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Hitlerio - Stalino
suokalbio dokumentai

Kremlius pritarė gen. Jaruzelskio paskyrimui

Varšuva. — Naujas Lenkijos į nės vadai, premjeras, dabartinis
Jungtinės
Darbininkų Partijos ; komunistų partijos pirmasis sekre(Tęsinys)
tarimą:
(toks yra oficialus lenkų komu- torius gen. Jaruzelskis, vyriausySlaptas papildomas protokolas,
Derybose iš TSRS pusės daly
nistų partijos pavadinimas) pir- j bės nariai ir kiti aukšti svečiai.
pasirašytas 23 rugpiūčio 1939 m.,
vavo Stalinas, Molotovas ir pre
masis sekretorius gen. Jaruzelskis Svarbiausią kalbą pasakė g y n y
pakeičiamas taip, kad Lietuvos
kybos įgaliotinis Vokietijoje Skver
buvo sukvietęs Karinės Tarybos bos ministerio pavaduotojas, Lenvalstybės teritorija būtų įjungta į
covas, o iš Vokietijos pusės —
narių pasitarimą. PAP žinių agen | kijos kariuomenės vyriausios poTSRS įtakos sferą, o atitinkamai
Ribentropas ir Vokietijos pasiunti
tūra skelbia, kad aukštieji kari- j litinės vadovybės viršininkas J.
iš kitos pusės, Liublino vaivadi
nys Šulenberg.
| ninkai svarstė naujas karinių jė- j Baryla. Jis pažymėjo, kad Lenkija ir dalis Varšuvos vaivadijos
Šaltiniai: Paskelbta taryb. spaud.
gų pareigas ryšium su komunis- i joje vyksta aštri politinė kova už
būtu įjungtos į Vokietijos įtakos
29. LX. 39.
j
tų
partijos naujais uždaviniais.
į tolimesnę šalies vystymosi krypsferą (plg. žemėlapį prie šian
Premjeras
ir
partijos
vadas
JaĮ tį. Socializmui priešiškos jėgos,
i 17 BENDRAS TSRS IR
dien pasirašytos sutarties "O
ruzelskis
pasimatė
su
visų
Varšui naudodamosios labai sunkia sa
VOKIETIJOS VYRIAUSYBIŲ
družbe i granice".
vos pakto valstybių ambasado- i lies ekonomine padėtimi, mėgina
PAREIŠKIMAS
Kai tik TSRS vyriausybė pri
I
riais. Jau 27 metai, kai Lenkijoje Į užgrobti valdžią, kėsinasi į LenPo to, kai Vokietijos vyriausy taikys specialias priemones Lie
I
nebuvo valdžios vyro, kuris ture- j kijos politines ir karines sąjungas.
bė ir TSRS vyriausybė šiandien tuvos teritorijoje savo interesams
Į
tų vyriausybės premjero ir parti- j Baryla pabrėžė, kad Lenkijos kapasirašytu susitarimu galutinai apsaugoti, dabartinė Vokietijos
i
jos vado pareigas. Paskutinis bu- Į riuomenė tokiems mėginimams
suredagavo su lenkų valstybės su — Lietuvos riba, siekianti pada
vo
Boleslaw Bierut, ėjęs abi pa- į nebus abejinga, ypač atsižvelgiant
birėjimu iškilusius klausimus ir ryti ją paprastesne, bus išlaikyta
reigas 1952—1954 metais.
jį tai, kad Nato forsuoja ginklatuo pačiu sudarė tvirtą pagrindą tokiu būdu, kad lietuviškoji teri
"Solidarumo"
centras
Gdanske
į vimosi varžybas,
organizuoja
ilgalaikei taikai Ryrų Euro^oįe, torija, esanti į pietvaKariUS nuo yysk. Liudas Povilonis spalio 14 d. popiežiui Jonui Pauliui II įteikia gintarinę Šv. Pauliaus mozaiką, Paveikslą paskelbė pareiškimą,
kuriame
Į
plataus
masto
karinius
manevrus,
abipusiu susitarimu reiškia nuo linijos, nurodytos pridedamame laiko (dešinėje) kun. Vladas Michelevicius.
švelniai
kritikuoja
komunistų
j
Lenkijos
kariuomenė
siekia
monę, kad užbaigimas karo tarp žemėlapyje, atitektu Vokietijai.
planus laikinai uždrausti visus j konstruktyviu indėliu prisidėti
Vokietijos iš vienos pusės ir Ang Toliau pareiškiama, kad šiuo me
streikus.
Unijos pareiškime sako prie krizės įveikimo. Mes, pasakė
lijos — Prancūzijos iš kitos pusės, tu veikiantieji tarp Vokietijos ir
ma,
kad
reikia naikinti streikų Baryla, stiprinsime ginkluotų pa
atitiktu visu tautu interesus. T o Lietuvos ekonominiai įsipareigo
priežastis, o ne drausti streikuoti. jėgų karinę parengtį, gilinsime
dėl abi vyriausybės nukreipia sa-' i " ™ anksčiau minėtomis TSRS
Pareiškime tačiau sakoma, kad savo kovinę sąjungą su sovietine
vo bendras pastangas ir, esant priemonėm^nebus pažeistu
unijos vadovybė žiūrės, kad ne armija ir kitomis socialistinėmis
Maskva, 28 rugsėjo 1939 m.
reikalui, jei šios abiejų vyriausy
būtų nepateisinamų streikų, kad sandraugos armijomis, visada išti
/. Ribentrop V. Molotov
— Prezidento ekonomistų ta visi keliai būtų išbandyti protes kimai saugosime liaudies Lenki
bių pastangos liks be pasekmių, tai
rybos narys Jerry Jordan pripaži
Šaltiniai: A Rejo rinkinys, p.
bus konstatuotas faktas, kad Ang
Vysk. Liudas Povilonis, lydimas [ lonio pusės įteikimas tokios bran- no, kad šią žiemą bedarbių nuo tus nutraukti derybomis ir pasi jos iškovojimus.
lijai ir Prancūzijai tenka visa at 39 (su nuoroda į "Nac.— Sovj
kun. Vlado Michelevičiaus, buvo gios dovanos buvo gražus gestas šimtis Amerikoje gali siekti 8 tarimais.
sakomybė už karo tęsimą, be to, ot-ja" p. 397).
Sovietų prezidentas Brežnevas
I atvykęs į Romą bažnytiniais rei- prisiminti popiežiaus išrinkimo nuoš. Vėl sumažėjo naujų namų
karo tęsimo atveju Vokietijos ir
Rodys žemėlapiuose
Pastaba: Rusiškame vertime yra kalais. Dalyvavo Frascati (apie trejų metų sukaktį ir ta proga pa statyba, sunkumai laukia ir au atsiuntė gen. Jaruzelskiui sveiki
TSRS vyriausybės tarp savęs konnimą su naujomis pareigomis. Ja
pastebėta, kad čia kalbama apie 20 mylių nuo Romos) Europos sveikinti.
Baltijos sienas
tomobilių pramonės.
sultuosis dėl tuo atveju būtinų
me rašoma, kad sovietų partija ir
Marijampolės (dabar Kapsuko) vyskupų pirmininkų suvažiavime.
Generalinėse audiencijose papriemonių taikymo".
- Palestiniečių vadas Arafatas I J ^ ' ^ J ^ k a d J a r u z e l d c i s
rajoną. Tačiau vertėjas mano, Popiežius Jonas Paulius II-sis spa piežius labai yra saugomas. Yra
Washingtonas. — Jungtinis
i s Vietnamo atvyko i Maskvą.) ^
^ ^ didelį ^
^ ko _
V. Molotov, 28. D t 1939
kad kai kalbama apie ribos "ištie- lio 12 d. vysk. L. Povilonį ir pre sudėta daug užtvarų, kad bet kas
Amerikos Baltų komitetas gavo
Paskutinį kartą Arafatas lankėsi
I. Ribentrop
voje prieš kontrrevoliuciją. Brež-' ^ ^ j§ Valstybės departamensinimą" ar jos "sunaturalinimą latą Audrį Bačkį buvo pasikvie neprasiveržtų. Arčiau prie popie
Maskvoje pemai vasarą Olimpia
nevas sako telegramoje, kad Ja- j t o Baltijos reikalų karininkės Mil
tai
turima
mintyje
Nemunas18. SLAPTAS PAPILDOMAS
tęs į savo vasarvietę į Castelgan- žiaus buvo gana daug vyskupų ir dos metu.
ruzelskis jam žinomas kaip žymus I j r e d patterson, kuri praneša, kad
Tuo atveju protokole kalbama ne dolfą vakarienei. Toks pakvieti- Prahos kardinolas. Su visais vys
PROTOKOLAS
—
Naujojo
Graikijos
premjero
partijos ir valstybės vadas drau- a t e i t y visi Valstybės departamenkupais ir su kardinolu popiežius
Žemiau pasirašiusieji įgalioti apie Marijampolės rajoną, bet apie m a s re jškia didelį popiežiaus
pasikalbėjo, bet tik vieną vysk. vaikai irgi visi ekonomistai. Ge giškoje Lenkijoje. Jaruzelskiui ža to žemėlapiai rodys Baltijos vals
visą
lietuviškąjį
kairįjį
Nemuno
prielankumą
aukštiems
svečiams.
niai pareiškia, kad Vokiečių Rei
orge Jeffery, 29 m. amžiaus kan dama visa sovietų partijos ir vals tybių ribas, kokios jos buvo prieš
Žinoma, tokiu atveju yra apta Povilonį pabučiavo.
cho vyriausybė ir TSRS vyriausy krantą — Suvalkiją.
Vysk L. Povilonis išvyksta į didatavo kaip socialistas į Grai tybės parama. Sovietų spauda sovietų okupaciją. Prie žemėla
riami įvairūs bažnytiniai reika
bė pasiekia žemiau sekantį susi(Bus daugiau)
Lietuvą trečiadienį, spalio 21 d-, kijos parlamentą Petras mieste. plačiai skelbia lenkų komunistų pių visada bus pridėta, kad Ame
lai.
Duktė Gayle Sophia, 27 m. nese centro komiteto pareiškimus, re rika nepripažįsta
sovietų oku
Vysk L. Povilonis atvežė po Lietuvoje laukiama naujų vysku
niai gavo ekonomikos diplomą Su zoliucijas. Sovietų "Tass" paskel pacijos.
pų
paskyrimo.
Yra
betgi
įvairių
piežiui labai gražią dovaną —
essex universitete, Anglijoj. Sū bė penkis puslapius su ištrauko
Po nuolatinio Jungtinio Baltų
Šv. Pauliaus mozaiką, padarytą sunkenybių. Ar bus paskirti nauji
nus
Nicholas,
25
studijuoja
Prin
mis
iš
komiteto
narių
kalbųkomiteto spaudimo, departamen
iš gintaro. Spalio 14 d., trečiadie vyskupai tuo tarpu dar nėra visai
cetone ir Andreas 23 m. studijuo
Spalio 10 d. Varšuvoje įvyko tas geografams nurodė tris spren
nį, Šv. Petro aikštėje generalinė aišku.
V. R. ja Londone Ekonomijos institute. Lenkijos kariuomenės įkūrimo dimus. Visos ateities "The Status
je audiencijoje toji dovana buvo
— Daugkartinio keliavimo į erd 38 metų sukakties minėjimas. Ja of the VVorld Nations" laidos ir
asmeniškai įteikta. Seniau vysk
ves
erdvėlaivis "Columbia" bu me dalyvavo aukštieji kariuome visi kiti didesnio mastelio Valsty
L. Povilonis yra įteikęs popiežiui
Papandreau nori
vo
pakrautas
skystu kuru ir kelio j bės departamento žemėlapiai ro
Žvilgsnis į ginklus Saudi Arabijai
Šv. Jono Krikštytojo panašią mo
nė
numatoma
lapkričio
4
d.,
kaip
dys nepriklausomų Estijos, Latvi
ryšiu
su
Amerika
zaiką.
Tie
du
paveikslai
popiežiui
Washingtonas. — Ateinančią nes Izraelis yra vienintelis pasto
Paminėjo Yorktown jos ir Lietuvos sienas.Pareiškimas,
planuota.
yra
labai
brangūs
dar
ir
todėl
savaitę JAV senatas turi pasisa vus, patikimas sąjungininkas, de
Atėnai. — Atsakydamas į pre
— Gamtos globos organizacija mūšio 200 m. sukaktį kad Amerika nepripažįsta Bal
kyti dėl administracijos nutarimo mokratijos tvirtovė ir užtvara so kad jie išreiškia jo du vardus, zidento Reagano sveikinimą, nau
tijos valstybių okupacijos, bus aiš
parduoti Saudi Arabijai moder vietų plitimui į Vidurinius Rytus. priimtus išrinkimo dieną — Joną jas Graikijos premjeras Papan Sierra Club surinko daugiau mi
Yorktoįvn.
—
Iškilmės,
para
niu ginklų už 8.5 bil. dol. Iš vie Todėl yra sunku suprasti nutari ir Paulių. Prieš trejus metus Jo dreau pareiškė norą sustiprinti lijono parašu, kurie reikalauja dai ir kalbos, minint 200 metų kiai pridėtas arti jų vietos žemė
nos pusės, prezidentas Reaganas mą parduoti Saudi Arabijai mo nas Paulius H spalio 16 d. buvo Graikijos ryšius su Amerika de pašalinti gamtos priešą, vidaus sukaktį nuo britų kolonialinės lapyje ir bus tiek ryškus, kiek įma
noma. Šios politikos taisyklės bus
daro politinį spaudimą senato dernius ginklus: sutartyje yra: išrinktas popiežium. Popiežius mokratijos,
pažangos ir taikos reikalų sekretorių James Watt iš kariuomenės nugalėjimo Virgini
išsiuntinėtos visoms JAV vyriau
audiencijoje
liepos
14
d.
kalbėjo
pareigų.
riams, kurių daugelis jau pakeitė penki Awacs lėktuvai, 1177 Sidelabui.
joje,
sutraukė
tūkstančius
žiūro
sybės žemėlapių agentūroms, sa
savo nuomones ir žada balsuoti winder" aviacijos raketos, specia apie gegužės 13 d. atentatą jį nu
Graikų parlamento
rinkimuo
vų
ir
dalyvių.
Be
JAV
prezidento
koma
departamento rašte.
už pardavimą. Iš kitos, Amerikos lūs kuro papildymo lėktuvai, pa žudyti ir apie jo trejų metų popie se socialistai laimėjo 174 vietas
Reagano
ir
Prancūzijos
prez.
MitPaskyre naują
žydai daro viską, kad ginklų par pildomi skysto kuro tankai F — žiavimo sukaktį. Iš vysk L. Povi- 300 vietų parlamente.Naujoji de
terando ceremonijose dalyvavo ir
Valymai Egipte
davimas būtų sustabdytas. Jei se 15 lėktuvams, kad jie galėtų ne
mokratų partija turės 113 ir Mas
Irano
premjerę
tą Yorktowno mūšį pralaimėju
natas balsuotų — prieš, vyriau nusileidę toliau nuskristi. Tie kartų.
kvos komunistų partija 13 atsto
Kairas. — Egipte 30 karininkų
sios Britanijos atstovai: Lordų rū
sybė turėtų ieškoti kitų kelių. Sau ginklai praplėstų S. Arabijos pa
Teheranas. — Irano preziden mų pirmininkas lordas Hailsham ir 104 kareiviai pašalinti iš ka
Toliau vedamasis rašo, kad ki vų. .
di Arabija jau pranešė, kad nega jėgumą pasiekti taikinius toli už lus intensyviems ginčams, visada
Sovietų spauda, laimėjus socia tas Ali Khamenei paskyrė nauju ir britų ambasadorius Washingto riuomenės, perkelti į kitas tarny
vus Amerikos lėktuvų, ji pirks mo jos sienų ir taptų rimta grėsmė Iz iškyla ir demagogija. Visas konf listams Graikijoje, pradėjo dau Irano premjeru Amerikoje studi ne Sir Nicholas Henderson.
bas. Pabrėžiama, kad jie neįtaria
dėmius žvalgybos lėktuvus iš Bri raeliui.
liktas pristatomas ne kaip nuomo giau pulti Turkijos vyriausybę, javusį vaikų ligų gydytoją Ali
mi sąmokslu prieš prez. Sadatą,
Tuometinio mūšio dalyvius
tanijos. Pasaulis sužinotų, kad
Kaip tą siūlomą biznį suderin nių skirtumas tarp administraci pabrėždama, kad graikų socialis- j Akbar Velayati. Porevoliuciniatačiau jie per daug susirišę su ra
kontroversiją tarp Amerikos pre ti su Amerikos draugiškumo Iz jos ir kongreso, bet kaip konfron tų programą remia ir Graikijos j mr Irane jis bus jau penktasis (vien britai turėjo 7,000 karei dikaliomis religinėmis organiza
zidento ir Amerikos žydų organi raeliui pareiškimais, klausia ve tacija tarp prezidento ir žydy. komunistai.
| premjeras. Iki šiol jis buvo par- vių) priminė 1781 uniformomis cijomis.
zacijų laimėjo žydai, nors senate damasis? Washingtonui turėtu Caspar VVeinberger pareiškė, jog
Šiandien naujasis
premjeras ; lamento narys iš Teherano ir par pasipuošę civiliai, tačiau dalyva
Naujasis Egipto
prezidentas
prezidento partija — respubliko būti žinomas Saudi Arabijos nu ginklu pardavimo atmetimas "pa duos priesaiką. Jo socializmas, ly- \ lamento pirmininko Rafsanįanio vo ir dabartinių JAV, Prancūzijos, Murabakas pareiškė spaudai, kad
Britanijos ir V. Vokietijos kariai.
nai — turi daugumą.
sistatymas. Saudi Arabija atsisa tvirtintų per daug plačiai paskli ginant su kitomis Europos šąli-1 patarėjas, 36 metų amžiaus.
atentate prieš Sadatą dalyvavo
Irane vėl sušaudyti 24 valdžios Iš Britanijos buvo atplaukęs ka nedidelė fanatikų gmpė. kurios
Kolumnistas Carl Rowan rašo kė tartis su Izraeliu ir skelbia, dusią opiniją, kad Amerika rūpi mis, yra savotiškas. Papandreau
Chicagos "Sun Times", kad bu kad ji yra su žydų valstybe karo nasi vien tik Izraelio vyriausybes atsisakė įsijungti į Socialistų In priešai, jų tarpe buvusio preziden ro laivas "Ariadne" su 60 kariš svarbiausi vadai jau suimti. Gru
vęs prezidentas Nixonas įsikišęs į stovyje. Ji spaudė kitas arabų pageidavimais".
ternacionalą, nes ten yra ir tur to Bani Sadro finansinių reikalų kosios marinų brigados karių ir pei vadovavo buvęs karinės žval
Karališkųjų Valų "fusilierų" or gybos pik. Abiud ZomorBaigdamas autorius rašo, kad kų socialistai. Naujasis graikų patarėjas Massoudi.
šią lėktuvų kontroversiją iškėlė valstybes jungtis į šventąjį "jikestras. Britu kariuomenė, vado
had"
karą,
sunaikinti
Izraelį.
Ji
Amerikos piliečiai dažnai mato premjeras negali atleisti buvu
menkai pridengtą grasinimą: "jei
Nobelio
premijos
vaujama lordo Comwallis, pasi
Reaganas šiame klausime pralai boikotavo Amerikos įmones, ku televizijoje ir gatvėse įvairias de siam turkų socialistų premjerui
KAIJIVDORIUS
mės, jis pasirūpins, kad Izraelis rios prekiavo su Izraeliu. Ji numonstracijas. Daug airiu remia Bulent Ecevit, kurto vadovau
Stockholmas — Nobelio premi davė jungtinei amerikiečių —traukė ryšius su Egiptu, kai jis pa IRA reikalavimus Šiaurinėj Airi jama Turkija puolė Kipro salą ją už fiziką laimėjo du amerikie prancūzų kariuomenei 1781 me
už tai brangiai užmokėtų"...
Spalio 21 d.: Hil ari jonas, Ur
tais.
sirašė
su
Izraeliu
taikos
sutartį.
Ji
joj.
Lenkai
reikalauja
laisvės
Len
šulė,
Rikantas, Gilanda.
Chicagos žydų žurnalas "Senčiai ir vienas švedas. Vienas iš lai
1974 m .
duoda
milijonus
dolerių
Palesti
kijai.
Juodieji
reikalauja
civilinių
Spalio 22 d.: Melanas, Salome,
tinel" savo vedamajame klausia:
mėjusių amerikiečių — BloemberOrganizacijai teisių, iraniečiai protestuoja prieš
— Sovietu spauda smerkia JAV Sudimantas, Minė.
"Kodėl žydai turi tylėti? Rabinas nos Laisvinimo
— Valstybės departamentas pa gen, Harvardo un-to profesorius,
Ralph Simon rašo apie ilgametį vykdyti žmogžudiškus puolimus. Khomeinio valdžią Irane, puer- neigė žinią, kad buvęs prezidentas yra olandas, gavęs JAV pilietybę teisingumo departamento nutari
Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:02.
Amerikos draugiškumą Izraeliui. Saudi Arabija sukrėtė Amerikos torikiečiai reikalauja teisės atsis Nixonas buvo siųstas j keturias 1958 m Už chemijos laimėji-į mą suteikti 14 metų VValter PoORAS
Dabartinis prezidentas pripažino, ekonomiją, plėšdama bilijonus kirti nuo Amerikos. Toks jau yra arabų sostines sekretoriaus Haigo. mus Nobelio premiią gavo Cor- lovehakui nuolatinio apsigyveni
dolerių
už
naftą.
Per
paskutini
de
amerikietiškas
būdas.
Kodėl
Ame
kad Amerikos — Izraelio drau
Saulėta, šalčiau, temperatūra
Tai buvusi privati Nixono kelio nell un-to prof. Hoffman ir japo mo leidimą. Tai,.begėdiškas far
gystė pagrįsta Amerikos interesais, "šimtmetį naftos kainos pakilo 15 rikos žydai turi tylėti?
dieną 50 L, naktį 401.
sas", rašo "Tass" agentūra.
nė
nas Fukui.

