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ŽIAURUS IRANO

Eina nuo 1972 meta
Perskaitęs duok kitam!

CHULIGANIZMAS
SOVIETŲ SPAUDOJE

ŠIJITŲ REŽIMAS
Irano vyriausybe paremta teroru

Teheranas. — Irane buvo pri goninių tarnautojams, gailestin
saikdintas naujas prezidentas Ali goms seserims, gydytojams, ku
Rajai. Ta proga netoli j o įstaigos rie po riaušių gatvėse suteikė pir
(Tęsinys)
Žemaitis — i r keletas broliuku
! sprogo galinga bomba, užmušusi mąją pagalbą sužeistiems demon
Iš tikrųjų gėda, kas savo tėvą Valgėme visi i r visada iš vieno
viena žmogų. Kita bomba Ker- strantams. Daug tarnautojų bu
viešai šmeižia. Kada
Jauniškio puodo ir prie vieno stalo. Visi tą
vo primušti "hezbolahių". Įsaky
manchahe užmušė 13 žmonių.
tėvas matė tuos elgetaujančius patį... Niekas nieko neskyrė. Vi
ta tarnauti revoliucijos masėms,
Vakarų
Vokietijos
sostinėje
po:
vienuolius? Kada jis eidavo per si kartu. Gusto kambarys buvo la
licija suėmė 110 iraniečių, kurie nesusidėti su revoliucijos priešais
kaimus siūdamas? Bronius Jau bai kuklus. Paprastas stalas, pap
depuolė
Irano ambasadą, išdaužė Liudininkai matė sužeistus deniškis gimęs 1920 m., o jo tėvas rasta geležinė lova, didelė lenty
vežamus
iš
ligonilangus,
sulaužė
baldus.
Iraniemonstrantus
eidavo siūdamas greičiausiai, kol na su knygomis, praustuvas, dvi
;čiai protestavo prieš Irano val-'nių į kalėjimą. Kai gydytojai iš
dar nebuvo sukūręs šeimos, taigi į paprastos kėdės svečiams. N e t
džios žiaurumą, politinių priešų įeiškė nusistebėjimą dėl tokio su
prieš 1920 metus. Bet tada Lietu- i • * • nebuvo. Niekas iš vienuolių
šaudymus. Demonstracijoje 10 žeistųjų perkėlimo, vienas religi
voje buvo vos pora pagyvenusių ar broliukų Saldutiškyje neelge
nis teisėjas paaiškino, kad "pu
žmonių buvo sužeista.
pranciškonu Kretingoje ir kele tavo, aukų nerinko i r palikimo
siau mirusiųjų pribaigimas deri
Paskutinieji
įvykiai
Irane
daug
tas kunigų marijonu, — tačiau neprašė. Parapija buvo nauja,
nasi su Islamo įstatymais".
kam
parodė,
kad
buvusio
šacho
jie daugiau, negu pakankamai, j žmonės buvo duosnūs. Visada,
Slaptai leidžiamo "Mujahid"
režimas buvo gan švelnus, paly
turėjo darbo bažnyčiose, ir nie atsimenu, prie Šv. Antano alto
laikraščio
vedamasis pripažįsta,
ginus su dabartiniu mulų režimu.
kas iš jų neelgetavo. Taigi ir Jau •riaus būdavo sūris, sviesto art Lenkijoje plečiasi demonstracijos prieš valdžios nutarimą pakelti maisto produktų kainas ir sumažinti mėsos nor Daug persų, kurie kovojo prieš | kad "mulos yra daug barbarišmas. Nuotraukoje po "Solidarnosc" matosi demonstrantų šūkiai: "Duonos už mūsų darbą" ir "Norime valgyti!"
niškio tėvas tikrai negalėjo sutik i kiaušinių. Žmonės atnešdavo pai šachą ir svajojo apie teisingumą, j kesni ir baisesni už buvusį šachą".
ti elgetaujančiu vienuolių. O jau | tys, neprašyti". (1980.1. 21)
; Korano pamokymais paremtą vy j Laikraštis primena, kad atvykus
Kun. J. Žemaitis rašo (laiškas
nų vyrų, kurie eitų "žiodydami
riausybę, dabar su gailesčiu prisi- į prezidentui Nixonui, "mes surenterbas", nei tada, nei vėliau Lie rašytas 1980. L 23) : "Nematau
mena "senus gerus laikus". Jeiįgėme demonstracijas, mėtėme ak
tuvoje nebuvo. Niekas nėjo elge i reikalo paaiškinti apie Broniaus]
šacho policija ką ir suimdavo, i menis į jo automobilį ir gavome
tauti ir iš Saldutiškio — nei Jau ! Jauniškio "elgetavimus" Saldu-I
apie areštą tuoj sužinodavo su- bausmes 6 — 9 mėnesius kalėjiniškis, nei kas kitas, juo labiau,jtiskyje. Man atrodo, kad kaip tik)
imtojo giminės, artimieji. Dabar- • mo". Dabartinis režimas tokius
kad Jauniškis, kaip pats prisipa j dabar jie elgetauja"...
— Vakarų Vokietijos sostinėje tinis režimas apie suimtuosius ne demonstrantus sušaudo, nes pats
Saldutiškyje
Jauniškis turėjo)
žįsta, vienuoliu visai nebuvo, o
iraniečiai studentai sužeidė Irano praneša, o kai giminės pradeda j ajatola Khomeinis pavadino šią
I
rašyti
diktantą,
kad
parodytų sa
tik kurį laiką gyveno vienuolyne,
_ .
. ...
. _ _ „. m
ambasadorių Mehdi Navab.
teirautis, ieškoti dingusių, jie irgi priespaudą
"dieviškais veiks
kol saleziečiai įsitikino, jog jis vie j vo tinkamumą kuriai nors gimna-l
mais".
Teismai
neturėtų kreipti
Egiptui
reikia
naujų
JAV
ginklų
_
j
nijoje
prasidėjo
tarptaunukenčia,
kaip
"nusikaltėlio"
apo
nuolynųi netinka, ir mandagiai i fj'°f klasei. K a i diktantas buvo
dėmesio
į
nesąmones
tų, kurie n e
Washingtonas.
—
Šią
savaitę
ginklų:
36
"Fantoms"
lėktuvų
ir
tinis
"Ban
the
Bomb"
organizacibendradarbiai.
ištaisytas, Jauniškis sušuko: " O
isprase.
tiki
į
islamišką
teisingumą",
pa
J°s suvažiavimas, kuriame dalyRevoliucinio Irano prokuroro
! Viešpatie, m a n o sąsiuvinys pra- Egipto prezidentas Sadatas vieši | laukia 40 modernių F — 16 lėk- vauja
500
delegatų
iš
33
valsty
sakė
ajatola.
Vienuolynuose nėra jokios p*apranešimais, tarp birželio 20 ir
raudonais brūkšniais. Bro- Washingtone, kur susitiks su pre-į tuvų. Amerika siunčia Egiptui
bangos, jokių kilimų ar
ar Kitokių |f, y a °
;—_,,, j^.ojp.tiiJ zidentu Rea^anu ir kitais vyriau-'736 šarvuotus automobilius, 11 bių.
liepos 28 buyo sušaudyta apie
papuošalų. Visi valgo tą patį vai- j 'i^Stasys -susuko v:
— Laikraščio "The Philadel- 300 žmonių, beveik visi už politi
sybės
nariais.
Prieš
jam
atvyksj
baterijų
priešlėktuvinių
"Havvk
Tada Jauniškiui
Nauji įtempimai
phia Bu'letin" leidėjai paskelbė, nius nusikaltimus. T a r p sušaudy
gi, iš to paties rnir»dn
puodo n a v m t a . * * W * p S l . ) . T a
dabar Jamj tant, Egiptas, Izraelis, per savo raketų. D a r vyksta derybos dėl
Taip buvo ir Saldutiškyje. Štai: i trūko rašybos žinių,
kad nuo rugpiūčio 16 d. laikraš tų buvo ir 13 — 15 metų vaikų.
Lenkijos sostinėje
pajautimo ambasadorius, dalyvaujant cere- 478 karinių sunkvežimių, 311 tan
truksta
tis
bus sustabdytas, nes jis neša Teherane kalbama, kad pasmerk
monijose
valstybės
sekretoriui!
kų
ir
15
helikopterių.
Prezidentas
Saldutiškio kun. Broniaus B u l - '
teisingumo
sąžinė yra di-|
Varšuva. — Pirmadienį įvyko
kos laiško ištrauka: "Taip, aš esu;~
"*——. *.~~, . i t i a i m i pasirašė paskutinę Si-1 Sadatas, pasikalbėjimuose su gy-nuostolius. Laikraštis eina jau tųjv ir sušaudytų buvo žymiai naujas Lenkijos "Solidarumo" ir
daugiau. Šalia oficialiai pasmerk
gimęs Saldutiškio parapijoje, t a r l d ž i a u s i a žmogaus nelaime. Jeiguj najaus
™ 8 ™ sutartį, kuri patvirtina j nybos sekretorium Weinbergeriu, 147 metus.
valdžios valių susikirtimas Dar
šiandien
—
Sovietų
Sąjungos
karo
lai
Izraelio
karinių
jėgų
pasitraukisu
valstybės
sekretorium
Haigu
tų žmonių, daug žuvo nuo fana
navau Sv. Mišioms, vaiku b ū d a - !
taisytume Jauniškio raš-T
bininkai, protestuodami dėl mėsos
mą iš Sinajaus iki ateinančių me spaus Ameriką praplėsti ginklų vynas Baltijos jūroje sustiprintas tiškų revoliucijos gvardijos narių
mas, lankiausi bažnyčioje v a s a - | t u s i,vr ieškotume juose teisybės^
rauc
atostogų metu, gimnazijoje;""* J - " '
f—«--•«* o tų balandžio mėnesio. Izraelitų ; siuntimą. Egiptas yra nebloges- keliais karo laivais. Atvyko ir ir nuo dar fanatiškesnių "hezbol- normų sumažinimo, maisto kai
ros atostogų metu, gimnazijoje | tnaaii s J i e nemažiau pražįstų
nų pakėlimo, suorganizavo visus
besimokydamas, buvau labai a r - į
brūkšniais ir dvejetukas bū vieton į specialią zoną atvyks i nis Amerikos draugas už Izraelį, j desantinis laivas "Ivan Rogov". lahi" (Dievopartija).
tu
iems
eras
Ir
Varšuvos autobusus,
sunkveži
rimas tėvui Gustui, seminarijo- '• J
P" 2
pažymys
2,500 tarptautinės kariuomenės i įrodinės prezidentas Sadatas, ku- Nato centro valstybė skelbia, kad Pogrindyje leidžiamas kairių
mius,
taksius,
šiukšlių
išvežimo
je besimokydamas... Saldutiškis Į ftai tokiais šlamtais maitinamas! narių prižiūrėti taikos. Šiai jėgai; ris buvo
užmezgęs gan šiltus, laivų judėjimas sekamas,
jų liaudies kovotojų
laikraštis mašinas ir suruošė "važiavimą"
buvo saleziečių vienuolyno filia- įJaunimaSi
kelis dalinius duos JAV. Neoficia i draugiškus ryšius su prezidentu
— Jungtinių Tautų gen. sekre "Rah-e-Kagar" paskelbė 117 pa
per miestą, pro komunistų parti
las. Buvo du kunigai — Gustas ir |
(Bus daugiau)
liai ir kitos valstybės pažadėjo į Carteriu. Dabar jis bandys įtikin torius Kurt VValdheim priėmė vardžių asmenų, kurie buvo su
jos rūmus ir ministerių kabineto
atsiųsti savo dalinių.
ti prezidentą Reaganą, kad Egip pakvietimą dalyvauti 22 turtingų šaudyti birželio 20 — 21 dieno s t a i a
Viename
is, kada prasidėjo persekiojimų i i &
Viename skersgatvyje
skersgatvyje
tas, gerai ginkluotas ir draugiš ir atsilikusių valstybių konferen mis.
Prezidento Sadato susitikime
mm
Tarp
žuvusių
buvo
13
l
i
e
s
t
o
policija
kavalkadą
sustabm
e
cijoje
spalio
mėn.
Suvažiavimą
kas, gali būti Amerikai naudin
banga. Tarp
J_
su prezidentu Reaganu bus kal
dė.
Vairuotojai
pasiliko
savo
magesnis už kitas to regijono valsty Šaukia Austrijos kancleris Bruno tų berniukas ir jo 15 metų sesuo.
bama apie Izraelio — Egipto tai
žinose visą naktį, aplink minia
Kreiski ir Meksikos prez. Lopez Valdžia apie šią sušaudytų gru
bes.
kos sutarties išplėtimą, apie pa
juos palaikė padrąsinančiais šū
Politiniai komentatoriai mano, Portillo.
pę nieko neskelbė. T a r p žuvusių
lestiniečių autonomiją
ir apie
kiais. Policija irgi nesitraukė iš
kad atgavęs paskutinę Sinajaus
— Bolivijoje du armijos gene yra marksistinės "fedayenų" gru
Amerikos — Egipto ateities ry
gatvės.
pės vadas Said Sultanpoor.
šius. Egiptui reikia naujų ginklų, dalį, prezidentas Sadatas gali pa- rolai paskelbė reikalavimą, kad
Šeštadienį šaukiamas komunis
keisti s a v o
ntika
Po atentato prieš religinės par
pasitrauktų
prezidentas
Luis
g
a
m
y
b
o
s
!
P
°
^
a
e
l
i
o
atnes
jo
turimi
sovietų
tų
centro komiteto posėdis, vy
Prezidentas pagrasino: nutraukite streiką!
!
žvilgiu. Jį labai sujaudinęs Izra- Garcia Meza. Buvęs štabo virši- tijos vadus birželio 28 d. Tehera
ginklai,
kurių
tiekimas
pasibaigė
riausybė ketvirtadienį tęsia dery
Washingtonas. — Amerikos, kiekvienam po 10,000 per metus,
elio netikėtas puolimas Irake, kur įninkąs g e n. Lucio Anez Rivero no prokuroras Lajverdi paskelbė,
1972
m.,
jau
paseno
ir
sunku
gau
bas su profesinių sąjungų vadais,
aerodromų eismo kontrolierių | Pakėlus algas, mažų aerodromų
buvo sudaužytos branduolinių j j r bUVęs valstybės prezidentas Al- kad dabar valdžiai gera proga pa
ti
jų
atsarginių
dalių.
Egipto
pre
tačiau
trečiadienį Varšuvos "So
streikas palietė apie pusę visų oro tarnautojai gautų vidurkį 30,500 ,
tyrimų laboratorijos ir reaktorius. berto Natusch tBusch skelbia, jog skubinti bylas prieš revoliucijos lidarumas" pradeda dviejų valan
linijų skridimų, buvo atšaukta dol, o daugiau patyrę, didesnių ! zidentas prieš atvykdamas savo Atgavęs Sinajų po 15 metų izrae juos palaiko Santa Cruz provin priešus. Ta proga vyriausybė pa
dų streiką. Vyriausybė įspėjo, kad
ir kaimyninio Sudano prezidento
sinaudos. Tuoj po to kelias die
apie 7,000 skridimų. Daug žmo aerodromų kontrolieriai uždirb
litų okupacijos, Sadatas gali iš cijos karinės įgulos.
gatvių demonstracijos gali nuves
vardu pasiūlė Amerikai savo teri
nių, vykstančių biznio reikalais ; tų po 59,000 dol. Reikalaujama
vystyti didesnį spaudimą Izrae
— Olandijos tanklaivis atvy nas buvo uždarytas Evon kalėji ti visą šalį į tragediją.
toriją,
jei
reikės
sustabdyti
sovie
ar atostogų, turėjo nepatogumų, sumažinti darbo savaitę iš 40
liui dėl palestiniečių autonomi ko į Filipinus su 91 išbadėjusiu mas. Tarnautojai neslėpė, kad
tų veržimąsi į Persų įlankos šalis
vai.
iki
32
vai.
Naktį
dirbą
kon
jos ir kitų klausimų.
reikėjo laukti ar ieškoti kitų susi
Uždraudė naudoti
Vietnamo pabėgėliu, išgelbėtu iš uždarymas įvyko dėl darbo krū
trolieriai dabar gauna 10 nuoš. ar į Artimuosius Rytus. Egiptas
Paskutiniu metu Egipto ekono skęstančio laivo. Prieš išgelbėji vio padidėjimo. Visi tarnautojai
siekimo priemonių.
daugiau. Siekiama tą skirtumą nenori suteikti svetimoms šalims
"Lenkiškas kumpis"
Federalinės Aviacijos adminis tarp dienos i r nakties darbo dar nuolatinių karinių bazių, tačiau minė padėtis pagerėjo, buvo rasti mą mirė 45 pabėgėliai, keturi mi buvo mobilizuoti priimti naujus
Chicaga. — Mėsos gaminių ben
tracijos galva Lynn Helms skel pakelti. Šalia t ų reikalavimų, sie jis leistų Amerikos karo laivams I 14 naujų žibalo šaltinių. Egiptui rė jau būdami olandų laive. Viet kalinius, padėti juos tardyti.
j i 3 i ^ u i y i u n c i Jivv/3 įvaiky i a i » a i i u |
f
•
Šacho laikais
pasitaikydavo, drovė Agar Food Products C o .
bė, kad 22 nuoš. visų kontrolie kiama naujų pagerinimų einant ir karo aviacijai pasinaudoti R a s | i a u u z t f k a s a ™ s n f ftos , r P ^ 3 1 namiečiai pasakoja, kad daug lai
rių atsisakė streikuoti. Apie 12 į pensiją. Unija tvirtina, kad pen ««nas uostu Raudonojoje jūroje. \ g pardavė naftos kitoms valsty- vų praplaukė pro šalį ir atsisakė kad kaliniai kalėjime dingdavo sutiko teisme nebevartoti ant sa
be žinios, tačiau dabar tokie din vo kumpių dėžių užrašo —"Ponuoš. visai nepriklauso streiką sijon reikia išleisti p o 20 metų
Egiptas yra gavęs Amerikos' t * ™ " * 2 - 9 b l L d o , ; D a u * ™&: juos gelbėti.
gimai
tapo kasdieniniu dalyku. lish brand ham". Bylą buvo pra
—
Urugvajaus
karinė
val
paskelbusiai profesinei sąjungai.
' mų Egiptas gauna iš turistų, uz
tarnybos,
nežiūrint tarnautojo
Anksčiau
kaltinamieji galėdavo dėjusi Lenkijos valstybinė kum
džia paskelbė, kad nuo rug
J šį streiką įsikišo pats prezi amžiaus. Pensijos turi būti 75 rinių aerodromų kontrolės dar Suezo kanalą. Prezidentas Sada
tas namie tvirtai laikosi, buvusi sėjo 1 d. Urugvajaus preziden turėti advokatus, gynėjus, tačiau pių eksporto įstaiga "Animex
dentas Reaganas, pareikšdamas žo pagrindinės
algos. Dabartinis | buotojų. Transporto
sekretorius
.
tu bus generolas Gregorio Alva- dabar jų nėra. Prokuroras Lajver- Centrala". Ji skundėsi teisme, kad
spaudai, kad jis vienintelis JAV kontrolierių planas leidžia išeiti Drevv Levvis pagrasino, kad neopozicija izoliuota, kariuomenė
rez. Jis buvo vienbalsiai išrinktas di paaiškino, jog advokatai neno I A g a r bendrovės užrašas — "Poprezidentas jaunystėje priklausęs po 25 metų i r moka tik pusę di baigę streiko kontrolieriai darbų ir žmonių masės prezidentą re
karinės
tarybos pakeisti dabarti ri suteršti savo vardo gindami; l i s h » __ k i a i d i n a vartotojus, kemia. Jo didžiausias troškimas —
profesinei sąjungai, vadovavęs ak džiausios uždirbtos algos.
neteks ir jų niekur negaus. Dau
nį
prezidentą
Aparicio Mendez.
tokius nusikaltėlius.
Teherano lia įspūdį, kad kumpiai gamina
patraukti į save kitas arabų šalis,
torių unijos streikui. Jis pripažįs
Prezidentas Reaganas savo pa gelio valstijų teismai įsakė strei
—
Britų
opozicijos
—
darbierevoliucinio
teismo
teisėjas
ajato mi Lenkijoje. Teismas įsakė nuo
ta ir gerbia darbininkų teisę strei reiškime nurodė, kad derybos su kuojantiems grįžti į darbus, tei kurios nepritarė jo .taikai su Iz
čių
partija
paskelbė
savo
ekonola
Gilani
paskelbė
sprendimą,
dėžučių nuimti ir užrašą "Export
kuoti, tačiau šis streikas pradė unija vyksta j a u 7 mėnesiai. Vie sėjai kai kur uždėjo unijai dide raeliu. Cia jam bus reikalinga
*minio atsigavimo programą, ku- kad suaugusiais laikomos ir 9 me ąuality", tačiau kumpiai toliau
Amerikos
pagalba.
tas federalinės įstaigos tarnauto nu metu unija sutiko priimti pa les pabaudas. Sekretorius Levvis
~"
ri
numato padidinti mokesčius tų mergaitės. Ir jos gali būti bau galės vadintis — "Danzig".
jų, kurie, pradėdami tarnybą, pri gerinimus, kurie vyriausybei bū nurodė, kad kontrolieriai nėra ko
— Pirmadienį senatas atmetė _ turtuoliams, planuoja išstoti iš džiamos mirties bausme. Kaltini
siekė nedalyvauti jokiame prieš tų kainavę 40 mil. dol. daugiau, kie viršžmogiai. Jis papasakojo
sen. Kennedy siūlymą pakeisti' Europos Rinkos, siūlo padidinti mai pasmerktiesiems liko tie pa
vyriausybę nukreiptame streike. tačiau unijos nariai tą susitari apie vieną šlaviką, nebaigusį vi
KALENDORIUS
pajamų mokesčių įstatymo pro- vyriausybės išlaidas kovojant su tys. Svarbiausias, — "korupcija
Prezidentas pabrėžė, kad visi kon mą atmetė ir dabar reikalauja pa durinės mokyklos, kuris buvo nužemėje", kariavimas prieš Ala
Rugpiūčio 5 d.: Sikstas, II
trolieriai, kurie per 48 vai. nesu gerinimų, kurie kainuotų 681 mil. į samdytas kontrolierium ir po tri- jektą ir jį patvirtino 67-8 balsais.. nedarbu.
chą
ir
jo
pranašą.
Paskutiniu
lai
Pop., Nona, Mindaugas, Idita.
grįš į darbą, jį praras, bus atleisti. dol. daugiau. T a i būtų visuome- ; j metų apmokymo tapo n e tik Sen. Kennedy protestavo, kad j _ Jungtinės Tautos paskelbė,
u
naftos bendrovių mokesčiai su-jj 0 g Irano žemės drebėjime žuvo ku atsirado naujas kaltinimas:
Rugpiūčio 6 d.: Agapitas, Afra,
Streikuoją kontrolieriai tvirti nei nepakeliama našta, pasakė j vienu geriausių tarnautoju, bet mažinami, kada neturtingiems j mažiau, negu buvo
anksčiau "Maištas prieš teisingąjį Imamą Jaugėdas, Daina.
na, kad jų darbas labai įtemptas, I prezidentas,
Į net tapo instruktorium kontrolie- seneliams artimamos minimalios j skelbta. Žuvusiųjų buvo 1,500. Khomeinį". Mirties bausmė buvo
Saulė teka 5:47, leidžiasi 8:05.
kiekvienam jų didesniuose aero-' Šalia streike nedalyvaujančių j rių mokykloje. Jis nurodė, kad pensijos. Daug senatorių negalė- Į Anksčiau skelbta, kad sužeis- taikoma net už intenciją daly
ORAS
dromuose tenka priimti ar išlydė-j kontrolierių, į aerodromus siunčia ' a p į e 9,000 jaunų amerikiečių y r a j j 0 atvykti j balsavimą dėl aero-i ta 60,000 žmonių, kada vi vauti demonstracijose po prezi
dento
Bani
Sadro
pašalinimo.
ti apie 300 skridimų. Kontrolie-1 mi buvę lakūnai, buvę kontrolie- padavę prašymus mokytis kontrol^romų
kontrolės
tarnautojų I soje
so provincijoje tegyvena apie
Saulėta, karšta, tvanku, tem
Nauji kaltinimai buvo mesti li- peratūra dieną 90 L, naktį 70 1.
riai reikalauja algų pakėlimo, — riai, Pentagonas pasiuntė 370 ka 1 Herių darbo.
streiko.
'20,000 žmonių.

