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Katalikai pasauly
Žmonija ištroškusi laisvės
Bonna. — Niekad žmonija ne
buvo taip ištroškusi laisvės, kaip
dabartiniais laikais. Tačiau šian
dien laisvė tegali būti apsaugo
ta tiktai pripažinus, jog ji kyla
iš paties Dievo, jog ji yra pa
ties Dievo žmogui duota dova
na ir remiasi krikščioniškomis
vertybėmis. Kas paneigia laisvės
dieviškąją kilmę, tam nėra kitos
išeities, kaip sutikti su tuo, kad
laisvė yra pasmerkta žūti. Taip
rašo Vakarų Vokietijos vyskupai
Bonnoje paskelbtame" pareiškime
apie terorizmą ir jo priežastis.
Tarp svarbiausiųjų veiksnių, ga
linčių įtvirtinti laisvę šiuolaiki
nėje žmonių bendruomenėje, la
bai svarbų
vaidmenį atlieka
krikščioniškoji šeima, Kristaus
Evangelijos dvasioje auklėdama
jaunąsias kartas-
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VIETNAMO NAUJA
DRAMA

LIETUVIŲ ATSTOVAS
PREZ. CARTERIO KONFERENCIJOJ
Įteikta išsami studija apie Chicagos Marąuette Parką