Vysk. L Povilonio
vizitas Vatikane

KODĖL TURI TYLĖTI
AMERIKOS ŽYDAI?

TRUMPAI
15 VISUR
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VADOVO SIELA
(Mintys iš N e r i n g o s , Pilė visada yra sunki diena — vis
nų i r K l a i p ė d o s vienetų kas nesiseka, namuose laukia
v a d o v ų sueigos 1975.V.8 d.) darbai, o sueigoje jaunimas
muša sviediniu į galvą. Visa
Būti vadovu yra garbė. tai pakelti reikia turėti stiprią
Pagalvoję randame, kad vado ir užsidegusią sielą — dvasią.
vui reikia eilės ypatybių, ku Reikia tikėti skautybe ir grįsti
rios jį išskiria iš kitų. Svar savo veiksmus jos teisingais
b i a u s i a j ų — v a d o v o principais. Vadovu būti reikia
siela.Vadovo sieloje yra giliai 24 valandas ir žiūrėti į visą gy
įaugęs pažadas skautauti visą venimą skautiškom, nesa
gyvenimą ir būti pavyzdžiu vanaudiškom ir budinčiom
jaunesniems. Todėl labai svar akim.
bu, kad mūsų sielos būtų gy
Nesavanaudiškumas
—
vos ir sąmoningos.
skautybės principas. Parei
Kaip to atsiekiame? Sielai, gingumą vadovas supras tik
kaip ir kūnui, reikia maisto ir tada, kai pilnai pajus, kad jo
mankštos. Maistas vadovo sie visas darbas yra kitiems. Tik
lai yra įsigilinimas skautybės pagalvokim: jaunimas ateina
idealuose, o mankšta — tų pas mus, tėvai iš mūsų daug
idealų sekimas savo gyveni tikisi, o nuo mūsų priklauso, ką
me. Įstatai ir įsakymai padeda mes su juo darysime. Nors
vadovui ir duoda jam gaires susitinkame tik porai valan
vertingam gyvenimui. Reikia dų, jaunimą paveikti galima
įterpti, kad yra neblogai kar labai giliai. Vėliau jaunuolis,
tais tas visas "taisykles" per- jaunuolė patys nuspręs, ko
siskaityti ir apie jas pagalvoti. kius idealus jie priims ar at
J u k jeigu patys nežinom, ko mes, bet dabar reikia jiems pa
dėl gyvenam, kaip galime tai rodyti, kad tokie idealai yra.
kitiems perduoti?
Vadovo pareiga yra paveikti
jaunimą
gerumu, o tai įmano
Didžiausias krikščionio ma
tik
tada,
kada vadovas tu
skauto siekimas yra tapti pil
ri
sąmoningą
dvasią-sielą. Jis
nutiniu žmogumi. Tai atsiek
sime, kai susitiksime su Kris turi tikrai pasijusti reikšmin
tumi. Todėl gyvenimas ir turi gas jaunuolio brendime ir turi
b ū t i kelias į šį galutiną tikslą. tikėti, kad jis, vadovas, gali
Vadovo siela turėtų tam keliui perduoti jam kažką gero ir
šviesti. Sielos nuotaika ir gy brangaus.
vybė nuspręs, ar t a šviesa bus
stipri, ar menka.
Jeigu vadovas turTtikrą gar
Vadovui reikia nepaprastai bės jausmą, jeigu jis tikrai tiki
daug entuziazmo — jis turi tu skautybės idealais ir tikrai su
rėti norą dirbti, norą padėti, pranta savo didelę atsakomy
norą kitus suprasti, norą būti bę visuomenei, o svarbiausia
teisingu. Ir norą šypsotis. Visi skautijai, jis turi sielą, kuri
sutinkam, kad tai labai gražu šviečia jo gyvenimo keliui ir
ir būtina geram vadovui. Bet veda jį į pilną žmogiškumą.
kiek iš mūsų tikrai taip gyve
Julija Ignatavičiūtė —
nam ir dirbam 9 Pirmadienis
Taorienė

Chicago ir Cook County
Kanadoje(kanadiskaisdol.)....
Kanadoje (U.SA. doL)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis

LSS pirmūnas v.s. Petras Jurgėla lanko Chicagos skautus. Pirmūną lydi j.ps. Leopoldas

EGLĖ IR MES

upcikevičius, v.s. Zigmas Jaunius — Vidurio
rajono vadas, ir LS Seserijos vyriausia skautinin
ke v.s. Irena Kerelienė.

Reikėtų duoti patiems skau
tams ir skautėms parinkti
lituanistinę medžiagą —
dainas, pasakas, tautosakos
dalykus iš knygos, klausinėti,
kodėl tą, o ne ką kitą parinko.
jei Įmanoma kiekviena proga
įjungti kokias nors jaukias, bet
neilgas apeigas ne tik laužo
pradžioje ir gale, bet ir kitais
užsiėmimais. Prityrę vadovai
turėtų įpinti ką nors sąmonin
gai lietuviško turinio. Kad
visiems, o ypač jaunimui, būtų
gyvi Lietuvos vaizdai, kiek
įmanoma
pašnekesiuose
pabrėžti gamtos skirtumą ar
panašumą su Lietuvos gamta:
medžiais, augalais, paukš
čiais, ežerais. Gal net ir atvy
kus svečiams ar stovyklau
tojams į stovyklą priimti kokiu
lietuvišku dėmesio atkreipi
mu, kaip mes priimame
jaunavedžius su duona ir drus
ka, kad iš karto jaustųsi pate
kę į nuoširdžiai lietuvišką sto
vyklą.

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

Yz metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

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

'

«i..»

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos gražina tik iš anksta
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8.30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12.-00.

