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SOLIDARUMĄ ?

Maskva. — Sovietų komunistų yra klastingi. Tai reikia pripažinpartijos laikraštis "Pravda" la- ti. Jie pavojingi dvigubai, nes už
f bai piktai puolė lenkų "Solidaru- j jų nugaros slepiasi tarptautinės
KREIPIMASIS l LIETUVOJE tų kalėjimas.
mą". Kartu laikraštis pataria ! reakcijos jėgos. Lenkijos kontrreGYVENANČIUS RUSUS
Prijungus Lietuvą prie Rusijos,
Lenkijos komunistams "Imtis ypa | voliucijos politinį žaidimą, jos arvyko
ne
tik
žmogiškųjų
vertybių
tingos atsakomybės", nes "turi j domąją veiklą remia reakcingi
Nuo seno lietuviu tauta pasi
bei
tautinių,
religiniu
aspiracijų
būti
duotas efektyvus atkirtis j katalikų bažnyčios atstovai.
žymėjo tolerancija. Būdami pa
pažeminimas
ir
išniekinimas,
bet
kontrrevoliucijai ir jos imperialis
Saujelė kontrrevoliucinių avan
gonys, —-lietuviai savo sostinėje
tiniams įkvėpėjams".
tiūristų iš esmės vadovavo suva
Vilniuje leido tarpti įvairioms re ir plati Lietuvos kolonizacija.
"Pravda" rašo:
žiavimo Gdanske dalyviams, sten
ligijoms. Čia, šalia krikščioniu, Skirtingai nuo Vakarų, Rusija sa
vo
kolonijose
pagrindinį
dėmesį
"Padėtis
Lenkijoje
aštrėja,
kel
gėsi įtraukti juos į savo politines
savo maldos namus turėjo žydai,
skyrė
nerusiškųjų
tautų
asimilia
dama
vis
didesnį
Lenkijos
komu
machinacijas. Visų šių veiksmų
mahometonai, karaimai. Didysis
nistų, socialistinės Lenkijos patri tikslas — restauruoti Lenkijos
Lietuvos kunigaikštis Algirdas bu cijai.
otų, visų jos bičiulių nerimą.
buržuazinės praeities santvarką,
vo vedęs dvi žmonas stačiatikes ir
Lietuvos kolonizacija ypač su
"Solidarumo" vadovybė per tą santvarką, kuri savo laiku buvo
abiems Vilniuje pastatė po cerk stiprėjo po žiauriai numalšinto
metus inspiravo daugiau kaip I jos nacionalinės nepriklausomyvę.
1863 m. sukilimo. Ištisai lietu
120 streikų. Ji tartum kilpa smau- j bės, valstybingumo praradimo,
Visai priešingą vaizdą matome viški kaimai (ypač Rytų Lietu
gia ekonomiką, dezorganizuoja j masių socialinės ir politinės nelytuometinėje Rusijoje. Čia vieną voje) būdavo tremiami į Rusijos
despotinį režimą keisdavo kitas, gilumą, jų vieton atkėlus kolonis Prezidentas Reaganas Cancun, Meksokoje, susitiko su 22 -alstybių vadais. Nuotraukoje jis su Saudi Arabijos sosto vidaus rinką, žlugdo gyventojų j gybės didelio skurdo ir beteisišo "kitaminčiai" buvo žiauriau tus rusus- Nuo tol okupacinę ad įpėdiniu princu Fahdu. Abu siūlo vienas kitam žengti pirmam j pasitarimų kambarį. Sakoma, kad prezidentas n e aprūpinimą produktais ir būti- j kūmo priežastis- Galiausiai ši
siai persekiojami. Gelbėdatmiesi ministraciją iš esmės sudarė tik kalbėjo su princu apie lėktuvus, kurių Saudi Arabijai perduoti neleidžia Kongresas. Senatas šiandien pradeda tuo niausiomis prekėmis. Kartu daro-1 praeitis brangiai kainavo — Lenma didžiausia žala Lenkijos tarp- Į kiją ir jos liaudį ištiko nacionalijie bėgdavo į kaimynines šalis — rusai, o jų buvo maždaug 8,5 proc. klausimu debatus.
tautinėms ir ekonominėms pozi- Į n e katastrofa, buvo pralietas miLenkiją ir Lietuvą. Lietuvoje žy visų gyventojų.
cijoms bei įsipareigojimams. Šalis lijonų geriausių jos sūnų ir duk
mią rusu imigrantu dalį sudarė
1915 m. carinei kariuomenei
vis labiau klimpsta į skolas, ne terų kraujas.
religiniu persekiojimu aukos, taip bėgant iš Lietuvos, su ja kartu pa
gali suvesti galo su galu, o dema
vadinami sentikiai.
Ši praeitis negrįš, kad ir kokių
sitraukė ir negrįžo 271.500 rusų.
gogai iš "Solidarumo", kurie manevrų griebtųsi antisocialisti1794 m. Suvarovui pasmaugus Todėl nepriklausomoje Lietuvoje,
skelbiasi esą nacionalinių intere nės jėgos Lenkijoje ir už jos ribų".
Lietuvos — Lenkijos sukilimą, 1923m. gyventojų surašymo duo
sų gynėjai, nuolat grasina strei
šios šalys prievarta buvo įjung menimis, rusų tebuvo apie 50.000
kais,
stumia Lenkiją į ekonomi
tos į Rusijos imperijos sudėtį. t. y. tik 2,3 nuoš. visų gyventojų.
— Jugoslavija nutarė paleisti nį krachą, į politinį chaosą.
Lenkijos valdžia
Nuo šiol ir prasidėjo planingas
Tačiau ir ši saujelė Lietuvoje
Bosko Simic, kuris yra JAV pilie
Nikaragvos
valdžioj
įsigali
komunistai
Kokius
gi
pasiūlymus
iškėlė
Lietuvos kolonizavimas rusais. naudojosi plačia
siunčia kariuomene
autonomija
tis. Jis aplankė Jugoslavijoje savo
"Rusijos istorija — tai istorija ša Kaune rusai turėjo gimnaziją,pla- Managva. — Nikaragvos san-| klausti valdžiai nepatogius klau tėvą, buvo suimtas, apkaltintas "Solidarumo" vadovybė, kokius
Varšuva. — Lenkijos vyriau
lies, kuri kolonizuoja", — rašė is čią rusišką spaudą,o Vytauto Di dinistų valdžia, pakeitusi ilgai simus: kada bus laisvi rinkimai, šnipinėjimu ir nuteistas kalėti 6 tikslus ji užsibrėžė suvažiavimo
sybė paskelbė, kad kariuomenės
torikas V. Kliučevskis (Kurs rus- džiojo universitete rusai studen kraštą valdžiusią Somozos dikta kuriuos sandinistai pažadėjo. Ni metus. Jugoslavija paskelbė, kad : nutarimuose?
karagva
reikalauja
laisvų
rinki
tūrą,
pradėjo
rodyti
savo
tikrąjį
skoj istorii, 1937,11, p. 19 — 23). tai buvo susispietę į tautines kor
"Solidarumo" suvažiavimas pa daliniai siunčiami po visą Lenki
jis
paleistas
"žmoniškumo
sume
mų
Salvadore^
kodėl
negali
bal
Iki 1938 m t tarybinės literatūros poracijas. B valstybės biudžeto veidą.Pradžioje, po liaudies re
rodė, kad jo lyderiai mažiausiai ją sustabdyti neramumus. Kotimais".
Dėl
jo
paleidimo
daug
spaudoje Rusija buvo traktuoja stačiatikių ir sentikių dvasiškiai miamos revoliucijos, sostinėje ir, suoti Nikaragvos piliečiai—klau dirbo kongresmanas Edward Der- galvoja apie tikruosius Lenkijos j munistų partijos laikraštis ' Trydarbininkų klasės interesus. Jie į būna Ludu" rašo, kad Lenkija
dar daugiau, užsieniuose, buvo sė „La Prensa". Pagaliau sandima kaip imperialistinė ir ko- gaudavo algas.
nesivaržydami gina savo privile-1 yra lyg katilas, taip smarkiai
kalbama apie demokratiją, lais nistų valdžia dienraštį uždarė, winski.
loninė valstybė. Šiandien apie tai
— Senatorius Robert Byrd, se gijas, mažumos privilegijas. Net I verdantis, kad bet kuriuo metu
Tačiau už šią toleranciją n vę, įvairių grupių koaliciją, ta tuo pripažindama, kad spaudos
ne tik tylima, bet priešingai —
draugiškumą lietuvių tautai buvo čiau paskutiniu metu valdžią vis laisve reikalinga tik tol, kol re nato mažumos vadas, paskelbė, pačių Gdansko suvažiavimo dėle-1 gali sprogti. Įvairiuose miesiš grobikiškų Rusijos karų siūlo
„atlyginta" tūkstančiais nužudy tvirčiau į savo rankas perima voliucija laimi, o paskui ateina kad jis nutarė balsuoti prieš lėk gatų nuomone, jie nepasiūlė nie- j tuose streikuoja apie 200,000
ma semtis dvasinės stiprybės ko
tuvų pardavimą Saudi Arabijai.
tų, įkalintų, ištremtų žmonių.
munizmo statybai. O juk ir pats
marksistai-leninistai. Du buvę dar blogesnė kairiųjų diktatūra. Balsavimas numatytas ateinantį ko, kas galėtų prisidėti prie Len- lĮ darbininkų, o "Solidarumas" pakijos išėjimo iš sunkios padėties. skelbė ateinantį trečiadieni vieLeninas sakė, kad Rusija — tau
(Bus daugiau)
populiarūs revoliucijos kovų va Praėjusią savaitę viceprezidentas trečiadienį.
Bush
pasakė
Rio
de
Janeiro
mies
Užtat jie padidino darbo užmo- n 0 s valandos įspėjamąjį streiką
dai jau išbėgo į užsienį, kiti bu
—
Turkijos
vyriausybė
apkal
te,
kad
sandinistai
parodė
visam
kestį
"Solidarumo" funkcionie- visoje Lenkijoje.
vo ištremti, suvaržyti, nutildyti.
tino
buvusį
premjerą
Bulentą
pasauliui,
kad
jie
bijo
tiesos.
Ni
Nikaragvoje įdomų vaidmenį
Vyriausybės pranešime pabrė
suvaidino „La Prenza" laikraštis. karagvos gyventojai kalba, kad Ecevitą, kad jis laužo įstatymus, nams.
žiama,
kad padėtis labai rimta,
Kontrrevoliuciniai
sluoksniai
Anastasio Somozos diktatūros die „La Prensa" uždarymas yra lyg kalbėdamas su užsienio spaudos
įtempimai auga, kyla vietiniai
Lenkijoje turi didelį patyrimą ir
nomis laikraštis stipriai palaikė antras revoliucijos herojaus Ped atstovais apie padėtį Turkijoje.
konfliktai, demonstracijos, ne
opoziciją. Laikraščio bendradar ro Chamorro nužudymas.
— "New York Times" paskel
ramumai. Visa t a i labai pavo
Iranas baigia
biai buvo kalinami, leidėjai daž
bė, kad Libijoje dirba nemažai
jinga. Kyla įspūdis, kad kai
nai mokėdavo pinigines baudas,
užsieniečių, jų tarpe amerikiečių
kurie "Solidarumo" skyriai sie
Graikija
plečia
naikinti priešus
apie žemdirbius, gydytojus, sėjė laikraščio spaustuvė ne kartą bu
"Loborem. exercens"
lakūnų ir aviacijos mechanikų,
kia išprovokuoti susikirtimus
jus, namų šeimininką, tarną, ad vo padegta, sprogdinama, paga
kurie
už
geras
algas
prižiūri
Li
Teheranas.
—
Irano
parla
ryšius
su
arabais
su vyriausybe. Kai kurie unijos
Jėzus Kristus — darbo žmogus
ministratorių, žvejį, pirklį, darbi liau neaiškiomis aplinkybėmis
bijos karo lėktuvus. Valstybės de mento pirmininkas Rafsanjani aktyvistai neslepia savo intenci
Pagrindinę tiesą, kad savo dar ninką. Dažnai kalba ir apie įvai buvo nužudytas „La Prensa" re
Atėnai. — Graikijos vyriau partamentas neturįs žinių apie savo kalboje Teherano universi
jų pulti socialistinį valstybin
bu žmogus dalyvauja Dievo Kū rius moterų darbus, apie mokslinį daktorius Pedro Joaąuin Chamo- sybė pakvietė į svečius Palesti tokius amerikiečius lakūnus.
tete pasigyrė, kad islamo vy gumą. Todėl vyriausybė imasi
rėjo veikime, ypač pabrėžė pats darbą..., savo pavyzdžiu, rankų rro. Sandinistams laimėjus civi nos Laisvinimo Organizacijos
— V. Vokietijoj, netoli Muen- riausybė jau baigė sunaikinti nepopuliaraus sprendimo, ape
Jėzus Kristus — tasai Jėzus, kurio darbu pelnydamas duona Naza linį karą, laikraštis buvo garbi vadą Yasirą Arafatą ir paskel
opoziciją atskirti jos likučius
žodžiais ir darbais stebėdamiesi, rete, gyvai išreiškia apaštalas šv. namas kaip liaudies ginklas. Žu bė, kad bus praplėsta PLO ats cheno, policija susišaudė su nau nuo pagrindinių vadų, kurių da liuoja išlaikyti tvarką ir rimtį,
jųjų
nacių
grupės
nariais,
du
na
discipliną ir įstatymų gerbimą
daugelis sakė: "Iš kur jam tai? Kas Paulius savo laišuo*. Paulius vusio redaktoriaus našlė Violeta tovybė Graikijos sostinėje.
lis užsieniuose. Jis pasakė, kad Siunčiamos karinės teritorinės
cius
nušovė,
vieną
sužeidė,
su
per išmintis jam suteikta, ir kas didžiavosi amatu. Atrodo, kad bu Chamorro buvo pakviesta į val
Šis nutarimas sukėlė priekaiš
apie 90 nuoš. opozicijos narių grupės, kurios
vadovaujamos
per stebuklai daromi jo ranko vo amatininkas — palapinių au dančią chuntą, tačiau, po trupu tus Izraelyje. Izraelis turi Atė žeisti ir du policininkai.
jau buvo suimti ar sušaudyti. profesionalų karių, padės visuo
mis?... Argi jis nė dailidė?" (Mk. dėjas. Ir skelbdamas Evangeliją, tį sandinistai užmiršo savo lais nuose diplomatinę atstovybę, ta
Ginkluota opozicija buvo sunai meninėms ir valstybinėms įstai
6,2 sek.). Ir iš tikrųjų, sako J. P. jis maitinosi iš savo rankų darbo. vės kovos šūkius, užmiršo lais čiau ne ambasadą. Graikija priPlanavo
perimti
kinta dėka revoliucijos gvardi goms pasiruošti žiemai, padės
II, Jėzus ne tik skelbė, bet visų pir "Nevalgėme veltui kieno nors vos spaudos pažadus Laikraščio j P a ž J s t a Izraelį tik "de facto".
jos, revoliucinių teismų ir pakovoti su tiekimo nereguliaruma darbais vykdė tą Evangeliją, duonos, bet su triūsu ir prakaitu „La Prensa" redagavimą perėmė
Egipto valdžią
Naujasis
graikų
premjeras
prastų iraniečių budrumo ir ko- mais, padės išspręsti vietinius
kuri jam buvo patikėta, kaip Am darbavomės dieną ir naktį, kad jaunas žuvusio
redaktoriaus sū-1 Papandreau pabrėžė gerus grai- Kairas. — Naujasis Egipto operavimo, pasakė Rafsanjani. nesusipratimus.
žinosios Išminties žodis. Jo skel tik neapsurikintume nė vieno iš
nūs,
30
metų.
Jis
greit pamatė, j kų ryšius su arabais, kurie visa- prezidentas Mubarak pareiškė
Savo kalboje jis nurodė, kad
biama Evangelija drauge buvo ir jūsų", — rašo apaštalas Paulius
Generalinis vienos valandos
kad
naujoji
valdžia
nemėgsta\ da palaikė Graikijos pusę gin- "Al Ahram" laikraščiui, k a d revoliucija Irane davė įkvėpimą
"Darbo Evangelija", nes tas, ku laiške Teselonikiečiams. Rodyda
streikas
Lenkijoje prasidės vi
ris ją skelbė, pats buvo darbo žmomas gyvą darbštumo pavyzdį, kritikos, nemėgsta tiesos ir spau-1 čuose su Turkija. Be to, tvirti- prezidento Sadato nužudymas sovietų musulmonams kritiškiau durdienį. Dar neaišku, ką lenkų
gus, buvo amatininkas, kaip ir jo Paulius regina visus darbu pel dos laisvę pripažįsta tik tai spau- į na skeptiškai Izraelio komenta- turėjo būti pirmas žingsnis į žiūrėti į bedievišką sovietų val vyriausybė mano daryti su ka
globėjas Juozapas iŠ Nazareto. nytis duoną. Darbo pareigą jis iš dai, kuri valdžią giria. Iš vai- Į toriai, Graikija priklauso nuo vyriausybės perėmimą. Fanatiš džią
riniais daliniais neramumų apim
ki musulmonai planavę perimti
Tiesa, jo žodžiuose nerandame kelia visu griežtumu, sakydamas: dančios chuntos 1980 m. kovo; arabų naftos,
tose vietose. Nežinia, a r lenkų
valdžią ir pastatyti naują reži
Italijos
streikas
specialaus įsakymo dirbti- Bet"Kas nenori dirbti, tas teneval- mėn. pasitraukė Violeta Chamo
kariuomenė yra lojali vyriausy
Kipro prezidentas
mą, panašų į ajatolos Khomeinio Roma. — Penktadienį visoje
Kristaus gyvenimo pavyzdys yra go". Kitoje vietoje nurodo, kad rro, paskelbusi, kad jai reikia gy
bei. "Solidarumo" vadų posėdy
valdžią Irane. Buvo laukiama, Italijoje įvyko keturių valandų
nedviprasmiškas. Jis priklauso darbas turi nepaprastai gilią dytis. Laikraštį sandinistai ėmė
lanko
Graikiją
je vienas narys pareiškė, kad
kad Sadato mirtis pradės sukili streikas. Darbininkų unijos su
darbo pasauliui. J žmogaus darbą prasmę: "Ką tik darytume, dary persekioti, steigti kitus laikraš
kareivių
apklausinėjimai pa
Atėnai.
—Naujoji
Grai- mus, perversmus, suardys valKristus žvelgia su didele pagar kime iš širdies, kaip Viešpačiui, čius, organizuoti darbininku strei
rengė
įvairiuose
miestuose
masi
rodė,
jog
tik
17 nuoš. šaudytų į
ba. Dar daugiau: galima sakyti, o ne žmonėms, žinodami, kad iš kus. Buvo paskelbti nauji prieš ijos vyriausybė šiltai priėmė pir-; į į ~ j į ^ organų veiklą Šąmoks- nes demonstracijas. Milane žy
savo tautiečius, jeigu gautų įsa
kad į darbą jis žvelgia su meile, Viešpaties gausite paveldėjimą, laisvą žodį nukreipti įstatymai, mą užsienio svečią, Kipro salos lininkai planavo nužudyti dau giavo apie 80,000 žmonių, Ro
kymą šaudyti.
buvo konfiskuojami atskiri nu prezidentą Spyros Kyprianou. gelį dabartinius Egipto politikų,
įvairiose darbo apraiškose mato kaip atlyginimą".
moje
—
25,000.
Darbininkai
meriai. Jaunas redaktorius ėmė Socialistai prieš rinkimus žadėjo karinių ir religinių vadų.
žmogaus panašumą į Dievą kūrė
protestuoja dėl valdžios paskelb
kreipti daugiau dėmesio į Kipro
ją ir Dievą Tėvą. Juk jis pats sako:
KALENDORIUS
Bombos Romoje
Egipte
toliau
vyksta
kvotos,
to atlyginimų užšaldymo atei
klausimą. Kaip žinoma, dalį Kip
"Mano tėvas yra vynininkas"—
Roma. — Italų komunistų
Spalio 26 d.: Evaristas, Sa— Izraelis paskelbė, kad prezi ro yra okupavusi nuo 1974 m. suiminėjami įtariami sąmokslo nančiais metais. Automatiški
vynuogių augintojas. Darbui jis
dalyviai.
Originaliai
sąmoksli
grupė
pareiškė,
jog
ji
susprog
algų
kėlimai
buvo
surišti
su
bina, Liubartas. Minginė.
dentas Navon ateinantį mėn. vi Turkijos kariuomenė. Prieš rinki
suteikia tą prasmę, kurią randa
ninkai
tikėjosi
nuversti
valdžią
dino
keturias
bombas
prie
ame
infliacija.
Dabar
vyriausybė
mus
socialistai
kaltino
valdžiu
Spalio 27 d.: Gaudijozas, Kriszituos
Egiptą.
me išreikštą jau Senojo Testa
ateinančiais
metais,
tačiau
jie
rikiečių
įstaigų
ir
prie
CUės
am
tuos
pakėlimus
atšaukė.
sią
demokratu
partiją,
kad
ji
"užteta,
Vytautas, Dutė.
— Atlantos mieste suimtas W.
mento puslapiuose pradedant pra
basados
Vatikane.
Sprogimai
nebuvo
numatę
prez.
Sadato
Saulė teka 7:13, leidžiasi 5:56.
Williams, 23 metų, kaltinamas miršo Kipro klausimą",
džios knyga.
padarė žalos pastatams, tačiau dviejų juodų jaunuolių nužudy- Į Turkijos vyriausybė pareiškė, pradėtų valymų, kurių metu
— Senatas patvirtino ginklų
ORAS
Jėzus Kristus savo palygini žmonių aukų nebuvo. Ameri mu, bus teisiamas gruodžio 28. kad ji palauks, kokia bus nauja suimta daugiau 1,500 žmonių. pardavimą Pakistanui, tačiau pa
Debesuota, s u pragiedruliais,
muose apie Dangaus karalystę vi kiečių ištaigos buvo: "Reader's Kaip žinoma, Atlantoje be žinios Graikijos užsienio politika ir jo- Tie suėmimai vertė sąmokslo va- reikalavo sustabdyti ginklų tiesada kalba apie įvairius darbus ir Digest", Avis ir Bank of Ame dingo ar buvo nužudyti 28 jau- kių išvadų nedarys iš priešrinki- dus pagreitinti savo planų vyk-jkimą, jei Pakistanas išsprogdintų galimas lietus, temperatūra die
ną 50 L. naktį 35 i
darbo žmones: apie piemenis, rica.
dymą.
i atominę bombą.
nuoliai.
' miniu pareiškimų.
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Iš naujosios
enciklikos apie darbą

