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RELIGINE LAISVE
Koenigsteine, V. Vokietijoje, įvyko "Kenčiančiosios Bažnyčios"
sąjūdžio narių 28-asis visuotinis
suvažiavimas. Suvažiavimo dar
bai telkėsi apie temą "Religinė
laisvė yra pagrindinė žmogaus
gyvenimo vertybė". "Kenčian
čiosios Bažnyčios" sąjūdžio meti
niuose kongresuose Koenigsteine,
gausiaį dalyvauja komunistų vai
domų centro bei Rytų Europos
kraštu atstovai, jų tarpe ir lietu
viai. Kongresuose yra apžvelgia
ma Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtis
tuose kraštuose, aptariant prie
mones, kuriomis laisvėje gyvenatys krikščionys gali padėti už
religinę laisvę kovojantiem tikin
tiesiem.
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Prez. Carterio žmona
Šv# Tėvo laidotuvėse
Vatikanas. —Romon į Šv. Tė
vo laidotuves atvyko amerikie
čių delegacija, kuriai vadovauja
prez. Carterio žmona. Ją pasitiko
oficialūs atstovai ir taip pat JAV
ambasadorius Vatikane." Popie
žius laidojamas šiandien Sv. Pet
ro bazilikoje- Daugiau šimtas
tūkstančių tikinčiųjų perėjo per
Sv. Petro baziliką, atiduodami
paskutinę pagarbą velioniui po
piežiui. Sutikta ponia Carterienė
savo kalboje išreiškė užuojauta
ir priminė prez. Carterio popiežiui
mirus pareikštus užuojautos žo
džius. Naujojo Sv. Tėvo rinkimai
pradedami rugpiūčio 25 d.

Sumažins mokesčius
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PASIPRIEŠINIMAI
SOVIETŲ RUSIJOJ
Toronto. — "Speak U p " laik- nimo armija puolė policijos būsraštis paskelbė sąrašą Sorvetųj tinę Katovicuose. Policijos pareiRusijoj įvykusių užpuolimų prieš gūnai buvo nuginkluoti ir pri
mušti, keletas kalinių išlaisvinta
aukštuosius pareigūnus.
1977 m. balandžio 23 d. netoli ir visa policijos kartoteka sunai
Pinsko Gudijoj (Baltarusijos SS kinta.
R) buvo išsprogdintas traukinys
Panašių įvykių yra ir daugiau
su kariniu transportu. Judėjimas ir tai rodo, kad komunistiniame
buvo sulaikytas 12 valandų. 1977 pasauly antikomunistinis judėji
m. balandžio 10 d. Tūloje artile mas nėra pasibaigęs net ir gink
rijos pabūklų įmonėse įvyko strei luota prasme, nekalbant jau apie
kas, kurio metu užregistruota ir įvairų disidentinį pasipriešinimą.
sabotažo veiksmų.
Gruzijoj 1977 m. balandžio 2
d. įvyko protesto demonstracijos
Kas nužudė Moro
už tai, kad mirties bausme buvo
nubaustas Valdimir Zvania, pa
Maskva. — Tassas, pasinaudo
dėjęs keletą bombų Tbilisi mies damas Italijos laikraščio "Pano
te. Demonstrantu buvo suimta. rama" žiniomis, skelbia, kad Ita
Šiandien laidojamas Sv. Tėvas Paulius VI-sis. Cia viena iš lietuviams reikšmingų istorinių nuotraukų. Kauno ir Natolin mieste netoli Varšuvos lijos krikščionių demokratų vei
Vilkaviškio vyskupas koadjutorius Liudas Povilonis 1977 spalio 22 d. audiencijoje p a s popiežių Paulių VI-jj. Lenkijoj 1977 m. balandžio 17 d. kėjas Moro buvo pagrobtas ir nu
Kairėje vysk. Povilonio sekretorius Vilniaus šv. Rapolo parapijos klebonas ir Kauno kunigų seminarijos profe buvo nuteistas vienas atsakingų
žudytas su JAV žinia. Esa jis
sorius kun. dr. Pranas Vaičekonis. Dešinėje matosi vertėjas prel. Audrius Bačkis.
KGB vadovų. Skelbiama, kad jis anksčiau buvęs Siaurės Atlanto
buvo vyriausias asmuo persekio- pakto valnybių priešas ir nepati
jąs lenkus aktyvystus.
kęs Amerkai. Kaip žinoma, Mo-