Hanoi. — Čia prieš dešimt kos visuomenė dar neužmiršo kadienų buvo pradėti Kinijos ir ro žaizdų ir klausia kodėl JAV
Washingtonas. — PLB valdy lusios problemos, lietuvių tauri- Į
Vietnamo pasitarimai dėl bėglių turi remti kraštą, kuris žudė
bos vicepirmininkas Saulius Kup nes grupės darbai ir pastangos
iš Vietnamo į Kiniją. Buvo pa Amerikos jaunimą. JAV kongre
išlaikyti
tautinį
charakterį
bei
rys praėjusį trečiadienį, rugpiūsiektas susitarimas, kad tie bėg sas, patvirtinęs 7 feil. dol. sumą
čio 16 d., dalyvavo JAV preziden tautinę kultūrą ir papročius, tau
liai, susigrūdę prie sienos, norį užsienio pagalbai, atmetė 60
to J. Carterio sukviestoje konfe tybių radijo programų sunkumai
išvykti į Kiniją, bus grąžinti į mil. dol. paskolą Vietnamui. Kai
ir
kt.
Prezidento
štabui
buvo
rencijoje Baltuosiuose rūmuose,
savo namus Vietname. Kinija kurie prez. Carterio patarėjai tei
įteikta
lietuvių
Ethnic
Cornmuatstovaudamas Lietuvių bendruo
kaltina Vietnamą, kad kinų kil gia, kad pradėjus su Vietnamu
menei. Konferencijoje dalyvavo nity Services vardu paruošta iš
mės žmonės buvo iš Vietnamo geresnius santykius, bus įsimaišy
Viena iš prez. Carterio sp;
prezidentas Carteris, HUD sekre sami studija apie Marąuette Par
rencijų
išvaryti.
Bėglių iš Vietnamp bu ta į Kinijos-Sovietų reikalus. San
ke.
torė Patricia Harris, prezidento
vo
daugiau
šimto tūkstančių, bet tykių užmezgimas su Vietnamu,
Naujoji PLB valdyba ir jos vi
štabo nariai Anne Wexler, Vinuo
liepos
12 d. Kinija pradėjo gali patenkinti Maskvą, bet su
cky Mangiardo ir kiti pareigū cepirmininkas Saulius Kuprys
nebeįsileisti. Įvairiais kitais reika pykdyti Kiniją.
nai. Jie pateikė prezidento pa kvietimą dalyvauti prezidento J.
lais pasitarimai vyksta toliau.
skelbtus naujus nurodymus ir Carterio kviestoje konferencijoje
Kongr. Montgomery
mano,
planus, kaip norima padėti JAV gavo per JAV LB krašto valdy
Iš Jungt. Am. Valst. į Vietnamą kad santykių pagerėjimas įgalins
didmiesčių gyventojams išlaikyti bos vicepirmininką Rimą Česonį
Hanoi ir Saigon miestus išvyko surasti dingusius Vietname ame
savo gyvenamus rajonus ir tuo ir pirmininką Algimantą Gečį.
kongr. G. V. Montgomery iš Mi- rikiečius ir išleisti į Ameriką
sumažinti kėlimasi į priemiesčius.
ssissippi
ir kiti septyni kongreso vietnamietes moteris ir vaikus
Syracuse, N.Y. — Lietuvos Vy Vakare buvo bendra vakarienė
Prezidento paskelbtais įstatymais
čių sąjungos 62-rasis seimas ofi dėjo antros dienos sesija, kurio nariai. Jie bus svečiai Vietnamo pas savo vyrus ir tėvus, buvu
galėtų pasinaudoti lietuvių ap
Kroatai teroristai
cialiai pradėtas rugpiūčio 17 d. je pirmiausia buvo svarstomi ar- užs. reik. ministerio Phan Hpen. sius JAV karius. Kartu su Mont
gyventos vietovės kaip Marąuette
šv. Mišiomis, kiv. Jurgio Matulaičio palaimin Kaip žinome, JAV kongresas nu gomery ir kitais senatoriais yra ir
Parkas.
Chicago je pasidavė koncelebracinėmis
kurias Šv. Stepono bažnyčioje lai tuoju paskelbimo bylos reikalai balsavo neduoti Vietnamu! rei kongr. John Murtha (D.-Ps),
Po konferencijos Saulius Kup
kalingos paskolos ir ši kelionė kuris buvo du kartus Vietname
kė kun. prof. A. Jurgelaitis, kun. ir galimumai prie jos prisidėti.
Chicaga.
—
Du
kroatų
teroris
rys padėkojo prezidento štabo
yra dar vienas Vietnamo dramoj sužeistas. Tai pirma Amerikos de
K. Pugevičius, prel. J. NeverausSeime dalyvauja 115 delegatų, tarpsnis.
legacija po karo į Saigoną. Vietpareigūnams už Viktoro Petkaus tai, kurie laikė daugiau dešimt kas ir vietinės vyčių kuopos dva
reikalo kėlimą bei jo paminėji valandų įkaitais V. Vokietijos 6 sios vadas kun. Gartka. Po bend turinčių teisę balsuoti, iš 30
Kinija buvo didžiausia Vietna- namo užs. reik. min. Phan Hen
kuopų ir 34 svečiai. Iš praneši
•v •
-vi •
t
i
* _ _ ?1 .
. _•
mą per prezidento spaudos kon asmenis, pasidavė. Jie grasindami
rų pietų buvo pradėtos seimo se mų paaiškėjo, kad Lietuvos Vyčiai mo remeja, kai Amerika kovojo išsireiškė, kad Amerika turi pa
ferenciją. Apie valandą truku ginklais ir sprogmenimis reikala
dėti Vietnamui atsistatyti ir kol
sijos.
šiuo metu turi 2,674 narius, ne- Veitname, dabar Vietnamas ko
siame pokalbyje buvo palieti vo, kad būtų paleistas iš kalėji
voja su 'komunistine Kambodija, nepadės, tai kalba apie dingusius
Į prezidiumą buvo pakviesti c u; t .,_ f ,•
• •
įvairūs lietuviams rūpimi klausi mo Vakarų Vokietijoj kalėjime . •* • J
.• • • • i T skaitant aunųjų ir mažameč u o taip pat Pekinas daro ekonomi karius ir kitus amerikiečių rei
vadovauti pirmininku La- ka
V Q „J:J„ + , ;
i- *. ,.
.
mai, kaip Marąuette Parke iški- laikomas kroatų vienas vadų seimui
T
• •* *T
v i
A ndiaatų } vyčius. Šiandien sei nį spaudimą Vietnamui. Vietna kalus negali būti pradėta. JAV
Stjepan Bilandzic, 39 m. Bijo rry Janonis iš New Yorko, A. mas tęsiamas 'toliau.
mo vadovai staiga pasijuto rei sekr. Vance išreiškė, kad toks
ma, kad jis nebūtų grąžinamas Miner, Aldona Ryan, Teresė Strokalingi su JAV santykių užmez Vietnamo viceministerio teigi
lienė,
prof.
J.
Stukas
kun.
K.
Pu
į
Jugoslaviją
ir
iškeistas
su
ten
Delegacija iš okup.
gimo. Trečioji pasaulio savo didu mas nebuvo oficialus, o pasaky
Izraelis kuriasi
suimtais Vakarų Vokietijos tero gevičius ir kt. Sehdą* žodžiu svei
mu komunistinė valstybė staiga tas privačiai. Prez. Carteris dar
Lietuvos popiežiaus ristais. V. Vokietijos konsulato, kino ses. Margarita Bareikaitė Tel Aviv. — Izraelis dedikavo pasijuto reikalinga JAV pagalbos, nepadarė sprendimo santykių su
104 S. Michigan Ave., šeši as Putnamo seselių vienuolijos var dvi sodybas kairiajame Jordano kai dėl įtakos Vietname pradė Vietnamu reikalu, tačiau mano
laidotuvėse
menys išliko nenukentėję. Vienas du, M. Rudienė Baifo, kun. J. krante, taip vis labiau tose ara jo varžytis Kinija ir Sov. Rusija. ma, kad santykių sunormavimui
Kard. Sebastiano Baggio, 65 m.,
marijonų
Šventosios Vyskupų kongregacijos
teroristų Bozo Kelava, 35 m., bu Dambrauskas, MIC,
bų žemėse įsikurdamas. Žydai Pastaroji nori įsitvirtinti milita- jis yra palankus.
Roma,
—
Italijos
laikraščiai
galva. Jis minimas taip pat, kaip
vo iš San Francisco, o Mile Kod- J vienuolijos, Alg. Gečys JAV Lie aiškinasi, kad įsikūrimas jau bu riškai, įskaitant ir radaro instalia
praneša, kad iš ok. Lietuvos at zonana, 32 m., iš Chicagos. Abu tuvių Bendruomenės vardu. Bu
Vietnamo ekonomija, nepaivienas kandidatų į popiežius
vyko į popiežiaus Pauliaus VI lai buvo tos srities mėgėjai, ne pro vo perskaityti sveikinimai raštu. vo nuspręstas sausio mėnesį. Esą, cijas Canranh Bay vietovėje.
ant didelių sukrėtimų, rodanti
šis įvykis nėra politinis, nes jau
Tačiau santykių su Vietnamu pakilimo žnklų. Kilimo periodas
dotuves vysk. Juozas Matulaitis- fesionalai, abiejų laukia bausmės. ir pasilinksminimas.
"Karkime naują Europą"
seniai
buvo
nutarta
čia
kurtis.
JAV
neskuba gerinti, nes Ameri- prasidėjo 1976 m. Per pastaruo
-Labukas,
vysk.
Romualdas Sprogmenys, kuriais jie grasino
Rugpiūčio 18 d. 10 vai. prasiKašgerlautem, V. Vokietija. —
Krikščiūnas ir kun. Jonas Žemai
sius trejetą metų 2 milijonai ak
išsprogdinti pastatą, buvo netik
įvyko Kolpingo vardo vokiečių
tis, taip pat vienintelės Maskvo
rų dirbamos žemės buvo nuva
•katalikų darbininkų sąjūdžio me je esančios Šv. Ludviko katalikų ri.
Skurdziu skaičius
lyta, tačiau ištikę sausros kraš
