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BIUDŽETAS, MOKESČIAI
TAPO ĮSTATYMAIS

— AP ir NBC viešosios opini
jos tyrimai parodė, kad 64 nuoš.
Prezidentas pasirašė svarbius įstatymus
amerikiečių nepritaria aerodromų
(Tgainys)
vienuolyne, kol saleziečiai, įsitiki
kontrolierių streikui ir pritaria
Santa Barbara. — Ketvirtadie-. prezidentu Brežnevu, tačiau pirTaigi buvo netikrų "Tiesos" nę jo netinkamumu, mandagiai
vyriausybei, kuri juos atleidžia iš rų prezidentas Reaganas savo m a vyriausybė turi išdirbti stra
korespondentų, netikru Valstybi iš vienuolyno išprašė, —tai pri
darbo.
dvare "Rancho del Cielo", neto teginių ginklų apribojimo planus.
nės leidyklos prenumeratos rin pažįsta ir jis pats minėtoje knyge
—
New
Yorko
teismas
nubau
li Santa Barbara, Kalifornijoje Prezidentas pasakė, kad Sovie
kėjų, netikrų revizorių... O ar ne lėje. Jeigu vienuoliai būtų taip
dė
4
buvusius
kongreso
narius
3
pasirašė du istorinius įstatymus: tų Sąjunga išvystė didžiausią ap
buvo netikrų vienuolių, aukų rin masiškai elgetavę, kaip Jauniškis
— 6 metų kalėjimo bausmėmis ir ateinančių metų vyriausybės biu siginklavimo tempą. Tiek ginklų
kėjų vienuolynams? Buvo ir to rašo, tada ir "Vagos" atstovui ne
piniginėmis baudomis už kyšių džetą ir pajamų mokesčių įstaty Maskvai nereikia vien tik gyny
kių. Kun. Kidykas, 1928 m. buvęs būtų reikalo remtis gandais "kaž
skandalą "Abscam".
mą. Šie įstatymai, pasakė prezi bos tikslams. Dabar sovietai rodo
Kauno jėzuitų gimnazijos bendra kas", "kažkur" esą sakes, pasakodentas, pasuka atgal beveik pu savo nepasitenkinimą, kad Ameri
—
Valstybės
sekretoriaus
pa
bučio vedėju, pasakojo, jog tų m e  tjęs, bet būtų ir šiandien dar dau
sės šimtmečio valstybės įkelia. Su ka nenori leistis pralenkiama.
dėjėjas
James
Buckley
važinėja
tų žiemą, vieną vakarą, į Utenos gybė gyvų liudininkų, kurie tai
šiais
įstatymais pasibaigia nesus Jie nori pasiekti dominavimo, kad
po Pietryčių Azijos kraštus, kur
kleboniją atėjo sutanuotas jau būtų matę ir žinoję, o dabar net
svarstomi Azijos saugumo reika tabdomas vyriausybės biurokrati galėtų pasakyti laisvajam pasau
Saldutiškio
nuolis ir prisitatė esąs iš Kauno patys artimiausieji
jos augimas, pasibaigia federali liui : pasiduokite arba mirkite.
lai.
jėzuitų gimnazijos — atvykęs au gyventojai nieko apie tai nežino
nės vyriausybės lėšų švaistymas Šito mes jiems neleisime, pasakė
—
Šiaurės
jūroje
nukrito
heli
kų rinkti. To jaunuolio elgesys ir arba —tiksliau — gerai žino,
ir
nepaprastas apkrovimas mo Reaganas.
kopteris su naftos gręžinių dar
ne pagal jo figūrą sutana pasiro kad tokių dalykų nebuvo, kad "ei
kesčiais.
Dabar tik reikia tuos
bininkais. Devyni žuvo, 4 laiko
Prezidentas nurodė, kad sovie
dė klebonui įtartina, ir jis, pali getaujantieji vienuoliai" tai že
mi dingusiais. Jie visi buvo britai, įstatymus įgyvendinti, pasakė pre tai neseniai išleido daugiau 100
kęs svečią su vikaru, nuėjo į kitą į mos doros žmogaus svaičiojimai
zidentas. Savo parašui ant įstaty mil. dol. Europoje vien propa
dirbę Amoco bendrovei.
kambarį ir patelefonavo į Kauną jo akla neapykanta vienuoliams,
— Gvatemaloje policija apsu mų padėti prezidentas panaudojo gandai prieš neutroninę bombą.
"Vagos" atstovas bandė nu
kun. Kipui. Sužinojęs, kad nei tą
po komunistų sukilėlių slėptuvę. 24 plunksnas, kurios bus išdalin Europos pacifistai dirba Sovietų
dieną, nei kada nors anksčiau nie ginčyti mano tvirtinimą, kad
Apsuptieji gynėsi, nušovė savo tos kongreso nariams, šio įstaty Sąjungos propagandai, nors jie
kas aukų rinkti nebuvo siunčia vienuolyną prievarta niekas ne
laikomą įkaitą, amerikietį biznie mo rėmėjams. Naujasis mokesčių užmiršta, kad strateginiai bran
mas, klebonas iškvietė policiją, varomas ir prievarta padaryti jža
rių, kurį pagrobė pernai gruodžio įstatymas buvo dviejų colių storu duoliniai ginklai jau seniai Euro
kuri tą netikrą vienuoli areštavo. dai negalioja. Argumentavo, jog
7 d. Susišaudyme su policija žu mo, o valstybės biudžetas — be poje dislokuoti Varšuvos pakto
Paaiškėjo, jog jis, prieš kiek Misiūną, baigusį 7 klases, buvo
veik pėdos storumo.
vo penki teroristai.
valstybių ir Nato.
laiko atvykęs į Kauną, užėjo i jė pasišaukęs T. Kipas ir paklausęs
— Amerika pashmtė į Hondū Vyriausybės biudžeto suma
zuitų namus ir sakėsi norįs stoti į ar tebenori stoti į vienuolyną, ir
rą 21 kariuomenės specialistą, yra 35.2 biL dol. mažesnė, negu
vienuolyną. Padirbėjęs kurį laiką jeigu būtų pasakęs, jog nenorįs
Sovietai pakvietė
kurie treniruos honduriečius.
projektuota buvusio prezidento
prie kiemo valymo darbų, minė tada būtų nebeleidę jam mokytis
— Italijoje buvo suimti ketu Carterio. Mokesčių įstatymas per
Lenkijos vadus
tas kandidatas, vieną dieną pasiė gimnazijoje. Galimas
dalykas
ri spaustuvininkai, kurie gamino ateinančius 33 mėnesius suma
mė vieno brolio vienuolio sutaną kad taip galvojo Misiūnas. Bet
Varšuva. — Lenkijos radijas
padirbtus dolerius, keliautojų če žins amerikiečių pajamų mokes
ir iškeliavo aukų rinkti, tik ne vie man nežinomas nė vienas atvejis,
patvirtino,
kad šiomis dienomis
kius ir kitus vertybių popierius čius 25 nuoš.
nuolynui, bet sau. Kas garantuos, kad kuris nors mokinys būtų buLenkijos
komunistų
partijos va
Konfiskuota įvairių banknotų 1 įstatymai planuoja
sumažinti
kad tik jis vienas toks buvo ir kad j ves pašalintas iš gimnazijos vien
federalinės valdžios išlaidas įvai das Kania ir premjeras JeruzelsPopiežius Jonas Paulius II-sis ligoninėje aplankė jauną pacientę Francescą mil. dol. vertės.
Utenos klebonija buvo vienintė-Įuž tai, kad jis negali užsimokėti Pači, kuri, bandydama pamatyti ligoninėje esantį poptež% buvo sužeista
— Libija
pasiūlė
Libanui rioms programoms, kurių dalis iš kis vyks į Sovietų Sąjungą pasilė vieta, į kurią jis buvo užėjęs? Į "ž mokslą. O jeigu ir būtų buvę automobilio nelaimėje. Popiežius buvo išleistas is ligoninės po trijų mėnesių priešlėktuvinės gynybos sistemą, silaikė net nuo prezidento Frank-I matyti su prezidentu Brežnevu
Taigi tik tokių apsimetėlių "elge- Į taip, kaip galvojo Misiūnas, tai gydymo. Jis kelias dienas pabus Vatikane, o po to išvyks ilgesnio poilsio kuri kainuotų apie 2 bil. dol. Tek
lino Roosevelto dienų. Kai kurių Lenkų vadus pakvietė sovietų ko
taujančių vienuolių"
pasitaikė! argi šitai galima laikyti prievar j kalnus.
tų paruošti apie 3,500 karių nau programų vykdymas bus iš fede munistų partijos centro komite
prieškarinėje Lietuvoje, o apie ta? Argi Misiūnas toliau nebūtų
doti modernias priešlėktuvines ra ralinės vyriausybės perduotas at tas.
tikrus elgetaujančius
vienuolius galėjęs žmoniškai gyventi? Sep
Sovietų žinių agentūra, paskelb
ketas ir radaro įrengimus.
skirų valstijų valdžioms.
niekas nieko nežino. 'Elgetau tynias klases baigęs, jis būtų ga
dama
apie lenkų pakvietimą, pa
— Iš Floridos į Puerto Ricą
Pasirašęs įstatymus, preziden
jantieji vienuoliai"
—> grynas Įėjęs pradinėje mokykloje moky
bus perkelti 800 Haiti pabėgėlių. tas Reaganas kalbėjosi su repor skelbė ir apie naujus kariuome
Jauniškio išsigalvojimas. Jis aiš- I tojauti.
Pirmasis transportas, — 125 as teriais, Jis pripažino, kad ateity nės manevrus, kurie įvyks Baltgukiaušiai meluoja, rašydamas, esą | Baigdamas "Vagos" atstovas
menys jau atvežti į Fort Allen je jis numato susitikti su sovietų dijoje rugsėjo 4 — 12 dienomis ir
Saldutiškyje jis pats buvęs siun- \ padarė išvadą, esą Jauniškis taik
Baltijos karinėje apygardoje.
stovyklą.
čiamas elgetauti: Jauniškis vie liai pavaizdavęs aprašomus as
Lenkijos žinių agentūra PAP
— Žemės ūkio departamentas
nuoliu niekada nebuvo, o tik trum menis.
skelbia,
kad šalia maisto produk
paskelbė, kad šiemet Amerikoje
Erdvėlaivis vel
tų stokos, kilo trūkumai Lenkijos
pą laiką kaip kandidatas gyveno
(Bus daugiau)
Katalikų Bažnyčios mi turi aiškų nusistatymą ir sociali laukiama labai gero kukurūzų
artėja
prie
Saturno
transporto
sistemoje. Autobusams
derliaus.
Tas
gali
numušti
paša
sija Lenkijoje dabartiniais lai nės evoliucijos atžvilgiu. Kaip tik
ir
tramvajams
trūksta dalių, ba
kais nėra pasikeitusi: kaip praei todėl Bažnyčia Lenkijoje, ištiki rų kainas ir atpiginti mėsą.
Washingtonas. — Mokslinin
terijų,
padangų,
alyvos. Jau šiuo
— Paskelbta, jog atidėtas Kini kai nekantriai laukia rugpiūčio
tyje taip ir dabar, ganytojinė veik ma velionio kardinolo Višinskio
metu
teko
iš
apyvartos
išimti
la yra esminis Lenkijos Bažny pamokymam, kviečia krašto gy jos generalinio štabo viršininko 25 d., kada erdvėlaivis "Voyager
čios uždavinys. Tai pažymėjo su ventojus būti santūriais, kant pavaduotojo vizitas Washingto- 2" priartės prie Saturno planetos. 3,200 autobusų. Miestuose buvo
Zambijos studentai
čių — apie 830 — apaštalauja sitikime su laikraštininkais Ro riais, gerai žinodama, jog bend ne. JAV vyriausybė dar svars Ją aplankė pemai lapkričio mėn. panaikintas kai kurių gatvių ap
Afrikiečiai krikščionys studen Šiaurės, Centro ir Pietų Ameri moje naujasis Lenkijos Bažny ruomeninė santarvė krašto vidi tanti, kuriuos ginklus parduoti "Voyager 1", tačiau šis susitiki tarnavimas. Žmonės važinėja sutai Zambijoje nutarė dar viene- koje, apie 230 Azijoje, likusieji čios primas arkivyskupas Glemp. nė taika yra aukščiausias gėris. Kinijai ir kurių — neparduoti.
Mas bus 14,000 mylių arčiau pla sikimšę, nes kursuoja mažiau au
riem metam pratęsti praėjusiais Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje Bažnyčia Lenkijoje, pažymėjo ar Tik santarvės ir taikos sąlygose
— Irano prezidentas Rajai sa netos ir filmuos ją iš kitos pozi tobusų, kurių laukia ilgos eilės.
metais plačiu mastu pradėtąją ir Australijoje, kur misijų stotyse kivyskupas, trokšta tarnauti žmo lenkų tauta bus pajėgi susikurti vo laiške Prancūzijos preziden- cijos. Po perskridimo erdvėlaivis |
Rytų Vokietija
akciją už bendruomeninio gyve dirba 18-ka italų saleziečių. Ita gui, visiem žmonėm, neatsižvel sau geresnę ateitį ir įveikti dabar-1 tui Mitterrandui
stebisi, kad bus pasiųstas į Urano apylinkes, Į
nimo atsinaujinimą tikėjimo švie lai saleziečiai siekia dabar išplės giant į tai, ar jie yra tikintys ai tinius sunkumus. Skelbdama žmo! prancūzas jį pasveikino su išrin- kur jis bus 1986 sausio mėn. Jei
paminėjo sukaktį
soje. Šios akcijos rėmuose, Zam ti misijinę veiklą Madagaskare, netikintys — ateistai. Bažnyčior lėm Kristaus Evangeliją, toliau Į kimu, tačiau davė politinį prie- aparatai veiks, erdvėlaivis toliau
Berlynas. —Rytų Vokietija sa
bijos katalikai
studentai
taip kur iš bendro maždaug devynių tikslas yra, kaip parašyta Šven
albėjo arkivyskupas Glemp, Baž- globstį Irano priešui Bani Sadrui. skris į Neptūną, kuri pasieks 1989
vo
"gėdos sienos" 20 metų sukak
gelbėti žmonir \yčia ugdo moralines vertybes, Rajai kritikavo Prancūzijos gink m.
pat ir šiais metais, darbuojasi fi milijonų gyventojų skaičiaus yra' tajame Rašte,
tį
paminėjo,
kaip didžiulį komu
zinių ir protinių ligoninių bei in net keturi milijonai jaunimo žki sielas. Bažnyčia, tačiau, toliai >rofesinę etiką, nes socialinė ne- lų pardavimą Irakui. Prez. Rajai
nizmo
laimėjimą.
Įvyko kariuo
Kas klaidina
validų labui, kovoja prieš abor keturiolikos metų amžiaus. Sale- į pažymėjo arkivyskupas Glemp varka, nemoralumas, etikos sto- visai nemini to, kad Prancūzija
menės paradas, partijos vadai
tą ir nemoralumą
aukštosiose; ziečiai vienuoliai, kaip žinoma,
a visada sukelia žmonių bend- neseniai pardavė Iranui du nau
lėktuvų pilotus?
kalbėjo apie sienos nuopelnus iš
krašto mokyklose, rūpinasi dvasi ypač darbuojasi jaunimo auklė•nomenei didelius pavojus. Kiek jus karo laivus.
i vienuolijų vyriausiųjų vadovų su
Los Angeles. —Keleivinių lėk saugant Europoje taiką. Vokiečių
— Vakarų Berlyne, minint ko
nių pašaukimų ugdymu, siekiant. jimo srityje.
:ai liečia Valstybės ir Bažnyčios
partijos vadas Honeckeris pabrė
į važiavimas, kurio darbai telksi*
antykius Lenkijoje, arkivyskupas munistų pastatytos sienos 20 me tuvų lakūnai praneša, kad jiems
kunigų eiles papildyti vietinės
šeimų tema Meksikoj
žė,
kad Berlyno siena yra siena
1 aplink temą: "Vienuoliai Itali
Glemp pažymėjo, kad veikiant tų sukaktį, naktį nežinomi sienos artinantis prie aerodromų, daž
kilmės dvasininikais. Šiai akcijai
prieš
fašizmą, prieš imperializ
Meksikos sostinėje įvyko kata i1 jos Bažnyčioje už naują visuome arpusavio pagarbos dvasioje vi- priešai pastatė mūrinę sieną ant nai tenka gauti per radiją klai
finansuoti reikiamas lėšas renka
likų sąjūdžio "Šeima — tikėjimo ninę santvarką".
dingas informacijas. Tokių radijo mą.
•ada galima atsidkti patenkina- sovietų Aeroflot, įstaigos durų.
patys studentai.
Korespondentai rašo, kad dau
auklėtoja" IV—sis visuotinis susi
San Francisco aerodrome instrukcijų lakūnai pastebėjo prie
Katalikybė Gvinėjoje
nų rezultatų.
Arkivyskupas
M. Teresė Egipte
gelis
vokiečių šiame parade atro
rinkimas. Jo dalyviai svarstė ak
visų didesnių aerodromų. įtaria
Grupės pasauliečių apaštalavi Glemp baigdamas pažymėjo, jog specialūs inspektoriai tikrina ke
Žmonių meilės apaštale Moti tualiausias socialines, ganytoji- įmo veiklos dėka, tolimame Papu.' 'enkai yra dėkingi visiem kraš leivius, ieškodami uždraustų iš ma, kad klaidinančias instrukci dė nejaukiai, lyg gėdijosi savo
na Teresė iš Kalkutos šiomis die nes, teologijes ir religinio auklė i— Naujosios Gvinėjos krašte tam, ypač tarptautinėm katalikų vežti vaisių, kuriuos Kalifornijo jas siunčia streikuojantieji kont valdžios pasakojimų. Visi žino,
rolieriai. Nėra įrodymų, kad jie kad siena buvo statyta sustabdy
nomis lankėsi Vakarų Berlyne, jimo problemas.
kalnuotųjų sričių gyventojų tar- organizacijom, kurios suteikia pa je užpuolė Viduržemio jūros mu
si n u o komunizmo "laimėjimų"
kur buvo iškilmingai priimta
Afrikos asamblėja
,pe vis gyviau ir stipriau reiškias' galbą dabartiniame sunkios eko selės,*padariusios žemės ūkio plan taip daro, tačiau jų argumentus bėgančius piliečius.
miesto burmistro ir pasirašė sa
nominės padėties laikotarpyje tacijoms ir sodams didelių nuos. sustiprintų bet koks nelaimingas
sostinėje Nairobyje vy- | katalikiškas tikėjimas. Pagal tu Užsienio katalikų lenkam teikia
Vakarų Berlyne prie sienos įvy
vivaldybės aukso knygoje. Reikia ko Kenijos
tolių,
i atsitikimas aerodromuose. TuoIV-oji visos Afrikos Bažnyčių rimus duomenis, vietos gyven
ko
maldos už 71 vokietį, žuvusi
ma pagalba yra vyskupijose tie
kovoti už tai, pažymėjo Motina visuotinė asamblėja, kurioje daly tojų
Sovietų
"Novosti" žinių met jie galėtų dar stipriau įrodidalyvavimas
pamaldose
bebėgant
iš Rytų.
Teresė, kad visame pasaulyje vi vavo apie penki šimtai delegatų, pastaruoju laiku pasiekė nepaprar sioginiai išdalinama pagal porei agentūros komentatorius Vladi- nėti, kad be jų — aerodromai ne
kį. Naujasis Lenkijos katalikų mir Aleksejev rašo, kad Sovietų saugus.
siems būtų užtikrintos žmogaus atstovaujančių
daugiau negu tai aukštą procentą. Taip pat laKALENDORIUS
Bažnyčios
primas šiomis dieno Sąjunga gali imtis neutrono bom
vertos gyvenimo sąlygos, kad visi šimtui Afrikos
protestantiškų bai didelis skaičius tikinčiųjų primis Romoje buvo susitikęs su po bų gamybos, atsiliepdama į JAV
pakankamai turėtų k u o pasimai Bažnyčių. Asamblėjoje yra svars-jima Sakramentus.
— Jugoslavijoje dar 11 albanų
Rugpiūčio 15 d.: Žolinės. TarPasauliečių
piežium Jonu Paulium II-uoju. bombų gaminimą.
tinti ir apsirengti.
gavo kalėjimo bausmes iki 11 me- |cizijus, Limbanija, Utenis, Rugilė.
tomi Afrikos evangelizacijos klau- apaštalavimo sąjūdyje Papua —
Po susitikimo su Popiežium, arki
Motina Teresė lankėsi Egipte, simai, įvairios problemos, susiju- Naujoje
— Washingtono valstijos M t tų už neramumų kėlimą Kosovo
Rugpiūčio 16 d.: Rokas, Šerė
Gvinėjoje
dalyvauja
vyskupas
išreiškė viltį, kad atei St Helens ugnikalnis vėl paleido provincijoje.
kur šiomis dienomis ji atidarė du šios su žmogaus teisių ir gerovės ypaš daug vietos jaunimo, kuris,
ną, Butvydas, Alvitą.
jos įsteigtos seserų vienuolijos na ugdymu Afrikoje, žemės ūkio bendradarbiaudamas su bažnyti- nančiais metais šventasis Tėvas tirštą garų ir pelenų debesį. Išsi
— Taivano karo aviacijos ma
Rugpiūčio -17 d.: Jacintas, Filimus beturčių ir apleistųjų globai. vystymu, moralinių vertybių ap- ne vadovybe, be tiesioginio apaš- galės vėl apsilankyti Lenkijoje.
veržimą palydėjo nedidelis žemės joras, kuris pabėgo į Kiniją, gavo pė, Saulenis, Sigita.
Italai saleziečiai
drebėjimas.
apie 400,000 dol. premiją ir butalavimo darbo, rengia bendrus
Saulė teka 5:57, leidžiasi 7:52.
saugojimu jaunimo tarpe.
—
Britanijos
premjerė
paskelvo
priimtas į Kinijos aviaciją. Jis
maldos
susitikimus,
kuriuose
yra
įvairiuose pašalio misijų kraš
— Mi&ų gaisrai Kalifornijos
Italijos vienuoliai
ORAS
aiškinamas Šventasis Raštas. To- šiaurėje ir Oregone sunaikino , bė 285 mil. dol. planą kovoti pasirodė televizijoje jau Kinijos)
tuose dabartiniu
metu dirba
Debesuota, gali lyti, tempera1.234 italai saleziečiai misifonieSpalio mėnesį Romoje yra r e n - k i e susitikimai yra paįvairinami 21,000 akrų miško, sudegino 21 i prieš nedarbą. Programa padės uniformoje ir pareiškė: "Aš laimingai sugrįžau į tėvynę".
I tūra dieną 80 L, naktj 60 L
i jaunuoliams gauti darbų.
riai. Daugiausiai italų salezie- giamas Italijos vyrų ir moterų religinėmis giesmėmis.
pastatą.
/ /
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas
siusti: 6522 So. Rockwell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852