TRUMPAI
1$ VISUR

;,j;r:
mylios pločio saloje atsidūręs,
tuojau pajunti g a n žvarbų At
lanto vėją. Šiaip gi 18 mylių il
gio pagrindinėje Beach gat
vėje nemažai restoranų ir
kitokių atrakcijų vasaroto
jams, nes vasarą jų čia suva
n—
žiuoja iki 150,000, o apskritus
metus gyvena tik apie 10,000
gyventojų. Todėl nenuostabu,
kad čia yra ir masės vasarna
£
mių, kurių nemaža pastatyti
a n t aukštų pastolių, nes buvę
atsitikimų, kad Atlanto van
REDAGUOJA JAV LB S O C I A L I N I U
denyno uraganai daug žalos
REIKALU TARYBOS
padarydavo ir Long Beach
Island salai. Tuo tarpu plačiai
i
REDAKCINIS KOLEKTYVAS
kalbama ir rašoma, kad Jung
J
ensininkų dienos prasmingesnės ir įdomesnės aktyviai įsi
Medžiagą siųsti: J . Soliūnui
tinėse Amerikos Valstybėse dėl
jungus į visuomeninę ir socialinę veiklą. Nuotraukoje —
4545 W. 63 Str., Chicago, 111., 60629
labai
aukštų palūkanų už pa
vyresnio amžiaus klevelandietės mielai t a l k i n a jaunesnėms,
skolas
smarkiai sumažėjusi
ruošiant maistą skautiškam renginiui. Iš k.: Penkauskienė,
naujų
namų
statyba. Tačiau
Nagevičienė, Banionienė, Bartkuvienė ir Mainelienė.
Long
Beach
Island
saloje ma
Nuotr. V . B a c e v i č i a u s
PENSIJŲ ATEITIS
-C~. .
tėm ištisus kvartalus naujai
Vertėtų pastebėti, kad apeliuo dar gali kreiptis į įstaigą. Yra pastatytų vasarnamių, kurių
j . SOLICNAS
jant n ė r a būtina samdytis galimybių, kad mokesčiai už eilė buvo dar neparduota.
"Netolimoje praeityje minėjo kančio
lapkričio
mėnesio advokatą. Dažnai toks advo nuosavybę gali būti sumažinti
Algis Vedeckas laukė net ir
me, kad bus bandoma infor minimalinės pensijos nau kato samdymasis yra tik pini net iki 300 dolerių.
židinį
savo vasarnamio svečių
muoti mūsų skaitytojus apie jiems pensininkams nebus gų švaistymas. Daug svarbiau
Visi suintersuoti savininkai kambary užkūręs, kad Atlanto
įvairius galimus pakeitimus mokamos. Joms kvalifikuotis yra nurodyti, kur ir kas bei ka turi kreiptis kuo skubiausiai, vėjai mūsų pirmose akimirko
socialinės apsaugos pensijose. tegalės tik religinėms gru da nedarbingą pensininką gy jei nori pasinaudoti teikia se neišgąsdintų. O smagu bu
Šį kartą norėtųsi bent trumpai pėms (religious orders) priklau dė. Medicininiai dokumentai momis lengvatomis. Galima vo žiūrėti, kaip židinyje pleš
yra svaresni ir apeliaciniame skambinti telefonu 443-7500,
pastebėti keletą dalykų, kurie są pensininkai.
kėjo malkos, o už vasarnamio
liečia pensijų gavimo užtik
Minimalinės pensijos taip procese negu advokato kal arba pateikti mokesčių (tax langų daužėsi, putojo įšėlęs At
rinimą.
pat nebebus mokamos ir užsie bėjimas apklausinėjimo metu. bill) raštą apskrities įstaigai: lantas. Vakarienei įvairūs jū
Apeliuoti dažniausiai yra County Building, 118 N. Clark
Nėra abejonės, kad daugelis nyje gyvenantiems pensinin
riniai patiekalai ir priedo ska
mūsų dar prisimename nese kams. O federalinės valdžios verta, nes asmuo, praradęs ne St., Chicago, 111.
nių lietuviškų dešrų su
niai girdėtą prezidento Rea- pensijas gauną asmenys mini darbingumo pensiją, auto
kopūstais. Tos gėrybės at
gano kalbą per televiziją, ku malinės pensijas gaus (kaip m a t i š k a i praranda ir teisę į
PADEDA
gabentos iš Brooklyno lietu
rioje jis gana plačiai palietė priedą) tik tada, jei jų federali Medicare nemokamo gydymo
SERGANTIEMS
viškų parduotuvių, kai tuo tar
socialinės apsaugos pensijų nės valdžios pensijos nebus di apdraudą. Taigi, padėtis pasi
pu sostinėje gyvendami tokių
problemas.
Turbūt labiausiai vargsta tie dalykų tikrai pasiilgstame.
desnės negu 300 dolerių. O jei daro dar komplikuotesnė ir
asmenys, kurie yra dalinai Na, žinoma, netrūksta pas vai
federalinės valdžios pensija liūdnesnė.
Mūsų patarimas: netekus n e paraližuoti ir turi save visaip šingą šeimininką ir stipresnio
Artima ateitis —
yra daugiau negu 300 dol.,
mmimaiinė sociaunės apsau darbingumo '"ensi^os — kreip oU | JnUo1 Xi i U.n iL/J.n iJ.nJ. fb*..i
saugi
"antifrizerio" viduriams su
Chicagoj e yra speciali įstai šildyti. Tačiau tą vakarą tik
gos pensija bus sumažinama. kitės kuo skubiausiai į mus ar
Po ilgų svarstymų šio krašto
Prezidentas Reaganas taip artimiausią socialinės apsau ga, kuri yra pasiryžusi vi rai nepagalvojau, kad lygiai po
polįtinio gyvenimo vadovai pat užtikrino, kad ateinančiais gos įstaigą. Tik tokiu būdu siems dėl paralyžiaus ken savaitės jau Naujojoj Anglijoj
bent laikinai sutarė, kad so metais visos pensijos dėl pra galėsime patys sau padėti.
čiantiems asmenims padėti.
paragausiu lašelį ir tikro lietu
cialinės apsaugos pensijos ne gyvenimo pabrangimo (cost of
Visi asmenys, kurie yra v i e viško samagono, turistų šią va
DAR GALIMA
bus mažinamos ar nutraukia living) bus padidintos nu
nokiu ar kitokiu būdu paraly sarą parsivežto iš Lietuvos.
mos. Taip pat buvo sutarta, matytu laiku, t.y. birželio
žiaus paliesti, arba dėl paralyApskrities (county) mokes šiaus kenčia šeimos artimieji,
Kadangi iš New Yorko į
kad artimoje ateityje nebus mėnesyje, o ne trimis mene
čių
įstaiga
praneša,
kad
asme
pakeliama ir į pensiją išėjimo šiais vėliau, kaip buvo planuo
yra kviečiami susisiekti su Spi- Long Beach Island salą tik
nys,sulaukę 65 m. amžiaus gali nal Cord Society, Chicago kiek daugiau negu trys valan
amžiaus riba.
jama.
Vietinė socialinės apsaugos
Jau esame minėję, kad neto pasinaudoti namų savininkų Chapter, 4449 S. Sawyer St., dos kelio, o iš Philadelphijos
(sočiai security) įstaiga prane limoje ateityje, 1985 metais, (homestead exemption) mokes Chicago, 111. Šia problema rū tik pusantros valandos, todėl
ši sala ar jos apylinkės kitame
ša/kad paskutiniuoju laiku ne bus nutrauktos visos pašalpos čių sumažinimu, tuo reikalu pinasi Mel Klimas.
krante paviliojo visą eilę lietu
paprastai padaugėjo žmonių studentams, Ligi to laiko įvai
vių įsigyti čia savo vasarna
skaičius, kurie pradėjo prašyti rios studentų pašalpos yra n e
mius dar tais laikais, kai kai
pensijų, sulaukę tik 62-jų metų. paprastai apkarpomos ir su
nos buvo tikrai prieinamos.
Atrodo, kad visuomenėje buvo varžomos. Tai daryti verčia
Kai kurie jų dabar per vasaros
kilusi panika. Daugelis žmo taip pat numatytas valstybės
sezoną iš vasarotojų nuomos
nių nuogąstavo, kad netrukus išlaidų sumažinimo biudžetas,
gauna iki 5,000 dol. Long
pensijos bus mokamos tik su kuris įsigalėjo šio mėnesio pra
vių
ir
100
automobilių,
o
jei
v
i
e
Beach Island saloje ar jos apy
laukus 65-rius metus. Tiesa, džioje. Ir tai dar ne viskas.
P E R DEGANČIUS
t
o
s
y
r
a
,
ir
d
i
d
ž
i
u
l
i
ų
linkėse vasarnamius, be A
kad tokia galimybė buvo. TušĮvairūs būdai, kaip sumažin
MIŠKUS IR SODUS
sunkvežimių.
Kelionė
neilga:
1
Vedecko, turi a r nuolatos čia
tėjant socialines apsaugos pen ti valstybines išlaidas, palies
vai.
ir
10
minučių.
Dviejų
gyvena dailininkas Vyt. Milsijų fondams, reikėjo ką nors netrukus ir nedarbingumo pen
asmenų
su
automobiliu
perkė
kintas su žmona, plačiau besi
daryti. Buvo ryžtasi pakelti sijas gaunančius pensininkus.
Sako, kad spalio mėnuo
limas
13
dol.
50
centų.
Jei
žvar
reiškiąs amerikiečių tarpe,
pensijon pasitraukimo amžių.
Štai geras pavyzdys yra Jungtinėse Am. Valstybėse,
Bet fondų tuštėjimo krizei iš Illinois valstija. Chicagos ypač rytiniam jų pakraštyje, bus rudens vėjas tave išbaido "Kario" redaktorius Z. Raulispręsti buvo surasta kitos prie "Sun-Times" laikraštyje, rug yra gražiausias atostogoms, nuo laivo - keito denio, gali naitis, Petronis, Gruzdys, Vamonės. Užtat dabar savo sėjo 30 dieną rašoma, kad nuo nes tada keičiasi medžių spal atsisėsti prie staliukų viduje ir, sys ir eilė kitų. O kai pas A
skaitytojus norime nuraminti, kovo ligi rugpiūčio mėnesio vos ir miškai bei sodai atrodo užsisakęs kavos ar alaus, per Vedecką į svečius atvyko n e
kad nėra ko jaudintis dėl vien tik Illinois valstijoje buvo kaip viena didelė, deganti ma laivo langus stebėti Delaware tolimi kaimynai poetė Ona B.
amžiaus pakėlimo ribos. Pen peržiūrėti 3487 nedarbingumo sė. Tad ir mudu su žmona sa įlankos vandenis or per juos į Audronė - Balčiūnienė su savo
plau vyru architektu Bronium Bal
sijos ir toliau bus pradedamos gaunančių pensininkų doku vaitę atostogų nusprendėm Philadelphijos uostą
kiančius
prekinius
laivus.
Kiti čiūnu, įdomūs pokalbiai apie
mokėti nuo 62-jo gimtadienio. mentai. Yra nepaprastai aty- praleisti Atlanto pakraščiuose
keleiviai
net
pasilieka
savo
au literatūrą ir kitomis temomis
Prezidentas savo kalboje iš džiai vėl tikrinama, ar jų svei nuo Delaware valstijos pietuo
tomobiliuose
ir
iš
jų
stebi
pla
nusitęsė iki po vidurnakčio, ži
ryškino du dalykus: pirma, katos stovis nepagerėjo. Jei se iki Naujosios Anglijos šiau
dinyje sproginėjant kvepian
artimai krizei pašalinti yra su randama, kad sveikatos stovis rėje. Juoba newyorkietis bičiu čius įlankos vandenis.
čias malkas naikinančiai ug
jungiami visi socialinės ap yra pagerėjęs, nedarbingumo lis Algis Vedeckas iš anksto
Netrukus jau esame New
saugos fondai. Tai padarius, pensijos bus nutraukiamos pakvietė praleisti kelias d i e Jersey valstijos krante ir, kiek niai. Ir m a n net keista
pasidarė, kai išsikalbėjom, kad
praėjo pavojus, kad netolimoje Šįmet visoje Amerikoje jau bu nas jo vasarnamyje Long pasisukioję mažesniais
ke
ateityje nebus galima išmo vo peržiūrėta apie 30,000 n e Beach Island saloje, esančioje iiais, patenkam į vadinamą poetė Ona B. Audronė, dar n e
kėti senatvės pensijos; antra — darbingumo pensijas gaunan Atlanto vandenyne ir iš New Garden State greitkelį, einantį priklausomybės metais para
tolimesnės ateities prob čių pensininkų dokumentai.
Jersey valstijos kranto pasie per visą valstiją. J a u pats šiusi vieną gražiausių eilėraš
čių Lietuvos lakūnams, savo
lemoms spręsti bus sudarytas
Ką tai reiškia? Mūsų žinio kiamoje vienu ilgu tiltu.
greitkelio pavadinimas sako,
•specialus studijų komitetas, mis, socialinės apsaugos admi
Buvo penktadienio, spalio 9 kad jis turėtų būti įdomus. gyvenime dar nėra skridusi
kuris ieškos būdų ir priemonių, nistracijai yra įsakyta labai d. ankstyvas rytas, kai iš sosti Taip. Jis įdomus tuo, kad jį be lėktuvu...
kaip socialinės apsaugos pen kruopščiai tikrinti ne tik nau nės patraukėm pietryčių link. veik ištisai lydi sodai ir m i š k e
Long Beach Island salos vė
sijų sistema turėtų būti per jų nedarbingumo pensijų gavi Per Marylandą, per kelių my liai. Kai dabar keičiasi lapų
juota
gamta džiaugėmės tris
tvarkyta, idant visam laikui mo pareiškimus, bet taip pat ir lių ilgio vadinamą Bay tiltą, spalvos, tave lydi nuostabiai
dienas,
krantuose stebėdami
atkristų pavojus ir vėl nepri tų pensininkų, kurie jau tokias permestą per Chesapeake įlan graži, įvairiaspalvės lapijos jū
trūkti lėšų pensijų mokėji p e n s i j a s g a u n a . Dėl to ką, kuria didžiuliai okeaniniai ra ir, daug kur prasimušant šimtus meškeriotojų, po to
mams.
nedarbingumo pensijos ir įvai - prekiniai laivai pasiekia Bal- raudoniems apvalainiams, at aukštai įkopę į istorinį Švyturį
Pusė duonos
rūs išmokėjimai yra labiau su timorės uostą, per nedidelę rodo, kad šonuose pralenkia maždaug toje Atlanto pakraš
riekės
varžomi, o naujom nedar Delaware valstiją iki Dela- mi sodai bei miškeliai dega. čio vietoje, kur karų metu išsi
bingumo pensijoms gauti ware įlankos, kur atsimuši į Ypač įdomūs vaizdai artėjant kėlę anglai nužudė eilę ameri
Tiesa, kad artima ateitis so galimybės dar daugiau su plačią vandens juostą. Už tos pavakariui ir saulėleidžiui. kiečių. Toje vietoje netoli
cialinės apsaugos visų pensijų mažėja.
gilios vandens juostos, kuria Taip man, čia pravažiuojant, švyturio stovi paminklinė len
ta, o mudu su žmona, vėliau su
rūšių yra saugi. Tačiau turime
Mūsų asmeniškas patari okeaniniai - prekiniai laivai priminė Adomo Galdiko ir ki sėdę Atlanto įlankos krante
pastebėti kad Įvairūs mažesni mas būtų toks: nutraukus n e plaukia į Philadelphijos uostą, tų dailininkų paveikslai, ku
pensijų išmokėjimai yra ir bus darbingumo pensiją — reikia toli matosi New Jersey vals rių vėliau tiek daug matėm pas pastatytoje šiltoje kavinėje ir
nuolatos siaurinami. To rei būtinai apeliuoti. Kiekvienas tijos krantas. Iš Washingtono pranciškonus Brooklyne ir pas gurkšnodami kavą, pro lan
kalauja numatytas valstybi asmuo turi teisę į tokią apelia New Jersey valstiją galima n e Nekalto Prasidėjimo seseles gus stebėjom, kaip apeigiškai
nių išlaidų sumažinimo biu ciją. Tik reikia naudotis ta tei sunkiai pasiekti ir sausumos Putname. Ten nukeliausime to meškeriotojai, nors ir žvar
baus vėjo aižomi, laukia
džetas.
se. Svarbiausia — nepražiop keliais, tačiau kažkaip įdo limesnėse pirmadienių skil užkimbančių žuvų, nes tą
Nepaprastai daug triukšmo soti apeliacijai nustatyto laiko. miau pakeliauti vandeniu. Juo tyse.
dieną vyko valstijos paskelb
sukėlė numatytas minimali- Turime atsiminti, kad papras ba tada dar akivaizdžiau įsitos žvejojimo varžybos.
nių pensijų nutraukimas. Pro tai yra leidžiama apeliuoti per t i k i n i ,
kaip
sostinė
SALOJE ATLANTE
VL.R.
jektas iššaukė milžiniškus 60 d. nuo tos dienos, kada bu Wa8hingtona8 nuo rytinio
pensininkų protestus. To vo gautas oficialus praneši Amerikos pakraščio yra atskir
O dabar, besidžiaugiant pra
pasėkoje, kaip prezidentas sa mas, jog nedarbingumo pen ta gan plačių vandens juostų. lenkiamais vaizdais, 63 my DR. ŽIBUTI ZAPARAKAS
vo kalboje pastebėjo, mini- sija yra nutraukiama. Šį
M a t — 887-1886
lias iš pietų pavažiavus į šiau
malinių pensijų išmokėjimas nustatytą laikotarpį pralei
A S Ų LIGOS • CHIRURGIJA
Iš Delaware valstijos į New rę, jau reikia sukti į Long
nebus nutraukiamas. Tačiau dus, norint ir toliau gauti Jersey valstijos krantą kas dvi Beach Island salą, į kurią iš
700 Nortfc MlrfclfM, M t e «M
tai dar nereiškia, kad jis nėra nedarbingumo pensiją, reikės valandos plaukioja laivai - kel čia veda vienintelis tiltas. 18
Valandos ptujaj susitarimą
suvaržomas. Anaiptol, nuo se vėl įteikti naują pareiškimą. tai, kurie gali paimti 700 kelei mylių ilgio ir gal kokios pusės
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Specialybė vidaus iigos
-i
2 4 5 4 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. k a m p a s ) . . . , .
.Vai pi'mad .antrad ketvirtad irpenkiad
3 iki 7 v p p Tik Susitarus