tinis suvažiavimas, kurio darbų bažnyčios rektorius kun. Stasys
to
ekonomijai sudavė didelį smū
B aiionu keliaus apie
mažėjęs
pagrindinė tema buvo "Visi drau Mažeika. Su jais kartu atvyko iš
gį. Krašte ne daug pakilo mėsos
ge kurkime naują Europą". Apaš ok. Latvijos vysk. Valerionas Zonprodukcija, bet pagauta daugiau
pasaulį
Washingtonas. —Pasauly ne
taliŠkasis r.uncijus Bonnoje ar daks ir kun. Izidorius Upenieks.
žuvų, viso 620,000 tonų. Net 35
turte gyvenančių skaičius mažė
kivyskupas Del Mestri, kalbėda Taip pat pamini, kad atvyko Le
Evreux, Prancūzija. — Trys
proc. pakilo medžio apdirbimo
mas suvažiavimo dalyviams, pa ningrado metropolitas Nikode amerikiečiai, perskridę Atlantą jąs, tačiau dar vis tiek apie 600
produkcija.
Ekonominiam gyveniragino katalikus savo gyvenamo mas, kuris atstovauja Maskvos balionu ir nusileidę kviečių lau mil. gyventojų eina miegoti ne
! mui kiek atsigaunant, Skyla nau
je ir daibo aplinkoje konkrečiai patriarchui popiežiaus laidotuvė ke, buvo tūkstančių prancūzų valgę. Apie tai skelbia Pasaulio
ji
politiniai
reikalai, kai
''ūdyti Bažnyčios socialinį moks se, bet prie jo delegacijos, kak) entuziastingai sutikti. Visas šis banko prez. Robert McNamara.
tenka
pasirinkti
vieną
iš buvusių
lą, ypač padedant jaunimui at rašoma, priskirta ir Lietuvos ir entuziazmas priminė amerikiečio Pasaulio bankas paruošė projek
dviejų draugų, Kiniją ir Sov. Rulikti krikščionybės keliamus už Latvijos delegacijos. Laikraštis pa lakūno Lindbergo Atlanto pers- tą, kurį įvykdžius, apie 2000-sius
i
siją. O tai verčia ieškoti naujų
davinius šeimoje, darbovietėse ir mini, kad Lietuva yra katalikiš kridimą prieš 50 metų. Prez. Car metus ne vienas iš penkių, bet
draugų
net buvusių priešų tarpe.
apskritai visoje socialinėje veik kas kraštas, Latvija taip pat žy teris pasveikino vyrus telegrama vienas iš 10 eis gulti nevalgęs.
Tačiau tai padaryti nebus leng
loje.
mia dalimi katalikiškas.
ir pakvietė juos apsilankyti į Bal
va, nes tuo metu pasaulyje jau
Be to, spėjama, kad ši delega tuosius rūmus. Minia draskė ba bus ne 4 bil. gyventojų, bet 5.9
Prez. Carteris
cija greičiausia pasiliks Romoje lioną suvenyrams, mynė derlių, VL, nes kai kuriose valstybėse
Izraelio gyventojai kuriasi užgrobtose arabų žemėse
už
kurį,
pasak
baliono
įgulos
na
Etiopija giriasi
į iki naujo popiežiaus išrinkimo ir
šeimos turi po septynis ir dau
aktualiais kkustmais
rio Andersons reikės užmokėti.
gal net iki jo vainikavimo.
giau vaikų. Jeigu sulėtėtų ekono
kimejimais
Prancūzijos valdžia baliono vy
minis augimas, kova su skurdu
Washingtonas. — Pres. Carte
TV
apte
Ryti£
E^rop^
rus Anderson, Abruzzo ir Newsavaime sulėtėtų. Amerikos eks
Roma. — Etiopijos vyriausybė
ris
savo 36-]oj spaudos konferen
man apdovanos
atsižymėjimo
porto
vienas
trečdalis
eina
į
at-į
skelbia, kad ii Eritrėjoj iš sukicijoj
pasiaiškino kodėl jis vetavo
— WLS tetevizijo* medaliais. I Ameriką jie nemo
silikusias
šalis.
'ėlių atsiimsianti Kerers miestą. stotis, tankias 7, rugpjūčio 20,
— 'Komunistine Kinija siekia šmeižimu, kuri perdavė vieną te 37 bii. doi. gynybos projektą, nes
kamai bus grąžinti Concorde lėk
Eritrėjai Išlaisvinimo frontas, ku sekmadienį, 12 vai. dieną, "Of
esą jis susilpnintų Amerikos gypasikeitimo studentais su Ameri-• riamą disidento prisipažinimą,
tuvu. Nusileidę vyrai helikopte
Mb€ rašytojas
ris šiuo metu valdo miestą, sa Cabbage and Kings" programo
ka. JAV valstybės departamen- į — Kanadoj autobusas, gabe- į nybą. Tai esą ne pinigų reikalas,
riu buvo nugabenti į Le Bourget
kosi m-'esto neatiduos. Išlaisvini je turės pasikalbėjimą, kntr bas
tas
skelbia, kad tiksliai studentų} nęs 36 vaikus ir 7 vadovus, sli-1 bet reikalas, kaip tuos pinigus
miestą, kur nusileido ir LindberNew Yorkas. — Rašytojas Ja
me fronto vadovybė skelbia, kad aptarta žmogaus teisių padėtis
Carteris
pasisakė
skaičius ir programa dar ner? džiame kelyje išėjo iš kontrolės sunaudoti.
kautynėse dėl kelio į Karen mies Rytų Europoj. Kalbės ukrai- ghas ir iš ten mašinomis nuga mes Cozzens mirė New Yorke, aptarta.
prieš
labai
išlaidingo
laivo
sta
ir apsivertė. Nelaimėje žuvo 3
tą jie nukovė 700 etiopų. Sukilė įnietis J. Kulas, latvis Rev. Vars- benti į Paryžių, JAV ambasados sulaukęs 74 m. Jo viena knyga
tybą, kuris kainuotų 2 bil. dol.
— Jungtinių Tautų saugumo vaflcai ir keli sužeisti.
rezidenciją, kur juos sutiko jų apie
antrąjį
pasaulinį karą
liai kovoja už laisvą Eritrėją,
Per 16 mėnesių tai jau penktas
—
Kinijos
komunistų
galva
berga, lenkas adv. K. Lukoma- žmonos ir kur jie davė spaudai "Guard of honor", 1949 m. bu taryba rugpiūčio 17 d. rekomen
buvusią Italijos koloniją, kurią
ki. Svarstyboms vadovaus H. pasikalbėjimą.
Sakėsi skrigią vo laimėjusi Pulitzer premiją. davo Saklomaonų salas priimti į Hua Kuo-feng, vizituojąs Rumu prez. Carterio veto. Prez. Cateris
1950 jungtinės Tautos pavedė
Schoalman.
Jis taip pat buvo parašęs ir ki Jungtines Tautas, kaip savaran niją, susitiko ir Sov. Rusijos am paklaustas apie prekyba su So
balionu apie pasaulį.
Etiopijai.
tų gerai perkamų knygų, buvo kišką valstybę. Tai būtų jau basadorių Droždenko ir su juo vietų Rusiją, pareiškė, kad drau
pasisveikinęs tuoj nusigręžė. Tai dimas priklausys nuo to, kiek tos
150-tas JT narys.
laimėjęs ir kitų atžymėjimų.
— Amerikoj asmeninės žmo įvyko prieš Hua kalbą, kurioj prekės pėdės Sovietų Rusijos ap
S.T. KALENDCHUUS
nių pajamos šių metų liepos mė jis neigiamai pasisakė prieš Mask siginklavimui. Grūdai Sovietų Ru
Atmetė prašymą
nesį siekė 24.4 bil. dol. Tai reiš vą. Hua apžiūri Rumunijos sun sija; nebus draudžiami parduoti.
Rugpiūčio il9 d.: Jonas Eudes,
Washingtonas. — Prez. Carte kia, kad pajamos pakilo 1.4 proc. kios pramonės vietas, padėjo vai
Namadt ja, Astys, šviesuolė.
ris atmetė prašymą paleisti ketu pastatųjų trijų mėnesių laikotar niką prie paminklo žuvusiems.
Teroristai ir raketos
'Rugpiūčio 20 d.: Bernardas,
—
Izraelyje
Tel
Avive
prekyris nuteistuosius VVatergat bylo pyje.
Filiberta, Telvinas, Neringa.
W«hingtonas. — CIA mano.
— Amerikiečiai koresponder S>s cei/itrt buvo rastos dvi bomje. Jie visi keturi yra iš septynių,
Rugpiūčio 21 d.: Pijus X pop.,
1972 m, planavusių įsiveržimą į tai Maskvoje turėjo vėl pasirody Į bos, tačiau policija >as išmonta <ad netrukvs teroristai pradės
Basė, Bukontas, 2aibonė.
demokratų būstinę. H visų to ti Maskvos teisme, bet nepasiro vo. Manoma, jos buvo padėtos į naudoti raketinius ginklus. Kongįvykio paliestųjų, tik vienas tuo dė. Prieš korespondentus Whit- palestiniečių teroristų.
*eso pakomitečio tuo reikalu iš
Saulė teka 6K)3, leidžiasi 7:45.
metinis prez. Nixonas liko nenu ney ir Piper dabar tolimesnė by
— Kinijos naujas atstovas leistame pranešime, pasiremiant
ORAS
baustas, jį il974 m. nuo atsako los eiga Maskvos teismas nutrau Amerikai Chai Tse-in padarė vi CIA duomenimis, teigiama, kad
mybės atleido prez. Gerald kė. Abu sumokėjo baudas, bet zitą prez. Carteriui ir su juo, galimas teroristų suaktyvėjimas,
Chkagoje ir apylinkėse šian
Fordas, tuoj po mėnesio, kai per savo žinių jie neatšaukė. Buvo taip pat su patarėju Brzezinski, nors šiuo metu jaučiamas ato
dien ir rytoj malonus oras, tem
kaltinami Maskvos televizijos kalbėjosi pusvalandį.
+•> . . . „ A
ėmė
pareigas.
slūgis.
peratūra apie 80 laipsnių.
soilsiu Italijos pensininkų būrys