VVashingtDnas. — Praėjusį ket
virtadienį kongresas patvirtino
projektą sumažinti pajamų mo
AFRIKOS VYSKUPŲ
kesčius 16.3 bil. dol. sumai. Pa
KONFERENCIJA
tvirtinta 362:49 balsais. Dabar
"Krikščioniškosios šeimos gy projektas siunčiamas patvirtinti
venimas Afrikoje dabartiniais lai į senatą. Asmuo, gaunąs 10,000
kai i", —tema Nairobyje, Kenijo dol metinio atlyginimo mokesčių
je, įvyko Afrikos ir Madagaskaro mažiau mokės 15 dol., gaunąs
Meksika bus
1977 m. kovo 28 d. parašiuti- ro nužudė Raudonosios brigados
vyskupų konferencijų generalinė 15,000 dol. mažiau mokės 75 dol.,
ninku divizija, stovinti Krokuvoj, j teroristai ir jie prie to prisipaži
asamblėją. Seimą yra pagrindas, ir gauną 20,000 mažiau mokės
didžiausias miestas
Lenkijoj, triukšmingame mitin no tačiau Maskva skelbia kaip
ant kurio yra statomos visos ki 105 dol. Keturių asmenų šeima su
Albanija. —Albanijos minis- Į listine supervalstybe". Kinija
tos žmonių bendruomenės, pa tokiomis pajamomis mažiau mo
New Yorkas. —Jungtinių Tau ge protestavo prieš nusistaty jai patinka.
terių
taryba
paskelbė
laišką
ko-1
įsijungė
į
įvairiausias
sąjungas
ir
žymėjo vienas afrikietis vysku kės 62,77 ar 146 dol.
tų agentūra skelbia, kad pasau mą šią diviziją naudoti kokių
munistinė
Kinija,
kuriame
Kini-1
imperialistinį
rungtyniavimą
dėl
pas, konferencijos atidarymo po
lio miestų pramatomas ir toliau,. nors vietinių riaušių malšiniNaftotiekis išlaikė
ja apkaltinama, kaip nusižengu- i pasaulio naujo padalijimo, kurio
mui
k a n ų bu
SUimt3
sėdyje — šeima yra bendruome
Pirmas laimėjimas
nežiūrint
įvairių
problemų,
k
u
|
^
5
7
°
'
i
si Albanijai, kadangi jai buvo nu į dėka ji taip pat gautu savo dalį"-.
ninio gyvenimo centras, todėl be
egzaminus
rios persekioja pasaulio didmies-; t a s velissauke naujus protes-;
Sis
vizitas
atvėrė
ke'ią
Pekino
su
traukta
ekonominė
pagalba.
Laiš
vienybės šeimoje, negali būti vie
Baguio. Philrpnnai. — Korččius. Amerikoje tik New Yorkas į ?*• Suimtieji buvo paleisti, taFairbanks, — Abaska. —{vy
nybės nė žmonių bendruomenė nojus, lošdamas baltais, laimėjo ke taip pat nevengta ir priekaiš artėjimui ir berMradarl'v.-'THU pasieKsiąs pasaulinio masto dydį,! c i a * ^ k š m a s pasegė aokstuoje. Pirmoji Afrikos vyskupų gene pirmą partiją prieš Karpovą, pa- tų Sov. Rusijai, tačiau labiausia su Amerikos imperializmu ir jo tačiau didžiausias pasaulyje bū-! s i u s L ™ ^ * * k ? m " ? s t 1 4 p a r e L g u - kęs žemės drebėjimas čia paliesta
ralinė asamblėja įvyko 1969 -ais m. šaulio šachmatų meisterį. Tai bu-1 mumstinei Kinijai, kuriame Kim- sąjungininkais tuo laikotarpiu, sias Meksikos miestas, sieksiąs 30 j n u s I r įuvo išreikštas susirupi- ir dvi gazolino pompavimo sto
Kampaloje, dalyvaujant a.a. po vo jau vienuoliktas susitikimas. Lasoma: Šia klastinga ir priesis- kai JAV kariavo grobuonišką milijonų gyventojų. Meksikos au-i n l m . a s t o k i a i s n e l P r a s ^ l s k a r l * 1S" tys. Nepaisant, kad žemės drebė
piežiui Pauliui Vl-jam.
Dabar varžovai turi po vieną lai-į k a socialistinės Albanijos atzvil- imperialistinį karą Vietname
jimas buvo 5.3 Richter skalės
girnas pasieks dar šiame šimt sišokimais
mėjimą, visos kitos partijos bai- « i u P»emone jus nesąžiningai
Lenkijoj, Krokuvos aerodrome stiprumo, alyvos stotys ir vamz
metyje dešimteriopą padidėjimą,
STUDENTAI, KOVOKITE
nutraukęte susitarimus, oficiagėsi lygiomis.
nes 1950 m. mieste buvo tik 3 mi 1977 m. balandžio 25 d. lenkas džiai nenukentėjo.
Vel teisiamas
PRIEŠ NETEISINGUMĄ
liai sudarytus tarp mūsų dviejų
karys bandė nukreipti lėktuvą į
lijonai gyventojųšalių,
jūs
grubiai
ir
netiesėtai
Nauja
Hudininke
Vakarų Vokietiją. Grobimas ne
lentas
Vatikano vlastybės sekretorius
Libijos ir Kinijos
pažeidėte elementarias tarptauti
pavyko,
buvo
susišaudyta.
Val
kard. Villot raštu pasveikino Vai
Lankosi Europoj
Maskva. — Sovietų suimtas nes taisykles ir normas, jūs isplėMaskva. — Sovietai ateinantį
sutartis
džia įsakė šių žinių spaudoje ne
ladolid, Ispanijoje, vykusį Tarp
Harvester bendrovės tarnautojas tėte ideologinius nesutarimus antradieni pradės teismą iauno
praleisti,
bet
lenkai
apie
įvykį
ži
tautinio Katalikų studentų sąjū
Belgradas.
—Kinijos
komunisvis
labiau
apkaltinamas".
Dabar
valstybinių
santykių
su
Albanija
Pekinas.
—
Kom.
Kinija
ir Li
disidento Pod^abinek, 24 m,
nojo.
džio studijų suvaižavimą, kurio
;
sferai...
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liudininkė,
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Partijos
vadovas
Hua
Kuo,
bija pasirašė sutartį, užmegsdadarbai telkiasi apie temą: "Stu
feng lankysis Jugoslavijoj I čia; Katavicuose, Kroatijoj, 1977 m. mi diplomatinius santykius tarp
Albanijai
akto,
jūs
mėginate
turėjusi
su
kaltinamuoju
Crawsančiame
Elektrcstal
mieste.
Kai
dentų vaidmuo viuomeninės san
balandžio 8 d. Kroatijos išlaisvi abiejų kraštų. Abu kraštai plės
tvarkos kaitoje". Studentija yra fordu intymius santykius. Craw- smogti smūgį ir padaryti žalą mū tinamasis yra Helsinkio aktams atvyksta iš Rumunijos.
ekonominėje, mokslinėje, techni
jautresnė už kitas jaunimo kate fordas 37 m., prisipažįsta, kad sų šalies ekonomikai ir koviniam sekti Maskvos grupės narys. Jis
pajėgumui,
jūs
pakertate
revoliu
blondinę
moterį
pažįsta,
bet
visa
kos srityse bendradarbiavimą ir
gorijas dabartiniais laikais pasi
yra dirbęs psichiatrinėj ir yra pa
ciją
ir
socializmą
Albanijoje.
Al
kita
paneigia.
Jis
kaltinamas,
kad
prekybą.
reiškiančiom negerovėm įvairio
skelbęs, kad ten kankinami poli
banijos
vyriausybė
demaskuoja
pardavęs
dolerius
juodojoj
rinkoj.
se gyvenimo srityse, pažymė
tiniai kaliniai. Jo apie tai parašyto
pasaulio visuomenės akivaizdoje
JAV įmones Airijoj
jo laišk kard. Villot. Kaip tik to
ji knyga Baudžiamoji medicina
Dave
leidimą
grubų
jūsų
žingsnį
—
pagalbos
dėl studentija turi labiau saugo
Belfastas. — Amerikos kelios
Albanijai nutraukimą kaip reak- į yra persirašinėįimo gyventojų ir
tis nuo paklydimų, nuo siūlomų
taip pat yra žinoma Vakaruose.
Washingtonas. — JAV komer cinį aktą.
bendroves atidaro keturias įmones
klaidinančių sprendimu dabarti cijos departamentas davė leidi
Kinijos vadovybės įsivaizduo
Aloyzo Jurgucio
Washmgtonas. — Prekybos de-Jmistai pranašauja, kad šiemet grei Siaurės Airijoje. 3,500 vietos gy
nėm negerovėm pasalinti. Stu mą Sovietų Rusijai parduoti naf
pa-*arnent3s paskelbė, kad sveti-1 čiausia; tebus patrinkti 4 proc. To ventojų gaus naujų darbų, čia be
dentija privalo atmesti vadina tos ieškojimo įrankių gamyklą ja, kad tariamai Albanija izoliuo
šeimos
reikalai
nu} valstybių pinigų investavi kiais skaičiais yra susirūpinęs ir darbių skaičius siekia 11 proc.
mo praktinio materializmo vilio už 144 mil. dol. Tai pirmas toks ta, kad ji egzistavo ir alsavo tik
nes, vedančias į hedonizmą , ku prekybinis leidimas po to, kai lie Kinijos dėka ir kad šiuo momenChicaga. — Bernard Carey, Il mas Amerikoje per paskutinius unijas jungiančios Ontario Dar
tu
ji
išmesta
į
gatvę
ir
gali
dariame žmogus tesirūpina tik sa pos 19 prez. Carteris uždraudė
linois valstybės prokuroras, pa penkeris metus padvigubėjo ir da bo Federacijos pirm. C. Pilkey.
!
bar
tapti
tik
imperializmo
auka*'.
vo materialiniais poreikiais ir ma Sov. Rusijai parduoti elektroni
rašė adv. P. Žumbakiui laišką, bar siekia 34 bil. dol. Amerikie Jis pataria premjerai P.E. T
lonumais. Ji privalc atmesti ir a- nius įrengimus ir taip pat kitus
"Kinijos vadovybė išsižadė- kad jis mielai padėtų Jurgučrq čiai, pirkdami parduotuvėse pre deay rudenj numatytą premjerų
te''stinį materializmą, kuris žada svarbius techniškus reikmenis be į jo marksizmo - leninizmo ir pro šeimos susijungimo reikalu, ta kes, dažnai nežino, kad jie perka konferenciją konstitucijos refbrrr^s klausimu pakreipti kita link
sukurti laimingesnį rytojų, bet ne specialaus leidimo.
letarinio internacionalizmo prin čiau šiuo metu, įsitempus, tarp užsienio bendrovių produktus.
sugeba išspręsti nei teisingumo,
cipų, ji sudarė sąmokslą su Ameri j Sovietų Rusijon ir JAV santy
Kai amerikietis perka Magna- me. Kanadai būtų žymiai geriau,
— Prancūzija šįmet įvykdė
nei laisvės problemų, o ypač gi
kos imperializmu, tarptautiniu kiams, jo planas lankytis Sov. vox televizijos aparatą, pelną da jeigu premjer-'i su ftnijų ir ve^lo Ramioje vandenyno salose net
nesvgeba suteikti žmogaus gyve kalingi .pagalbos; kovoti, dirbu Į ^pitalu ir r-kcija, atsisakė teik- Rusijoje susitruk
trukdė. Kai kelionė j ro Olandijos Philips bendrovė. atstovais aptartų ekonominio Ka keturis požeminius atominės
nados augimo problemas Nepasi bombos sprogdinimus.
nimui tikrosios prasmės. Katali ir melstis, prašant Dievą, kad, -' PaS*lbą >r paramą nr
Sm. Rusiją bus • manoma, jos me Maisto parduotuvių Graiid Ukų studentų sąjūdžiai savo veiklopatikrins, kokie galimumai nion grandinė priklauso v britų tikėjimą Kanados ekonomija liu
Į mis ir išsivaduojamosioms
— Prancūzijos oro susisiekimo
:
e privalo remtis įsitikinimu, kad žmonija būtų apsaugota nuo var goms tarptautinėje arenoje : "Arijai Jurgaitienei ir dukrai Dai- milijonieriui Sir James Gold- dija patys kanadiečiai verslinin linijų kontrolieriai vėl žada šį sa
visuomeninę santvarką tegali go ir nelaimių. Dievo atsiųsta stengiasi paversi K! ;;= imperia- nai išvykti iš Sov Rusijos.
į smiuVui. Net ir populiarus Bas- kai. Per 18 pastarųjų mėnesių ka vaitgalį streikuoti ir vėl numato
Šventoji
Dvasia
žadina
kiekvie
ma pagerinti tiktai ugdant žmo
kin - Robbins valgomi ledai ne nadiečiai biznieriai nupirko ar mas keleivių susigrūdimas aerod
name
žmoguje
tobulo
gyvenimo
nėse moralines ir dvasines verty :
ša pelną Londono Lyons bend atidarė net 300 įmonių JAV vals romuose.
tijose.
bes, skatinančias nauja dvasia pa lgesį, laisvės ir teisingumo troš
rovei.
— Europoj audros ir potvyniai
kimą.
Malda
suteikia
žmogui
ga
grįsti pavienių žmonių ir tau
palietė Šveicariją, Siaurės Italiją
Departamentas teigia, Tcad, ne
limybę
betarpiškai
prasyti
Die
Atidarys bazes
tų santykius Kovokite prieš ne
ir Prancūzijos Alpes. Tokių aud
žiūrint didelio užsieniečių inves
vą
šių
malonių.
teisingumą, rašė kardinolas, nes
tavimo Amerikoje, nėra pavojaus,
Ankara. — Amerikai nuėmus rų nebuvo jau 25 metai. Yra žu
neteisingumas slopina laisvę,
/
kad Amerika atsidurs užsieniečių draudimą Turkijai parduoti gink vusių.
sttbdo socialinę pažangą, skati
—
Amerikoje
liepos
mėnesio
rankose
KALENDORIUS
lus, Turkija jau rengiasi atidary
ni smurto veiksmus ir trukdo pa
g?
J
e
buvo
2,563,000
asmenų,
ti Amerikos bazes. Keturias bazes
vėnio žmogaus ir visos žmonijos
Kanados įmonės Amerikoj
Rugpiūčio 12 d.: Gracilijus,
Turkija buvo uždariusi 1975 m., imančių bedarbio pašalpas.
pažanga.
—Traukinių nelaimės Švedijoj,
Kanados konferencijos tarybos kai JAV paskelbė sinkių parda
Hiliarijus, Danguolis, Laimė.
susidūrus
traukiniams žuvo 13 ir
pirm,
dr.
Ch.
Barettas
paskelbė
Rugpiūčio 13 d.: Ipolitas, Ravimo draudimą.
DAUGIAU MEILES
sužeista 25 asmenys. Amerikoje,
studiją nedarbo klausimu. Jo du^
degunda, Gi-lvydas, Elvyrė.
Wisconsin valstijoj, žuvo 5 keliomenimis , dabartinį 8,6 proc. neGeneva. — Ekumeninė Bažny
Rugpiūčio '14 d.: Demetrijus,
Pas1o*p. Bra^Ujai
Hkmečiai, kai jų automobil'S sucl-irbą per penkerius metus būtų
čių Taryba Genevoje pareiškime Anastazija, Grintautas, Pajauta.
v
M
w
orkas.
i|os
keltų
; lūrė su traukiniu, netoli Supegalima sumažinti iki 5,5 proc., jei
^roga paskelbtame pareiškime
Saulė teka 5:55 v., leidžia
gu ekonominis Kanados pajėgu statybos žinyba gavo iš Londo rior miesto.
nurodo du pagrindinius visų Kris si 7:55 v.
— JAV senatas 71 prieš 24 bal
mas kasmet būtų padidintas 5,5 no bankų sindikato 225 mil. dol.
taus sekėju uždavinius, liudijant
ORAS
paskolą
kelių
statybai.
Paskola
j
sus
atmetė projektą, kuriuo buvo
proc.
Bonnos
konferencijoje
kiekvieno krikščionio širdyje gy
venančią Šventąją Dvasią: savo
Chicagoj ir apylinkėse šian Cilės karinėje juntoje įvyko pasikeitimų. Valstybės šefas gen. Pinochetas premjeras P.E. Trudeau jsipare! galins pravesti autostradą per norima sumažinti Pietų Korėjai
gyvenimą pagrįsti meile žmo dien temperatūra apie 80 1. Gali atleido iš pareigų ir pakeitė kitu oro pajėgų viršininką generolą Leigh (sėdi gojo siekti 5 proc. ekonominio džiungles. Paskola duota 10 metų pagalba maistu už 56 mil. dol.
dešinėje).
Kanados augimo, tačiau ekor.o- iš pusantro procento palūkanų. Kaleni
nėms, ypač tiems, kurie yra rei- mas lietus,