Atvyko Egipto
prezidentas Sadatas

STREIKAS PALIETE j
ORO TRANSPORTĄ

TRUMPAI
1$ VISUR

2
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BROLIUI BALIUI
SUDIEV TARIANT
Chicagos
skautams,-tems
linksmai rajoninėje stovykloje
stovyklaujant, Chicagoje, sa
vo bute, amžinu miegu užmigo
tylus ir ištvermingas skautiš
kos spaudos darbuotojas s. Ba
lys Vosylius.

r

» • - - .

Liepos 17 d., 7:30 vai. vak., D.
P e t k a u s šermeninėn susirinko
8. Balio Vosyliaus d r a u g a i ,
artimieji ir Chicagoje likę skautininkai,-kės atsisveikinti su
amžinon kelionėn išvykstan
čiu. Po religinių apeigų, įvyko
t r u m p a s atsisveikinimas, ku
riame L S S vardu kalbėjo v.s.
Sofija Jelionienė, ilgus m e t u s
a r t i m a i su b r o l i u
Baliu
bendradarbiavusi
skautiš
kos spaudos darbuose. Pasku
tinį S U D I E V tardami, skau-

tininkai,-kės pusračiu a p s u p ę
karstą sugiedojo "Ateina n a k 
ozrz ' tis".
Liepos 18 d. rytą, velionis bu
vo atlydėtas į Šv. Mergelės
Marijos Gimimo lietuvių p a r a 
pijos bažnyčią Marąuette P a r 
ke, kur įvyko gedulingos pa
maldos už jo sielą. Po pamaldų
palydėtas ir palaidotas l i e
tuvių Šv. Kazimiero kapinėse.
Mielas Broli, ilsėkis ramybėj€

"

IR
GYVENIMO
IŠKYLĄ BAIGUS

Ilgas ir netikėtumų p i l n a s
skauto kelias iškyloje. Yra ja
me tyro džiaugsmo valandėlių,
yra ir kliūčių, pavojų, nepa
sisekimų.
Pagaliau, po varginančio žy
gio, patirties išgyvenimų, išky
lautojo laukia u ž t a r n a u t a s poil
sis. Kaip visa tai analogiška
žmogaus gyvenimui!
Tokį iškylos kelią ėjo ir a.a.
v.s. Balys Vosylius, s k a u t a s
nuo p a t ankstyvųjų Lietuvos
nepriklausomybės metų, toje
skautavimo mokykloje įgijęs
tvirtus patriotiškumo ir princi
pingumo bruožus. Todėl ir jo
požiūris į lietuviškąją skautybę buvo gilus, intelektualus.
Ypač daug velionio buvo tal
kinta skautiškos spaudos sri

tyje — iki p a t paskutiniųjų jo
gyvenimo metų. Didelę duoklę
atidavė skautiškųjų žurnalų —
"Skautų Aido" ir "Mūsų Vy
čio" redakcijose besidarbuo
damas. Vienuolika s u viršum
metų redagavo savaitinį skau
tų skyrių "Naujienų" dienraš
tyje. Taipgi jo r a n k a , taisanti
daugelio mūsų
jaunesniųjų
rašinius, buvo j a u č i a m a visuo
se spaudos darbuose, kur tik jo
pagalbos buvo p r a š y t a . Pasi
imtas pareigas s. B. Vosylius
atlikdavo visu uolumu.
Brolio Balio b ū t a žmogaus,
nemėgusio garsintis: jo darbas
daug kam buvo net nežinomas.
J o raudono pieštuko pabrau
kimai p a s i t a r n a v o n e vieno iš
mūsų gilesniam lietuvių kal
bos pažinimui, jos gryniriimui,
susipažinimui su spaudos eti
ka, nes jo tos srities žinių aruo
d a s buvo g a u s u s . Labai gaila,
kad šios jo talkos skaudžiai per
anksti netekome.
Šiam
tyliam
skautiškos
spaudos darbuotojui, išėju
siam amžinojo poilsio, LSSąjungos ir jos vadovybės vardu
tariu nuoširdų, skautišką
AČIŪ. Velionio artimiesiems
— gili užuojauta ir paguoda.
Su a.a. br. Baliu artimai
bendradarbiaujant,
daugelį
kartų tarėmės, ieškojome ge
riausių sprendimų. J o taktas,
logiškumas, jo meilė savo Tėvy
nei ir lietuviškam žodžiui vi
s a d a liks sektinu pavyzdžiu.
Skautiško gyvenimo iškylos
kelias Tau, broli Baly, baigėsi.
Išeinantį ilsėtis, palydime Ta
ve Bernardo Brazdžionio žo
džiais iš jo eilėraščio "Pakvie
timas":
Pro naktį juodąją ir
pro t a m s o s bedugnę
Tu, nemarioji džiaugsmo
siela, praeini,
Dejas ir h i m n u s nešdama
ir žemės ugnį,
Kaip srovę tyrąją
šaltinio vandeny

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto

JAV Vidurio rajono stovyklos skaučių pastovyklės "Aušra" vadovės.

pravestos diskusijos atskirose
grupėse, suteikiant progą dau
giau vadovų pasisakyti rūpi
m a i s reikalais. Grupių išva
dos ir nutarimai bus toliau
diskutuojami bendruose sąs
krydžio posėdžiuose. Spaudos
ir skautiškos literatūros pa
rodą ruošia s. G. PlaČas su kitų
vadovų talka ir čia bus gera
proga tą parodą atidaryti. Sąs
krydžio ĮVERTINIMO lapus
reikės užpildyti baigiantis dis
kusijoms. Jie bus sugrupuoti
p a g a l amžių, einamas parei
g a s a r kt. sk. veiklą ir suves
tinė bus paskelbta po sąskry
džio.
V.s. Česlovas Anužis, sąs
krydžio viršininko pavaduo
tojas, bus atsakingas už tvar
ką, drausmę, darbotvarkės
vykdymą
nustatytu
laiku,
transportą ir maistą. J a m bus
atsakingi Brolijos ir Seserijos
skirti komendantai tvarkos rei
kalams.
V.s. J o n a s Paronis, su ps. fil.
Danutės Bruškytės pagalba,
tvarko registraciją. Sąskry
džio mokestį $40.00 ir registr.
lapą siųsti: J o n a s Paronis 6219
S. Whipple St., Chicago, IL
60629, tel. 312—737-2261. Sąs
krydžio dalyviai registruodamiesi prašomi pasirinkti dis
kusijų grupę vadovaujantis
darbotvarkėje
pažymėtomis
temomis ir pranešimais.
Atsivežti miegmaišį, pagal
vės užvalkalą, sk. uniformą,
asmeniškus reikmenis. Lovos,
čiužiniai ir pagalvės yra vie
toje.
Prašau įsigilinti į jums su ap
linkraščiu išsiųstus priedinius
lapus ir atsiųsti m a n savo nuo
mones iki š.m. rugsėjo 7 d.
Prašau Brolijos ir Seserijos
Vyriausius Skautininkus ir
ASS Vadijos pirmininką iš
anksto paskelbti vienetams

apie šį sąskrydį ir jo darbotvar
kę bei raginti jame dalyvau
ti. 3) LSS Nuostatai buvo pa
ruošti išleidimui vienu leidiniu.
Atiduoti spaustuvei ir j a u per
skaityta pirmoji korektūra. E s u
tikras, kad vadovų sąskrydyje
šį leidinį galėsime j u m s įteikti.
4( Lituanistikos S e m i n a r a s
skautų vadovams praėjo su di
deliu pasisekimu. Dalyviai sus
tiprino lietuvių kalbos žinoji
mą ir tautinį sąmoningumą. *
Seminaro viršininkei v.s. fil.
Danutei Eidukienei, d a u g ener
gijos pašventusiai šio semi
naro organizavimui ir sėkmingam
pravedimui,
virš.
pavaduotojai s. Marytei Utz,
lektoriams: v.s. kun. J . Vaišniui, mok. J. Masilioniui, s. fil.
dr. T. Remeikiui ir muz. F a u s 
tui Stroliai LSS vardu t a r i u
nuoširdų skautišką ačiū. Vi
siems seminaro dalyviams lin
kiu įgytas žinias tolydžio to
bulinti ir šviesti lietuviškumo
pavyzdžiu savo vienetuose.
Budžiu!
v.s. Sigitas
Miknaitis
LSS Tarybos p i r m i n i n k a s

O, tolimų dienų vaikystės
siela nemarioji,
Neatsidžiaugianti,
kaip
kūdikis,
g i m t a žeme
Eime
atgal į p r a r a s t ą
jaunystės rojų,
J tėviškę,
nors p a s a k y t "sveika!"
Į kenčiančią
ir pasiryžusią ištvert,
{ laukiančią,
nors atsidust ir apsiverkt,
Į Lietuvą,
nors p a s a k y t "sudie!"...
Sesė Sofija J.

