
^
neatleido,
šiuo
meDangus
p
a s t a t y t a s ant debe
Ir laimingi j ū s skrajosit
tu
mano
rai savaičių atostogų. Ją darbe vietę. Dzūkų draugijos narius
žiūrėjau
televiziją.
i
g
e
n
i
m
a
s
keitėsi.
sų,
o
debesys
yra iš dūmų, kai
Po padanges, po melsvas,
pavaduos kitos administracijos ir visuomenę, norinčius vykti,
Penlrtadienis,
vasario
6
d.
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Maždaug
nuo
1880
metų
iki
sakad^
nupuola
šmotelis debesų.
Kai pavargsit, nusileisit,
darbuotojos.
i prašome kreiptis tel. 925-9159
šiandieną
mokykloje
visą
*B»|T°
^
Į
*
.
•
•
%
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•
•
•
ĮfįUi
M
ę
Viena pasakotoja mano, kad
Į gimtąsias bangas.
AVIACIJOS ŠVENTE
X Lietimų Fondas lapkričio' a r b a 9 2 7 - 5 9 8 0 ' i k i ™SP*čio 1 d.
ną linksminomės po sunkios eg tuvai. Dabar esu dvidešimt tri mačiusi šmotelį (gabalėlį) nu
Baltaplauki, debesėli,
7 d rengia šaunų banketą Oak
*PPereitą šeštadienį Chicagoje Į Koks laimingas t u esi,
zaminų savaitės. P o priešpie jų metų. Antrą kartą esu gy puolusio debesies, kuris atrodęs,
Lawn Tower Inn. Daugumai yra
x Neprigirdintiems — Ne Į aviacijos ir vandens sporto 23- į Kad sugrįžti į gimtinę
čių žiūrėjom filmą. Vakare ėjau vas jau penkti metai.
kaip drebuliai. Ji sako: "Jeigu
Jis
mane
pradėjo
visiškai
įti
lengvai pasiekiama vieta ir tiki- j mokamai klausa patikrinama I čia metinė šventė. Apskaičiuo
į krepšinio rungtynes. A š pri
dūmus nesutrauktų į debesis,
Tu kas kartas vis gali.
kinti. Tada paklausiau, ką jis tai svietas uždustų. Taip Die
masi, kad nariai ir svečiai at- penktadieniais nuo 10 v. r. iki jama, kad ežero pakraštėje buklausau
savo
mokyklos
krepši
M. Merkevičius
kreips į tai dėmesį. Už $200 jna- 4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 i vo susirinkę apie 600,000 žmonio komandai, kuri vadinasi St. galvoja daryti.
vo sutvarkyta. Dievas tuos dū