ĮVERTINIMAS IR P A D Ė K A
Per dvidešimt penkis Dai- p i r m i n i n k a s
dr.
Adolfas
navos stovyklos gyvavimo Darnusis ir jo žmona Jadmetus, tūkstančiai lietuviško vyga. įvertindami jų idealisjaunimo jos prieglobstyje sto- tinį darbą, moksleiviai ateivyklaudami augo ir brendo ^ „ 1 ^ š į ų m e t ų
vasaros
kūrybingoje
l i e t u v i š k o stovykloje jiems išreiškė nuo Savaitgalio svečiai stebi pasirodymus moksleivių ateitininkų stovykloje, Dainavoje.
Nuot. J . Urbono
sąmoningumo ir krikščioniš širdžią padėką. Žemiau de
kumo
dvasioje.
Visa
tai
dame Moksleivių Ateitininkų
įmanoma tik pasiaukojančių
Vakarinę programą,
kuri tu protu. Štai jo glaustų minčių
centro valdybos, šių metų port F o r d S h o p p i n g Center
idealistų ir nenuilstančių dar
7353 So. Cicero Ave. (312)— seks po t r u m p o premijų įtei- paskutiniai sakiniai: "Džiau
moksleivių stovyklos vadovybuotojų dėka. Vienas iš dau
581-5300, O a k L a w n Towei kimo "Ateities" jauniesiems giuosi, kad ir stovykloje dau
_
_
bės
ir
stovyklautojų
padėką,
o
giausiai Dainavai nusipelniu
I n n , 9333 S. Cicero Ave., Oak laureatams,
ruošia
Darius g u m a s iš jūsų stengėtės patys
sių asmenų y r a b ū v į jos t a i p pat ir dr. A. Damušio ir į ^ n "(312)—425-7800
Lapinskas. J a m vieno titulo galvoti, o ne kitus pamėgdžio
administratorus ir Tarybos Poruos laišką.
per mažai. J i s ir kompozi ti. Linkiu jums visiems užaugti
torius, ir dirigentas, ir režisie puikiais lietuviais vyrais ir pui
SENDRAUGIŲ
rius, ir a k o m p a n i a t o r i u s . Bet kiomis lietuvėmis moterimis ir
Brangieji Dr A Dūmai ir p.J«4vva<LĮ S K Y L A IR
svarbiausia, jis yra kūrėjas — savo gyvenimu liudyti KrisyJ
SUSIRINKIMAS
menininkas. Ar tekstas ar tų".
"Doinova Toi jūsų Q"imdu+Q5;ou^in+Qs kūd.kis.
Reikia manyti, k a d redak
L i e p o s 26 d. Los Angeles muzika, j i s ją visuomet per
torė
sąmoningai j a u net tre
duoda
savitu,
nauju,
origina
skyriaus
a t e i t i n i n k a i send
Jūs H rapcstiu, darbu .raukomai , W o į
čiame
puslapy įdėjo Ateitinin
r a u g i a i iš m i e s t o ir apylinkių liu, taigi, netrafaretišku bet
t r a u k ė į p i e t u s , k u r dr. Ričar kūrybingu būdu. J u s l ė m s ir kų Credo. Tai netik išpažinimo,
didele jaunimo vbvyklo, , lietuviška oazą.
do i r R a i m o n d o s Kontrimų jausmams — malonumas, pro bet ir visos misijinės veiklos
kelrodis: "Nes ką padės mums
TūkstoniUi jaunimo , k e y t u į stand.en,
n a m u o s e , M i s s i o n Viejo, buvo tui — minčių ir mįslių.
Rugsėjo 5 d. J a u n i m o cent- ir mūsų draugams, jei kiti gy
kviečiamas
susirinkimas.
ritosi Sia sustiprėti iietuviikcdvcsia.nauįu rį*to
S u s i r i n k i m u i vadovavęs skyr. re vykstančiam vakare, gir- vens be tavo šviesos, be tavo
pirm. J . Motiejūnas pranešė dėsime jo atrirfktą, "Ateityje" teisingumo ir meilės... Ateitis
g&*
>t JOS eufcrfis V V m . f e y a d .r ortfr
rrvnui
apie
e i n a m u o s i u s reikalus, rašiusių poetų kūrybą. J ą iš- turi būti visa su tavim, nes be
Perskaitė
Ateitininkų fede- pildys aktoriai L. Rastenytė - tavęs nėra ateities".
tMoosirdiiaus.oi dėkojame, už jasų roeu:
racijos v a d o J . B . Laučkaus Lapinskienė ir J o n a s KeleAplamai turiny g a n a daug
jaunimu. - Į d ė t a s p a s t a n g o j - neišsakoma,
laišką, k u r i a m e jis gražiai čius. L a p i n s k a s savo pasta- įvairumo, bet labiausiai viskas
atsiliepia, p r i s i m i n d a m a s sa- tymais stengiasi prabilti į vi- sukoncentruota į pačių stovyk
triūsa "Dainavoj.
vo a p s i l a n k y m ą ir dalyvavi- są žmogų. I r šį kartą būsime l a u t o j ų p a s i s a k y m u s , pri
mą L o s A n g e l e s ateitininkų veikiami n e tik kalbamo žo- i m a n t juos, nors ir naiviausius
5 u tfiliousio. padėka »r meile <c^"
•
š e i m o s šventėje. T a proga pir- džio, bet muzikos ir sceninės už "gyvą pinigą". I š tikro su
//
m i n i n k a s padėkojo P. ir M. atmosferos. J o t e a t r a s — dešimtmečiu neįmanoma taip
W # 5 CttTM>\taWBA
G r u š a m s už apgyvendinimą totalinis t e a t r a s . Lapinskienė kritiškai kalbėtis, k a i p su dvi
savo n a m u o s e Federacijos va- ir Kelečius mūsų profesio- dešimtmečiu. Nors jo filosofija
W ) nA5 Stovyklos
do i r jo ž m o n o s . Ateinančių nalai aktoriai: J i e m s d a y vau- ir nevykusi, tačiau neužgauli.
Vadovubė ir S+ovukloufoiOi
-: .--.
s
metų š e i m o s š v e n t ė numatyta jant, reikia tikėtis, kad tokį Tik jei jis nesugeba savo min
b a l a n d ž i o 25 d. Į "Ateities" teatrą, kiek tai t i n k a poezijai ties žmoniškiau savo gimtąja
jubiliejinį k o n g r e s ą išrinkti: pristatyti, turėsim progos pa- kalba apipavidalinti, tai jau čia
B. ir A. B r a z d ž i o n i a i bei dr. J. matyti ir išgirsti.
kitas reikalas. Jeigu toks per
Jusionis.
Į gį poezijos vakarą, Lapins- metus nesugebėjo s a v o parei
J . R a u l i n a i t i s painformavo kas įjungė ir s a v o "augin- gų atlikti, tai nei stovyklos va
apie moksleivių ateitininkų tinius". (Tai labai pozityvi ir dovybė, nei laikraštėlio redak
BRANGŪS MOKSLEIVIAI
stovyklą, k u r i prasidės rug- sveikintina p a s t a n g a . "Atei- torė stebuklų nepadarys. Čia
IR MOKSLEIVĖS ATEITININKAI,
piūčio 2 1 d . Firestone. D. Poli- tis" yra j a u n i m u i , taigi ir jau- j a u virš jų žmogiškų jėgų. Būtų
kaitienė kalbėjo apie demons- nimą m a t y t i scenoje dek- šiam reikalui kai kurių disku
dvidešimt penkis metus, besi- d., pareikštas jūsų dėkintracijas
prie
Sovietų lamuojant
bus
t i k r a s tuotinų pasiūlymų lietuvių jau
rūpindami jaunimo stovykla g u m a s m u m s ir žodžiu, ir savo
konsulato
S a n F r a n c i s c o malonumas). T a i
J a u n i m o nuolių vasaros stovykloms, bet
DAINAVA, stebėjome kaip jūs rankų darbo vinjete, ir ypatinmieste, k u r i o s e dalyvavo apie Teatro vaidintojai, kurie su tai jau ne šios vasaros reika
stiprėjote lietuvišku sąmonin- go grožio medžio koplytėle mus
50 j a u n u o l i ų iš Los Angeles, juo dirbo "Auksinio Narvo", las.
gumų ir krikščioniškais idea- labai nudžiugino ir labai šu
Stovyklos visa vadovybė bu
S u m a n y m u o s e dėl ateities "Vidurvasario Nakties Saplais. Kaip jūs augot fiziniai ir jaudino. J u m s visiems reišveiklos b u v o keliama mintis no", "Mėnulio užtemimo" ir vo labai gerai parinkta. Tai ma
brendote savo charakteriu, kiame gilią padėką ir pagarbą.
į t r a u k t i į ateitininkų veiklą kituose tik jiems skirtuose pa- tyti iš pavardžių.
Kaip jūs mezgėte pažintis ir Tikimės, kad DAINA VA dar ild a u g i a u žmonių, pratarančių statymuose. Šį kartą, jie gra
Girtina, kad būrelių vadovai
susidarėte jų ne tik šiame kon- g a i naudosis jūsų sąjungos naš i a m j u d ė j i m u i . Ieškota veik- pūliai atliks keletą mūsų po- parinkti bent trečdaliu am
tinente bet ir visuose pasaulio riai ateitininkai, o ateityje dar
los b ū d ų , kurie labiau su- etų eilėraščių,
žiaus vyresni už savo globo
kraštuose.
ir jų vaikai.
d o m i n t ų visuomenę, nedup"Ateities" 70 m. jubiliejui tinius. Didesnis jų gyvenimo ir
Šių metų, tai yra 1981 m.,
Su meile,
l i k u o j a n t su kitų organizacijų paminėti v a k a r a s yra skirtas kartu stovyklavimo patyrimas
moksleivių
ateitininkų
vaAdolfas ir Jadvyga r e n g i n i a i s . Siūlyta surengti kiekvienam, kuris myli ir išjaunesniesiems išeina tiktai į
saros stovykloje liepos mėn. 2
Damušiai
k u l t ū r i n i o pobūdžio renginį vi- gyvena lietuvišką poetinį žo- sveikatą. Dėl kalbos ir šis sto
s u o m e n e i , kuris būtų religinio dį, nori s u p r a s t i ir pajusti, ką
vyklinis laikraštėlis yra mūsų
ar t a u t i n i o atspalvio. Nusis- jam poetas kalba. Moka, ar lituanistinių mokyklų ryškus
t a t y t a r a š t u atsiklausti sky- nori išmokti, su poetu džiaug- vaizdas, nors ir pati redaktorė,
r i a u s n a r i u s , p r a š a n t pasisa- tis, verkti ir juoktis,
reikia manyti, daug ką paly
kyti dėl ateities veiklos plano.
gino. Juk nei vienas redak
P r i e š keletą mėnesių J o n a s j A U N Ų J Ų A T E I T I N I N K U torius be raudono rašalo neiš
ir O n a Motiejūnai lankėsi
siverčia. Yra kalbos nelygumų,
STOVYKLOS
Šventojoj žemėj. Šiame susi
ypač skyrybos ženklai nuken
LAIKRAŠTĖLIS
rinkime
J . Motiejūnas išsa
tėję, kai kur dalyviams ragai
D A I N A V A , 1981 m.
m i a i p a p a s a k o j o apie tą ke
neaplaužyti. Bet čia ne redak
lionę, kurioje turėjo progą
torės kaltė — ji negali per vie
p a m a t y t i istorines vietoves,
Tai 33 p u s l a p i ų
rašo- ną kitą dieną visko aprėpti. Vi
brangias
visiems krikščio- mąja mašinėle prirašytų ir pas- sos šios kalbinės nuodėmės
n i m s . S a v o įspūdžius paryš- kui m u l t i p l i k u o t ų
v i s ų atsineštos iš lit. mokyklų. O jei
kino
parsivežtomis
skaid- stovyklautojų
įvairūs pasi- gu redaktorius, šiuo atveju
r
ė
m
i
s
,
k
u
r
i
o
s
visus
nukėlė
į
sakymai
a
p
i
e
Dainavą,
apie sa- redaktorė, ir būtų pasirodžiusi
Jaunimas stovykloje klausosi paskaitos.
N u o t r . R ė d o s Ardytės
t a š vietoves, kur Kristus gy- vo ateities siekimus ir visą ki- griežtesnė, tai vargu, ar ji laik
v e n o ir iš k u r kilo krikščio- tą% kas jiems į galveles atėjo ar raštėliui ką būtų laimėjusi. Sto
nybės judėjimas.
ko prašė p a t i stovyklos va- vyklautojai, bijodami kritikos,
BILIETAI l " A T E I T I E S "
kime ir atsivežkime save
Susirinkimui
pasibaigus, dovybė p a s i s a k y t i . Stovyklau- būtų vengę aplamai į leidinėlį
draugus. Dėl kelio a r kitų in š e i m i n i n k ė pakvietė prie vai- tojų norai be ribų ir svajonės be ką nors rašyti.
»
BANKETĄ
formacijų kreiptis p a s dr. D. siu s t a l o . Ir pasistiprinę dar galinės. T i k vienas iš viso
Be to, leidinėly kažin kurioj
Visi Chicagos ir apylinkių Katiliūtę - Boystun 434-0298 n e s k u b ė j o s k i r s t y t i s į namus, šimto pasisako, kad ne pini- vietoj prasitarta, k a d laikraš
ateitininkai.-ės, kurie norėtu a r b a M. Tamulionienę — 246- d a u g e l i u i rūpėjo apžvelgti pui- guose laimė. Visi kiti nori būti tėlis įteiktas stovyklautojams
k i a s a p y l i n k e s , nes čia dau- įr labai turtingi, ir labai gar- tik paskutinę dieną, jau ren
dalyvauti "Ateities*" bankete 5390.
g u m a s tik p i r m ą kartą buvo sūs. Argi ir mes prieš daugelį giantis vykti namo. Man at
rugsėjo 6 d. 7 vai. vak. J a u n i
KONGRESO DALYVIŲ
mo centre, prašomi kreiptis j
apsilankęs.
metų taip nesvajojome? Didelį rodo, kad taip negerai. Jis nuValeriją Žadeikienę tel. 778—
DĖMESIUI
Ig. M. dvarą turėti, puikiuose rūmuo s t o j a s a v o p a g r i n d i n ė s
7852 (po 6 vai. v a k ) .
reikšmės. Mažieji galvos, kad
se gyventi?
•ATEITIES'
Atvykstantieji į "Ateities"
' - Mieli Dalios Staniškienės, jų mintys bei pasisakymai yra
VAKARAS
Kongresą ir norį apsistoti
VISU DĖMESIUI!
laikraštėlio
redaktorės, žo* svarus kūrybos žodis. Jie laik
viešbučiuose, galite pasinau
džiai. Kunigas J o n a s Staškevi- raštėlį turėtų gauti per tris ke
doti sekančiais viešbučiais,
Nepalankiam orui e s a n t
A teiti n i n k u
K o n g r e s a s čius, stovyklos kapelionas, la- turias dienas prieš vykdami na
esančiais
arčiausiai
n u c v y k s t a " A t e i t i e s " 70 metų bai akivaizdžiai įspėja jaunimą mo, kad būreliuose, padedami
Ateitininkų Namų gegužine
jvyks namų salėse. Šv. Misiij J a u n i m o centro:
j u b i l i e j a u s ženkle; Žodžio ir nebeždžioniauti, pasiduodant vyresniųjų ir kalbą geriau mo
pradžia 10:30 v.r De Andrea
Shareton — Midway Inn. Muzikos v a k a r a s — "Atei- įvairioms neigiamoms gyveni- kančiųjų, aptartų, praktikuo
koplyčioje Vaišės, muzika ii
5400 S.
Cicero,
Chicagc tyje" r a š i u s i ų poetų žodžio mo įtakoms, bet naudotis pa- tų, surastų ne tik minčių, bet ir
dainos nuo 12 v.r. Atvažiuo (312)—581-0500, Midway Air ženkle.
šaulio Kūrėjo kiekvienam duo kalbos klaidų. Tai būtų tikros
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lietuvių kalbos pamokos. Tik
jau ne redaktorė turėtų tempti
tai ant savo pečių. Ji s a v o pa
reigas s u kaupu atliko. T a i bū
tų puiki liet. k. pamoka visiems
mieliems stovyklos laikraštė
lio bendradarbiams. Niekas
nenukentėtų, jei nebūtų vienas
šokis sušoktas a r žaidimas su
žaistas. O gal kitos stovyklos
metu t a i p ir bus padaryta?
Pr.R.