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWF0RD MEOICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 5 8 9 3
Specialybė Akiu ligos

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso t e l . — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
J O KS A
VAIKŲ LIGOS
6441 5. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez. GA 3 7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 W e * t 6 3 r d Street
Valandos pagal susitarimą
6! 32 S Kedzie Ave Chicapo
WA 5 2670 arba 4 8 9 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos paRal susitarimą
|st«igos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

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

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS 7J...
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA..^
1185 Dundee Ave.
. „ „,>,,..
Elgin. III. 60120
, ,lt...fM.
Valandos pagal susitarimą.

Tel. 372-5222.236-6575 « A m

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS -

^

CHIRURGIJA^.{.--m

111 NO WABASH AVE
S *

Valandos Daga: susitarimą

1 I M 1 t>

DR. L. D. PETREIKIS

f

>

DANTŲ GYDYTOJA
""'••^<
8104 S. Roberts Road
• ' « - • &4
1 mylia i vakarus nuo Hariem Ave -<.<-r
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą y ^ ' ^

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius
"Contact lenses"
2 6 1 8 W 71st St - Tel 7 3 7
Vai pagal susitarimą Uždaryta

-

•

ir
•'514*
ffęd - ;:&.
• - • : > >

DR. LEONAS SEIBUTIS

'

INKSTŲ. PŪSLĖS IR .
PROSTATO CHIRURGIJA""
2 6 5 6 W 6 3 r d Street .
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak -*—^
Ofiso tel 7 7 6 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 - 5 6 4 5
Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195

.

DR. V. TUMASONIS -

1407 So. 4 9 t n Court. Cicero. III.
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir sėst

CHIRURGAS
—'•
2454 West 71tt Street :.\c
c.
Vai.: pirm . antrad , ketv. ir penktad. 2-5
K 6-7 — iš anksto susitaru?.' •"'""

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586-3166: namu 381 377*

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W. 59 St. CMcafD

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

476-2112
Vai patai susitarimą Pirm , antr, treč
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 M 1 vai

6745 West 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt*™1 " ^ "
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitaVimą J v *
TlHf

Tel RElianceS 1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytoias
3925 West 5 9 t h Street
Vai pirm antr . ketv ir penkt nuo 12 4
vai pop«t ir 6 8 vai vak Tret ir iest
uždaryta

i

.

*

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN "
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West 63rd Street
"«'-«'»
Vai. pagal susitarimą, antr.. trečrad..' - « ketvirtad. 10 v ryto iki 6 v vakaro
TeJ. - 778-3400

Madrido susirinkimas —

TYLOS SUOKALBYJE
Šio mėnesio pabaigoje vėl
susirenka Madrido konferen
cijos atstovai toliau svarstyti
Europos saugumo ir bend
radarbiavimo reikalų. Ilga per
trauka buvo vien dėl to, kad vi
si delegatai viską iškalbėjo ir
nerado bendros formulės pa
daryti kokią nors išvadą. Prisi
dėjo dar ir vasaros laikotarpis,
kuris Ispanijoje gana karštas,
lyg pasiteisinimas visiems
grįžti namo. Sutelkę daugiau jė
gų ir informacijos galės toliau
nagrinėti niekingą Helsinkio
Baigminį aktą ir mėginti rasti
susitarimui pagrindą, kad dar
kada nors vėl galėtų susirinkti
propagandai.
Kaip Belgrado, taip ir Madri
do konferencijos praėjo be di
desnio dėmesio pasaulinėje
spaudoje ir komunikacijos prie
monėse. Ilgesnės žinios pasiro
dė tik atidarymo metu. Paskiau
nei iš slaptų, nei iš viešų posė
džių žinių beveik niekas nerin
ka ir jų nekomentavo. Anot
"New York Times", "nėra kas
būtų verta minėti, dar mažiau,
ką reiktų komentuoti". Dau
giau apie Sovietų Rusiją ar jos
ekspansinę politiką pasisako
komunikacijos priemonės, kai
žodžiu pasipriešina preziden
tas R. Reaganas ar Valstybės
departamento sekretorius A.
Haigas, negu iš Madrido kon
ferencijos, kurioje eina kartais
ilgi, smarkūs ir įkyrūs debatai
dėl žmogaus teisių, dėl žinio
mis pasidalijimo arba dėl jos vi
siško sulaužymo Baigminio ak
to susitarimų ir nuostatų.
Ar galima kaltinti tik spau
dą ir televiziją, nėra aišku, nes
ir viešosios opinijos sudari
nėtojams neaišku, kas ten yra
esminio ir kas propagandinio,
norint vieniems kitus apgauti.
Taip sako "The Sunday Visitor" užuomina, kad Vakarai ir
Rytai yra taip. išsiskyrę, jog
juos suprasti reikia būti arba
vakariečiu, arba rytiečiu. Iš to
ir naivi išvada — geriau Rytų
bloko neliesti, nes jų gyvenimo
būdas bent Amerikai nėra
pažįstamas. Bet pažinti vis dėl
to reiktų, nes tai visuotinė grėsmė.žmonijai.

dėl parašų už Ribentropo Molotovo niekšiško sandėrio,
davusio pagrindą pradėti vo
kiečiams 1939 metų karą, pa
naikinimo. "Implementation
of Helsinki Finai Act", išleis
tame Valstybės departamento
pusmetiniame pranešime, yra
plačiai paminėti ne tik rusų Yuri Orlov, Anatholi Shcharanski, Leonid Ternovski, Tatiana
Osipova, bet ir lietuviai Balys
Gajauskas, Viktoras Petkus,
Genovaitė Navickaitė, Ona
Vitkauskaitė, G. Stanelytė ir
kt. Pranešimas apie Sovietų
Sąjungą ir pradedamas: "So
vietų žmogaus teisių laikymo
informacija nerodo jokio ženk
lo, kad būtų vykdoma... Sovie
tų valdžia bet kokį nepritarimą
smaugia ir toliau kieta ranka".
Amerikos delegatas, kal
bėdamas apie sovietų prie
spaudą, įjungia ir kitas vadi
namas "respublikas", kaip
Gruziją, Kirgiziją, Ukrainą,
kaip ir visas tris PabaitijOš tau
tas. Satelitines valstybes apta
ria atskirai, nes ir jų gyveni
mas kiek skirtingas.

Įdomius įspūdžius paskelbė
(Dirva, spalio 22) Rimas Cesonis, buvęs Madrido konferen
cijos pirmosios sesijos JAV pa
tariamosios delegacijos narys,
•ypač iš pasikalbėjimų ir girdė
tų kalbų Britanijos atstovo, ge
rai susipažinusio tiek su ko
munistinės Rusijos vidaus
tvarka, tiek ir su Pabaltijo tau
tų reikalais. Nors jis kaip dėle
gacijos vienas pagrindinių kalbėtojų
nesiangažavo
apsisprendimo, tai yra ir
Pabaltijo tautų laisvės, rei
kalais, bet jis kalbėjo apie žmo
gaus teises, susitarimu garan
tuotas ir žiauriai laužomas Sov.
Sąjungoje. Jis paminėdavo
vardais ir pavardėmis bei tiks
liomis datomis nubaustuosius
ilgiems kalėjimo ir tremties me
tams, reikalaudamas, maldau
damas, prašydamas juos pa
leisti; nes jie turi teisę turėti
skirtingą nuomonę, o ne tik val
džios įstaigų.
Šiuo klausimu tylos sąmoks
lą sulaužė ir Amerikos dele
gacijos pagrindiniai atstovai,
kaip Kampelmanas, Zimer
marinas, kurie iš surinktos spe
cialios medžiagos, konkrečių
informacijų labai gerai žinojo
ir tiksliai panaudojo, minė
dami suimtuosius dėl Helsin
kio akto vykdymo priežiūros,
Kas neskaito savo laikraščio
ir knygos, siaurina ir gniaužia
lietuviškos spaudos gyvenimą
ir plėšia ją, kaip caro laikų žan
daras, iš kitų norinčių ją skai
tyt rankų, nes mažės skai
tytojai, mažės rašytojai ir
leidėjai, kol galų gale visuo
menė pasiliks be savos spau
dos ir tuo būdu bus užakintas
ne tik lietuvių kalbos, bet ir tau
tinės kultūros gyvybės šaltinis.
Kun. M. Krupavičius

KELIONE

ŽMOGUS ŽMOGUI PRIEŠAS

*

Kad kitos valstybės kalba
apie taiką ir žmogaus geresnį
gyvenimą, gerai ir tai. Bet tai
parodo, kad jos bijo sovietus,
kurie yra jų pašonėje, supykin
ti. Apie taiką ir nusiginklavi
mą kalba ir Sovietų delegatai,
bet je nori tik Amerikos nusi
ginklavimo, tik mažiau iš jos
paramos Europos valstybėms,
o patys nesileidžia į kalbas apie
nusiginklavimo ar bent gink
lavimosi sumažinimo kontro
lę. O be kontrolės būtų
neįmanomas pusiausvyros iš
laikymas. Apmarinti Vakarų
dvasią, atsparumą ir pasi
tikėjimą savimi yra sovietų pa
grindinis propagandos tikslas,
kurio jie siekia be konferencijų
ir konferencijose, be Helsinkio
ir po baigminio* "susitarimo".
Vėl reikia grįžti prie tylos
suokalbio, kuris reiškiasi vie
šosios opinijos sudarymu spau
dos ir komunikacijos prie
monių pagalba. Negalima
įtarti, kad komunikacijos prie
monė tokia konferencija, ku
rioje sprendžiamas žmonijos
likimas, nesidomėtų ir neno
rėtų panaudoti. Bet daugiau
sia ir spaudos žmonės tas konferencijas t e l a i k o
tik
propagandiniu prietilčiu, kuris
daugiau reiškiasi uždarose
salėse negu viešumoje. Ar ta
konferencija atneš daugiau ne
gu Helsinkis, Belgradas ar dar
kokia kita po Madrido, sunku
šiandien įspėti. Komunikacija
tiki, kad valstybių vadų poli
tika, griežta laikysena prieš bet
kokį komunistų pasikėsinimą
yra daug vertesnė, negu tos il
gos "saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos".
Madrido suvažiavimas bent
mums tiek naudingas, kad pa
vergtos Lietuvos ir kitų pa
vergtų kraštų žmonės sužino,
jog jie dar nėra užmiršti. Ameri
kos, Anglijos, Kanados pagrin
dinių delegatų kalbų sant
raukos laisvais radijais juos
pasiekia ir prieš tylos suokalbį
jiems teikia kad ir mažų vilčių,
ypač kalėjimuose ar tremtyje
esantiems. Iš Šio suvažiavimo
derlingų vaisių negalima lauk
ti, bet yra gerai, kad mūsų pa
skirų organizacijų ir asmenų
liudijimai, kurie panaudojami
konferencijoje, bent pasiliks
Valstybės departamento ir
kongreso dokumentacijoje.
P.S.