SĖKMINGAI PRADĖTAS VYČŲ
SEIMAS
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DRAUGAS, šeštadienis, rugpiūčio mėn. 19 d.

REDAGUOJA Jonas Žadeflris. Informacine medžiaga
6522 South RockveU A ve., Chicago, IL.

— Tikrai nežinau. žinau, kad
yra 11 kuopų, apie 400 moks
leivių. Taigi žmonių yra. Tu
rėjome problemų s u programa
' ir konkrečiais darbais. KiM
liečia programą, tai komisija,
vadovaujama Lilės Gražulienės,
paruošė keturių metų progra
mą. Ta programa domėjausi, ir
I ji man patiko, nes atrodo gana
praktiška,
paliečia dabarties
aplinką ir ateitininkus šian
dien. Bendrai galvoju,
kad
j MAS ahio metu nėra blogame
| stovyje.

ir nuotraukas
TeL 778-78S2
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— Ką šiuo metu veiki?
— Esu mokytoja. Turiu B.
Jis gali paskęsti šimtmečiuose
j
A.
iš chemijos ir muzikos. Kaip
šventaisiais. O gal dėl to, kad
PASIKALBĖJIMAS SI
• Administracija dirba kas- * • Redakcija straipsnius taiso sa- =
savanorė,
taip pat dirbu psimūsų tauton vis būdavo pakan NAUJA MAS PIRMININKE
dien
nuo 830 iki 430, sėsta- * vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- s
Šioms mintims kilti davė pro-'Ar tremtyje gyvenantieji katalij chiatrinėje ligoninėje, kur naukamas antplūdis kitų katalikiš
dieniais
nuo 830 iki 12:00.
rį nių nesaugo. Juos gražina tik ii ^
gą šio dienraščio ateitininkų gy- j kai bus tuo suinteresuoti? Ar ne- kųjų tautų šventųjų? O be to, gal
Besibaigiant moksleivių sto- j foju muzikos terapiją su psi• Redakcija dirba kasdien 9 anksto susitarus. Redakcija už E
venimo skyriuje trumpas prane-j pritruks ištvermės? Kaip visa tai jie bus turėję ir didesnį autorite vyklai Dainavoje, įvyko MAS į chiniais ligoniais. Aš tikiu,
830 — 4-00, šeštadieniais 0 skelbimą turinį neatsako. SkeU
šimas: "AF valdyba kreipėsi į vysk. į reikės nugalėti? Dievo Tarno ar- tą, negu iš dangaus išmelsti sa- suvažiavimas, kurio metu bu-; kad Dievas visiems yra davęs
8:30 — 12:00.
J binuj kainos prisiunčiamos gavus r
\ prašymą.
=
V. Brizgį ir vvsk. A. Deksrų, pra-, k:\yskupo
Jurgio
Matulaičio
vo^ išrinkta nauja MAS centro i kokių dovanų. Man viena iš
• j
• ' • •
..
u
~
. *
vaeji.
Paukrinkime
tautųį kul
; _i_;„o
itiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiiiiiiiiiiii?
tūrines
bei dvasineskitų
įtakas
mū valdyba.
j o duotų dovanų yra munka, ir
sydama juos imtis iniciatyvos j šventumo byla eina i pabaigą,, sų.J^
Naujoji MAS pirmininkė Ra ja
gyvenimą. Nuo savųjų nusinoriu
padėti
žmonėms.
pradėti arkivyskupo T. Matulio- bet kiek dar laiko praeis, nežino gręždami, dažnai didžiuojamės sa Šoliūnaitė, būdama ateitinin- Taip pat mėgstu
chemiją ir mis.
Norėtume, kad
kun. K. GRYBELIAI NUO GUOBŲ MARO
mo, arkivyskupo M. Reinio, kun. į ma. O čia tik kukli pradžia. Ar svetimšaliais. Ir taip slinko ne
kų stovykloje TVasagoje, sutiko \ gamtą. Taip pat dirbu lietuvių Trimako vadovaujama akcija
A. Lipniūno, M. Pečkauskaitės - čia negalimos lenktynės, kuris metai, bet amžiai. Delsėme ir
pasidalinti mintimis apie naują j jaunimo sąjungoje, nes tikiu, "Už krikščionišką atsinaujini Anglijoje Oksfordo universitete
- Šatrijos Raganes, prof. P. Dovy-• pirmas^. Mūsų tautos istoriją delsėme atsikreipti į savuosius.
tyrinėjo kinivarpos (Scocentro valdybą ir jos planus.! kad lietuvybės išlaikymas šiuo mą" sustiprėtų ir visos kuopos į Jmokslininkai
rytus) natūralų mirtingumą devyniuodaičio ir prof. S. Šalkauskio bea- į svetimos rankos biauriai laužo, ir Dabar belieka tik save pakaltinti.
— Kaip susidarė naujoji cen- į metu yra labai svarbus.
tai atkreiptų ypatingą dėmesį. Į se Anglijos rajonuose, kur siaučia
lift'kaciios bylų procesą.'*
j mes dėl to su viskuo vėlinamės. O šiandieną taip būtų gera mels
tro valdyba ir kaip tapai jos
— Kokios priežastys Tave Prašome iš naujos centro valdy guobų maras, ši augalų hga sparčiai
Ateitininkai tik pradeda, bet j Vėlinamės ir su savo kankiniais tis į savo šventuosius, ne vien
pirmininke?
išlaikė ideologiškai aktyvia atei bos daug laukti. Garbė Kris plinta Europoje, nuo jos žūva daug
dangus tegali užbaigti. Jei akcija t ir herojiško gyvenimo katalikais.
guobų genties (Ulmus) medžių. Nu
— Jau kurį laiką buvęs MAS tininke?
tui!
už savo šventuosius būtų prade- Į Kelias į ahoria garbę mūsųĮ |Įsą
^ vyskupas
.- ^ ^ Giedraitis,
K ^ į ę ^ Kkur
u r Barm5_
statyta, kad maro sukėlėjus perneša
pirmininkas Saulius Čyvas ieš
— Pirmiausia ateitininkų ide
nugalimas.
Šiandieną
^
guobų
kenkėjai kinivarpai.
ta šiandien, tai laiminga paba:-; sunkiai
kankiniams
uz tikėjimą
iki mū
šiol ^
rfetė
Šiais
žodžiais
naujoji
MAS
Umiastauskaitė,
kandidatų naujon centro ologija sutampa su mano įsiti
ga gali pareikalauti r.e tik sų tauta izoliuota nuo kat. Va- I kur Andrius Rudamina? Juk apie įkojo
pirmininkė
užbaigė
pasikalbėji
valdvbon Jis skundėsi, kad kinimais. "Visa atnaujinti KrisPo gana igų tyrinėjimų paaiškė
dešimtmečių, bet ir šimtmečių.
;
^ 8 at " juos esame ne tik girdėję, bet ir gana sunku surasti žmones, ga-jtuje" man nėra tuščias šūkis, mą ir su akordeonu rankose jo, kad guobų kamienuose randama
Šiuo užmoju gali nesirūpinti arba liktmų formalumų i altonaus
.
nuskubėjo j stovyklos lauža 5-7% negyvų vabalų lervų, žuvusių
vi*
• • t
i
—
i
TaSC.
linčius paskirti dalį savo laiko | bet gyvenimo realybė.
net
ateistas,
ar jųpasijuokti
simpatikas.
tačiau liberalas
htuvrui. garbę. Be dangaus paramos mes
nuo grybelio (Verticiiium lecanii).
viete.
Vincas Koiyčius
— Ką dar gali pasakyti
Paimtas iš negyyvos Jervės ir užau
katalikui tiek tėvynėje, tiek tiem- ! esame bejėgiai. Pačios katalikiš-1 v. M Ū S I Į individualizmą dar pan ir norinčius dirbti su jaunimu.
gintas dirbtinėje terpėje, grybelis iš
Pradėjau kalbėtis su Arvydu j moksleiviams?
•
tyje didžiai reikšmingas būtų įvy-į kes tautos veiksmai visokeriopai j ^°J a
augina sporas. Tomis sporomis užkrė
Tad AF Vyriausios valdybos krei Žygu ir galvojom, kad galėtu
kis. Šventasis katalikui - dvasinė i
—
Noriu
pasakyti,
kad
val
—
Nepasikliauk
tarp
savo
tus
vabalo lervas, 40% jų žūva po 3
pimasis į tremty esančius gany- mėm surasti keletą asmenų Chi
atgaiva, ramstis kely i šventumą,;
nuodugniaij dienų, o po 5 dienų žūva visos lervos.
dyba
turi
daug
energijos.
Pra
draugų
tuo,
kuris
j tojus nėra paankstintas, greičiau cagos apylinkėse. Tokį sąsta
kuriam juk visi yra pašaukti. Sie- j
Taigi, sendama grybelio kultūra pra
— gerokai pavėluotas- Ar jaunes tą pavyko sudaryti ir dabar į šome pasisakymų ir pasiūly išpasakos pasauliui tavo paa- randa efektyvumą. Tą ištyrus, dabar
kiant minimus kankinius ir šven į
Esame pasiryžę pagerin laptis.
nioji generacija daug apie juos centro valdyba be manęs įeina: mų.
grybelio sporomis naikinami guobų
to gyvenimo pavyzdžius matyti
ti
ryšius
su atskiromis kuopoPu bilus Syras
ir kitų augalų kenkėjai.
žino,