J a u n a s žmogus be k i l n a u s
idealo y r a p ū v ą s kelmas!
Stipriu i d e a l u
neparemta
jaunystė negali sužydėti visu
savo grožiu. J a u n y s t ė skirta ne
tik kūnui b r a n d i n t i , bet ir dva
siai nuteikti heroiSku ateities
gyvenimu.
Alf.
Sušinskas
Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS
IR
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. 69th St, Chicago, III.
Visi tel. 778-8000
Valandos pagal susitarimą

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cramrford
Medical Building). Tel. LU 5 6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Prnma ligonius pagal susitarimą

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Tel ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. P. KISIELIUS

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOttt Ave.. Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kasdien 1 3 vai ir 6 8 vai' vak išskyrus
2434 West 71st Street
"C
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 treč Sešt 12rki4«aJ popiet
vai. ryto iki 3 vai popiet

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUN0 E. CIARA
OPTCMETRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street

Tel - CR 6-2400

Vai Kas^ie" nuo 10 v ryto iki 1 v c p
Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv i 4 ir
Ofiso tel RE 7-1168: rezid 239-2919
7 9 antrad *p*NM 10 4 šeštad 10 3 vai
Ofs HE 4 1818: Rez PR 6-9801

Ofs. tel. 735 4477: Rez 246-0067

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagnl MJLMhttkj

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71 mos ir Campbell Ave. kampas)
lati a*arad ketvirtad ir oenktad
D Tik Susitarus

DR, A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. - 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOK S A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7 6000. Rez GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W«st 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

61 32 S Ked/ie Ave Chicapc
WA 5 2670 arba 489 444 1

DR. K. A. JUČAS

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA

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

Tel 372 5222. 236-6575

0r. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVE
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberto Road
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS

ODOS LIGOS
KOSMETINE CHIRURGIJA
Valandos pagal susitar'ma

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akintus ir
' Contact lenses"

įstaigos ir buto tel. 652-1381

2618 W 71st St - Tel 7 3 7 5 1 4 9

OR. FERD. VYT. KAUNAS

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

Gydytojas ir Chirurgas

DR. LEONAS SEIBUTIS

DIPLOMATE AMERICAN BOARIJ
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49rn Court. Cicero. III
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir sėst

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St.. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč
Ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai
Tai REIianc«5 1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytoias
3925 West 59th Street
Vai pirm antr ketv <r penkt nuo 12 4
vat popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šest
uždaryta

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTAT0 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 — ij anksto susitarus.

Ofs M 586-3166: namu 381 3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 Vest 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
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Vyčių veikla

SOCIALINIS IR MORALINIS
GYVENIMAS OK. LATVIJOJE

RIMTIES DVASIOJE
Lietuvos Vyčių sąjunga visu
rimtumu žiūri į savo metinį sei
mą, įvyksiantį
ateinantį
savaitgalį (rugpiūčio 19-23)
Scrantone, Pa. Visa rimtimi
žvelgia ir ta lietuvių visuo
menės dalis, kuri Vyčiams ne
priklauso arba priklauso ki
toms organizacijoms. Vyčiai
moka savo seimuose svarstyti
gyvenimo iškeltus reikala
vimus, bendrauti savo tarpe ir
su svečiais, pagerbti nusipel
niusius Lietuvai ar lietuvių rei
kalams, kartu ir pasilinksmin
ti, tuo jaučiant bendrą dvasią
ir šeimyniškumą. Jie tai įrodė
ankstyvesniuose seimuose. Tai
pasiryžę parodyti ir šiame 68tame seime. Paskelbta seimo
programa — darbotvarkė nu
rodo kryptį, kas ir kaip bus ta
riamasi organizacijos ir veik
los aktualiaisiais klausimais.
• .Būtų perdėtai tvirtinama,
kad Lietuvos Vyčių organi
zacija, gyvuojanti jau netoli
70-ties metų, praeityje nėra tu
rėjusi sunkumų ir kliūčių savo
veiklai. Net pereitais metais
miręs prel. P. Juras, prieš še
šiasdešimt metų buvęs centro
valdybos pirmininkas, rašė
įspėdamas, kad "noriu at
kreipti domę į tai, kad mes tu
rime priešų ne tik iš lauko, bet
ir viduje". Vyčiams reikėjo nu
galėti kai kurių narių apsilei
dimą, nesidomėjimą savo or
ganizaciniu gyvenimu, net
pasipriešinimą savo organi
zacijos tikslams ar veiklos bū
dams. Bet Vyčiai buvo stipres
ni, negu daugelis manė — jie
sugebėjo kliūtis nugalėti. Net
karams jų skaičių sumažinus,
jie mokėjo atsigauti, vėl padi
dinti skaičių ir išjudinti veik
lą. Ypač tai pasireiškė po ant
rojo karo, kada reikėjo kovoti
ne tik už savo identitetą, bet ir
prieš savo tėvų tėviškės prie
šą, šaukiantis pagalbos net
Amerikos vyriausybės, tautos
atstovų ir visuomenės vadų.

lu, skatinami to paties šūkio
"Dievui ir Tėvynei". Jie turi
jausti organizacinį tęstinumą
ir kelti energiją, papildomą
naujais nariais ir naujais pasi
ryžimais.
Dabarties gyvenimas vi
siems kelia naujus reikalavi
mus. Kiekvienas yra bent dali
nai atsakingas ir už kitą
žmogų. Šiandien organizaci
joms reikia veikti ne tik visuo
meniškai, ne tik politiškai, bet
ir moraliai taisyti savo aplin
ką. Lietuvos Vyčių tikslas nė
ra tik pabendravimas.Jie tai
sąmoningai žino ir rūpinasi vi
suotiniais reikalais, ypač reli
giniu, moraliniu, tautiniu gy
venimu,
mylėdami
savo
gimtinę — Ameriką, kuri su
daro sąlygas laisvai dirbti, ir
savo pavergtus kraujo brolius
ir seseris, mėgindami jiems pa
gelbėti, juos paguosti ir sustip
rinti jų laisvės viltis. Tai šios
dienos balsas, kurio aidas nu
skambės šiame visuotiniame
seime.

Šis seimas nėra skirtas tik
praeičiai apgailėti ar jos sun
kumams svarstyti. Cia bus
svarstomi šios dienos reikalai,
šio meto Vyčių veiklos būdai ir
siekiama šiuo metu labiausiai
reikalingų laimėjimų. Gerų re
zultatų seimas duos, kai jis bus
vedamas be baimės ir netik
rumo, o vytiška dvasia rimtai
ryžtantis ateičiai.

Iš prel. Prano Juro biogra
fijos ir jo veiklos Vyčių tarpe
galima matyti, kad daug to me
to jaunuolių, atkeliavusių iš
Lietuvos ar čia gimusių, sie
lojosi savo veikla. Negalėda
mas aplankyti kuopų, kaip pir
mininkas, jis 1921 m. rašė:
"Nūnai Vyčių dvasia yra rim
ta. J vien gyrimus jie netiki. Jie
gerai supranta ir žino, kaip
daug jie yra prisidėję prie ats
tatymo sunaikintos mūsų tė
vynės — Lietuvos, prie prikėli
mo kultūros bei dailės ir prie
apsaugojimo viengenčių nuo
ištautėjimo. Bet jaučia taipgi
organizacijoj nepriteklius, ku
rie trukdo mūsų pastangas"
(cit. Juozas Eretas, Valan
čiaus šviesa už marių, psl. 53).
8al ir šiame seime kils pa
našių minčių, kaip kadaise
centro valdybos pirmininkui.
Bet tos mintys bus šios dienos
mintys, liečiančios dabartinį
gyvenimą, dabartinę aplinką
ir veiklą, kada organizacijos
nariai yra plačiai išsisklaidę.
Seimas to nebijo, nes Žino, kad
jau kiti laikai, skirtinga aplin
ka ir nauji žmonės, kurie tuo
pačiu uolumu dirba Vyčių or
ganizacijoje, kaip dirbo savo
laiku Vyčių kūrėjai ir ankstes
nieji vadovai. Nei organizaci
ja, nei pavieniai nariai negali
susigrąžinti praeities. Jie turi
dirbti ir ieškoti naujų priemo
nių dabar, siekti tų pačių tiks-

Tarptautinė spauda aprašė
alronrl o l i n a a

pasielgimą su tautos kontro
lierių Petru Tomsonu Rygoje.
Latvių tremtinių informacijų
biuras
surinktą
medžiagą
pateikė savo skaitytojams.
Jungtinių Tautų Žmogaus
teisių komitetui,
Tarptautinei amnestijai,
Visų šalių komunistų
partijoms
Mes, tarybinės
Latvijos
komunistų partijos nariai, šiuo
prašome užstoti mūsų partijos
draugą
Petrą
Tomsoną.
Prijungiami dokumentai
aiškiai nušviečia tragediją,
kuri yra mūsų šių dienų bend
ras likimas Latvijoje ir kuri ver
čia mus kalbėti atvirai.
Šiandien mes suprantame,
kad prieš latvių tautą ir šalį yra
daromas ūkinis, socialinis ir
moralinis nusižengimas, bet
nesijaučiame pajėgūs pakeisti
įvykių raidos.
Konfliktas, kurio aprašymą
siunčiame, nėra asmeniškas,
bet liečia vyriausybės LKPCK,
OBHSS (socialinio turto
išgrobstymo apsaugos skyrių),
miliciją ir prokuratūrą. Taip
pat ir Valstybės saugumo
komiteto veikloje, mūsų many
mu, vyksta nekontroliuoti
reiškiniai.
Mes pažįstame Petrą Tom
soną kaip dorą ir principingą
žmogų, gerą darbininką ir
rūpestingą šeimos tėvą. Bet
šiandien jis yra apšmeižtas ir
su juo elgiasi kaip su nusidėjė
liu. Net pavojuje jo gyvybė.
Todėl prašome Jungtines
Tautas, Tarptautinę amnes
tiją ir Komunistų partijos drau
gus visose pasaulio šalyse sekti
šių įvykių raidą ir padėti mūsų
tautai išsigelbėti iš gilios
krizės. (1981.111.16). Draugų
grupė. (Manome, kad prijungti
raštai atstos mūsų parašus. P.
Tomsonas nėra informuotas
apie mūsų šį žygį).