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• Redakcija straipsnius taiso sa
• Administracija dirba kas
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dien nuo 830 iki 430. šešta
nių nesaugo. Juos gražina tik ii
dieniais nuo 830 iki 12:00.
anksto susitarus. Redakcija ui
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Saulėtoj sekmadienio popietėj, i stoties prie kitos ir klausėsi savo
liepos 16 d., prisipildė Dainava I draugų skaitymo iš Lietuvių Kajuoku, sveikinimais ir daugybe talikų Bažnyčios Kronikos. Skai
įvairiausių lagaminų. Stovyklau tymai buvo apie jų bendraam
tojai, sužinoję savo būrelius ir žius, kad daugiau suįdomintų šį
kambarių numerius, skubėjo į jaunimą. Tat girdėjome apie vai
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIK!
juos. Tada su draugais bėgo pa kus kurie nesustodavo lankyti baž
sveikinti gaivinantį Spyglį ir ap nyčios arba dalyvauti bažnyčios
žiūrėti per metus pasikeitusią chore, nors ir jie patys ir jų tėvai Jaun. ateitininkų rankdarbių parodėlė jų stovyklos mJtu, Dainavoje
Nuotr. Jono Urbono kaitė — narė. Stovyklos ideologi porte. Rytinio pakraščio globė
stovyklavietę. Po oficialaus atida buvo grasinami blogais pažy
nę pogramą paruošė kun. dr. An jai, vadovai ir kiti jaunimo veik
rymo, šv. Mišių ir vakarienės se miais, išmetimu iš mokyklos ar
la besidomį kviečiami dalyvauti
vamzdelis ir fleita. Skambėjo STUDENTŲ
ATEITININKŲ Chicagos, mergaičių vadovė — tanas Paškus, Lilė Gražulienė ir
kė įvairiausi žaidimai ir specia- paleidimu iš darbo
Nakvynių reikalu kreiptis: Rev.
Gintė
Damušytė.
solistų dainos bei eilėraščiai.
Indrė Damušytė iš Clevelando,
SĄJUNGOS
VASAROS
Superior,
Franciscan Monastery,
Registracija baigiama rugpiū
Kun. Antanas Saulaitis buvo
Žiūrovai šiltai įvertino kiekvie
berniukų vadovas — Rimas Čepu
STOVYKLA
Kennebunkport, Maine 04046.
ypatingas spindulys šioje sto ną draugų pasirodymą.
lis iš Clevelando, muzikos vado čio 20 d. Norintieji stovykloje da
lyvauti
turi
iki
tos
datos
užsire
vykloje. Visi jį mėgo, visi jį su
Šiais metais, studentų ateitinin vas — Raimundas Obalis iš RoSmagiai praėjo maskaradas su
prato, visiems jis buvo draugas ir įdomiom ir juokingom kaukėm kų sąjungos vasaros stovykla į- chesterio, akordeonistas — Ri gistruoti. Visos anketos yra per SUSIDOMĖJIMAS "ATEITIES"
KONKURSU
visi jo pasigesdavo, kai jis ture-' bei kostiumais.
vyks rugpiūčio 27 d. — rugsėjo mas Kasputis iš Detroito, šeimi siunčiamos su 10 dolerių registrą
davo išvažiuoti dienai ar dviem
"Ateities" jaunimo konkurso
Vieną vakarą buvo progos pa 4 dienomis, Dainavos jaunimo ninkė — Mainelienė iš Clevelan cijos mokesčiu Gintei Damušytei,
dėl kitų savo įsipareigojimų. Jo rodyti ir savo lietuvių kalbos, li stovyklavietūje, Manchester, Mi- do, ūkvedys — Kęstutis Smalins- 25830 Forestview, Southfield, MI terminas —rugsėjo 15 d. Kon
48034.
vedama religinė programa buvo teratūros bei istorijos žinojimą. chigane.
kursui jaunimas rodo dar dides
kas iš Detroito, vandens sargas
ypač sėkminga. Šv. Mišios ir pa Būreliai varžėsi, kuris greičiau
Gintė Damušytė nį dėmesį kaip anksčiau: daugiau
Registracijos anketos buvo iš — Andrius Kazlauskas iš Cleve
šnekesiai vyko intymioje aplin per nustatytą laiką surašys Lietu siuntinėtos liepos mėnesį studen
rašinių atsiunčiama specialiai
lando.
JAUNIMO GLOBĖJŲ ŽINIAI
koje — arba pavieniems būre vos kunigaikščius, rašytojus, įran tams at-kams, pagal SAS centro
konkursui.
liams arba truputį
didesnėms kius, žvėrių garsus, naujus žo valdybos turimus sąrašus. Moks
Stovyklą ruošia Detroito SAS
Jaunimo globėjų supažindini
grupėms kaip jaunesnėms mergai džius su tam tikra galūne.
Jaunimo konkurso premijoms
leiviai, at-kai baigę gimnazijas draugovė, kurios valdybą sudaro: mas su Ateitininkų federacijos ta
tėms, vyresniems berniukams ir
stovykloje gali dalyvauti. įvairio Gintė Damušytė - pirm., Rita rybos nauja paruošta moksleivių Elena ir dr. Antanas Razmos at
Per vadovų laužą jaunimas bu
t. t. Su kapeliono pagalba bū
se vietovėse registracijos informa Neverauskaitė —vice-pirm., Vir ir jaunučių veiklos programa bus siuntė 100 dolerių. Kitoms kon
reliai iš anksto šiom šv. Mišiom vo labai patenkintas, kad nors ciją galima gauti pas šiuos asme gis Kasputis — ižd., Kristina Ve- šeštadieni, rugpiūčio 19 d. Pran kurso premijoms padengti dar
Gintaras Grušas, Los Angeles Ma pasiruošdavo — patys išsikepda kartą jiems nereikėjo nieko dary nis: Rytuose — Tomas Girnius, selkaitė — sekretorė, ir Vida Na- ciškonų vasarvietėj Kennebunk- trūksta 450 dolerių.
černio k. pirmininkas, kalba MAS vo duoną, paruošdavo skaitymus ti, o tik stebėti savo vadovus įvai Bostonas ir jo apylinkė (617)
ir jų paaiškinimus- arba vaidi riose rolėse. O tos rolės buvo ypa 327 - 2092; Rasa Razgaitienė,
suvažiavime
Nuotr. R. Musonytės nimus. Šv. Mišios vykdavo po tingai juokingos. Visus aktoriaus N e w Yorkas, (212) 849-6233;
ąžuolu, prie ežero arba koply laurus nusinešė kun. Saulaitis, da Aldona Vaičiulaitytė, Washingliai pritaikyti šokiai geresniam čioje. Gamtos aplinka buvo la lyvavęs abiejuose vaidinimuose —
ton, D.C. (Maryland(301) 530vaikų susipažinimui.
bai patraukli ir imponuojanti — jis buvo Pelenė ir taip pat par 6276; Danutė Krokytė, Rochestešiukas
Birutės
Pūkelevičiūtės
ris, (716) 544-3468.
Būreliai
"Skraidantis paršiukas" pastaty
Vidurio JAV — Ramunė Kubime.
Kiekviena stovyklos diena per
liūtė,
Chicaga ir jos apylinkė.
pašnekesius, pasirodymus ir va
Sporto šventė
(312)
925-1503; Andrius Razgaikarines programas gvildeno pa
Antros savaitės viduryje su tis. Clevelandas (216) 524-2357;
sirinktą istorinę temą "Mes ir
Damušytė,
Detroitas,
laukėm
sporto šventės. Sportinin Gintė
Lietuva". Jau nuo pirmo vakaro
kai
nekantravo
ir
jų
akyse
švie
(313) 354-0746.
stovyklautojai studijavo savo bū
tė ryžtas laimėti. Susidarė šešios
Vakaruose — Rimas Polikaits,
VVe Provide Free Hotel ar.d Food — 3 flights and 2 days.
relio vardo tikslą ir darė įdomius
komandos
—
mėlyna
(mėlynės),
Los
Angeles,
(213)
666-2568,
Naujų miestelin rajonai jau s u :
herbus. Berniukai buvo suskirs
Į
žalia
(agrastai),
raudona
(ser
Kanadoje
—Giedrė
Cepaitytė,
tyti į miestų būrelius, kuriuose
Mokyklom
bentai), oranžinė (abrikosai), gel Torontas, (416) 621-2343; Da
gyveno žymios mūsų tautinio ir
Prekybos Centrais
tona (persikai) ir balta (kokoso nutė Lukavičiūtė, Hamiltonas,
religinio atgimimo asmenybės.
Kinais
riešutai). Po pristatymo olimpi (416) 549-8042; Julija Adomony
Turėjome Vilniaus, Raseinių, Ro
Restoranais
nės
ugnies, prasidėjo arši kova. tė, Montrealis, (514) 256-5355.
kiškio, Anykščių, Varnių, Bir
Sporto
įrengimais
Sporto rūšys, kuriose visi galėjo
Bendra stovyklos tema yra
žų ir Kauno būrelius. Berniukai
rungtis, buvo: futbolas, stalo te "Aš ir mano pasaulis"... Kristus,
gerai susipažino su vienu iš sekan
čių žymių darbuotojų: Lukša- Lilė Gražu lienė kalba MAS suva nisas, tenisas, virvės traukimas, Lietuva, Amerika, Organizacija,
kvadratas, krepšinis,
tinklinis, ir t t . Bus paliesta ir muzikos sri
Daumantu, Maironiu, Vaižgan žiavimo metu
įvairių
distancijų
bėgimas,
plau tis, kurią pristatys muzikas - kom
tu, Baliu Gajausku, vyskupu Va
Nuotr. R. Musonytės kimas ir nardymas. Daugumas
pozitorius Faustas Strolia iš Chilančium, Julijonu Butėnu ir Ro
sportininkų
atidavė
visą
širdį
ir
cagos.
Tema "aš ir Amerika" kai
mu Kalanta. Mergaičių būrelių
kartais jautėsi, kad Kristus tuoj visas jėgas už savo komandą.
bes kun. dr. Antanas Paškus iš
narės, turėdamos upių vardus,
pasirodys ant vandens ir ateis į
Taškai buvo duodami ir už ko Pennsylvanijos, "Aš ir Kristus"
mokėsi apie žymias moteris, ku
mūsų tarpą.
mandų pasirodymus sukuriant — Lilė Gražulienė iš Detroi
rios gyveno šių upių apylinkėse
Kun.
A.
Saulaitis
yra
labai
pa
šūkius, dainas, ir plakatus. Čia to, "Aš ir Lietuva" — Prof. Au
Dubysos, Minijos, Ventos, Šešu
geidaujamas
jaunimo
stovyklose.
buvo proga atsigriebti toms ko gustinas Idzelis iš Clevelando,
pės, Anykštos, Širvintos ir Ne
Vasaromis
jam
turėtų
būti
suda
mandoms, kurių jėgos per anksti "Aš ir organizacija" bus prista
ries būreliams buvo pristatyti
tyta simpoziumo formoj — pre
Lazdynų Pelėdos, Petkevičaitės rytos sąlygos skirti visą jo laiką išseko.
jaunimui,
atleidžiant
jį
nuo
kitų
legentai Gabija Juozapavičiūtė ir
— Bitės, Šatrijos Raganos, Mari
Užklupo
audra
pareigų.
Almis
Kuolas iš Toronto.
jos Galdikienės, Nijolės SadūnaiVakarinė programa buvo labai
tės, Aldonos Kezytės ir Emilijos
Besiruošiant šiai programai,
Vakarines programas praves
įvairi — nuo linksmiausių mas gamta lyg pavydėjo sportinin- paskiros studentų at-kų draugo
Platerytės gyvenimai
karadų ir šokių iki rimtų susi
vės bei pakviesti asmenys. Kasdie
Vis buvo mėginama iškelti šių kaupimo momentų. Jauniesiems
ną
vyks įvairūs užsiėmimai —
parinktų žmonių visos lietuvių buvo skirtas baisių ir šiurpių pa
sportas,
dainavimas, tautinio me
tautos meilė savo tėvynei, pasiau sakų vakaras. Jie rinkosi į apy
no pažinimas, pašnekesiai, ir t t
kojimas ir didvyriškumas. Du tamsę salę prie židinyje braškan
Stovyklos užbaigtuvių vakaras įlaužai buvo skirti visų vaikų čios ugnies. Vakarinių programų
vyks
rugsėjo 2 d., šeštadienį va
įjungimui į pilnesnį supratimą ir vedėja — Mirga Gimiuvienė siau
karą, kuriam bus paruošta specia
isisąmonininmą. Per knygnečių bingai pasakojo apie vaikščiojan
Ii programa ir po to įvyks šokiai
General Development Corporation
laužą stebėjome kratas, suėmimus čias akmenines statulas ir burti
grojant
Rimo
Kaspučio
orkestrui
išvadavimus bei
sušaudymus. ninkų gudrybes. Būrelio vado
222 W. Adams Str.
"Romantika".
Partizanų laužas atvėrė prieš mū vas Vitas Laniauskas mėgino vai
Stovyklos vadovybę sudaro se
Chicago, UI. 60606
sų akis sunkų gyvenimą miškuo kus įtikinti, kad Dainavoj yra
kantys:
Kapelionas
—
kun.
K
se, išdavimus, priešo užpuolimus velnias kuris verkia,kai tik jie ne
(312) 236-3075
Pugevičius iš New Yorko, ko
ir kankinimus.
Prašom paskambinti ar
kalba lietuviškai. Mažųjų akys
mendantas — Saulius Girnius iš
ba prisiųsti iškarpą ir
ir ausys klausėsi kiekvieno žodžio.
Apie kunigą Saulaitį
D Pert Chartotte
Seklių vakaras visus suintriga Aras Zlioba, Lemonto ir apyl. Al.
mes mielai pristatysim
222 W. Adams Str.
Persekiojami ir prispausti lietu vo. Kiekvienas būrelis gavo speci Stulginskio kuopos atstovas, kalba pasiruošti. Tik pasklidus tai ži
daugiau
informacijos
Malabar
D
viai visuomet sustiprėdavo ir prie aliai sunkias tris mįsles, kurias tu MAS suvažiavime
niai ir prasivėrė dangus. Dvi ko
Chicago, 111. 60606
spie Šiuos Floridos pir
St. Lueie
a
Nuotr. R. Musonytės mandos spruko į berniukų bara
šams nepasiduodavo. Taip vyksta rėjo įspėti, kad galėtų surasti pa
kinius.
Development (312) 236-3075
ir dabar kenčiančioje Lietuvoje. slėptus daiktus. Laimėjo greičiau
ką, o, kiti stovyklautojai sugužėjo
r Port La
A.D.4206
Religiniuose pašnekesiuose kun. siai sugrįžęs būrelis su visais radi kams jų stiprumo ir panoro pade į Baltuosius rūmus. Audra šėlo
Plea<* rnsh me your informat:on kit
D Ali Foar
A. Saulaitis aiškino apie dabarti niais.
monstruoti savo galingumą. Ir visu smarkumu. įpykęs vėjas ir pla
o f fhe cirmrminittes efcecked.
Obtain the HUD Property
Comtmitrttles
nį lietuvių religingumą tėvynė
uždainavo ji mums savo daine kantis lietus kovojo lyg dvikovo
Report
from DevUoper and
Talentų vakaras
je. Kalbėjo apie pamaldumą į
lę —"Dunda trankosi griausti je. Susėdome visi ant grindų pir
read
it
befor> signing anyNAME
TEL. #
thing.
Aušros Vartų Mariją, slaptas šv.
Turėjome ir tradicinį talentų niai, blykčioja žaibai"... Staiga m o aukšto koridoriuj ir vis klau
Mišias, sunkų kunigų darbą, bei vakarą. Kiekvienas būrelis turėjo pakilo vėjas ir artėjo tamsūs debe sėmės radijo pranešimų. Vienu
ADDRESS
HUD neither approves tfr*
kankinimą Sibire. 5i tema buvo būti atstovaujamas, tai atskleidė sys. Telefonu gavome įspėjimą, momentu truputį aprimo tai iš
merits of the offering nor
CITY
STATE
2IP
ypač pabrėžiama per susikaupi net 21 talentingą žvaigždę. Pynė kad pagal oro pranešimą yra la lindom iš savo "slėptuvės". Ta
the value, if any. of the
m o vakarą, kai stovyklautojai ma si įvairiausia muzika — pianinas, bai palankios sąlygos viesului čiau už kelių minučių vėl praproperty.
žom grupėm keliavo nuo vienos smuikas, akordeonas, klarnetas, (tornado) ir, kad turėtumėm tam
(Nukelta į 4 psl.)
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Šešiasdešimt penkeri metai —