jeigu
bus
paprašyta
į
juos
Arvydas Žygas. Ofelija BarškėBažnyčios pakeltus į altorių gar- j
mesltis?
Nerangūs
esame
katali
bę,
reikės pirmiausia patiems
tytė ir Loreta Stončiūtė. Buvo
kai.
Tiesa,
kitiems
blogo
nelinki
duoti pavyzdį. Negi pagoniško
problema, kas pinnininkaus, ir
me, bet ir sau nieko gero nedaro nežinojom, ką daryti Mane
gyvenimo krikščionis gali čia ką
me. Kad bent paskutiniųjų ne- paskatino sutikti kun. A Saunors padėti? Ar daugelis mūsų
nustumtumėm į užmarštį, kaip laitis ir, jo skatinama, suti
pačių nėra pagoniško gyvenimo
nustūmėm Barborą
2agarietę, kau pasiimti pirmininkės parei
pavyzdžiai? Perskaitęs Ateitinin
vysk.
Merkelį
Giedraitį
ir daug
kų Federacijos vyriausios valdy
gas. Kodėl sutikau? Man pir
kitų
švento
gyvenimo
vyrų
ir mo
bos kreipimąsi į tremtyje esan
miausia rūpi ateitininkų veikla,
terų.
čius garbiiguosius ganytojus, ne
ir taip pat mėgstu dirbti su jau
Pranas Razminas nimu. Esu užaugusi ateitininnustebau. Tačiau pats šis užmo
The Sunshine Stale
jis kelia taip pat ir dramatinių
kiškoje šeimoje ir tikrai jauCHICAGOS ATEITININKU
momentų.
Lietuvos
katalikų
IŠVYKA — PIKNIKAS
COME dc V I S I T OUR COMMUNTITES
šiuo reikalu veikla būtų absoliu
Chicagos ateitininkai sendrau
čiai suvaržyta. O kiek čia reikia
We Provide Free Hotel ar.d Food — S aights and 2 days.
giai
ruošia
išvyką
pikniką
rug
Naujų miestelių rajonai jau s u :
visokeriopos laisvai Nuo tremty
esančiu lietuvių katalikų būsimų-' Kun. Antanas Saulaitis, stovyklos sėjo 10 dieną, sekmadienį, LiepoMokyklom
jų švent jjų veiklos vietos laba. kapelionas, su stovyklautoju Aldu nių ūkyje. Išvyka prasidės 12 vai.
Prekybos Centrais
mišiomis atvirame ore. Mišias
toli, tiesiog nepasiekiamos, neiš- Kriaučiūnu iš Lansing, Mich.
Kinais
Nuotr. L. Šalčiuvienės atnašaus kun. K. Trimakas. Po
tiriamos. Kas ir kaip pajėgtų tuos
Restoranais
mišių gražiame Lieponių sodybos
siūlus sujungti? Tad jiems, esan
Sporto
įrengimais
tiems anapus šventiems, bus be suvaržyti, ir pajudėti norima sode vyresnieji galės pasisvečiuo
neįmanoma, ti ir pasišnekėti aktualiais dabar
galo sunkus kelias į oficialų! K^i e tk vi i me n ia beveik
šiame gerokai pab.iu^
* * į veiksmas būtų lai tinio laiko klausimais. Jaunimui
rūsiam kad ir katalikiškame pa- i x o , m a s valstybės išdavimu, būtų bus proga pažaisti, vadovau
saulv. Žinoma. Dievui nieko nė- t o k s . apkaltintas, kaip trukdąs a- jant Cicero ateitininkams, ir vi
siem pasistiprinti Marquette Parko
ra negalima, tačiau kokios pa- 1 '
i
tacijos
darbui.
Tik
gal
tikinčiųjų
ateitininkų paruoštais skanėstais.
stangos pasireikš iš mūsų pusės?..
!
katalikų
"Lietuvos
Katalikų
BažPopuliarios lietuviškos muzikos
Vienas jaunuolis šyptelėjo anais metais, kad, sjirdi, iš Cle- i nyčios Kronikos" mokykla pajėg- garsai sklis po visą sodą. Visi Chi
velando kongreso
ateitininkai i tų sutelkti reikiamos medžiagos. cagos ir apylinkių ateitininkai su j
šeimomis ir svečiais yra kvie
parsiveš šventąjį. Jo iš ten dar
Mums juos mokyti ar jiems pačiami
atvykti į šį pikniką.
neparsivežė. Tačiau labai nu- | ttrioėCi būtų visai neprasminga.
olanksta šis šyptelėjirr.as prieš Į Tremty pasirodžiusk
n.nimų
Lieponių ūkis yra ant 143 gat
dangų siekiantį užmojį — lietu-Į asmenų monografijos
nebūtų vės į vakarus nuo Orland Park ir
vių katalikiškoji tauta laukia sa- šiam reikalui pagrindinė medžią- pusė mylios į vakarus nuo Bell
vo šventojo ir jau užsimoja jį iš- g a , nors ir ji daug padėtų. Mūsųj.Rd. Pašto dėžutės numeris 90 Išl
prašyti iš maloningojo dangaus, broliai tėvynėje sugebėtų daug i Chicagos geriausiai
važiuoti'
Ateitininkai tik pradeda, bet dan; padaryti, kaip jie sugeba LKB \ Southwest Highway iki Orland Rimas Gražulis, stovyktos komen
gus tegali užbaigti. Akcija už da- j Kronikai medžiagą sutelkti. O jei! Park miestelio (143 gatvė), ir dantas, ir vyriausia vadovė - koordi
bartinius savo šventuosius, jei t gu greičiau priartėtų tautai ir įsukti į vakarus. Pravažiuojami natorė Janina Udrienė stovykloje.
Dutų pradėta šiandieną, laimin va stybei laisvės dienos, negu he skersiniai keliai: Wolf Rd. Will čiu pareigą ir malonumą dirbti
gai baigti ir dangaus viešą pri rojiško gyvenimo asmenys pakil Cook Rd., ir Bell Rd.
su ateiUninkižku jaunimu.
pažinimą laimėti gali neužtekti tų į altorių garbę, tai dar labiau
— Ką galvoji apie ateitį, ko
ATEITIES
ŽURNALO
ne tik dešimtmečių, bet ir šimt mums reikėtų džiaugtis laisve ir
kie
veiklos planai, jeigu jau spė
VAKARAS
mečio. Bet tai padėtų mums dva šventaisiais. Mes vis surasdavojai pagalvoti?
General Devetopment Corporation
sia atgimti ir išgelbėti kenčian- me praeity daug svarbesnių reiChicagos ateitininkai sendrau
— Smulkių detalių dar netu
čios tautos katalikiškąjį veidą, kalų, negu rūpintis savo tautos giai sutiko ruošti jau tradicija ta
rime, {ėjom į valdybą visi ke
222 W. Adams Str.
pusį "Ateities" žurnalo vakarą.
turi su noru dirbti ir visi steng
Chicago, m. 60606
Vakaras įvyks spalio mėn. 14 d.
simės
kartu
dirbti.
A
i
viena
ti
Jaunimo Centro salėje Programo
(312) 236-3075
je — dovanų paskirstymas raši krai bijau atsakomybės. Ener
Prašom
paskambinti ar
nių konkurso laimėtojams. Šo gijos ir idėjų aš turiu, bet rei
ba prisiųsti iškarpą ir
I
kiams gros Vyties orkestras. Stu kia, kad kas padėtų praktiš
D Port Charlotte
mes mielai pristatysim
O j 222 W. Adams Str.
dentų draugovė sutiko išpuošti kai tas idėjas pritaikyti. Visi
daugiau informacijos
D Port MaJibar
salę, o Arvydas Tamulis ir talka keturi esame skirtingi žmonės
i
General
Chicago,
111.
60606
I
apie šiuos Floridos pirir vienas kitą papildysim. Svar
D Port St. Luele
rūpinsis visų atgaiva.
kinius.
t Devetopment (312) 236-3075
įėjimas auka po 12.50 dol. su bu, kad gerai susigyventumėm.
D Port La Befl»
I
A.D.4206
Dėl ateities veiklos gavom
augusiems ir 7.50 moksleiviams
Pfea.«* nmh m« yoar informatfon kit
D
AH
ir studentams. Kviečiame sudari daug pageidavimų is pačių
' nf the cnmimtnities checked.
ObUin the HUD Property
Commurrftles
nėti stalus ar užsisakyti pavienius moksleivių, taip pat peržiurė
I
Report from Devetoper and
bilietus, skambinant
telefonu: jom praeities trūkumus ir į tas
read it before stgning anyNAME
-TEL.
#
599-5285 (vakarais). Visas pel sritis stengsimės atkreipti dė
thing.
nas skiriamas "Ateities" žurnalo mesį. Ypatingai bandysim su
ADDRESS
HUD neither approves the
leidimui paremti. Visi ateitinin stiprinti informacijas tarp {vai
merits of the offering nor
| CITY
STATE
kai kviečiami paremti gražų tiks rių kuopų.
the value, if any. of the
zn>
lą ir gausiai dalyvauti šiame
property.
— Kokia yra dabartinė MAS
'štabo" vyriausybės posėdžiauja Dainavoje.
Nuotr. L. Šalčiuvienės vakare.
Sigute Lenkauskaite, tautinių šokių mokytoja, stovykloje ruošiasi su ber
niukais šokti...
Nuotr. L. Šalčiuvienės