M.

Tautų aukos dėl blogos politikos
Žydai pagamino filmą „Holoj . VAICELIONAS
coust", kuriame parodomi žydų padėtį. I tą -padėtį atsistojo ir
vargai antrojo pasaulinio ka pati Amerika. Antrojo pasau
ro metu. Dabar žodžio "Holo- linio karo metu pasaulis ga
coust" reikšmė platėja, įvai lėjo būti pastatytas į labai ge
rėja. K a n a d o s k a t a l i k ų rą padėtį. Tada galėjo būti
laikraštyje "The Catolic Regis- sunaikinti abu didieji pasaulio
ter" (1981.VI.20) rašoma: "Kai priešai: vokiškasis nacizmas ir
Izraelio didumo tauta puola ki rusiškasis komunizmas. Betgi
tą tokio pat didumo tautą — išėjo kitaip: pirmasis priešas
Iraką, mes galime matyti, kaip buvo sunaikintas, o žiauresnis
arti mes esame prie Holo- — rusiškasis komunizmas ne
coust". Išeitų, kad kiekvieno tik nebuvo sunaikintas, bet
didesnio masto neteisingumą, buvo dar labiau išugdytas, iš
žiaurumą mes galėtume pa plėstas. Dabar didesnė Euro
vadinti Holocoust, o tų žiauru pos dalis yra komunistų ran
mų yra labai daug ir įvairių. kose, didesnė Azijos dalis —
Tą Izraelio "holocoust" Ira komunistų rankose. O tai duo
ko atžvilgiu pasaulis pasmer da pagrindo komunizmui plės
kė. Tik JAV prezidentas lyg tą tis ir visame pasaulyje.
veiksmą pateisino. Izraelis už
Dabar komunistai jau brau
puolė Iraką ir sunaikino jo ato
nasi
ir į AmeriKos kontinentą.
minį reaktorių. Izraelis buvo
išmestas iš Atominės ener Amerikos pagalba iš Kubos bu
gijos centro, kurio štabas yra i vo išvytas baltasis diktatorius
Austrijoje. Už išmetimą bal- i Batistą. Jo vieton atsisėdo rau
savo 31 valstybė. Tik JAV ir donasis diktatorius Castro, ku
Kanada balsavo prieš, o trys ris plečia komunizmą ir į patį
valstybės nuo balsavimo susi Amerikos kontinentą. Komu
nistai jau įsigalėjo Nicaraguolaikė.
je, braunasi į Salvadorą. Ar
Izraelio min. pirm. Begin aiš JAV pajėgs tą komunistų ver
kina, kad Irako atominis reak žimąsi į Amerikos kontinentą
torius buvo sunaikintas Izra sulaikyti — tai klausimas.
elio saugumo sumetimais. Taip Nicaraguą valdė baltas tur
pat pasakė ir JAV preziden tuolis Samoza, o dabar tą kraš
tas. Ką pasakytų tie parei tą valdo komunistai — sangūnai, jei arabai nuo žemės donistai. JAV tam komunistų
paviršiaus nušluotų Tel Avi valdomam kraštui teikia eko
vą? Arabai galėtų pasiteisinti, nominę paramą: jau davė 70
kad jie taip padarė saugumo mil. dolerių ir dar pažadėjo
sumetimais, nes tas jų nesau duoti 105 mil. dolerių (Drg.
gumas tikrai eina iš to miesto. 1980.V1I.22., Nr. 170 I p.). Da
Spauda rašė, kad Irako ato bar JAV duoda ekonominę pa
minis reaktorius nebuvo nau ramą Salvadorui, kurį valdo
dojamas atominės bombos žiaurūs kapitalistai.
gamybai. Jis buvo naudoja
mas taikos reikalams. Kad tas
Prieš tą paramą pasisakė
reaktorius turėjo būti nau JAV katalikai ir kongresas,
dojamas tik taikos reikalams, nes Salvadoro valdovai labai
prancūzų komisija jo naudoji skriaudžia savo krašto var
mą turėjo kontroliuoti iki guomenę, žudo nekaltus žmo
1989m., nes prancūzai tą reak nes, net katalikes misijonietorių Irakui pardavė.
res. Salvadoro darbininkų
Begin pasakė, kad jam nie sukilimas būtų pateisinamas,
ko nereiškia viso pasaulio ato bet labai blogai, kad į jų tarpą
miniai reaktoriai. Spaudoje net veržiasi ir komunistai, di
buvo nusistebėjimų, kad Be riguojami Maskvos. Jei Sal
gin išeina prieš visą pasaulį. vadoro varguomenė iš kapi
Kad Izraelis vykdo naujuo t a l i s t ų rankų pateks į
sius "Holocoust", nieko nuo komunistų rankas, bus dar blo
stabaus, bet jis tais savo veiks giau, nes komunistai dar
mais stato į nemalonią padėti bininkus išnaudoja ekonomi
Ameriką, kuri Izraelį išlaiko. niu, fiziniu ir moraliniu
Atominės energijos centro ta atžvilgiu. O Maskva dar la
rybos posėdyje, kuriame buvo biau įsitvirtintų tame rajone.
nuspręsta Izraelį išmesti iš tos
Žmonės iš istorijos nesi
organizacijos, prieš Ameriką moko. Nicaraguos valdovas
išėjo pasaulio 34 didžiosios Samoza savo krašte reformų
valstybes. JAV vyriausybei tai nedarė. Dėl to krašte įsi
sudaro rūpestį.
galėjo komunistai, o pats
Pasaulis pastebėjo, kad per Samoza žuvo. Salvadoras taip
pastaruosius 50 metų Ameri pat nedaro reformų, o to kraš
kos vyriausybė dėl savo neap to turtuoliai savo turtus nori
dairumo ar pataikavimo pa apginti ginklais. Ne visada
saulį pastatė į labai blogą ginklais laimima. Šacho val

Į

domas Iranas buvo gerai gink
luotas, o šachui teko iš savo
krašto bėgti. Amerika taip pat
gerai ginkluota, bet ar ryžtųsi
kovoti. Tiesa, Amerikoje tikrų
komunistų nedaug, bet ir jie la
bai kenkia kraštui: jie rengia
visokias
komunistines
demonstracijas, agituoja ka
rius dezertyruoti ir pan. Ameri
ka savo dezertyrų nebaudžia
arba juos nubaudžia simboliš
kai.
Ne vien komunistai ir kitos
padugnės kenkia Amerikai.
"Holocoust" Amerikai padaro
ir kai kurie Amerikos kongre
so nariai. Jie kongrese balsuo
ja už vaikų vežiojimą, už nebaudimą Amerikos dezertyrų,
už paskolas komunistų val
domiems kraštams, už mažini
mą biudžeto krašto apsaugai,
prieš maldą mokyklose, už su
varžymą FBI ir karinės žval
gybos, kad tik Amerika būtų
akla ir kurčia ir daug kitų blo
gų įstatymų, kurie veda prie
krašto sunaikinimo (Laišk.
Liet. 1980.X.2, Nr. 19, I p.).
Amerikos kariuomenė gerai
ginkluota, bet gyvoji pajėga
yra menkos vertės. Spauda pa
žymi: "JAV kariuomenė
NATO manevruose pasirodė
prasčiausiai".
Sakoma, kad už padarytas
klaidas tenka brangiai mokė
ti. Bet tą mokesčių naštą ten
ka pakelti viso krašto gyven
tojams. Amerika Vietnamo
kare išleido per 300 bilijonų do
lerių ir paaukojo apie 45,000
savo karių gyvybių, o to karo
nelaimėjo. Ateityje gali būti
taip, kad karo reikalams teks
išleisti jau nebe bilijonus, bet
trilijonus dolerių, paaukoti ke
lis šimtus tūkstančių, o gal ir
milijonus karių, gal ir civilių
gyvybių, o karo nelaimėti. Nelaimėjimo priežastis - bloga
politika. Vokietija karą pralai-
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Nuolatos statomos naujos Shell
alyvos rafinerijos.
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Pabaiga
buvusi mėlyna su trim baltom
Pilies apačioje įrengta pir lelijom, dabar išblukusi baltai,
moji prancūzų jėzuitų koply iškelta nuo 1726 m. iki 1759,
čia. Kovojant su indėnais ji kaip prancūzų kolonijos. Britų
buvo apgriauta ir 1726 m. unijos vėliava nuo 1759 iki
pataisyta. Joje kuklus iš 1796 — jų pergalės ženklas.
medžio altorius su laipteliais, Nuo tų pačių (1796) Amerikos
aptvertas medine tvorele. Ant laimėto triumfo vėliava. Ji
tabernakulio stovi kryžius ir iš iškelta viduryje tarpe prancū
abiejų šonų nedidelės stovy lė zų ir britų vėliavų.
lės. Suolų nėra. Net ir dabar
Old Fort Niagaros tvirtovė
kasmet koplyčioje laikomos laike karų buvo dažnai
kelios Mišios. Prie jos yra apgriauta, bet taisoma. O 1927kambariai buvusio komen 1934 gerai restauruota. Todėl ir
danto, kapitono ir karininkų. šiandien tos pilies apkasai,
Vyresnieji gyveno atskirai. Jų patrankos ir visa, kas joje yra,
patalpose plačios
lovos, parodo bei nusako buv. kovų ir
patalai, stalelis ir kėdė. karų eigą. Tvirtovės kieme
Vienam kambary yra lova jaunas vyras, apsirengęs
dviejų aukštų. Kareiviams kariškai kaip anuomet, impro
buvo didelis ir bendras per visą vizuoja pilies sargybą ir
kambarį iš lentų sukaltas ilgas pasiruošimą anoms buv.
guolis, kuriame miegojo vienas kovoms. Kiti aiškina plates
prie kito 30-35 vyrai — kariai. nes informacijas.
(Šiuo metu baldų nėra, bet
Old Fort Niagara, esanti
atvirutėje matyti stalas su N.Y. valstijos ribose, yra
suolais).
senovės istorinis įvykis ir
Valgomasis, virtuvė ir paminklas. Tai scena tamsių
kepykla nemaži. Prieškam indėnų kovų ir politinis kontesbaryje sandėhs. Įėjimo angoje tas trijų valstybių dominasienos papuoštos indėniškais cijos šiame kontinente. Tad jos
kunigo bei kitų valstybių senyva istorija yra įdomi ir
kariuomenės vadų paveikslais žinotina. Turistai lanko jį iš
ir herbais. Vitrinose išdėstyti toliausiai. Pasitaikė susitikti ir
anų metų reikmenys. Kiemas pasikalbėti.
erdvus prie Niagaros upės ir
Susipažinę su ta sena pilimi,
Ontario ežero krantų. Anks dar besidalindami gautomis
čiau prieš pilies vartus buvo žiniomis ir patirtais įspū
gilus vandens kanalas, šiuo džiais, nusipirkę istorinių kny
metu nusausintas.
gų, atviručių ir kt., važiavome
"Old Fort Niagaros" pilies Kanadon pažvelgti į pasaulinį
tvirtovėje, siaučiant labai šal Niagaros krioklį. Artėjant prie
tom žiemom (1677-88 m.), nuo pasienio (pačioje šiaurėje),
speigų ir alkio susirgo 100 gamtos aplinka pasikeitė. Ji .,
kareivių ir 12 iš jų mirė. buvo lygi, skurdi ir monotoniš- _
Prancūzas jėzuitas kun. Pierre ka. Medeliai maži, kur nekur
Millet jų atminimui pastatė čia aukštesni ir retai išsirikiavę.
medinį kryžių.
Ogi niūrūs laukai lyg kažko
Šioje pilyje dėl tos kolonijos išsigandę ir nusiminę. Tik švel
buvo aštrios kovos ir karai. Po nus vėjelis, tartum juos ramin
kovų su indėnais, šešioliktame damas, supo ir glostė medelių
a. prancūzai susidoroję su indė šakeles.
nais, čia įsitvirtino, Septy
Įvažiavus į Kanados zoną ir
nioliktame a. britų kariuo artėjant prie vandens krituUo,
menė, juos nugalėjusi, tą augo vėl dideli medžiai ir gėly
tvirtovę kolonizavo. Po" jų 1796 nai. Visur buvo gražiai ir turis-'
m. įvyko Amerikos invazija, tiškai sutvarkyta.
bet vėl tebekariaujant ir po
Pagaliau pamačiau ir tą
civilinio 1812 metų karo atgal milžiną krioklį, kurį labai norė
1813 m. sugrįžus britams ir jau išvysti. Sapnas ar tikrovė
jiems čia neilgai pabuvus, ši ir stebuklas. Fantazija ar
kolonija buvo sugrąžinta nuostabus gamtos menas? „
Amerikai, 1814-15 m.
Nežinojau ką begalvoti. Ir
Tvirtovėje, arti pilies, jos savo mąstyme ieškojau naujų
plačioje atmosferoje yra iškel minčių. Apie Niagaros didijį
tos trijų valstybių bei tautybių vandens kritimą į slėnį, berods,
vėliavos. Pirmoji — prancūzų, buvo daug rašyta. Tad nebe
minėsiu. Tiktai savo įspūdį o
mėjo dėl blogos politikos, Japo trumpai išreikšiu, kad, pama
nija karą pralaimėjo dėl blo čiusi pirmąjį kartą tą galingą
gos politikos, Amerika krioklį, buvau labai apstul
Vietnamo karą pralaimėjo dėl busi ir giliai sujaudinta.
blogos politikos. Ir ateityje Atsipeikėjusi dar įtemptai
greičiausiai "holocoust" didės galvojau. Pasaulis tai Dievo
ir dažnės. Tą jau mato pasau galybė ir kūryba. O gamta
gyvas menas...
lis.