Pranešimai seime sieks ir
praeitį, bent tą artimesnę jos
dalį, kurią prisimena centro ir
kuopų valdybos, duodamos da
bartinės vadovybės apyskai
tas. Džiaugtis tik praeitimi bū
tų senėjimo ženklas. Vyčių
organizacija greitai švęs savo
70 metų gyvavimo sukaktį, bet
ji yra jaunųjų organizacija,
nors pačioje organizacijoje na
riai ir pasensta arba net iške
liauja amžinybėn. Seimo tiks
las žvelgti į savo jaunuolišką
organizacijos prigimtį, kad jo
je niekada nepritrūktų naujų
jėgų tęsti savo pranokėjų dar
bus. Pagerbti kūrėjus, pri
siminti mirusius, ypač pagerb
ti išskirtinius asmenis, kaip
šiuo atveju, kongr. Dougherty,
kad būtų visuomet užten
kamai tikrų draugų net aukš
čiausiose amerikiečių valdžios
viršūnėse, tai lyg Vyčių tra
dicija ir veiklos stiprinimo
priemonė.
Spaudos informacija, laiš
kais, pareiškimais, kaip jau ne
kartą esame minėję, Lietuvos
Vyčiai dar nėra pralenkiami.
Tai jų darbo sritis, kurios ne
apima kitos organizacijos. Sei
mas iš naujo turi pažadinti
pasiryžimą energingai naudo
ti šiuos būdus ir ateityje, nes
lietuviškas gyvastingumas pa
rodomas, tik organizuotai krei
piant dėmesį į tą patį tikslą
., _.. . x •
, , ..
paveik
ji
suprastųi viešąją
laisvėsopiniją,
vertę irkad
ver
gijos nedalią. Pridėkime dar ir
Vyčių rūpesti, renkant para
šus arkiv. Jurgio Matulaičio
beatifikacijos bylai pagreitin
ti. Tai tos sritys, kurios laukia
darbininkų, o Vyčiai tam yra
pasiruošę.
Sio seimo sprendimų pobūdį
būtų galima nusakyti vėl prel.
Juro žodžias, pasakytais prieš
60 metų: "Kad Vyčiai pirmuti
niai stojo prie kiekvieno rim
tesnio darbo, tai faktas"... Bet,
"Vytis" tai mūsų žibintuvas,
rodąs kelią prie aukštų idealų.
Jis yra ryšys, vienijąs išsisklaidžiusį jaunimą į vieną
galingą kūną — organizaciją.
Jis žadintojas, gaivintojas ir
auklėtojas jaunuolių dvasios"
(t.p. 54). Tad nebūtų gražesnio
sveikinimo, kaip poeto Vinco
Mykolaičio - Putino, rašyto iš
Šveicarijos prieš 60 metų:
"Sveikiname Lietuvos Vyčių
Seimą — kilnių jaunimo ide
alų reiškėją. Džiaugdamiesi
mes sekame gražius Lietuvos
Vyčių darbus save lavinant,
meną kuriant, visuomenei tar
naujant. Mes linkime, kad šis
Lietuvos Vyčių Seimas sutelk
tų dar gausesnius jaunimo bū
rius, dar plačiau pasidarbuoti
Tautai ir Bažnyčiai".
Pr. Gr.

• Žmonės aukštai galvoja apie tuos, kurie greit kyla pasau
lyje, tačiau niekas taip greit nekyla, kaip dulkės, šiaudai ir
plunksnos.
J. Hare
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TSRS Tautos kontrolės komi
teto pirmininkui, TSRS gene
raliniam prokurorui, Latvijos
TSR, Rygos miesto Maskvos
rajono tautos kontrolieriaus
Tomsono Petro, Petro sūn.,
gyv. Rygoje, K. Markso gat
vėje 105-12, Pareiškimas:
Rašau Jums ir kaip tautos
kontrolierius prašau užtarti
mane nuo Rygos miesto mili
cijos ir prekybos darbuotojų
persekiojimų. Mano pareiški
mo prašau nesiųsti LTSR
organizacijoms todėl, kad šio
turinio pareiškimą jau esu įtei%££*** ir
kęg
Rygog
LKPCK Skundų skyriui. Rašau
todėl, k a d
Prokuratūros
atsakymas manęs nepatenki-

na, nes šiuose įvykiuose yra bet čia iškart 50%! Po to obuo
įmaišyti ir Prokuratūros dar liai skubiai vežami į parduo
buotojai".
tuves, kur lydraštyje nuro
Per ilgai čia būtų perduoti dytas prekių pavadinimas,
Tomsono pareiškimą per tris svoris ir I-ma rūšis. Obuolius
laikraščio numerius apie jo parduoda po 1.20rb už kg, bet tą
veiklą ir Cekos tardymus, patį vakarą lydraščiai suren
grasinimus ir terorą prieš jį. kami ir prirašoma „II rūšis";
Tad paminėsiu tik kai kuriuos 60,000 rublių įslysta į kai kurių
faktus iš pastarųjų metų, su žmonių kišenes. Apie tai neži
k u r i a i s T o m s o n u i ir jo no net pardavėjai, o tik parduo
bendradarbiams teko susi tuvių vedėjai. Tenka pastebėti,
durti, einant tautos kontrolie kad tai nėra vienintelis įvykis,
bet įvyksta reguliariai ir
rių pareigas.
1. Pirmiausia — kaip „daro atvažiuoja 30-40 vagonų kar
mi" pinigai iš bulvių daržovių tais iškart. Gautieji viršrubliai
bazėse, įskaitant „Lubano" padalinami pagal rangą ir
bazę. Joje pvz. iškart galima visose instancijose, komisijose
supilti apie 6000 tonų bulvių. ir t.t.
Tada atvyksta Valstybės
3. Kontroliuojant Rygos 6-tos
ekspertizės komisija ir nustato vidurinės mokyklos mokinių
bulvių kokybę. Taip pat valgyklą, tautos kontrolieriai
nustato ir leistiną bulvių suge rado, kad vaikų pietų porcijose
dimo nuošimtį, kurį galima trūksta pusės tam skirtų
nurašyti į nuostolius. Papras produktų. Kai po to teiravosi,
tai tai yra apie 10%. Bet jau kaip laikomos produktų atlie
seniai pastebėta, kad bulvės kos, rado ten du paslėptus pake
dažniausiai
parduodamos tus: viename 4 kg sviesto,
pavasarį,
nes
b a z i ų kitame tiek pat mišinio kotle
šeimininkai sąmoningai net tams. Visa tai buvo „suekonoskatina, pvz. apklodami bul minta" iš mokinių maisto, kad
ves šlapiais šiaudais, kad jos vėliau išsineštų namo. Tai
gestų, ir tada iškviečia Valsty radę, kontrolieriai susijaudi
bės ekspertizę. Sako — „nesu no, kad apvogiami net vaikai
spėjome parduoti ir pradėjo ir, ieškodami mokyklos direk
gesti". Dabar į nuostolius torės, įėjo į aktų salę, kur rado
nurašoma jau apie 30%, kai prikrautus stalus su sumušfaktiškai sugedo tik apie 20% tiniais, su ikrais ir kitais gardubulvių. Dabar jau galima mynais iš mokinių „suekoparduoti ir „ekonomiją" — iš tų nomintų" produktų. Stalai
10% skirtumo susidaro apie buvo padengti Visasąjunginei
50,000 rublių...
pedagogų konferencijai, kuri
2. Į tas pačias bazes atvažiuo turėjo įvykti tą dieną aukštos
ja vagonai su obuoliais, pomi kultūros mokykloje. Direktorė į
dorais ir kitais vaisiais. Bet jų kontrolierių
susijaudinimą
pardavime mieste galima reagavo visai ramiai, tartum —
pastebėti keistenybę — čia per „rašykite sau, vėliau išsi
kelias dienas jie pardavinėjmi aiškinsime". Ir vėliau išsi
visose krautuvėse, kioskuose, aiškinimas pavirto į tylą.
gatvėse, čia vėl ilgesnį laiką
Tai ne. vienintelis toks įvykis
nebėra jų niekur. Neži — mokinių maisto produktų
nantiems atrodo kaip blogai vogimo. Ir kitur Rygos mokyk
organizuotas pardavimas, bet lose ir net Rygos aklųjų vaikų
žinovai šnabžda — „tai mažas internate buvo rasta, kad
kraštelis nuo didžiulio ledkal vaikai gauna tik pusę jiems
nio, giliai p a s i s l ė p u s i o skirto maisto.
vandenyje".
4. Kontroliuojant miesto
Tai kaip tai įvyksta? Į bazę skalbyklą „Vilnį", buchaltepvz. „Ulbroko" ar „Lubano" rijoje buvo rastas dokumentas
iškart atvažiuoja po 5 vagonus apie 10 tonų skalbimo miltelių
obuolių. 5 vagonuose jų apie nurašymą, kurį pasirašiusi tik
100 tonų. Pirmos rūšies kaina viena direktorė Kuznecova.
1.20 rublių už kg, taigi 120,000 Daugiau jokių dokumentų, bet
rublių. Atvyksta Latvijos TSR turėjo būti komisijos nutari
Valstybės ekspertizės komi mas, transporto lydraštis ir kiti
sija ir nustato, kad obuoliai dokumentai. Paaiškėjo, kad šie
nėra
„standartiniai". Tai 10 tonų miltelių parduoti. Kiek
reiškia, kad jie nėra sugadinti, tai kainuoja? Jei kilogramas
bet yra pailgi, maži ar kitaip kainuoja vieną rublį, tai visas
savo forma neatitinka standar biznis — 10,000 rublių.
tiniams. Jų kaina sumažina
Tai tik trumpi vaizdeliai, iš
ma 50%. Čia tenka paaiškinti, kurių galima suprasti, kodėl
kodėl vartojama ši kategorija Tomsonas ir kiti sąžiningi
— „nestandartiniai". Nuver kontrolieriai čekos persekio
tinus į II ar III rūšį, kainą jami ir net terorizuojami fiziš
galima sumažinti tik 20-30%, kai.
T

Rimties valandėlei

EUCHARISTIJA BAŽNYČIOS ŠIRDIS
Šv. Tėvas Jonas Paulius IIsis pasakė (42-jo tarptautinio
eucharistinio kongreso daly
viam, susirinkusiem Lourdo
mieste, Prancūzijoje, kalbą per
radiją. Tai susimąstymo verti
žodžiai.
Jėzus Kristus tikrai yra iš
dangaus nužengusi gyvoji
Duona, kalbėjo Šv. Tėvas. —
Kai jis laisvai ištiesė rankas
ant kryžiaus, pasauliui įvyko
didysis, visą žmonijos istoriją
apimantis duonos padaliji
mas, duonos laužymas. Tada
buvo nugalėta mirtis, ir žmo
gus galutinai išvestas į gy
venimą. Naujo pasaulio gimi
mas priklauso nuo šios aukos.
Kryžiaus auka yra tokios le
miamos reikšmės žmogaus
ateičiai, kad Kristus, ją atli
kęs, pas Tėvą grįžo tik tada,
kai mum paliko priemonę joje
dalyvauti taip, tarytum patys
būtume buvę po kryžiumi au
kos akimirksnį. Štai dėl ko
Kristus paskutinės vakarienės
tyloje atliko duonos laužymo
aktą ir įsakė savo apaštalam
tai daryti jo atminimui, kol jis
vėl ateis pasaulio pabaigoje.
Eucharistiniu "duonos lau
žymu" mes nieko naujo nepridedame prie Kryžiaus aukos ir
jos nepadauginame. Bet vis
dėlto eucharistiniam "duonos
laužymui" tenka
esminės
reikšmės uždavinys. Eu
charistinis duonos laužymas
mums sudabartina Kryžiaus
auką. Eucharistinio duonos
laužymo dėka Kryžiaus auka
yra prieinama kiekvienam vi
sų laikų žmogui. Kryžiaus au
ka tampa išganymo istorijos
centru, jungiančiu laiką ir am
žinybę. Apaštališkos įpėdinys
tės ir kunigiškų šventimų dė
ka kiekvienas kunigas iš
paties Kristaus gauna galią jo
vardu pakartoti Eucharistijos
įsteigimo žodžius, eucharis
tiniu duonos laužymu su
dabartinant Kryžiaus auką.
Pats Kristus tuos žodžius išta
ria konsekruojančio kunigo lū
pomis, pats Kristus laužo ir da
lija konsekruotą duoną kunigo
rankomis.
Štai ir turime Eucharistijos
stebuklą. Dėi savo gyvybinės
svarbos Eucharistija drauge
priklauso kančiai ir Prisikėli
mui, priklauso mūsų iš
ganymo istorijai. Tai vienas iš
esminių elementų, kurie su
daro Bažnyčią — "kuria Baž
nyčią". Mūsų laikai turi Eu
charistijai pripažinti tą vietą,
kuri jai priklauso naujojo pa
saulio dvasiniuose pagrinduo
se.
Viešpaties žodžiams reikia
pripažinti visą jų jėgą, tą pa

Vincas perlenkė realybę. Vincas šaiposi. Vietoj
duomenų apie ketvirtąją generaciją jis pina vaizdus
apie kunigystės fantastiką!
Jis atsisveikino su Vincu, kuriam buvo laikas
bėgioti treningo takais, ir nuėjo parko takais prie
J U R G I S GLIAUDĄ
savo automobilio, visai išsiblaškęs ir vis karto24
damas: J i s beprotis!", „jis beprotis!"
Vėjas pūtė. Debesys bėgo Atlanto link, gal ten
Jis pakėlė pirštą ir nutarė:
nusižudyti?
— Tokios teorijos todėl, kad visais mastais
Staiga jam toptelėjo: Vincas galįs būti jo rašyišeivija smarkiai mažėja, išsibarsto. Nyksta, brolau, simo Veikalo personažas.
mūsų išeivija, o mes tylime. Tėvai, istorija byloja,
ketino kompaktiškai namo sugrįžti su vėliavomis,
6
su dūdų orkestrų maršais.
— Gali būti prisikėlimas, — pasakė Vincas, —
— Ir tegu, — Vincas numojo ranka, supratęs,
jeigu bus papildomos emigracinės bangos. Taip yra kad Girinis parblokštas vienuolyno projekto. —
su kitataučiais. Dabar atspara ir viltis individuose. Kada nežinoma nuosprendžio bazė, nesuprantami ir
Tad, kur individas, ten misija. Kaip kunigystė irgi veiksmai. Girinis ketina kurti veikalą. Tegu.
misija.
Ir jis norėjo tikėti, kad Girinis jokio veikalo nesu— Eik sau su tokia misija, — pasakė Girinis. kurs, nes pokalbiai su Giriniu visad reportažiški, be
— Okupacijoje religija atkunta kaip etninis gyvenžiūros nagrinėjimų.
Taip gali nutikti ir
principas, — pasakė Vincas,
Vienuolynas ir kunigystė Vincui atrodė esąs
emigracijoje.
drąsus iškreivinto tako atitiesimas. Tėvo ir brolio
— Kunigas, išeivijos etniškumo kalvis? — įragintas studijoms, jis studijavo mokslus, kuriuose
nusišiepė Girinis. — Ne, leisk nesutikti. Kunigas yra nebuvo idėjingumo, tik beviltiškas pragmatizmas,
pusė pilno žmogaus.
tik sunkūs, kaip akmenys, empirizmo faktai. Tai
— Gavęs magistro laipsnį, — pasakė Vincas, — mokslas dėl mokslo. Ties tais dirvonais jis praleido
aš mielai nueičiau kunigauti. Per vienuolyną, per kelerius metus. J a m atrodė, ties tais mokslais jis
Romą ir Gregorianumą. Cia ir vienuolio konsekra- suseno ir prarado anksčiau turėtą entuziazmą gyvencija. Štai Vincas Rikantas kunigo pareigose. Ture- ti.
damas neišsprendžiamų problemų, mielai stočiau į
Prieš vienerius metus tai buvo. Atsitiktinio pasivienuolyną. Kitas gyvenimas, kitas vardas!
kalbėjimo metu jaunas lietuvių kilmės kunigas
— Fantastas! — suriko Girinis. — Tavo vaiz- pasakojo apie savo misionierišką bastymąsi pladuotė nepalyginama.
netos užkampiuose. Borneo saloje jis statė bažnyčią
— Aš net į Lietuvą nuvykčiau kunigauti, — pri- džiunglių pakrašty.
— Universitetai siunčia mokslininkus studijuoti
dūrė Vincas.
toj saloj beždžiones. — kalbėjo jaunas kunigas. —
— Premijų verta vaizduotė, — suriko Girinis.
Staiga jam pabodo kalbėtis su jaunu vyru. Metų metais mokslininkai gyvena džiunglėse ir vis