f;
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PIRMŪNUI
80METV

sių užsakymų. Parodoje sa<fa>
Atėjus viduriniam gyveni
SĖKMINGA
PARODA
kūrinius
rodė s. Regina Petre* g|L
lietuviškosios
skautybės
mo laikotarpiui, apie kurį
kūrėjui — pirmūnui v.s. Petrui
Susidomėjimas
lietuviška tienė iš Washingtono ir ketu-c-^-:
nemažai kalbėjome DienosJurgėlai šm. rugsėjo 30 d. suka tautodaile nuolat didėja, ypač rios seserys iš Atlanto rajone-y"
Dovanos suvažiavime praeitą
ko 80 metų. Brandaus amžiaus jaunojoje kartoje, todėl praėju — s. Milda Kvedarienė, v.sy**r«>i
rudenį, reikia sustot ir pagal
sulaukęs v.s. Petras Jurgėla sį savaitgalį Chicagoje, Jauni Gilanda Matonienė, v.s. Raraa- •><-vot, kas esi. Kas esame mes,
gyvai domisi lietuviškosios mo centro mažojoje salėje,įvy- tė Česnavičienė ir ps. Audronė"
tos vyresnio amžiaus skautės
skautijos veikla ir pagal kusi penkių skautininkių Bfrtytė..Parodąrengė LS Sese. g
vadovės, darančios tokius keis
galimybę stengiasi dalyvauti tautodailės kūrinių paroda rijosvadija. Gaila, kad par«ds , tus dalykus, visai negirdėtus ir
svarbiuose LSS įvykiuose. susilaukė gausių lankytojų, ^vyko tik vieną s a v a i t g a ^ - - ^ - ,
dažnai nepriimtinus vidurinės
ne
™ .norf* » P a m a t y * , ^
Mielam skautininkui linkime Nupirkta nemažai eksponatų
klasės Amerikos moteriai arba
galėjo
*» Padaryti.
- g «,
sveikatos, ištvermės ir dar ilgų ir menininkės susilaukė gaunutautėjusiai lietuvei?
skautiškoje
veikloje
dalyva
Taip apie mus begalvojant,
vimo metų.
man atėjo mintis apie Eglę,
T e l . ofiso ir buto: O L y m p k : 2 - 4 l S f 9 ^
DR. K. G. BALUKAS
žalčių karalienę. Staiga
DR. P. KISIELIUS M , * ? *
Akušerija ir moterų ligos
supratau tos pasakos prasmę.
GYDYTOJAS
IR C H I R U R G A S " ^ ? " '
Ginekologinė Chirurgija
VEIKLOS
Tarp Eglės ir savęs suradau
1
4
4
3
So.
5
0
t
h A v e . . Cicero į
*
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
TRISDEŠIMTMEČIO
panašumą, ir ji man pasidarė
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak i f i k y r u s ^ * .
Medical Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6
MINĖJIMAS
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet
B 11
nepaprastai artima.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
:
. ~ ™ _ .
Priima ligonius pagal susitarimą
Eglė atliko sunkiausius
Praėjusį savaitgalį Los
DR. IRENA KURAS
uždavinius, bandė nugalėti
Angeles „Palangos" skaučių
GYDYTOJA IR C H I R U R G E
Tel. ofiso H E 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
nepalankiausias sąlygas, kad
tuntas ir „Kalniškių" skautų
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
tik galėtų nuvesti vaikus pas
tuntas bendrai minėjo trisde
SPECIALISTĖ
DR. PETER T. BRAZIS
• •
senelius, kad tik sujungtų savo
MEDICAL BUILDING
šimties metų savo veiklos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gentį— Bet nežiūrint Eglės
2434 West 71st Street
3200 W S l s t Street
sukaktį. Iškilmėse dalyvavo ir
pastangų, jos vaikai ją išda
LSS tarybos p i r m i n i n k a s Vai.: pirm., antr., ketv. i r penkt.- 11:30 Vai Kasdien nuo 10 y ryto iki 1 v p p
vė...
Ofiso tel RE 7 1168: rezkJ. 239-2919
" m
v.s.fil. Sigitas Minaitis ir LS vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ypatinga
proga
būtų
draugo
Argi nepanašus ir mūsų
Seserijos vyriausia skautinin
Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1
Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
gyvenimas? Neturime burti vės ar skilties vadovo žodis ke v.s. Irena Kerelienė.
DR. J. MEŠKAUSKAS
ninkių, kurios mums patartų, vakare, trumpai apžvelgiant
DR. EDMUND E. CIARA
visą
dieną,
išryškinant
skautų
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
kaip vaikus išlaikyti lietu
OPTCMETRISTAS
NAUJA
S p e c i a l y b ė v i d a u s ligos
2 7 0 9 West 51st Street
viais, todėl „buriame" pačios: ir skaučių vaizduotėje malo
AKADEMIKŲ
2 4 5 4 West 7 1 st Street
' /»?M»1
Tel. - CR 6 2 4 0 0
subėgusios, suvažiavusios nias, įspūdingas mintis, ku
VADOVYBĖ
Vai
pagal
susitarimą:
pirmad
ir
ketv
1-4
ir
(
7
1
m
o
s
ir
C
a
m
p
b
e
l
l
A
v
e
.
kampas)
sukame galvas ir ieškome rios primena dienos lietu7 9 antrad irpehkt 10-4: šeštad. 10-3vai Vai pirmad .antrad .ketvirtad irpenktad
CLEVELANDE
ir
- , i>txi/Jatsakymų. Ką nors sugalvoju v i š k u s u ž s i ė m i m u s
3 iki 7 v p p Tik susitarus
ūfri
pergyvenimus.
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
sios, per dienas — naktis dirba
Š.m. rugsėjo 27 d. įvyko
Ofs. 7 4 2 0 2 5 5
Namų 584-5527
jiii>ji".
me, kad tik įvykdytume. Nere- Jei įmanoma, net ir kasdieni- C l e v e l a n d o
Akademikų
DR. E. DECKYS
Dr. ALGIS PAULIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
tai dėl to supyksta ir mūsų n ė j e k a l b o j e
^ §ūifmffi
Skautų Sąjungos ir Korp!
n
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGUAv. *.-.
SPECIALYBĖ
NERVŲ
IR
Žilvinai
—
O likimas beveik ^
^ į . Vytis iškilminga sueiga, kurio
mti
lietuviskus
EMOCINĖS LIGOS
1185 Dundee Ave.
T I K r it
aiškus: išskyrus negausias r e i š k i m
je buvo išrinkta nauja valdy
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
y p a t m g a i k ą n o r 8 iš
Elgin. III. 6 0 1 2 0
- - y ^ t
6449 So. Pulaski Road
išimtis, mūsų vaikai mus iš pasakų, patarlių, priežodžių, ba. ASS valdybos pirmininkei
Valandos pagal susitarimą.
•- - .
Valandos pagal susitarimą
duos...
Jūratei
Petraitytei-Šepikienei
pavyzdžiui, darbštus kaip
Tel. 372-5222. 236-6575 ifiįš)
Nujaučiant ateitį, ne vienai skruzdėf greitas, kaip vijur išsikėlus iš Clevelando, jos
Dr, ROMAS PETKUS •" DR, A. B. GLEVECKAS
mūsų kyla abejonės ir pesimis kas? prie darbo — kaip gaidys, vietą užėmė filisteris Algis
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
_
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tiškas klausimas: ar verta o prie valgio, kaip arklys; kiek Rukšėnas. ASD pirmininke
Ofisai.
'
'
*
•
T e l . - BE 3 - 5 8 9 3
stengtis? Aš galvoju, kad ver viena pradžia yra sunki; moky išrinkta t.n. Diana Petrauskai
111 NO WABASH AVE
*l*i
Specialybė A k i u ligos
ta. Eglė yra viena iš žaviausių tis niekada nevėlu* būk girti tė, pirmininkės pavaduotoja
3 9 0 7 Vtfest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą t ^
,-~
ir įdomiausių moters charak nas, bet nesigirk; duoną t.n. Rasa Petraitytė, iždininkė
Valandos pagal susitarimą
Loreta Čipkutė, narė Audra
terių mūsų liaudies sampra taupyk rytojui, ne darbą.
Ofiso tel. — 582-0221
DR. L D. PETREIKIS
Nasvytytė. Korporacijos Vytis
toje. Būti nors truputėlį į ją
DANTŲ GYDYTOJA
' w:
panašia, reiškia būti ypatinga
Jeigu stovykloje daugiau pirmininku Linas Jokūbaitis ir DR. JANINA JAKSEVlClUS
8104 S. Roberts Road
moterimi. Nors genčių ir vienetų, būtų galima progra pavaduotoju Edas Kižys.
JOKS A
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave*
nesujungsime, bus kaltos mą taip sudėti, kad nuolat kas
V A I K Ų LIGOS
Tel. 5 6 3 - 0 7 0 0
6441 S. Pulaski Rd.
aplinkybės, tačiau galėsime nors dainuotų — kol vieni riša
SKAUTAI
Valandos pagal susitarimą
valandos pagal susitarimą
ramesne širdimi žiūrėti į atei mazgus, kiti dainuoja. Jeigu
LENKIJOJE
nančią senatvę, žinodamos, grojama muzika, geriausiai
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
DR. FRANK PLECKAS
Lenkijos Skautų Sąjunga,
kad nuoširdžiai stengėmės.
tinkama lietuviška muzika.
(Kalba lietuviškai)
'"""'
DR.
A.
JENKINS
dabar turinti apie pusketvirto
s. L. Rugienienė
OPTOMETRISTAS
•-*—r~.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Žinoma, yra daug idėjų, ku milijono narių, nutarė išstoti iš
Tikrina akis. Pritaiko akinius i t * * — r * "
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
rias būtų galima įvesti į Lenkijos socialistinio jaunimo
"Contact lenses"
LIETUVIŠKOS
Valandos pagal s u s i t a r i m ą
skautišką gyvenimą ir ugdyti sąjungų federacijos, kadangi
2618 W 71st St. - Tel. 737 5149 „ . .
Vai paga! susitarimą Uždaryta treč
6132 S Kedzie Ave Chicapo
lietuvišką
nuotaiką,
juk skautų bendradarbiavimas su
NUOTAIKOS
—f*-*WA 5 2670 arba 489 4441
„Lietuviais esame mes gimę, ta federacija iki šiol buvo
DR.
LEONAS
SEIBUTIS
**•
UGDYMAS
lietuviais turime ir būti!"
nesėkmingas, o skautai lieka
DR. K. A. JUČAS
I
N
K
S
T
Ų
.
PŪSLĖS
IR
„
Loreta čižauskaitė, ištikimi Dievui, Tėvynei ir ar
ODOS LIGOS
PROSTATO
C
H
I
R
U
R
G
I
J
A
"
'
.
,
*
. ,
Kiekvienoje
skautiško
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Australija timui.
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street
gyvenimo dalyje, o ypač
Valandos Dagai susitarimą
Vai antr 1 4 popiet ir ketv ^ 7 vak. .*.»->*
stovykloje, turėtų
būti
Įstaigos ir buto t e l . 6 5 2 - 1 3 8 1
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 5 5 4 *
nepraleidžiama proga įpinti ką
Mielos madų parodos modeliuotojos
DR. FERD. VYT. KAUNAS
nors sąmoningai lietuviško
Ofiso tel. 4 3 4 - 2 1 2 3 , namų 4 4 8 - 6 l 9 ! T
Gydytojas ir Chirurgas
visuose stovyklos užsiėmi
ir talkininkės
DIPLOMATE. AMERICAN BOAKO
DR. V. TUMASONIS
muose. Žinoma, pati lietu
O P FAMILY PRACTICE
Putnamo seselių rėmėjų ruošiama 20-oji madų paroda
CHIRURGAS
-„,.;,„
viška draugystė, nuotaika, yra
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
2 4 5 4 West 71st Street
praėjo su dideliu pasisekimu. Už tą pasisekimą padėka
Kasdien 1 0 1 2 ir 4-7 išskyrus treč ir sešt Vai.: pirm., antrad . ketv ir p e n k t a d ' - ^ - i didelis įnašas į jauno žmogaus
priklauso Jums, mielos madų parodos modeliuotojos bei
ir 6-7 — iš anksto s u s i t a r u s . ' " ' . ' * ! * |
lietuviškųjų
pergyvenimų
talkininkės: Daliai Bartkienei, Vidai Bartkienei, Olimpijai
kraitį. Galėtume įnešti vis dau
DR. IRENA KYRAS
Baukienei, Alvidai Baukutei, Elenai Blandytei, Audronei
Ofs. tel. 546 3166: nam<f M1 3772 ,«
giau naujų idėjų ir minčių
Garbenytei,
Onai
Izokaitienei,
Petronėlei
Kinderienei,
Ire
DANTŲ
GYDYTOJA
DR. PETRAS 2LI0BA
f; V M vaH.
Nuotr. R. Striko skautiškame
s Vanda Aleknienė
bei kasdieni
nai Kleinaitienei, Stasei KoronkeviCienei, Joanai Krutu2459 W. 99 S t . CMceso
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
niame gyvenime. Dirbti,
474-2112
lienei, Aldonai Laitienei, Mildai Memėnaitei, Danutei
6745 West Į M Strset
pavyzdžiui, lietuviškus darbe
Vai pagal susitarimą Pirm . a n t r , trec
Mikužienei, Stasei Olšauskienei, Dainai Pakalniškienei,
Vai pirm . antr ketv irpenkt
•••'
lius
ar
ką
nors
ruošti
laužų
ketv
10
iki
6
vai
Seitad
10
iki
1
vai.
Violeta:
„Mama,
dar
ne!"
Pirmą rytą vyr. s k a u č i ų
Aldonai Prapuolenytei, Romai Prapuolenienei, Josephine
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitar
pasirodymui,
pamaldoms,
6:30 vai. ryto.
pastovyklėje
Petralia, Eleonorai Radvilienei, Gražinai Rimkūnienei,
Tel. REHance 5-1811
šventėms,
sumaišius
po vieną
Viršininkė: „Violeta, jau
DR. K. M. ŽYMANTAS "
4:30 vai. ryto.
Rimai Iizdenytei-Sell, Ernai Siksnienei, Marijai Smilar
du
iš
skirtingų
draugovių,
iŠ
DR.
WALTER
J.
KIRSTUK
laikas!"
DR. S. T. CHIRBAN
gaitei, Lėlei Sodeikienei, Bronei Sruogienei ir Ledai Žilins
Viršininkė: „Violeta, jau
Lietuvis gydytoias
seserijos ir brolijos, įvairių
Violeta:
„Mama,
dar
ne!"
DANTŲ GYDYTOJAI
kaitei.
laikas"
3 9 2 5 West 5 9 t h Street
vietovių ar šakų, jei tokia yra
2654 West 63rd Street
9:30
vai.
ryto.
Violeta: „Mama, dar ne!"
Nuoširdžiai dėkingos,
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4
Vai. pagal susitarimą, a n t r , trečiad .
Violeta: „Mama, jau laikas!" stovykla. Tuo būdu ir kalba
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč ir seit
N
e
k
.
P
r
.
Marijos
Seserų
Kongregacijos
5:30 vai. ryto.
ketvirtad 10 v ryto iki 6 v vakaro:
Viršininkė: „Aš taip ir galvo suktųsi apie dirbamą darbelį
uždaryta
S
e
s
e
r
y
s
ir
C
h
i
c
a
g
o
*
Rėmėjų
Valdyba.
Tel. - 7 7 8 - 3 4 0 0
Viršininkė: „Violeta, jau lai jau, kad pramiegosim..."
ar uždavinį.
kas!"
•r

• - ••-
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Žuvo Egipto gladiatorius —

lius gana gausiai nuvedė į
Kunigų seminarijas ar vienuo
lynus ne asmeniškai pažinti
kunigai ar vienuolės, o suprati
mas, kad po pirmojo pasau
linio karo Lietuvoje buvo
mažiau kunigų negu reikėjo,
vienuolių gyvenimas tik gimė
po daugiau kaip šimtą metų
trukusio draudimo. Nors jauni,
bet tiek supratome, kad jų turi
atsirasti ne iš mūsų tėvų gene
racijos, o iš mūsų tarpo — iš
jaunimo. Mūsų tarpe tada
nebuvo nė minties tapti kopi
jomis tada subrendusių kuni
gų. Į tai mūsų neragino nei
seminarijos dvasia, nei auklė
jimas. Jaunimui rūpėjo būti
tokiais, kokių reikalavo ano
meto gyvenimas. Net ir tie
subrendusieji kunigai, kurie
mums jaunuoliams nepatiko,
mūsų neatbaidė nuo kunigys
tės. Ir kunigai to meto matė,
kad mes, klierikai, esame ne
tokie, kokie būdavo klierikai jų
laikais.

ANWAR SADAT

tai ir tokiu atveju lietuviškos
kilmės žmonėms, kaip tradi
ciškai ir gana giliai ktalikiškos tautos vaikams, būtų
negarbinga ir neteisinga pasinaudoti tik kitataučių patar
navimais. Lietuvių kilmės
katalikai turėtų likti visada
sąmoningi savo pareigai duoti
kunigų ir vienuolių Bažnyčios
misijai daugiau, negu kuri kita
tautybė.