ilgę miestelėnai. Ant patogios kėdės ir užuovėjoje ilsino nervus ir juto, kaip nesukontroliuojamas są~^
Feliksas praleido lėtai slenkančias valandas. Kažin myšis knibžda sąmonėje... Taip jis užmigo.
kur apačioj šoko ir triukšmavo. Tačiau iš jo mąstymo
Buvo toli po vidunakčio, kada jis atkuto ir išėjo
nieko nebuvo, tik nuobodis, tik pasimetimas.
iš „Vilbenos kajutės". Prieš jį buvo tuščias kori
Prie pietų stalo jis sėdėjo su storu, vidutinio am dorius, ovalu besisukąs į dešinę. Bedarydamas
JURGIS GLIAUDĄ
žiaus žilstelėjusiu piliečiu, kuris dėvėjo dekoratyvią kajutės duris, jis atsisuko ir koridoriaus pabaigoje,
83
Baro vyras stovėjo lyg chirur Dovo Crocketto striukę. Pilietis buvo gėręs, todėl kur durys į denį, jis pamatė Vilbėną
gas prie operacinio stalo; jis vilkėjo raudonu švarku. šnekus. Jis skundėsi, kad jo gyvenamoje valstijoje
Vilbėną stovėjo prie durų. Ji vilkėjo ta pat balta
Feliksas užsakė mišinio. Ledų visą gletčerį, jis pastebėtas judėjimas už ginklų kontrolę — tai kėsi suknele, su kuria jis sutiko ją vilniškio solisto
pasakė. Baro vyras įvertino Felikso sąmojį ir su per nimasis į asmens laisves. Feliksas pasakė, kad jo koncerte. Kaip ir tada, ji buvo oriška, lengva, liauna
dėtu paslaugumu paruošė stiklinę.
tėvas ant savo automobilio turi lipinuką: nekon kaip lelijos žiedas. Koridoriuje buvo nedaug šviesos.
troliuokite ginklų, kontroliuokite nusikaltėlius. Koridorius buvo visiškai tuščias. Buvo girdėti laivo
FeHksas galvojo: kokia gi palaima egzistuoti be Dovas Crockettas visai palinko į jį. Jis nutempė piaunamo vandens teliūškavimas. Feliksas matė,
įsipareigojimų, būti augalu, kuris rūpinasi savo šakų Feliksą prie baro, vertė gerti ir mokėjo. Baro vyras, kaip Vilbėną pasiima už durų rankenos, pasilenkia
komfortu. I tokią palaimingą fazę, jam atrodė, kuris siūlė Feliksui „lėles" ir „berniukus", sutiko juos pirmylFtr pradaro duris. Ji išėjo į derų>Jis pajuto
įžengia Dovas Vingra, drastiškai išrovęs Lorą iš kaip savo draugus ir pylė „extra". Feliksas buvo kaip denio vėjas, vėsiai-drėgnas ir greitas, Vilbenai
savo pasaulio. Gero vyro, gero patino žymė.
laimingas, kada, paganau, jis rado pretekstą atsi duris pradarius, palietė jo veidą.
Kada Feliksas užsakė antrą to pat mišinio kabinti nuo surasto bičiulio su Tenessio valstijos
stiklą, baro vyras, įdėmiau pažiūrėjęs, tykiai ir bi striuke.
Keliais stambiais šuoliais Feliksas pribėgo prie
čiuliškai paklausė:
durų. Aišku, Vilbėną ant denio. Jis atvožė duris į
Feliksas apčiuopė kišenėje antros kajutės raktą,
— Jeigu ponas vienas, aš turiu lėlę.
denio vėją, į siūbuojančias denio lempas, į naktį* į
kuri buvo rezervuota Vilbenai. Toje kajutėje ji baugius brezento blaškymosi mostus prie pertvarų.
Jo veide buvo sąmokslininko rūpestis.
ilsėtųsi. Jie šoktų ant denio. Jie sėdėtų ilgą vakarą Vėjas labiau dvelktelėjo į veidą ir sąmonė prablaivo.
Feliksas paėmė antrą stiklą ir šyptelėjo:
kavinėje. Jie šnekučiuotų ant vėjuoto denio. Ji sutiko Jis žinojo — tai haliucinacija! Jis dairėsi denyje, ar
— A š ketinu pailsėti nuo lėlių.
ekskursuoti
laivu per naktį. Ji sutiko. Ji sutiko. Kaip nepastebės moters, kuri baltai apsirengusi, kuri
— Suprantu, — sutiko baro vyras.
Ir sutirštinęs veide sąmokslininko rūpestį, pakito gyvenimas! Paėjęs koridoriumi, jis surado grakšti kaip Vilbėną. Tokios čia nebuvo. Denis buvo
„Vilbenos kajutę". Ji buvo netoli nuo , jo kajutės". tuščias. Pramogaujančios poros naktį skyrė kaju
Tautiniu atžvilgiu išeiviai pasakė:
Jis
atrakino Vilbenos kajutę. Kažin kokia liguista tėms, ne stoviniuoti laivo skerspūčiuose.
— Nebus sunku rasti berniuką.
yra lyg apsupti kariai, kurių
vaizduotė
kuždėjo jam: Vilbėną čia. Jis lankė ją šioj
— Ačiū, — atsakė Feliksas, — esu reporteris.
Feliksas paėjo toliau, sustojo prie turėklų.
uždavinys yra kiek galint il
kajutėj.
— Suprantu, — atsakė baro vyras su nuliūdusia
Mėnulio nebuvo. Laivas bėgo į naktį, prieš pirmagalį
giau ir prasmingiau išsi
Jos kajutės vidus buvo jo kajutės kopija. Ta pati kaupėsi tamsi, vėjuota erdvė. Nebuvo nė pojūčio, kur
laikyti. Tai uždavinys, kuria jo aktoriško veido išvaizda. — Tyrinėjimas?
sienų
fanera. Ir knygų lentynėlė, kurioj ponia visatos atrama? Laivas plaukė, čiuožė, lėkė į erdvę —
—
Taip,
reporteriškas
tyrinėjimas,
—
sutiko
me daugiau lemia nebe vadų
Bovarienė
ir kurtizanė Nana siūlėsi susipažinti su jų taip turbūt tarpplanetiniai laivai čiuožia į jokiais
Feliksas,
nenorėdamas
visiškai
nuliūdinti
paslaugų
autoritetas, o atskirų karių
buduarais.
Jis patraukė spintelės stalčių — stalčiuje tranko ženklais nesužalotą universą.
vyrą...
individuali ryžtis ir patvara,
buvo
juodų
viršelių Biblija.
Kada,
užsidėjęs
striukę,
Feliksas
vėl
išėjo
ant
šia prasme galbūt ir tektų
Kur Vilbėną? — jis dairėsi. Galbūt ji užuovėjoje,
Feliksas sėdo ant lovos ir glostė, kaip Lora toks gi vėjas! Denis buvo tobulai tuščias. Kaip
sakyti: užuot iš šalies laukti denio, jį sutiko stiprus vėjas. Minia, kuri pradėjo
vadų, kiekvienas savo poste įniršusiai šokti išplaukimo triumfui atšvęsti, išsi reklamoje, lovos dangalą. Jis melancholiškai atsi akmeninė stovėjo ankstyviausio ryto valanda.
barstė. Vienur kitur stoviniavo pramoginės kelionės davė galingam, virpdančiam laivo propelerio ritmui.
turi pats tapti vadu.
Dr. J u o z a s Girnius kankiniai, įsimylėjėliai, besisupančio jūrlaivio pasi Jis atsigulė ant lovos — ant Vilbenos lovos — gulėjo,
(Bus daugiau)
> £§

ATOLAS KORALŲ SALA

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. spalio mėn. 26 d.

EVANGELIKŲ JAUNIMAS VOKIETIJOJ

Antrojo pas. karo metu Strasburgas buvo 1940 - 44 m. valdo
m a s voikiečiu. Išoriniai dabar vi
sas miestas yra labai prancūziš
kas. Elzasiečiai namuose kalba
alemanisku (vokišku) dialektu,
tačiau visi moka prancūziškai.
Jie, kaip mažuma Prancūzijoje,
yra visomis jėgomis prancūzinam i (pvz., nėra vokiškų mokyk
lų ir t, t ) . Jie patys daugumoje
laiko save prancūzais. Bet tiek v o 
kiečiai, tiek tikrieji prancūzai elzasiečius nelaiko prancūzais.Ma

paukščiukas: Pasitraukė
Jerubė
tik tuomet, kai paleidai mažąjį
cypliuką.
Amerikos ir Kanados laikraš
cipsakojis — kas ilgu, plonu ko
tininkai ir kelionių žurnalų re jų: Toks cipsakojis tas leitenantas.
daktoriai buvo apklausinėti, pra
šant
pasakyti, kurie
kraštai
Jeigu kitas pavilioja tavo žmo
amerikiečiams yra draugiškiau
taip jam, bes
si, kurie mažiausiai draugiški. ną, nesigailėk jo
(iš
Šluotos)
Išvados tokios: draugiškiausi tijai, ir reikia!
AMERIKIEČIAMS
DRAUGIŠKIAUSI

Evangelikų Jaunimo ratelio žiu. Ypač norėčiau dėkoti Tau už
metinė ekskursija šiais metais įvyitai, kad lik§iol mane saugiai veko sekmadienį, spalio 4 d. Pirmą! dei. Dažnai buvau pavojuje ir T u
kartą šiu įvykių istorijoje buvo su- \ mane apsaugojai. Toliau, be abeorganizuota kelionė i užsienį, į j jo, yra daug prašymų, kuriais aš
Strasburgą ir Elzasą. Be evangeli- j kreipiuosi į Tave: leisk man, kai
(eilės tvarka) — anglai, kana
kų mokiniu prie išvykos galėjo j važiuosiu toliau,
atsižvelgti
į
diečiai, australai, japonai, meksi iiiiiiiiiimi.iitiiiiit.iii.iiii.iiiiiimiiiiiiii
prisidėti ir suaugusieji bei kata-1 tuos, kurie nevažiuoja taip gerai,
kiečiai. Nedraugiškiausi,
kur
likai
mokiniai, užsimokėdami | ir būti jiems atlaidus; duok, kad
amerikiečiai mažiausiai laukia
mažą
mokestį. Evangelikams j neįvertinčiau klaidingai savo jėmi ir šalčiausiai sutinkami, t a i
Algimanto Kezio
mokiniams kelionė buvo veltui, f gu 4 kad visada kontroliuočiau sa- j'žumos į k ? * f ^ _ į * 3 ! ^ j £ £ Prancūzijoj, Sovietų Sąjungoj,
Susidarė 75 asmeny grupė.Nors ve ir savo automobilį; duok m a n liktas! Dėl šio s a v o tarptautinio Irane (ne vien tik Khomeinio
1482
charakterio
Strasburgas
tapo
E
u

saugią
ranką
ir
neleisk
man
be
buvo nuomojamas didžiausias au
laikais), R y t ų Vokietijoj ir J a 
tobusas, bet jame visiems vietos laukiant nervuotis; apsaugok m a  ropos parlamento būstine.
maikoj.
neužteko. Todėl reikėjo dar nau ne prie vairo nuo nuovargio ir
Atvykus į miestą, mūsų laukė
Tie patys laikraštininkai prie
doti gimnazijos busiuką; kun. F. netikėto užmigimo. Ir taip aš gidė elzasietė, kuri su mumis
labiausiai
rekomenduojamų lantęsdamas
savo
Skėrys, ekskursijos
organizato Tave prašau,
*^U
£ * £
rius, savo privačiu automobiliu keliom, m a n e p a f a i m t e l I ^ S I ! * - * - * * * * » • » * • » I * # • * * * * .
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ir
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Zelandija
frPortuzaiiia:
mažiau.
taip pat turėjo vežti mokinius.
jas vokiškai ir angliškai išaiš
siai — V i i Rytus, Karibų s a l a s
Anksti ryte, tuoj po pusryčiu Das savuosius ir leisk m a n visada kino. Atsisveikinę su gide paval
išvažiavome. Pirmiausia Kalnų į apie tai galvoti, kad kiekvienas j gėme piotus,kuriuos buvome pa (ypač Jamaiką), Afrikos val
keliu "Bergstrasse" važiavome į i kelias yra kelias pas Tave. Amen". siėmę iš gimnazijos. Po užkandžiu stybes, Centrinę Ameriką.
Heidelbergą. Ten
nesustojome, Į P o trumpos maldos Šv. Kristų- ; išsiskirstėme
pasivaikščioti po
tačiau tie, kurie šiame mieste dar Į po autostrados bažnyčioje, tęsė- į miestą.
ŽODŽIAI
NEPAŽĮSTAMI,
nebuvo buvę, galėjo susidaryti j me kelionę. Iš autostrados išsu- j
Pirmiausiai aplankėme katedšiokį tokį vaizdą. U ž Heidelber-1 kę, pravažiavome Kehl miestą ir, ri
BET
LIETUVIŠKI
Muiti- j *> pradėtą statyti 1277 m., baigštai, Prancūzijos
go jvažiavome į autostradą.
1365 m
'kontroliu j ^
- Tačiau 1399 - 1439 m.
cipcikas — mygtukas: PamyPirmas sustojimas
padarytas ninkai mus be jokiu
katedrai
dar
buvo pridėtas kairy gai cipciką sienoj, ir šviesybė di m e n i š k ų f o t o g r a f i j ų 1982 m e t ų
praleido,
ir
jau
esame
Prancūzi
sustojimo aikštėje prie Badensis bokštas 142 m aukščio. Ka džiausia.
kalendorius j a u i š ė j o i š s p a u 
Baden autostrados. Ten yra vie joje, jau Strasburgas!
tedroje
apžiūrėjimo
verta
sakyk
dos.
Strasburgas turi apie 400.000
cipenti — eiti smulkiais žings
nintelė autostrados bažnyčia Vo
la,
vitražai,
vargonai
ir
astrono
K a l e n d o r i u s y r a didelio for
neliais: Vaikų būrys mažėja, tirps
kietijoje. Ji pašvęsta 1978
m gyventoju ir yra Prancūzijos deminis laikrodis.
mato
( 1 7 " x 2 3 " ) , atspausdintas
liepos 23 d., Šv. Kristupo, auto-1 partamento Bas-Rhin sostinė. Ista, kol belieka pats mažiausias
ant
l
i
u
k s u s i n i o popieriaus, dvimobilistų globėjo, garbei. Jos tiks- j toriškai žiūrint, Strasburgas yra
Strasburgas
reformacijos lai ant rankų ir trejetas, cypenančių
mėnesinis s u šešiomis meniško
l a s — duoti automobiliu vairuo-j vokiškas miestas 1681 m. Pran- kais buvo protestantiškas
^
mies- iš paskos.
tojams progą kelionėje susikaup- Į cūzdjos karalius Liudvikas X I V j •tg^ v į ^ a s pirmųjų Vokietijoje- cypinėti — cypti: Maži vaikai m i s n u o t r a u k o m i s , t i n k a m o m i s
ti, pasimelsti.Ji atvira visu religi- j pirmą kartą okupavo Strasburgą, j a m e y r a v e į k ę s kurį laiką ir re- cypinėjo — vaikai duonos netu ir r ė m a v i m u i .
Vieno kalendoriaus kaina su
ju tikintiesiems. Autostrados baž- į tačiau tada miesto charakteris j formatorius Kalvinas.
Katedra rėjo.
persiuntimu
$12.00.
nyČioje galima pasiimti paveiks- j išliko vokiškas. Čia jaunasis G o e - j a n a į s į a įkais buvo
protestantų
cyplė — nardančiųjų ančių šei
liuką su automobilisto malda į l t h e 1770-71 m. studijavo univer- j bažnyčia. Tik po pirmos prancū- mos paukštis: Žuvinte, be didžių
Užsakymus siųsti:
Nukryžiuotąjį Viešpatį:
į sitete teisę. 1870 m. Strasburgas | ^ okupacijos ji buvo sugrąžinta įų ir rudagalvių ančių, yra dar
Ą5į5 W. 63rd
St,
"Viešpatie Jėzau Kristau, aš sugrįžo Vokietijai, bet 1918 m . į katalikams. Dabar Strasburge gy- klykuolių,
_ . ^ šaukštasnapių,
,.„..»„..„ cyplių, "DRAUGAS"
sustojau pasimelsti prieš Tavo kry-1 jau vėl buvo prancūzu užimtas, j v e n a a r t į 25 proc. evangelikų. Ap j rudžių irliuoduotajų ančių
Chicagoį
IL 60*29
lankę jų pagrindinę Garnizono)
cypliukas — kas cypsi, mažas
iiiiiiiiiiiiiiiiinniuiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiii.!
' bažnyčią, vaikščiojome toliau po
!
— 1918 metais drąsiai rėmė Ame- j Strasburgo senamiestį. Ten vi"^
rikos lietuvių pastangas padėti g ^ i ^ e s t o v i staliukai ir kėdės,
atsikuriančiai
nepriklausomam j n o r s j a u truputį šalta, ir kviečia
gyvenimui Lietuvai, po antrojo išgerti stiklą žymaus Elzaso vy
karo atvykus išblokštųjų tautie no ar kavos. Greit praėjo valančių bangai, jis energingai
rė dos ir reikėjo pradėti kelionę na
The Golden Gem oi the Ages
mė Amerikos Lietuvių Tarybos mo.
..
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
ir Lietuvių B-nės darbus, kurį
By PATTY C. MCE, Ph.D.
Visiems grįžus sutartu laiku,
Rugsėjo 6 d. Danutė Staškevi- j laiką buvo A L T skyriaus valdy(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
čiūtė ir dr. Rimas Liauba Šv. Jur- \ bos narys. Giliam liūdesy liko sū- išvažiavome iš Strasburgo. V a 
atžymėjimą už savo darbus.
šioje knygoje ji aprašo apie
žiavome
Elzaso
keliais,
pro
Sesen
gio liet. kat. parapijos bažnyčio- • nus Jurgis ir duktė Mildred JašGINTARO
atsiradimą,
kilmę.
Daug
vietos skiria apie Lietuvos gin
heimą, kur Goethė, Strasburge
je sumainė aukso žiedus. Danu- j kot su šeimomis.
tarą,
o
dalį
iliustracijų
sudaro
iš
GIFTS
INTERNATIONAL—VAZNEstudijuodamas, turėjo
draugę,
tė yra
baigusi
muzikologijos j
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
evangelikų kunigo dukrą Friedeir kitur.)
mokslus, gabi pianistė, ateitinin-i
—Vietos meno mėgėjų parorikę Brion. T e n dabar stovi Goekė, buv. taut. šokių grupės "Laz- j da vyks lapkričio 1 d. Šv. Jurgio
Knyga didelio formato, 290 pusi., kieti viršeliai. Graži dovana
thei paminklas, o buvusioje kle
kiekvienai progai.
Parodoje
dynas" dalyvė ir lietuvių radijo iiet. parapijos salėje.
bonijoje yra įrengtas muziejus.
pranešėja, o Rimas gerklės, no- kviečiami dalyvauti: dailininkai,
PuHished by VA NOSTRAND REINHOLD Company, New York,
Pravažiavus Weissenburge pran
kuri turi savo skyrius: London, Toronto, Melboume ir kitu Kaina su
rašytojai, fotografai, audėjai, ke
sės ir ausų gydytojas.
cūzų - vokiečių sieną, sustojome
persiuntimu $28.10.
Illinois gyventojai dar prideda $1.62 valstijos
ramikai, drožinėtojai ir kt. R e n 
pirmame miestelyje
Vokietijoje
MIRĖ KAZIMIERAS ZLOTKUS
mokesčio.
gia Šv. Jurgio liet. parapijos etni
— Schvveigene, kur prasideda
Uinkymus «fa*»tfc
Spalio 13 d. mirė senosios kar nio muziejaus valdyba.
Vyno kelias "Weinstrasse". Cia
— Rudens bazaras — lapkričio
tos buvęs veiklus liet. parapijos ir
DRAUGAS, 15+5 We*t 6Srd SUf Chicago, IL 606t9
valgėme pavakarius, nusipirkome
lietuviu visuomenės narys, su- 22 d. Pietūs ioj po 11 vai. Mišių,
vynuogių sulčių ar jauno vyno.
Ss
laukęs 86 metų. Jis priklausė tai' ten pat turtinga loterija, baras ir
tos tradicinės Šv. Jurgio parasenųjų lietuvių grupei, kurie ener
Pradėjus temti, tęsėme kelionę
gingai jungėsi į Šv. Jurgio parapi- piečių pramogos.
Vyno keliu. Prie Neustadto įsu
a. sb.
organizavuno
darbus, 1917
kome į autostradą ir netrukus bu
vome n a m i e
1) TREČIAS LITERATŪROS V A K A R A S . S k a i t o A l o y z a s
Baronas, K a z y s Bradūnas, H e n r i k a s N a g y s , B i r u t ė
Ekskursijos organizatorius kun.
F- Skėrys padėkojo dalyviams už
Pūkelevičiūtė, Liūne Sutema. $6.00.
disciplinuotą ir mandagų elgesį
2) POEZIJA. S k a i t o Antanas G u s t a i t i s ir S t a s y s S a n t v a r a s .
bei punktualumą. Ekskursantai,
Muzikines intarpas sukomponavo ir p a s k a m b i n o k o m p .
būdami dėkingi už malonią iš
Julius Gaidelis. K a i n a $6.00.
vyką, jam nuoširdžiai išreiškė
savo padėką už naujus įspūdžius.
3) KETRIRTASIS LITERATŪROS V A K A R A S . S a v o k ū r y b ą
Pirmoji kelionė į užsienį Evange
skaito Jonas Aistis. Kaina $6.00.
likų Jaunimo rateliui labai gerai
4 ) POEZIJA IR PROZA. Skaito a u t o r i a i : P u l g i s Andriušis,
pasisekė.
Bernardas Brazdžionis, A n t a n a s G u s t a i t i s , S t a s y s S a n 
Petras
Veršelis
tvaras. Muzikines Intarpas paruošė i r įskambino J u l i u s
Gaidelis. Kaina $5.00.