LSS TARYBOS PIRMININKO
PRANEŠIMAI
Mieli B r o l i a i i r S e s ė s ,
Ši v a s a r a Sąjungos veikime
atžymima darbingumo ženklu.
Svarbesni įvykiai: 1) LSS Suva
žiavimo eiga, 2)LSS Vadovų
Sąskrydžio organizavimas, 3)
LSS Nuostatų spausdinimas ir
4) LSS Lituanistikos Seminarto sėkmingas pravedimas.
1) LSS Suvažiavimo regis
tracija ir kandidatų siūlymo
data y r a pratęsiama dėl Kana
dos pašto streiko, kuris su
tapęs su atostogomis sulėtina
iį Suvažiavimo darbotvarkės
laikotarpį. Nauja d a t a bus pa
skelbta pasibaigus streikui.
Šiuo metu prašau visus, o y p a č
šakų vadovybes, raginti L S S
narius registruotis ir aktyviai

dalyvauti Suvažiavime, rin
kimuose ir nuomonių pareiš
kime.
2). LSS Vadovų Sąskrydis
įvyks 1981 m. rugsėjo 26-27 d.
P r a š a u atvykti jau 25 d., penk
tadienio v a k a r e , — bus paruoš
ti užkandžiai ir nakvynė.
Sąskrydis įvyks DAINAVOJE,
15100 Austin Road, Manchester, MI 48148 tel. 313-428—
8919.
Sąskrydyje kviečiami daly
vauti LSS vadovybės nariai,
vietininkijų ir tuntų vadijų na
riai, kiti LSS pareigūnai, skau*ininkai,-ė8 bei svečiai. Sąs
krydyje n u m a t y t i
trumpi
pranešimai (po 5 m i n j ir te
mos (apie 10 min.). Po jų bus

N u o t r . V. Bacevičiaus
KĄ D A R O VYČIAI
STOVYKLOJE?
Šiais m e t a i s vyčiai turi at
skirą pastovyklę. Mes einame
stovyklos s a r g y b ą ir todėl
p a s i s t a t ė m e pastovyklę prie
stovyklos vartų. S a r g y b a y r a
e i n a m a nuo vidurnakčio iki ry
to.
P r a e i t ą penktadienį turėjo
m e baidarių iškylą kartu su vy
resniosiomis s k a u t ė m i s . Buvo
s m a g u , n e s d a u g kartų su bai
d a r ė m i s apsivertėme. Po išky
los v a d o v a s p a m i r š o mus pa
imti, t a i teko visą v a l a n d ą
lietuje išstovėti.
Mes t a i p p a t pravedėme lau
ko virimą s k a u t a m s . J i e m s la
b a i patiko, nes privalgė blynų,
pyragų, kiaušinių, "pitcą" ir ki
tų s k a n u m y n ų .
Stovykloje a t l i e k a m e d a u g
uždavinių, kuriuos duoda vir
š i n i n k a s . Taigi vyčiai su įvai
riais d a r b a i s l a b a i d a u g pri
sideda.
s.v.Tomas
Miglinas

PAŠNEKESYS APIE POGRINDŽIO
SPAUDĄ
Trečiadienį, liepos mėn. 15 d.,
"Aušros Vartų" tunto menėje
skautų vyčių ir vyresnių skau
čių pastovyklės ir v a d o v a i
dalyvavo pokalbyje apie po
grindžio spaudą. V. si. R a s a
Kaminskaitė, kuri suruošė pa
šnekesį, susirinkusiems pir
miausiai išaiškino abiejų sto
vyklų v a r d ų r y š i u s
su
pogrindžio spauda. Dr. J . Basa
navičiaus redaguojama "Auš
r a " buvo pirmasis lietuviškas
periodinis spaudos leidinys, o
dr. V. Kudirkos " V a r p a s " buvo
antrasis. Abu laikraščiai buvo

Stovykloje susitikusios linksmai sveikinasi LSS vyr. skau
tininke v.s. Irena Kerelienė ir paukštytė kandate Onutė Utz.
Nuotr. V. B a c e v i č i a u s

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

slaptai leidžiami spaudos drau
dimo m e t u (1864-1904). D a b a r
okupuotoje tėvynėje, r u s a m s
u ž d r a u d u s l i e t u v i a m s išsi
reikšti t a u t i n i a i s ir religiniais
k l a u s i m a i s , vėl reikalinga po
grindžio s p a u d a . J i informuoja
lietuvius apie b a ž n y t i n i u s , isto
rinius, kultūrinius, socialinius
ir politinius reikalus. Lietuvių
r u s i n i m o ir persekiojimų ap
r a š y m a i s k a t i n a žmones išlai
kyti lietuvybę ir siekti nepri
klausomybės.
Dabar
yra
žinomi šešiolika pogrindžio
s p a u d o s leidinių. J ų tarpe žy
mesnieji yra: pasirodžiusi j a u
prieš devynis m e t u s "LKB Kro
n i k a " ir Vilniaus universiteto
400 metų sukakčiai minėti iš
leistas " A l m a Mater". Šis lei
dinys p a s i ž y m i tuo, kad pra
dėjo dialogą t a r p Lietuvos ir
išeivijos j a u n i m o . Pogrindžio
spaudos b e n d r a d a r b i a m s y r a
didelis pavojus ir n ė r a be sun
kumų. Nėra spaustuvių, rašy
mo mašinėlės t u r i b ū t i užregis
truotos, kad o k u p a n t a i galėtų
rašytojus susekti. Todėl redak
toriai d a ž n a i r a š o viską r a n k a ,
o paskui d a u g laiko praeina,
kol ta viena kopija pasiekia va
karus, k e l i a u d a m a n u o vieno
skaitytojo iki kito. Kai kurie lei
dėjai, pavyzdžiui "Aušrelės" ir
"Laisvės Šauklio", buvo sau
gumo sugauti ir ilgai išbus
kalėjime ir d a r b o stovyklose.
S p a u d a n ė r a vienintelė šių
dienų tautos atgimimą ragi
n a n t i priemonė. Radijo prog
ramos: "Amerikos B a l s a s " ir
"Laisvės Radijo" y r a trans
liuojamos į Lietuvą. Nepakęsdami priespaudos disidentai, jų
tarpe v y r i a u s i a s " V y t i e s " re
daktorius V l a d a s Š a k a l y s , pa
bėga į užsienį. Šiame pašne
kesyje sesės ir broliai gavo
d a u g progų p a s i d a l i n t i minti
mis ir įspūdžiais. Visi b a n d ė
a t s a k y t i į grupei statomus
klausimus. Ypač ilgai diskuta
vome pogrindžio spaudos svar
bą m u m s išeivijoje. Pasako
jimai apie Lietuvos gyventojų
kovas stiprina išeivijos viltis,
kelias bičiulystės jausmą. Bu
vo pabrėžta, k a d mes.toli nuo
tėvų žemės, turime pareigą

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

L

dirbti Lietuvos labui, y p a č apšviesdami jos buitį k i u e m a v
psl. Ramoną
Steponavičiūtė
Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS
IR
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. 69th St., Chicago, III.
Visi tel. 778-8000
Valandos pagal susitarimą

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$4200
$40.00
$28.00

%metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

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

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

GANDLJ K A M P E L I S
Ana (žemaitė) ambulatorijoj
porijo:
— Radžiūną
nusipirka
ūdams elektrinę kiedę, kuri
viską čirškin, tik n e ūdus.
— Atėjo pas m a n e jūrų
skautes ir nerand kaip i š e i t
Anai sakau: „Eik, ale, per a n a s
duris. A n a sako: „Mano v a r d a s
Birute, ne Ale".

DR. K. 6. BALUKAS

Tel ofiso ir buto: Olympic 2-4159

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. P. KISIELIUS
Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai vak išskyrus
treč šešt I 2 i k i 4 v a l popiet

DR. IRENA KURAS
Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388 2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81$t Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10 v"ryto iki 1 v p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239-2919

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Ofs HE 4 1818: Rez. PR 6,9801

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

OPT0METRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. - GR 6-2400

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71 mos ir Campbell Ave. kampas)

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv i 4 ir
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3vai

Ofs tel. 735-4477: Rez. 246-0067

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFOR0 MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Vai pirmad antrad . ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v p p T.k susitarus

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundės Ave.
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą

Tel 372 5222. 236-6575

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ L I G O S - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221

DR. L D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
-Valandos pagal susitarimą

JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 6 5 2 1 3 8 1

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

1407 So. 49tn Court. Cicero. IH.
Kasdien 10 12 ir 4 7 ifskyrus treč ir šešt

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
0PTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai antr i 4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel 776 2880. rezid 448-5545
Ofiso tel 434-2123. namu 448-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai.: pirm . antrad , ketv. ir penktad. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.

0f* tel 586 3166: namu 381 3772

2659 W. 99 St CMcage

DR. PETRAS 2LI0BA

476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč
ketv 10 >ki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai

pirm

antr

ketv ir penkt nuo 12 4

vai popiet ^ 6 8 vai vak Treč ir šešt
u/daryta

DR. K. M. 2YMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr., trečiad
ketvirtad 10 v rytoiki6v vakaro
Tel. - 778 3400

Lietuviškųjų parapijų nykime —
-

-

IŠDUOTAS KRAUJAS

Neskaitytas
Pirmas romanas
po „ A l g i m a n t o "

romanas ir ateitininkų

netenka laikyti dailiosios literatūros kūriniu' .

VYT. BAGDANAVICIUS

kinimų jis nieko nesuprato, bet
paprašė Uolštyrą atnešti jam
„pasiskaityti keletą dailiosios lite
ratūros veikalų, priklausančių
įvairių krypčių autoriams".
Epizodas pasakojantis, kaip
Vudsonas reagavo į jam atneštas
knygas, yra vertas paskaityti be
veik ištisai, nes jis vaizduoja kaip
tik šio šimtmečio pradžios lite
ratūrinio skonio pasikeitimą tiek
Vakarų Europoje, tiek Lietuvoje.
Autorius paduoda schemiškai
Vudsono susitikimą su dvejopo
pobūdžio knygomis. Iš jo reda
gavimo griežtumo labiau pajusime
tą literatūrinį skirtumą, kurį išgy
veno mūsų šimtmetis:

sąjūdis
Ir taip prispaudžia prie savęs.
Kad pasidaro lyg ir vienas
kūnas..."
Nesuprato. Perskaitė dar sykį;
pagalvojo ir pasidėjęs knygą šalia
savęs ant stalo, paėmė kitą.
Atsiskleidęs pirmąjį puslapį, jis
ėmė skaityti:
.Propeleris šneka,
O motociklas perbėgo kelią.
Galva suskaudėjo,
Ir pinigai nuriedėjo
Toli, toli.
Surikau
Atsiliepė popuasas
Ir pradėjo žąsį pešti.
Telefono linija,
Kaip kokia lelija,
Kabinasi,
Lipinasi.
Trošku.
Bevaikščiodamas po Australiją,
Radau Meksikoje skylutę.
Pirštu užkimšau
Ir pradėjau šaukt:
— Au-au!'
Patiko. Toliau beskaitant dar
labiau patiko. Pabaigęs pradėjo
ieškoti daugiau tokių knygų, bet,
jų neradęs, ėmė vėl iš pradžios tą
pačią skaityti.