~

"Tas, kuris negali pakeisti žmonių, kariuomenės ir nau
_
savo nusistatymo, niekados jojo krašto diktatoriaus
negalės pakeisti realybės", pa Mubarako veiksmų. Spalio 9
*
dienos "The Wall Street Jour
sakė kartą Anwar Sadat.
"
Didysis mūsų laikų kovoto nal" laikraštyje David Ignajas Sadatas mirė už savo idė tius primena, kad Egiptas nė
Atgims pati tauta
jas. Jis atsisakė nusilenkti bai ra I r a n a s . Visuomenei
daugiausia
įtakos,
anot
jo,
turi
mei ir grasinimams. Jis
Istorijoje ne kartą buvo atve
nepabijojo jį supančio teroriz ai Azhar, kuris yra egipuetisko
islamo
Vatikanas.
Al
Azhar
jų, kad dėl tragiškų įvykių
mo ir fatališkai tikėjo savo mi
tauta liko be kunigų. Antai, po
sija. O jo tikslas buvo aiškus ir vadovaujasi, kad seniausias is
revoliucijos Prancūzija, po
paprastas — taikia Egipte ir lamo universitetas, filosofija
savojo pranašo Mohammedo:
Garibaldi karo kai kurios
Artimuosiuose Rytuose.
"Mokyto
žmogaus
rašalas
yra
provincijos Italijoje, po 1910
Sadatas daugeliui buvo įvai
kankinių
kraujo
brangumo".
metų Portugalija, mūsų laikais
rus žmogus: taikos balandis,
Meksikoj.
Būtų įdomu, tik perilŠitos filosofijos įtaka Egipte
diktatorius, karo gladiatorius
ga
pasakoti,
kaip tų kraštų
ir puikus diplomatas. Ar net gi yra nepaprasta. Egiptas yra
katalikai atsigavo, kaip
lus mintytojas bei tvirto tikėji per daug kultūringa tauta, kad
Prancūzijoje d a u g i a u s i a
save
paskandintų
fanatikų
mo musulmonas. Greičiausiai
didmiesčiuose
iš inteligentų
kurstomai
savižudiškai
kovai.
jis savyje slėpė po truputį visų
šeimų
atėjo
religinių
pašau
Egiptas
yra
pažangi
valstybė
tų nuomonių apie save.
kimų
banga,
kaip
nuostabiai
jau
atsikračiusi
religinio
fana
Mums atrodo, kad Sadatas
Taip buvo, taip ir bus. didelis skaičius jaunų kunigų
buvo Artimųjų Rytų kraujuje tizmo. Suvakarietiškėjęs Egip
Jaunas žmogus būtų be ir vienuolių atėjo Italijoje iš
skendinčios kovos arenos gla tas yra didelė viltis krašto poli
tinei stabilizacijai.
charakterio, jeigu jis neturėtų nuniokotų sričių. Vienu žodžiu,
diatorius.
savų idėjų ir ryžto bei drąsos tai atėjo po žmonių pastangų
Sadatas tikėjo tuo, ką sakė.
Dėl susidariusios padėties,
jas
sekti. „Nenoriu būti kuni individualinio ir šeimyninio
Jis buvo principo žmogus, ir anot anglų 'The Economist"
gu
ar vienuole, kad mano dvasinio atsigavimo, kurį
nėra abejonės, kad jo nusis žurnalo (spalio 10-16 d.) "verta
čių
7
tūkstančių
parašų
knygą,
prašant
pagrei
matomi
man nepatinka", — tai sukėlė patys pasauliečiai, likę
Kun. V. RimSelis spalio 14 d. audiencijoje popie
tatymas pakeisti Egipto ir A. būti neramiam, bet neverta
tinti
arkv.
Jurgio
Matulaičio
paskelbimo
nenuoširdus
ir nereikalingas be kunigų. Man atrodo, kad ir
žiui Jonui Pauliui II įteikia laiškus ir Lietuvos vy
Rytų istorijos lapą buvo tvir drebėti".
palaimintuoju bylą.
pasiaiškinimas. Šiandieninio dabartinei Lietuvių katalikiš
tas ir nedviprasmiškas. Už tai
Daug kas mano, kad Sadatą
jaunimo nuotaikų, nepalankių kai visuomenei už lietuvos
jis užmokėjo savo gyvybe.
nužudė "Camp David" sutar
kunigystės ar vienuolių gyve reikia daugiau maldos ir bend
Kaip ir teko laukti, jam žu tis. Šiai minčiai paremti nuro
nimo pašaukimui, priežastys rai religinio gyvenimo atgiji
vus pasaulis pareiškė nuomo doma Egipto izoliavimas iš
Dievas ir žmogus turi veikti kartu
yra daug rimtesnės, deja, ne mo. Kai atgis dvasia siekti
nes apie Sadatą. Daugumui arabų pasaulio. Savo krašto
teigiama
prasme. Gerai savo dvasinio pakilimo, noras
VYSKUPAS
kultūringų žmonių jis buvo vie likimą, pasirašydamas su Izra
asmenys — kunigai, vienuolės padarytų, jeigu patys jaunuo- padėti kitiems šioje srityje,
Malonu skaityti lietuvių VINCENTAS BRIZGYS
nas iš nedaugelio iškiliųjų isto eliu taikos sutartį, Sadatas aiš kunigų klausimais straips
— patinka ar ne. Kunigų semi liai,-ės tai nuoširdžiai pasisa atsiras norinčių tapti kunigais
rinių asmenybių.
kiai pramatė. Dėl įvairių pa nius, parašytus pasauliečių.
narijose nebuvo ir nėra nei kytų.
ar vienuolėmis.
d a ž n i a u s i a i Tai parodo, kad turime esant reikalui ir norui, kalbos tikslo, nei tendencijos versti
Štai, spalio 12 dienos "Chi- s e k m i ų ,
cago Sun-Times" kolumnistas nepalankių jo tautai, jis labai pasauliečių inteligentų, ku išmokstama. Tie kunigai nepa klierikus kopijuoti vyresnio
Talka kunigams
Otis Pike teigia, kad jo amžiu jaudinosi. Sakoma, kad Sada riems rūpi lietuvių religinis bėgo iš lietuviškų parapijų. amžiaus kunigus. Gal daugiau
je "trys žymiausi žmonės bu tas buvo nusivylęs nepaprastu gyvenimas. Kelių straipsnių Kelios parapijos teko nelie konservatizmo buvo moterų
YDU KANKINIAI
Ar dijakonai ir pasauliečiai
vo:. Winston Churchill, Frank- Izraelio užsispyrimu neban „Drauge" ir daugelio pokalbių tuviams, kai iš jų iškriko lietu vienuolynuose, tačiau mūsų gali papildyti kunigų ir
Ydų kankiniai toli prašoksta
lin
D.
Roosevelt
ir dyti išspręsti Palestinos auto priežastimi bene yra šių metų viai. Žinau, kad daugelis lietu laikais kuo ne visos vienuoli vienuolių vietą? Šis siūlymas
vių
nepažįsta,
ypač
jaunųjų,
čia
dorybės
kankinius tiek kentė;
Anwar Sadat". O New Yorko nomijos klausimo.
vasaros įvykis su išgarsėjusia gimusių, lietuvių kunigų. Tai jos pakeitė ne vien rūbą, bet nepasako nieko naujo. Visada
jimų
sunkumais,
tiek ir skai
meras žydas Edward I. Koch,
Palestiniečių nuomone Sada Švento Kryžiaus parapija
ir dabar daugelis žmonių
net
ir
konstituciją,
pasilaipaklaustas apie žymiausius to — Begino sutartis dėl au Chicagoje. Čia pareikštas min dėl stokos kontakto tarp skir kydamos seną vienuolijos var parapija pasinaudoja, bet jos čiumi. Mes taip esame savo
žmones, pareiškė, kad, "pra tonomijos buvo ne daugiau tis prašau laikyti ne pole tingų generacijų — naujosios ir dą. Tai ne pirmas atvejis. Šv. reikalų nelaiko savais. Tačiau aistrų apakinti, kad savo pra
dedant ieškoti tokių žmonių, kaip suteikta "teisė surinkti sa mikos, o pasiinformavimo ir senosios emigracijos ir abiejų Vincentas Paulietis savo ir Lietuvoje ir visur buvo nuo žūties keliu eidami daugiau
kenčiame, negu kentėtume iš
pirmiausiai sustoji prie An- vo šiukšles". (2iūr."Chicago mintimis pasidalinimo tikslu generacijų jaunimo.
įsteigtas „šaritkas" — artimo seniai ir dabar yra žmonių,
ganymo kely. Tikėjimas taip
war Sadat'o, o tik paskum dai Tribūne", spalio 10 d., 9 p.). ir nuotaikomis.
Tiesa, kad šiais metais meilės vienuoliją pačioje kurie mielai ateina talkon
griežtai nedraudžia džiaugtis
raisi, kas kiti du būtų."
Sadatas buvo nusivylęs ir
Chicagoje nebuvo pašven pradžioje aprengė Bretonijos reikaluos, kokius gali atlikti ir
protingomis gyvenimo links
Amerikos nenoru ar nepajė
tintas kunigu nė vienas lietu provincijos kaimiečių rūbais. nekunigai. Vienur jų yra
Kunigų
užtenka
mybėmis, kaip draudžia šykš
Kitas žinomasis Washing- gumu sutramdyti Begino do
vis. Į mintį, kad jaunimui Carų laikų vergijoje Lietuvoje daugiau, kitur mažiau. Tai
tono kolumnistas George F. minavimą tvarkant Art Rytų
Ar lietuvių kunigų skaičius nepatinką dabartiniai kunigai visos slaptos vienuolės dėvėjo priklauso ir nuo parapiečių ir tumas. Tikėjimas nereikalauja
taip atsižadėti poilsio, kaip
Will, pasižymįs savo kon- problemas. Tai buvo ypač ryš jau tiek sumažėjo, kad nebūtų
— jų dvasia ir t t , atsako fak tik pasaulietiškus rūbus. Dievo nuo kunigų mentaliteto,
garbėtroška, ar taip aukoti ...
servatyviškomi8 pažiūromis, ku po paskutiniojo jo atsilan kam aptarnauti lietuvių
tai. Amerikoje ir visuose tarnas arkiv. Jurgis Matulai charakterio. Šiuo metu anglų
ramybę,
kaip to reikalauja pui
teigė, kad Anwar Sadatas "bu kymo Washingtone.
parapijas? Paminėsiu tik pasaulio kraštuose yra tis jo įsteigtoms vienuolijoms spaudoje dažnai kalbama šiuo
kybė.
Tikėjimas
nežudo taip
vo vienas iš istorijos deimantų
Chicagos archidieceziją. Šiuo tūkstančiai jaunuolių kunigų pačioje pradžioje davė ne klausimu. Tačiau vistiek be
miego,
kaip
palaidumas,
ne
skaldytojų. Istoriniai momen
Sadatas žuvo, nes jis buvo metu čia dar yra tiek lietuvių
seminarijose. Jaunuolio pašau mažiau laisvės, kaip šiandien kunigo ir dijakonai ir pasaulie
naikina
taip
sveikatos,
kaip
ne
tai yra kaip neaptašyti dei idealistas. Jis tikėjo savo vi kunigų, kad dar veikiančios
kimą į kunigus ar vienuoles matome pas buvusias „seno čiai liktų be parapijos, be
blaivumas,
nebarsto
tiek
turto,
mantai. Jei juos perskeli tei zija ir savo misija. Pasirašy lietuvių parapijos visos aptar
nulemia ne jo matomi asme viškas" vienuoles. Nauja žmo Eucharistijos, atgailos, arba
kaip lėbavimas ar lošimas. •i
singai
— jie
t a m p a damas taikos su Izraeliu su naujamos lietuvių kunigų. Ir
nys. Jaunimas visais laikais nių karta niekad netapo ir susitaikinimo sakramentų ir
Tikėjimas taip neapkartina gy
nepaprastai brangiais brang tartį 1979 metais Washingtone šiuo metu yra dar 18 lietuvių
nekopijavo ir nekopijuos savo netaps senos kartos tik xerox visos eilės kitų patarnavimų,
akmeniais, tačiau, jei juos tei jis ragino visus "dirbti kartu kunigų (neįskaitant vienuolių
kur nei dijakonas, nei pasaulie venimo, kaip nesutarimas ar
protėvių ar tėvų, o paveldėję iš kopija.
netrumpina taip, kaip dviko
singai perskelti nemoki — jie iki tos dienos kada kardai bus ir pensininkų), keli klebonai,
tis kunigo nepavaduos.
jų kas kuriam buvo naudinga
sudūžta ir pavirsta dulkėmis", sulydyti į arklus ir strėlės pa kiti vikarai nelietuvių parapi
Kalbant apie kunigus iš va, ar neapsunkina taip, kaip
Kas imasi labdaros, kultūri
ar patiko, jie kuria savą asme
(žiūr. "Sun - Times", spalio 11 verstos į kablius".
jose. Jų maždaug pusė jau nybę ir savo laiko gyvenimą. nės, tautinės ar kitokios veik lietuvių tarpo, dera prisiminti, kerštas. Tikėjimas nereikalau
ja tiek budėjimo, kiek įtarinėji
d., 6 p.).
Ar toji didinga taikos apaš subrendusio amžiaus, o kiti —
los, tai daro ne dėl to, kad kad tai nėra vien lietuviškas —
mas, tiek baiminimosi, kiek
talo vizija bus įgyvendinta da dar žalioje jaunystėje. Tiesa,
pažįstami asmenys patiktų ar tautinis klausimas. Tai Bažny
Buvęs Amerikos užsienio rei
savimeilė, nereikalauja nė
Ne kopijos
bar jau ne Sadato uždavinys.
ne, o aukštesniais ir plates čios ir visos žmonijos klausi
kalų sekretorius Henry A. Tai buvo atiduota kitam bėgi kad jie gal ne visi pakan
pusės to nusimarinimo, prie
kamai gerai kalba lietuviškai,
Visada buvo ir bus menkas niais motyvais. Taip yra ir su mas. Jeigu ateitų toks laikas, kurio verčia puikybė.
Kissingeris savo pasikalbėji kui estafetėje.
tačiau turime ne vieną pavyz motyvas spręsti savo pašauki pašaukimu būti kunigu ar kad išeivijoje už Lietuvos
me, spalio 19 dienos "Time"
dį Chicagoje ir kitur, kad, mą pagal tai, ar pažįstami vienuole. Mano laiko jaunuo nebeliktų lietuviškų parapijų,
H. More
žurnale, Sadatą pavadino pra
Yra
vilties,
kad
Sadato
idė
našu, teigdamas, kad "taika
jos nemirs. Jas įgyvendinti pa
rūgštaus pieno varsos! Trys generacijos, trys akių
bus jo piramidė".
nuomonę, kad išeivijoje viskas doktrinariška.
dės
taikos
nešėjai.
Bene
vienu
išvaizdos. Aš patvarkiau: už kiekvieno anūko pagim
Buvęs Amerikos prezi
Taip dabar ir buvo. Jis laikė pirmąjį laikraščio dymą tūkstantinė vystyklams!
dentas J. Carteris pasakė, kad elegantiškiausių ir padrąsi
nančiu žodžiu, prižadant vyk
puslapį ir čia buvo stambios nuotraukos. Kiek
Jis apžvelgė sūnų:
jis "niekada neturėjo artimes
dyti Sadato misiją, buvo
vienoje nuotraukoje buvo tas pats aukštas ameri
— Juk vyras esi!
nio asmeniško draugo už Sada
Amerikos prezidento R. Reakiečių pareigūnas ir vis besikeičią tautiečių spiečiai.
JURGIS GLIAUDĄ
— Žmonos negalima pirktis, — nesutiko Vincas.
tą".
gano žodis Sadatui žuvus. Jis
Vis
kitas
tautietis
pagarbiai
laikė
savo
rankoj
to
pat,
—
Tai
turi būti moteris-idealas.
Nėra abejonės, kad Sadato pareiškė, kad Sadatas žuvo dėl
79
nuotraukose
besikartojančio,
amerikiečio
pirštus.
— Kaip tik! — suriko tėvas. — Aš turiu idealo
mirtis nepaprastai sukrėtė taikos. "Paskutiniais savo gy
Antrame
puslapyje
Vincas
pamatė
šokių
nuo
sąvoką.
Tai lietuviškas angelas! Visas kitas atmetu.
Izraelio vadus. O smarkiau venimo momentais jis stovėjo
20
traukas. Kadaise ir jis šoko tuos smagius šokius.
Jis pakėlė dešinę ranką su išskėstais pirštais ir
siai — M. Beginą, kuris poli prieš taikos priešus, šiandien
tinio bendravimo dėka tapo tie, kurie jį sekė, negali atlikti
Išėjęs iš ligoninės, Vincas sustojo automobilių Jaunimas rodė neribotą polėkį ir sunku buvo Vincui tuoj pat vieną pirštą užlenkė:
— Jeigu ji vedė palaidą viengungišką gyvenimą.
vienu artimiausių Sadato mažiau negu jis atliko", kal statymo aikštėj ir apsižvalgė. Pūtė gana įžūlus vėjas. suprasti, kodėl vyresnieji lenkia savo sprandus prieš
įtakingą,
bent
valandai,
biurokratą,
kada
lietuvių
Pilna
išsilaisvinimo plepalų. Palaidūnė. Nualinta.
draugų.
Gūsiai draskė jo ilgokus plaukus, vis atmesdami
bėjo Reaganas.
jaunimo
kojos
rodo,
kad
Amerikoje
linksmam
Įsčios
išsekę
ir vaisiai iškris. Atmetu!
Sujaudino Sadato mirtis ir
Prez. Reaganas perspėjo vi kuokštus skersai kaktos. Vincas tyrė vėjo kryptį. Jis žmogui ne gyvenimas, bet rojus...
Jis užlenkė kitą pirštą:
Libijos teroristą Kaddafi. Tik sus, kad "tie, kurie džiūgauja stengėsi prisiminti: ar vėjo kryptis buvo ta pat, kaip
— Persiskyrusi? Netinka. Netinka. Su tokia
— Reikia ir nusilenkti, — smaguriavo tėvas
pastarasis ne ašaras liejo, bet dėl Sadato mirties; tie, kurie ryte? Vandos aforizmas apie meilę ir vėją atrodė jam
nesutapsi.
Lygins, kuris geresnis. O buvęs vyras
sokratiškais sofizmais. — Aukštam sukčiui kumščiu
džiaugėsi, kad pagaliau Arti nori supiudyti grupę prieš gru išmintingas, įsimintinas.
pakels
tau
kepurę
ir pasveikins: sveikas kolega! Ne
Jis nepanoro grįžti namo. — Sunku būti vienam stalan netrenksi. Reikia nuolankiausiai prašyti.
mųjų Rytų taikos apaštalas bu pę, tautą prieš tautą, žmones
gyvenimas,
farsas!
Atmetu.
vo pašalintas iš kovos arenos. vienus prieš kitus; tie, kurie pa mažame kambarėlyje po sunkios išpažinties. Jis Politikoje prieina su šypsniu ant lūpų, viena ranka
Tėvas
dar
nesuskubo
lenkti trečio piršto, o
pasisveikinti, o kitoj, už nugaros, kyšis. Reiškia
Ne daug liūdesio dėl Sadato sirenka smurtą vietoje broliš nuvažiavo pas tėvą.
Vincas paklausė:
Tai buvo jo staigi strategija neminėti tėvui mūsų balsai. O balsų visas lietuviškas milijonas!
mirties parodė ir Maskva. Bet kumo, ir tie, kurie nori karo,
— O buvusią išniekintą? Kaip? Ir tokių yra.
— Tikrai milijonas? — pakėlė akis Vincas.
to galima buvo ir tikėtis, nes bet ne taikos, turi būti perspė Vilbenos epizodo, nei jo santykio su tuo epizodu, nei
Nelaimingos
moterys.
Maskvos "taikos" balandžiai ti, kad, jei gyvo Sadato bijo bejausmės Felikso reakcijos į epizodą. Tai žaizdą
Tėvas šyptelėjo:
—
Pasigailėjimo
verta kategorija. Nesusidėk su
burkuoja kitokia, ne Sadato, jote daug, tai dar- daugiau bi draskyti iš naujo, jis pagalvojo. Jis norėjo psichiniai
— Geras, popierinis, mums išganingas.
tokia.
Kaip
namas
po
žemės drebėjimo. Ji nelai
kalba.
Tėvas buvo geroj suokalbininko nuotaikoje. minga, o kas tau lieka. Ne meilė, bet pasigailėjimas.
jokite jo mirusio. Šio gero ir sustiprėti porą valandų buvęs tėvo pastogėje, pasi
drąsaus vyro palikimas jus nu nėręs į tėvo pasaulį: nuobodų ir sveiką.
„Milijonas" — puikus to žodžio skambėjimas ekono Tarytum su paliegėle sueini. Atmetu.
Tėvas pasiūlė „vyno ar alaus?" ir Vincas mikoje, politikoje ir propagandoje.
galės. Jo gyvenimo prasmė ir
Jis sugniaužė visus pirštus į kumštį ir paskelbė:
Sadatui žuvus, kaip ir rei idealas, dėl kurio jis gyveno, iš pasirinko alų. Vos jie sėdo virtuvėje gerti alų, tėvas
— Filosofuok ar nefilosofuok, o be lietuviško
Tėvas pagavo savo nuolatinę temą:
kėjo laukti, ne tik Egipto, A. liks ir nugalės", (žiūr. "Time" pradėjo savo begalines tiradas apie visuomenę ir
angelo
nė žingsnio!
minkštus išeiviškus stuburus. Kiekvienas, kas at
— Raginu gi jus, ožius, veskite. Man reikia
Rytų, bet ir viso pasaulio taika žurnalas, spalio 19 d., 22 p.).
Vincas
susigūžė. Nuotaika pasidarė apmaudi,
atsidūrė pavojuje. Pati Egipto
Mes liūdime Anwar Sadato vyksta iš už Geležinės uždangos, tvirtino tėvas, esąs tuzino anūkų. Ką aš darysi" be anūkų. Reikia numok ranka ir bėk, ir niekad prie tėvo neik. Ir
okupanto psichinis atentatininkas.
skubėti. Vėliau aš anūkų nematysiu. O jūs, ožiai!
padėtis, kaip žinovai teigia, nė su visu pasauliu.
esminių buities reikalų su tėvu neaptark. Skirtingi aš
Tėvo
kalbos
Vincui
buvo
neaiškios,
nes
jis
Jis su trenksmu pralaužė kitą dėžutę alaus.
ra tikra. Pavojus ypač kyla dėl
Jie gali nužudyti Sadatą ir
— Įsižiūrėkite į generacijų akis. Kurie Lietuvoj ir jis žmonės.
religinių fanatikų noro pasek Kalantą, bet negali nužudyti neskaitė išeiviškos spaudos. Jam buvo nesuvokiamų
Jie baigė dar po vieną alaus dėžutę, gana gyvai
ti Irano pėdomis. Tačiau yra idėjų, dėl kurių jie gyveno, ko prasmių organizacijų pavadinimai ir veikėjų gimę ir ten suvyriškėjo, jų akyse drąsa ir ištvermė.
šnekučiuodami
apie niekus...
pavardės. Jis žinojo daug ką apie amerikiečių orga Kurie Vokietijoje gimę, jų akyse prisitaikymo
daug ir viltingų reiškinių. vojo ir žuvo.
(Bus daugiau)
Ramybė Egipte priklausys nuo
J. Soliūnas nizuotumą, ne apie išeiviją. Jis buvo sudaręs spalvelės. Kurie 6 a gimę ir čia sutvirtėjo, jų akyse