Rimties valandėlei

•

PASIRYŽIMAS IR IŠTESĖJIMAS

KŪNAS IR SIELA AMŽINYBĖJE

Amerikoje jau šešiasdešimt ku organizuoti ateivius vienyAteinančią savaitę švenčiama Į bas atlyginamas laime amžinybėpenkerius metus dirbančios Mari- bėn, kaip buvo sunku kurti moMarijos
su siela ir kūnu į dangų Į je, o kiekvienas blogas darbas nei
jonų vienuolijos istorinis kelias kyklas ir mokyti vaikus, kaip bupaėmimo
šventė. Tai tūkstantine, ir amžinybėje baudžiamas. Jei
buvo sunkus ir vingiuotas. Jis ve- vo sunku rasti naujų darbininkų,
tis
tikėjimas,
turįs savas tradici- j Abraomo, kuris du tūkstančius
dė per skausmų ir kančių, trėmi- kurie tą darbą tarp Amerikos He
jas ir savitą pamaldumą katali metų prieš Kristų iškeliavo į
mų ir persekiojimų, sunaikinimo tuvių plėstų ir padarytų naudinkų
pasaulyje. Nors Bažnyčia tai svetimus kraštus, ainiai dar ne
ir naujo atkūrimo bandymus. Į- gą Dievui ir saviems žmonėms,
dogma
— nekeičiama tiesa pa suprato tikrojo dangaus, tai Kris
sikūrusi prieš daugiau kaip tris
Pagalbos jie sulaukė tik už poskelbė tik prieš dvidešimt aš tus patobulino tikėjimą ir dan
šimtus metų, ji 1909 m. buvo su- ros a r tre] - ų m e t ų > kai atvyko kun.
tuonerius metus, bet krikščionių gaus supratimą. Jis skelbė dangaus
nykusi, jau tik su vienu vienuo- Vincentas Kulikauskas (1878—
tikėjimas šią tiesą seniai laikė gy karalystę, bet nenurodė nei laiko,
Hu. Bet a'tsirado idealistas kuni 1936), pasiekęs Ameriką 1915 m.,
vą, kaip vilties ir troškimų išsi nei vietos, o tik laimingą buvi
gas, profesorius, sociologas, vė- i r įymus
mokslininkas ir papildymo ženklą. Toks ženklas te mą su Tėvu, kuris atlygina už ge
liau arkivyskupas, Jurgis Ma- mokslininkas, spaudos darbininbėra ir dabar, kai ta tiesa turi rus darbus ar baudžia bloguo
tulaitis, kuris ryžosi vienuoliją at- j ^ i r dvasinis mokovas kun.
tikėti visi katalikai, nes jos šaknys sius.
gaivinti naujais pagrindais, nes ji Pranas Būčys (vėliau vyskupas,
glūdi dieviškame apreiškime.
Dangus nėra vieta, o tik būse
buvo reikalinga rusų niokojamai 1872-1951), atvykęs 1916 m. paLietuvai ir išsisklaidžiusiems lie- baigoje. Tai ir buvo branduolys,
Iš Marijos gimė Dievo Sūnus, na, kurioje išsipildo žmogaus di
tuviams. Tai įvyko 1909 m. liepos kuris išaugino stiprų medį, vėkuris turėjo gauti žemišką buvei dieji troškimai ir viltys amžinai
Šv.
Tėvas
Paulius
VI
su
lietuvių,
latvių
ir
gudų
vyskupais
1965
m.
lapkričio
26
d.
specialioje
audiencijoje.
Iš
menesi.
i j a u išsiskleidusį plačiomis darbo
nę nesuteptą, nuodėmės nepalies gyventi laimingu gyvenimu su
kairės:
tuometinis
Marijonų
vienuolijos
vyr.
vadovas
vysk.
Česlovas
Sipovič,
MIC.
latvių
vysk.
Juozapas
RanDievu
Tačiau ta vienuolijos dalis, ku- šakomis visame šio krašto lietu- D ; e v a * n e į a v ė P™legicans, Šv. Tėvas, latvių vysk. Boleslovas Solskans, lietuvių vysk. Vincentas Brizgys ir vysk. Pranciškus Brazys, tą ir nekaltą. Dievas pats tvarko
os
nemirtl
ri darbuojasi Amerikos lietuvių v ių gyvenime —jau sukurtose ar MIC.
tai, kas jam reikalinga ne tik kū- fi
> b e t *nstus> ^ °
tarpe, rugpiūčio 18 d. jau šven- kuriamose parapijose. Jie kūrė ar
rinijoje, bet ir savo amžinuosiuose Sunūs, mirti nugalėjo prisikeliI planuose. Marija tuose dieviš-į P u - p 1 * " 5 sa<v ° P^gale paruočia šešiasdešimt penkerių metų st ip r ino mokyklas lietuvių vaikuose planuose buvo nuo a m ž i ų ' f k e l i a i r s a v o dieviškai motinai
įsikūrimo šiame krašte sukaktį, kams, kad ateivių jaunosios karumatyta. Ji buvo ruošiama tyriau-! M a r i J a i t a P a c i a Privilegija ty
Per tą laiką ji visa energija ir pa- t o s t u r ė t ų geresnį gyvenimą iir
liai mirti ir tuojau susijungti su
siaukojimu darbuojasi lietuvių Hktų ištikimos savo tėvų sieki
sia Dievo Pasiuntimui, Dievo
tarpe. Nors jau anksčiau atnau- m a m s .
Sūnui, apsireiškiančiam žmogiš savo Sūnumi, kuriam ji buvo da
jintojo buvo prašoma atsiųsti ke*
Jų pirmūnų įsipareigojimai laukia tesėjimo
kame kūne moterim, kuri buvo vusi žmogišką kūną, kad jis gylėtą kunigų, bet tik 1913 m. jis p 0 šešiasdešimt penkerių mepriviligijuota ir pašaukta šiai S-įvertų su žmonėmis ir savo-gyveryžosi mestis į tą lauką, kuriame t u at įdžiau galima žvelgti dabarSeptynių pramonės kraštų pir
GEDIMINAS GALVA
Anglija ir Italija.
imtinei misijai žemėje. Dėlto i r j ^ime bei darbuose parodytų-Diebuvo daug lietuvių ateivių, štoko- t i e s požiūriu net į kelias darbo mūnai liepos 16-17 d. Fed. Vo
Kiekviena valstybė turi skir-įjos paėmimas su kūnu ir siela j ! vo veikimą,
jančių dvasinės ir tautinės pa- sr j t is. Parapijos buvo centrai susi- kietijos sostinėje Bonnoje tarėsi
tingus rūpesčius ir negalavimus.; dangų priklauso prie tos pačios i Krikščionis šiandien į Marijos
guodos. Išsisklaidę po miestus ir tjktj
saviesiems, besirūpinan ūkiniais reikalais. Tai
..... ketvirtas tės kritimas palietė Fed. Vokie-1 Vienur jie tik ūkiški, kitur susieti j privilegijos, kurią* tik Dievas gali j dangun su kūnu ir siela paėmimą
miestelius, palikę savo tėvynę tar tiems savo ir savo tėvynės likimu.' toks pasitarimas. Pirmasis įvyko! tijos ir Japonijos reikalus. Vaka-jir su politiniu nepastovumu. Abi| išlaikyti, tik Dievas gali skirtin- Į žvelgia su tikėjimu, su pasiti etum tik laikinai, jie laukė krikš- B e t dar silpnoms parapijoms rei- 1975 m. Rambuillet pilyje prie rų Europoje dolerio kritimą pa-į naštos slegia Angliją ir Italiją.
I gai sutvarkyti, tik Dievas pa- j jimu ir viltimi, kad ta amžinybė,
v
čioniško žodžio ir svetimame k ė j 0 daugiau dvasinės pagalbos, Paryžiaus, antrasis — 1976 m. vyko sulaikyti, o Japonijoje po Didžiausias spaudimas lietė pir- į rucšti
' vžmogų — —•—'
moterį -—*•"'
tapti kurioje gyvena Dievas, žmonijos
krašte savų kelių atradimo. O J. tikėjimo stiprinimo ir tautinio San Juan, Puerto Rico saloje, tre-( pirmūnų pasitarimo doleris vėl i mąsias tris valstybes. Japonija | Dieviška Motina. Jis ją turėjo ap- Gelbėtojas Jėzus Kristus, Dievo
Matulaitis tai jau buvo numatęs, s u s i p r atimo žadinimo. Marijonai čiasis — 1977 m. Londone.
lipo kopėčiomis žemyn
buvo spaudžiama,kad
daugiau saugoti ir nuo sugedimo po mir- Sūnaus motina ir žmonių Užta; rekil
iš
kad, persekiojant caristinėje Ru- t a i a t l i k o „ ^ misijomis, rekolek*
svetur įvežtų ir savo I ties, nes jo Sūnaus žmogiško rėja Marija, priklauso kiekvienam.
JAV užkliuvo ir kur kitur P
sijoje ir pavergtoje tėvynėje, di- cųomi^
švenčių pamokslais. Jie Pirmieji trys ūkiniai pasitari
| kūno buveinė
būtiA*A
pa- Amžinybę gali pasiekti kiekvielsvezimo
perteklia us bent dalį•>,.
j - • • negalėjo
; .•- z*™^
džiuliai Amerikos plotai ir iš- va žinėjo skelbti Evangeliją ir mai nepaliko gilesnių pėdsakų. Amenkiecių bandvmas sutrukdy-1
'
' nas krikščionis, kuris eina su Kris
L- t- • _• L J u ;naden£rtu Ministeris Dirmininkas! liesta dėmes ir virsti žemes duldžiūvusios emigrantų sielos reika- ; u n g t i ^tuvius prie savų centrų \r i «• • • • • • •
tumi, kuris kantriai neša savo gy
™ » ™ j*npmiii*d» i
lingos dvasinės rasos.
_ parapijų, skatino kurti savas Visų kraštų atstovai pasitanmuo- ti vokiečiams Įrengti branduolį-: paoengių.
venimo kryžius ir naštas dėl Krisu u
nes *
energijos
gamyklas
PietųPreziAme | *• F * da pažadėjo tai padaryti. , Kemis.
Istoriškai žvelgiant, šešiasde- ^ H į ' kad jaunosios kartos | ^se 1šnekėjo
° l ^apie
S priemones
t u
^ūkinio^j ?
dar'padidino
trintį.
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taus ir jo amžinosios karalystės.
1
0
meto
Fed. Vokietijos kancleris H. į T j a n g u s įr žemė yra taip skiršimt penkeri metai nėra didelis ^
_plaukti, bet visus,dento ir kanclerio nesutarimas Schmidtas
J
e t i t ė v ų pėdomis ir d a r * * ? *
įsipareigojo
skatinti; t i n g o s s a v o k o S j k a d j a s s u a e r i n t i '
metu skaičius Bet tie oirmūnai M •
w f 0 0 ™ . 5 ' . , , " ! svarbiausius ūkimus klausimus buvo žalingas abiem kraštams
krašto uki, gyventojų didesnę pre- į n e u ž t e n k a n e t giliausių protų.
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įTodėl jau nuo seniausių laikų i ^
^ i r Dievo garbinimo, kaip
kala
&
& T ir
kL
^ tj . Kazaicas
fcSbfei-.Ž- ' " "ar' T
KuairKa
Kun.
— ry n*e t"v a df o v°a v o parapijoms
kure j tybė težiūrėjo tik savo naudos.
ną dviejų tikslų siekti: pasitari-! JAV prezidentas J. Carteris l s i - ; ž m o n i ų t i k ėj i m as, nors jis buvo | m^n xėvyriėie
kuriuos ateistinis
lvez ima
uma
žosi imtis didelių darbų, kurtis n a u j a S j k a d t i k l i e t u v i s i š l i k t ų ! Neką gero atnešė ankstesnieji muose dalyvauti ir santykius
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dar
netobulas,
jiems
pasakė,
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ant pliko lauko ir prakaku pel- iie3UViu kataliku neprarastų sa-! tr y s P l r m u n u pasitarimai. JAV j kancleriu pagerinti. Valstybiniai; z i n t . J ".J™0 m ' l v e z t l Z ' ° m i 1yra laimingas gyvenimas amžmy-1 t o i r k u r i e t i k a m žinybės troškinytis duoną. Kartu jie norėjo tar- VQ ^ ^ ^ ųadi'cijų ir savo mei-! neapdairu ūkio politika erzino į santykiai kiek atšilo, bet J. Car-1 statinaičių.
bėje, jeigu žemėje jis laikosi mora-į m u o s e t e g a i i m a t y t i išsigelbėjiVakarų Europos kraštus ir Japo-įteris nesutiko kanclerio namuo
nauti Dievui, Bažnyčiai, savo į^ t ė v y n e i
linių dėsnių, vadovaujasi savo mo viltis.
Dalyvių nepasitenkinimas
niją. Washingtono nesugebėji- \ se Hamburge pietauti. Svetys dar
žmonėms, kuriems dvasinė pa
sąžine, garbina savo Dievą ir my
Tiesa, istorijoje nebuvo perse
Pasitarimuose,
užsitęsusiuose li kitus žmones. Net šumerai, ku
Spaudos darbas buvo toks rei- mas suvesti mokėjimų balanso, | nepamiršo kanclerio pareiškimo
galba parapijose ir sambūriuose,
kurie laimėtų prieš Diemokyklose " ir draugijose buvo kalingas, kad be jo nuo pat pra- j dolerio vertės kritimas, infliacija, j 1976 m. nidenįi geidžiu" Carterio j n e 5 ? ° v a L ' d a«g ia usia lėmė šei- rie daugiau kaip prieš keturis j kiotojų,
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mininkas kancleris H. Schmid tūkstančius metų, dar Kristui į " . , s i s u n ,y. k o ' s u n y K O n e t *
būtina, kad jie nepasiklystų sve- džios negalėjo apseiti net du čiafederalinio biudžeto nepritekliai į pralaimėjimo
tas. Jis, patyręs ekonomistas,, i
timybėse ir neprarastų tikėjimo ir įsikūrę marijonai kunigai. Kun. ir kiti ūkiniai negalavimai kėlė
.
, ..
„ , ...' paminklai, o tikėjimas, Dievo garūhnto
europiečių
ir
japonų
nepasiten-i
W'egumo
pakopos
lankstus, griežtas ir ganėtinai\; negimus, sugebėjo gerai atskirti f. .
tautinės dvasios. Visi jie jau yra Feliksas Kudirka jau 1914 m. pra
'., .
'.
vr .
išsiskyrę iš gyvųjų tarpo, bet visi dėjo leisti "Tikybos ir doros" žur- kinimą. Amerikiečiai atkirto, kad
l ..
, , . t. , . . „., . I nėra
bmimas,
viltis prieš
gyventi
amžinai
laimėjęs
Kristų,
nes
yra atlikę tokius darbus, kurie nalą, nuo 1920 m. pakeisdamas japonai, vokiečiai per daug pre- nant 1977 m. su 1972 m., Japo-1t tarimuose