ATOLAS KORALŲ SALA

čią jėgą, kurią nuo pat pra
džios vieningai pripažino Baž
nyčios tradicija, Bažnyčios
tėvai, visuotiniai susirinki
mai, Bažnyčios mokomasis
autoritetas ir tikinčiųjų sveika
nuovoka. Reikia pripažinti,
kad nukryžiuotasis ir prisikė
lęs Viešpats tikrai, realiai ir
substencialiai yra Eucharis
tijoje ir ten pasilieka tol, kol
išsilaiko duonos ir vyno pavi
dalai. Eucharistijai dėl to turi
me teikti ne tik pagarba, bet ir
adoraciją. Eucharistija yra
Bažnyčios širdis, jos dvasinės
gyvybės ir jėgos paslaptis.
Bažnyčia turi su didžiausiu rū
pestingumu budėti,
sau
godama šią paslaptį ir ją skelb
dama visoje pilnumoje.
Kongresas davė proga ge
riau suprasti Eucharistijos tei
kėjų vaidmenį ir visų pakrikš
tytųjų tikinčiųjų vaidmenį šv.
Mišiose. Kunigai, kurie yra ga
vę kunigystės šventimus, jūsų
tarpe užima Kristaus vietą.
Kunigų tarnyba yra nepamai
noma. Jo rankomis laužoma,
dalijama duona yra Jėzaus
Kristaus dovana. Savo galios
kunigas negali perleisti tikin
čiųjų susirinkimui. Kunigo ga
lia yra nepamainoma, norint
susieti eucharistinę konsekra
ciją su Kryžiaus auka ir su
paskutinės vakarienės puota.
Su didele pagarba ir dėkin
gumu turime priimti šią tarny
bą ir melstis, kad Bažnyčioje
niekada nepritrūktų kunigų,
šventų kunigų.
Bet ir visi tikintieji krikšto
sakramento galia ir dėka tam
tikra, skirtinga prasme yra ta
pę "kunigiška tauta". Šios vi
suotinės kunigystės dėka kiekvienas
tikintysis
yra
pašauktas būti Dievui Tėvui
priimtina auka Jėzuje Kris
tuje. Kristus mirė ne tam, kad
pražūtų, bet tam, kad prisikel
tų. Jo žodis turi būti toliau skel
biamas ir jo misija toliau vyk
doma Šv. Dvasios galia.
Bažnyčios nariai yra laisvi vei
kėjai pagal Šv. Dvasią. Dėl to
jie tun pilnai išvystyti savo
iniciatyvą. Iš savo "kunigiš
kos tautos" Kristus laukia drą
sos, kūrybinės iniciatyvos mei
lės darbuose. Kristus laukia
drąsos nepabūgstant net kan
čios ir mirties, sekant kan
kinių pavyzdžiu su giliu įsi
tikinimu, kad pergalė yra
pasiekiama aukos kaina... Eu
charistija mus moko, kad žmo
giškajame,
kasdieniniame
konkrečiame gyvenime turime
iki paskutiniųjų atlikti visa,
kas priklauso nuo žmogaus,
kas žmogiškomis jėgomis yra
įmanoma.
Kzl.

negali nustatyti, ar beždžionės turi savo kalbą ir ar
beždžionių gyvenimas poromis panašus į žmonių
santuoką. Mes, misininkai, metus iš metų, šapalėlis
prie šapalėlio statėme ten pat bažnyčią, kad
vietiniai džiunglių žmonės suvoktų — jie yra pilna
verčiai žmonės, kad jie pajustų savyje dvasinį
pasaulį.
Susidomėjusiems klausytojams kunigėlis ati
dengė džiunglių civilizavimo paradoksus:
— Beždžionėms studijuoti universitetai pylė
šimtus tūkstančių dolerių, mūsų statomai bažnyčiai
gaudavome trupinėlius iš bažnytinių rinkliavų Malazijos ir Indijos misijose...
Misija! Tai buvo nelauktas apreiškimas dvasiai.
Vincas pradėjo lankyti bažnyčią, galvoti, kad jis
galįs sakyti gerus pamokslus, alegoriškesnius už jo
girdimus. Jis pradėjo nagrinėti problemas, kurios
siautėjo religinėje visuomenėje, kaip krūmų gaisrai
sausros negandoje. Juk visad stokoja energingų ir
drąsių pamokslininkų. Pamokslas religijos pagrin
das. Baisu, kad iš pamaldų grįžę žmonės neturi nė
noro kalbėtis išgirsto pamokslo temomis.
Dažnai, kuone kiekvieną dieną, jis bėgiojo uni
versiteto bėgimo takais. Jis nesunkiai įveikdavo
penkias mylias. Vis sukdamasis posūkiais, jis svaigo
bėgimo procese, tartum ilgų sparnų paukštis, kuris
nepažįsta trumpų skrydžio distancijų. Pro sportiškus marškinius oras čiuožė jo pečiais ir krūtine
Kojos judėjo kaip mechanizuotas įrankis. Dėl bėgimo
jis buvo sausas, liesas, kietų raumenų, bet jis nebuvo
raumeningas sportininkas. Jis buvo panašus į albat
rosą, į stiprų ir patvarų paukštį, kuris jėgingas iki
kraštutinumo be matomų raumenų.
Jis laikė Girinį „vyresnio amžiaus vyru", bet ir
savęs, kuris peršoko dvidešimt trejus, nebelaikė
jaunuoliu.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugpjūčio mėn. 15 d.

MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMAS

ISPANIJOS ĮSPODŽIAI
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Mūsų bendradarbis Vokietijoje.
>USCJ£LXANl!A>IJS
ALiRK Moterų sąjungos 3©- Į17 klausinių. Visų atsakymus
R E A L
B S T A T E
HELP WANTED — MOTERYS
tas seimas vyko Clevelande rug- j sujungė Ingrida Bublienė,
1962 m. Barcelonoje stebėjau j ris davęs joms "Colonia Julia U r piūčio 6-8 i Delegatės iš visų j Puttiiai atliko savo darbą no3-jų miegamų mūr. "raised ranch" na- Reikalinga vyresnio amžiam moteris
"el
toreo" — bulių kautynes, pa bi Triumphalis Tarraconensis 7 '
garažas. "Panelled" rūsys. Namų reik- prižiūrėti 14 mėnesių berniuką ir leng
Šiaurinės Amerikos valstijų su- j minacijų komisija, kurią sudaKILIMUS I R BALDUS
mas ant ramios gatvelės. 2 maš. mūro vam namų ruošos darbui. Pageidauja
sirinko trečiadieni, rugpiūčio 5 i rė Ch. Servo, Ur. Rastenis, A. sižadėdamas daugiau į areną ko vardą.
jos
nekelti.
Jautrus
esu
kraujui
Si
provincija
suvaidino
taip
Plauname ir vaškuojame
menys
įskaitomi. Centr. oro vėsini- ma, kad galėtų gyventi vietoje. At
d., Charterhouse Inn. salėje su- j gzeiva, H. Kodis ir M. Mariu-,
-nas'Upper 80's". Skamb. 6364099.
visų rūsių grindis.
pat svarbų vaidmenį katalikybės
skiras kamb. ir vonia. Anglų kalbos
sipažinti ir pasivaišinti. Seimas i n ienė. Jos surinko valdybą, kad į Padėjus matadorui badyti jaučio
BUBNYS
žinojimas
nebūtinas. Apylinkėje 3200
plėtime šiaurinėje Ispanijoje. Sa
nu
OAK PARK. English style 2 story reprasidėjo ketvirtadienio rytą šv. į susirinkusioms reikėjo tik pa-! garą, buvau priverstas apleisti
N.
Lake
Shore
Dr., Chicagoje. Dėl at
koma, kad šv. Povilas buvo čia
gerą
arenos
vietą,
nes
labai
ir
la
sidence with 4 bdrms. Full bsmt., att.
Tel — RE 7-5168
Mišiomis, kurios koncelebravo ; balsuoti Išrinktos: centro pirm.
lyginimo
prašome
skambint po 6 vai.
atvykęs, skelbdamas čia krikščio « • • • * * • • • • * • * • • • * * * » * • • * 4
gar. Stained glass windows & wood
kun. Gediminas Kijauskas iri Julia Mack, vice pirm. Dale bai pagailo įerzinto, narsaus gyvakaro
tel.
248-5362.
trim Lot 39x171 f t $89,000. Immed.
kun. Kazimieras Kuzminskas. Murray, 2-a vice pirm. Aldona i v ^ e u o . Mano pėdomis pase nybę, kurios stipriu vainiku yra
occupancy.
Call Mrs. Conboy (in EngDelegatės į bažnyčią ė j o paskui Shouway, iždininke Mary D m k - i k e d a u S šviesiaplaukių, kuriems 12 a. katedra.
10% — 20<£ — 30% pigiau mokėsit occupancy. Call Mrs. Conroy (in Eng
Šaligatvio pločio siauros sena už apdraudę n u o ugnies ir automoVictoria Deo- greičiausiai gyvulio kančios taip
lish) 287-1680 or 383-8300 (residence)
36 kuopos vėliavą, kurią nešė I tenis, globėjos
miesčio gatvelės, nedažyti ir a p - Į Mito pas mus.
pat nebuvo prie širdies.
F U L L
TIME
Kazimiera Titienė, j ą lydėjo ; nė ir Juliana Rastko. Centro se~
leisti namai, uždarytos nuo sau
Ir
ikai
vienos
dienos
rytą
prie
F
R
A
N
K
Z
A
P
O
L
I
S
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tautiniais drabužiais pasipuošu-! kretorę turės vėliau surasti,
Ebcperienced in high fashion
lės langinės bei retai sutinkami
Į VAKARUS U 2 KEDZIE
šios jaunos mergaitės. Bažny-•, "Moterų Dirvos" redaktorė t a viešbučio durų atsirado didelis
3208
y
W
e
s
t
95th
Street
clothes. Excellent benefits. —
2
praeiviai, kėlė įvairių minčių ir
3-jų miegami} mūr. bungalow. Pečius
čioje skambėjo lietuviškos gies-; pati — Dale Murray. Išrinktos plakatas, skelbiąs netolimoje TarMušt
speak English.
Telef.
G
A
4-8654
I ir orkaitė, šaldytuvas. Nuo sienos iki
kiek baimės.
mės, o pabaigoje ir kanklių mu- j įvairios komisijos: tarybai A ragonoje "corride d e toros" —
1
sienos
kilimai.
Pilnas
rūsys.
AptverTada pasijutau daug laisviau
Apply or Call After 12 Noon
zika.
j Gabalienė, J. Rastko, H. Kodis, žmona ir dukra tuoj pasišovė
: tas kiemas. Geras pirkinys — tik
vėl
pasiekęs romėnų statybos
važiuoti.
"Gerai
—
sakau,
galė
' $49,900.
P o pamaldų pusryčiams ir po- Stipendijų fondui — G. Kaneb,
L U V Boutique Inc.
griuvėsius, žemiau gulintį 70 tūks.
NAMU APŠILDYMAS
GEORGE VLASIS, REALTOR
sėdždams rinkomės į Dievo Mo- i Gabalienė, R Janus, Seimo įne- siu palydėti, bet į areną, tai jau
gyventojų miestą, čia pat, įvairių
2106-10 N . Clark S t
TeL 636-7474
įstatau naujus pečius ir vandens šil
tinos Nuolatinės Pagalbos para-j Šimams — V. Leonė, Gr. Meilu- kojos tikrai nekelsiu".
tautų turistus.
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
TEL. 929.2380
pijos svetainę. Seimo rengimo j vienė ir M. Genienė, Skundų koŽiūrint ispaniškom akim šios Apytikriai žinojau, kurią v a l a n dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
pečius į gazinius.
komisijos pirm. Stefanija Sta- i misijai — U. Rastenienė, O. kautynės yra tam tikras menas,
72-ra ir S t Louis Ave. Naujai de
dą baigsis arenoje kova, tad jau
ALBIN BANYS, Telef. 447-8806
koruotas 2-jų miegamų mūr. bunga- MOTERŲ GROŽIO SALIONUI
sienė ir 36-oji kuopa labai rū- j Paurazienė, J. Pargauskienė, reikalaująs greitos orientacijos, at
neradęs prie įėjimo jokios kont
low. Labai geram stovy. Pamatykite
pinosi, kad seimas būtų darbin- Į Federacijai J. Mack, J. Rastko, sargumo ir savos rūšies apsukru
reikalinga patyrusi
rolės, įėjau į vidų, sulaužydamas
šiandien.
gas i r sėkmingas. Susirinkusias j V. Leone. Spaudos — Ingrida mo. Toreros yra gerai apmokami,
savo pasižadėjimą. Jau toli girdė
69-ta ir Rockwell St. 4 miegamų
pasveikino gražia kalba Marijai Bublienė, Janina Puodžiūnienė, tačiau, kaip vienas ispanas pa
tas švilpimas patvirtino, k a d
mūrinis. 20 metų senumo. Pilnas val
Titienė. Invokaciją sukalbėjo j Gr. Meiluvienė.
reiškė, tai pinigai, kuriuos jie turi "kautynės" buvusios blogos. Į are
L I E T U V I S DAŽYTOJAS
Kreiptis tel. HE 6-1098
gomasis. 1% vonios. Nebrangus.
klebonas kun. G. Kijauskas. SeiDirektorėm išrinktos Connec- nurauti nuo buliaus ragų.
ną mesti keli gaidžiai buvo paže
69-ta ir Komensky Ave. 4 miega
Dažo n a m u s iš lauko
mą vedė centro valdybos na- I ticut E. Šaulienė, UI. dr. A. Ru- Taigi, važiuojame tik už 30
mų mūro rezidencija. 2 maš. garažas.
minimas, kad toreros gali kovoti
ir
i
š
vidaus.
rės:
pirm. Julia Mack, Gene- j gienė, Mich. — !B. Janus, Penn. •km į romėnų įkurtą Tarragoną,
Savininkas priverstas parduoti. Virš
R E AL E S T A T B
tik su šiais paukščiais.
Darbas garantuotas.
vieve Kaneb, Victoria Leone i r j — Jurkekicz. Kitų valstijų dar jų vadinta Tarraco. Arena beveik
50,000 dol.
San Salvados, rugpjūtis.
sekretorė Dalė Marray. Proto- nebuvo išrinktos — c. valdyba pačiame miesto centre. Iš visų pu
61-ma ir Lawndale. 3-jų mieg. mūro 73-cla ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
4612 S. Paulina Su bungalow.
siu
minios
traukia
į
stadioną
gar
Pilnas valgomasis.
Virš gami) mūr. Garažas. Gazo Šildymas.
kolą surašys dviem kalbom.
pasirūpins.
(Tofrn of Lake)
Didelis ir gražus kiemas. $48,000.
40,000
dol.
siai šaukdamos. Vaizbūnai prie įSveikinimų buvo labai d a u g : ; Visos kuopų pirmininkės, ku ėjimo įvairiom kalbom siūlo įvai
72-ra
a Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
61-ma ir FairfiekL 9 butų mūro na
Skambinti 927-9107 mas.
JAV prezidento R, N . Reagano, rios dalyvavo, plačiai papasako rias prekes, ženkliukus, knygutes.
gami)
mūr. 2 maš. garažas. $51.500.
Announcing
the
limited
Puikus investavimui. Savininkas
vjtBk. Vincento Brizgio, gen. jo apie savo veiklą. Bendrauja Netoli arenos, be doru užkandi
62-ra
ir Artesian. 4-rių butų mūr.
padės
finansavime.
]Ą
įmokėti.
availability ofafine
$10,000
pajamų. Kaina $75,000.
kon. Juzės Daužvardienės, Ohio su parapija ir padeda sutelkti nės, pilnos vyrų ir moterų su vai china plote ofhis eminence
63-ėia ir Tripp. 2 ofisai, 1 krautuvė
PUSMEČIUI
55-ta
ir
Kedzie — 5-kių butų mūr. su
valstijos gubernatorius, Cleve- lėšas, stengiasi padėti išsilaikyti kais a n t rankų, garsiai aptarian
ir 2 butai. Naujesnis mūras. Galimy
"The
Pope"John
Paul
U
lietuviškoms parapijoms,
šiuo
garažu.
Pajamų $16,000. Savininko
$121.00
Chicagoje
be
perimti
esamą
paskolą.
lando miesto. Sveikino i r lin
čių didžiausią savaitės įvykį —
laiku labai svarbu.
paskola
už
12%.
kėjo Clevelando LB apylinkės
Kun. K. Kuzminskas plačiai šio vakaro kautynes, užimančio
#93.00
BUDRAITIS
REALTY
valdyba, Vyčiai sendraugiai, Lie
Marąuette Parko apyl. — Liuksusinis
papasakojo LKB Kronikos reikš dalį ispaniško gyvenimo. Atrodo,
C i c e r o j e
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
tuvos Vyčių 25-a kuopa, "Žal6600 S. Pulaski Rd.
mę. Kronika svarbi mums pa- kad be futbolo, (apie šį sportą vė
vininko paskola rimtam pirkėjui.
(10/20/5/UM)
giris" šaulių kuopa, karininko [ į ^ " ^
™
suprastume liau) restorano ir "toros" ispanų
767-0600
Pensininkams auto apdrauda
A Juozapavičiaus šaulių kuopa, savo tautos dabartinį kelią, bet gyvenimas būtų nepilnas. Taip,
ŠIMAITIS REALTY
Amžius 62 iki 80 m.
Moterų sąjungos 26 kuopa, J. dar svarbiau parodyti kitų tau ir restoranų, kuris ispanui yra ant
Insurance
— Income T a x
MICHIGAN — NEW BUFFAL0, 65
6529 So. Kedzie Aveuue
Salacevičienė, SLA 2 0 moterų tų žmonėms mūsų tautos var ras namas. Daug valandų su pa
mylios nuo Chicagos, parduodamas se
Notary Public
J. BACEVIČIUS — 778-2233 nesnis švarus apstacytas 2-jų miega
kuopa K. Vaičeliūnienė, DLK gus. Tam išleido keturioms kai^ žįstamais jame praleidžiama prie
2951 West 6Srd Street
mų bungalo. Pilnas rūsys, gražus kie
Birutės draug. Clevelando sky-1 £ o m s %XB K r o n i ^ " ir'penktoji stiklo vyno, alaus ar "helados"
TeL 436-7878
JM*
mas užpakaly. Turi parduoti. $22,500.
—
ledų.
Net
ir
po
vestuvių
puo
j i u s , Pensininkų klubas Z. Duč- L K B K r o n i k a leidžiama vokie3.
S:
_
Century 21 — Ritter ft Heinz, 211 E.
manas, vyr. skaučių "Židinys".. &ų k a I b a Vokietijoje. Naujai iš- tos vieną šeštadienio vakarą su
E L E K T R O S
Buffalo
SU
New
Buffa.
%,
Mich.
49117.
miiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Centro pirm. J . Mack kalbėjo, : I e i s t a &nglų k a l b a Į J ^ J C . ^ . palyda į netolimą viešbučio už
Tel. 616-469-3950.
Turiu Chicajjoa miesto leidimą.
BUTŲ NUOMAVIMAS
xad šio seimo vienas pagrindi-; k a ] a b a i kūrybinga. Seselės kandinę atvyko jaunieji, svečių
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai
ir
sąžiningai.
Aglow
\vith
the
luster
of
fine
china
nių uždavimų buvo peržiūrėti: M e r c e d e s sukurtas įspūdingas sutikti "ole" ir katučiais. Jaunoji
Draudimas — Valdymas
and the rich beauty of 2-4 karat gold.. 4514 S. l a J m a n Ave. 927-3559
Palos
Hills
^65,000
išbučiavo
užkandinėje
visus
ispaMoterų sąjungos veiklą ir n u - ', aplankas
Namų pirkimas — Pardavimas
"Vilniaus
Marija"
KLAUDIJUS PUMPUTIS
the piate captures the reverent spirit
Savininkas
parduoda
4
miegamų
mūr.
statyti ateities darbų gaires, p r a s m j n g - a dovana svetimtau- {•"« ir svetimtaučius (bučkiai teof his eminence John Paul H.
Cape Cod namą. Didelis sklypas. 2-jų
darbų gaires, kurios palengvintų įjams. "
ko man, žmonai ir dukrai), o
maš. garažas. 25 min. iki Marąuette
Thisfirstedition piate measures
išspręsti susidariusius rūpesčius
šeštadienį vakare [Dievo Mo-1 jaunasis prie baro su vyrais ragaT A I S O
pko. Skamb. 430-3547 arba 599-4614.
Notariatas — Vertimai
8" in diameter.
dėl ateities, kaip mes turėsime t i n o s parapijos ga^je buvo ati-|vo vyną. Apie 11-tą vai. v. ėjoSKALBIMO IR D2IOVINIMO
Order now: onlv S 12.95.
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
pasielgti, jei narių skaičius su- j d a r y t a l a b a i g ^ į į menininkės me į viešbutį, tačiau jaunieji su
Skambint 599-4614
No C.O.D.
Kreiptis j Hermaną Dečkį
mažėtų (tas liečia tik apdraudos R. Petrulienės medžio dailės pa palyda dar liko.
TeL 585-6624 po 5 vaL vak.
i.
B A C E V I Č I U S
nares) i r būtų reikalas, a r ga roda. Parodos atidarymą praĮleidžiu dukrą su žmona i are OFFICiAL ORDER FORM
'
Kalbėti lietuviškai
lėtume susijungti su k i t a katali i vedė sąjung. E. 'Nainienė. Kalbą ną, o pats pasuku apžiūrėti ro DRAKE STUDIO. LTD.
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 6529 & Kedzie Ave. — 778-2238
Pacific Ave.. FrankBn ParK IL 60131
kiška apdraudos organizacija. I p a s a k 7 į BublienėT
mėnų statybos liekanų. Atsipra- j 10245
n
tllIUIlllMItlIlliilHllto
YES. I vvould likę to order the
Tuo reikalu nebuvo p a d a r y t a ; M e n i n ę čalį a t l i k o ^
ISSNUOM. 3-jų miegamųjų namas
N o r a šau, negalima vadinti atkasto am I
Pope John Paul 11 piate for oniy
PACKAGE E J P R E S S AGEJiCY
72-ra ir Kedzie apyl. Su baldais arba
nutarimo, nes y r a vilties gauti j B razulienė, sol. Julius Kazėnas, fiteatro, mūro sienų i r kt, rome-j - ££&£££!!!£
83rd and Kedzie
MARMA NORE1KIEN8
I enclosed in chock or moncy order
be baldų. Naujas 2-jų maš. garažas.
naujų apdraudos narių.
j akomponiatorė Regina Brazai- nų architektų statybos šedevrŲ Ii- *•
or charge my order to
Great price and locatlon.
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ Savininkai išvažiuoja į užsienį. Viso
n MASTER
Visos centro valdybos nares į t i e n ė Padidžiaugėm gražiu dai- kučiais. Tai paminklai imperijos,}
^ ^
~V , S A
Labai pageidaujamos greros rflfties namo baldai taip pat parduodami at Iminaculate 5 room brick Georgian.
prekgs. Maistas iš Europos sandeliu
padarė pranešimus ir kiekvienai j n a vimu. P o t o buvome pakvies- siekusios ne tik Iberijos pusiasali, | ACCOUNT NO —
Originai owner. By appointment.
2608 W. «»th St., Chlcago, m . «0«2ff skirai. Telef. 778-5152.
Plf
N
kuopai įteikė raštu. S u nekant- j ti j parapijos svetainę iškilmin- bet Afriką, Aziją. Neradau vado- | E* w'° DATE
TeL 925-2787
460-8282 or 599-915«
ISNUOM. kambariai Baltlc vasarvie
rumu laukėme pranešimo, k a s i ^ v a karienei, kurią pradėjo vo, (buvo sekmadienis) tad IT ne-1
(MUS BE SIGNED TO BE V A U O i
tėje, Beverly Shores, Indiana. 20 dol.
šiais metais bus išrinkta Iškilią., parapijos klebonas kun. G. Ki-galėjau daug ką sužinoti iš ma- ! NAME
ir daugiau į savaitę. Galimybe naudo PARDUODAMAS 5 KAMB. MOR.
daugiausiai nuotraukomis pa j A D D R E S S ,
ja moterim. Pirmininkė prane- j j a u s k a s
m a l d a ir linkėjimais, žos,
NAMAS, n/2 SKLYPO.
tis virtuve ir TV. Gera vieta atosto
CITY
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
šė — Marija Rudienė. Kitaip|«Kiekvienas darbas, jei tik jis: puoštos brošiūrėlės. Tačiau atro- !
goms. Pusė mylios nuo paplūdimio. Apylinkėje 71-os ii Kockwell. Nau
j
T j ».
.
.. , .
I
STATE 2IP_
ir kitus kraštus
ir b ū t i negalėjo, kas gi galėtų ; y r a g e r a s y ^ ^ ^
Skambint (219)—874-7134
0
mūsų
jas centr. pečius. Įrengtas rūsys. 2-jų
ao, Kaa sio miesto apylinkes bu- i
PLEASE ALLOW 3 TO 4 VVEEKS FOR OELIVERY
jos darbus suskaičiuoti, kiek j i ; lietuviškai gyvybei i r sielai išNEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
maš. garažas. 545,500. Skambinti
vusios labai svarbios, nes J. Ceza^ H m m m m m m
MBSMBflBBMBMBHMBBB
atliko gerų darbų.
! l a i k y t i ^ą^ gerų d a r b ų i r ^
Chicago, BJ. 60632, tel. 927-5980
585-2172 ARBA 925-5510
I Š N U O M O J A M A S
;
V Leonė pranešė, kad j a u bai- dėlių darbų. Į tuos darbus jun
CONDOMINIUM - BUTAS
By owner — 8Sth and SprtagfleM.
giama ruošti spaudai Moterų są-; kimės visi ir melskime Dievą
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii Ft. Myers, Florida, Estero Island — 3 bdrms. Full finished bsmt 2J4 car
jungos narių "Virimo i r kepi- jėgų ir ištvermės". Sveikino L B
Gulf Side. Naujas butas. Pilnai apsta
garage. Ask for MR. NIZER —
M. A. i I M K U S tytas. Skalbiamoji ir džiovinimo ma brk.
mo"
knyga. Kiekviena kuopa vardu V. Mariūnas. Sveikinimų
787-8181.
INCOME TAX SERVICE
šinos. Patalyne ir rankšloščiai. Mau
galės pasigirti savo sugalvotais buvo ir daugiau. Algirdo KasuNOTART
PUBLIC
dymosi baseinas. Vasaros kainomis
ir išbandytais receptais.
I laičio paskaita "Moteris 20 am1981 METŲ EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450
išnuom. iki gruod. 1 d. Kreiptis ang
Rezoliucijas i r padėkos laiš-; žiaus gale" buvo įdomi.
liškai į savininką vakarais ir savait
Taip
pat
daromi
VERTIMAI,
Dar yra vietų šiose
kus paruošti sutiko B . AlavoBuvo pagerbta "Moterų DirGIMINIŲ i&kvietimai, pUdoml
galiais
PILIETYBES PRAiTMAI Ir
šius, Aldona Shouway ir E . Sau- vos" redaktorė Dale Murray.
rugsėjo 17
— $1059.00
spalio 8
— $1019.00
TEL. 312—23S-79S9
kitokie blankai.
bene. PLRK Moterų organizaci- Pagiedota Ilgiausių metų ir įteik
— $1059.00
gruodžio 26
— $ 979.00
'iiinmiiiiiiiinininiiniiiiiimiiiiiiiniiiiii
jai, kuri atstovauja tyliajai Baž- ta dovana. Ji redaguoja 25 m. rugsėjo 24
ISNUOM. 2-jų kambarių butas su vo
nyčiai, buvo parinkta aukų. At- Pirm. Julia Mack išreiškė pa
nia.
Marąuette Parke.
We'H help you make the right movė.
iHiiiiMiiiiriiiMMiiiuiiiiiMiiimiiiiiiiiiim
stovės Marija Juškienė ir Eu- \ dėką klebonui kun. G. Kijauskui Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie Sių
TEL. 925-2391
genija Kezienė.
j už suteiktą seimui globą, 36 kuo grupių galima jungtis i5 VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MESTU. »u pa
ISNUOM. 4 kamb. butas Brighton
Licensed, Bonded, Insured
Grupių svarstymai. Visos de- { pai už seimo priėmimą i r už pildomu mokesčiu.
J E I GALVOJATE
Parke. 2-me aukšte. Pageidaujama vy
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu resnio amžiaus moteris ar vedusių
legatės susiskirstė į keturias j rūpestį ir gražias vaišias, dėlePIRKTI AR PARDUOTI,
Registracijos reikalu kreiptis j:
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir pora. Skambint 523-7387.
grupes, svarstė pirmininkės pa- j gatėms už nuoširdų bendradar•
kt plyteles. Glass blocks. Sinkos
teiktus klausimus apie lietuvis- Į biavimą ir visiems už dalyvavinuomoti
ar
apdrausti
savo
nuo
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa ISNUOM. šviesus 5 didelių kambarių
savybę Chicagoje a r b e t kur
kų parapijų išsilaikymą. Buvo I mą.
Gr. Meiluvienė
tų galite kalbėti lietuviškai, palikite butas antrame aukšte.
akam*
2599 West 88 S t — TeL 4788724 Amerikoje, prašome
393 W. Broadway, P.O. Boa 116, S. Boston, Mass. 62127, Tat (617) 268-8764
tavo pavardę ir telefonų.
binti a r užeiti į mūsų įstaigą.
įstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2IONAS
S E R A P I N A S — 636-2960
Mes visuomet pasiruošę
iiitHiiiiiiimniliiiiiiiiiiiiiiiiimuinininii
Pricea are baaed on double occupancy and are subject to chans;es.
jums patarnauti.
N O B I
PI R K T I
Mes
priklausome MLS .,;
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus.
miimiiimiiiiiititiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiii
2759 W. 71st St.f Chicago, Dl. 60629
i r turime kompiuteri.
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai IEŠKAU PIRKTI pilną komplektą var
Virš
SOO-tai
namų
• RrrPFSTTNGA! IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
ii mūsų sandelio.
totą LIET. ENCIKLOPEDIJĄ.
pasirinkimai.
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
MHIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII
Skambint 745-8142
GOSIMOS PABCELS EXPRES8
B U D R A I T I S R E A L T Y CO.
D KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas
2591 W. «9th St.. Chicago, IL J0S29
6 6 0 0 S. P u l a s k i R o a d
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 va! ryto iki 10 va), vakaro
Tel. 7 6 7 - 0 6 0 0
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,,
LAKROD2IAI TB BRANGENYBES
|
SIUNITINIAIJ LIETUVA

VALoSi

SEAMSTRESS

STASYS ŠAKINIS

KIRPĖ JA

INCOME TAX

BELL REALTORS

T

P LU MB I N G

TRANS-ATLMIt TRAVEL SERVICE. INC.

JAY DRUGS VAISTINI?

A. T V E R A S

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro

Tel. — 4 7 8 - 2 2 0 6

1

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
_
Pardavimas ir Taisymas
E
TeL ~ 925-2737
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
|
M4« W Mth Street _ T e l B E 7-1M1 I
Vytautas Valentinas siems prieinamos.
rillllllllllllllllllllllllilluuilIlIlNIlUlUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHlllllllllllliT illIillliiliillliiilllliiiiuuiiuuiuiiiiiiUHiU a*g<vy^g-ia<ys^&.gca<y»»« t
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PLATINKITE "DRAUGĄ".

j

LIETUVIAI FLORIDOJE
Su Petersburg, Ha*

— JAV LB St. Petersburgo apy

LAIŠKAI DRAUGUI
REIKALINGA SVEIKATOS
KNYGA
Dažnai tenka girdėti šis pasa
kymas, kai pokalbiuose
iškyla
sveikatos negalavimo klausimai.
Visai nenuostabu, kad sveikatos
reikalais yra nemažas susidomėji
mas, ypač tas rūpi senesnio am
žiaus žmonėms, nes paskutiniais
metais mirtis labai dažnai lanko
si mūsų tautiečių tarpe.