DAR LIETUVIŲ KUNIGŲ TEMA

j - i

•

ATOLAS KORALŲ SALA

n a Jo balsas yra skambus ir aiš lio 24 dienos pas Eleną aUUfiekus, kontrolė gera. Scenoje jis lai ne, 119 Sheridan Ct., Waukegan,
kosi ramiai IT nesivaiko jokių gri 111. 60085 ,tel. (312) 623 - 7927.
masų ar vaidybinių triuku. To Taip pat ji teikia ir visas kitas
kia laikysena jo dainų atlikimui Į informacijas. Už bilietus čekiai
suteikė prideramo orumo. Ren- rašomi "Lithuanian - American
JONO VIZBARO KNYGOS
(nuolatinis "Draugo" ir k t liet. gėjai pakviesdami šį dainininką Community" vardu.
laikraščių bendradarbis) ant mi padarė gražią paslaugą visiems
SUTIKTUVES
VYKSTA BALFO RUDENS
MIRĖ ALDONA MIŠKINYTE - rusios karsto užpylė Lietuvos minėjimo dalyviams.
Š. m. lapkričio 8 dieną, sek
žemių žiupsnelį.
RINKLIAVA
Po programos buvo pravesti
madienį,
3 vai. po pietų, Tauti
KIRSTEINIEN£
Giliam liūdesy liko: vyras gausūs laimėjimai. Čia daug biz
nės
Sąjungos
namuose Moterų
Spalio
mėnuo
yra
skiriamas
Raimundas, dukrelė Rūta, sū nieriško sumanumo parodė Bronė
Federacijos
Bostono
klubas ruo
Balfo
rudens
rinkliavai.
Jeigu
kas
nūs Raimondas ir Darius, tėvai Lukienė. Šio vakaro pasisekimui
Magdelena ir Jonas MiSkimai, daug pasidarbavo Vincas Misiū dar nesat aukoję, tai prašomi šia Jono Vizbaro premijuotos
broliai Kęstutis ir Vytenis bei nas, Petras Lukas, Jonas Švedas, prisidėti prie šio kilnaus darbo, knygos "Alšėnų kunigaikštytė"
nes surinktos aukos yra naudo sutiktuves. Su autorium ir jo
jų šeimos. Nesuklysiu pasakęs, Jonas Ramanauskas ir Julius Vebjamos sušelpti lietuviams vargan knyga supažindins Elena Vasykad giliam liūdesy paliko ir vi laitis.
j . p. v. patekusiems Sibire, Lietuvoje ir liūnienė.
Ištrauką iš veikalo
sa Rochesterio lietuviškoji vi
kitur.
skaitys aktorė Aleksandra Gusuomenė. Ilsėkis, mieloji Aldo Waukegan, Illinois
staitienė.
Tema — "Moterys
Šioje
apylinkėje
aukas
priima
na, amžinoje ramybėje!
Lietuvos
laisvės
kovoje" kalbės
skyriaus
valdybos
nariai:
dr.
A.
A~
BUS KAUKIŲ BALIUS
Aviža, tel. 689-3532 ir V. Pet pats autorius rašytojas J. Viz
L. B. Waukegano apylinkės rauskas, tel. 473-4136. Jeijai kam baras. Plačioji Bostono visuo
valdyba š. m. spalio 31 d., šešta nors yra sunkumų su įteikimu menė yra kviečiama atsilankyti.
dienio
vakare, ruošia kaukių ba-j aukos, tas prašomas paskambinti P o pobūvio bus kavutė ir pašneTAUTOS ŠVENTĖS
lių,
kuris
vyks Estų namų šau kuriuo nors telefonu ir atvažiuo- kesiai
E. V.
MINĖJIMAS
nioje salėje, kuri yra prie 21 ke sim į namus auką paimti
ALTS-gos Elizabetho skyrius lio, tai yra Milwaukee Ave., apie
PRATĘSIAMAS KONKURSAS
Vp.
yra vienintelė grupė įvairių New 2 mylios į pietus nuo Hali Day
Jersey organizacijų šeimoje, kuri Rd.
Seniausių Liet. Radijo progra
kasmet
rengia
senosios
Lietuvos
Baltamore,
Md.
mų
Naujojoj Anglijoj vedėjai
Pradžia 7 valandą vakaro. Gros
Spalio 13 d. jaunosios kartos
tautos šventės minėjimą. Šis ren populiarus Vyties orkestras. Visi
Steponas ir Valentina Minkai
lietuvės Aldonos Miškinytės ginys jau yra tapęs kasmetine, nu aginami pasipuošti kaukėmis, KAUKIŲ BALIUI ARTĖJANT praneša, kad konkursas, kuriam
KŠssteinienės mirtis sukrėtė vi
sistovėjusia tradicija.
Nežiūrint nes bus premijos laimėtojams.
Neseniai Baltimorėje įsis skirta 500 dol. pinigais už įdo
s o s Rochesterio lietuvius, nors
to, kad lietuvių skaičius čia yra
Kviečia stalus rezervuoti iki spa- teigęs JAV Lietuvių
jauni miausiai parašytą rašinį (iki
ji jau ilgesnį laiką sirgo. Tai bu
sumažėjęs, vis^'dėlto panašių po
j
mo sąjungos skyrius rengia kau 2000 žodžių) "Kodėl man gar
v o viena iš iškiliųjų vietos lie
būvių metu žmonių dar nestinga,
kių balių š. m. spalio 31 d. 8 b ė būti -lietuviu,-e", yra pratęs
tuviškų ir parapijinių darbų rėjei tik kas sugeba juos atsikviesti. iimiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiin
vai vakaro Lietuvių salėje Balius t a s iki š. m. lapkričio 30 d.
mCJa Ji buvo visur, kur šaukė
Panašiai buvo ir šiemet. Nors ren
žada būti gana įdomus. Veiks
liet parapijos ir tautiniai rei
Tas rašinys gali būti parašy
gėjai dėl žmonių
dalyvavimo
baras, bufetas, bus laimėjimai, t a s lietuviškai ar angliškai. No
kalai. Nuoširdi lietuviškos kny kiek ir nuogąstavo, tačiau spalio
šokiai. Skyriui šiuo metu laikinai rintieji dalyvauti prašomi užsi
gos bičiulė, puiki lietuvių radijo 3 parapijos salėn sugužėjo virš
vadovauja Daina Buivytė.
Al. registruoti dabar: Mrs. Valen
pranešėja, lituanistinės mokyk šimtinės geros valios tėvynainių.
los mokytoja.
tine Minkus, % Lithuanian RaSeniausia Lietuviu Radlc programa
Spaudoje ir per radiją buvo Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN.
dio Broad. Oorp. Inc., 202 E.
Aldona Miškinytė - Kiršteiskelbiama, kad minėjime daly 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
Broadway, So. Boston, Mass.
nienė priklausė tai jaunajai trem
vaus ir kalbą pasakys iš Lietuvos 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo S 0 P H I E BARČUS
02127.
Rašinys turi būti iš
tinių kartai, kurie, pradėję savo
pasprukęs disidentas Vladas Ša dama vėliausių, pasaulinių žinių san RADIO ŠEIMOS VALANDOS
siųstas
ne
vėliau lapkričio 30
akademines studijas V. Vokie
Visos programos ii WOPA
kalys. Jis rengimo komisijai buvo trauką ir komentarai, muzika, dainos
ir
Magdutes
pasaka.
Sią
programą
dienos.
tijos universitetuose, jas baigė asmeniškai davęs savo pažadą, ta
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
šiame krašte. Ji buvo baigusi čiau, deja, to pažado jis neišpildė veda Steponas ir Valentina Minkai. penktadienio perduodama nuo 4 vai.
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo
pedagoginius mokslus ir čia, ir į minėjimą neatvyko. Veltui rists — gCHų bei dovani) krautuvę, p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
— Nebridęs nežinosi, ar gilu.
Rochesteryje, mokytojavo. 1963 laukė nekantraudami visi minėji 502 E. Broadway. So. Boston. Mass. stotį. Šeštadieniais ir sekmadieniais
ano
8:30
iki
9:30
vai.
ryto.
02127.
Telefonas
.'68-0489.
Ten
pat
m. sukūrusi šeimą su ekonomis mo dalyviai. Laukė, bet nesulau
Lietuvių tautosaka
Telef. 434-2413
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
tu Raimundu Kiršteinu, pasi kė...
1490 AM
site didelj pasirinkimą lietuviško knv.
traukė iš mokytojos darbo, pa
Bijo kaip kalakutas rasos.
JI59
S.
MAPLEWOOD
AVE.
Minėjimą trumpu žodžiu atidarė
siaukodama savo priaugančiai Julius Veblaitis ir po to pristatė C t
CHICAGO. ILL. 60829
l i e t . patarlė
kartai ir, kiek leido sąlygos, vie solistą Benediktą PovilavičiŲ. Šis IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIII
tos Ifetuvių veiklai. Juodu jau simpatingas dainininkas atvyko
inillimUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUMIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIimillllfe
buvc^bebaigią išauginti tikrai iš Bostono ir atsivežė visą skryne dJIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUII
pavyzdingus jaunuolius — dukrą lę jausmingų ir nuotaikingų dai
Rūtelę ir sūnus Raimundą ir nų, daugiausia lietuvių kompozi- _
Darių. Deja, jos ankstyva mir torių sukurtu- Kuone visų dainų S
tis, jaunąją kartą paliko vyro ir žodžiai priminė tėvynės ilgesį ir
senelių globai.
meilę paliktam žraštui.
Ketvirtadienio vakare ročePirmu išėjimu jis
padainavo
steriečiai gausiai
susirinko į keturias dainas: Juliaus Gaidelio
laidotuvių koplyčią. Tėv. Justi Aušta aušrelė; Juozo Tallat Kelp
nas Vaškys drauge su susirin šos Nuplasnok; Miko Petrausko
6190 S. Archer Ave.
4177 Archer A v e .
kusiais už mirusiąją pasimeldė. Šių nakcialy ir Juozo Stankūno
Tel. 284-8704
Tel. 254-0018
S i velione atsisveikino: Br. Kro- Opelis. Jam išėjus atsikvėpti, du
kys LB ir choro vardu, A. Saba kūrinius — Chopin ir Rachmanilis ateitininkų, Vyt. žrnuidzinas noff — paskambino solisto akom8749 South Ridgeland Avenue
— lik mokyklos ir skautų, Jadv. ponuotoja Frances Covalesky Oak Lawn, 111. - Tel. 4304787
Reginienė — tautinių šokių gru Pranutė Kavaliauskaitė. Ši pa
pės vardu ir kun. A. Petraus slaugi ir nuoširdi trečios kartos
KRAUTUVES ATDAROS: Pirmadienį iki penktadienio
kas. Visi skaudžiai apgailesta lietuvaitė yra muzikos studentė
8 vai. ryto iki & vai. vak.
vo ankstyvą AMonos mirtį, Rutgers valstybiniame universi
reikšdami gilią užuojautą jos tete. Tiek akompanavime, tiek
Šeštadienį — 8 vai- ryto iki 6 vai. vak.
artimiesiems.
solo atlikime ji pasirodė esanti
Sekmad. — 8 vai. ryto iki 4 vai. p. p.
Spalio 16 d. Šv. Jurgio liet. kupina muzikinės minties, geros
kat. parapijos bažnyčion į gedu nuojautos menininkė.
KAINOS GALIOJA IKI SEKMAD., SPAUO 18 D.
lingas pamaldas susirinko daug
Antroj daly vokalistas pasirodė
žmonių. Erdvi parapijos bažny su trim kūriniais: Liudo Stuko
PUIKIOS 0REG0N BARTLETT KRIAUŠES
čia buvo pilna Mišių metu gie Gyva esi, Anton Dvoržak Grįž
dojo vyrų choras, diriguojant tant namo ir Giuseppe Verdi
4 s?. $1.00; 45 sv. dėžė — $ 1 0 ^
Jonui Adomaičiui, vargonais Zermono arija iš operos La Tra
grojo Raimundas Obalis. Šv. viata. Žmonėms Benedikto PoviSpecialus išpardavimas saldžių, sultingų
Mišias už mirusiąją atnašavo lavičiaus dainavimas taip patiko,
VALENCIA APELSINŲ — (l63 dydžio) 5 sv. $1-00
tėv. J. Vaškys, šios parapijos I kad jie visi plojimais reikalavo
klebonas, asistuojamas dviejų Į "magaryčiv". Solisto nebūta šykl35 sr. dėže $6-95
kaimyninių parapijų kunigų.! taus. Priedui jis padainavo A.
Tėv. J. Vaškys atsisveildnirno \ Raudonikio Mano pasaulis, NorB U L V E S : No. I RED arba
pamoksle jautriai prisiminė mi- j vegu liaudies dainą Gimtinė ir
No. I VVisc. RUSSET — 50 sv. maišelis $ 5 . 9 8
rusiąją, kaip pavyzdingą motiną,! dar vieną lietuvišką dainą. Čia
baigiančią išauginti gerus jau- akompanuotojai buvo įteikta gė1DAH0 POTATOES — 50 sv. maišelis $9-95
nuolius, lietuvius ir parapijos lių puokštė, o solistui gvazdikas į
narius.
I švarko atlapą. Pasibaigus meninei
ŽIEMINIAI SVOGŪNAI
50 sv. maiielU $6-95
Pamaldose dalyvavo ir visų daliai, Algirdas Patrick įdomiai
trijų mirusios vaikų klasių drau- i papasakojo savo įspūdžius apie
ŽIEMINIAI KOPŪSTAI rauginimui—
gai (viso arti 100) su savo mo- Lietuvą, kurią jis matė pirmą
50 sv. dėžė — $3-98
kytojate.
į kartą.
Prie kapo laidotuvių maldas
Benediktas Povilavičius yra boPAW-PAW APPLE CIDER
galionas 2-19
sukalbėjo tėv. J. Vaškys, o mi- sas, apdovanotas švelniu balso
rusios tėvas Jonas Miškinis tembru ir gražia lietuviška tarse-