Jei pati Šv. Kryžiaus bažny
"Yra taip pat ir statistiniai
dinimas daugeliui lietuvių skai
duomenys, kuriuos galima su čia mus imponuoja savo di
Turinio s a n t r a u k a
tytojų
buvo per daug grubus. Dėl
Pasirodo, kad lietuviškoje raš
rasti Packingtown'e, parodą dingumu, tai parapijos pama
to
nenuostabu,
kad kažkurio to
Šalia šio veikalo istorinio ir
kaip visa tai paliečia darbinin tai, menas ir didžiausias turtas tijoje kartais galima rasti tokių
Marijonų
knygyno
globėjo buvo
— žmonės mus pritrenkia savo knygų, kurių neužtiksi bet kurio dalykinio pobūdžio vis tiek tai yra ant viršelio raudonu pieštuku už
kus...
literatūros mėgėjo bibliotekoje.
Pavyzdžiui, buvo vyrų agur nemirštamu ir šventu pasi Tai patyriau, bešniukštinėdamas romanas. Jis prasideda pasako rašyta: „Bloga knyga". Tai reiš
jimu, kaip pasiturintis tradicinės
kų kambariuose, kur senis aukojimu Kristui ir jo Bažny Argentinos marijonų knygų spin anglų šeimos sūnus Vudsonas kia, jog ji netinkama skaityt
Antanas mirė, kurių retas iš jų čiai.
tose, Avellanedoje, Buenos Aires. pasidaro anglių ir alyvos tresto parapijos knygyno skaitytojams.
nenešiojo siaubo dėmės ant sa
Yra nepaprastai svarbu at Tarpe daugelio įvairių žinomų įtakingu dalininku. Pats bū Ją aš iš tikrųjų ir radau padėtą
vęs. Jei tik įsibrėž pirštą, bestu- siminti ir niekada neužmiršti, knygų, išleistų įvairiais laikais damas katalikas, atšąla nuo tikė atskiroje vietoje.
miant agurkų mašinos ratuką, ką tai reiškia Šv. Kryžiaus baž Lietuvoje ar išeivijoje, užkopiau jimo, veda katalikę žmoną, susi
tuojaus žaizda, atnešanti mir nyčia visiems Amerikos lie ant Pr. Naruševičiaus knygos, laukia dukters Meri. Persikėlęs
Romantinė ir futuristinė
tį. Arba jų pirštai buvo nu- tuviams; pirmasis parapijos pavadintos „Gyvenimo k o v a " , gyventi Londonan, užmiršta
poezija
ėdami rūgšties.
klebonas Skripkus, vėliau kun. visuomeninio romano, išleisto žmoną ir dukterį. Žmonai mirus,
Kadangi knyga dabar yra ne
Skerdikų, tvarkos prižiūrėto Linkus pastatą meniškai iš Šiauliuose 1929 m. Kultūros švie duktė, negavusi gero išauklėjimo, gaunama, manau viena kita ilges
timo
draugijos.
susideda su komunistiniu jaunuo
jų, jautienos kaulų išėmėjų; vi puošia ir nuolat jį gražina. Di
Knygą pavartęs, vėl ją padėjau į liu. Šis už revoliucinių idėjų sklei nė jos ištrauka padės susidaryti
„Vudsonas pradėjo skaityti.
dinga
Šv.
Kryžiaus
bažnyčia
sų, vartojančių peilius, daž
šalį. Tačiau vėliau pradėjau pri dimą patenka kalėjiman. Meri, tikslesnį vaizdą ne tik apie auto
Paėmęs pirmą pasitaikiusią
niausiai rankos be nykščių. yra neįkainuojamas lietuvių siminti, kad, dar Lietuvoje gyven nutrūkus jos ryšiui su tėvu, kurį ji riaus kalbą, bet ir apie romano
knygą,
nežiūrėdamas nei antgalVietoj nykščių— mėsos gaba materialinis ir moralinis tur damas, buvau girdėjęs apie niekino, pasidarė prostitutė. Tė protagonisto dvasios stovį. Susi
vio,
nei
autoriaus, atsiskleidė
las, prie kurio vyrai peilius tas.
pirmąjį romaną, išleistą Lietuvoje v a s apsivylęs kapitalistinės tikimas su dukterim ištvirkavimo knygos vidurį ir perskaitė:
Galbūt mes Šv. Kryžiaus pa po Pietario „Algimanto". Dėl to sistemos negerumais ir neįsteng namuose šitaip nuteikė Vudsono
spaudžia... Vyrai nebeturėjo
„Kada linksmai patekėjusios
nagų, — juos visus mitrindavo, rapijos turtą (medžiaginį) galė kitą rytą grįžau atgal prie Naru damas jų taisyti, gyveno tuščiai. gyvenimą:
„Po
paskutinio
pasimatymo
su
saulutės
pirmieji meilūs spin
tume
ir
apskaičiuoti,
pasikvies
ševičiaus
romano
ir
pradėjau
jį
nutraukiant odas. Jų krump
Pasinešęs į palaidą gyvenimą,
Meri
jis
pakeitė
visą
savo
gyve
duliai
žadino
iš miego žmones,
skaityti.
Vėliau,
grįžęs
Chicagon,
kartą ištvirkavimo namuose
liai taip išbrinkę, kad pirštai dami turto apskaičiuotojus. Tai
nimą.
Nustojo
alkoholinius
gėri
gyvulius
ir
visą
gamtą, dar niekas
ėmiau
teirautis
pas
literatūros
sutiko
savo
dukterį.
Tas
susitiki
yra išskėsti kaip vėduoklės. Vy dar įmanoma.
mus vartojęs, atsisakė nuo moterų, nežinojo, kiek džiaugsmo, baimės
žinovus,
kas
galėtų
būti
tos
mas
pakeitė
abiejų
gyvenimą.
Tė
rai dirbo virimo kambariuose,
Tačiau nevalia, kartoju ne
nutraukdamas su jomis bendrai ir kančių turėjo pergyventi šią
tarp garų ir susargdinančios valia, net ir bandyti apskai knygos autorius Pr. Naruševičius, vas pradėjo studijuoti galimybes visus ryšius, nebesirūpino tiek tamsią, slėpiningą naktį, tebesmarvės, kur karaliavo atvira čiuoti Šv. Kryžiaus parapijos ir tačiau niekas nieko man negalėjo taisyti kapitalistinio gyvenimo daug tresto reikalais, o atsidėjęs klūpodama prie kryžiaus mūsų
Tuo nemažai ste negeroves, o duktė išvyko ieškoti
džiova.
bažnyčios statytojų ir rėmėjų pasakyti.
bėjausi. Atrodo, lyg kokia keista t i k r a i ž m o g i š k o g y v e n i m o nagrinėjo visuomenės gyvenimo Agnė. Palydėjusi į tolimą kelionę
Sią knygą jis nutarė pasilikti
Buvo vyrų — jautienos ne moralinį turtą. Jis nėra įkai užmaršties skraistė yra užkritusi Maskvon. J i susipažino su komu ydas, norėdamas rasti būdą joms savo mylimą bernelį, kuris atsi sau,
o visas kitas, kitą rytą per
šiotojų, kurie tempė 200 svarų nuojamas. Jis — deimantas iš ant šio autoriaus.
nizmo ideologais, tačiau komu pašalinti. Toji gyvenimo per sveikindamas praleido pas ją visą tarną grąžino Uolštyrui, prašy
gabalus į šaldytus vagonus — deimantų visoje katalikų Baž
O tačiau kompoziciniu atžvilgiu nizmas jos nepatenkino. Susi maina iš pradžios pataisė kiek jo naktį, ji parpuolusi ant kelių damas prisiųsti daugiau tokių,
tai yra labai gerai parašytas draugavusi su vienu įtakingu nuotaiką. Ji padarė jo gyvenimą meldė Dievą, kad suteiktų jam kaip jo pasiliktoji". (184 -184 psl.).
baisus darbas, kuris prasidė nyčios istorijoje.
Ne veltui šį žodį pradėjome su romanas. Įvykiai seka vienas po partijos žmogumi, išvyko Kinijon, kilnesnį ir davė jam progos jaus sveikatą ir savo dievišką
davo ketvirtą valandą ryte ir
Toliau autorius pasakoja, kaip
kuris pačius galingiausius vy ilgu Sinclair'o aprašymu apie kito, vienas kitą papildydami kur jis buvo siunčiamas kelti ten tis pažangiu žmogumi. Tokiu būdu palaimą..."
Uolstyras
atsivedė pas Vudsoną
kitose aplinkybėse, perkeliant revoliucijos. Jis ten buvo sugau jis buvo labai patenkintas įvy
Perskaitęs šią vietą, jis numetė tos knygos autorių Bruką, ir tarp
rus nualindavo per kelerius me skerdyklų darbininkus.
kusia atmaina.
knygą į kampą.
jų prasidėjo diskusijos apie šios li
Tie darbininkai — didvyriai svarstomą problemą į kitas sritis tas ir sušaudytas. Ji taip pat buvo
tus. Buvo vyrų, kurie dirbo šal
ir
į
įvairias
pasaulio
šalis.
Knyga
areštuota,
tik
vieno
kiniečio
aristo
Tačiau,
juo
daugiau
jis
gilinos
į
Paėmė
antrą
ir
taip
pat
iš
vidu
teratūros vertę. Brukąs šios rūšies
dytuvuose. Juos reumatizmo li — Šv. Kryžiaus parapijos stavaizduoja angliškos šeimos dorinę krato sūnaus išgelbėta. Buvęs jos visuomenės gyvenimo ydas, be rio pradėjo skaityti:
literatūrą pristatė kaip mūsų laikų
ga nugalėdavo per penkerius tytojai-yra mūsų tautos didieji krizę viso pasaulio ekonominėje ir
mylimasis, komunistas Skotas, jokios sistemos naudodamasis
moderniško miesto žmogaus lite
„Aš noriu pakilti į tolimą aukštį.
metus. Buvo vyrų — vilnos ne kovotojai. Tai lietuviškieji politinėje situacijoje 1919 - 23 metų atsėdėjęs kalėjime ir susitikęs su įvairiausių krypčių knygomis ir
ratūrą, kuri neturi laiko ilgiau
Kad ten debesyse skrajodama
šėjų, kurių rankos būdavo su džiunglių partizanai savo ne laikotarpiu. Tai autorius for Meri tėvu, vyko jos ieškoti į mokslo žmonių aiškinimais — juo
susitelkti prie savo minčių. Tam
kaip
paukštis
žalojamos greičiau negu agur- mirštamu pasiryžimu, krauju ir maliai pažymi savo įvade. Knygo Maskvą ir Kiniją, tačiau rado ją labiau jo nuotaika ėmė smukti.
turėjo laiko praėjusio šimtmečio
Galėčiau
sutikti
pasaulio
Kū
kininkų, nes avių kailiai turėjo ašaromis pastatė paminklą je yra lytinio palaidumo apraiškų. tik mirusią.
Skaitydamas knygas ir klau rėją
žmogus, kuris važinėjo arkliais.
būti dažomi rūgštimi, kad vil Lietuvai.
Asmeniniai išgyvenimai vyksta
Toks yra scheminis romano turi sydamas visokius aiškinimus, jis
Mes, sėdėdami eksprese ar lėktu
Ir drąsiai be baimės jam tiesą
na atsiliuosuotų, iš kurios peUžguiti, išnaudoti, nukan ekonominėje ir politinėje to laiko nys, tačiau jo skaitymas sudaro aiškiai suprasdavo tiktai neigia išdėti:
ve, neturime laiko nė galimybės
šėjai vilną traukdavo plikom kinti ligi paskutinio kūno tru tarpio krizėje, įimant ne tik Angliją, turtingesnį įspūdį, nes yra perpin mąsias visuomenės gyvenimo
„Pasaulį sukūręs ir žmones visko pamatyti. Vudsonas padarė
rankom; rūgštis nuėsdavo jų pinio Durhamo skerdyklose, jie Prancūziją, Vokietiją, betir Sovietų tas įvairiausių šio šimtmečio pra šalis, o teigiamųjų jis niekur ne sutvėręs Tu juos pamiršai!
gilesnį ir kartu beviltiškesnį šios
literatūros vertinimą. Jis sakė:
pirštus.
klupo ir vėl kėlėsi, kad am Sąjungą bei Kiniją. Atrodo, kad tai džios liberahstinio žmogaus ieško- rasdavo. O kada imdavo galvoti
Tad klausyk!
autoriui rūpėjo pirmiausia, nes j i m ų . Š a l i a to, p e r s o n a ž ų apie reformas, tai nuomonių įvai
žinai
gyventų,
kad
pasauliui
Palik savo dangų ir leiskis ant
Buvo vyrų, galvijų "kėlėjų",
— Perskaitęs šį veikalą aš nie
Žodyje skaitytojui jis rašo: „Vadi
aprašymas yra, nors rumas ir projektų gausumas taip žemės kaip gali greičiau,
kurie turėdavo bėgti nuolatos įrodytų, ko vertas yra tikintis nas, šio veikalo romaniška yra tik išgyvenimų
ko
nesupratau, bet man patiko jo
supainiodavo
jam
mintis,
kad
jis
neištestas, bet jautrus ir ne be
Tik skubėk!
pasilenkę. Tas pasilenkimas Kristumi lietuvis.
beprasmiškumas. Kuriems ga
lengva ir visiems įmanoma dėsto psichologinio pavaizdavimo. Lais galų gale ničnieko nesuprasdavo.
Tenai pamatysi, kaip žudosi lams ieškoti kokios nors prasmės
"Džiunglių" ir Šv. Kryžiaus moji forma. Todėl šį romaną vas erotinio santykiavimo apibū- Kartais net imdavo manyti, kad
juos įpratino po kelerių metų
žmonės,
parapijos lietuvis savo kova
literatūroje, jeigu pats mūsų gyve
vaikščioti kaip šimpanzės.
niekas ir niekuo negali padėti.
Užmiršę atskirti kas gera, kas nimas yra beprasmiškas. Užtat aš
prilygo
mūsų
Nežinomajam
Blogiausiai tačiau buvo tai
Vienas būdamas jis dažnai pats bloga;
visai sutinku su pono Bruko nuo
---trąšos ir virimo kambarių vy Partizanui, kovojusiam visur ir
vienas galvodavo, ar tikrai taip
Kaip jie vienas kitą be gailesčio mone, kad futurizmas eina kartu
yra, ar tikrai niekuo negalima smaugia
rams. Šių žmonių nebuvo gali visada prieš komunistinį kraš
su gyvenimu (187 psl.).
padėti. Tačiau, nors ištisas naktis
ma rodyti apsilankančiam, nes to okupantą.
Ir tave pamiršę jau garbina
jis pragalvodavo, jokios išeities auksą..."
Nebylys pasaulis išdavė mū
smarvė svečią galėtų nuo šim
Futuristinį veikalą skaity
negalėdavo surasti. Visa tai, bend
to yardų atstumti. Vyrams, dir sų partizanus Lietuvoje. Mes iš
Perskaitęs šias eilutes, Vud damas, aš gėrėjausi jo tyčiojimusi
rai
paėmus,
dažnai
išvesdavo
sonas kiek pagalvojo, o paskui, už
bantiems garų apsėstuose kam davėme skerdyklų partizanus
Vudsoną iš kantrybės, ir tada jo vertęs knygą, sviedė ir ją į kampą. iš visko, kas daugumai dar tebėra
bariuose, buvo nuolatos patys savo rankomis. Už tai
gražu ir malonu.
susinervinimas pasiekdavo tokį (183 - 184 psl.).
pavojaus dėl atvirų kati- galime susilaukti didžio kerš
laipsnį, kad niekas negalėdavo su
Čia pat Vudsonas susitiko su,
lų;kai į juos kas įkrisdavo tik to. Išduotas kraujas to rei
Gyvenimas taip skaudžiai pasi
juo susikalbėti".
kaip
autorius vadina, futuristine tyčiojo iš manęs, kad dabar a i
kūno dalis ištraukdavo — dau kalauja.
Įdomiausias dalykas, kad šis literatūra. Ir jo reagavimas buvo
Liepos 22 d. dienraštis
giausia kaulus, o kitos kūno da
pats su pasitenkinimu tyčiojuos i i
susikrimtimas romano protago kitoks:
kitų. Ir kaip nesityčioti matant,
lys kaip dalis Durham'o kom "Draugas" kuklia kronikine ži
nistą, o kartu ir jo autorių suvedė
„Paėmė trečią ir atsiskleidęs kaip žmonės gėrisi ir džiaugiasi
panijos grynų kiaulės taukų". nute pranešė apie mirtį. O dide
su poezijos kūryba. Kartą, pradėjo skaityti:
tuo, kas bus priežastimi būsiančių
bevaikščiodamas Londono gat
Šitaip garsusis amerikiečių lė tai buvo mirtis. Verta mūsų
Jau sušvilpė švilpukas
jų
nelaimių.
visų
dėmesio
ir
užsipelniusi
vėse, jis užkalbino ant suolelio
Ir, kaip Afrikos liūto staugimas,
rašytojas Uptown Sinclair
Beprasmiškas
gyvenimas, be
sėdintį
senyvą
poną,
paklaus
daugiau
negu
kronikos.
Privertė bėgti milijonus žmonių.
1906 m. aprašė Chicagos sker
prasmiškas
gyvenimo
džiaugs
damas
ar
tik
jis
nebus
poetas.
Skaitėme, kad kun. Vito
Nors jie dar norėtų voliotis po
dyklas savo romane "Džiung
mas,
o
pats
žmogus
—
kvailys.
Užkalbintasis
poetu
neprisipa
Mikolaiti8, Šv. Kryžiaus para
lovą
lės".
Tad
juokimės
iš
savęs,
ii
kitų
ir i i
žino,
bet
pasisakė
esąs
rašytojas
Lygiai taip, kaip mėnulis volio
Tai buvo realistiškas dar pijos klebonas, Chicagos arki
visko,
ką
mes
sukūrėme.
Uolstyras.
Atsisėdęs
ant
to
paties
jasi danguje,
bininkų aprašymas, kurio vy- vyskupo kard. J. Cody patvar
Po šių žodžių Vudsonas pra
suolo, Vudsonas pradėjo klau
Bet jiems tinka mašinos,
kymu,
iškeliamas
asistentu
į
. iriausieji veikėjai buvo lietu
dėjo it beprotis kvatoti (188 psl.).
sinėti, „Kokią naudą žmonijai
Rašyt. J. Švaistas, prof. M. Biržiška ir Raimundas Pažėra klausosi
Kurios,
kaip
mergos,
juos
Švč. M. Marijos Gimimo par. paskaitos. Jų jau nė vieno nėra gyvųjų tarpe.
viai.
duoda literatūra". Iš rašytojo aiš apkabina
(Bus daugiau)
Pats romanas prasideda lie lietuvių bažnyčią Marąuette
tuviškų Onos Lukoszaitės ir Parke, o Šv. Kryžiaus par. adlietuvių kalbos"!
Jurgio Rudkaus vestuvių ap minitratorium paskirtas klaJis prisiminė, kad per kietai pasisakė prieS
ratinietis vienuolis kun. JoGirinį nervino jo automobilio slopintuvai. Nenu
rašymu.
seph
Paplausky
.
poeziją.
Jis svarstė:
slopintas motoro urzgesys, motorą įkuriant, buvo
Romanas greičiausiai api
—
Poezijos
stichija turi nepateisinamą loginę
Finito.
Viskas
baigta.
Šv.
panašus į sprausminio lėktuvo griausmą. Girinis gi
ma 1900 - 1906-jų metų laiko
15
JURGIS
GLIAUDĄ
Kryžiaus
lietuvių
parapija
nu
ydą.
Dirbtinis
kalbos
ritminimas. Realybėje gal tik
negalėjo apsispręsti: ar vežti į taisymo garažą savo
tarpį. Tuo pačiu laiku, 1904 m.
trinta
iš
lietuviškų
para
Feliksas linktelėjo galva. Jis suprato: Vingra platų, kaip jis vadino „laivą", ar dar pavažinėti su cirko pajacas galėtų stengtis kalbėti ritmais ir rimais.
birželio mėn. 16 dieną, į Chicapijų
skaičiaus.
O
mūsų
sprausminio lėktuvo kanonada? Kartais motoro siaus Dabar, kad lengviau galėtų priplepėti puslapi, poetai
negali
gyventi be tos gražios patelės.
gą atvyko kun. Aleksandras
pasididžiavimas,
bažnyčia,
mas
jam patikdavo. Tai buvo savotiško ir liguisto varo baltomis eilėmis. Rimas palaidotas, viešpatauja
— Ji čia mano orbitoje, — paaiškino Vingra. —
Skripkus ir pradėjo organizuo
greičiausiai
atiteko
ispanų
kil
prestižo
dalis. Taip jis sugavo tą pasitenkinimą iŠ ritmas. Juk cirko arenoje, su metafiziSkais atodūsiais
Merdi už spintos. Kadaise ji mėgdavo toj vietoj sustoti
ti naują lietuvių parapiją Town
mės
katalikams.
ir stebėti mane prie stalo, prie darbo. Paskui pasilenk vietos, Šuoliu atsiplėšęs kelionėn Vingros ir Felikso klounas sako publikai: Sveiki gyvi, mieli žmonės! Esat
of Lake (šituo vardu yra ži
kilę iŠ beždžionės. Tik aS vienas, kaip matyti, esu kilęs
Lietuviai
katalikai
nebepa
davo į mane, veidu užstodavo mano darbus ir bu akivaizdoje.
noma skerdyklų apylinkė) ko
Krioksmas talkino išvažiavimo pompastiškumui. iŠ mamytės...
lonijoje. Tais pačiais metais bu jėgė ar nesugebėjo perkelti Sv. čiavo... Kadaise ji buvo čia kaip obeliskas šventyklos
Kaip motociklininkų gaujos nariui patinka jo
vo pradėta statyti, 1905 m. Kryžiaus parapijos užmiestin. aikštėj. Kadaise... Hm! Kadaise. Reikia psichinės Sakysim, išvažiuotų jis iŠ Vingros gatvelės paty
liukais, nėra efekto! Išvažiavo neva vogčiomis. Dabar motociklo dardesys, taip Giriniui ėmė patikti jo auto
* "gegužės 7 dieną atidaryta lie Už didingą pastatą niekas nie amputacijos. Drauguži, tu būk liudytojas.
tuviškoji bažnyčia. Parapija ko negavo, o partizanine kova
Vingra pakėlė Loros atvaizdą ir brutaliai perlenkė gi toks triukšmingas sprausminis spektaklis. Draugai mobilio motoro griausmas ir poezijos visiškas panie
įkurta
parapija
jau
niekur
kinimas. Tai jėgos ir vyriškumo įrodymas. Plaukai
pavadinta Šv. Kryžiaus vardu.
kartoną perpus ir dar. Pasidarė sulankstyto kartono pamojuos galvomis ir nusišypsos: originalas!
neatsigaus.
Kartu parapijoje pradėjo veikti
gniužulas. Svečių kambary Vingra atsuko dujų
Buvo šalto birželio vidurys. Tai buvo Guriniui pradeda išdavikiškai bėgti nuo virSugalvio. Tai
Šįmet Lietuvių Bendruo kranelį. Melsva liepsnelė smulkiais liežuvėliais nevaisingas metas. Jis nebegalėjo rašyti savo recen patinka moterims.
ne tik mokykla, bet ir įvairios
— Duokite man siužetą, — jis pasakė garsiai savo
menė ir Kunigų vienybė pa pašoko ant metalinio stovo. Vingra įmetė Loros zijų. Jam stokojo pykčio. Visos knygos atrodė anemiš
organizacijos ir rateliai.
automobiliui,
— aš pasuksiu pasaulį...
skelbė
šiuos
metus
"Parapijų
maketą
į
židinį.
Sekundei
nubėgus,
liepsna
pagavo
kos,
sunkios,
negyvo
vaisiaus
užuomazgos
ant
sausos
Garsi toji Šv. Kryžiaus para
metais".
Žinia,
visa
toji
dekla
kartoną. Godūs liežuvėliai žaidė, bėgdami per kar šakos. Be to, dabar jis ieškojo siužetų sau. Tiek pripija. Apie jos istoriją sužinome
Kitą dieną jis pasiėmė su savimi prieš porą mėne
iš buv. "Draugo" redaktoriaus racija tai tik vaikų žaislas.Kal- toną, virpėdami kilo ir nyko, čiuožė ir skydo. Netrukus kritikavęs svetimų siužetų, jis vis nepajėgė turėti
sių sueitą ir bičiulišką merginą Beverly Katz ir su ja
kun. K. Baro knygos "Šv. Kry bos dar neišgelbėjo nė vienos tai buvo ištisa oranžinė ugnis ir plačiame židinio tinkamo sau. Jis gi turi pasirodyti nepalyginamoje
nuvažiavo
į universitetinio klubo seminarą. Jis susi
lietuviškos
parapijos.
Reikia
ruime. Deganti masė pliuSko, trupėjo, magiškais bū Šviesoje.
žiaus lietuvių parapijos 50 mepažino
su
Beverly pornografinės estetikos kurse.
Birželio vidurys buvo, jis tarėsi, nevaisingas ir jo
tų istoriniai bruožai", išleistos į«»k%*ių pastangų, tokių,kaip dais rodė — čia degančią Loros ranką, čia liepsnojo jos
Mergina,
kaip
ir jis, svajojo apie prozą, apie gersi
Detroito ar Clevelando lie plaukai. Staiga liepsna prasiskleidė, ir dėmesingas siužetams. Tai metas bendrauti, su žmonėmis, juos
1954 metais.
parduodamą
veikalą,
maiSė Kerouaką su George
Loros akių žvilgsnis įsirėmė į Šiurpių autcrda-fe stebin stebėti, įspūdžius dėti į atsargas, galąsti siužetus,
Nėra abejonės, kad ir Sinc tuvių.
Segaliu
ir
literatūrą
vadino
„žurnalistine stichija". Ji
Lietuviškoms
parapijoms čius vyrus. Liepsnojantis gniužulas supliuško, pasru tipus ir idėjas.
lair'o "Džiunglių" lietuviai pri
vis
ketino
subręsti
ir
duoti
žurnalistikai klasiškų,
— Aha, aha! — jis svarstė važiuodamas, — meniskų reportažų. IS jos Girinis pasigavo ir Truklausė, bent nemaža dalis, Sv. Chicagoje, įskaitant ir Mar- vo liepsna. Per kelias minutes Loros atvaizdo kremaci
Vingra neatskleidžia savo skyrybų fono. Ten, aišku, mano Kapotės apoteozę.
Kryžiaus parapijai. Turbūt ir ąuette Parką, skamba pasku ja buvo baigta.
tiniai
varpai.
intymiausiojo
intymumo aruodai. Laiko juos po raktu.
— Norėčiau tikėti telepatija, — ledo šaltumu
aprašomosios Jurgio Rudkaus
Universitetas buvo kitame mieste. Reikėjo toli
Ar
mes
ir
toliau
sustoję
tik
O
gi
kapitalas!
Atspalviai liūdni, linksmi, žaismingi,
pasakė Vingra, — kad Sį momentą Tina pajustų atsi
vestuvės įvyko lietuviškos pa
važiuoti.
Greitkelis vergiškai gulė po ratais. Padangos
klausysimės tų varpų skam minimo aitrą.
piktų judesių, surūgusio veido... Vingra suka
rapijos bažnytėlėje.
ūžė.
Buvo
stebuklas: tam tikrą greiti pasiekęs Girinio
Vėliau jie gėrė, pabrėžtinai gyvai kalbėjo apie klausimus šonan. Aišku, Vingros siužetas tuo tarpu
Istorijos eigoje šv. Kryžiaus bėjimo ir toliau išdavinėsime
automobilis tobulai tyliai skynė mylią po mylios ant
parapijos dabartinė didingoji senųjų parapijų kūrėjų kraują, milžiniškas Arabijos įmones, kurios ieSko gerų naftos nėra būsimo veikalo radinys. Reikia ieškoti sadistis- savo jau perkrautos myliažo skalės.
m e s k nora
ir petroleumo chemikų ir žinovams moka pasakiškus kiausių žmogžudysčių, nupiautų galvų, tuzino lavonų.
bažnyčia pakeitė pirmąją 1915 ff
*
darysime - pri
Ir visa tai sukrovus į veikalą, paraSyti: „Vertimas iŠ
metai*.
klauso nuo mūsų. j . Solianas atlyginimus.
(Bus daugiau)