Ten
m.
u - pasikeista
- • nuo-1
• ^ gen nuo blogio, žinodami ir tikę-iI Dievas
..,., yra kantrus
, ."įir leidžia
T-i -žmo
i
sllko
r
nebus laiko dulkių paslėpti vardą į "Laivą" ir jį labiau iš-; kių išveža ir nesistengia išlygin- nijaPerpadarė
didžiausią
ūkinęlygipa-įmonėmis
del ūkinio
sustingimo,!
paskutini
penkmetį,
i suktas, sugebėjo
pirmauti
Pasi-. d a m i j k a d k l e k v i e n a s g e r a s <jar^ l gui
Pe
visus
laikus.
Dar
niekas
nusibausti save, bet jis nemar
net nuo šio meto lietuvių.
plėsdamas. Kai "Draugo" dienraš- \ tį prekybos balanso. Abi šalys žangą. Ji vyrauja pramonės ga-1 nedarbo, infliacijos, valstybių fi- fc š i a m e p a s i t a r i m e d a l y v i a i b u
šus
ir neleidžia niekam jo darbų
*
tis dėl redaktorių ir administra- j dalinai teisios
mybos didėjimu, nusmelkia kitas ; n a n s ^ vabrtą pastovumo, betų. 0 n e p a t e n k i n t i . j . C a r t e r i s r e i š . ! ir jo tikėjimo sunaikinti. Tai ir iš
Nekartosime vienuolijos istori- cinio personalo stokos leidėjų
• ( valstybes prekių išvežimu ir p * a > e n ? t a s u k e l t j S i n č u s -. N e s u t a r i " | t e nepa7tenk7nimą dėT Bendrijos
Amerikiečių ir ix>kiečių santykiai
kelia ši ateinančio antradienio
jos, kuri dar tebekuriama. Ta- bendrovei nuolat kėlė neišsprensižymi gana tvirta valiuta. Japo-į m a i buvo užglostyti ir palydėti į š a l i ų n u t a r i m o Bremene rūpintis
šventė, kurioje vėl pakartotomis
čiau pažvelgti į tuos pirmūnus, džiamus rūpesčius, marijonai, y- Fed. Vokietijos kancleris H. nams geriau pavyko infliaciją ap- geromis viltimis.
savo valiutų pastovumu. Kiti pa- tradicijomis ar maldomis garbinkurių auka buvo didesnė, ne- pač kun. Julijonas Kazakas, vė- Schmidtas aštriai puolė ypač ' valdyti už kai kuriuos Europos
Anksčiau buvę ir šis pasitari sitanmo dalyviai nepatenkinti del .
. J v , , .. . .
° . .
v
.
.
,
,
*_»
v
s:me
Svc.
Marijos i dangųi paemigu žmogiškai galima suprasti, liau kun. Pranas Būčys pavaduo prez, J. Carterio meto ūkio poli; j kraštus, pvz. Italiją
mas iš esmės skiriasi nuo 1933 uzsienio prekybos varzvmo uzuo-i
.
,
,
.
.
.
,
.
7
^
. v. . . .
. . i mą. RŠvente kelia ir viltis, nes amtai žvelgti į bendrą lietuvių iš- davo redaktorius ir net tvarky tiką. Vokiečių kancleris dažnai j
m. vasarą Londone įvykusios ūki- mazgos. •į
Europiečiai ir japonai vis! , . , . . , , T^.
•I • - • TAV j - i J I
i zinybe priklauso Dievui ir mums,
MvtoTstoriia lie" pr^kaidrino a- davo administracinius reikalus, j kritikavo JAV energetikos politiEuropoje didžiausią pažangą j n ė s konferencijos kai visais es prikaišiojo
JAV del dolerio ver-!, . K .
T^. .
ZT
f.
,
.
.
v
.
.
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norime su Dievu ir jo akiM r i u s e n i m u s sukūrė pagrin- kad tik lietuviška spauda išsilai-Jką, per didelį amerikiečių ener-jpadare Fed. Vokietija ir * u z - i r n i n i a i s ūkimais klausimais dalv- tes kritimo užsienyje ir inrhaci-; kūne
. , .
.
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v
vaizdoje amžinai
gyventi, su Ma
viai nesutarė ir paruošė kelią II . , . , . , vA
dus, kad naujosios kartos atiduo kytų. Pagaliau arkiv. Cjuigley, lei-į gijos netaupumą, naftos įvežimą i eme antrą vietą
OJ
jos
kilimo
krašte.
'
rija
tardami:
"Štai
aš Viešpaties
fif'Ša'vo auką net laisvam gyve- dejų bendrovės prašomas, tiesiog ir ryšium su naftos įvežimu dole
Trečioji vieta atiteko JAV. To pasauliniam karui.
(Nukelta
į
5
peL)
tarnaitė".
A. Dls.
Kai kurių klausimų sprendimu
nrmūi beprisikelianciai tėvynei ir verste vertė marijonus perimti rio vertės kritimą. Dolerio ver- liau sekė Kanada, Prancūzija,
Šio krašto švietimui, kultūrai, "Draugą", vienintelį katalikų
draugijiniam gyvenimui, spau- lietuvių dienraštį. Arkivyskupui
, knygos Jono ir Petro skirtumai, jei abu kalba vienodai, žmogus, kaip ir visi, — ieškąs amžinumo už pigiausią
dai, krikščioniškam auklėjimui, jie pakluso, 1918 m. tai apsiėmė
kainą.
— kaip autorius?
Kun. Feliksas Kudirka (1870- ir nuo 1919 m. pradžios tą naštą
Štai kodėl tau dygliu ikrito Vergilijus Trumpys!
Mintimis aš kritikuoju visus ir save. Mes, lietu1932) yra Amerikos marijonų tė- tebeneša jau beveik
šešiasKad ir nenorom, tu jį priėmei kaip svečią. Tu jam
J\j£j
viai, tur būt, per daug lyriški, kad nepajėgiam atsi
vas ta pratsme, kad jo administra- dešimt metų.
rodei
išskirtinio dėmesio, kantriai jo klauseisi (nors ir
plėšti nuo savo jausmų, nuo savų pergyvenimų.
ciniais sugebėjimais ir nepapras- ^r , . x .
.
,..
nesutikdamas
daugumoje su jo mintimis), šypsojais,
a r
ALĖ BOTA
Bet
negaliu aš, autorius, būti savo paties kūry
..v
i _.
.
Nepakeičiamas
vienuolijos
nulėpei neapykantą jo savanaudiškumui, vertei ir Aus
bos personažu? — Tada mes vadinam autobiografiniu
ta energija buvo sukurti pagrin- ., , r ,
. . .
.
,,.
Romanai
veikalu. Ir... Ar negaliu rašyt ne autobiografiškai, bet tę, kad ji priimtų, kaip brangų svečią... Gal — kad ta
, .
. ' ,.. .
.
\ . . tikslas buvo švietimas ir aukle- 79
išpūst savo kvapo bent porai ar daugiau knygos hero- ve gyrė, tavo knygą pavadino svaria ir svarbia? O gal
dai vienuolijai augti, tarpti ir ..
,. ^ .
. , . « , .
Aš ilgai stebiu kūdikį, kol bliksteli rašomos į j ų , kurie alsuotų mano gyvenimu ir kurie paliktų ma- tu tikėjaisis jo palankaus atsiliepimo viešumoj? Kada
, ,. v°
T i-iimas lietuvių vaikų, is kurių nonors...
knygos epizodas. Tyliai uždarau virtuvės duris ir nu-j no sielos ženklus?
nesti gerą derlių. Kun. Julijonas ..
«.? j
Ir štai, ko sulaukei, rašytojau! Vergilijus Trum
einu prie popieriais apversto žemo stalelio už savo
Bet kaip gi pasislėpti, broliai, kaip išvengt savo
Kazakas (1886-1960), didelių r e ] ° ? a r u o s t l v ^ s ^ M 0 " ^ i guolio. Nuklota ir sutvarkyta lova virtusi vėl aptriušu nuotraukos personaže, jei ten ir sudedi save?
pys paskelbė ilgą straipsnį rimtame žurnale, peržvelg
,
.•
. ,
organizacijoms, lietuvių spaudai. sia sofa.
Pasiaukojimas. Kuklumas. Didvyriškumas. Humaniš damas kelių paskutinių metų autorius ir jų kūrinius
gabumų nors uždaras ir skrupu- N u
Clarendon
Hills
''Nuostabus ilgesio jausmas, nepastebimas ir jun- kumas. Lipdymas angelo ir velnio į viena, kad panešė- ir... Apie tave jis visiškai pakeitė nuomonę! Be auto
uneas darbininkas, atliko viską, . , 'v
,_ . ,
tamas sielų vibravimas, prailginąs iki begalybės se-|tų į žmogų, gyvą, realų, spalvingą, su tavo paties riaus vardo paminėjo tavo knygą, kuri esanti — nieko
, •,
., ,.
. ,
miestely zemeje jie įkure berniu kundes ir strumpinąs nuobodžio valandas ir savaites.: apčiuoptomis gyvenime gėrio ir blogio briaunomis. ypatingo, netgi su anemiškumo pažymiais... Tą pačią
kas buvo reikalinga naujų kan- ,
, ,,
., _ . Jis "kalbėjo nereikšmingus dalykus, kad tik ilgiau bet kad niekas iš skaitytojų negalėtų pasakyt — tai knygą, kurią prie Austės paruoštos vakarienės, ir prie
1f . OA
,.,
, , . . . Į"
j
,
kams mokyklą, o 1930 m. įkure pabūti; ji — nesvarbiais klausimai pratęsė momentinį tu, autoriau!
Kaip viso to pasiekt? Sustojo ra vizituojančio Vargūno. jis pabrėžtinai gerai įvertino:
didatų auklėjimui, spaudos dari , •• nrL
r
tai, esą, vienas reikšmingiausių prozos veikalų lietuvių
susitikimą. Jų žvilgsniuose nebuvo geidulio, tik pasiil šęs ir mąstau, tik mąstau.
,
. ' . , . , .
net kolegiją Thompsone, Conn., gimas..."
išeivijoj...
Mąstyt lengva? — Lengva. Pasakyt kitam —
bams^ namų organizavimui. Vie,. ? . - . » •
iŠtai, broleli! Še tau ir devintines! Gal jis tau ge
Mečiau pieštuką ir užsigalvojau. Ar tie abstrak lengva? — Labai. Įspaust tas pažiūras kūryboj lengT.. ..
.. . , , pavadindami ją Mananapoliu.
tūs žodžiai svarbūs knygoj? A r jie yra knyginių j va? — Sunku. Jei ir įspausi, knygos veikėjus atribosi r a padarė? Nusmuk dė. išbraukė ir pasirūpino, kad ge
nas važinėjo po parapijas ir skel- r
bė Evangeliją ateiviams, kitas Kiek šios visos darbų sritys at- žmonių kraujas, ar tik mano paties įsiterpimas ir is- j nuo savęs, jei leisi jiems gyvent ir alsuot veikale pa riau neberašytm iš viso. Juk iš anemiko pilnakraujo
SURASTI
INDĖNŲ šiaurėj dų
kalnų džiunglėse,
apie sisakymas? Kuo remiasi literatūrinio žanro statyba ? į tiems, — ar jau bus estetinis kūrinys, vertas dėmesio nebus. Iš anemijos dažniaus išsivysto leukemija ir...
ruošė kelius,
kad Chicagos
nešėšlaite,
lietuvybei
ir krikščionybei
ISTORINIAI
STATINIAI
160 m
aukščiau
jūros lygio.
sukurtas vienuolynas taptų tikru gero,
pasakys
tik istorija.
BetJiirKas tie stulpai, rėmai, tarp kurių jaustųsi pastovu-j ir laiko, sugaišto laiko skaitytojui? Kad ir saviti cha- mirtis.
Ko gi aš noriu? Jam pataikavau (paslėpdamas savo
Bolivijos Nacionalinio
apie 13 ha.
Taiyra
vienas
^ ^ rakteriai, bet banalūs, nuobodūs, matyti ir girdėti
vienuolišku
ir lietuvišku archeo
centru, užima
dabar vienuolijos
kelias
toks j mas ir grožis? Kaip išdrožti, išskaptuoti charakterį,;
logijos
Pietų j kuris būtų ryškus, kelių dimensijų, gyvas, su kūnu ir Krėvėj. Vaižgante, Žemaitėj... Jei kartojasi iš knygos tikruosius jausmus), — jis man pataikavo. Buvom tą
• Reikia instituto
šiuo atvejubendradarbių
tik pažvelgti didžiausių
pat — tarnautiįtvirtinimų
visose šiose srityse
grupė,
vykdydama
kasinėjimus
pastatytas
f įvairius leidinius, liečiančius Amerikoje,
Dievui ir savo
žmonėms,prieš
kolį siela, su savo šventumu ir savo žmogiškom ydom. į knygą, jei nedidina tavo kūrybinio krūvio, tik skai- vakarą abu patenkinti. Džiaugiausi kitą dieną juo at
Iskanvojo
apylinkėje
(300 km
į jų
baltojo
žmogaus
pasirodymą.
Mes, lietuviai rašytojai, pasakojam. Mes palei-; čiai, tik žodžių tvanas, tik skurdžių knygelių krūva...sikratęs; jis išvažiavo ir viską užmiršo. Mano jausmai
lietuvių kūrimosi
Amerikoje
istojėgos leidžia
ar leis.
šiaurę
La Paso),
di
Sumaniai pasinaudodami
riją, irnuo
pamatyti,
kaip surado
buvo sunPr. vie-'
Gr.džiame žodžių srovę. — Savų atsiminimų, džiaugsmų | Tau nieko nepadės vardo paminėjimas, tave tik slėgs buvo asmeniniai; a r jo nuomonė tada buvo objektyvi?
delio senovinių gyventojų stati tovės reljefu, senoviniai statybi-;ir skausmelių; mes prilaistom iš savęs išsunktų ašarų rašytojo titulo nešiojimas, tave smerks akylus kritikas Aš tikėjau, kad — taip. Ar jis veidmainis, ar tik aš—
lengvatikis?..
nio griuvėsius. Tyrinėjimai pa ninkai nutiesė "vandentiekį" ir ir vandens. Mūsų knygų charakteriai išmintingai ir tavo paties mintys.
rodė, kad tai visiškai nežinomos drėkino kanalus (bendras jų il svarsto mūsų pačių, autorių, žodžiais; sąmojai — auIr... Tu gi esi žmogus. Almi, — kartoju sau pa
indėnų kultūros įtvirtinimai.
gis 3 km) į laukus dirbtinėse; toriaus gyvenime surinkti ir išskaityti juokai. čiam. Tu silpnas, egotistas, svajotojas; tu ambicingas
( B u s daugiau)
"Citadelė stovi rytiniame An- terasose.
j m | Kur tų charakterių mintys? Ku jų dialogų ryšys? Kur ir kaltės neieškąs pirma savy, o paskui kituose. Tu—