Mūsu kolonijose

1982 metu kalendorius

CLASSIFIED ADS

B E AL £ S T A T E
FOR

Dutchman Contractors
Established

SALE HOl'SE IX OAK U f f S
ARKA BY OWXER
3 bedrooms — 1H baths —'•
paneled — oversiz-sd garage.
Call 424-4441 for appoinuneat

Arti 73-čios ir Campbell — 2-jų butų
medinis. Tik $38,500.

1959

ROOFMAKING A N D G E N ' L
HOME REPAIRS

Arti 7l-os ir Francisco — 2-jų butų
mūrinis. Ten pat 4 butų mūr.

Call a n y t i m e for e s t i m a t e s

Brighton Parke — 2^jų butų mūrinis.
Be to turime gerų rezidencinių ir pajaminių nuo 5 iki 40 butų.

Jim Hammer
Tel. 593-3287

Skambinkit teL 436-7878
ŠIMAITIS

iiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiii

REALTT

2951 West 6 3 r d

M. A. i I M K U S
1NCOME TAX SERVICE
NOTART PUBLIC
4258 S. Maptewood, tel. 254-7450

DĖMESIO:

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ UkvteUmal. pildomi
PlLJETTBfia PRAŠYMAI ir
iltokie blankai.

fACKAGE £XPRES8 AGEJiCY
MA1UJA SOIUOKIEN*

SIUNTINIAI 1 UETUV4
iniimfrrnnrrmimumiiiiiiAimuiiiiiiHii
Lubai pageidaujaiaoa reroa rOAlM
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii prekes. Maistai U Europos auidUls
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai seos w. USth St, Clilcago, UL SOtM
TeL 925-2787
iš mūsų sandėlio.
COSMDS PARCEL8 EXFBES8
2501

W. «9th St., Chicago, IL 60829

SIUNTINIAI | LIETUVA
TeL —

'

•

»

*

•

•

•

-• • » •

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
VĖLIAVĖLES

9X5-2187
Vytautas Valantinas

imuuiimnmwimiiiHnuniumnnmin,
• • • • • * • • • • <

VALOM E
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
vitų rūšių grindis.

BUBNYS

Tel — RE 7-5168
» * •-• • • • • • • • - • • • • » • • • • • • • « • •

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiii

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

Visuose lietuviškuose namuos*
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai
iškabinti, bet galimą laikyti ma
žą veliavukę ant raiomojo stalo.
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją s u Amerikos veliavukę.
Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų namuose.
Tokios vėliavos kainuoja $1.50,
(reikia dar pridėti 8 e t mokesčio
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
kymus siųskite sekančiai:

M I G L ! N A S TV

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

3346 W . 69 St., t e l 776-1486

imiiiimiiiimmiimiiiiiiiiiiiuiiuiiiiuiii
ilIllitlIMIflIlIMlIlItflIHIlIlIlUIIIIIIIIIMIII

P L U M BI N G
Licensed, Bonded, Insured
VIZUTNIŲ KORTELIŲ
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
REIKALU
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt plyteles. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa- Į
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
Vizitinių kortelių naudojimas yra
?avo pavardę ir telefoną.
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
SERAPINAS — 636-2960
> lilIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIUIlUUUHUUUIlUHI mų atstovams turėti gražias viaV
tinęs kortelei.

DAILIOJO ŽODŽIO PLOKŠTELĖS

J. S . Girdvainis

tel. — 454-7140.

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenuc,
Chicago, IU. 60632. tel. 827-5980

•

Dr. Jonas Šliūpas pradėjo dirb
ti tautinį ir kultūrinį darbą dar
Maskvoje studentaudamas. Ir dir
bo visą savo ilgą amžių. Gyvenda
mas Amerikoje ir leisdamas "Lie
tuviškąjį Balsą", dažnai neturė
davo ko pavalgyti ir kuo apsircng
ti. gyveno kaip didžiausias varg
šas, bet tautos sąmonės budinimo ir kultūros darbo nemetė, tik
tai su dar didesniu įkarščiu dirbo.

Išnuomojamas 4 kambarių butas
Skambint penktad. po 6 v. v., Seštad.
visą dieną, sekmad. iki 2 vai. popiet

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

A MBER

Rochester, N. Y.

IŠNUOMOJAMA — *OB BENT

UlšCELlaAMEOLS

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją vlsaia panašiais reikalais.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir mu
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudė.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-806S

M OVIN G

DENGIAME I R TAISOME
VISŲ R t S I Ų STOGUS

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A.

VILIMAS
M O V I N G

Už savo darbą garantuojama
ir esame apdrausti
Skambinkite

Apdraustas perkraustyraai
{•airių atstumi}

—

ARVYDIT KIEI.AI
Tel.: 434-9655 arba 737-1717

5) LEONAS B A R A U S K A S . Skaito S a n d a r o s skrynia, Žemai
čių daina. A š lietuviškas žemdirbys. U p ė , t ė v a s , upė.
Opera "Lokys" ir kitos. K a i n a $6.00.

Tel. 3 7 6 - 1882 a r t e

PASTABA: Užsakant plokšteles per p a š t ą — pinigų n e s i ų s t i .
užsimokėsite gavę sąskaitą. U ž s a k y m u s s i ų s t i :

10% — 30% — SO% pigiau mokMt
n| npdraiHlą ano ugnies Ir •utotnoiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiniiiiiiiiiituiniii
>>lllo pas mus.

DRAUGAS,

Jf5If5 W. 6Srd Si., Chicago,

IL

376-5996

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimiiii

"Draugą",

ji kitierna pasiskaityti.

60629

FRANK

ZAP0LIS

32081/a W e s t 95th Street
Telef. G A 4-8654

J4HtllllllHIHIIIIIflllimillllHIIIUIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIUIIIIU

HIMNAI

Perskaitė

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.,
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
(
dienraštis, gi skelbimų kainos yra VI(šiems prieinamos.

— i iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

NAKČIAI

Į S I G Y K I T E

DABAR

IR KITI RINKTINIAI RAŠTAI
S 0 P H I E BARČUS
RADIO ŠĖMOS VALANDOS
Visos programos M WOPA
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio ik.
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
stoti, šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 8:30 Ud 9:30 vai. ryto.
Telef. 4S4-2413
1490 AM
7159
S.
MAPLEWOOD
A VE.
Danutės Staskevičiūtės ir dr. Rimo Liaubos sutuoktuvės Rochestery rugsėCHICAGO, IIX. 60829

jo 6 dieną.

/

Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir
Europos likimo pranašystę atidengia tik ką ii spaudos išėjęs Novalio iškilus kūrinys
Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio
priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail. A. Korsakaite-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Setais drobes viršeliais, kaina $6.00.

i
|
|
]
i
I

Gaunama DRAUGE Ir pas knygų platintojus.

|

g
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LAND.OF

CROSSES

T h e s t r u g g l e for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
by
U ž s a k y m u s siųsti:
MICHAEL
BOURDEAUXt
M.A., B.D.
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
shipping a n d handling $8.95.

DRAUGAS, 4S4S W. 63rd Si, Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.

^

j Lietuvai laisvės- Ji susirinkusiu ir
visų lietuviu vardu atsisveikino su
velioniu. Sugiedota "Lietuva bran
gi", kurią velionis labai mėgo, ir
'"Marija, Marija" bei Lietuvos
himnas. Dalyvavo didelis būrys
vietiniu ir iš toliau atvykusiu lie
tuvių, daug vyčių. Mirusiam pri
siminti suaukota apie 400 dol.,
kuriuos velionio šeima atiduos
Lietuvių Fondui.