ATOLAS KORALŲ SALA

^1

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 5 d.

im*g2£ «SS

kokybę; sunaudoti medienos Į tas (—blogas) patarytojas. Kur jis
atmatas; prailginti medienos ir įsibrauna, ten drąsiai gali ieškoti
moksliškų
medžio materialų tarnavimo lai įvairių bei įvairesnių
nesąmonių.
Moksliška
nesąmonė
ką".
pigu padaryti ne tik paprastam di
Bet ką reiškia okupantų nu letantui, bet ir didžiam mokslo vy
rodymai ir nuostatai? Tačiau rui".
gerai, kad jie pagaliau atvirai
A Sabaliauskas (Iš „Žodžiai
prisipažįsta, kaip toli nušeimiatgyja")
ninkautas buvęs turtas. Toliau
straipsnyje skaitome ir gerai
suprantame, kad nepakanka iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii'
vien s u miškais, — dabar j a u
įsako kibti prie krūmynų: "Res
Raiša URBANLENfi atlieka
publika blogai išnaudoja melio
racijos plotuose augančius krū pramogines dainas, kurias su
mus ir medžius. Juos galima kūrė kompozitorius B. GORbūtų perdirbti chemiškai ir me BULSKB.
Garso režisoriua Paulius Jachaniškai, tokiu būdu gaunant
•iukonis.
Išleido GINTARAS,
įvairius cheminius produktus,
filmų
ir
plokštelių
gamyba, Holkaip ir faneros plokštes. I š t o
per metus būtų galima gauti lywood, California.
Kaina su persiuntimu $8-95
apie milijoną kubinių metrų me
Užsakymus siųsti:
dienoj".
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St.,
Atrodo, iš Latvijos žaliojo Chicago} IL 60629
aukso Kremliaus raudonosios
iiHiiuiiiiiiiiiiiiiHiHiiniiiiiiiiiiniiiiiuiii
liepsnos nepaliks net miško de
gėsių apsvilusių stuobrių, bet iiiiiiniiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tik pilkai rudą išdegusią žemę.
(A. R.).
T.

LIK

SVEIKAS

CLASSIFIED ADS
AOSCKIJLANEOUS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiu

TELEVIZIJOS
S p a l v o t o s i r p a p r a s t o s . Radijai,
S t e r e o ir O r o Vėsintuvai.
Pardavimas i r Taisymas-

73-čia ir Rlchmond — 6 kamb. (3 saiegami) mūr. Garažas. Gazo SildyDidelis ir gražus kiemas. $48,000,
72-ra ir Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
gami) mūr. 2 maš. garažas. $51,500.
82-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr
$10,000 pajamų. Kaina $75.000.

2346 W. 69 S t , t e t 776-1486

55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. s u
garažu. Pajamų $16,000. SavirdrtKO
paskola už 12%.

IIItlIilIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIUUIUlUUIUIII

~VALOME *
KILIMUS I B BALDUS

Marąuette Parko apyL — Liuksusui:.
12-kos butų. Pajamų virš $35,00C. Sa
vininko paskola rimtam pirkėjui

Plauname ir vaškuojame
visų rūsių grindis.

ŠIMAITIS REALTY

BUBNYS

Insurance — Income Ta..
Notary Public
2951 West 6Srd Street
TeL 436-7878

Tel — RE 7-5168
IIMIIIIIimrillHIIIIIIIIItlIHIUllIlIlUMIlIlH

P LU M BING INHUIHIIIimillUmillllllMlllIMIIIIt!

RADIJO PROGRAMA

liataii

E S T A TB

M I G L I H A S TV

Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
k t plyteles. Glass blocks. Sinkos
Seniausi* Lietuvių Radlc programa vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN, tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
BŪGA APIE PATRIOTIZMĄ
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo savo pavardę ir telefoną.
MOKSLE
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
SERAPINAS — 636-2960
B ū d a m a s mokslininkas teoretikas, dama vėliausių, pasaulinių Žinių san i i i n i i i i i i i m m i i n u u . . i i i t i » . . . . .
t
MV
|ft
1rmt
trauką ir komentarai, muzika, dainos
daugiausia įkibęs į kalbos istorijos
ir Magdutes pasaka. Sią programą
IjItllIlfiTl.iJ'rNiylrr r?problemas, Būga nepamiršdavo ir veda Steponas ir Valentina Minkai. iililllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllilll
v
x
fiSSJMJ
kasdieninių kalbos reikalų. Su d i  Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo- [vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
^ it* <*
rista — g«lių bei dovarlų"krautuvę, | i š m Q s u - sandėlio
Kruvinojo Birželio demonstracijos birželio 14 d. Bostono miesto centre. Demonstracijose buvo minimi 194l-ji me džiausiu užsidegimu jis kovojo s u
COSMOS P A R C E L 8 E X P B E S 6
tai, kada iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos buvo žiauriai ištremti apie 10 procentų gyventojų, kurių daugumas buvo visokio plauko kalbos susintojais, 502 E. Broadway. So. Boston, Mass
02127.
Telefonas
^68-0489.
Ten
pat
Sibire sunaikinti. Nuotraukose tik dalis demonstracijų.
Nuotr. U. P. E.
kurie įsismaginę pradėjo guiti iš lie
2501 W. 89th St., Chicago, IL 90629
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
tuvių kalbos n u o amžių vartoja
site didelj pasirinkimą lietuviškų kny
SIUNTINIAI 1 UETUVą
m u s žodžius. Būgai buvo svetimas g ų
Laisvės Varpo rudens parengi
bet koks Šovinizmas. „Patriotizmas ummiiiimiiiiiiiiiiiiuuuiiiiiimniiiiiiii
TeJ. — 925-2737
mas, kuriame bus gražus vaidi
mokslinguose tyrinėjimuose yra pikVytautas Valantinas
nimas, įvyks spalio 4 d. Lietuviu
IIIIIHIilIHIlIlIiilIlIlIUUUIUUUUIlIlIilIlIlI
STEBĖKIME TELEVIZIJĄ