VAKARIEČIŲ ŪKINIAI PASITARIMAI

•S^keveidi

DRAUGAS, Šeštadienis, 1978 m. rugpiūčio men. 12*d. niam štabui sudainavo keletą IŠNUOMOJAMA — FOB B E N T
dainų. Tautinių šokių mokyto
jos Sigos Lenkauskaitės grupė pa
IŠNUOM. 3 kambarių butas viešoko "Mikitą". O tada sekė sma nam asmeniui, Skambant
argūs, bet kartu ir liūdni paskuti ba 247-18M
HELP WANTED — VYRAI
R E A L E S TATE
R E A L ESTAT £
niai Šokiai.
ssK^s^sssMClsfe^
4 kambarių
2-me aukite, Marąuette Parke. Ap
Namo
66 ir Homan. Tinka didelei Seimai.
S butai, t
2 po 5
šildymas ir karstas vanduo. Suaugu
4
miegamų namas labai geram stovy.
kamb.
(3
mieg.).
51-ma už Kedzie..
Sekmadienio rytą laikraštėlio siems, be vaikų.
T
t
„_
Tik $82.500.00.
Įrengtas rūsys. 2 mas. garažas. $40,000.
SkamMm tel. 4344637
redaktorė Dalia Staniškienė išda
MOrtais. S butai. Naujai atremon
59 ir Talman. 5 kam mūr. Beismen*- ^^4 | H ts***-i*
lino visų laukiamą laikraštėlį
ISNUOM. Brigbton Pke. 4 kamba- tuoti. Vieną tuo] galima užimti tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas.
Brighton Parke.
"Didvyrių pėdomis". Cia sutil rių butas.
$37,900.
*
72-ra ir Camphffl 1 Vi aukšto nau
8809 S. TuUey Ave. Liuksusine 3po apie 40 puslapių gražios kūry
Skambint 523-7153
jesnis mflr. namas. 3 mieg. {rengtas jų miegamų rezidencija. "Cathedral"
automodve
bos ir meniškų iliustracijų. Sto
To
rūsys. Labai svarus. $65,000.00.
•
lubos. iy2 vonios, 2 Vi mas garažas. Good pay with fuD co. benefits:
f i • *•£
6
kambarių
buto
savininkas
ieško
vyklautojai
rašė
apie
save,
Dievą,
. i
« /
• * r?jf
12-ra ir Rutherford. Liuksus 5%
Paid holidays * vacations. 100%
.
Lietuvą, užsiėmimus, svajones, partnerio. Teisi naudotis visu butu. kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. šoninis įvažiavimas. $71,500.
Life Insurance.
88
k
Rockwe0L
2-jų
butų
po
5
kamb.
*
'
"gi
pald Medkad
"rancb". $69,500.00.
draugystę, didvyrius, raketas bei
SKAMBINT — 925-7750
medinis
namas.
Pilnas
rūsys.
2
mas.
Free
Coffee.
*
19% akro žemes netoli Burlington, garažas. 2emi taksai $26,900
ateitį. Taip pat yra įdėti visų sto
» <.-.
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
*
AMROO ARMATUKE
vyklautojų adresai tai galės vykti
88 ir RockweIL 3-jų butų mūr. 6
N O R I
P I R K T I
$25,000.00.
OOMPANY
Būsimieji ateitininkai "Dainavoje" pajėgę prisipratinti laukines žąsis didelis susirašinėjimas.
48 b? Kolio. 8 kamb. roed. namas. kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
Ieškau pirkti senus medinius baldus Maži taksai. Daug vietos. $36.500.00. tas rūmas. 3 atskiri gildymai. Naujas 729 N. Harvard, Villa Park, II
Liepos 30 d. saulė leidosi vaka
2 maS. garažas. Tik $45,000.
ruos lyg kažko nuliūdus, Daina gamintus prieš lfSO m.: Komoda*, Š I M A I T I S
R E A L T Y 45 b* Talman. 2-jų butų medinis —
Te*. 3784146 (Chg.)
5 ir 4 kamb. Tik $26,500.
va atrodė prislėgta, o Spyglys jau stalus, kedro skrynia* kėdes, t. t ,
Insurance
—
Income
Tax
48 ir Artesian. 2-jų butų medinis
tėsi apleistas. Atsirado netikėta ir "Orientai" kilimą, u i prieinamas
832-8240 (Suburbs)
Geros
pajamos. Garažas. $26,900.
312-891-3334
nelaukta tyla ir matėsi, kad ši ma
2951 W. 63rdSt.. 436-7878
(Atkelta i š 2 psL)
Kiekvienam stovyklautojui bu žoji Lietuva gailėjosi savo jauniau
BENCH MECHAMIC
Jei galvojate
vo
kuo
džiaugtis.
Rankdarbių
sių,
entuziastiškiausių
ir
labiau
dėjo maišytis dangus su žeme ir
For lighting fixture mfr. Able to
Lietuviai savininkai Marąuette
i rk s iu
PARDUOT, NUOMOT AR
read blueprints — familiar with
Pke. parduoda 2-jų aukštų naujes
LIETUVIŠKŲ MEDALIU
vėl visi grįžom i saugiausią vie mokytoja Valentina Černiauskie siai gamtą mylinčių draugų, ku
APDRAUST
punch presses — union shop — all
nį namą ir nori pirkti didesnį su
Telef. — 434-8852
tą — koridorių. Neilgai bešėlo nė ir keramikos mokytoja Marytė rie vėl sugrįš į savo mėgiamą sto
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis f benefits.
Gaižutienė
daug
savo
laisvo
laiko
pajamomis,
Marąuette
Parke
arba
vyklavietę
sekančią
vasarą.
žiaurioji gamta ir galų gale juo
netoliese Tel. 476-3803
CALL MR. KOCH — 277-2121
do dangaus pyktis pasibaigė. Lyg atidavė padėdamos stovyklauto
D
£
M
£
S
1
0
]anina
Čikotienė
joms
užbaigti
savo
darbelius.
Per
71 ir Richmond savininkas par
Nojaus laivo gyventojai po ilgojo
stovyklos
uždarymą
V.
Černiaus
duoda
1>2 aukšto mūrinį namą.
lietaus su džiaugsmu atidarėme
4243 W. 63rd Street
TeL — 776-2191
kienė
įteikė
specialius
pažymėji
E
L
E
K
T
R
O
S
duris ir pasipylėm laukan.
KAS
PER
DAUG
For retail store. £xpex. premus už gražų darbą rankdarbiuo
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Tel. — 767-0600
Dėl nesuspėtų uždaryti langų se trims stovyklautojams — Da
Turiu Chicago* miesto leidimą.
— NESVEIKA
ferred. Inąuire at:
Dirbu Ir uimieaty. Dirbu greitai, g a  D « greito ir patogaus
73 ir Western Ave. — 4 kambarių
kai kurių stovyklautojų mieg nai Valaitytei, Povilui Snarskiui
rantuotai ir sąžiningai.
prašome
Viduržemio jūros karštuose
(2 mieg.) naujesnis mūr. namas. 3124 W. U l t h S t , Chicago
maišiai tapo neprašytai išskalbti. ir Tomui Čikotui.
4514 S. Talman Ave. 927-3559
2-jų
mašinų garažas.
Skambint
turizmas
padaro
nemaža
žalos
Todėl buvo išdalintos šiltos ant
KLAUDIJUS PUMPUTIS
savininkui
778-8645
VILIUI HOFFMANUI
gamtai. Statistiniai duomenys
klodės ir gerai pasiruošta šaltai
Užbaigiamasis vakaras
VYBAI IR HOTEEYS
Telef. — 767-0600
rodo,
kad
Europoje
kasmet
iš
Geras muro namas — 26 metų.
nakčiai. Mergaičių vyriausia va
TAISO
Budraitis Realty
5 kamb. (3 mieg.). Namas kaip CAFETERU HELP—FULL TIME
Paskutinio vakaro programą ste 800 milijonų žmonių išvyksta į
dovė. Regina Šilgalienė kelis kar
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
naujas.
Prie 72-os ir California.
bėjo
ne
tik
stovyklautojai,
bet
ir
turistines
keliones,
i
š
jų
apie
4243
West
63rd
Street
tus kėlėsi tą naktj apklostyti savo
MASINAS, ŠALDYTUVUS
We have immediate openings for
daugelis svečių. Dramos būrelis, 200 milijonų keliauja j užsienį,
BROKERIS P. 2UMBAKIS
mažąsias stovyklautojas.
Kreiptis į Hermaną DeckJ
cooks, kkchen help, casbier, utility
TEL. PR 8-6916
vadovaujamas M. Gimiuvienės, o 70 milijonų žmonių ilsisi prie
Tei. S85-SS24 po 5 v. • .
persons, for all 3 shifts. Good startSekantį vakarą trys teisėjos nuotaikingai suvaidino "Daržovių Viduržemio jūros.. Todėl kažKalba lietuviškai
ing
salary. No eacper. necessary.
*^-jų botų po 6 kambarių geltonų
sprendė komandų sceninius gabu gegužinę". Muzikos mokytojo Vi- kad ramias, gražias pakrantes
Apply in Person
plytų namas. Uždari porčiai. 2-jų
mus.Geriausiai pasirodė 'žali" tai' do Neverausko paruoštas or nūdien užtvindo žmonių minios, iiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiimii A real deal. Mušt sell by Sept. 1 maš. garažas. Marąuette Parke. H O VV A R D J O H N S O N
tas jiems padėjo pakilti nuo pas kestrėlis susidedantis iš Audriaus automobiliai, motorinės valtys.
H INS DALE O ASI S
63 acre farm, all tillable, 20 stan- Arti VVestern Ave. Tel. 863-0898
VIZITINIŲ KORTELIŲ
kutinės į ketvirtą vietą. Sudėjus Polikaičio (klarnetas), Dariaus Čia dieną ir naktį nenutyla
55th St. & Tri-State Totnvay
chion cow barn, Lge machine shed
REIKALU
visus taškus, sportavimo ir pasi
Hinsdale, Illinois
tranzistorių triukšmas. Pakran
& oar gar., 3-4 bedrm. brk. home.
rodymų, laimėtojais tapo "balti"
tės nusėtos šiukšlėmis, kurias
Great hunting & fishing area. 50
*
Antrą vietą užsipelnė "oranži
miles north of Greenbay, Wisc., 15
puola musės ir kiti vabzdžiai.
niai" ir trečią — "geltoni". Spor
_ , . -_.
. ._,-.
,
Vizitinių kortelių naudojimas yra miles south of Marinette, VVisc..
JAY-VEE FINIilIIlIG
to vadovė Saulė PalubinskieModernus 15 metų mftro
Kad turistų antplūdžio prob- graf^ paprotys Biznieriai jas pia- Askmg $58,500 or best offer. Pvt.
nė visus šiuos sportininkus bei ki
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
Bensenville, Illinois
lema i š tikrųjų yra rimta, rodo čiai naudoja Bet tinka ir visų luomr
patalpos.
Daug
priedų.
Marąuette
Par
tus laimėjusius pirmas, antras ir
Tai.
—
345-5852
Graikijos pavyzdys. Į šią šalį t i atstovams turėti gražias vfeike. AukSta kokybe. $50,000.00.
Tel. 766-4a57 - 766-7722
trečias vietas apdovanojo specia
kasmet atvyksta keturi milijo- * * * *****»•
4 vienetų mūru ir garažas. Mar
liais kaspinais per stovyklos už
nai turistų, o 1980 metais at-l Kreipkitės į "Draugo" adminisąuette Parke. Naujas gazu Šildymas.
HELP WANTED — MOTERYS
darymą.
MABQUETTE PARK
vyks net aštuoni milijonai, kuo- Į traciją visais panašiais reikalais.
Našle atiduoda už $38.800.
ne tiek pat, kiek yra Graikijoje jįjį** patenkinti mūsų patamavi- 1% aukšto mūras. 22 metų, 7 kamb. Grąžas platus sklypas ir garažas
Paskutini
šeštadienį
vyko
gyventojų.
(3 mieg.) 2 vonios. Tinkamas gimi Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
"Paskutinė vakarienė". Išpuoš
Turizmo antplūdžiui, pasak ""»'»niimmiimminiHHmnilimimiii ningai šeimai. įruoštas rūsys. Gara
Typing, filing, and gen'l oiffice
toje valgykloje prie gražiai pa
žas. Arti 72 ir Kedzie Padarykite
stebėtojų, turi būti užkirstas
dutiea for 3 man offke. Hours
pasiūlymą.
dengtų stalų susėdo stovyklau
PUSMEČIUI
kelias. Kiekvienas kraštas turi
to euit.
tojai, o stovyklos kapelionas laikė
$103.00 Chicagoje
įsileisti ne daugiau kaip 10-20
BUTŲ NUOMAVIMAS
2625 West 7lst Street
Rainis
Valiūnas
iš
Vokietijos
gro
Šv. Mišias.
Namų pirkimai — Pardavimas
turistų kiekvienam šimtui savo
7000 W. North Ave. — 287-2223
#77.00
ja gitara talentų vakaro progra
Valdymai
Tel.
737-7200
ar
737-8534
gyventojų.
Parodėlė
mos metu Dainavoje
Reikalinga moteris prižiūrėti se
Draudimai — Income Taz
Cicero) e
Viduržemio jūrą, mokslininkų
LIUKSI^Kl 6 BUTU
nyvo amžiaus moterį. 24 vai. per
Notartatat
—
Vertimai
(10/20/5/UM)
Baltųjų rūmų
salėje vyko
Nuotr. R. Musonytės nuomone, reika saugoti ne tik
RIDGEMONI SQUAKE
savaitę. Skambint po 9 vai. vak.
rankdarbių ir keramikos parodė
Pensininkams auto apdrauda
3 2 1-9165
nuo pramonės, bet ir nuo "tu
APARTMENTINIAI
NAMAI
lė. Dvi savaites vaikai smarkiai Polikaičio (trimitas), Ramintos ristinės" taršos.
Amžius
62
iki
80
m.
Mšk.
miiiiiiiiiimiiiNiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimūi
liuksas • batų namai su butu
J.
B A C E V I Č I U S
d'>bo šiose klasėse ir jų gražiais Pemkutės (vamzdelis) ir Mariaus
savininkui
rezultatais tikrai buvo galima Gražulio (cello), palinksmino
J. BACEVIčroS — 778-M33 &455 S. Kedzie Ave. — 778-2233
— Tiktai kvailys vandens gylį
numeriais.
pasidžiaugti. Ant stalų matėsi klausytojus dviem
'Tace brick" tvirtas mūras. Pil
6455 So Kedzie Avenoe
nas rūsys su apšildomom grindim
puodukai, ąsočiai, smėlyje dary Taip pat Vido paruošti jaunieji bando abiem kojom.
ir vonia. Visi pilnai Įrengti su "apAfrikiečių patarlė
tos žvakės, medžio drožiniai, alu- vadovai ir vėliau prisidėjus vyresMISOELLANEOCS'
pbances" įskaitant ir indams plauti Gefaring Hali, an outreach program
minijaus ir vario paveikslai, tirp
mašiną. Pikiai {rengtas skalbimui sponsored by St. Joseph Hospital, ofdyto stiklo figūros, paveiksliukai
ilIlIlIlIHlllKllllllllllllllllllllllllllllllllllllll kamb.
fers comprehensive medical care and
iš aksomu aptrauktos vielos, išsiu
help to meet tbe emotional needs of
Nuo sienos iki sienos kilimai.
vinėtos ant kaniavos pagalvėlės;
Galima pasirinkti pilnai "improved" the single pregnant women 18 years
and older. It is our answer to abortion.
pagal Bargello metodą, pelėdos iš
sklypą.
(Town of Lake)
KILIMUS IR BALDUS
13 BOSTONO IR NEW YORKO
We
are seeking a very special mdimazgų ir įvairiausių raštų ke
Plauname ir vaškuojame
Potvynio kontrolės projektas, pir vidual for a Live-In Housemotfaer to
Dažo namus i i lanko ir i i vi
ramikos plytelių išdirbiniai.
mas Cook Counry rajone.
visų rūsių grindi*.
supervise this facility. Relevant work
Dar yra vietų šių metų grupėse:
daus. Darbas garantuotas
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 Pageidaujant galima gauti paskolą. experience as well as a sincere comnritment to the right te* life are sigmiimiiuiiHHiHumiiiumiHiiHiiimimii
RŪGS. 22 d.— $845.00 (su vadove p. Rudziuniene)
iiimiiiiHiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiiii
Atdara kiekvieną dieną
nificant factors in candidate selectkm.
imiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Skambinti 927-9107
lt v. r. Dd 7 v. v.
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Excellent salary ard housing are avail{••Irią prekių pasirinkimas nettraaGRUODŽIO 22 d. — $1045.00 (dviejų savaičių)
jciai
i
i
misą
sandeUo.
able.
Apply:
ir kitas kraštus
10541i Street & Ma jor Ave.
Grupės aplankys Vilnių, Kauną ir Trakus. Prie šių grupių
COSMOS
PABCELS
EXFRES8
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave.
(2 blokai į vak. už Central)
• ant, — S p.m
galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ su
SIUNTINIAI Į LIETUVA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiniiimnniiiniiiiiiiii
Chkago, m. 606S2, telef. 927-5980
SSSS
S.
Halsted
St..
Cblcaipo.
m
.
SOSOS
papildomu mokesčiu New York'e.
or ealk
Skambint
2501 w . enh st.. chioasx>. m. sesss
mtmiiiiiimiiiiimiiiiiiimiiiiiimimiiiiii
Telef.: S25-2737 — 254-5320
wMajsx — 5 PJB.
422-2565 arba 725-5550
KEIJONfiS Į LIETUVA 1979 M. PRASIDEDA BALAND. 11 D.
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens
Vytautas Valantinaa
(IIHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIII1HIIII1UIIIIIIIIIIHI1I'
Šildytuvų specialistai. Virtuves ir
975-391 I
REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR
vonios kabinetai. Keramikos ir k t llllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll įiiiiimiimiimimiitiiiimiiimmuitiiiiH
plytelės. Glass blocks.
Sinkos
TRANS-ATLANTIC TRAVBL SERVICE, INC.
ST. JOSEPH HOSPITAL
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiniiiiimiB
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
2NI N. Lake Sbore Dr.
393 West Broadway, P. O. Box 116
arba po 5 vai. vakaro.
Apdraustas perkraus tymas
(The corner of Oakdale
S£R£NAS perkrausto baldus ir
SERAPINAS
—
6M-2M0
South
Boston,
Ma.
02127,
Ttt.
(617
>
268-8764
& Lake Shore Dr.)
Įvairių atstumų
daiktus. Ir i i toli miesto lei
timiiimmiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiitmi kitus
An Rrjual Opportunity Emptoyer
iiNiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiitnniiiiiiffmiminir dimai ir pilna apdrauda.
tstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albtot Riidiiumeaė
Tel. 376-1882 arba 376-59%
Tel. — WA 5-8063
innimiiiniiiiiiimiiiiiiiinminiiinnnni[
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimimmiiiiiii
Nejudomo Turto Bendrovė
iiiiiiiiiiftimiiiiiimmiiimiiiiuiiiiiiiimii
Banaičio
Prices are based on doubie occupancy and are subject to changes
luiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiuiimiiiiiiiii Patarnauja nuosavybią pirkime ir PROOOS — OPPORTUNITIES
iiiimmiiiimimmmiiimiiiimiiiimiim
and or Government approval.
pardavime
M. A. Š I M K U S
PACKAGE EX PRESS AGE.NCY
Kreiptis į
NOTARY PI BI.IC
MARIJA NOREIBTENĖ
t veiksmų opera
rVCOME T A X SKRVTCF,
DANG1T3LĘ VALENTINAS
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
4291 So. Maplearsed, teL 254-745*
Dainuoja Cbicagoe Lietuvių Operos
I/*bal pAgrkifMijainoft geros rūStm
Taip pat daromi VERTIMAI.
Lkensed Sales Associate
One of the finest bakeries' in McKinchoras. Dana Stankaityt*. Marga
prfk«"« M*tetM t* Europos ftuidčlh).
OIMINTV iikvl«timai. pildomi
Tel.
325-8600
arba
920-16«T7
rita
Momkienė.
Aldona
Stempuiie.
ley area with spacious sevea room
aets w. et st.. chtc»co. ni. so«29.
PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir
jiiiiiiiKiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiimiiimiiiin apartment. Mušt be sold because of
nė, Stasys Baras, (koja simfoni
T E U — WA 5-2787
kltoki* blankai
tilllillllilillMlIlllllllliiliiilIliiiiiiiliilllini:
nis orkestras. Diriguoja Aleksand- iinnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiHiiiiiiiii
illness. Excellent corner 2-story brk.
rasKudiūnas.
IIIlMinilllllllllllllllllllllllllIlUIMIIIIIIMIII
Biznieriams apsimoka skelbtis building. See and negotiate.
Puiki dovana. Albumas. 3 ploki- \0% — s e % — SO% picten mokfertutr
dienraštyje "Drauge".
persiuntimu $15.55 g t o * l 5 J * 1 , ^
teies. Ksina suu penhmtimu
Spalvoto* ir Paprastos. Radijai
ras
Kuciūnaa
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
FRANK
ZAP0LIS
Pardavimas ir Taisymas
Uisakymus siųsti: DRATJOAS
SSOSH Wea« Mtta Straet
4545 West 6Srd SU
Chioaco. miaoto
M I GL I N A S TV
M M . O A 4-S« 54
2349 W. 69tk St., tel. 776-1488
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CLASSIFIED
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GUIDE

LATHE MAN
GENI. FACTORY
WORKERS

lt
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•

IŠ A T E I T I N I N K Ų G Y V E N I M O

Budraitis Realty Go.