FLORIDA

Laikas ii pinigai.

LAIKAS IR PARENGIMAI
Šiandien po daugelio metų
daugumas lietuvių turi pakanka
mai pinigų ir, jau išėję į pensiją,
turi pakankamai laiko, todėl amerikietiškas pasakymas, kad lai
kas — pinigai, gal ir nebėra
reikšmingas. Daugelis taip elgia
si, kad, atrodo, laikas visai ne
brangus, kad jo yra begalybė,
kad visiškai nesvarbu nei tavo,
nei kito laikas, ar jis būtų tavo
atostogų ar poilsio metas.
Iš visų mūsų pagerbimų, minė
jimų ir suvažiavimų atrodo, kad
mes turime nepaprastai daug lai
ko. Jau daug kartų apie tai buvo
kalbėta, bet nelabai kas i tai
kreipia dėmesio ir, ateinant rude
niui ir įvairių minėjimų ir pager
bimų metui, vėl bus nepaprastai
daug ištęsimų, perkrovimų, ne
siskaitant su kito laiku. Bus pa
sakyta nereikšmingų kalbų ir bus
palieta daugybė pasikartojimų,
banalumų ir nekonstruktyvių,
daugiau tik iškalbingumą liudi
jančių minčių. O tokiai baimei
yra priežasčių, ką liudija ir pa
skutinieji įvykiai.
Dideli įvykiai vyko Toronte.
Pasaulio Lietuvių dienos nėra
kasdieninis reiškinys ar kokia
nors nereikšminga popietė, pa
vadinta kultūrinės popietės var
du, kurioje geros valios tautietis
pasakojasi, kaip jam pavyko kur
nors nukeliauti. Todėl Lietuvių
dienos negalėjo baigtis per va
landą. Bet šventės yra didelės,
žmogaus jėgos mažos, ir todėl su
prantama, kai muz. Algis Šimkus
rašo: "Net ir su tokiais sklan
džiais programos įvadais visa
dainų šventė užtruko daugiau
keturias valandas, nors joje dai
nuota 20 dainų neužėmė nė dvie
jų. Pašalinių kalbų šioje šven
tėje nebuvo per daug. Mūsų vi
suomeniniai šnekučiai savo ora
torinių siautėjimų aukomis šį
kartą pasirinko
pabaigtuvinio
banketo pagrindinės salės daly
vius (kitos dvi salės, kalbas gir
dėjusi vien per garsiaklabius, su
siprato išsivaikščioti, tik kal
boms prasidėjus).
Pagrindinė
dainų šventės ištęsimo priežas
tis šį kartą buvo daugiau kaip
valandą užtrukęs vėliavų įneši
mas, chorų eisena, sporto žaidy
nių laimėtojų įžygiavimas, svei
kinimų skaitymas, garbės svečių
pristatymas ir dirigentams žyme
nų įteikimas. Esminiai formalu
mai kiekvienoje tokio masto
šventėje yra neišvengiami. Ta
čiau ateityje reikėtų pagalvoti apie šių periferinių ceremonijų su
trumpinimą."
Po to straipsnio
autorius
pabrėžia, kad visi išvargę Dainų
šventės dalyviai skubėjo į ban
ketą, kuris taip pat buvo perpil
dytas gausiais kalbėtojais, apie tą
jau rašė ir V. Rimšelis, Al. Gimantas ir kt Dainų šventės ne
kartą paverčiamos kalbų šventė
mis, o šį kartą įvairių ceremoni
jų švente, užėmusia tiek pat lai
ko, kiek pačios dainos. Bankete
taip pat buvo begalinė kalbėtojų
eilė. Ko visa tuo pasiekia? Ogi
tiek, kad buvo išvarginti geros
valios tautiečiai, atvykę į Dainų
šventę, keliavę ir aukoję savo lai
ką. Tokie kalbėtojai teigia, kad
nėra ko bijoti užtęsti, žmonės
Sibire ne tiek kenčia, o čia vis
kas daroma Lietuvos labui. Bet
juk kam be reikalo apsisunkinti,
jei galima padaryti sklandžiau,