A. A. KAPITONAS STASYS LIPC1US

CHICAGOS ŽINIOS

Dar Lietuvai esant "tamsiai
S P E K U U ANTAI
SPAUDŽIA SU MOKESČIAIS
ir juodai", nes carų valdžios įsa
P R I E MOKYKLŲ
kytas spaudos draudimas tęsėsi,
Chicagos nuėstas ėmė griež
_ Chicagos policijos vadas Brze- čiau išieškoti 1% mokesčių, su
Lipčių šeimoje, kurios motina
Kotryna buvo jauniausia Lietu
czek paskelbė, kad bus griežčiau laikant net leidimų davimą ne
vos prisikėlimo dainiaus Mairo
gaudomi narkotikų spekuliantai, sumokantiems. Apskaičiuojama,
nio sesuo, gimė berniukas- T a i
kurie t u o s nuodus siūlo mokslei kad neišrinkus t ų papildomų
įvyko 1902 m., balandžio 2 d.,
viams. T a m uždaviniui mieste mokesčių, miestui per mėnesį
Bernotuose, Betygalos
valsč.,
susidarytų 4 5 mil. dol. nuosto
bus p a s k i r t a 100 policininkų.
Sekančią dieną, pirmadienį, ry
Raseinių apskr. Berniuką pakrikš
lių.
te velionio palaikai karste atvež
D
E
L
NARKOTIKŲ
tijo Stasio vardu.
ti bažnyčion, kur atlaikytos Šv.
NUTEISĖ MIRTI
Lipčiai suprato mokslo reikš
Chicagos šiaurėje gyvenąs AnMišios. JŲ metu giedojo S. Valiumę, tai Stasį pradėjo mokyti. Ka
kienė ir Vyčių choras. Ypač pa toine Davis, 30 ve.., nuteistas ka
Buvęs kalinys Gregory Jornras sutrukdė ir Stasys peraugo sa
gaunanti solo: "Kai širdį tau lėti 18 metų. Jis prisipažino, son, 27 m,, d a b a r nuteistas
vo mokslo metus. Tačiau dėdės
skausmas"... ir choro "Marija, kad j a m reikėjo po 700 doL die mirti Jis nužudė 10 metų mer
Maironio-Mačiulio
parama ir
Marija". Iš bažnyčios New Have- nai, k a d g a u t ų narkotikų, į ku gaitę Laurą Bruce, kai ji sto
skatinimu jis mokėsi "Aušros"
ne karstas tiesiai nuvežtas į Put- riuos jis buvo įpratęs. Jis vyk vėjo savo namų duryse. Žudi
gimnazijoje suaugusiems. Septin
namą ir velionis palaidotas Ma dė apiplėšimus ir net bandė kas su trimis kitais sėbrais gruo
toje klasėje būdamas apsispren
rijos Nekalto Prasidėjimo vienuo žudyti.
džio 3 d. bandė apiplėšti Bruce
dė vykti padėti Klaipėdą vaduo
lyno kapinėse, šalia čia anksčiau
namus. Teismo metu Chicago
ti. Už tai dėdė Maironis net pa
P I N I G Ų PADIRBĖJAI
palaidoto žuvusio sūnaus.
je prieš žudiką liudijo jo sėbras.
bučiavo jį, nors prie apsispren
A. a. kpt Stasys Lipčius
T
r
y
s
v
y
r
a
i
JAV
apylinkės
Pakasynų apeigas kapinėse at
dimo vykti ir neprisidėjo, palik
POLOVCHAK BYLA
50
liko kun. S. Yla- Atsisveikinimo teisme apkaltinti padirbtų
damas tai pačiam Stasiui. G i m 
dovybėje
ir,
kiek
galėdamas,
pa
žodį tarė dr. J. Kriaučiūnas, iš doL i r 100 daL banknotų plati
naziją baigė 1924 m.
Nors ukrainiečiui berniukui
dėjo tautiečiams.
keldamas velionį, kaip darbštų, nimu Chicagoje. Tai du broliai Walter Polovchak iš JAV pusės
Stasys buvo nestiprios sveika
1948 m. vedė Albiną Juodytę, susipratusį ir atsakingą lietuvį, Handelman ir R- Wa!ter.
tos, tai dėdė išsiuntė jį Prancūsuteikta teisė pasilikti, bet joj
zijon pasigydyti. Šiek tiek atsiga kuri Lietuvą buvo palikusi kar- Čia jis priklausė lietuviškoms orklausimas dar galutinai neiš
NUKRITO
vęs? Stasys įstojo į Sorbonos u n i - I tu su juo. 1949 m. .gimė vyresny- ganizacijoms, labai kruopščiai
spręstas. Dabar jo sesuo Naversitetą studijuoti inžineriją. M i - , sis sūnus. Tais pat metais teko, atliko jam organizacijų pavestus
Pastebėję gatvelėje bėgantį talie, 18 m,, ir j o pusbrolis Walrė motina ir studentas jos laido- I su šeima vykti į Jungtines Ame- darbus, padėjo žmonai, kuri reiš- vyrą, policininkai norėjo jį ap ter Polovchak iškėlė bylą JAV
tuvėms grįžo į Lietuvą. Atgal į j rikos Valstybes, dėdei iškvietus, kiasi vadovybėje katalikių moterų klausti. Jis, peršokęs tvorą, už apylinkės teisme, kad sukliudy
Prancūziją nevyko, bet stojo į Ka-; Apsigyveno Oakville prie Water- j draugijos, Putnamo seselių rėmė- lipo a n t n a m o ir ėmė bėgti nuo tų Ulinois teismams a r valstijos
ro mokyklą, kurią baigė 1931 m., j būrio. Parūpinti sau ir šeimai duo ju, LB, nes yra ne tik LB New H a policijos, šokdamas nuo vieno pareigūnams nuspręsti, kad ber
tryliktąja kariūnų laida, gaudą- į ną ir pastogę teko imti pasitai veno apylinkės, bet ir Connecti- stogo a n t kito. Tačiau bešokda niukas t u r i grįžti į okupuotą
mas leitenanto laipsnį. Pradėjo į kiusį darbą geležies fabrike. Čia cuto apygard. pirm. bei LB tary mas nukrito i r užsimušė. Nusta Ukrainą, kur jis nenori važiuoti,
gyvenimą kariuomenės pulkuo-1 jis pergyveno, kaip jis sakėsi, nu- bos narė. Kun. V. Paulauskas pri- t y t a , k a d t a i buvo Antonio Mes nors ten grįžo j o tėvai
se, pirma Vilkaviškyje, galiau- į žmoginimą, nes ne tik vergiškas I siminė velionį, jo rūpinimąsi Lie- ta, 22 m. Nukrito nuo stogo
NAPOLEONO LAIŠKAI
siai Plungėje. Už sąžiningą pa- i darbas reikėjo dirbti, dirbant vi- tuvos kariais, net rizikuojant sa namų 1430 N . Dearborn, Chi
rgiom atlikimą buvo keliamas i i šokias kvailas taisykles vykdyti, Į vo gyvybe.
cagoje. š i a m e name jis ir gy
Chicagoje atrasti Napoleone
veno.
aukštesnius laipsnius. Jau ir m a - • bet turėjo prarasti ir savo barzdą,! Pakasynose dalyvavo žmona
laiškai, kuriuos jis parašė t a r p
joro laipsnio pakėlimui buvo pri- Į kurią jis puoselėjo nuo pat jauno A n , i n a s u n u s Linas, sesuo D.
1806 ir 1815 m. Laiškai buvo
G A U J A TEISME
statytas, bet okupacija raudonų-1 karininko dienų. Fabrike išdirbo, A u - ' ė k i t i g ^ n ė s , Putnamo
išvogti iš Vincennes muziejaus
jų ir po metų padujų naciu sukliu- 7 metus. Po to tapo zakristijonu Į ^ ^
'yigtas l i e t u v i ų b ū r e i i s i r
Devyni gaujos nariai Chica Prancūzijoje ir parduoti Chica
4 a Vienų okupantų paliktas ka- į New Britaine, bet ir tas darbas ; s v e S u g tolimesnių ar artimesgoj e p a t r a u k t i teisman. Kaltina gos žmonėms. Pirkusieji koo
riuomenėjo, prie kitų pasilaisvi- į reikalavo nenormuoto ir nenu- Į nįų a p y l i n k i U ) p v z . prof. s. Sumi nužudę Julie Limas, 16 m., peravo s u policija, ir jie nebus
noJBet „vėliau vokiečių ir šeimos j matyto laiko. Pagaliau 1963 m. ga j ž i e d ė l i s s u ^ ^ a (Bostono), inž.
ir H e c t o r Valeriano, 18 m. Kal baudžiami
aplinkybių priverstas, turėjo vyk-.vo darbą kaip elektrikas kolegijos I & k t y Valiukas (New H a v e n ) ,
tinamieji 18-21 metų amžiaus.
ti į lietuvių dalinius Rytuose. Su-, pastatų ir aplinkos priežiūros sky- į ^ u n
y Paulauskas (ThompKŪDIKIO LAVONAS
žeistas grįžo į Lietuvą 1943 m.' "uje New Havene. Čia dirbo ligi son) ir fct.
NUBAUDĖ
Sąšlavų dėžėje vakarinėje Chi
Vokiečiai norėjo pakelti jį iš ka- ! pensijon išėjimo 1979 m. 1976 m.
NESISKEEPIJUSnJS
cagoje
rastas lavonas 13 mėneIlsėkis,
Stasy,
svetimoje,
bet
pitono į majorą, bet Stasys to pa-\ šeima pergyveno tragediją: žuvo
Daugiau
k
a
i
p
32,000
mokslei
|
siu
berniuko,
mušto iki mirties.
varge
esančius
priglausdusioje
kėlimo šiaip taip išvengė, nes tai I vyresnysis sūnus,
vių
buvo
nubausti
Chicagoje
dėl
i
Policija
tardo
berniuko motiną
laikė Lietuvos išdavimu. Stengė-i Š. m. birželio mėn. Stasys pa- žemėje ir Aukščiausiojo šviesa
to,
kad,
k
a
i
p
buvo
reikalauta,
Į Allisą Jonės, 19 m., gyvenančią
si ir pavyko, kad nereikėjo grįžti į sijuto sergąs, gydytojai rado plau- tau tešviečia, o žmoną Albiną,
į Rytų frontą, kuriame vokiečiai j čių vėžį. Ligonis priėmė tą žinią j sūnų Liną, seserį Danutę, taip neįsiskiepijo. Jiems buvo už 5808 W. Lake S t , Chfcagoje, ir
jau traukėsi pralaimėdami.
i stoiškai ir pasidavė Apvaizdos pat gimines šiame kontinente ir d r a u s t a lankyti mokyklą, kol jos vaikiną R. Green, 25 m.
neįsiskiepys.
1944 m. prisidėjo prie organi- į valiai. Liga greit progresavo ir Lietuvoje užjaučiame.
FILMUOTOJAI CHICAGOJE
zuojamų Savisaugos dalinių, bet | spalio 9 d. Stasys buvo pašaukIŠGELBfcJOIŠ
Dr. Juozas Kriaučiūnas
vokiečiai nepriimtrviis reikalavi-, tas amžinybėn,
Kai kurios bendrovės panau
KOMUNISTŲ KALĖJIMO
mais visa tai suardė. Vis tik Že-1 Spalio 11 d. laidotuvių nadoja Chicagą savo naujai suka
Valstybės departamento spau
maitijoje susiorganizavo lietuvių I muose, New Havene, buvo atsismiems filmams. Filmuoto jai,
Naktį vagis išnešė vieno Va dimas paveikė, kad Bosko Si- pirkdami įvairius reikmenis, at
pulkai ginti Lietuvą nuo grįžtan- • veikinimas su mirusiu. Buvo sučių komunistų. Stasys buvo jų ry-j kalbėtas rožinis, vadovaujant pa karų Vokietijos valstiečio vištas. mic, L a Grange mokytojas, ku neša Chieagai nauju pajamų.
sininkas, nes turėjo motociklą.
Į rapijos klebonui kun. A. Kara- Tik gaidys ramiai tupėjo tvarto ris buvo nuvykęs į savo gimtą Tačiau vadinamas moterų lygių
1944 m. spalio 9 d. paliko Lie-jliui. I. Vaišnienė priminė velio- kampe. Ant jo kaklo buvo paka ją Jugoslaviją ir t e n buvo nu teisių sąjūdis kelia reikalavimą,
tuvą ir atsidūrė Berlyne. Kun. V.; nio nueito gyvenimo kelio svar- bintas skardos gabalas už užra teistas kalėti 6 m., spalio 21 i kad nebūtų filmuojama tose
Paulausko pastangomis tų metųjbesnius įvykius ir darbus, kurie šu: „Nuo trečios valandos ryto buvo išleistas ir galės grįžti į valstijose, kurios neparemia t o
Komunis
gruodžio mąn- buvo gauta bent j daugeliui lietuvių lengvino var-įesu vienišas. Mane pametė 19 Chicagos apylinkes.
moterų sąjūdžio norimo konsti
tai
jį
buvo
areštavę,
kai
jis nu
1000 maldaknygių, kurias Stasys j gus ir žadino pasiryžimą siekti i „neištikimų žmonų".
tucijos pakeitimo.
vyko j motinos laidotuves.
vežė iš Berlyno į Žemaitiją. Ryt-j
prūsiuose pateko į rusų apsupimą,;
iš kurio šiaip taip ištrūko, bet j
Lietuvos nepasiekė. Frontui arte- j
A. + A.
jant, traukėsi giliau į Vokietiją, j
ONAI TONKONIENEI mirus,
Po Vokietijos kapituliacijos apsi- j
Mylimai motinai
gyveno stovykloje Scheinfelde. Į
reiškiame gilią užuojautą dukrai Ritonei
Stasys ten visą laiką ėjo atsakin
gas pareigas lietuvių stovyklos vair Teodorui Rudaičiams su dukra Indre,

giminėms ir artimiesiems.
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SOFIJA IR NORMAN

BURSTEIN

ELENAI

Lietuvoje mirus, jos dukrą Otiliją ir žen

Mylimai Mamytei

A f A. ELENAI STEPONAVIČIENEI

tą Jurgi Daugirdus netikėtam ir skau

Lietuvoje mirus, dukrai OTILIJAI STEPONAVKICTEIDAUGIRDIENEI ir vyrui JULIUI reiškiame gilią užuo
jautą ir k a r t u liūdime.

džiam liūdesy nuoširdžiai užjaučia

NIJOLĖ

ir JUOZAS NAUSĖDAI

su

SEIMĄ

REGINA ir GENIUS BORKAI su ŠEIMA
XX amžiaus madona (paveikslas)
apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Les Angeles, O . ir G r a n d
National _.ward Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yorke. Tai puošni dail. POVILO PUZINO monografija, kuri yra didelio
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiau*
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui.

i

Į
i

I

B.

KRDtftTOPAITIS

JŪRŲ

KELIAIS

(Jūrų kapitono atnminirnai)

BUV. SARGENT & LUNDY ENGINEERING
BENDRADARBIAI:
F.
ANDRBJAUSKAS
L. BARMUS
V. CHAINAS
V. DOMANSKIS
A.
DRAGŪNAITIENĖ
V. GRYBAUSKAS
J. GUDAS
P. KARĖNAS

J. LAMPSATI8
M. LUKAS
A. MARKELIENĖ
PETRAVICIENĖ
V. SNARSKIS
B. SRIUBAS
D. STUKAS

i
Išleista autoriaus teisėmis 1979 m. Didelio formato. KieI ti viršeliai. Spaudė DRAUGO spaustuvė. Kaina su persiun1 timu $11.10- Užsakymus siųsti:

Gaunama DRAUGE. 4545 W. 63rd |
St., Chicaso, IL. Illinojaus gyventojai |
pndeda $1.50 valstijos mokesčio.
tllllUIIIMIIMUIIIIIIIIMIIIIIIllUIIIIIIIIIMIIL

STEPONAVIČIENEI

DRAUGAS, kSkS W. 6Srd Street, Chicago, Iū. 60629
Illinojaus gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityt.

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. spalio mėn. 26 d.

Mylimam sūnui
A. f A . GREGORIUI mirus,
dail. Izaokui Gražučiui ir šeimai reiškia
me gilią užuojautą,.
M. K. ČIURLIONIO
GALERIJA
DIREKCIJA ir GLOBOS
KOMITETAS

A. f A. PRANUI DAINAUSKUI
Lietuvoje mirus, brolį, Lietuviu istorijos
draugijos narį Joną Dainauską ir šeimą
nuoširdžiai užjaučiame.
LIETUVIŲ ISTORIJOS
VALDYBA
IR

DRAUGIJOS
NARIAI

Pranešame giminėms, artimiems ir pažįstamiems,
kad 1981 m. spalio 22 d. Clevelande, Ohio, ligoninėje, po
sunkios ligos mirė, 79 metų amžiaus,

A. A.

VACLOVAS STEPONAVIČIUS
Nuliūdę:. Duktė Vida su šeima ir
Steponavičių šeima — 5 broliai
ir 2 seserys.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th A v., C i c e r o
Tel. 47t>-2345

AIKŠTĖ AL rOMOBii IAMS STATYTI
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DRALMAS, pirmadieni*, 1981 m. spalio mėn. 26 d.