BOSTONO
2DNIOS

DRATTGAS, trečiadienis, 1981 m. spalio men. 21 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE

CLASSIFIED ADS

Rochester, N. Y.

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

i
i

Dutchman Contractors
Establiahed

JAY DRUGS V A I S T I N E
2759 W. 71st St.. Chicago, UI 60629
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas
Atdara Šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT

1959

IŠNUOM. apšildomas kambarys vy
rui. Brighton Parke. Skambint
254 • 7 03C

ROOFMAKING A N D G E N L
HOME REPAJRS
Call anytime for estimates

Jim Hamtner
Tel. 593-3287
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

M. A. Š I M K U S
INCOME TAX SERVICE
NOTA R Y PUBLIC
4259 S. Mapleurood. tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ ižkvieumal. pildomi
PILIETIBfiS PRAŠYMAI ir
titokie blankai.

nnnmmminrniiniiiiimiiiiuiiiinutiiHi
iiiiliiiiiiiiililllillllllllilllilllllllllliiilllllli
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
i S mūsų sandėlio.

R E AL

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
TeL — 925-2731
Vytautas Valantinas

iimiiiiiimiiimiiMiimmmimunimnun

VALOME
KILIMUS LB BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rusių grindis.

BUBNYS

Tel — RE 7-5168
» » « » » » t » > » « m i

>-•*-.. • • • •

E S T A T E

Arti 73-cios ir Campbell 2-jų butų
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500.
Marųuette Parko apyL liuksusinis 12
butų. Parduotas.
Arti 69-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų
butų. Parduotas.
Brighton Parko mūr. 3-jų butų ir
krautuve. Parduotas.
Dar turime pirkėjų ir gerų namų
investavimai.

Skambinkit teL 486-7878
SIMAITIS REALTY
2951 VVest 63rd Street
Insurance — Income Taz
Notary Public

COSMOS PARCEL8 EXPBES6
2501 W. 6»th SL, Chicago, IL 6082*

DĖMESIO!

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
VĖLIAVĖLES
Visuose lietuviškuose namuose
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dainai didesnei vėliavai
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą vėliavukę ant rašomojo stalo.
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją eu Amerikos vėliavukę*.
Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų r Amuose.

iiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimi

EGG STORES s$

M I C H I GA N

IEŠKAU 1 ar 2 kamb. Marųuette Park
rajone, su valgiu ar be valgio.
TEL. — 454-2341

NEDZINSKAS, 405* Archer Avenue,
FOR RENT 5 rm., 2 bdrm. apt.—heatChicago, UI. S04U2, tel. S27-5S80
ed, fuUy carpeted; adults only. Marąuette Purk area. Call 925-7093.

Elizabeth, N J .

RADIJO PROGRAMA

LVAKO NUOMOTI

MLSCELLANEOUS

OBUOLIAI:

Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
(reikia dar pridėti 8 ct. mokesčio
ir 50 ct. ui persiuntimą, jei gy
Spalvotos ir paprastos. Radijai, venate Illinois valstybėje)* Užsa
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
kymus siuskite sekančiai:
Pardavimas ir Taisymas.
DRAUGAS, 4545 W. SSfld S t .
M I G L I N A S TV
Chicago, IL 60629
2346 W. 69 S i , teL 776-1486

TELEVIZIJOS

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiuiiiiiiiii
• ••ii;Hf.ill*M|IIHIIIIIttlUUi|lllllflHM>

P - U MB ING

vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa-1 čial naudoja. Bet tinka ir visų lus
tą galite kalbėti lietuviškai palikite mų atstovams turėti graBas via+
avo pavardę ir telefoną.
tnes korteles.
Kreipkitės t "Draugo" adminis
SERAPINAS — 636-2960
traciją
visais panaSiais reikalais.
•"•
"'H-MintutiriiiiiiHMiimmnii
DRAUGAS

M O V I NG
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė.

4545 W. 6Srd S t
Chicago, IL 60629
••••••••••

•••••••••*•••••*«•

Priimame MASTER CHARGE ir VISA 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII
Telef. — VTA 5*068

KUR BĖGA SBUPE

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii

Vyttlls Matulaitis

A. V I L I M A S
M OVING

Lietuvos geografijos pratimai
paruošti lietuvių mokyklų aukš
tesniems skyriams. Pratimus
parenka mokytojai pagal reika
Apdraustas perkraustymas lingą temą. Pratimai tinkami
{vairių atstumų
naudotis ir nelankantiems lietu
Tel. 876- 1882 arba 876-5998 viškų mokyklų.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIII

Išleido Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė. Didelio formato. Kai
10% — 30% — 30% pigiau mokMl
ui apdritudą mm ugnie* ir automo- na su persiuntimu $3.85.
l>ilk> pas mus.
Užsakymus siųsti:

FRANK

ZAP0LIS

3208'į, VVest 95th Street
Telef. GA 4-8654

DRAUGAS, m5

W. 6Srd St.,

Chicago, IU. 60629
miiiiuiiiniiuimiimmiitimtimiuiHtiH
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VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

Golden Delicious — Ida Red — Mclntoth
Red Rome — Winetap — louathan 4 sv. -1.00
bušelis — $8-95

VIZITINIŲ KORTELIŲ

Licensed, Bonded, Iasured
REIKALU
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Vizitinių, kortelių naudojimu yra
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos gražus paprotys. Biznieriai jai pls-

*

VLADAS VAILIONIS

"LIKIMO AUDROSE"
Romane aprašoma Dzūkijos
partizanų veikla. Knyga 344
pusi., kietais viršeliais. Įtrauk
U i U.S. Kongreso biblioteka
Kaina $7.00.

Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražus paprotys Biznieriai jaa pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles.
Kreipkitės i "Draugo" adminis
Užsakymus siųsti 'Draugo'
traciją visais panašiais reikalai*
Būsite patenkinti mūsų patarnavi adresu. Illinois valstijos gyven
tojai prideda 5% mokesčių.
mu

SPECIALIAI SIĄ SAVAITC
RED DELiaOUS... bušelis $6.95

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
IIUIIIIItlIlIHIlU*.
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vaujama Paul DiGiovanni. Va
dovas ir kiti inžinieriai jau yra
dirbę panašų darbą įvairiose pa
saulio vietovėse: Taiwane, Irake,
Blind River, Ont.
Venecueloj ir Indonezijoj. Dabar
tiniu laiku dirba 350 asmenų,
URANIJAUS RAFINAVIMO tarp jų lietuviai Antanas Simo
naitis ir Bob Skinulis.
FABRIKAS
Kur tik statomi panašūs fabri
Ankstyvą pavasarį prasidėjo
kai
(taip ir čia), netrūko protes
uranijaus rafinavimo fabriko sta
tuojančių.
Jų dauguma ne vieti
tyba. Fabrikas gamins kurą bran
niai,
'bet
is
kitur atvykę branduo
duolinės energijos reaktoriams.
linės
energijos
priešai. Spaudoj
Tai didelio maste statyba, kuri
užsitęs iki 1983 metų ir kainuos pasirodė daug straipsnių ir ar/i
per 150 milijonų dolerių. Inž. rų laiškų, smerkiančių fabriko sta
Arūnas Plečkaitis yra projekto in tybą. Kuris laikas ramu ir staty
žinierius ir valstybinės Eldorado! ba eina sparčiai pirmyn, nes oras
visą vasarą ir rudeniop yra pa
įmonės įgaliotinis.
lankus
statybai.
Nuotr. V. Bacevičiaus
Statyba yra vykdoma tarptauKoresp.
tinės Lummus bendrovės, vado-Į
ros šaulių kuopos pirm. J. Kalpo
kas perdavė Kazimierui Kleivai,
kaip padėką už nenuilstamą sklei
dimą lietuviško žodžio radijo ban
A.f A.
gomis.
Grįžau namo vėlai. Kaip gera
JUOZAPUI URBONUI
savoje vietelėje klausytis švelnios
muzikos ir ramiai ilsėtis.
Lietuvoje mirus, jo broliui

KANADOS ŽINIOS

Čiurlionio ansamblio kanklininkės repetuoja

LIETUVIAI FLORIDOJE
Ft. Lauderdole, Fla.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
Š. m. lapkričio 14 d., 12 vai. —
vidudienyje Floridos Pietinio At
lanto pakraščio šauliu kuopa
"Aušra" ruošia Lietuvos kariuo
menės atsikūrimo minėjimą Sweden House, 5550 N. Federal Hwy,
tarp Comercial \r Atlantic Blvd.,
Fort Lauderdale. Paskaitą skaitys
iš Chicagos atvykęs šaulių sąjun
gos pirmininkas K. Milkovaitis.
Po minėjimo — vaišės.Lietuviai,
gyvenantieji Pietinio Atlanto pa
kraščio apylinkėse, maloniai pra-į
šomi visus su draugais ir svečiais
atvykti į minėjimą. Dėl informa
cijos skambinti
tel. Paškams
946-4389 arba Pautieniui 782-0395.
Valdyba

m. amžiaus jubiliejinius metus
Šventė Romoje. Jis yra LKD s-gos,
St. Petersburgo skyriaus valdybos
iždo globėjas, ALTos St. Peters
burgo skyriaus v-bos revizijos ko
misijos pirm., Vyčių ir šaulių
Marija Pėteraitienė
kuopų dvasios vadas. Kun. Jo
nas Gasiunas mūsų visų gerbia
mas, santūrus, nuoširdus ir ma
A. Voldemaras nuo pat jau
lonaus būdo.
nystės pasirinko tautinės veik
los kryptį, įsijungė į Vilniaus
Turtingas "Laimės šulinys"
davė nemaža lėšų. Pirmieji Dalia viltininkų gretas, į Basanavi
Bobelienė savo ir vyro dr. K Bo čiaus vadovautą Lietuvių Moks
belio vardu radijo valandėlei įtei lo draugiją, įstoji ir | J. Tumokė 50 dol. įnašą. Be įnašų, radijo Vaižganto ir i Kubiliaus Petravalandėlei išvykos dienoje sutelk i pilyje įkurtą Tautos Pažangos
ta apie 500 dol. gryno pelno. Muz. I partiją, kurios atstovas 1917
P. Armonas dalyvius linksmino m. buvo Petrapilio Lietuvių Sei
gražia muzika, grodamas akorde me ir išrinktas į jo antrąjį pre
zidiumą. Seime iškilo didžiu kal
onu.
bėtoju ir nulėmė jo Lietuvos ne
Pabaigai Lietuvos šaulių s-gos priklausomybės rezoliuciją.
centro v-bos skirtą padėkos įrė
(K lietuvių enciklopedijos)
mintą pažymėjimą Palangos jū