KLUBAS šventės minėjimą.
— Liepos 3 d. St Petersburgo
Lietuviu klubo jaunimas lie
senelių namuose mirė klubo na
pos 26 d. susirinkusiems klube
rys Kazimieras Bartulis. Liko
dalyviams pranešė, kad jau įsi
duktė gyvenanti New Yorke.
kūrė ir Floridos Suncoast Soccer
— Rugpiūčio 5 d. palaidotas
lygon įsiregistravo lietuvių spor
Lietuvių klubo darbštus narys An
to klubas "Perkūnas". Registra
tanas Smetona. Liko liūdesyje žmo
cijos mokestis 450 dol. Lindai
na Elzbieta Smetonienė. Čia bu
Jurgėlaitei supažindinus su spor
Nežiūrint to, kad sveikatos pro
vo atsikėlė iš New Yorko. Gra
tininkais, jaunimas pasirodė sce
žiai sugyveno tarp savęs ir klubui blemomis mūsų daktarų spaudoje
noje su komišku futbolo rungty
rašoma, kalbama per radiją IT ki
daug padėdavo.
nių vaidinimu. Lietuvių klubo ptr
tomis
progomis, bet
rezultatai
— Lietuvių klubo nariai Jonas
mininko Albino Karniaus žmona
maži,
nes
visos
tos
žinios
palaidos
ir Juzė (Šukytė) Vizgirdai, šie
Angelė "Perkūnui" įteikė 25 dol.
ir
greitai
pamirštamos,
ypač,
met turėjo didelį džiaugsmą, jų
Atsirado ir daugiau aukotojų. Tą
kai
jos
perduodamos
paskaitos
vienintelei dukrai Joanai įgijus
dieną sportininkams buvo su
forma.
doktoratą iš geologijos.
rinkta 375 dol. aukų. Rugpiū
Dr. Joana, tėvams persikėlus iš Tad kyla sugestrnė mintis, kad
čio 2 d. per pietus Rūta KriauMontrealio
į Chicagą, lankė litu reikėtų išleisti apie sveikatą uni
čiūnaitė tęsė pradėtą aukų rinki
anistinį
kursą
seserų kazimerie- versalinę knygą, pasiremiant nau
mą.
čių Marijos gimnazijoj. Priklausė jomis medicinos mokslo žiniomis
"Perkūno" kapitonas Vytautas
ateitininkams. Baigusi geologijos apie ligas ir jų gydymą. Joje kiek
Navickas praneša, kad komandai
studijas Chicago universitete darb vienas lengvai rastų nurodymus
priklauso: Tim Albee, Algirdas
ščioji Joana siekė doktorato. Dr. bei patarimus, kaip sveikatą sau
Bobelis, Emmet Wales, Rimvydas
Joana su tėvais grįžo Seminolen goti, o susirgus, kokių priemonių
Balkus, Viktoras Bobelis, Alan
ir Lietuvių St Pete klube buvo imtis ją gydyti.
Didžbalis, Juozas Didžbalis, Bill
pasveikinta. Dabar Joana lanko
Di bardo, Ed. Atkinson, Raimon
Europos valstybes. Grįžusi iš Eu
das Gečas, Raimondas Radvila,
Paieškojimas
ropos su abiem tėvais skris Aus
Darius Verba, Howard B. Vail,
tralijon. Grįžtant aplankys Hava
Ieškomas FRANK DOBILAITIS ir jo
Paulius Vienužis, Vytautas Lajų salas.
žmona
ROTA, gyv. Chicagoje. Prašo
šmskas, Jonas Kadis. Komandos
Dr.
Joana
Vizgirdaitė
gavo
dar
mi
atsiliepti
arba turintieji žinių pra
mokytojas Vytautas Didžbalis —
nešti šiuo adr.: DRAUGAS, «dv. 9047,
bą
Gulf
Science
and
Technology
"Rūtos" kepyklos savininkas. Spor
4545 W. 63nt St, Chicago, DL •0629.
to klubo reikalų vedėjas — Pau Co. Reserch Centre Harmarville,
Pennsylvanijoje.
lius Vienužis.
— "Ateities" leidyklos knygų
— Jau išėjo "Lietuvių Žinių"
įsigijo Laima Kriaučiūnienė, Liu
Nr. 63, kurių spausdinimo išlai
cija Vaičiūnaitė-Gedminienė, Rū
das apmokėjo St Pete. notarė
ta Gedminaitė, Gediminas GedAngelė Kamiene
mintas, Ona Petrikienė.
Lietuvių klubo tautinių šo
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
K. Kėblinskienė
kių "Bangos" šokėjai šiemet bai
IR MĖGĖJAMS
gę aukštesniąją mokyklą: Lin iiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiii
da Jurgėlaitė, Alan Didžbalis.
Koledžą — Rasa Lašinskaitė, uni
versitetą — Algirdas Bobelis.
— Šokėja Virginija Juškaitė iš
Daug sutaupysite, pirkdami Cia
tekėjo birželyje. "Naujoji banga" Apdraustas perkraustymas jų reikmenis. Pasinaudokite pa
{•airių atstumų
šokėjai dalyvavo vestuvėse. Pa
togiu planu atidedant pasirink
dainavo lietuviškų dainų. Šokėjų TeL 376- 1882 arba 376-5996
tus reikmenis ypatingai progai.
nutarimu* "Banga" pasivadino
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
fiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiimiiii
"Naujoji banga".
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
Perskaitę "Drangą", duokite
— Rūta Kriaučiūnaitė, iš pro
Ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
fesijos gailestingoji sesuo, moks jį kitiems pasiskaityti.
lus baigusi Kanadoje, dabar dir
3314 West 63rd Street
ba S t Petersburg ligoninėje. Ji iiimiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiitmiimiiiiimiii
"Naujosios bangos" šokėja ir se
TeL — PRospect 6-8998
niūnė, daug padeda "Perkūno" Spalvotos ir paprastos. Radijai,
sporto klubui renkant aukas.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
pardavimas ir Taisymas.
— Rugpiūčio 9 d. per pietus
Lietuvių klubo pirmininkas Albi
M I G L I N A S TV
nas Karnius pasidžiaugė, kad per
2346 W. 69 S t , teL 776-1486
kūniečiams jau sudovanota 500 dol.
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiuiiuiii
TYPEWRITERS AND
o šimto doL čekį dar prisiuntė dr.
ADDING MACHINES
K. Bobelis.
— Justinas ir Laima (Rakšty
Nuomoja, Parduoda, Taiso
tė) — Kriaučiūnai, Rūtos tėve ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Virš 50 metų patikimas jums
liai, tris savaites paviešėję pas dimai ir pilna apdrauda.
patarnavimas.
dukrelę, grįžta į Stoney Creek, kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei5610 So. Pulaski Rd.. Chicago
Ontario. Su jais ir Rūtos sesutė Priimame MASTER CHARGE ir VISA
— 581-4111
gimnazistė Karolina.
Telef. — WA MOSS
Sv. Kazimiero misija, vasaros
metu sumažėjus kolonijos gy
ventojams, mažiau ir atikų lau
kia. Liepos 26 d. per rinkliavą Sv.
Mišių metu gautas vokas — 300
A . f A. ANDRIUI SKUČUI mirus,
dfoL, tai auka Teresės Bakšinskaitės. Misijos komitetas jai dėkojajo žmonai Adai ir visai šeimai nuoširdžią
Lietuviškos
misijos pamaldos
vyksta sekmadieniais 1 vai. p. pužuojautą reiškiame ir drauge liūdime.
Holy Name bažnyčioje Gulfporte (5806. 15TH Ave„ So.).
JADA IR VYTAUTAS
GIRNIAI
Po Mišių 2 vai. p. p. Lietuvių
GIEDRĖ
VALAITYTĖ
klube pietūs.
— Birutės Saldukienės paska
tinti kėdainiškiai St Petersburge
organizuojasi išleisti Kėdainių
gimnazijos, miesto bei apskrities
<f
monografiją. Kėdainiškių būrelio
vadovybėn išrinkti: Kazimieras
Kleiva ir Mečys Silkaitis. Vado
vybė nori susisiekti su lietuviais
Kėdainių apskr. gyvenusiais, dir
The Golden Gem oi the Aget
busiais ar ten mokslą ėjusiais. No
ri sužinoti, kuo jie galėtų prisidė
By PJOTY C. MCE, Ph.D.
ti prie monografijos išleidimo
(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
bei fotografijų surinkimo.
atžymėjimą už savo darbus. šioje knygoje ji aprašo apie
— Felicijonas Prekeris su žmo
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vielos skiria apie Lietuvos gin
na, dabar gyvenantys Kaliforni
tarą, o dalj iliustracijų sudaro S GIFTS INTERNATIONAL—VAZNELIŲ krautuvės rinkimo. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
joje, prenumeruoja "Lietuvių 2iir kitur.)
nias", atnaujindamas prenume
Knyga didelio formato, 290 pusi.. Meti viršeliai. Grali dovana
ratą rašo: "Tos žinios tai ryšys
kiekvienai
progai.
su prisimintinais St petersburgiePubiished by VA NOSTRAND REINHOLD Company. New York,
Hais".. Mes nepamirštame ža
kuri turi savo skyrius: London. Toronto, Meltourne ir kitur. Kaina su
vingo deklamuotojo ir gilių min
persiuntimu IM.lt. IHinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos
čių kalbėtojo Felicijono...
mokesčio.
— "Lietuviu 2buoms" aukojo:
J. Babilius, A. ir H. Smigelskiai,
S. Skirgailaitė-Ramanauskienė, K
DRAUGAS, kStf We*t 6Srd Stt Chicago, IL 60629
Vilnis ir J. Taoras.
\
y?
ĮSTEIGTAS SPORTO

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

A

Tiesa, turime iš senų laikų pa- dojus, susidarytų labai vertinga
rašytų knygų: dr. Karaliaus "Na-kapitalinė universali
sveikatos,
mų daktaras", J. Laukio "Gerajknyga.
sveikata" ir dar vieną, kitą, betj _
. , .
,
ir naudingą
dalinai jau "pasenęs" jų gydymo
^
pasiimti Lietuvių
metodas, nors m o n e s JOMIS aar
Gydytojų
sąjunga
arba lietuvių
naudojasi, nes naujesnių nėra.
Žodžiu, sveikatos knygos nėra to Bibliotekos leidykla. Daug neap
taliai pamirštos, .kaip kitos įvai sirinkant, galima iš anksto pasa
raus žanro senesnės knygos.
kyti, kad knygos išleidimas fi
Atrodo, kad naujos knygos pa nansiškai apsimokėtų ir tuo pa
rašymui didelių sunkumų nesusi čiu būtų didelis įnašas išeivijos
darytų, nes, surinkus visus tilpu kultūriniam darbui. Būtų gera
sius spaudoje medicinos klausimu tuo reikalu išgirsti kitų pasisaky
straipsnius, pasakytus per radiją mų bei naudingų sugestijų, pata
pamokymus, paskaitų temas įvai rimų.
riomis progomis, mokslininkų re
J. Tijūnas
feratai ir panašiai, tą visą panau-

A . f A.
STASIUI GRIGARAVIČIUI
mirus,
nuoširdi užuojauta draugams — krikš
to mamai Mildai, Kęstučiui, Dariui ir
visai šeimai.
JASIUKAIČIAI,

ERIKAS,

NG

A MBER

mirus,

gilaus liūde

DR. JANINĄ JAKSEVIČIENC
ir MARIJĄ MARKULIENC
bei jų ŠEIMAS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.
DOMANSKIŲ ir PRUNSKIŲ ŠEIMOS

EUDEIKIS
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n ia A v e n u e
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
T e l e f o n a s — Y A r d s 7-174 1-2

GRAŽINA

IR RŪTA

Mažeika & Evans
Brangiai Mamytei

A. f A. MARIJAI BORTKEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukras MARYTĘ MARKULJENĘ
ir dr. JANINA JAKSEVIČIENĘ bei jų SEIMAS giliai
užjaučiame ir kartu liūdime.
ALĖ ir ALEKSAS
KARALIŪNAI
IRENA ir RIMANTAS
KARALIŪNAI
RŪTA ir SAULIUS KIRKAI

Laidotuvių Direktoriai
S 6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600
r

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

TELEVIZIJOS

MOVI

Mylimai Mamytei Lietuvoje
sio prislėgtas dukras

S

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI

VILIMAS
M OV I N G

WAGNER and SONS

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 15 d.

A. + A. STASIUI GRIGARAVIČIUI,
vienam iš Dzūkų draugijos steigėjų ir jos
narių, mirus, jo žmonai, dukrai, sūnui ir gi
minėms reiškiame širdingiausią užuojautą
ir kartu liūdime.
DZŪKŲ

2533 West 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI

DRAUGIJA

A. f A. STASIUI GRIGARAVIČIUI
mirus,
jo žmoną Juliją, sūnų Algimante ir dukterį
Mildą su šeimomis ir brolį Bronių su šeima
Argentinoje, nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.
LAUČIAI IR GIRDVAINI AI

Brangiai Motinai

A. f A. MARIJAI BORTKEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, dukteris MARIJĄ MARKULJENĘ
ir dr. JANINĄ JAKSEVICIENE su ŠEIMOMIS nuo
širdžiai užjaučiame.
IRENA IR ANTANAS
ALDONA IR BALYS

RIMAVICIAI
8L0NSKIAI

A. ± A,
ROMUALDUI LEVICKUI mirus,
jo dukroms Zitai ir Reginai, žentams ir
visiems aūkams nuoširdžią užuojautą reiš
kia
ALBERTAS

STOCKUS

Perskaitę DraufR, duokite jį kHienis pasiskaityti

DRAUGAS, SeStadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 15 d

CHICAGOS ŽINIOS

x Loretto Bgoiunė spalio 3 d.
ruošia specialią mugę (Fest),
kuria rūcina-si ligoninės Tierso- \
rialas. Bus įvairių dalykų, kurių laimėjimais apsilankiusieji
galės tikrai džiaugtis. Automo
bilius bus galima pasistatyti
prie ligoninės.
X ROBI. Benjaminas Uždavinfe, MIC, Worcesterio 6v. Kazi
miero parapijos asistentas, at
vyko į Chicagą dalyvauti savo
sesers vienuoliško gyvenimo Šv.
Kazimiero seserų vienuolyne jubUiejinėje šventėje. Jubiliejinė
šventė yra rugp. 16 d. Svečias su
kitais kunigais konoelebruos šv.
Mišias. Apsistojo marijonų vie
nuolyne prie "Draugo" ir čia
pabus keletą dienų.

TRAGEDIJA JŪROJE

TRLSKART PER BRITŲ
KANALĄ

x Taura Zarankaitė-Underienė, baigusi meno kolegiją, Atei
tininkų namų gegužinės laimėji
mams padovanojusi gražų pa
veikslą, dar tik ieško darbo sa
vo srityje, o ne dirba savo sri
tyje, kaip buvo "Draugo" rug
piūčio 13 d. laidoje paskelbta.
Už klaidą atsiprašome, bet tikėmės, kaip gera menininkė dar
Prof. Vytautas Skuodis (kairžje) paskutiniu metu Vilniuje drauge su sese
bą greitai gaus.
rimi Zina, broliu Adolfu ir motina Elzbieta. Chicagos lietuviai bendrom
pastangom
ruošia demonstracijas Vytauto Skuodžio gelbėjimo reikalu atei
x Stasys Babekas buvo su
nantį pirmadienį miesto centre 12 vai. ir antradienį prie jo namų 6t30 v. vak.
kvietęs per 20 savo draugų į
Grant Parko koncertą, kuriame
dainavo solistas Arnoldas Voketaitis su Grant Parko simfoniniu orkestru ir choru.

Fizines kultūros mokytojas
Jon Erikson iš Chicagos tris
kartus be poilsio perplaukė Bri
tų kanalą. Jis yra 27 m., gyve
na su tėvu Ted Hyde Parke,
Chicagoje. Tas trigubas plauki
mas pareikalavo 38 valandų 27
minučių. Pradėjo plaukti rug
piūčio 12 v. 9:41 v. ryto. P o
šio laimėjimo jis vonioje nusi
plovė riebalus, kuriais buvo iš
sitepęs sklandesniam plaukimui.
Po plaukimo 24 vai tesimaitino
pienu ir skysčiais. Jis jau anks
čiau 4 kartus į vieną pusę buvo
perplaukęs kanalą ir 2 kartus
ten ir atgal. Trigubus plauki
mus bandė 1979 ir 1978 m., bet
tada jam (nepavyko. Jo tėvas
irgi yra kanalą perplaukęs.

Christi Wapniarski iš Chica
gos su draugais prie Ormand
Beach, Fla., plaukė būriniu lai
vu. Apvirtus laivui, iškritusieji
plaukė vandeny. Chr. Wapniarski suriko: "Mane |kando. Gelbė
kit, aš mirsiu". Paskiau buvo
matoma ji plūduriuojanti su pa
nertu veidu vandeny. Jos lavo
nas greit nebuvo surastas. Wapniarski dirbo raštinėje ir ėmė
aeronautikos kursą Embry Riddle
universitete
Ormand
Beach.
HEROINO UŽ 2 MIL DOL.

IŠ ARTI
IR TOLI
k k. VALSTYIESE
— Aurelija 2auueriūnaitė-Robertson, Venecueloje išgyvenusi
33 metus, neseniai dėl vyro tar
nybos persikėlė j Charlotte, N.
C, kur jis užima aukštas For
do bendrovės pareigas. A. Ro~
bertson Venecueloje nuo pat
pradžios atvykimo ir sukūrusi
šeimą buvo visuomenės darbuo
toja, šokių vadovė, Lietuvių Ben
druomenės valdybų Valencijos
mieste sekretorė. Jos šokėjų
grupė "Vaivorykštė" yra pasi
žymėjusi tautiniais šokiais ir
kartu lietuvišku auklėjimu jau
nimo, kur mažai lietuvių. Aure
lija Žalnieriūnaitė-Robertson no
rėtų rasti lietuvių, gyvenančių
Charlotte mieste ar apylinkėje,
nes lietuvių tarpe pripratusi ir
jų pasiilgsta.
— Dainavos stovyklos rėmėjų
metinis susirinkimas šiemet bus
spalio 17 d. Detroito Lietuvių
kultūros centre Southfield, Mich.