l a k ŽVAIGŽDUTE

IŠ ARTI IR TOLI

CHICAGOS 2INIOS

MANO TĖVELIŲ NORAI
šą bus duodama vienas garbės S t , Chicago, 111. Tel. 776-3189.i nių. Ypač visus stebino tikslus
Louis Lancers fietininkai). Mū
— Aš beveik dvidešimt pen mus debesyse paverčia drebu
bilietas ir visos vakaro vaišes į Parduodami ir taisomi visų fir- j Mėlynųjų Angelų rikiuotė skri-1
sų komanda laimėjo.
kerius metus savo gyvenimo iš liais".
Mano tėvehai y r a lietuviai ir
ir gėrimai veltui. Meninę pro-Įmų klausos aparatai. Baterijos \ dimas, parašiutininkų šuoliai, i
Priekulė
aš esu lietuvis, nors esu gimęs
Rimas Balašaitis, 8 sk eikvojau veltui. Po to jaučiau,
gramą atliks solistė Marytė Bi- už pusę kainos. Zenith firmos drąsuolių skridimai ant lėktuvo'
Ant
žemės nupuolančios
Kanadoje. Tėveliai nori, kad
a e v e l a n d o š v ! Kazimiero I k a d r e i k i a ^ ^ k a d r e i k i a i™'
zinkauskaitė iš Brockton. Mass. ; ausiniai aparatai. Robert Stens- sparnų. Aviacijos ir vandens,
d
kad
"žvaigždžių
nuvokos", tokios
lit. mokykla
I ^
Lietuva yra ne Lenaš mokėčiau lietuviškai kalbėti,
(pr.); i»nd & Associates 950 Lake sporto šventė buvo tęsiama ir j
glyvės
(gleivės),
žmonės jas lai
I
kija,
o
lietuviai
neturi
būti
lenrašyti ir galvoti. Todėl jie siun
S t , Oak P a r k , m . Atdara tik sekmadienį.
RUOŠIUOS
STOVYKLON
ko
vaistais,
ypač
nuo
nuomirulio
i kai. Dabar aš likusius savo penčia mane į lietuvišką mokyklą
x Kelionė laivo po Karibų
(epilepsijos).
Atsikeliu labai anksti, k a i | kiolikos gyvenimo metų praleikiekvieną mokslo metų šešta
juras _ avyk»ta iš Miami 1981 ****** - * * * * * * *
****•
TAKSIŲ STREIKAS
dienį. Aš šiais metais l a n k a u ' pradeda švisti. Nusiprausiu, ap- į S l u bandydamas Lietuvą išlaism. lapkričio mėn. 8 4 — ren- Tel. 848-7125.
(sk.)
PTETCS
Nuo birželio 17 d. vyksta
gia
Susivienijimas Lietuvių,
* Albinas Kurkulls, akcijų
Baigdami j sirengiu ir pavalgau pusryčius. | v m "
aštuntajjį
skyrių
streikas šoferių, kurie Chicagoje
—- Ei, mergaite, atnešk man
Amerikoje. Kviečiam visus lie- brokeris, dirbąs su Rodman £
mokslo metus mes turėjome I Sudedame daiktus į mašiną ir
Pagaliau viską supratau, kad
nuomoja taksius. Vienas iš
žuvies
porciją.
tuvius malonioms atostogoms. Bradshaw, I n e , patarnauja aksunkius egzaminus.
| išvažiuojame į stovyklą. Pake- jis ne kvailas, bet tikrą tiesą
—
Su
malonumu.
informacija ir registracija per djų bonų, fondų bei kitų verty- j J ^ °
S u g a v o
1SJL
Kazys Narkevičius, Į ^ L ^ 0 ^ ^ . ^ . M i ? i " sako:
h
—
Galima
ir be malonumo,
American Travel Servioe Bu- hių pirkime ir pardavime. SusiLondono lit. m-los mokinys ganė. P o to važiuojame į Ra
leidimą j j areštuoti, nes įtaria
— Tai jūs būsit, turbūt, Ba tik kad būtų su bulvėmis ir kuo
rean. 9727 So. Western Ave., domėję skambinkite 977-7916.
mas dalyvavęs taksio padegime,
Kanada, "Tėvynės ateitis". ką. Mes ten dažnai atsiran sanavičius?
daugiau.
(ak.).
Chicago, DlinoU 60643, tetef.
dame kartu su autobusu iš Chi
kam yra ir liudininkų. Ketvir
MANO DIENORAŠTIS
cagos. Ten išsiimame palapi
(312) 238-9787.
(ak.)
tadienio nakčia Chicagos šiau
kiHbfMH
nes ir j a s pastatome. Mes išsi
ygnaoo
Sekmadienis, vasario 1 d.
rėje sužalotas 21 taksis. I š vi
x Dengiame ir taisome vfau
Ta biau^ybc . . .
Aš tą rytą atsikėliau anksti, renkame, kas bus mūsų pala
so nuo streiko pradžios Chica
rfl*i(j Ktogus. Už savo darbą
i-ikkia v#l c h a n a i
pinėje.
Tada
išsiimame
daiktus
nusimaudžiau ir pavalgiau la
goje sužaloti 476 taksiai.
garantuojame ir esame apdraus
bai gerus pusryčius. Mamytė iš lagaminų. Aš s u draugais
ti Skambinkite Arvydui Kielai
Jjepos 29 d.
MEDALIAI
sirgo, aš jai atnešiau kavos ir žaidžiu iki vakarienės. Vakare
irt. 434-9655 arba 737-1717.
19S0 m., nepaisant tarptautiyra laužas. Po laužo einame
vegijos šventasis, žuvo mūšyje. Keturis šiaurinės Chicagos gy vaistų į lovą. Vėliau su draugu
(sk).
gulti. Kitą rytą j a u turime dar
1890 m. olandas dailininkas ventojus mere J. Byrne apdo nuvažiavau į š v . Jurgio baž
botvarkę ir nebegalime daryti
x šv. Antano Taupymo u - j V i n c e n t V a n G o g h veniSovė
ir
vanojo medaliais. Jie padėjo su nyčią. Aš tarnavau šv. Mišioms.
n I 1—
i
»» . J - _
I T t 11 A , » r I
Skolinimo
Bendrovei,
Willowgauti vaiko pagrobėją. Medaliai Po pamaldų reikėjo sutvarkyti ką norime. Man patinka tvarka.
mirė.
brook. IIL, yra reikalinga pa
Bronius Fabijonas,
1914 m. įvyko pirmasis tele buvo įteikti teisingumo komisi bažnyčią. Vėliau su d r a u g u Al
tyrusi tarnautoja dirbti pilną
jos
pietuose
Palmer
House
vieš
giu
Kasulaičiu
žaidžiau
futbolą.
Marąuette
P a r k o lit. m-los
foninis pasikalbėjimas tarp New
buty.
Grįžęs namo turėjau šeiminin
laika kaip kasininkė ( * « t e ) | Yoflro fr ta V t o n d m
mokinys
Praiome kreiptis į Dwmi» Orikauti,
nes
mamytė
sirgo.
Žiūrė
1920 m. prasidėjo oro pašto
V
PRIGftR*
SVEČIAS
ha*»ka.N šiuo t r i : 789-0777.
jau paskutinį futbolo žaidimą
patarnavimas tarp New Yorko
(pt)
ir San Francisco.
Jis pažiūrėjo į mane, b e t aš
Iš Michigano ežero liepos 25 šiais metais.
* Bridipeportfi re*tnrM»ui rei
Pirmadk-ni-s. vasario 2 d.
1940 m. vokiečiai
pradėjo i d. ištrauktas lavonas M. !Foy,
nieko nesakiau. Pagalvojau, ti
kalinga virėji f kalbanti -ir+n- "bhtzkrieg" - vadinamąjį žaibo į 23 m. Jis Foster Ave. paplūdiMamytė vis dar serga, tai a š krai bus iš kokios nors ligoninės
viskAj ar ngBflcat) Skambinti j karą prieš Angliją, Antrojo pa- i my, Chicagoje, nėrė į vandenį I turėjau eiti pėsčias į mokyklą.. pabėgęs... Aiškiai, protas su
Gruzinai te'ef S?*v?761. 'ak.) 'saulinio karo metu.
ir prigėrė.
Mokykloj buvo nesunki diena. simaišęs. Ką daryti, bent lie- Piese Rima Alderdice, Hamiltono Vysk M. Valančiaus" lit m-los mokine
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