v,clim

B E AL

°f •I*

BOSTONO ŽINIOS

galimus aukščiausius procentus- pįlječių Dr-jos salėje So. Bo
Pvz., iki liepos 27 d- buvo už stone.
VIZITINIŲ KORTELIŲ
Kaip praneša Lietuviu Ben
S0PHIEBARČUS
paprastus indėlius mokama 7%, į
druomenės Bostono apylinkės
REIKALU
R A D I O ŠEIMOS V A L A N D O S
o už terminuotus (6 mėnesiu
NUKIRS NET PASKUTINĮ
pirm. Aloyzas Astravas, WBZ
Š E R Ė N A S p e r k r a u s t o baldus ir
Visos programos iš W D P A
Vizitinių kortelių naudojimas y r a
certificate) įnešus 500 dol. iki
dimai
ir pilna a p d r a u d a .
televizijos stotis, Bostone kanalas
Lietuvių
kalba:
nuo
pirmadienio
iki
MEDĮ IRKR0M&
gražus paprotys. Biznieriai j a s pla
, ,.,,
10,000 dol, mokėjo 12%, o jeigu
penktadienio perduodama nuo 4 vai. čiai naudoja. B e t tinka ir visų luo k i t u s d a i k t u s . I r i š toli miesto lei4, Speak Out
programoje ^
^ kaip w m > ^ " g
Pasklaidant okupuotos Latvi- p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią mų a t s t o v a m s turėti gražias vizi Priimame MASTER CHARGE ir VISA
įsipareigojo paskelbti Pavergtųjų
proc. Kaip bankuose, taip ir čia' j ^ "Mokslo ir Technikos" Ry- stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais tines korteles.
Telef. — W A 5-80C3
Tautų Komiteto paruoštą atsišau
mokami procentai keičiasi. Ta-1 g ^ m- 4 žurnalą, pajaučiame ano 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
kimą nurodytomis dienomis:
Kreipkitės į "Draugo" adminis
Telef. 434-2413
čiau čia visada bus mokama* n e t t ^ akrą
palengvinimą,
traciją visais panašiais reikalais.
Rugpiūčio 4 d., antradienį,
1490 AM
aukštesni, nes išlaidos mažesnės.
~ ^ matant gražų miško vaizdą, bet
Busite patenkinti mūsų patarnavi
NAMŲ
APŠILDYMAS
tarp 9 vai. ryto ir 12 vai., rug7159
S.
MAPLEWOOD
AVK.
... _
Be to, visas pelnas, kuris ban- antraštė "Medienos resursai
mu.
įstatau
naujus
pečius
ir vandens Šil
piucio D d., treciaaierų, tarp 1 nrI,
, ... . v.
,
CH1CAGO. ILL.
S ,
'
,_v. 4 i
.i Ikuose eina \ kitataučių rankas, Latvijoje" verčia susimąstyti.
dytuvus.
Išvalau
ir
pakeičiu
alyvinius
5 vai. p. p., rugpiūčio 7 d., penk
čia eis į pačių lietuvių ir lietu
pečius | gazinius.
tadienį tarp 11:30 vai. vak. ir
Iš tiesų, prieš sovietinę oku
viškiems reikalams. Šios kredi
ALBIN BANYS, Telef. 447-8809
2 vai. ryto ir rugpiūčio 8 d., šeš
paciją
mūsų tautos turtas buvo
to unijos nariu gali būti įnešęs
tadienį tarp 7:30 ir 8 vai. vakaro.
gausūs gražūs miškai, bet po
5 dol.
okupacijos
prasidėjo besotiškas
Skirtingi laikai parinkti to
Tad, kaip matome, mes ldetuSIUNTINIAI | LIETUVA
2759 W. 71st St.. Chicago, UI. 60629
dėl, kad visi TV žiūrovai turėtų viai galime naudotis šia unija ir | Kremliaus rijimas ir dabar ga.r k.ius kraštus
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE M A . SAL
galimybę tai išgirsti
apsimoka joje taupyti.
Unijos •&** 8 a k y t i : " M ū s *i respublikoDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
VEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Atsišaukimo tekstas angliškai i adresas: Lietuviu Kreditų unija, & *** ^ P stipnai išvystytas
Chicago, m . 60632, tel. 927-5980
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
368 VV. Broadvvay, So. Boston, medžio apdirbimas, baldų, fane
(dar negalutinis):
ysi • ..sa5a.-..?j.T^., ''^^ff*Į)c^^aff•aag••^Taft^|r• •a,:ąag
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
News medžią, including WBZ, Mass. 02127 arba P. O. Box 95, ros, popieriaus, medienos defi
citas 2000 metuose pasieks 3.5Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
have remain silent about torture So. Boston, Mass. 02127.
Ullllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllliui
4.0
mil.
kubinių
metrų.
Tuo
pa
and genocide commited by the A. a. KATRINA BATATTIENĖ
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 8
M. A. Š I M K U S
čiu metu medienos apdirbimas
Soviet communists.
INCOME TAX SERVICE
Liepos 24 d. Carney ligoni mūsų valstybėje padidės 1-5%.
NOTARY PUBLIC
In 1959 when president Eisen4259 S. MapIewood, tel. 254-7450
hower declared "Captive Na- nėj Dorchestery mirė Katrina
Celiuliozės ir popieriaus, taip
Taip pat daromi VERTIMAI.
tions Week" there were 22 na- Bataitienė sulaukusi net 99 supat ir medžio apdirbimo pramo
GIMINIŲ iikvUUmal. pUdoml
use
Communist.
P
roefip.
Buvo
pašarvota
tions enslaved by
PILIETYBES PRAiYMAl Ir
nei dažnai yra sunku parūpinti
kitokį* bla-nkal.
Today there are 47 nations. Casper laidotuvių koplyčioje. sau reikiamą žaliava. Respubli
l
Communists have extermined Palaidota liepos 28 d. po šv. Mi- koje nėra daug brandžių ir
•iiHrmiirniirmniniiiiiiiiiituuiiiiiimiin
143,000.000 people.
! š 5 u J š į- ? e t r ° lietuviu parapijos bręstančių medynų, nes per pa
IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
~J
J- u
i bažnyčios senosios Kalvarijos ka staruosius 50 metų buvę dideli
Gyvosios
krikščionybės
apaštalas
i
l n e press and media have F1nese. TJos vyras Antanas mirė
..
perkirtimai. Iškirto apie 30 mil.
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi
|
1962
m.
chosen not to report or editoriakub. metrų medienos".
lize against the brutal Soviet
Katrina buvo viena iš pirmų
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie §
Miškas — mūsų tėvynes ža
expansion. 33 nations came jų šv. Petro lietuvių parapijos
Apdraustas perkraustymas
liasis auksas - liaudies dainose
under communist control do to
the silence which permits Mos- narių. Ji paliko nuliūdime augin
Įvairių atstumų
apdainuotas ir paaukotas Mas
cow to execute unoposed its plan tinį George Laukaitį.
TeL
3761882 arba 376-5996
kvos raudonajam sostui, bet
for world domination.
flllllllllllllllllllllllllllllliuiiuiuiiuilllllt
PARENGIMAI
vietos "didieji ponai", matyda
Of the people who escaped
Minku radijo valandėlės gegu mi to išgrobstymo pasėkas, sku
the Red Terror more than
Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. 5 10% — 30% — S0% plBian mokeatt
žinė
- piknikas su įdomia progra biai duoda nurodymus, kuriuos
250.000 live in the Boston area.
=
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
i a i apdrauda n u o ugnies ir automo
bilio pas mus.
We are angree and we arema įvyks rugpiūčio 9 d. Romu reikėtų realizuoti: "Padidinti
medienos tūrį ir pagerinti jos |
frustrated by this silence of the vos parke Brocktone.
DRAUGAS, Ą5+5 W. 6Srd St., Chicago, IL 606Ž9
|

BUTTJ NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymą
Namu pirkimas — Pardavimą*

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
J.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233
HiiHiuiimHHHiiimtiHHiMiuiimnijiHu

ĮSIGYKITE

DA B AB

HSTo V I N G~~

JAY DRUGS V A I S T I N Ė

A.

press which keeps our hope and
r
t»i"HiiHiiiHiiiiiiimniiHiHuiimiiiiHiiiiHiiiuiiiiiiiiiHiii>Himi»iiimmiiimminu7
strugle from the public. Silence ^MUinrni;rmn<ni!iiMirr^rrnr ~ n'jiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiiiliiiiiiiuiitiiiiiiiinitli^
^ lllUIIIIIHIIIIIIIinilMIIIIIIIItlUIIIIIIIIHIHIIIIIUtlIlIHIlIlIlimilllllllllllHIIMIIIIIIIIIi^
sides with genocide. W e mušt
S
PUIKI DOVANA ŠVENČIU IR KITOMIS PROGOMIS
i
contmue pur strugle and to 'keep
alive the hope of freedom for the j |
billion people still enslaved by |
the communism.
A N T R A
L A I D A
Padangos. Priekinių ratų regnliavi- s
Tias u balansavimas. Stabdžiai. Dus- j=
—I•1• Id • —
TAUPnOM 'TAUPOJE"
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki- Į
- PrcL J n s m
Nuo liepos 15 d. jau oficialiai'S
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 1
Nanfnto Tenam«ntaa yr» pratinto formato, IriStas kietais virta- S
įregistruota ir gautas charteriss
VVheel alignment and balancing. §
Ual«. Vertimu padarytas graHa lietuvių kalba. Mecenato dėka laida
|
lietuvių kredito unijai "Taupa".'S
parduodama prieinama karna.
i
Brakes. Sbock absorbers. Mufflers
Ji dasbar yra Amerikos Kreditu!*
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Gaamama "DRAUGO"
unijos narys ir valdžios prižiūri- į s
Change of oil and fllters.
ma bei kontroliuojama.
~
Kaina — $8.00
Apie pirmąjį unijos susirinki- j E
tUinois lo'ventojai prašomi pridėti 50 centaj mokesčiams ir persiuntimui
mą jau buvo rašyta. O dabar; s
(Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus).
!
pranešama, kad 'Taupa" j a u 5
Garaprata
įsigyti NaaJaJ Tsaumcotg. siotklta olaakymisr
2423 West 5$h Strnt
Ttl. M 6-7777
veikia, ir lietuviai gali įnešti s a - į s
vo pinigus taupymui į šią kredi-j!
1
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
0RAU8AS
to unija. Įnešti pinigai ikiljĮ
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS
4548 W M I 68r4 Strttt
100,000 dol. yra valdžios ap- I
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
drausti, tai reiškia, kad nežus. Į E
eMMp, IIIlMit 60621
Taupa mokės už įneštus indėlius I liuinmaimiiiimnr ^ m .

AUTOMOBILIU TAISYMAS

i

VILIMAS
M O VI N G

FRANK

ZAP0LIS

3208V2 West 95th Street
Telef. OA 4-8654

MaiawaaaaaB«a«MmHaHMaitaMHiiiMiuiiiMMinMiiiiiiiiiiiiit

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd
S t , Chicago, IL. niinojaus gyventojai
prideda $1.50 valstijos mokesčio.

A DREANI OF FREEDOM
ANDRĖS KUNG
Four decades of national survival
versus Russian imperialism in Estonia, Latvia and Lithuania.
1940-1980
Published in 1980 b y Boreas Publishing House, Cariff, Great Britain,
Hard Cover, 272 pages.
Autorius yra estų kilmes, gimęs
1945 m. Švedijoje. Jis yra parašęs 24
knygas švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos į anglų, vokiečių,
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir j
kitas kalbas.
Kaina su persiuntimu $18.80.

11 RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

GOUNIRY AUTO AND TIRE SERVICE

X X amžiaus madona (paveikslą*
apdovanotas aukščiausia premi;*
tarptautiniame madonų meno f e s t i
v a l y j e Los Angeles, Ca. ir Gran"
N a t i o n a l Award Amerikos daiiinin
k ų profesinėje sąjungoje New Y o r
ke. Tai puošni dail. POVILO P U Z L
N O monografija, kuri yra didelio
formato ir talpina 28 spalvotas reprodukcijas. Kartu Ir X X amžiau*
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol.
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.

Užsakymus siusu:
Lietuvių Bendruomenes 1980 m.
Literatūros premiją UdmCJusI knyga

DRAUGAS, 4545 W. «3rd Street,
Chicago, IL 0OS29

Kazio Braduno

Illinois gyventojai dar prideda $1.05
valstijos mokesčio.

UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS
VIEŠKELIO
jau Išteista Ateities leidyklos.
Poetine forma rinkinyje išsako
mas pavienio Žmogaus ir mūsų tau
tos likimas, virstantis viską apiben
drinančiu užeigos įvaizdžiu.
Knyga jau gaunama DRAUGE,
kaina — 6 dol., su persiuntimu —
6 dol. 8 5 centai.

iiiiiimiiiiiiiiimimittiitii!
Apsimoka

skelbtis

dien. DRAUGE.,

nes jis plačiausiai skaitomas lietuviu,
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
šiems prieinamos.
•iiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

PenkaJte "Draugą". duoJrJta
ii kitiems pujakaityti.

'SKELBKITfiS "DRAUGE".

r
§
J. šoliūnas verkia, kad "ne Al- DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugpjūčio mėn. 5 d.
tos oponentai, bet altiniai "dypukai" nustūmė senąją išeivijos ta saulėtomis dienomis išeiti iš koje ir, nebepajėgdami nuryti apJONAS MIŠKINIS
IS TOLO ŽVELGIANT,
kartą nuo ALTos veiklos vadova vandens ir, atsigulę ant smėlėto žioto kąsnio, bando bent įkąsti.
ATRODO KITAIP
vimo". Bet čia pat dar graudžiau pajūrio, valandų valandomis sau
Jonas Daugėla
per vestuves, tai po vestuvių verk
(Tęsinys)
pravirksta, kad "ALToj metų me lėje šildyti savo kūnus. Vėjo pus Florida
Lietuviškieji
dienraščiai
yra
si šunį apsikabinusi".
tais vadovauja ir veikia beveik tomas smėlis dažnai užberia jų
Jaunikis visą laiką laikosi san
I vestuves 'kviečiami visi gimi leidžiami ir redaguojami Chicatie patys žmonės".
tūriai. Mažai kalba ir nedaug ge
akis. Tada jie ir pravirksta, kad Gyvenimo eigai įpročiai turi
nės ir artimieji kaimynai. Gimi goje. Ten pat daugiausia gyvena
Jis tvirtina, kad "ALTai šian ašaromis nusiplautų akis ir geriau daugiau įtakos, kaip taisyklės,
ria. Jeigu jis atvykęs iš toliau, ir
ir
šių
dienraščių
svarbieji
ben
nes kviečia jaunųjų tėvai; pamer
dien vadovauja
krikščioniškos galėtų susivokti aplinkoje. Gaila, nes įprotis yra taisyklė, pasida
jo turtinė padėtis merginos tėvams
ges, pabrolius — jaunieji. Kaimy dradarbiai ir redaktoriai. Tad ne
krypties žmonės". Norėtųsi pa kad žmonės yra kitaip sutverti. riusi instinktu ir kūno dalimi
mažai žinoma, tai piršlys kviečia
nuostabu,
kad
jie
savo
žurnalisti
nus sukviečia specialus kvieslys.
klausti, ogi kada šiai ar kitoms lie Žmonių akys pasrūva ašaromis, Gyvenimas tėra tik įpročių au
tėvus atvykti J peržiūras (padaKvieslys parenkamas judrus ir iš koje daugiausia vadovaujasi iš
tuviškoms
bendrinėms organiza
bonių).
dinys.
F. Amteu
kalbus vyriškis, kuris, pagražinęs imtinai Chicagos lietuviu nuocijoms
vadovavo
kažkokie kitokie kai jie dažnai net be jokio reika
Nustatytą dieną merginos tė gėlėmis ilgą lazdą, eina kaimynų nuotaikomis. Ir neretai Chicagos
lo
susijaudina.
Ašaromis
apteku
Nereikalingas smalsumas nie
— ne krikščioniškos krypties
vai vyksta būsimo žento gyvena vestuvėsna kviesti. Jėjęs pirkion, nuotaikų pagauti bando vertinti
kam
nepadeda susirasti draugų,
siomis
akimis
jie
dažniausiai
visai
žmonės. Galbūt čikagiečiams jie
mos vietos pasižiūrėti. Atvykę lazdą iškelia aukščiau savo gal tomis pačiomis nuotaikomis ir
V. Lacis
nebesusigaudo
gyvenamoje
aplinir yra žinomi, tačiau ne mums.
viso laisvojo pasaulio lietuvių
smulkiai apžiūri visą turtą. Čia vos ir sako:
Kiek aš žinau, mūsų visa tauta
nusiteikimus ir gyvenimą. Ta
jiems vėl tenka susitikti su iškal
"Siųstas esu ne nuo Dzievo, bet čiau daugelis dalykų, žvelgiant į
jau nuo pat žilos senovės yra už
binguoju piršliu, kuris dažniau nuo jaunosios ir jaunojo jus visus
Tiesa, buvo laikas, kada dauge augusi ir brendusi krikščioniškos
siai, apžiūrint turtą, būna pir pakviesti į jos (jo) vestuves. Sei juos iš tolimesnio nuotolio, atro lis mūsųjų pranašavo, kad su Ši
kultūros įtakoje ir tos kultūros
muoju vadovu. Pavasari, kai tėvai mininkus kviečiu ateiti, jaunųjų do visai kitaip arba kai kam lieka mučio ir Grigaičio mirtimis mirs
prieglobstyje. Krikščioniškoji mo
net
nesuprantama.
nori pasižiūrėti klėties aruoduose šliūban išleisti, prie stalo pasėdė
ir ALTa, o Krupavičiui ir Ka ralė ir tikėjimas Aukščiausiojo va
esamy grūdu, piršlys nepataria ti, padainuoti; jaunius pašokti ir Panašios mintys kyla pasiskai minskui pasitraukus iš gyvųįų
lia bei žmogaus dvasios nemirtin
n e l i k s fr y ^
B
d •
klėtin eiti. Geriau sako: "Eikim i pauliavoti, mažus kviečiu suolais čms "Draugo' Nr. 127 straips*,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
" ^ 0 ^ " neišsipildė, gumu yra tos didžiosios ir spal
laukus pasidairyti, ten pamaty palaipinėti ir karvojus palupinė- Siame straipsnyje J. šohunas «kro- ^
kodilo ašaromis verkia, kad po^ fc fr ^ £ ^dieji vingos mūsų visos tautos dvasinės
sime, kai ta Dzievulio dovanėlė ti".
DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
vertybės. Galbūt atskiri mūsų
htmeje
vdkloie,
ypač
šiame
kras-1
>
^
^
j
^
m
t
e
o
n
o
a
u
k
š
puikiai auga. Jei tik Dzievulis pa
Kvieslys lazda stuktelėjo į lu
tautos nariai šias vertybes išpa
^
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Tačiau
abi
įmĖm
dės, tai rudenį javu ir grūdu bus bų balkį, vikriai apsisukęs, išeina te, maža į v i j o s šernia yrapasi- į ^
žino
skirtingomis
krikščioniškų
šovusi
atiikti
dideles
valstybes
vi
į
laisvininlo organizacilos M
veHc
*
pas žentelį pilni kluonai ir aruo pas kitus kaimynus.
sas veiklos funkcijas Iš esmes n
^ jų religijų dogmomis. Nuo krikš
p<>
mirties
dai".
4330-34 So. California Avenue
Jei kviesliui apsilankius kepa nežinau, kodėl tokiu kilniu pasi- ^ ^
^ į . yad
^
^ čioniškos kultūros ir tikėjimo at
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
Jeigu tėvai jaunojo vieta ir tur ma duona, tai dedant duoną kros- šovimu, kai tauta yra pavergta
siskyrė tik maža saujelė materia
^
^ m
ka<}
tu nepatenkinti, tai jie, prieš iš Į nin, kepalai išmarginami įvairais reikėtų piktintis. Bučiau linkęs' „ .^. *T J&~ „
4605-07 South Hermitage Avenue
\T* , . - listinio komunizmo pasekėjų. Bet
m
c
5
važiuodami, apmoka jaunajam ornamentais. Iškepti kepalai la daugiau didžiuotis tokiomis išei mirtis timptelėjo už rankovės' gi jie niekada nėra vadovavę nei
Telefonas — YArds T-1741-2
bet pasikeitė demokratinėje sant ALTai, nei VLIKui. Tad kas lei
visas "pragertuvių" išlaidas. Tuo bai gražiai atrodo. Vienas iš vijos užmačiomis.
varkoje įprastine rinkimų ir dau džia J. Šoliūnui vien tik sau ar sa
būdu ir baigiasi piršlybos. Bet keptas duonos kepalas padeda
gumos valia. Valiūno, Bartkaus, vo bendraminčiams nusisavinti
J.
šoliūnas
teigia,
kad
"Metu
mas
pirkioj
ant
stalo.
Tai
reiš
jei merginos tėvams jaunojo ūkis
Rudžio, Bobelio ir daugelio kitų bendrąsias mūsų tautos dvasines
metais
girdėjome
nusiskundimą,
patinka, tai, sugrįžę namo, jie lei kia, kad to namo gyventojai pa
kad
VLDCas
paseno",
"Ne
VLIK
i
ne
tik "mirtis netimptelėjo už vertybes?
džia dukrai vykti pas savo para kviesti į vestuves.
as paseno, bet partijos ir jas atsto- • rankovės", bet jie ir daugelis kipijos kleboną užsakų.
Studijuodamas agronomijos —
Vestuvinės išvakarės
vaujanti
žmonės". Galbūt čika-|tų, perdavę vadovybes į naujas
Klebonas jaunųjų išskėstomis
zootechnikos mokslus, visada ypa
Vestuves dažniausiai ruošia giečiams ir yra gerai žinoma, kas' rankas, dar ir šiandien judriai čiai domėjausi zoo-psichologija.
rankomis nelaukia. Jis pirmiau
dalyvauja šių organizacijų veido- Apsigyvenęs Floridoj, bandžiau
sia nori įsitikinti, ar jie kartais nė sekmadienį. Šeštadienį prieš ves
Laidotuvių Direktoriai
ra užmiršę motulės išmokytų po tuves, jaunieji vyksta į bažnyčią čiami prie stalų vaišintis. Muzi je ir visokeriopai ją remia.
išsiaiškinti, kas gi yra tos "kro
išpažinties.
Namiškiai
ištisą
die
terių... Jeigu 'kuris iš jų nemoka
Tad kokio dar kitokio "atsi- kodilo ašaros" ir kodėl jos yra lie
kantai groja. Dalyvių nuotaikos
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
tinkamai poterių — klebonas už ną ruošiasi vestuvėms. Moterys kyla. Jaunosios tėvai arba, (jei jiejnaujinimo fer atsijaunlnimo" kas jamos. Mano tyrinėjimai rodo,
Tel. 7378600
rašų nedaro. Pataria išmokti po gamina įvairius valgius ir kepa jau mirę), krikšto tėvai bei arti- nors begalėtų norėti. Nebent, kad krokodilas neverkia, "kai jo
vestuvinius
pyragus.
Vyrai
išva
terius ir tik tuomet pas jį atva
mieji giminės pašoka trumpą;kad politinių organizacijų vado- nasruose atsiradusi auka pasiro
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
žiuoti. Tokiems sudaro nemažai lo pirkią, ąžuolų bei klevų šako suktutę. Tai reiškia, kad vestuvės į vybės keistųsi kasdien ir į jas įei- do esanti per didelė ir jis jos nega
mis
išpuošia
jos
vidų.
Kiemą
iš
Tel. 422-2000
rūpesčio, kol įvykdo klebono "pa
jau pradėtos.
: tų lituanistinių mokyklų mokslei- li nuryti". Krokodilai, kaip ir dau
valę, smėliu išbarsto. Prie vartų
gelis
kitų
šaltakraujų
roplių,
mėgs
tarimą".
(Bus daugiau)
' viai?...
ir įeinamų pirkios durų pastato
Užsakai
jaunus, gražius berželius.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