0*Hare aerodrome areštuotas
X Rugpiūčio 17 d., pirmadie
V. Samuel, 28 m., atskridęs iš
ni, 9 vai ryto iš radijo stoties
Londono, keliaująs iš Tel Avivo,
WLNR (FM 106.3 banga), Ma
Izraelio, s u netikru pasu. Jo
rija Rudienė dalyvaus pokalbyje
bagaže rasta 4.6 svarai heroino,
tema: "Moters vaidmuo JAV
kurio parduodama kaina būtų
MOKESČIAI LABDAROS
pramonės įmonių vadovavime", i
apie 2 mil. doL Narkotikai bu
ĮSTAIGOMS
_"
"
x Birutė Vindašienė, Chicavo paslėpti jo bagažo slaptose
X Dr. Janina Jakševičienė ir go, TU., Marąuette Parko LB IJETUVIAMS CHICAGOJE čio 17 dieną, Chicagos miesto
Mere J. Byrne planuoja parei pertvarose.
Marija Markuhenė gavo liūdną | valdybos pirmininkė, "Drauge"
centre Federal Plaza, Dearborn kalauti, kad mokyklos, ligoni
JKLIUVO LĖKTUVE
žinią iš ok. Lietuvos, kad Siau- { nueipirko naujausių leidinių už Pereitų metų sausio 9 dieną ir Adams gatvių sankryžoje, 12 nės, bažnyčios ir labdaros įstai
liuose rugpiūčio 10 d. mirė jų didesnę sumą.
okupuotoje Lietuvoje buvo areš
CHare aerodrome įėjęs į lėk
vaL per pietus ruošiama de gos, kurios buvo atleistos nuo
motina Marija Bortkevičienė,
X Arvydus Algminas, Cicero, tuotas Chicagoje gimęs prof. monstracija. Bus dalinama ati mokesčių už kanalizaciją, dabar tuvą Miami vyras Keitb A. Al86 m. Palaidota Šiauliuose prie
ARGENTINOJE
UI., Jonas Savickas, Bronius Na Vytautas Skuodis, nes jis drą tinkama informacija, bus trum pradėtų mokėti. Tikimasi taip len, 21 m., išsiėmė degtukus ir
vyro miškininko Česlovo Bortsiai
ir
ryžtingai
gynė
lietuvių
vickas, Algis Valiūnas, visi iš
— A. a, Juozas Švenčionis, 82
pa programa. Antradienį, rug surinkti per metus 7 miL doL tarė: "Vežkite mane j Kubą
kevičiaus. Velionės liūdi sūnus
tautos teises prieš okupantą.
arba
aš
išsprogdinsiu
lėktuvą".
Chicagos,
aplankė
"'Draugą"
ir
metų
amžiaus, mirė liepos 4 d.
piūčio 18 dieną, 6:30 vaL va
Vacys su šeima ir Chicagoje
1980 metais, gruodžio 22 dieną,
Lėktuve
buvęs
sargas
tą
vyrą
įsigijo
naujausių
leidinių
už
di
NAUJAGIMEI
PAGALBA
Velionis
buvo gimęs Žiežmarių
karo renkamės prie Skuodžių
dukterys.
maždaug
po
vienerių
metų
tar
sulaikė
ir
perdavė
OHare
ae
desnes sumas.
miestelyje, Kaišiadorių apekr. Į
šeimos gyventų namų, 2131 W.
Cherise Taylor pirmą dieną po rodrome dirbančiai policijai.
dymų ir kankinimų, nuteistas 7
X Lietuvos Dukterų dr-ja
Argentiną atvyko 1925 m. Vė
x
R B. Kasakattfe ir V. Gry- metams sunkiųjų darbų kalė 23 Place Chicagoje, ir iš ten su gimimo reikėjo kraujo perlieji- Areštuotasis yra priimtas į JAV
viena iš pirmųjų ft«»T„„«i„'
liau sukūrė šeimą su Veronika
_ J* jimo ir 5 metų ištrėmimo. Taip plakatais žygiuosime į už poros mo, nes ji /turėjo širdies sutri laivyną ir sakosi kalbėjęs juo
užsisakė vieną staląorganizacijų .b a u s .k a s K,v _ .
Paršonyte. Išaugino sūnų ir
(10 asm.) i
'
Chicagos, grąžinda vėl vienas tauriausių tautos sū blokų esančią Aušros Vartų pa kimų. Jos tėvai, būdami Jeho
kais.
Vistiek,
kaip
sako
O'Hare
j "Draugo" banketą, kuris bus
dukterį. Nuliūdime liko žmona,
rapijos bažnyčią, kur bus at vos Odininkų sektos nariai, ne
mi laimėjimų bilietėlius, paaupolicininkas J. Pocius, bus pa duktė Lili Mičiūdienė su vyru
rugsėjo 19 d. Jaunimo centre. I kojo po 5 doį aukų. Dėkojame. nų bolševikų pasmerktas žūti. našaujamos šv. Mišios.
sutiko leisti kraujo transfūzijos,
Amerikos valdžia, senatas, At
Pranė Masilionienė
rūpinasi
X Regina Jautokaitė, ChiChicagos Lietuvių organizaci tačiau teismas leido tai daryti trauktas teisman už netvarkin ir sūnus pulk. Faustinas su žmo
gą elgesį, bet nebus kaltinamas na, taip pat keturi anūkai. Pa
kvietimais.
cago, JJ1., Petras Gauronskas, stovų rūmai ir visuomenė la- jų komiteto gelbėti Skuodžiui
ir jai vaikų ligoninėje, Chicago dėl bandymo pagrobti lėktuvą.
Santa Monica, Cal, Juozas Mas- b *i jautriai reaguoja į savo pi- vardu prašau visų Chicagos ir
laidotas Buenos Aires priemies
X Kun. Juozas Grišans, MIC,
je, buvo kraujas įlietas. Atrodo,
teika, Linden, N. J., įvairiomis n € « i o kalinimą svetimos valsty- aoylinkių
čio
Boulgone kapinėse.
lietuvių
dalyvauti
žymus latvių veikėjas, marijonų
AREŠTAVO
progomis atsiuntė po 5 dol. au-! kės kalėjimuose ir $ e daro žy- abiejose demonstracijose, paro kad jai nereikės širdies opera
vienuolijos narys, nors jau ei
Naktį į rugpiūčio 8 dieną po
kų. Dėkojame.
j g*113 tokius asmenis išvaduoti. dant pasauliui, kad kultūringai cijos.
nąs 90-tuosius metus, mielai
licija
Rush gatvėje, Chicagoje, •iiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiciiininnni
šiuo atveju tos įstaigos yra in ir ryžtingai kovojame ne tik už
100,000
DOL.
PABAUDOS
skaito "Draugą" ir domisi jo pax R Aukštuolis ir Adomas formuojamos ir toliau apie prof.
Advokatas
areštavo 153 žmones, j ų tarpe
visos
tautos
laisvę,
bet
ir
už
žanga. Siųsdamas laimėjimų bi- Venckus atsiuntė po 3 dol. An-! Vytauto Skuodžio padėtį MorJoan M. Lynch, 34 m., Chi- jaunuolių, kurie girtavo ir triuk
GINTARAS P. cEPtNAS
savo brolį ir sese, nes jie yra
Stongvila
lietėlius ir 5 doL auką, laimėji-"•tanas "**
**- — 2" doL
' " Ačiū.
**"" d avijos lageryje.
cago, savininkė konsultavimo šmavo. Areštavo gatvės mote
2649 W. 63rd Straet
mums labai brangūs.
mų šakneles padovanojo vienam
ris, parduodančius svaigalus ne
firmos,
kuri
rasta
mokėjusi
ky
Bet
mes
negalime
sustoti
pu
x Jonas VeUčka, Clevėland,
Chicago, IR 00029
savo draugui, dirbančiam re
Kazys Laukaitis, šius, kad gautų mažesnį nuosa pilnamečiams. Daugelis žmonių
siaukelėje. Turime gelbėti savo
Ohio,
buvo
apsilankęs
Chicago
Tel. 776-5162
dakcijoje. Nuoširdus ačiū už lie
vybės įkainojimą mokesčių rei ten atsirado grįždami iš Chica
brolj ir daryti žygius, kad bolše
je
ir
ta
proga
aplankė
"Draugą"
Komiteto
pirmininkas
Kasdien
9—6 vai. vak.
tuviškos spaudos rėmimą.
kalui, nubausta 5 m. sąlyginiai gos festivalio.
ir įsigijo naujausių leidinių ir vikai jam leistų su savo šeima
šeštad. 9—12 vai.
ŽEMAIČIŲ KLLTCROS
ir 100,000 dol. pabaudos.
X Povilas ŽumbaJtis, Chica- plokštelių už didesnę sumą.
atvyktų į Ameriką.
ir pagal susitarimą
FESTIVALIS MARQUETTE
go, UL, namų pirkimo ir parda
Ateinantį pirmadienį, rugpiū
KLUBO IŠVYKA
iiiMiimiiiiiiuiiimimiiiimiiimiiiiiiiiiii
PARKE
x Alfonsas Bacevičius, Sy)vimo prekybininkas, grąžinda
Rugpiūčio 12 d. veikli klubo
Marąuette banko automobilių
mas laimėjimo bilietus, pridėjo van Lake, Mich., kartu su pre
PRAEITIES
valdyba
užsakė didelį autobusą,
numeratos
mokesčiu
atsiuntė
ir
statymo
vietoje rugpiūčio 23 d.
ir 10 doL auką. Dėkojame.
Advokatas JONAS GIBAITIS
„ _
_ .
,
_ a
„ i kuris atvyko prie 4500 So. Tai35 dol. auką savo dienraščiui
ruošiamas
šiemet antras festi
PUSLAPIUOSE
X Kun. Rictardas R S a u d ! s , l m a n £ [ * £ v a i Susėdo 44
6247 So. Kedzie Avenoe
X Norintieji autobusais va stiprinti. A. Bacevičių skelbia
valis. Dvylika Apylinkės resto
buvęs
Anchorage,
Aliaskoje,
a
r
1
,
,
,
.
.
.
.
.
.
.
—
Chicago, Illinois 60629
žiuoti į demonstracijas prie Vy me garbės prenumeratorium, o
ranų turės tautinių valgių nuo
Rugpjūčio 15 d.
kivyskupijos
kancleris,
mokyk
,.__*_,
_._.__
1
^
*
.
.
.
.
jklubo
nariai
ir
jų
svečiai
išvykai į Lake Wille A. Kajokienės
tauto Skuodžio gyventų namų, už auką tariame nuoširdų ačiū.
12 vaL iki 7 v. v. Septynias
T e l — 776-8700
lų, superintendentas ir apašta
1769 m. Korsikos saloje gi- valandas skambės muzika. Daly
vasarviete.
turėtų tuojau registruotis Mar
Darbo
vai.
nuo 9 iki 7 vai. vak.
X Dail. Adolfas Vateška, Chi- liškas administratorius, grįžęs
Šeimininkė mus maloniai pri mė Napoleon Bonaparte.
ąuette Parko lietuviai Balfo raš
vaus
ir
Vyties
orkestras.
Bus
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d.
Chicagon buvo trejus metus Ni1914 m. atidarytas Panamos solistų
ėmė ir pavaišino skaniais pie
tinėje, tel. 776-7582, Brighton cago, UI., grąžindamas laimėji
les
kolegijos
rektorius
ir
arki
tumis, už kuriuos mes susimo kanalas.
Parko — pas Simą Jokūbaitį, mų bilietus, pridėjo 30 dol. auką
vyskupijos patarėjas. Nuo rug
lietuviško
dienraščio
stiprinimui.
1948 m. Korėjos respublika
kėjome po 4 dolerius. Oras bu
2433 W. 45 'Place, teL 376-3186.
piūčio 17 d. kun. R Saudis yra
Nuoširdus
ačiū.
paskelbė
nepriklausomybę.
vo
gražus
ir
saulėtas.
Puikioje
Autobusai nuveš ir parveš. Tai
paskirtas klebonu Šv. Pilypo
Specialios
1950
m.
gimė Anglijos prince
bus tyli susikaupimo demons
X Jonas šabams, Chicago, Apaštalo parapijoje Northfield, ežero pakrantėje vaikštinėjome
sė
Ona.
ir kalbėjomės, o tu kalbų netrū
tracija — antradienį, rugpiūčio TJ1., atsiuntė laimėjimo bilietus UI.
K a l ė d o s — N a u j i Metai
1961 m. Ryt. Vokietija pra
ko. Pagyvenę žmonės turi daug
18 d., 6:30 vai. vak.
su 16 dol. auka Labai ačiū už
jie dėjo statyti Berlyno sieną.
x
"Gintaro" vasarvietėje, išgyvenimų ir patyrimų,
lietuviško žodžio vertinimą.
PRALEISKITE ŠVENTES LIETUVOJE
X Venecaelos Lietinių drau
Union Pier, Mich., kaip praeity daug ką gali papasakoti iš savo
x Jurga Gylytė, Chicago, UL, je, taip ir dabar vykdomos lie gyvenimo ir patirties. Kai ku
gija rengia gegužinę rugpiūčio
1982 M. KELIONĖMS DABAR REGISTRUOTIS
23 d., sekmadienį, Vyčių salėje jaunesniosios kartos "Draugo" tuvių dailininkų parodos. Seniau rie ir "Pinaklį" palošė.
DENGIAME
IR
TAISOME
ir sodelyje. Šokiams gros Ed- skaitytoją, pratęsdama prenu čia valgyklą puošdavo dail J.
Žemės keliais, pilna kaina nuo tik $424.00* plius žema
Laikas praėjo maloniai ir
VISŲ RC&ITJ STOGUS
ward Knol orkestras. Veiks lai meratą, atsiuntė ir 10 dol. au Pautieniaus darbai, šią vasarą greitai, artinosi 6 vai., susė
kaina oro skridimas j LIETUVĄ. Vertinga proga, daug
mės šulinys, ir bus lietuviški ką Dėkojame.
Už savo darbą garantuojame
išvykimo datų.
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— dail. V. Petravičiaus pasku dome į autobusą ir per valandą
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X Dr. V. Dubmskas, Chica
JONAS ADOMĖNAS
lyvauti. Pradžia 12 vai.
Skambinkite —
go, Dl., J. H. Akstys, Cincinnati, Šiuo metu čia vieši dail. Pranas rios išvykome. Visi dalyviai bu
Valdyba
Ohio, Stasys Zadeikis, Oak Gailius iš Paryžiaus, ir jo gra vo patenkinti, nors tokia išvy
ARVYDUI KIELAI
ORBITAIR INT. LTD.
(pr.)
Lawn, m., Teresė Alenskienė, fikos ir akvarelės darbai puošia ka šiemet to klubo buvo jau Tel.: 434-9655 arba 737-1717
20 East 46th St.
New York, N.Y. 10017
antra,
Dalyvis
X Ateitininkų Namų gegužinė i Leniont, Vi., K. Narkevičius, Ar- vasarvietę.
TEL.
212—986-1500
BYTOJ. Adresas: 127-ta ir Ar lington, Mass., visi grąžindami
• Po du asmenys kambary. Yra 10—11—12 dienų kelionių nuo
cher Avenue, šv. Mišios 10:30 laimėjimų šakneles, pridėjo ir
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$424.00
iki $705.00 tik žemes keliais.
po
10
dol.
aukų.
Labai
ačiū.
v. r. DeAndrea kopi. Lemonte
s
ant 127-tos po dešinei prava
X Bronius Kviklys, Chicago,
žiavus keletą blokų įvažiavimą m., buvęs "Draugo" redakto
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i Ateitininkų Namus.
Kelias rius, kultūrininkas, dr. Ant. Bebus nusagstytas vėliavėlėmis. lickas, Evergreen Park. 111.. kar

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

(pr) tu su laimėjimų šaknelėmis, at
x Akiniai siuntimui i Lietu siuntė ir po 10 dol. aukų. La
bai ačiū.
vą. Kreipkitės į V. Karosaite —
x Inž. Jonas Stankus, Ever
Optical Studio 2437% W. Iigreen
Park, Dl., statybininkas,
thuanian Piata Ct. (69th St.)
dr.
Adolfas
Delta, Chicago, BĮ.,
Chicago, m. 80629. Telef. —
atsiuntė
po
10
dol. su laimėjimo
778-CTM.
(ik.)
šaknelėmis. Dėkojame.
x Gnętntm kOkmim If Lieta-1
x EI Radzevičiūtė, Chicago,
vą. Kvietimai giminėms. Da
Dl.. arch. V. Pekla.. T& Chicagos,
nutė ZUfa - Sfevttfene, 68M S.
atsiuntė po 7 dol. aukų, grąžin
MmpWood A ve., CMcago, UL
dami laimėjimo bilietus. Ačhl.
60628. Tel. 312—476-3803.
X NAMAMS PIRKTI PA
(sk.)
SKOLOS duodamos mažais mė
x Baltic Monumentą, Inc., nesiniais įmokėjimais ir priei
2C21 W. 71 St. Te!. 476-2882. namais nuošimčiais. Kreipkitės į
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 Mutual Federal Savings, 2212!
vai. ryto iki 5 vai. vak. Antra d West Cermak Road. — Telef. Į
(sk.).
ir aekmad. uždaryta.
($k.) VI7-7747.

PADEKITE GELBĖTI VYTAUTĄ SKUODI!
Dalyvaukite demonstracijose!

i

1981 m. rugpiūčio 17 i , pirmadienį, 12 vai. diena,
miesto centre - Federal Plaza, South Dearborn ir West
Adams gatvių sankryžoje.

i
1

1981 m. rugpiūčio 18 d^ antradienį, 6:30 vaL va
kare prie Vytauto Skuodžio gimtojo namo, 2131 West
23 Place, įvyks susikaupimo demonstracija, eisena,
kuri užsibaigs už dviejų blokų Aušros Vaitu bažnyčioje, kur 7 vai. vakare bus šv. Mišios.
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AUTOMOBILIU TAISYMAS

I

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimu. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdijai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock ataorbers. Mufflen
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and fllters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wtff 59th Strttt _

TtL M

6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
Šventadieniais uždaryta — Sav. MH£AS CESAS
Šeštadieniain nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet.
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