St# Petersburg, Fla.
MALONI IŠVYKA
"Lietuvos Aidu" radijo valan
dėlės St. Petersburge išvyka, ku
rią ruošė valandėlės komitetas ir
rėmėjų sambūrio valdyba, vyko
spalio 14 d. Seminole parke, 8 pa
viljone. Kazimieras Kleiva yra
šios valandėlės komiteto pirmi
ninkas ir pranešėjas, kurį girdi
me kiekvieną šeštadienį. Jis suge
ba 8 minučių metu, kaip ekra
ne, visą mūsų St. Petersburg ir
apylinkėje kultūrinę, politinę,
švietimo ir organizacinę veiklą
bei lietuvių gyvenimą ir judėji
mą nušviesti. Jo pastangomis, o
mūsų kunigų rūpesčiu šioje valan
dėlėje dar girdime ir religinę mi
nutėlę, kurią praveda pasikeisda
mi dvasiškiai — prel. Jonas Balkūnas, kun. Jonas Gasiunas ir
kun. Adolfas Stasys. Be to, K. Klei
va yra LKD s-gos, St. Petersburgo skyriaus valdybos pirmininkas,
ALTos St. Petersburgo skyriaus
aktyvus narys ir Vyčių 147 kuo
pos valdybos visuomeninių rei
kalų pirmininkas.
Išvykos programai vadovavo
K. Kleiva. Prel- Jonas Balkūnas
pasveikinęs susirinkusius, savo
įžanginiame žodyje pabrėžė, kad
šios dienos sutelktos lėšos skiria
mos radijo valandėlei, lietuviš
kam žodžiui remti. Sukalbėjus
maldą, valgėme pagamintus ska
nius ir įvairius patiekalus. Daly
vavo organizacijų pirmininkai ir
svečiai iš kitų vietovių, buvo dau
giau kaip 160 asmenų. Dalyva
vo prel. J. Balkūnas,. kun. dr. V.
Gidžiūnas, OFM, ir kun. J. Gasiū^
nas. Šiais metais kun. Jonas Ga
siunas savo 50 m kunigystės ir 75
iiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiMi

LIETUVIAI SIBIRE
Knyga — albumas su daugybe
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš
spaudos. Paruošė kun. J. Prunskis, iliustravo dail. J. Strungys,
apipavidalino dail. P. Aleksa ir
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos
Lietuvių Bir-'vJteka, 216 psl.,
kaina $21.80, su persiuntimu.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, $5$5 W. 6Srd St.
Chicago, IL 60629
Dlinois gyv. dar prideda $1.40
valstijos mokesčio.

A. f A. MICHAEL A. LUKAS
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje.
Mir§ spalio 19 d., 1981 m., 4:30 vai. popiet, sulaukęs 69 m. amž.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Michael P., marti Marjorie, ir James, duktė Katfaryn, 4 anūkai Jennifer, Michael, Kristan ir
Mary, 2 seserys Eva ir Estelle, pusseserė Sophie Tarasewicz su vy
ru Victor, švogeris Alphonse Alekno su žmona Helen ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.
Velionis buvo vyras a. a. Aldonos.
Priklausė prie Honorable Order of the Blue Goose International.
Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, 6 vai. vak. Lack koplyčioje,
2424 West 69th Street. Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 23 d.
Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. 737-1213.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1981 m.
spalio 19 d., 1:15 vai. ryto mirė mūsų mylima sesuo ir
teta

KUN. DR. IGNUI URBONUI,
Šv. Kazimiero parap. klebonui,
reiškiame giliausią užuojautą*
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
LITUANISTINES MOKYKLOS
MOKINIAI IR MOKYTOJAI
Gary, Indiana

Mūsų tautos didžiojo dainiaus Mairo
nio artimam giminaičiui
A. f A. Kpt. STASIUI LIPČIUI
mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Albiną,
sūnų Liną ir kitus artimuosius.
VLADA IR BRONIUS ŽEMLIAUSKAI

Laidojama ketvirtadienį, spalio 22 d., Washington,
D.C., Cedar Hill kapinėse, šeimos sklype.
Nuliūdę: Brolis, seserys ir
seserėnas su šeima

A. f A. ONAI TONKŪNIENEI mirus,
reiškiame gilią užuojautą dukrai RITONEI RUDAITIENEI su vyru TEODORU ir dukra INDRE, giminėms ir
artimiesiems.
K. DONELAIČIO LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ
TARYBA IR TĖVŲ KOMITETAS

Brangiam bičiuliui
A. f A. JUOZUI SKORUBSKUI mirus,
širdinga užuojauta reiškiame jo žmonai
Birutei, dukrai Rimai, žentui Algiui ir ki
tiems artimiesiems.
KUNIGUNDA IR KAZYS GUDĖNA1

Myliniai motinai
A. f A. EMILIJAI VILCINIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrai Bronei, žentui
Broniui Nainiams, ju šeimai ir visiems ar
timiesiems nuoširdžia užuojauta reiškia
KISIELIŲ ŠEIMA

A . f A.
Kpt. S. LIPČIUI amžinybėn iškeliavus,
liūdinčias: velionio dukrą Nijole Voketaitiene ir dr-jos narę, velonio seserį Danutę
Augiene nuoširdžiai užjaučia
LIETUVOS

INAI

DUKTERŲ DRAUGIJA

A . + A,
GIERŠTIKAITEI

mirus, tėvus DANUTE ir JONĄ GEERŠTTKUS, sesutes
RŪTĄ, VIDĄ su šeima, brolius SAULIŲ ir RAIMI su
šeima skausmo valandoje užjaučiame.
DANUTE, WALLY, TOMAS,
ANTANAS IR LAIMA BALČAI
Cerritos, California

EUD E I K I S
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

A. -J. A.

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

JUOZUI SKORUBSKUI mirus,
žmoną Birutę, dukrą Rimą ir žentą Algį
.Tamošiūnus nuoširdžiai užjaučiame.
BIRUTĖ IR ARŪNAS BLINSTRUBAI

PETKUS
M A R Q U E T T E FUNERAL HOME

Mylimai motinai
A. f A. ONAI TONKŪNIENEI
mirus, dukrai Ritonei, jos vyrui Teodorui
ir dukrelei Indrei reiškiame nuoširdžią už
uojautą.

T Ė V A S IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., Chic.igo
1410 S o . 5 0 t h Av., Cicero
T e l . 47t>-2345

AIKŠTĖ A l T O M O B I ! I \\1S STATYTI

JŪRATĖ IR JONAS VARIAKOJAI

A.f A.
VANDA NUPNAU-ANDRUŠYTE
Gyveno Hot Springs, Arkansas.

DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. spalio mėn. 21 d.

..

A. f A, PRANUI PONELIUI
mirus, jo dukroms KLARAI ir žentui JUOZUI VIRSKAMS, MARIJAI ir žentui BALTUI GRAŽULIAMS bei
sūnums su šeimomis, visiems anūkams ir proanūkams
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Juno Beach, Florida

V. IR B. AUŠROTAI
J- JAKUBAITIENĖ
M. IR Z. STRAZDAI

A . f A.
Arch. RIMUI KELIUOČIUI mirus,
jo tėvelius ELENĄ ir ALFONSĄ KELTUOCIUS ir sesu
tes VIDĄ ir ŽIVILE bei artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame.

MARIJA IR JUOZAS LINARTAI
JŪRATĖ IR INŽ. JAUNUTIS J. LINARTAI

A. f A.
Kpt. EUGENIJUI PETRAUSKUI
mirus, žmonai Domicėlei ir giminėms reiš
kiame širdingiausią užuojautą.
J. IR K. KLIMAVIC1AI

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityt.
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DRAUGAS, trečiadienis, 1981 m. spsUo men. 31 d.