Jau dešimtmeti vyrauja politine žiema po trumpo pavasario

glausčiau, akademiškiau.
*

Paprastai įvairiuose renginiuo
se daugelis veržiasi į sceną, norė
damas ką nos pasakyti. Rengėjai
susiduria su gana keblia padėti
mi. Iš vienos pusės publika,
spaudžianti, kad viskas nebūtų
užsitęsta, o iš antros pusės kal
bėtojas, turįs užnugaryje kokį
nors organizacinį vienetą. Tenka
pastebėti, kad
seni
žmonės
mėgsta daugiausia kalbėti, nes
jiems laikas nebeturi reikšmės,
jie nebejunta laiko sąvokos, sto
vėdami arti amžinybės. Nenuo
stabu, kad mūsų jaunimas į įvai
rius renginius žiūri su nepasiti
kėjimu, kaip į tam tikrų asmenų
pasirodymų vietą, nors yra gana
pavyzdžių, kur pats jaunimas nu
ėjo senių keliais ir jų renginiai
taip pat gana ilgai užsitęsė.
Daugeliui yra tekę būti rengi
niuose, kur buvo pasakyta po
ketvirtį šimto prakalbų, o kar
tais sveikinimų ligi trečdalio
šimto. Visos tos kalbos buvo pa
našios, nuobodžios, nieko naujo
neiškeliančios ir, suprantama,
jos negalėjo būti įdomios, nes
dažniausia lietė vieną asmenį.
Ne vienas esame dalyvavę minė
jimuose, kurie pradėti rytą Mišiomis, nusitęsdavo ligi vakaro
dešimtos valandos. Užtrukdavo
dvylika valandų. Ar nuo to ger
biamajam buvo geriau ir dau
giau pagarbos išreikšta, tai sun
ku pasakyti. Atrodo, kad buvo
atvirkščiai. Atėjęs tautietis tikrai
gerbiamą ir pagarbos vertą as
menį paminėti, pradeda po kelių
valandų išvargęs zirsti. Ir tai la
bai suprantama, nes, pagerbiant
pagerbiamąjį, visai prarandama
pagarba atėjusiam į pagerbimą
asmeniui.
Ne kartą esame girdėję pa
mokslininkų, sakančių ilgus pa
mokslus. Niekas nereikalauja,
kad jie būtų labai gerai paruošti,
ne kiekvienas yra talentingas,
bet kiekvienas turi laikrodį ir tu
ri turėti laiko nuovoką. Ne ilgi,
blogai paruošti pamokslai veda
žmogų prie Dievo.
•

Artėja rudenio įvairių vakaro
nių, paminėjimų, balių ir įvai
rių kitų renginių metas. Ir reikia
tikėtis, kad programos bus gerai
apsvarstytos ir paruoštos, kad
bus skaitomasi su geros valios
tautiečiais, kurie nesėdi namie,
kurie pasitraukia nuo televizijos
ir eina į kokius parengimus, kad
būtų vėliau galima pasakyti, kad
parengimai pavyko.
Šiandien parengimų tiek pa
gausėjo, kad jau jie vyksta nuo
penktadienio ligi sekmadinio, o
ne retai dar ir trečiadienio vaka
rais. Prieš amerikietiškus rinki
mus dar bus įvairių partinių pa
rengimų, o iš kitos pusės įvai
rūs kandidatai veršis ir į lietu
viškus renginius, juos sunuobodindami, ištęsdami ir subanalin
dami. Suprantama, kad reikia
lietuvių draugams padėti, bet ne
reikia kokio nors reikšmingo įvykio paversti mitingu.
Nesiskaitymas su laiku gal ir
nėra nesiskaitymas su pinigais,
bet yra nesiskaitymas su kito
sveikata ir užmirštama pagarba
į tą ar kitą renginį atėjusiam
žmogui. Tegu būna šis sezonas
gerai paruoštų, neištęstų, akade
minių renginių metas.
Al. B.

Spaudoj ir gyvenime

SAVANORIŠKI SOVIETU KANKINIAI
'Farsiakas Sovietų 'teisingumo'
scenarijus nūnai užbaigtas tiek
Ginzburgo, tiek ščaranskio bylose
pagal prokurorų reikalavimus " Tai
rašoma pirmoj vietoj įdėtame "Chicago Tribūne" liepos 15 vedamaja
me, antrašte "The Soviets' voluntary martyrs". Toliau straipsnis,
tarp kitko, taip informuoja: "Bonnoje prez. Carteris ir Vakarų Vo
kietijos kancleris Helmut Schmidtas prisidėjo prie Sovietų disidentų
persekiojimo smerkimo. Kancleris
Schmidtas nurodė, jog esama taip
pat Rytų Europoje žmonių, kurie

ŽIEMA ČEKOSLOVAKIJOJE

kenčia tokiomis pat sąlygomis, ta
čiau jie taip viešai negarsinami
kaip Ginzburgas ar ščaranskis.
Vienas ii jų Viktoras Petkus, nese
niai nuteistas Lietuvoje 10 metų
kalėti ir 5 metus tremčiai."
Kitoj straipsnio vietoj pareiškia
ma: "Vienas iŠ viltingiausių ele
mentų nūdienėj istorijoj tai būdas,
kuriuo Sovietų Sąjunga, nepaisant
Kremliaus klikos, produkuoja in
dividus, turinčius valią ir drąsą
kritikuoti ir priešintis totalistinei
savo krašto vyriausybei. Tų trijų
ką tik nuteistųjų vyrų amžius