VESTUVIŲ PAPROČIAI DZŪKIJOJE

gi yra tie kaltintojai ir kur jie
šiuos kaltinimus yra pareiškę.
Bet kadangi autorius savo straips
ny šio viso tiksliai neišsako, tad
mums, toliau gyvenantiems, at
rodo, kad jis garsiai ir drąsiai
šnekučiuojasi pats su savimi ir
taip besišnekučiuodamas gero
kai susipainioja sąvokose.
Jis primeta ALTai ir VLIKui
bejėgiškumą save "atnaujinti ir
atjaunėti". Ir čia pat tuojau iš
vardija visą eilę ALTos ir vado
vybės narių. Juos veik visus labai
gerai pažįstu. Nei jų amžius, nei
jų asmeniškas judrumas nelei
džia taip jau drąsiai juos užskai
tyti nusenusiais.

EUDEIKIS

Mažeika & Evans

Kai klebonas bažnyčioj paskel
bia užsakus, prasideda įvairios
kalbos apie jaunuosius. Todėl
dzūkai ir sako; "Bernas už mer
gos, vekuas už kalbos".
Dažnai pasitaiko, kad kaimo
moterėles Hežuvaudamos gerokai
sudrumsčia jaunųjų nuotaikas. O
kartais net suardo vedybinį ry
š i Jei pasitaiko, kad užsakų me
tu merginai pasiperša kitas —
turtingesnis vaikinas, kuris sutin
ka apmokėti pirmajam visas piršlybines išlaidas, tai mergina per
pasiuntinį
praneša pirmajam,
kad atsisako už jo tekėti. Pasiun
tinys apmoka jam piršlybines iš
laidas. Merginos tėvai kleboną
paprašo užsakų toliau neskelbti.
Bet jeigu jauniesiems niekas neatsistoja skersai kelio, jie rūpestinkai pradeda ruoštis vestuvėms.
Ruošimasis vestuvėms
Dzūkai kelia šaunias vestuves,
todėl ilgokai tenka ruoštis. Da
ro daug naminio alaus su apy
niais. Miškingose vietose būdavo
apsčiai briedžių, tai vestuvėms
stengdavosi nudėti (nuduobti)
briedi. O kur briedžių nėra, sker
džia jauną jauti, gerokai nupenė
tą meitėlį ir keletą avinų.
Jaunoji su draugėmis ir kaimy
nėmis audžia juostas ir mokosi
vestuvinių raudų. Jei jaunoji ne
moka per savo vestuves raudoti,
sakoma: "Jei neraudosi (neverksi)

"Kelkis, miela motula,
E šaltos žemelės.
Tark savo daukralei
Nors vieną meilų žodelį,
Nežinomon dalelėn einant".
Jautriais žodžiais ir graudžiu
raudojimu ji pravirkdo visas savo
pamerges.
Kapinėse išliejusios
daug ašarų, grįžta į namus prie
rūtų darželio. Jaunoji, skindama
gėles vainikams pinti, vėl susigrauduna: "Sudiev, mano bran
gios rūtelės, daugiau aš jūsų ne
auginsiu, nelaistysiu ir savo ka
selių rūtelėmis nebedabmsiu".
Prisiskynusi gėlių čia pat arba
pirkioje pina rūtų vainikus, ku
riais rytojaus dieną, t y. prieš
važiuojant į jungtuves, jaunoji ir
pamergės puošiasi galvas.
Sekmadienį nuo pat ryro vy
rauja vestuvinė nuotaika. Gimi
nės ir kaimynai renkasi jaunave
džių bažnyčion išleisti Pirkioje
pasieniais statomi stalai ir apkrau
narni įvairiais valgiais. Paliekami
tušti tik du stalai, baltomis stal
tiesėmis uždengti: jaunosios ir jau
nojo. Visi vestuvių dalyviai kvie-

* * * * * *

Liuda Bichnevičiene - Biknaitiene
SUDARYTĖ
Gyveno Stata jnonica, California. Mirt I M I m. rugpittio 1 d.
Littdi vyras Mykolu, dukterys Aldona. Liuda ir Rota, sūnūs
Jurgis, A M U S ir Vytenis, žentas, marčios ir vaikaičiai, svaine Ma
rija Gotceioene su ieima; Lietuvoje 5 seserys ir 4 broliai.
Kanas bus pašarvotas ketvirtadieni, 12 valandą Ptere* BrothersMoeOer Murphy koplyčioje.
Penktadienį, rugpiudo 7 d., po pamaldų, 10 v a i ryto bus laido
jama i v . Kryžiaus kapinėse.
Kviečiame gimines ir paljstamus dalyvauti
dotuviM.
Nuliūdę: Vyras, du

John G. Evans, Jr. — Stanley F. Evans

Pavakary visos pamergės susi
renka pas jaunąją vainiko pinti.
Jeigu jaunosios motina jau mi
rusi, visos kartu vyksta prie kapo.
Kiekvienas kaimas turėdavo savo
kapines. Pamergės suklaupusios
meldžiasi, jaunoji, pabučiavusi
motinos kapą, pradeda raudoti:

ir lai-

He icatclied it out ofsight
before he cast a lure
aver by the old stump.

The day Dkk Heart
missed the 8:05.
D

ick Heart rumed the gas on under the old bot shinintl
eofleepot. He sensed ratherthan heard his \vife M a e
eoming into the kitchen.
"Thought you'd sleep late toda>;" h e said as h e
adjnstedthe flame.
"Well, you get up at t h e šame time every Monday
mominsę for 30 \ears and it s hard to sieep m~ she ans\v< -red
in a soft, sleepy voice.
She looked out the window at the \veather ant) said,
"IT1 make yon some sandvviches to take alons^r
Diek smiled and nodded vvithout speakin^.
As she made lunch, M a e kept stealinu ijJanees at
h i m . Finally, she said, "Feeling bad aliout it, are you?"
He kept sorting through his fishing gear bot not
really seeing it. "Noooo, although I do teel kinda funny. likę
this is the first rime in all these years I won't be on the 8:05"
There was a long pause and then he said, "But you
know, I was thinking about Tom L'ngar. VY'e started \vorkinsį
t h e šame year. 1 finallv got to retire and go fishing, a n d
Tom s going to be eatehing that 8:05 this moming...
just likę always7
"Maybe he doesn't want to reriter
"Oh. he vvants to all right. He s got his w<x>d\vorking
shop, and he loves to fish as m o c h as I do. Bot that pension
isn't enough. And Tom s the kind that never eould s a \ e
a eent"
Mae heaved a sigh and said, "Well, you'd still b e
eatehing that train if you hadn't joirted the Payroll Savmgs

Plan. It faaced you to save. And all those U.S. Savings Bonds
m a k e a differenteT
"Yeah, but I'd have never joiįved if you hadu t
convinced m e to start saving?
"N'agged you, you meanT she said tuming to
l<x>k at him.
Diek squee7.ed lierami and s;iid. "Yeah. nagged"
As t h e 8:05 passed o v e r t h e Indian lyeaptrt>stk'.
Diek was at h i s favorite fishing spot. He l<x>ked up and
c o u n t e d the cars as thev \ \ e n t by. In the fiftli car, hig as lite,
t h e r e vvas Tom in the 3rd w:ndo\\ femi the baek. Diek
wf>ndered vvho was sitting in his old seat next to Tom.
He vvatehed it out of sight l>etore h e east a lure over
b y t h e old s t u m p . H e shook his }n-M\ and špoke out loud,
"Sorrv. Tom, t<x) lxid son>eone d i d n t nag ynu '
The line rwiteh< j d. Diek Heart had a strike.
When you put part ofi/our satinus into U.S. Savings Bond.s.
you re helping to assure a better future for i/our cotmtry

. stocK^Gs^
in^tiericas

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. rugpiūcio mėti. 5 d.