CHICAGOS
ŽINIOS

x Marijonų Bendradarbiai yra
dėkingi Marąuette laidotuvių
ištaigai, taip pat Butkus ir Vance įstaigoms Cicero už piniginę SKIEPAI PBD9s HEPATITĄ
auką rengiamai žaidimų popie
Chicagoje ir penkiuose kituo
tei lapkričio 8 d. Taip pat dėkin
se
miestuose išbandyti skiepai
gi Cicero skyriaus pirmininkei
p. Tamošiūnienei, A. Vyšniaus prieš hepatitą ir rasti vefluamin,* J*
įsteigtos Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
x PreL Ladas TuJaba, Sv. Ka kienei, L McEwan, M- Genia ir gi ir saugūs.
Redaguoja I. Plaeaa. Medžiagą riastt: SSOS W. SMfc
Cakafo, IL «*2»
zimiero lietuvių kolegijos Romo kit.
IŠVARĖ Vi. MSJJONA
je rektorius, spalio 19 d. atvy
X JuMjos Švahastts
Kriminalinių bylų gynėjas
ko į JAV-bes ir sustojo pirmiau
skriaudžiamų vaikų ir viena iš Į
GALVOSŪKIS NR. U
naujos
poezijos knygos aptari adv. P. Coghlan, .kuris išėmė
sia rytiniame pakraštyje, kur
jų nutarė Strypeikienę pagąs- į
mas
bus
spalio
30
d.,
penktadie
daugiau kaip milijoną dolerių
Žemiau nupieštą aštuonia
nori aplankyti savo artimuosius
dinti. O ji buvo labai prieta
nį,
vakaronėje
Jaunimo
centro
už gynybą, "juodųjų panterų"
kampi
ratą reikia supiaustyti i
ir kolegijos rėmėjus. Vėliau ža
ringa.
aštuonis vienodus trikampius
da atvykti į Chicagą ir čia kurį kavinėje. Knygą išleido "Atei Cook apskrity, buvo valstijos
ties" leidyklos Literatūros fon prokuroro R. M. Daley atleistas
Kaimynė vieną dieną užėjusi taip, kad iš tų trikampių galima
laiką pasilsėti
das. Vakaronę rengia Jaunimo iš pareigų.
pas Strypeikius papasakojo, kad būtų sustatyti aštuoniakampę
X Dalia Maddakcne, beveik centro Moterų klubas.
jai einant taku pro Laumių skal žvaigždutę. Toje žvaigždutėje,
BADO ČEKIŲ TJ2
20 metų vadovavusi Los Ange
byklą, pasirodė vaikų motina, taip kaip ir (nupieštame rate,
x lietuvio Operos tradicinis
les teatro ansambliui, spalio 25
kuri pasakė "nubausianti tuos, turi būti aštuoniakampė sky
109,000 DOL.
d. pasirodys Chicagoje su vė balius su tradiciniais penkiais
kurie žudo jos vaikus".
lutė. (10 taškų).
Daley centro seife, Chicagoje,
liausia savo pastatymu A. Škė — 1,000, 500, 250, 150 ir 100
dol.
laimėjimais
įvyks
lapkričio
Strypeikienė išsigando, siun
rasta čekių beveik ui 100,000
mos "Živile".
28 d. Tautinių namų salėje. dol. Jie niekad nebuvo įregis
tė užpirkti mišias, kad motiną
X Prof. dr. Mindaugas Vygan Kviečiame jus dalyvauti ir tuo truoti Cook apskr. mokesčių
nuramintų, tačiau kaimynė pa
tas Panevėžiečių klubo metinia dalyvavimu padėti Operai iš rinkimo įstaigoje, neiškeisti.
sakė k&d motinos meilės nenu
me susirinkime spalio 25 d. 1 vesti į sceną naują veikalą. Sta 65 čekiai iš 1975 m. Atrodo,
raminsianti, nes motinos meilės
vai. p. p. Jaunimo centro mažo lus prašome užsisakyti pas Op. jie yra gauti po susitarimų su
ir mirtis nenutildanti. Strypei
joje salėje skaitys paskaitą ir vald. vicepirm. Vadovą Monaku bendrovėmis dėl ginčijamų mo
kienė išsigandusi rimtai susi
aiškins, kodėl žmogus netenka šiuo teL 925-6193 ir tuo pačiu kesčių.
mąstė, Kovėsi vaikus skriaudu
regėjimo.
sužinoti visas kitas baliaus in
si. Paliepė Juozapienei, vyro
NEGALIMA KOPULOTl TV
formacijas,
(pr.).
seseriai, kuri vaikų visada gai
x lietuviu foto archyvas
lėjosi
ir buvo Strypeikienės taip
Du video bendrovės operato
kviečia dalyvauti lietuvių foto
x Ruošiama ekskursija per
pat
skriaudžiama, nuprausti
grafų metinės parodos atidary Sunny Hills, Floridą, per Disney riai, M. Rogers, 46 m., ir C.
vaikus ir jų guoli patvarkyti
me spalio 23 d., penktadienį, World į St Petersburg ir atgal, vVell, 92 m., rasti kalti netei
sėtai
kopijavę
televizijos
pro
Jaunimo centro Čiurlionio gale lapkričio 13 — 19 dienomis. Dėl
Katriukė pradėjo nykti. Iš
gramas ir pardavinėję savo
GALVOSŪKIS NR. 12
rijoje. Paroda atidaroma 7:30 informacijų kreiptis į
blyško, akys buvo tartum užge
Ar pasivysime praėjusią vasarą?
Videoland
prekyboje,
Chicagoje.
vai. vak. Tesis iki lapkričio 1 Kielą — 737-1717.
susios. Vieną naktį mergaitė
(ak.)
(Žiūrėkite brėžini), čia yra
d. Lankyti bus galima šiokia
labai
karščiavo,
blaškėsi
ir
šau
PAMBSTINIIK*
žodžių
piramidė. Kiekvienas žo
x Lemento Rudens
dieniais nuo 7 iki 9 vai. vak.,
kėsi
motulės
jos
pagailėti
Ir
mokykloje
vaikai
gali
pa
dis
prasideda
ir baigiasi raide
IR UŽMIGO MA2A RCTA
Arlington Heights ligoninėn
šeštadieniais ir sekmadieniais įvyks spalio 31 dieną. Stalus
dėti
tvarkyti
klases
ir
patar
"I".
Į
kiekvieną
brūkšneli rei
galima užsisakyti pas Modestą nugabenta maža 6 svarų mer
Sekmadienio rytą, kai šeimi
nuo 10 vai ryto iki 9 vaL vak
Ir užmigo maža Rūta
nauti mokytojams. Kartais se ninkė (išvažiavo į bažnyčią, o kia įrašyti vieną raidę. H rai
Jakaitį 257-7677, Viktorą Gar- gaitė, kuri buvo pamesta prie* Po tėvelio pasakos
selės paprašo tvarkyti bažny Petriukas išginė galvijus, Kat džių sudaryti žodžiai turi būti
X Ateitkiinfcų šalpos fondas bonkų 963-4026 arba pas Aldo bažnyčios. Jei neatsišauks mo
Apie tolimą kraštelį
čią Vaikai kurie patarnauja riukė išlipo pro langą ir leidosi reikšmingi ir vartojami šneka
septyniasdešimt metų sukakties ną šoliūnienę 257-6739. Kaina tina, mergaitė bus atiduota
Ten
netoli
Baltijos.
šv. Mišioms, dažnai tvarko al takeliu prie upelio pamatyti sa moje kalboje, išskyrus antrą
proga pasveikino "Ateities" žur studentams 1250 doL linksmą įdukrinti.
torių ir zakristiją.
nalą ir padovanojo tūkstanti do programą atliks Lemonto apy
Tik didvyriai ten gyveno
vo motulės. Motulė išgirdo sa dviejų brūkšnelių eilutę, ,($> taš
KANON1STŲ
SUVAŽIAVIMAS
Geri
vaikai
gali
atlikti
daug
lerių. Dr. Vacys Šaulys jau linkės jaunimas.
Ir
tik
dailios
mergužėlės.
(pr.).
vo dukrelės šauksmą, ištiesė kai).
įvairių
darbų,
jei
jie
nori.
daugelį metų yra Fondo valdy
Jie ten šoko savo šokius,
rankas ir Katriukė puolė gflyn,
Chicagoje, Palmer House, spa
x Juozas Gramas sudarė vie
bos pirmininkas.
Ten
skambėjo
jų
dainelės.
motules glėbin...
Ramas Balašaitis,
ną stalą (10 asmenų) į lietuvių lio 12-15 d. vyko bažnytinės
X Rūtos Iietuvninkaites dai Fondo banketą, kuris įvyks lap teisės specialistų suvažiavimas.
Clevelando Sv. Kazimiero
Dabar priešai ją
Petriukas, vakare parginęs
lės darbų paroda yra išstatyta kričio 7 d. Įnašus siųsti ir bi Dalyvavo apie 500. Daug buvo
lit.
mokyklos
8
sk.
mikinys.
žmonės jiems nepasiduos:
bandą, visur ieškojo savo sesu
nuo spalio 2 d. ir tesis iki lap lietus įsigyta galima kiekvieną kalbama apie baigiamą paruošti
Kaip
jie
Lietuvą
mylėjo,
tės, tačiau niekur jos nerado.
PASKrJTDflAI METAI
kričio 2 d. Mount Greenvtrood bi darbo dieną lietuvių Fondo raš naują Bažnyčios teisyną. Pri
Taip
mylės
ją
visados.
Atsisėdęs ant slenksčio, žiūrė
bliotekoje, 10961 So. Kedzie, tinėje, 2422 W. Marąuette Road, imtas nutarimas paskatinti Illi
Šie
metai
yra
mano
paskuti
damas
į žvaigždes, galvojo apie
Rasa Tljunelytė,
Chicagoje. Rūtų gerai, kad Chicago, Dl. 60629.
(sk,). nois gubernatorių ir parlamento
nieji metai lietuvių mokykloje. motulę ir Katriukę, kurios yra
Chicagos aukšt. lit m-los
pirmininką, kad valstija pasisa
daugiau lietuvių parodą aplan
Aš tikrai maniau, kad šių metų dabar abidvi danguje drauge, ir
mokinė. (^Kūrybos
X
Dešimtoje
kytų
už
moterų
lygių
teisių
įsta
kytų ir tuo paskatintų surengti
nesulauksiu, nes pradžioje bū žiūri į jį. Staiga išgirdo lyg
kibirkštėles'').
kitų lietuvių dailininkų parodas. traukų parodoje, be 30-ties tymą.
davo labai sunku šeštadienio Katriukės balsą. Lyg ji sau . GALVOSŪKIS NR. 13
įvairių fotografų ir mėgėjų,
&EKMAMENIS
rytais keltis ir eiti į mokyklą, kianti Petriuką. Petriukas da
Atėjus Padėkos dienos savait
X Antano Tvero parduotuvė kaip svečiai dalyvauja: Kasty I PRIVAČIAS MOKYKLAS
kai
visi
angliškosios
mokyklos
MŪSC
NAMUOSE
galiui,
dvylika studentų nutarė
bar
galvojo,
kad
motulė
pavi
je, 2646 W. 69 St., laikrodžiai tis Izokaitis, Vytautas Maželis,
Chicagoje vis daugiau moks
draugai
sėdi
namuose
ir
žiūri
te
nuvažiuoti
į Kanadą. Nuvažia
liojo
Katriukę,
o
ši
dabar
šau
parduodami su 25% nuolaida. kun. Algimantas Kezys, SJ, Ri leivių įstoja į privačias mokyk
Mūsų visa 'šeima atsikelia leviziją . . .
vę
surado
viešbutį
ir paprašė
kianti
jį.
Jis
nieko
nelaukęs
j*arduotuvė atidarą ketvirt, mantas dūkas ir Eugenijus Bū las, fiį reikalą tyrę ,4Sun-Times" anksti ir pavalgo pusryčius. Po
Laikas
bėgo,
ir
kai
pagalvo
nubėgo prie saviškių į upės gel kambarių nakvynei. Viešbučio
penkt. ir šešt. nuo 10 iki 3 vai. tėnas. Paroda atidaroma i. m. reporteriai skelbia, kad taip to visi apsirengia ir eina į baž
reikalų vedėjas pasakė, kad turi
TeL 737-1941.
(ak.). spalio men. 23 d., penktadieni, vyksta todėl, kad tėvams patin nyčią Po pamaldų visi susitin ju, nebuvo taip blogai ir sunku, mes.
nors
dažnai
pamokas
palikda
tik vienuolika tuščių kambarių.
Auksė čypsite,
x Prezidentas Smetona filmas 7:30 vai. vak Čiurlionio gale ka tvirta mokslo programa ir kam su draugais prie bažnyčios. vau net iki šeštadienio ryto at
Studentai nusiminė ir nutarė
rijoje, Jaunimo centre, (pr.). religinis auklėjimas.
Parėjus namo, mama paruošia likti, bet mėgindavau jas pa
bus rodomas Chicagoje, lietu
vykti
į lotą viešbuti, kur yra
pietus. Aš žaidžiu su šuniuku ruošti Aš čia susitikau su sa Rochesterio bt m-los auklėtinė.
vių Tautinių namų salėje, sek
("Lituanistinis Švietimas daugiau kambarių. Tada vieš
ir katyte. Kartais pašeriu triu vo draugais. Mes čia turėjome
madienį (spalio 25 d.), 4:30
bučio reikalų vedėjas prašė pa
Rocehsteryje'*).
šiuką. Tėtė skaito laikrašti ir vieną gerą išdykėlių klasę. (Ne
vai p. p. ir penktadienį (spalio
silikti. Jis taip suskirstė kam
laukia pietų Aš ir Tomas daž žinau, kaip mokytojai galėjo su
OEMA
30 d.), 7:30 vai. vak Kviečiami
barius. Pirmai etudentą pasi
niausiai žaidžiame "backgam- mumis dirbti Jie tikrai turėjo
visi. Įėjimas 3 dol. asm. ALTS
Rudeni paukščiai išskrenda į kvietė pas save ir prašė palauk
savaitgaliui į Sv. Kaakniero pa mon".
J. I . VALSTYBĖSE
Chicagos sk. valdyba,
(pr.).
turėti daug kantrybes ir todėl šiltus kraštus, užtai, kad žiema ti. Antrąjį studentą nuvedė i
rapijos 40 metų jubiliejų.
aš esu jiems visiems labai dė- atkeliauja. Žiemą paslieka tik pirmąjį kambarį, trečiąjį — į
Urna
x J. Ankos — Baltic Bakery — JAV
— Adolfas Jonaitis, metalur
Oevekndo
ftv.
Kazimiero
žiemos paukščiai. Žiemą nežy antrąjį kambarį ir t. t. Taip,
savininkas Dzūkų Draugijos po leidžiamas biuletenis 'G9CE Di- gijos inžinierius, gyv. Fort WayVisada
prisiminsiu
lietuvių
Ik, m-los mokinė. ("Mūsų
di gėlės ir medžiai užmiega. Tik kad vienuoliktąjį nuvedė i de
pietei padovanojo duoną ir pyra gest" rugpiūčio 14 d. laidoje ne, Ind., kartu su savo darbo
mokykloje
praleistas
dienas
ir
pušys ir eglės žaliuoja per visą šimtą kambarį. Tada priėjo prie
aprašė
rugpiūčio
5
d.
Waahingžingsniai''
—'
*Vaikų
pasaulyje'')
gus. Draikai jam už tai dėkingi.
vietės savininku prekybiniais
savo draugus.
žiemą Ateina šaltis ir užšąla pirmojo studento ir jį nuvedė į
tone
vykusį
apklausinėjimą
tau
(pr.).
KOKIOS DARBUS GALI
reikalais išvyksta i Boliviją,
visos upės. sniegas apdengia vienuoliktąjį kambarį. Taip visi
tinio ir religinio pasipriešinimo
Pautas Sukauskas,
VAIKAI ATLIKTI
x B Chicagos į Torontą ir Lietuvoje klausimu. Biuleteny Pietų Amerikoje. Ten išvažiuo
žemę. Vaikai džiaugiasi sniegu. buvo aprūpinti kambariais. Pa
atgal 139.66 dol. Visais kelio je paliečiama Lietuvos Helsin ja trims savaitėms. Jis yra sū
Geras vaikas galėtų padėti Toronto ^Maironio'' lit. m-ios Jie net ledo čiuožia pačiūžomis aiškinkite, kaip atsitiko.
(10
mokinys. Kanada. ("Mūsų ir nuo kalnų važiuoja rogelėmis. taškų).
nių reikalais prašome kreiptis kio grupės ir Tikinčiųjų tei nus Adolfo ir Adelės Jonaičių, mamytei valyti namą ir padeng
pasaulis").
į Algis Grigas, Four-Way Tra- sėms ginti komiteto veikla, V. gyvenančių Grand Rapids, Mksh. ti stalą. Lauke gaištų žolę nu
Vaikai stote sniego senį. O kai
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vel Service, 3455 W. 63rd St, Skuodžio ir dr. Aig. Statkeviplauti, lapus sugrėbti ir garažą
ateina pavasaris, sniegas ištirp
LAZDYNŲ PELfcDOS
Chicago, IIL 60629. TeL (312) čiaus įkalinimai, valstybes se Sv. Kazimiero par. salėje, Los sutvarkyti.
sta ir pasibaigia laimingos snie
Mergaitė pavargo bevaikščio
••MOTCL* PAVILIOJO"
471-2500.
(pr.). kretoriaus padėjėjo Stephen E. Angeles, rengiamas gruodžio
Vaikai gali labai daug darbų
guotos dienos.
dama. Padėkite jai surasti kė
PASKAIČIUS
dę, kad galėtų pailsėti. <© tai
X Neprigirdintiems — Ne Palmer ir lietuvių VL Šakalio, 7d., 7:30 vai vak. Žodžio meni atlikti Kada svečiai ateina, pa Kaip liūdna yra pagalvojus
Rasa
Dudensite,
sisveikinti,
juos
vaišinti
ir
juos
kai).
mokamai klausa patikrinama kun. K Pugevičiaus ir Rimo čte- ninkė Utena Blandytė iš Chica
apie našlaičius, kurie netenka
išleisti.
Svečiams
išėjus,
visada
sonio
liudijimai.
Trumpai
api
Marąuette
Parko
lit
m-los
gos
atliks
lietuvių
rašytojų
kū
penktadieniais nuo 10 v. r. ik)
motinos. Visi juos skriaudžia —
inokinė.
4 vai. popiet, adr.: 3042 W. 63 būdinant R čteeonio pareiškimą, rinių rečitalį, sujungtą su vai yra daug darbo. Reikia indus gyvenimas jiems tampa nemalo
plauti,
stalus
nuvalyti
ir
namą
pabrėžiama,
kad
jis
atkreipęs
dyba, muzika, šviesų efektais ir
St., Chicago, 111. Tel. 776-3189.
nus.
DANTŲ PASTA
dėmesį
į
Madrido
konferenci
kt. Rečitali rengia ir meninin tvarkyti. Kada taisomas na
Parduodami ir taisomi visų fir
mas, tvaikai dažo ir padeda Taip atsitiko su Petriuku ir
Vidas užsidaręs vonios kam
mų klausos aparatai. Baterijos joje padarytus pareiškimus Pa kę kviečia Lietuvių Fronto Bi
Katriuke, kai jų motulė beska
darbininkams.
baltijo valstybių aneksijos į Sov. čiulių sambūris.
baryje
šaukia mamą:
ui puse kainos. Zenith firmos
Kai mamytė serga, reikia at laudama baltinius, paskendo
Sąjungą nepripažinimo klausimu
—
Man
reikia pagarbos!
— Kalifornijos lietuvių Ra
ausiniai aparatai. Rohert Stemupėje.
Ir
liko
du
našlaičiai
šia
likti
įvairius
darbus
ir
mamytei
ir pritaikymo šioms paverg
Motina neatėjo, tik pasakė:
land St Associates* 950 Lake toms tautoms tautų apsispren dijo klubas rengia rudens kau patarnauti Aš gabu padaryti me pasaulyje tarp svetimų žmo
— Tu visada prašai pagalbos,
St., Oak Park, UI. Atdara tik dimo teisės principo. Pažymėti kių balių spalio 31 d 7:30 vaL arbatėlę ir moku iškepti labai nių.
pamėgink
kartą pats susitvar
Strypeikienė, norėdama pasi
ptrmad.. ketvirtad. ir šeštad. na, kad kun. K Pugevičius ir vak. Sv. Kaskniero bet. parapi skanią pitcą.
kyti.
grobti jų turtą, kad ir menką,
_* Tel. 848-7125.
(sk.) R. česonis yra JAV LB Visuom. jos salėje. Geriausios trys kau
— Tikrai man reidą pagal
kės bus premijuotos. Rengėjai
priėmė juos gyventi pas save.
reik.
tarybos
ilgamečiai
darbuo
bos,
— vėl šaukia Vidas. —
x Dengiame ir taisome viso
kviečia jaunimą ir vyresniuosius
Tada prasidėjo vaikams vargo
tojai
ir
nariai
Aš
negaliu
suvaryti atgal iš tū
riklių stogas. Už savo darbą
dalyvauti su savo išradingumu,
dienos. Skriaudė ji Petriuką ir
telės išspaustos pastos.
. garantuojame ir esame apdraus — DaU. Adomo Galdsko me
— Lietuvių ftornaMų sakin
Katriukę, jiems valgyti nedavė
ti Skambinkite Arvydui KieUi no paroda vyks spalio 23-25 d. ga "žurnalisto" 10 Nr. išleidimo
sunkiausius darbus dirbti varė.
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tel. 434-9655 arba 730*717.
St Petersburgo, JTa, lietuvių proga rengia koncertą - vaka
Abu vaikai sublogo, išblyško.
(«k). klube. Parodą globoja Putna- rienę lapkričio 1 d 4 vaL p. p.
Paaiškinkite žodi "atolas".
Jie neturėjo kam pasiguosti, nie
Iš žodžio "spalis" raidžių pa
mo
seselių
rėmėjai
Kas
jis toks? B ko susidaro?
Latvių
Bendruomenės
salėje,
kas
jų
neužstojo,
nes
bijojo
darykite
daugiau
žodžių.
Dau
x Važtnojam J Sunny Hills,
— Kun. Koi iMŠkn Bučinys, 1006 Riversite Dr., Los Angeles.
Kur jų yra? (6 taškai).
Strypeikienės.
giau
raidžių
ar
ženklų
negali
Florida,
''I>arbininko'' vyr. redaktorius, Programą atliks didelis būrys
Strypeikių sūnus Stapis buvo ma pridėti. Sodžiai turi būti
SPALIO 30 DIENA
kuris kadaise ilgai yra dirbės dainininkų, kuriems programą
išlepintas ir labai išdykęs vai vartojami šnekamoje lietuvių
Suinteresuoti kreipkitės į Narių Los Angeles 6v. Kazimiero lie paruošė Ir juos pianinu palydės
"Eik tu!" — "Aš jau buvau,,
kas. Jau nuo pirmos dienos ^s kalboje. IM kiekvieną naują žo
PiešC Sabina Markvaldait*.
KWą tel. 737-1717.
(sk) tuvių parapijoje, vyksta
muz. Ona Metrikienė
dabar eik tu".
(Panevėžys).
M*rquette Parko Sit. mokyklos mokinė. pradėjo skriausti abu vaikus, di gausite po vieną tašką.
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