IŠ ARTI IR TOLI

x A. a. dr. Bronė Svederskaitė-Zelbienė, jau kuris laikas
sirgusi, spalio 22 d. mirė St. Pepakviesta, Rush progimnazijos
J. A. VALSTYBĖSE
tersburge, Jla. Liko vyras, se
mokiniams apie lietuvą, jos tra
— Algimantas Gureokas, JAV dicijas ir Amerikos lietuvių gy
suo Genė ir svainis Gabrielius
LB ryšininkas tarptautiniams venimą kalbėjo toje mokykloje
Puniškai. daug draugų Chkagoreikalams, plečia LB ryšius su "guidance ccunselor" pareigose
je ir giminių įvairiose vietovė
Japonijoje veikiančia organizaci dirbanti Teresė Gečienė, dabar
se Amerikoje ir ok. Lietuvoje,
ja atgauti Sov. Sąjungos II-jo tinė Philadelphijos LB apylin
X Prof. dr. Algis Mickūnas Po šv. Mišių laidojama spalio 26
pasaulinio karo išdavoje užim kės pirmininkė. Tautiniais rū
naujausios Europos filosofijos d., pirmadienį. Plačiau bus pra
tas
Japonijos žemes. Šiuo at bais vilkinčios lietuvės kalba,
žinovas, ateinantį savaitgalį at nešta vėliau.
žvilgiu lietuvių ir japonų intere matyt, dideį jspūd} padarė sep
vyksta į Cnkagą. Ta proga
X Marijonu bendradarbiams
sai sutampa, nes abi tautos yra tinto skyriaus mokiniui Kenrengiamas su juo susitikimas — rengiantis savo žaidimų tradici
paliestos sovietinio imperializ neth M. Lankin. Penkeriems
paskaita sekmadienį, lapkričio nei popietei, būsiančiai lapkričio
mo. Japonų delegacijai spalio metams praslinkus gimnaziją
1 d., 3 vai. p. p. Jaunimo centro 8 d., daug prisidėjo platindami
mėnesį lankantis Amerikoje, baigiantis K. Lankin grįžo į savo
kavinėje. Visus kviečia Santa ar grąžindami laimėjimų bilietė
JAV LB yra gavusi jų kvietimą ankstyvesnę mokyklą atlikti
ra-Šviesa.
lius šie artimieji: B. Gudman,
susitikti ir pagvildenti galimy baigiamąjį projektą istorijos
bes artimiau bendradarbiauti.
X Chicagos Gamtos muziejus ' B. Kudaba, H. Ku&anek, A.
kursui — pokalbį su T. Gečiene.
— Los Angeles Sėtuvių infor (Orai history of Teresė Ge
rengia specialią istorinę ekskur- į Kundrotas, U. Skrebutėnae, A.
macijos centro pastangomis spa čys). Pokalbiui gerai susipaži
siją į Ekvadorą ir Galapagos į Šliteris ir k t Kviečiami ir kiti
lio 18 d. vyriausybės ir kongre nęs su Lietuvos tragedija ir pa
salas su speclialistu paskaiti- Į dar iki to laiko prisidėti ir paso nariams Washingtonan buvo ruošęs visą eilę klausimų, api
ninku iš gamtos mokslų ir po- j remti įvairius sielovadinius darpasiųsta 500 laiškų, reikalaujant mančių abi okupacijas, lagerinį
ilsiu Ekvadore ir kai kuriose j bus.
Nuotr. P. Maletos stiprios akcijos, laisvinant rusų laikotarpį, kūrimąsi Amerikoje
Šauliai
ir
skautai
su
vėliavomis
prie
Žuvusiems
už
laisvę
paminklo
Jaunimo
centro
sodelyje.
salose. Ekskursija būtų laivu
x M a p q n e ttft Parko Htuamsįkalintą Amerikos pilietį prof. ir šiandieninę padėtę Lietuvoje,
iš Miami j Ekvadorą tarp atei- | t i n ė m o ky k ia say0 tradicinį baVytautą Skuodį. Ateinančius K. Lankin paruošė 20 mašinėle
nančių metų kovo 11 ir 25 d.
lių rengia gruodžio 5 d. mokyk
sekmadienius laiškų rašymo ak rašytų puslapių raportą. Jame
x Dr. Jonas Genys, Marylan- los salėje. Jau dabar kviečia
cija bus tęsiama, šią jaunimo atsispindi daugelio mūsų istori
do universiteto profesorius, ket vaikų tėvus ir tėvų artimuosius
iniciatyvą nuoširdžiai remia šv.
LB švenčia savo trisdešimties j ir kai kuriems vyrams išspaudė Kazimiero parapijoj klebonas ja kasdien rašoma lietuvybę iš
virtame Mokslo ir kūrybos sim prisidėti prie mokyklos tolimesLB SEMIA "MABGCTT
metų įkūrimo sukaktį. Ta proga ašaras. Ji džiaugėsi gerais Iie- prel. Jonas Kučingis ir radijo laikyti puoselėjančių mūsų lietu
poziume darys pranešimus apieįnio išsilaikymo.
viškų šeimų.
Spalio 12 d. Lietuvių fondo LB krašto valdyba ruošia platu tuvos žmonėmis, puikia lietuvisLietuvos medžių genetinių savyx j ^ Marija Soufait* - Stan- patalpose posėdžiavo LB Marąuetklubo valdybos pirmininkė Da
bių studijas Amerikoje. Jis jau j k ^ i ^ j ^ o ^ ^ kultūrinės te Parko apylinkės valdyba, kur leidinį. Apie LB Marąuette Parko ka gamta ir maloniu lietuvišku nutė Kaškėlienė.
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
dvidešimt metų daro tyrinėji-! penktadienio vakaronės metu buvo aptarta visa eilė atliktų bei apylinkės ilgametę veiklą yra ruo jaunimu.
— Linas Kojelis, Washington,
— Vladas Dailidonis, buvęs
mus su baltosiomis pušimis ir; J a u n i m o c^^
supažindins vi- numatomu atlikti darbų. Protoko šiamas išsamus straipsnis, ku-is
Po
jos
kalbėjo
kita
puiki
ir
D.
C
,
kurį
laiką
dirbęs
Lin
apylinkės teisėjas ir Sibiro trem
bendradarbiauja su Australijos, j s u o m ^ gu na U j a Julijos Šva- lą praėjusio posėdžio perskaitė A. taip pat tilps minėtame leidiny jauna dzūkaitė R. Krutulytė. Ji
Nofzinger štabe Baltuosiuose tinys, mirė spaliol d. Kauno kli
je.
Posėdyje
buvo
aptartas
Baliui
Naujosios Zelandijos, Indijos ir į b a i t ė s _ GyUenės poezijos kny- Likanderienė. Valdybos pirminin
Pakštui suruoštas pagerbimas ir kalbėjo apie Vilnių gražiai su rūmuose, paskirtas darbui į nikose. Sirgo tulžies akmenlige
Vokietijos specialistais. Pasta- j ^ "Vilties ledinė valtis".
kė Birutė Vindašienė plačiau ap vakaronė su prof. Kaziu £ringiu. jungdama legendas apie Vilniaus I p r a g e n ą ,
ir pūslės uždegimu. Buvo vedęs
ruoju metu jis lankėsi Kyoto
žvelgė atliktus darbus, supažin Abu renginiai praėjo sėkmingai, įkūrimą, apie Gediminą ir kitus
_
^
Petrauskas
J)
L
Aikmem
gydyt. Keblaiįytę, kuri mirė
x Vytautas Riškus, Bear, dino posėdžio dalyvaus su JAV LB
mieste Japonijoje ir darė pranetų laikų valdovus ir jų žygius d a J y v a v o U n k > | j ^ ^ d a i l ė s anksčiau.
susilaukė
iš
visuomenės
gražaus
Šimą apie medžių tyrinę jimo į Į**, anksčiau gyvenęs CSucago- krašto valdybos raštais bei pagei
d a r b ų p a r o d ( > je 7 kuri buvo atidėmesio ir buvo gausiai lankomi. bei darbus.
— Antanas Pečiukait*% 68 m.
je ir čia baigęs mokslus, per davimais.
projektus.
Juozas
Paliūtis
padeklamavo
daryta
nuo
liepos
25
d.
iki
rugamž.,
prof. istoriko kun. J. To
sol. Algi Grigą užsiprenumeravo
Pažymėtina, kad LB Marąuette
X Juozas Bradūnas, Baltimo"Draugą" vieneriems metams. Valdyba, įvertindama penkias j p a r ^ 0 apy linkė5 valdyba savo ka- apie Vilnių 3 savo sukurtus eilė- j piūčio 11 d. Hovvard Edgerton toraičio giminaitis, buvęs ūki
re, Md., visuomenininkas, prie V. Riškus sėkmingai verčiasi redešimtmetį Švenčiančio Margu- i dencijoje išvystė gražią, prasmin- raščius. Prisiminę gražiąją sos- į Hali, Los Angeles mieste, Cali- ninkas, o prieš išeinant į pensi
prenumeratos mokesčio atsiuntė | ^ ^
^ ^ čio didelę reikšmę lietuviškajam į g ą kultūrinę veiklą ir dirba gra- tinę ViMų, pasisvečiavę Lietu- į fornijoje. Dail. Alf. Petrauskas ją kolūkietis, miręs nuo širdies
p r f ^
%
ir 25 dol. dienraskio paramai. 1 k a s M c D o n a l d restorano, kuris' gyvenimui, paskyrė ta proga jam
voje grįžome atgal į Marąuette į buvo specialiai paminėtas ir smūgio, labai gražiai palaidotas
žiai sutardama.
Juozą Braduną skelbiame gar-'
Parką, kur K. Butkus ir V. Ja- j pagerbtas, už tapybos darbus Sintautuose š. m. rugsėjo-28 d.
yra Beacr, Delaware valstijoje. dovaną — 100 dol. Be to, valdy
bes prenumeratorium, o už au
Jurgis
JanuŠaitis
bos renginiu vadovė S. EndrijoLaidotuvėse dalyvavo apie 200
sinevičius parodė filmą apie apdovanotas žaliu kaspinu.
X Marija Petrauskienė, Hart nienė LB Marąuette Parko apy
ką nuoširdžiai dėkojame.
—
JAV
LB
krašto
valdybai
žmonių.
Velionis gyveno Sintau
merės J. Byrne atsilankymą lie
NUO VILNIAUS
x Kum L. Dieninis, Harris- ford, Conn., mūsų bendradar linkės valdybos vardu sudarė sta
nutarus,
JAV
LB-nė
padavė
tuose.
Iš
namų jo karstą išleis
tuvių dienoje. Pasivaišinus jie
bė,
pedagogas
Stasys
Rudys,
ffil
MARQUETTE
PARKO
lą
svečių
į
suruoštą
Margučio
su
ville, Mich., O. Jusys, Worcesparodė gražių vaizdų iš Mar prašymą įstoti į Jungtinį Baltų ti atvyko ir klebonas kun. An
G. Kaufmanas, "VVorcester, Mass.. pratęsdami kaktuvinį pokylį spalio 24 d. Jau Gražų spalio 10 dienos sek ąuette Parko ančių gyvenimo ir komitetą (Joint Baltic Ameri tanas Mockeliūnas (dzūkas), pa
ter, Mass.
Springfield, Va., Bdward Jakus-1 Prenumeratos, pridėjo po 10 dol nimo centre.
madienį Dzūkų draugijos nariai jų maitinimo.
can National Committee). Tuo lyginus, jaunas kunigas, labai
ir jų draugai rinkosi į Jaunimo
ka, Berwyn, DL, J. Šiaučiūnas, aukų. Ačiū.
tikslu rugsėjo 8 d. minimos or atsidavęs bažnyčiai ir tikintie
Taip pat valdyba nutarė leidi centro kavinę rengiamai popie
Vaišes
parengė
D.
ir
V.
Darai,
CSeveland, Oh., J. Radas, Livoganizacijos vykdomajam pir siems. Mirusiojo giminių yra
X Otto Mejeris, Melrose nio skelbimu pasveikinti Ketvir
nia. Mich., J. Vidmantas, Eliza- Park, 111., Melrose Parko LB val tąjį mokslininku simpoziumą, ku tei. Ši popietė beveik sutapo talkininkaujant O. Šmitienei, M. mininkui Maido Kari buvo pa baigusių konservatoriją, todėl
beth, N. J-, A. Janušonis. Ro- dybos pirm., pratęsė prenume ris vyksta lapkričio mėn. pabai su Vilniaus diena. Vilnius yra Zeikuvienei, J. Pileckienei ir S. siųstas krašto valdybos pirm. per egzekvijas ir mišias buvo
Dzūkijos teritorijoje, todėl ir Nedienei. Vaišėms pyragus pa Vyt. Kutkaus ir Visuom. reik. grojama smuiku ir vioienčele.
chester, N. Y., E. Abramikas, ratą, užsisakė naujausių leidinių goje Chicagoje.
dovanojo dzūkų geras bičiulis
Springfield, UI., Stasė Norkus, ir pridėjo 10 dol. auką. Labai Apie lapkričio pradžią numa nutarta jį šioje popietėje prisi
tarybos pirm. Alg. Gečio pasira Buvo ir solo giesmių.^ Gražiai
Ankus, Baltic Bakery savinin
minti.
Denver, Col., Adolph Henkel, ačiū.
šytas raštas. Šiuo metu Jung giedojo parapijos choras. Kle
toma suruošti vakaronę ar popie
kas.
Berwyn, m., visi užsisakė įvai
tinį Baltų komitetą sudaro Estų bonas pasakė labai gražų ir
Mokyt.
A.
Dundulis
supažin
X Jurgis Bauža, Davidson, tę su kun- Jurgiu Šarausku, kuris
rių leidinių už didesnes sumas.
taryba, įspūdingą pamokslą bei palydė
dino
popietės
dalyvius
su
lietuTaip nejučiomis praslinko ke- amerikiečių tautinė
Mich., atsiuntė 5 dol. auką su neseniai grįžo iš komunistinės
Amerikos
Latvių
sąjunga
ir jo į kapines. Žmonių prisirinko
x Chicagos Lietuvio Mokyto prierašu: "...dėl negalavimų Kinijos, kur, kaip Baltųjų rūmu bu vių švietimo problemomis lenkų į lios valandos, palikdamos grakaip per atlaidus. Sintautų, ša
jų s-gos valdyba per savo iždi- pamiršau atsiųsti ir laimėjimų vęs stipendininkas, drauge su ki okupacijos metu. Jis nurodė vi- j žius prisirninimus apie Lietuvą, Amerikos Lietuvių taryba.
—
Lietuvą
ištikęs
skaudus
li
kių apskr., bažnyčia per karą
sus
lenkų
trukdymais
išlaikant
j
Vilnių,
mūsų
jaunąsias
dzūkaininkę O. Burneikienę atsiuntė j šakneles. Vis vien siunčiu pen tais delegacijoje dalyvavo išvyko
kimas,
mūsų
pergyventa
odisėja
buvo
subor.'barduota. Dabarti
20 dol. su prierašu: " . . . siunčiu ! kine, nes "Draugas" yra mano jen i įo sKiniją. Delegacija buvo Ki- lietuviškas švietimo įstaigas ir j tes. gražų Marąuette Parką ir
ir
kūrimasis
Amerikoje
išlaiky
nė
bažnyčia
padaryta iš buvu
Dalyvis
auką valdybos vardu ir linkime I vienintelis tikras draugas, fcu-i J vyriausybės svečias. Kun. dr. I sunkią lietuvių kovą dėl savo I jo antis,
ti lietuvybę domina amerikie sios gana erdvios klebonijos, o
sėkmės spaudos baruose". La- ris lanko kasdieną
Jums vi-1 Sarauskas parvežė iš Kinijos daug ; mokyklų išlaikymo,
skaidri
čius daugiau, negu mes esame klebonas įsikūrė "špitolės" na
bai ačiū.
šiems linkiu ištvermės". Ačiū
V, turėjo progos kalbėtis su
Jauna ir simpatinga dzūkai
linkę
manyti, štai konkretus me. Pardavęs savo "Volgą",
tė
Daiva
Baršketytė
savo
pasa
vyriausybės nariais, lankė įvairias
iiiiimiiniiiimiiiiiimiiniiiurmininu pavyzdys. Prieš šešerius metus, klebonas pastatė savo lėšomis
X K. Jankus, Burnley, Eng- už auką ir gražius žodžius.
Kinijos vietas ir turi surinkęs kojimais bei įspūdžiais pravirk
Advokatas
land, "Draugo" skaitytojas ir
amerikietės istorijos mokytojos gražią varpinę.
X Pedagogas Valentinas Sa- daug įdomios medžiagos.
dė ne tik daugumą moterų, bet
lietuviškos knygos mylėtojas, ladžius, Miami Beach, Fla., fcar.
GINTARAS P. ČEPĖNAS
pratęsė prenumeratą, vėl užsisa- tu su prenumeratos mokesčiu
2649 W. 6Srd Street
kė įvairių leidinių už didesnę su atsiuntė ir 10 dol. auką. Labai
Chicago, III. 60829
mą ir pridėjo 15 dol. auką dien ačiū.
Tel. 776-5162
raščio paramai. Labai dėkojame.
Kasdien 9—6 vai. vak.
X Vida Kazlauskaitė, De Paul
X Louis Anton, Chicago, UI., universiteto muzikos mokyklos
Šeštad. 9—12 vai.
užprenumeravo "Draugą" Jose- studentė, išpildys piano rečitalį
ir pagal susitarimą
phine Noreikai Floridoje.
irmiiiiiiiH'iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii
lapkričio 1 d., 2:30 vai. p. p.
X Lietuvių Opera lapkričio Ateitininkų namuose, Archer
6 d. vakare išvyksta 3 autobu Ave. m. 171) ir 127 S t , Lesais į Torontą su "I Lituani" monte. Vida skambins Bach,
Advokatas JONAS GIBAIT1S
operos spektakliu. Viename au Mozart, ir Grieg kūrinius, atlie
Vėlines yra jautri ir gyva proga
6247 So. Kedzie Avenne
tobuse yra laisvų vietų. Jei kas kant tą pačią programą, kurią
Chicago, Illinois 60629
sustoti ties mirusiųjų pasauliu.
norėtų tą savaitgalį vykti į To- duos savo muzikos laipsnio įsiTeL — 776-8700
rontą, prašomi registruotis pas j gijimo proga lapkričio 14 d.,
išvykos vadovą Vladą Stropu 8 vai. vak., De Paul universitete,
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
šiuo teL: 737-1840. Už kelionę 804 W. Bekten, Chicagoje. lie
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
Vėlines m didžioji rimties šventė, kartoje katalikai organizuota mal
į Torontą ir atgal kaina 1 asme tuvių visuomenė kviečiama daly
da
nukrypsta
j tuos, kurte, iš šio pasaulio atsiskyrė, nebegali sau padėti.
(pr.).
niui yra 45 dol- (pr.) (Patiksli vauti,
Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlimų dieną, per S
nimas — spalio 23 ir 24 d. buvo
x Už a a Praną Pakštą, aš
mmiiiimimmiiiiiiimiiiiiiimiiimiiiiiii
dienas,
bus atnašaujamos Iv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
atspausdintas netikslus tel. nr. tuonerių metų mirties sukaktį
parai
ui
bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus
LIETUVIAI SIBIRE mirusiuosius.
Už klaidą atsiprašome.)
mmint, šv. Mišios bus atnašau
X Moterų rekolekcijos vyks jamos spalio 27 d., 8:30 vai. ryto
Kviečiame visus įsijungti i Kas ypatingas pamaldas, Savo brangių
Knyga — albumas su daugybe
lapkričio 6%8 dienomis, Cenacle T. Jėzuitų koplyčioje. Prašome
mirusiųjų vardus siųskite:
mūsų
tremtinių
ir
kalinių
atsi
vienuolyno patalpose, 11600 So. gimines, draugus, pažįstamus
minimų, laiškų, su gausiomis
Ava, CUeafls, m. N O
Longwood Drive, Beverly HiUs dalyvauti ir pasimeisti už jo
nuotraukomis
iš
Sibiro,
išėjo
iš
- -I
rajone. Jas praves pranciško sielą.
spaudos.
Paruošė
kun.
J.
PrunsSia
proga
prašau
prisiminti
Vų
man
brangių
mirusiųjų
sielas:
nas kun. Jonas Bacevičius. In
kis, iliustravo dail. J. Strungys,
Nuliūdę — Žmona ir šeima
formacijai skambinti Vidai Tiapipavidalino dail. P. Aleksa ir
jūnelienei, telef. 247-4779, arba
(pr.).
dail.
V. Lukas. Išleido Amerikos
Aldonai Prapuolenytei 863-1760.
—I
x
Birutė
Bagdonienė,
visuo
Lietuvių
Bib'vrteka. 216 psl., I
(pr.).
1 Mano vardas ir pavardė
kaina $21.80, su persiuntimuX A a Bronislava špakevi- menės veikėja, suorganizavo
l Adresas
čienė mirė š. m. rugsėjo 2$ d. vieną stalą (10 asmenų) į L
Užsakymus siųsti:
Fondo banketą, kuris įvyks lap
Brockton, Mass. Ui jos sielą
DRAUGAS, mS W. 6Srd St
kričio 7 d. Įnašus siusti ir bi
šv. Mišios bus atnašaujamos
Chicago, IL 60629
lietus įsigyti į pokylį galima
spalio 28 d., 8 vai. ryto T. Jė
Pridedu auką bendr. iv. Mišioms t_
kiekvieną darbo dieną L F. raš
Ulinois gyv. dar prideda $1.40
zuitų koplyčioje. Giminės, drau
tinėje — 2422 W. Marquette
gai bei pažįstami prašomi prisi
ALIAS Chicago skyriaus pirmininke Brone Kovten* v; inf:r, erų ir archi valstijos mokesčio.
(pr.). tektų susirinkimo pafęnndine kalbėtoja dr. Regina Kuliene.
minti ją savo maldose. (pr.). Rd., CMcago, IIL
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