HARDWARE CLERK

WISOONSIN

Rimta Namu
Pardavimas

SUK SCREENER

GIRL FRIDAY

Valdis Real Estate

REALTY

LIVE-IN
HOUSEMOTHER

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
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Perskaitę "Draugį", duokite kitiems pasiskaityt.
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i
kardinolu apaštališkoje delegatūroje 1969 metais ir papasako
ti tada buvusiam arkivyskupui
" dto°% fpriei savo vardines, j ku buvo ministeris pulk. Kazys B a u m apie Sovietų okupuotoje
savaite prie* gimtadienį (1900. | Škirpa. J. Rajeckas ėjo pa- Lietuvoje lietuvių katalikų prie
VII. 31), sunkios vėžio ligos ir 3iuntinybės patarėjo pareigas. spaudą ir persekiojimus tėvy
dvasinių išgyvenimų iškankinta, Sovietams okupavus Lietuvą, nėje.
mirė a. a. Ona Kajeckienė - Vi- 1940 m. jie persikėlė į WashingLaidotuvių namuose gausiai
burytė. Jos netekimas giliu liū toną. čia Lietuvos atstovu bu susirinkusieji atėjo atsisveikinti
desiu prislėgė Washingtono lie vo ministeris Povilas Žadeikin. a. a. Onos Kajeckienės. Rožinį
tuvius, sūnų Gabrielių ir jo Sei Jam mirus, 1951 m., J. Kajec- sukalbėjo kun. dr. Tomas Žiū
mą, ypač kad tik trys savaitės kas ėjo Lietuvos atstovo parei raitis.
Gedulingos
pamaldos
tavo praėjusios, kai palaidojo- gas charge d'affaire titulu. Ra įvyko Sv. Mato katedroje, jas
me jos vyrą, buvusį Lietuvos jeckai palaikė
artimus ryšius laikė Rajeckų sūnaus Gabrie
atstovą a, a. Juozą Kajecką.
su daugeliu svetimtaučių bei liaus jaunystės draugai kunigai,
Ona Kajeckienė gimė, mokėsi aukštų pareigūnų.
O. Kajec- asistuojant kun. T. žiūraičiui.
Stasys Lozoraitis ir kun. V. Šarka tariasi lietuvių studijų dienose 11
ir jaunystės dienas praleido kienė palaikė glaudžius drau Nulydėjus į kapus buvo užberta
Freisinge,
Vokietijoje
Nuotr. Ugnės Kazokaitės
Vflnmje.
Buvo gffi patriotė, gingus santykius su buvusiu ant jos karsto iš Vilniaus atvež
tvirto budo, griežtai besilaikan Valstybės departamento sekre t o s žemės žiupsnelis, o nuo
ti savo principų, tačiau grakš toriaus Rusk žmona.
karsto nuimta Lietuvos vėliava nius Ginčauskas, sekr. pareigas Papildyta valdyba nutarė taip i
čiu lengvu humoru mokėdavo
buvo įteikta jų anūkei, kuri yra perėmė jaunesniosios
kartos pat pastudijuoti apie vieno ren-Į
Bene paskutinį kartą prieš
nuskaidrinti nuotaiką, prakal
panaši į jaunystėje buvusią Oną atstovas R. Baleckaitis, o iždi ginio šiais sukaktuviniais me
binti svetimtautį,
primindama susirgimą a. a. O. Kajeckienė Viburytę. Be galo liūdna buvo ninko S. Jasaitis. Pasiskirsčiu tais suruošimą.
turėjo progą išnaudoti
savo
savo tėvynę.
padėtį ir pasveikinti aukštą dva- matyti raudančią anūkėlę, pri- si pareigomis, valdyba nutarė
Mielai ji pasidalindavo savo sininką. Tai buvo 1976 metais. sispaudusią prie savęs Lietuvos atlikti visų savo apylinkėj jai
priklausančius uždavinius
ir j Kokia nauda iš geros galvos,,
gyvenimo atjriminlmalfl Ji ma Buvęs arkivyskupas Baum, pa- trispalvę.
vykdyti Vid. Vakarų apygardos j jeigu kojos jos nepaneštų?
Gražina Krivickienė
tė Vilnių dar prieš I pasaulinį keltas kardinolu, laikė iškilminir
krašto valdybų parėdymus. Į
Žydų patarlė
karą, carų valdomą. Jautė len- gas Mišias Sv. Mato katedroje.
kų diskriminaciją lietuviams ir Kitų dignitorių ir diplomatų tarnepaprastą džiaugsmą, kai Lie-'pe į šias pamaldas \ buvo patuvos taryba 1918. H. 16 dieną!kviesti Lietuvos atstovas J. Kapaskelbė
atstatomą Lietuvos jeckas ir O. Kajeckienė. P o paA. t A.
nepriklausomybę ir vėl niūrias maldų įvykusiame priėmime ei- East Chicago, Ind.
dienas, lietuvių persekiojimą, lėje priėjusi pasveikinti kardiJONAS SARNACKIS-ETERLING
LB VEIKIA
T^fmlrams 'Vilnių okupavus 1920 nolo, Kajeckienė pasakė, kad jį
m., ji persikėlė į Rauną. Su sveikinanti savo ir visų laisva
Rugpiūčio 8 d. LB E a s t ChiGyveno Holy Family Villa, Lemont, Hiinois.
džiaugsmu ir išdidumu prisime me pasaulyje esančių lietuvių cagos, Ind., apylinkės valdybos
Mirė 1978 m. rugpiūčio 9 d., sulaukęs 76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Petravičių ūkyje, Alytaus apskrityje. Ameri
na pirmąją savo tarnybą Lietu vardu. Kardinolas Baum paste penktadienio posėdyje Br. Gin-:
koje
išgyveno 23 metus.
vos pasiuntinybėje Berlyne. Ten bėjo, kad ją yra pažinęs anks- čausko bute papildyta valdyba
Pasiliko
dideliame nuliūdime sesuo Felicija, brolis Stasys Sarjai teko dirbti s u pirmaisiais i čiau, pasakė, kad "lietuviai man s u dviem kooptuotais L B na
nackis, pusseserė Elena Kolosovienė su šeima ir kiti giminės,
Lietuvos diplomatais: Viktoru yra arti prie širdies". Rajec riais
pasiskirstė
pareigomis
draugai ir pažįstami.
Gailium, Stasiu Lozoraičiu, Juo kai turėjo progą susipažinti su t a i p : pirmininku pasiliko BroKūnas- bus pašarvotas sekmadienį 3:00 vai. popiet Mažeikoszu Urbški.
Evans koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.

NETEKOME A. A. ONOS KAJECKIENES

Mūsų kolonijose

-,

Pasitraukusi iš tarnybos, stu
dijavo Prancūzijoje, Montpellier, administraciją ir ekonomi
ką, be to, įsigijo prancūzų kal
bos mokytojos teises. Baigu
si studijas grįžo į Lietuvą ir
kurį laiką nuo 1928 m. dirbo
Užsienių reikalų ministerijoje,
čia susipažino ir ištekėjo už
ministerijos pareigūno Juozo
Rajecko. Gana daug laiko jiems
teko gyventi užsienyje. Ten
dainai tekdavo susitikti ir ben
drauti su kitų tautų pareigū
nais ir ambasadoriais. Malo
niausi i i tų laikų prisiminimai
buvo jiems gyvenant 4 metus
T«nfldone.
Ypatingai neišdildo
mą įspūdį palikes karalienės
Elzbietos I priėmimas Garden
Party. Ten karalienei ją pri
statė lietuvių kurnės Gielgud,
pravedės iškilmingą priėmimą.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 14 d. iš koplyčios 10
vai. ryto busatlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Mielam bičiuliui

A. t A. Z I G M U I

DAILIDKAI

išėjus į amžinybę, žmoną VALENTINĄ, dukras
VILIJjg MARKŪNIINI ir SAULĖN* WENGER, žen
tus ir kitus artimuosius giliai užjaučiame ir
kartu liūdime.
Aldona ir Elegijus Kaminskai
Saulė Ir Donatas Šatai

(Atkelta ii 3 psl.)
Pažadų tesėjimas

:

Infliacija kelia susirūpinimą
visiems kraštams, išskyrus Fed.
Vokietiją. Visos valstybės paža
dėjo rūpintis skirtingais būdais
infliaciją apkarpyti
Vokiečiai
vargu sparčiai skatins ūkinį kili
os,, nes jis susietas su infliacijos
didėjimu.
Pramonės gamybos didėjimas
priklauso nuo darbininkų skai
čiaus, darbo našumo ir naujo ka
pitalo įdėjimo. Šiuos klausimus
tinkamai pajėgė išspręsti tik ka
rą pralaimėję kraštai, sparčiai
skatinę išvežimą. Japonija ir Fed.
Vokietija, neturinčios savo žalia
vų, pasižymėjo nepaprasta išve
žimo sparta.
Plieno, laivų statybos, teksti
lės, chemijos ir elektronikos sri
tyje sulaukta ryškių varžybų, pa
lietusių JAV kai kurias įmones,
turėjusias gamybą siaurinti ir dar
bininkus atleisti. Tai didina ne
darbą.
Dolerio vertės kritimas liečia
ne tik JAV, bet ir kitus kraštus,
štai kodėl kiti pramonės kraštai
skatino Washingtoną susirūpin
ti dolerio vertės pastovumu.
Pasitarimuose Bonnoje tik pa
sikeista nuomonėmis, pasižadėta
svarbiausius ūkinius
reikalus
spręsti. Pažadų tesėjimas priklau
sys ne tik nuo vyriausybių, bet ir
parlamentų nuovokos, jų geros
valios. Gerai, kad yra nors ir ne
labai patikimas perkūnsargis.

m^mmIS^SMMHM•••••••

Laidotuvių direkt. Evans ir Sūnūs — Tetef. 737-8600.

Brangiam tėveliui

A. t A. PIJUI ADOMAVIČIUI Lietuvoj mirus, mūsų mielą klasės draugę IRENJį GINTAUTIENC f
ir jos ŠEIMĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu ]*:
liūdime.
Z
Rūta Butniene, Aldona Sobieskieni f
Janina žygtenė

Mielam

A. t A. ANTANUI BANIONIUI mirus,
jo žmoną BRONĘ, dukrą U1Ą JUZĖNAS, žen
tą IGNĄ, anūkus VIDĄ ir LISĄ ir vvisus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Marija ir Juozas Linartai
Jūrate ir inž. Jaunuiis-Juozas Linartai

E U D EI K I S
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
T e l e f o n a s — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH YVESTERN AVE.
>

T r y s Moderniškos Koplyčios
M a š i n o m s Vieta

Mielam bičiuliui

/

T e l . 737-8600
T e l . 737-8601

Mūsų

J*"/VC'fc\>

Nuo 1939 m. jie gyveno Ber
lyne. Lietuvos atstovu tuo lai-

ŪKINIAI PASIT ABIMAI

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdęs: BROLIS

DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. rugpiūčio mėn. 12 d.

ZIGMUI
RAMUTEI
PALIULYTEI
per anksti išėjusiai Namo, tėvelius Ai
bini ir Kazį Paliulius, sesute ir artimuo
sius seseriškai užjaučiame ir dalinamės \ų
liūdesiu.

mirus,
jo žmonai VALENTINAI, dukroms VILIJAI ir
SAULĖNAI, jų šeimoms, BROLIUI bei SESERIMS
Lietuvoje ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią
užuojautą.
Alfonsas ir Stefanija Burokai
Kazys ir Elena Karveliai
Antanas ir Laima Luneckai
Mykolas ir Zina Morkūnai
Bronius ir Praurime Murinai
Vanda Sruogiene
Liudvikas ir Laima Šmulkščiai
Juozas ir Felicija Urbeliai

Lietuviu Skaučių Seserija

S?

METŲ

M I R T I E S

A. A.
DAILIDKAI

S I K A K T I S

A . f A.
TALLAT-KELPŠA

JONAS

Buvo gimnazistas, areštuotas komunistų ir pasodin
tas į Tauragės kalėjimą, karui kilus, 1941 m. birželio
22 d. nuo bombos kalėjime žuvo. Palaidotas Tauragės
apskrityje, Laukuvos valsčiuje.
Sv. Mišios už jo sielą b u s atnašaujamos Sv. Kry
žiaus bažnyčioje, Chicagoje, 1978 m. rugpiūčio 14 dieną,
7:45 vai. ryto.
Mykolas Puškarskis

Mielam bičiuliui

A. t A. ZIGMU! DAILIDKAI minis,
nuoširdžią užuojautą reiikiame jo žmonai VALEN
TINAI, dukroms VILIJAI ir SAULENUI įu - — broliui bei seserims Lietuvoje ir artimiesiems.
Dr. Kazio Griniaus Fondo Valdyba

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2 5 3 3 We = » 71 St., C h i c a g o
1 4 1 0 S o . 50th A v „ Cicero
T e l . 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI"

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.
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ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE?

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 6«th STREET
Tel. REpublic 7-1213
1 !02« Southvvest Highvvay. Palos Hills, 111.
Tel. 974-4410

neužmirškite aplankyti DRAUGO.

Atvykę J

PETRAS BIELIŪNAS
Amerikos lietuviai labai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje bevelk
kiekvienas turi giminių.
Būdami Chicagoje, aplankykite jūsų gerąfl draugą — dienrašti
DRAUGĄ, kur galima pasirinkti knygų ii didžiausio Amerikos rinkinio.
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite
{ rankas, peržiūrėsite ir įsitikinsite, ar norite pirkti.
Be to, galėsite pasirinkti kokj dalykėli ii Oa eaanClų rankdarbių ar
keramikos" Pasirinkimai tikrai didelis.
Ailll—1 DRAUGAS, «MS 1
E TCMMM LU

Street,

4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
331« SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-3*

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HAl STED STREET

Tel. YArds 7-lfl 1

UL

HM.
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VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th A ve.. CICERO. II l