Nauja Lietuvių Žurnalistu
Centro valdyba

x PreL Jonas BaJfcūnas pa
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos
sižadėjo dalyvauti ateitininkų
kongrese ir atidarymo posėdyje rinkimų komisija: Liudas Bal(pirmininkas),
Balys
rugsėjo 5 d. atkalbėti maldą. vočius
Prel. Balkūnas dabar gyvena St. j Graužinis ir Antanas Rarutis
Petersburge, FL Lietuvių kata paskelbė, jog liepos 15 d. posė
likų susivienijimo trimetiniame dyje suskaičiuoti atsiųstų rin
seime Rochesteryje, N. Y., lie kiminių lapelių balsai. Už pir
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
mąjį (Chicagos) sąrašą balsa
X Vysk. \Tncentas Brtzgys pos 14 d. prel. J. Balkūnas iš
Redaguoja J. Plafes. Medžiagą shjsti: S20S W. SSCh
CUeago, IL 60629
vo 79 nariai, u ž antrąjį (Los
buvo pasiuntęs savo ir lietuvių rinktas organizacijos dvasios
Angeles) — 23 balsuotojai.
vardu telegramą Šv. Tėvui, lin vadu trejiems metams.
Į naująją LŽS Centro valdy
kėdamas greitai pasveikti ir pa
KAS YRA TAUTAI LAISTO pradžios. Kitą savaitgalį buvo
Svečias sakė, jog jam abi lygiai
MANO KELIONE
X Etatinių grupių taryba
bą išrinkti: Algirdas Pužauskas
žadėdamas melstis už greitesnį (Ethnic Community Services)
"Gintaro" iškyla į "Baltiją";
patinka.
Aš keliavau toli, toli,
(69), Vytautas Kasniūnas (66),
Būdama laisvame krašte, pa
pagijimą. Vatikano valstybės praneša, kad j o s patarnavimas
visą savaitgalį sportavau. Taip
Mano kelionė įdomi.
— Tai negalimas dalykas,
Jurgis Janušaitis (63), Petras žvelgiu aplink save Kyla klau
sekretoriatas dabar
atsiuntė nepiliečiams baigiasi šią savaipraėjo mano vasaros atostogos.
Prie Baltijos jūros sustojau, — kalbėjo ponia de StaeL V i s
Petrutis (52) ir Bronius Juode simas, ką man reiškia ta laisvė?
vysk. Brizgiui ir per jį visiems t ę ~ nigpiūčio 6 d. Pageidaujama,
Lietuvą aplankyt svajojau viena i š mudviejų gali labiau
Danius Piečaitis,
lis (44). Kandidatai: Balys Žengdami kasdieninio gyveni
lietuviams padėkos laišką.
kad visi, kurie pradėjo pildyti
Koks mėlynas dangus!
patikti, o kita mažiau. Tai kuri
Brazdžionis (42) ir Grožvydas mo taku, daug kartų vi
Montrealio lit. m-los mokinys, Koks kraštas čia gražus...
X Kun. Viktoras Rimšelis i formas, suteiktų visas reikalin- Lazauskas (32).
iš
mudviejų jums geriausiai pa
sai nepagalvojame, kad neturi
Kanada,
"Liepsna"
Piliakalniai,
keliai
ir
upės,
ežerai,
marijonų vienuolijos provincio-, £as zmiae.
tinka?
Į LŽS Kontrolės komisiją iš me bėdų, kaip žmonės gyvenda
Miesteliai ir kaimai, ir žmonės, ir
las, vienuolijos reikalais išvyko į x Tautybių mugėje Spring- rinkti: Juozas Toliušis (57), jmi kituose kraštuose. Tai y r a
Svečias kartojo t ą patį, j o g
ŽUVIS
miškai..
į Marianapolį, kur naujiems kan fįgj^ mt j^uį yykg rugpiūcio Vytautas Račkauskas (52). Ka laisvė!
abi
lygiai patinka.
A š esu trijų svarų lydeka.
Čia
man
smagu,
čia
Lietuva,
didatams praves rekolekcijas ir g_ 16 <j pasirodys ir lietuviai s u zimieras Tautkus, Jonas Vilutis '.
— Bet jei mes visi t r y s plaukPažiūrėkime dabar į laikraš Mano teritorija yra ežeras prie
Čia pasilikčiau visada.
juos rugpiūcio 14 d. priims į g ^ o tautiniais šokiais ir daino- (po 50) ir Juozas Kapačinskas!
gilelės.
A
š
dabar
esu
vandens
tumėm laiveliu ir laivelis ap
čius, į pasaulines žinias. Mato
Bet kur tėvai?
noviciatą, esantį Gladings prie ; „ ^ šeštadienį, rugpiūcio 8 d., (44).
žolėse
ir
laukiu
kol
ešeriukas
virstų, kurią i š mudviejų gelbėme dvi dideles nelaisvės proble
Ir kur namai?
Marianapolio. P o t o dar aplan-! 2:30 vai. p. p. šoks "Vytis". SekNaujieji LŽS organai susi mas. Pirmiausia, kas darosi Af praplauks. Va! A š jau matau
tumei?
kys Worcesterio marijonus, at-1 m a dienį, rugpiūcio 9 4 , 9 vai. rinks pasitarimui rugsėjo mėn.
Oi, kaip Dabar iš miego pabudau,
ganistane? Ten rusų kariuome ešeriuką. ''Cfaomp"
— Abi gelbėčiau, — atsakė
Matau, kad aš nukeliavau
liks įvairius kitus reikalus i r j v a k . dainuos Lietuvos vyčių vidury, po vasaros atostogų.
nė jau baigia užgniaužti t o kraš skanu! Dabar lauksiu kito. A š Tik sapnuose...
ponas.
grįždamas sustos Kunigų Vie- \ choras. Trečiadienį, rugpiūcio Rinkimų komisija vadovybės
"Bom, bom!
to laisvę. Irane penkiasdešimt matau varlę.
— Tamsta negali i š čia išeiti
nybės ir Lietuvos Vyčių seimuo- \ •& d., 5 vai. p. p. ir 8:30 vai. vak. perėmimo ir pareigomis pasi amerikiečių buvo nelaisvėje, ne Chomp" Varlių kojos man la Tenai tolL..
mums
neprisipažinęs, — užsispy
se Scranton, Pa. Į Chicagą grįš g ^ g "Rambynas". Penktadienį, skirstymo iniciatyvą pavedė Al žinodami, kas galėjo kiekvienu bai patinka. Oi! Dabar mane
Lina Didžbalytė, VTU kl., rusiai tvirtino ponia d e StaeL
tik rugpiūcio pabaigoje.
rugpiūcio 14 d., 2:30 vai. p. p. girdui Pužauskui.
momentu jiems atsitikti Kiek gaudo dvidešimties svarų lyde
K. Donelaičio lit. m-la Abi i š karto jums nebūtų įma
x Kongr. Oardiss R. Ooffins pasirodys "Spindulio" tautinių
vieną dieną girdžiu ir skaitau ka. Man reikia nuo jos pabėg
noma išgelbėti, tai kurią tada i š
apie šias tragedijas. Tuo tarpu ti. A š jau matau, kur galiu
iš Ulinois liepos 9 d. išsiuntė į šokių šokėjai.
_____ ___, _. ^_
mūsų tamsta gelbėtumei?
,..,
T, -_ * Z
. . .
X Motiejus Tramauskas, d e - nieko nesurandu apie mūsų pa pasislėpti. Ten yra medis įkri į lietuvių krepšinio treniruotę.
— Ponia, — atsiliepė svečias,
g * ^ j f Į r Į
* * £ * ? * i X A ir
V. Klebai, K. ir V. v e l a n d 0 h £* a t ™TS7oL su vergtą Lietuvą. Man yra labai tęs į vandenį. Tik pora pėdų Vakarais mudu su tėveliu žai
nUVyk? į E u r O P S
iki
t
ų
medžių...
*'Chomp!"
"Su
— a š manau, kad tamsta apie
^
^ Laiške
£ 1rašė,^kad,- j d^ V.,^^•^* *ų * s t u d i j u ^ a i t e , ° vyks-!
* f " **«*«•
M 94 metų ir svarbi jos padėtis. Lietuvos
džiame šachmatais.
hnimą.
,
. D r"**»
a d e d ^ n e V eikti Gaidaug ką išmanai, tai i r plaukti
diev!"
Skuodis dėl bado streiko mirtų, ^ ^ Paryžiuje, dar iš A u s t r i - 1 " « Į £ n < < D r a
' t M . nelaisvė pasauliui nėra viena iš
Sekmadieniais mūsų visa šei moki.
šiandieninių problemų, todėl ne
Tomas Mereckis, ma važiuoja į bažnyčią, žiemos
butu laikoma baisiu Sovietų nu- j o s a t s i u n t ė "Draugo" redakci- L ^ k u r i s ^
* met
!
stebi ir nemėgina padėti, nes
sikaltimu". Ji prašė tuojau pa- 1 a į sveikinimus Vacvs Kleiza
' i , . • _,
^Per Sekmines apkaišo duris
Lemonto "Maironio" lit. m-los popiečiais čiuožiame ant ežero.
U-M ir ei ~v ;> i~v •• \ T- H
sveijammus. v<M-y» nacija. m a n e ]3LT^e
- j ^ mano, kad nėra vilties mažam
l r <Įaug į^ų
Kartais
važiuojame
kitur
ar
į
berželiais,
taip pat vartus, net ir
mokinys, "Gintaro šalis"
leisti V. Skuodj * kalėjimo. Lie-; a t s tovauja Pas. Lietuvių Bend-1 d ė _ , , mafa auka ir iei kraštui, kuris jau keturiasde
svečius.
kambarius jais papuošia.
£
reikėtų padėkoti kon- ; ^ e n ė s valdybai Europos ben Dievas duoe ^ š k T U e S šimt metų neturi laisvės. Jei
=
Mano tėveliai nupirko man
(Tryškiai).
kiti negali mums padėti, mes,
gresmenei Colhns uz sią inicia- d r u 0 m e n i ų pirmininkų ir valdy- ^ i f e i a u
h m atsiusiu dauraudoną gitarą, dabar a š mo
tyvą paskambinant ar parašant! b u s u s i r m k i m e ir dalyvauja stu- ^J* N u S r d u s a č i r u ž au- Lietuvos vaikai, turime kaip
kaus muzikos.
ŽODŽIAI RETI, BET
padekos laišką.
|^
^ ^
^ e n r a š č i o v e r t i n i . nors tą problemą iškelti pasau
s a v a i t ė j e , o dr. K. Keblys į
Romas Alderdice,
liui ir jam pasakyti, k a d ir
LIETUVIŠKI
X Kun. Vytautas Bagdanavi- į i r I * * ^ v - Keblienė skaitys pa-' mą.
mums
reikia
pagalbos.
eras atnašaus šv. Mišias Ateiti- į skaitą ir savo kūrybą,
x "Krivolė'% Vakarų Euro
Hamiltono "Vysk. M. Valan
molakis — kas užgriuvusiomis,
ninku namų gegužinę pradedant į x Ingrida Bublienė, JAV L B pos lietuvių sielovados žurnalas,
Laisvė yra brangi, ji labai ar
čiaus'* lit. m-los mokinys, užtinusiomis akimis: Molaki, kur ei
10:30 vai. r., sekmadienį, De An- Į Kultūros tarybos pirmininkė i š nr. 2, pasiekė mūsų redakciją. tima mums, nes be j o s tauta
Kanada, 'Mūsų kūryba" ni?
. _ . _ . . .ir. Į- cigveiando.
- - ir Aušrelė I M u J : Žurnale paminėta vysk. Antano gali išnykti, stebint įvykius kas
dreis koplyčioje. Skaitymus
molaSirdis — kas viską valgo:
GIMTADIENIO DOVANA
giesmes praves J. Pohkaitis,, j ^ g chicagos dalyvaus Atei-! rėksnio amžiaus ir kunigystės darosi Lietuvoje. Kai kurie
Ana molaširdė, ar akėtas, ar duo
vargonais gros A. Prap-iolenytė. t i e s kongrese su pranešimais K a k t y s TO pasakytais pamoks- žmonės manęs klausia, kur yra
bėtas — viską ėd.
Žiemą,
mes
visi
trys
važiavo
ŠEŠTADIENIO RYTAS
X Dr. M. Kampelman, ameri- ateitininkų sendraugių svarsty-, l a i s sveikinimais ir iškilmėmis tas kraštas, kai sužino, kad esu
molikuotas — dėmėtai margas:
me į krautuves. A š labai lau
Molikuoto
žąsino plunksnos į ketu
kiau
savo
gimtadienio.
Mama
kiečių delegacijos pirmininkas • W , A , b i ^ . k ^ ^ . , 7 l U - I įvairiose vietovėse. Žurnalą re- lietuvaitė. Jiems paaiškinu, bet
"Aš negaliu važiuoti į lietuvis,
tmė kultura
po
poros
dienų
jie
vėl
nebežino
rias
dalis
suskeldėjusios.
Madride, gavės iškarpą "Drau- i
" \ ^ t m i n k a i . Ši-idaguoja kun. Br. liubinas. S i s
ką mokyklą" — sako Vytukas. norėjo pažiūrėti, kokie žaislai
„
.
.
. • *
, , „ : tema yra pagrindine ankstyvos nr. turi 40 psl. ir Bpalvotus vir — pamiršta.
moterynė — žmona: Anas jauną
go"
vedamojo
apiekalbą
j o pasakytą
j . _ _ . V * rugsėjo
.Z. B6,___i_
"Aš sergu tymais. Mana galva man patinka. Kai norėjome
35 tautų
posėdy
dėl So- Į| _\__
sefanadjema
popie- šelius.
Mes lietuviai, gyvendami Ame svaigsta, pilvas skauda, kairė grįžti namo, mūsų mašina ne ėmė moterynę.
vietų Sąjungos neteisybių ir ne-! « • S * T*y***
J " * *
mūdraut! — būti narsiam, drą
X Moterų rekolekcijomis, ku rikoje, turim stengtis, k a d pa koja sulūžo. Mane šaltis kre veikė. Gerai, kad kitą dieną
leistinų veiksmų, vedamojo au- \ P ° ^ ° . kuriame kalbės prof. rios įvyks lapkričio 6-8 d. Ce- saulis pastebėtų Lietuvą. Jei iš čia, temperatūros šimtas dešimt buvo mano gimtadienis ir aš siam, rodyti savo gyvumą, žvalumą:
toriui kun. J. Prunskiui atsiuntė, K***** Skrupskehs, tema bus nacle vienuolyno patalpose, rū kelsime stipriai dabartinę Lie laipsnių". Tuomet išgirdo tėve gavau dovanų pinigų. Už tuos Aš mūdraut mūdrausiu, tu kitos ne
atsfaru
S UngU
padėką, pažymėdamas, kad jis | n a f T ^ j a ^ a
^
pinasi Aldona Prapuolenytė, Ja tuvos padėtį, gal galės jie mums lio balsą. "Ką t u sakei, tėve pinigus mes sutaisėme mašiną. gausi, rudenio sulaukęs, vėl pas ma
posėdžiuose.
ne sugrįši.
pasirūpins, j o g t a s straipsnis
nina Rėklaitienė ir Vida Tijū- padėti. Nors lietuviai demons li?" — "Klebonas ruošia para
Tomas Tiknius, 4 sk.
X i. Jad viržiui, gyv. Brighton nėlienė.
būtų išverstas į anglų kalbą.
truoja ir kitokiais būdais vei pijos "bazarą". šiandien nėra
PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI
kia, bet vistiek stipriai nepa pamokų mokykloje" —paaiški
Dariaus Girėno l i t m-la
^
,y u * r, m •
I P a r k e - Masonic Ugoninėje buvo
X Ona Dambrauskas, Chica- veikia, kad žmones klausytų. Jei
Vaikų kaip pupų, o duonos nė
x ««Vrfte», Vytauto Beliajaus ^ „ j , , g^^ „ ^ operacija,
no tėvelis. "Ar mes galim va
ATOSTOGOS
go,
DL,
pratesdama
"Draugo"
plutos.
visi kartu stengsimės, gal vieną
redaguojama ir I e š m a s žur- L ^ B - ą ^ R N e m i c k o prBŠūnalas apie tautinius šokius, pa rimas, pamažu sveiksta, bet tu prenumeratą, paaukojo ir 8 doL kartą galėsime mūsų problemą žiuoti žuvauti?" — pagaliau pa Praeitą vasarą a š mašina va
siekė "Draugo" redakciją. Tai rės ligoninėje ir namie ilgokai Elena Druski5, Palos Park, UI., išspręsti. Aš dabar esu laisva, klausė vaikas.
Kad neturtingas, tai ir kvailas.
žiavau į Michiganą. Kartu va
seniausias toks žurnalas Ameri gydytis. Juo rūpinasi žmona — 5 dol. Aleksas Spirikaitis, labai laisvę branginu, todėl kuo
Mikas Petrušis,
žiavo mano broliukai, šunelis
koje, pradėtas leisti 1942 m. Angelė ir duktė su žentu Lidija Cleveland, Obio, — 2 dol. Vi greičiausiai noriu matyti laisvą
•"Sodžių sužeisi, žodžiu ir pagydysi.
Los Angeles lit. m-los mokinys, Pilkis, močiutė ir senelis.. Man
Šiame numeryje daugiausia vie ir dr. M. Griauzdės.
siems ačiū.
savo tėvynę.
labai patiko plaukioti ežere ir
"Saulutė"
tos skirta bulgarų šokiams, pa
Kol su kvailiu susikalbėsi, su pro
žaisti
smėlyje. Michigane išbu
x JAV L B Oape God apy
X Gintaro vasarvietėje, Union
pročiams, valgiams ir pan.
Eglė BaKrašaityte,
tingu
du darbu padarysi.
MANO SAVATTll
vau dvi savaites.
Pier, Mich., šiuo metu atosto linkės valdyba per savo ižd. Ire
Detroito "Žiburio" aukšt. lit.
Pirmadienį, antradienį, trečia
X "Ateities^ 2odžk> ir Muzi gauja didelis būrys lietuvių, ną Jansoniene atsiuntė 20 dol.
Laima PauHūtė,
Duona ne per vėją atėjo.
m-los
mokinė,
**JHburio
aiiką
su
prierašu:
"Valdyba
lin
dienį,
ketvirtadieni ir penkta
kos vakarui bilietai po 6. 5 ir 4 tarp jų A. Jesmantienė su duk
Dariaus-Girėno lit. m-la
Spinduliai"
dienį mano sesutės ir a š eina
dol. gaunami Vaznelių "Gifts In ra, prof. P. Jonikas su žmona, ki ir toliau taip plačiai garsinti
Jei peršokai per arklį, tai šok ir
me į anglų mokyklą.
Gudauskienė, Mikėnienė, Bendruomenės darbus lietuvy
ternational". Tel. 471-1424. Užsi St.
TARP DVIEJŲ MOTERŲ
ATOSTOGOS
per jo uodegą.
Ketvirtadieniais mano klasė
tikrinkime geras vietas. Užsi Liškūnai, dr. Kudirka su šeima, bės baruose". Ačiū už para
Mano
praėjusios
vasaros
ato
mą
ir
lietuviškos
spaudos
verti
PROSŲ TILTAI
eina
čiuožti. Pertraukos metu
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išvažiavau į kaimą. Ten aš bu
Binderiai, Dauparai, Rumšai, I Park, DL, atsiuntė 15 doL s u
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Futt. Shecn
vanų paskirstymas. Maloniai Į muose Los Angeles.
buvo labai sunkios, nes reikėjo
teL 434-9655 arba 737-1717.
1971 m. Turkija užmezgė di daug dirbti. Po tų dviejų savai
_ Britanijos antverattetai iki
(sk.). kviečiame visus lietuvius daly
vauti. Savo dalyvavimu parem- plomatinius santykius su komu čių aš turėjau labai daug nau1984 m. turi sumažinti bent
y BrW«epoTtr< rr*fror»nni rpi- site draugijos užsimojimus lie nistine Kinija, nutraukdama ry jų draugų. Buvo labai sma10,000 studentų skaičių, nes vy
kaling-. virpja f kalbanti lietu tuviškai šalpai. Kas galite at šius su Taivanu.
riausybė mažina stipendijoms
viška: ar angliškai). Skambinti sineškite savo kėdes.
IJ).D.
1980 m. uraganas AUen pa
Kai grįžau namo, liko tik
lėšas. Dabartiniu metu studi
GndHnai telef. 326-2761. (sk.)
PifSė Rima Stroputė. VIF kl.
(pr.) lietė Jamaiką, ir žuvo 60 žmonių. viena savaitė iki mokslo metų
juoja apie 300,000.
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