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

Tel. Olympic 2-1003
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DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. rugpiūčio mėn. 12 d
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X Rašytojai Aloyzas Baronas
ir Anatolijus Kairys ir muz. Alonuo 1864 ligi 1904 metų, su
J. A. VALSTYBĖSE
' yzas Jurgutis šiandien vakare
versdamas kaltę carinės Rusi
— Juozas Laužka, Algirdas jos administracijai. Kartu nu
••
Dainavoje atliks meninę proLandsbergis ir Stasys Lūšys rodo, kad rusų caro priemo
į gramą literatūros ir muzikos
kalbės
simpoziume tema: "žmo nėms nepritarė apšviestieji rusų
vakare Liet. Fronto bičiulių
gaus
teisių
gynėjų teismai Lie sluoksniai, mokslininkai. Atski
stovyklą užbaigiant.
tuvoje ir mūsų uždaviniai jų ruose skyriuose iškelia bandy
X Kun. Timotiejus J. Mockaiakivaizdoje". Simpoziumas vyks mus legalizuoti
uždraustąją
X žurn. Zigmas Umbražū- tis, kilęs iš Palos Hffls. EI.,
rugpiūčio
16
d.
ateitininkų
sen
spaudą, pavienių asmenų ir
nas, artimas "Draugo" bendra rugpiūčio 15 d. Baker, Ore.,
draugių vasaros stovyklos metu
valstiečių prašymus leisti lietu
darbis, sugrįžo iš ilgos kelionės vyskupo Th. J. Conolly bus
Kennebunkporte.
po Tolimuosius Rytus. Aplan- j įšventintas kunigu Pendleton,
viams spaudą. Trumpai aprašo
— žydų ir katalikų aktyvis mos A. Maciejausko, P. Višins
kęs keletą Azijos kraštų, Japo-įOre., mieste. Pirmąsias iškiltų — ščaranskio, Ginzburgo ir kio ir kitos bylos, kiek užsime
nijoje prisijungė prie amerikie-; mingas šv. Mišias jis laikys
Petkaus — teismai parodo, kad nama apie knygnešius, užsieny
čių ekskursijos ir iš ten nuvy-1 Sacred Heart par. bažnyčioje
Sovietų Sąjungoje teismai yra je leidžiamą lietuviškąją spau
ko j kom. Kiniją, kur lankėsi j Palos Hills, UI., kur ir dabar
paklusnūs krašto valdovams". dą. Pabaigoje nurodomos prie
Pekine, Shanhajuje, Nankinge, I gyvena jo tėvai
Taip
rašo "New York Times" žastys, kurios privertė leisti
Cantone ir kt. Taip pat buvo i x Faustina Mackevičienė, Chicagos jūros šauliai kultūrinės savaitės Union Pier, Mich. met?u, išsirikiavę (matosi tik dalis) prie savo
Nuotr. P. Maletos VII. 29 d. viename laiške, ku lietuviškąją spaudą. Rašydamas
nuvykęs ir prie didžiosios kinų i įvairių organizacijų uoli ir ener- vėliavų
rį pasirašo dešimt Seaton Hali šį veikalą, autorius pasinaudojo
sienos. Kelionę po Kiniją už-; ginga veikėja, buvo paėmusi į
universiteto
dekanų ir departa dar neskelbta medžiaga, esan
baigė Hong Konge. Parsivežė "Draugo" banketą visą stalą —
mentų vadovų, šiuo kolektyvi čia Lietuvos, Latvijos, Rusijos
daug įvairių ir įdomių įspūdžių, j dešimt bilietų ir jau visus išplaniu
laišku profesoriai kreipiasi
kuriais žada pasidalinti ir su tino. Banketas "Draugo" spauarchyvuose.
į
Sovietų
vyriausybę,
prašydami
"Draugo" skaitytojais.
į dai pagerinti bus rugsėjo 16 d.
kys Lietuvos gen. konsule Juzė Į tauto Didž. šaulių rinktinės
KORP. FRATERNITAS
duoti laisvę "žydams, katali
— Vilniaus sporto rūmuose
!
Daužvardienė.
I pirm. V. Išganaičio mintis šauLJTHUANICA
PATRIA
X Bronius Kviklys, vienas iš Jaunimo centro salėje. Organikams lietuviams ir kitiems Sov. gastroliavo amerikiečių ledo ba
Meninę dalį atliks solistė Prau-1 bskosios ideologijos reikalais ir
JUBILIEJUS
"Draugo" redaktorių, išvyko zacijos tikisi bankete ne tik paSąjungos žmonėms".
Laiškas letas "Holiday on Ice", kuriame
rimė
Ragienė ir Fausto Strolios j aPie šaulišką drausmę. Gen. T.
trim savaitėm atostogų. Į dar- sigėrėti menine programa, bet; Gydytojų ir dantų gydytojų
baigiamas tokiu kreipimusi: j yra, sutelktas nemažas būrys
styginio ansamblio narių dalis. Daukanto jūrų saulių kuopos "Mes kviečiame visus tokio pa- j dailiojo čiuožimo čempijonų bei
bą grįš rugsėjo 5 dieną.
j ir savo tarpe draugiškai pa-! korporacija "Fraternitas LithuPobūvy dalyvaus korporaci- P*™- E. Vengianskas pademonX Petras Spetyla, Lietuvos
tendrautj.
| a n i c a . p a tria
ties nusistatymo vyrus ir mo prizininkų net iš septyniolikos
X Ona Gradinsldenė ir SaJo-;3 d c h i c a g o i t m t ^ J ^ X \ i » nariai su svečiais, vyrija f ™ « ™ pagamintus spalvoKrikščionių demokratų uolus
teris kelti tuo reikalu savo bal pasaulio šalių. Žiūrovams labiau
"Plieno' atstovai ir korporaci-1 *** garsinius filmus iš Chica- są, kad būtų stiprinama visą šiai patiko baleto numeriai "Di
veikėjas ir buvęs pirmininkas,, ^
J
*
Endri
Jonienė
koordinuoja
-~£
„ r ^
~w
„j. n ų v l s u o t m i suvažiavimą, nu., r s H ., flt<rf/ww: L>i i n g o s jūrų šaulių veiklos, 1977
JOS
atStOVai
;nų
visuotinį
suvažiavimą,
Putnamo
seselių remejų rengia- n i n t 7 0 m e t ų korporacijos įkū.. . G a 3 0 S
*** TO'Ltu kultūrinės stovyklos ir Sv. pasaulįi rapimanti kova dėl teisin- džiosios rungtynės", "Beždžio
m
as
lietų
įvyks™?fns madų ir meno paro- Timo s u k a k t į .
svečiai.
, „ , _ „ * \ Kazimiero kapinių 75 metų su- i S»™°
laisvės".
paėmėį "Draugo"
visą staląbanketą,
— dešimt
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ki meninė programa.
, bendradarbis, parėmė savo dien
kanto
jūrų
šaulių
kuopos
Jūros
Ogesnio
pokalbio
metu buvo paraštį 9 dol. auka Dėkojame. racijos pietūs, Holiday Inn, Ce-1 c iškai kas vasarą Union Pier,
X BALFo metinis XIX sei
lebrity Restaurant (7353 South ^ c h . , ^
Chlcagos, Ocerojdienos ir kultūrinės stovyklos; J j £ v o ^ v ^ 7 e ^ ' JAV suomių Prekybos rūmai
mas šaukiamas spalio 28—29
Cicero Ave.). 3 vaL p. p. - i r Detroito Uetuviškos jūriškai dalyviams bei svečiams bendras ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ , Chicagos miesto valdybai padokorporacijos narių visuotinis sauliškos šeimos narių metinis! pobūvis - pasmnksmmimas, ku- i ^ n e s specirmius jsipareigop v a n o j o g^^ — ^ kaiią
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- X Kazys Daugėla iš Bedfor• susirinkimas. 6 vai. vak. Lietu- sąskrydis, Jūros diena vadinanų. Pradedant programą, gau— »«»» metais išleistas Pa- ^
V a M g dalyvaus Venecijos
do, N. H., sutiko su savo dar
vių Tautiniuose namuose (6422 mas.
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susirinkusius
sveikino
Gem
vergtų
tautų
savaites
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±
bais dalyvauti šių metų Lietu
j S. Kedzie Ave.), įvyks sukak-; šiais metais Jūros dieną, kuri T. Daukanto jūrų šaulių kuopos, mo komiteto leidinys, minėda-:
vTFTVaim
I>A« W R A
vių foto parodoje, kaip Garbės
| tu vinis pobūvis, į kurį atsilan- įvyko liepos 29—30 d., teko pirmininkas E. Vengianskas.[mas su juo bendradarbiavu- » V I L I « A M O m
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svečias. Septintoji metinė Lie- \
|
j rengti bei organizuoti Chicagos Meninėje programoje dainavo I šias organizacijas, mini ir JAV Į Trejus metus užtrukusios
tuvių foto menininkų išeivijoje
Gen.
jūrų šaulių
Kalino vaizdai V. Krėvės ^
" D J "T.' Daukanto
^ ^
Pastudijavus sąrašą, j pastangos baigėsi laimėjimu.
paroda vyks lapkričio 3—12
kūriniuose bus perduodami akt. sijungė ir centro valdyba, pa kaitė, jai akordeonu pritarė j . j pasigendama kitų lietuvių ir į Vietnamo karo veteranas David
dienomis Čiurlionio galerijoje.
A. Brinkos Lietuvio sodybos vesdama Chicagos Vytauto Di š. A. Markauskas. Veikė baras, pabaltiečių organizacijų, nes Gerzevske susilaukė savo žmoPaštu negavusieji parodos daly-!
pažmonyje, šį sekmadienį nuo džiojo rinktinei organizuoti s ą - ; ^ © pravestas vertingų laime Pavergtųjų tautų savaitė suda nos vientnamietės Nguyen Thi
viams taisyklių, prašomi kreip-,
12 vai. po pietų. A. Šidagio dai jungos kultūrinę stovyklą, kvie- jimų paskirstymas, svečiai vai- ro puikią galimybe pristatyti No su dviemis posūniais ir sūtis pas Romą Bartušką, % Lie- Į
nos.
A Kevėžos eilės. Svei čiant ir kitų vietovių šaulių da šinosi skaniais valgiais. So- Lietuvos bylą. Washingtone numi, kurio jis dar nebuvo
tuvių foto archyvas. 2345 W. į •n
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maistas.
Visi laukiami.
linius dalyvauti Taip vienu ir kiams grojo Ą Stelmoko or- vykusiame centrinio komiteto 1 matęs. Gerzevske gyvena Chi56th St., Chicago, UI. 60636.1
seminare JAV LB atstovavo 1 cagos priemiesty Oak Parke.
x Petras Indreika, dipl. eko- t u o p a č i u m e t u ' U n i o n pįer, kestras.
Telef. 471-0250.
. nomistas,
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- ^* " J J J T T : .
° įr
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prisiminti a. a Joną savo mal-!
U ^ ^ KazokaitėsJ x F e B k s a s Mackevičius, anks-J šeštadienį, liepos 29 d. rytą ^ ^
M į^" g - ' ^ ^ m ^ ^ soje Lietuvoje kasmet vidutiniš
Didžiulis negrų paradas, žy
kai žūsta nemažiau kaip 3000
(pr.) j x Dr. Romualdas Povilaitis' čiau čikagiškis, dabar gyvenąs programa buvo pradėta iškil- j
dose.
giuojant
pirmaujantiems jų va8
stirnų jauniklių, 1400 kiškių, d
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vainilni np>5ini vvkrt sunaikinama daug kurapkų, lau ams, rugpiūčio 12 d. 10 vai
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Mcbigano
ežero p a k i t ę s
įvyks Chicagoje nuo 39 gatvės
20 d., sekmadienį, 12 vai. rengia! b u s ^ r y t a s * nigsėjo 7 d. į bar. atnaujindamas prenumera- ^ v i š k ą iškėlė šauluu,XAV^ ^
^ ^ kinių ančių, perinčių paukščių ir King Drive ir Washingtono
^ . ^ ' . ^ . į
ją^vusmTdėl Lietuvos laisvės lizdų. Ieškoma priemonių minė Parką, kur bus jų gegužinė.
paskutinę šių metų šaunią ge Būtino reikalo atveju skambinti; tą, atsiuntė 9 dol. auką. Labai * * dr. R. Podwikai tel. 582^5780. j ačiū.
invokaciją «
iureivius oa- tų gyvių žudymą sumažinti
: Prunskis sukalbėjo
gužinę — pikniką savo gražiuo
ATOMINĖ JĖGAINĖ
— "Nelegalioji lietuvių spau
(sk.). ! x Juzė Rastas, Burtonsville, >
pirniininkas K. M U k o v a i t t o . ^ S f į
rjSSuTltou
se Antioch laukuose. Bus gar
io
Gen
T
{ rytus nuo Gary miesto pra
MD aukoio 9 dolerius Nuo- * * * ^AUdarymo iškilmių f ™ - - Daukanto jurų da kapitalizmo laikotarpiu (ligi
daus maisto, gerų gėrimų, tur
X Apžiūrėkite, šeštadienį nuo MXJ., auKojo y aoierms. wuoJ . I , „ , « I „«,-^^,„«fi šaulių kuopos nariams N. Mar- 1904 m.)". Šiuo pavadinimu dėta statyba naujos atominės
tingas laimės šulinys, graži mu 12 iki 6 vai. vak. arba sekma
širdžiai dėkojame.
rikiuotėje dalyvavo uniformuoti,
«*
»^L
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m "Mokslo" leidykla Vilniuje nese jėgainės.
zika, šaudymo turnyras ir ki dienį 10 v. r. iki 4 vai. p. p. j
ir
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Y T-r5,,w K»«.II™« rinom **&»*
^ u g jų neunlformuo^ ^ - Kovojant su niai išleido žinomo istoriko V.
I -VIJOS KANDIDATAI
tos prašmatnybės. Visi malo Gražus 4 kamb. mūr. namas ant:
x Lrsulė Karalius, Ocero,
. . V * w i w 4 r t ^ A « šėlstančiomis ežero bangomis, Merkio parašytą 176 puslapių
niai kviečiami dalyvauti. Nesi
Ulinois AFL-CIO unija jau
m., aukojo 7 dolerius. Ačiū.
, $» * ™ ™ « ^ ^ ^
- ^ ! įspūdingai
nuleistas
vaini-! iatormę «tudi ją. Stropiai paPagerbus buvo
mirusius,
vasarvie0
tov
gailėsite atvykę . Autobus. į ge užimti. 7216 S. Albany
viešai
pasisakė, kad ji rinki
x S. aukojo
Stankevičius.
Toronto,
f^
^ visiems° pritariant,
^ ^ ! |tės
įas rajone
H l e r a šaulių gretoms išsi- ruoštoje ir gerai dokumentuotomeratą,
7 dolerius.
Ačiū. kuriuos,
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gužinę išeis šia tvarka: iš Marmuose rems Ch. Percy ir W.
j. š. I. Petrauskienė.
.
Šimaitis
Realty A—
to?T*
^! 436-7878. Kanadoje, pratęsdamas prenu- ,įgiedojo
"
«
'
- * •
ųnette Parko nuo "Paramos'*
Scott. respublikonus, ir M. Ba(sk.).
— 11:80 v. r.; iš Cicero nuo šv.
kalį, demokratą, kandidatuojan
X Ieškoma kompanionė motp- cas Rantesis, Tomas Venclova mo prieš piet buvo kun. j / m a s — sių rengimų uzaarymas. | raidėmis draudimo priežastis tį į gubernatorius.
Antano bažnyčios — 12 vai.
Ba9
.ir kt. nagrinės žydų-lietuvių Prunskio skaidrėmis paįvairinta į ° perskaityta priimta re(pr.). n s prižiūrėti mvahdą senuką, j ^ y j ^ i r t ^ t y m mnx^
hetuviškos vienybes
paskaita
i e S i b i r o £ m t i n i u a . ' zohucija
reikala
darbo. Skambint
N e m o - ' t y m u g i š e i v i j o j e Santaros-švie- Po pietų vyko dr K Pantie^ i^d^sy 1 * 8 ^ ^ pir- jyenčiant sėkmingos veiklos 15
x Irenos Veleckytės Baleto Jokio
karnai sunkaus
kambarys.
sos suvažiavime rugsėjo 7-10 niaus paskaita sveikatos reika- j mininko K. Milkovaičio baigia- j ^ ^ gukaktį, ir 3979 metais. Advokatas JONAS GIBAITIS
n* Piano Studijos rudens sezo 787-0403 arba 636-3232. (sk).
d.d. Tabor Farm, Sodus, Mich,lais — apie vėžį ir rūkymo I™8*18 ž o d i s
Vėliavas nulei- Detroito jūrų šaulių "Švyturio"
6247 So. Kedsie A venų*
nas prasideda š. m. rugsėjo 5 d.,
džiant
darniai
skambėjo
Lietu- kuopai rengiant Jūros dieną,
x Akiniai siuntimui į Lietu
(pr.) j kenksmingumą. Girdėjome Vyantradienį. Pradedančių ir pa
TsL _ 776-3599
vos himno garsai. Tno buvo už- Union Pier, Mich., susitikti,
vą.
Kreipkitės
į
V.
Karoeaitę.
žengusių mokinių registracija
Chicago, HBnois 60629
daryta 1978 metų L6S kulturiTuo buvo baigtas metinis
jau vyksta. Suinteresuoti tėve Optical Studio, 7051 S. Washtenė stovykla.
Chicagos, Detroito ir Cicero ju Darbo vai. nuo 9 ika 7 vai. vak
liai prašomi skambinti 254-4012 naw Ave.. Chicago, Dl. 60629.
Išleidžiant j namus is Detroi rų saulių dalinių sąskrydis
Seštad. 9 vai. iki 1 vai d.
(sk.)
po 5:00 vaJ. vak. Studijos ad Tel. 778-6768.
to atvykusius "Švyturio" jūrų Union Pier, Mich.
J. S.
resas: 2541 West 45th Place,
saulių kuopos seses ir brolius,
X MIAMI BUACH, FLORI
Chicago, m. Brighton Parke,
Petrausko salėje buvo susirinkę
DA, Jazbučiu Motelyje, 8910
(sk.). Collins Ave., žemos vasaros kai
Chicagos, Cicero ir Detroito jū
rų šauliai kukliems atsisveiki
nos iki gruodžio mėn. 15 d.
Antanas Bnbs>s
nimo pietums, kuriuos paruošė
nHiiiiiHimiiiiiimiiiimie! Dviems asmenims savaite nuo
Chicagos
Gen.
T.
Daukanto
ju
• $"0 00. Skambinti vakarais tel.
9m r irfJinilC
I-ji dalis. Knygoje 10 skyrių. Naujojo Testamento:
rų saulių kuopos moterų vado
J rAoHIUNo
!|(S05) 865-2678. Okeanas ir
Bendrija ir jos savimonė, jos lopiys istorijoje. Senojo Tesvei A. Aniulienei vadovaujant.
pliažas čia pat
(sk.)
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros
Šių pietų užkandžių metu trum
diJdami ir vaikam*
Bendrija, Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai.
X NAMAMS PIRKTI PApą žodį tarė L6S pirm. K. Milrūbu krautuve
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintis.
-! Į SKOLOS duodamos mažais mė.
kovaitis, Detroito "Švyturio" j .
Samprata, Dievo tautos samprata.
i. kuopos pirm. A. Šukys ir Gen.
& Kttfzie Avi. j nesiiusia įmokėjimaig ir prieiT. Daukanto j . i. kuopos pirm.
Eį namais nuoiimčiaas.
Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
Ttl. 436-4184
E. Vengianskas. Sutarta vėl
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $890. Užsakymus
Į Mutual Pederal Savings, 2212
•
rugsėjo
23
d.
Chicagoje
Gen.
T.
siusti: DRAUGAS. 4545 W. 6*rd Str., Chicago, TL 60629.
West Cerm&k Road
Te'rfjSol. Elena Blandytė, akomponuojant V Vasyliūnui. dainuoja Europos
Daukanto
jūrų
Saulių
kuopai
(•k.) j lietuvių studijų dienų koncerte
Nuotr. Ugnės Karoluutėa
*
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