Čekoslovakijos politinė raida
buvo potvynių ir atoslūgių ska
laujama. Tragiškoji 1938 m. lem
tis turėjo įtakos krašto raidai.
Čekai ir slovakai 1945 m. iš tik
ro laukė sovietinės kariuomenės
nešamo išlaisvinimo. Sovietai
kraštui vieton lauktos laisvės at
nešė priespaudą. 1948 m. Čekos
lovakijoje žlugo giliai įsišakniju
si demokratinė santvarka ir pla
čiai žinomas tautinis Sakalų są
jūdis. Sovietai vis labiau sraigtu
veržė čekų ir slovakų senoms tra
dicijoms palaidoti. Ryškus politi
nis lūžis įvyko 1957 m., kai iš
kilo Antonin Navotny į valsty
bės prezidentus. Jo valdymo me
tu prasidėję ūkiniai negalavimai
vertė A. Novotny pašalinti iš ko
munistų partijos vadovybės ir į
tą vietą 1968 m. sausio mėn.
paskirti Aleksander Dubčeką. Ta
da ir atėjo politinis pavasaris Če
koslovakijoje.
Staigus pavasaris
A. Dubčekas ir jo bendrai stai
ga ir plačiai pravėrė langus ir
duris įsileisti vakarietiškos švie
sos. Politinis vežimas sparčiai pra
dėjo riedėti demokratiniais bė
giais. Spauda tenkinosi švelnia
cenzūra. Mokytojai, rašytojai, te
atralai ir menininkai naudojosi
kūrybine laisve. Ūkyje sustiprėjo
asmeninė iniciatyva. Reformos
sekė reformas. Jos ne pamažu
laidojo komunistinę santvarką,
bet ją laužė ir naikino.
Staigūs komunistinės santvar
kos žlugimas Čekoslovakijoje su
kėlė nerimą Maskvoje. Ji nuogą
stavo, kad ir kitos komunistinės
respublikos gali pasekti Čekoslo
vakijos pavyzdį. Jai teliko panau
doti jėgą.
Sovietai, sutelkę savo karinę
pajėgą ir pasinaudoję Varšuvos
santarvės talka, 1968.VIII.20 įsi
veržė į Čekoslovakiją žmoniškajai socialistinei santvarkai sunai
kinti. Po trumpo Čekoslovakijos
pavasario atslinko žiema, kuri
tęsėsi apie dešimtmetį.
Sovietai perversmininko A.
Dubčeko ne tik nesunaikino, bet
jį pakentė partijos sekretoriaus
pareigose iki 1969 m. balandžio
mėn. Tuomet partijos pirmojo
sekretoriaus pareigos perduotos
Gustavui Husakui, buvusiam A.
Dubčeko bendradarbiui, spėju
siam įsiteikti Maskvai, bet ir be
sistengusiam kuo švelniausiai vėl

GEDIMINAS GALVA
grįžti į maskvinio komunizmo
priespaudą.
Nauja priespauda

Valstybė sudarė sąlygas įsigyti
butus, bet gyventojų pajamos ma
žos ir nedaugelis pajėgia sutau
pyti ir butus pirkti.
Iš įmonių vadovybių pašali
nus gabius asmenis, reformų ša
lininkus, įsispraudė nepajėgūs va
dovauti. Dėl kapitalo trūkumo
daugelio įmonių gamybos kaštai
didėja, o gamybinis pajėgumas
mažėja, prekių kokybė krinta.
Bendrai tarus, Čekoslovakijos pra
monė, demokratijos laikais pasi
žymėjusi aukštos kokybės prekė
mis, šiuo metu skursta. Pramo
nės atsilikimo negali pašalinti
net didelė propaganda: gaminti
našiau ir tik aukštesnės kokybės
prekes. G. Husakas giriasi, kad
Čekoslovakijoje nėra ko nedarbo
ar infliacijos baimintis, tačiau jis
nutyli ūkinį sustingimą krašte.
Pastaruoju metu 150 pramo
nės įmonių suteikta didesnė lais
vė. Jei šis bandymas pavyks, nu
matoma suteikti didesnę laisvę ir
kitoms įmonėms, taigi nors dali
nai grįžti į "pavasario" metą.

Čekoslovakija, turinti 15 mil.
gyventoju, maskvinės priespau
dos metu pergyveno visose srity
se sustingimą, tikrą žiemą. Veng
ras Janoš Kadaras, 1956 m. ne
ramumų metu buvęs nežinomas
asmuo, Sovietų patikėtinis, per
dešimtmetį
sugebėjo padaryti
daugelį reformų. Šiuo metu Veng
rijos (turinčios 10.6 mil. gyven
tojų) komunistinėje santvarkoje
žymiai didesnė pažanga padary
ta kaip Čekoslovakijoje, esančio
je Sovietų saujoje. Už šią pries
paudą 1978.VI.2 L. I. Brežnevas
buvo apdovanotas Prahoje aukš
čiausiu 'Klemento Gotvvaldo var
do ordinu.
Per paskutinį
dešimtmetį
500,000 asmenų pašalinta iš ko
munistų partijos. Dėl menko įta
rimo ar nepagrįsto skundo šim
Laisvės varžymas
tai tūkstančių darbuotojų paša
linti iš darboviečių. Reformų ša
Didžiausia čekų ir slovakų ne
lininkai turėjo apleisti įmones, laimė tai žmogaus teisių ir lais
mokyklas, • universitetus, sąjun vių varžymas ir persekiojimas dėl
gas, į kurias buvo susibūrę me pasaulėžiūros, neatitinkančios ko
nininkai, mokytojai, rašytojai, te munistų partijos primestosios. Pra
atrų ar filmų darbuotojai. Kūry ėjusiais metais išleistasis atsišau
bos srityse prasidėjęs sustingimas kimas dėl žmogaus teisių varžy
tebesitęsia iki šio meto. Visa tai mo tesulaukė tik 1,000 parašų.
palietė ypač kūrybinius darbuo Tai maža ir daug. Maža, nes
tojus.
daugelis atsišaukimui pritarian
čių bijojo raštą pasirašyti. Daug,
Krašto ūkis
Išorinis ūkinis vaizdas yra ge nes 1,000 asmenų nepabūgo bū
ras. Krautuvėse yra prekių ir jų ti suimtais ir persekiojamais. So
pasirinkimas yra didesnis kaip vietuose iki šio meto neatsirado
Sovietuose. Kai kurios pramonės vadinamos 77 grupės, kurioje vie
įmonės per dešimtmetį padarė pa šai ir sutartinai smerktų komu
žangą. Iš Vakarų ir komunistinių nistinę rvraką.
kraštų bendrijos gautomis pasko
Čekoslovakijoje yra du sambū
lomis jos patobulintos. Sukolekty- riai, priešingi esančiai santvar
vintas žemės ūkis verčiasi paken kai. Vienas tenkinasi žmogaus
čiamai.
teisių gynimu. Šiam sambūriui
Visa tai sudaro apgaulingą priklauso ir 77 grupės organizato
vaizdą. Didelis biurokratizmas rius bei vadovas prof. Jiri Hajesmaugia ūkį. Krautuvėse yra pre kas, buvęs užsienio reikalų mi(Nukelta į 4 pusi.)
kių, bet jų pasirinkimas menkas.

reikšmingas. Petkus 49 metų, Ginz
burgas 41, o ščaranskis tik 30. Jie
ir gausūs jų rėmėjai Sovietų Są
jungoje, nemažiau kaip ir jų pro
kurorai, yra gimę ir augę komunis
tų tironijoj. Jie akivaizdžiai rodo,
jog modernus žmogus, net Sovietų
JAV-bės rūpinasi savo pakrančių apsauga. Įspėjamoji radaro stotis
žmogus geba pasirinkti savanoriš
ką kankynę."
(mk) Cape Code, Atlanto pakraščiuose
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Romanai
Jis prisiminė. Kartą, a r tik ne Kalėdose, buvo visos
šeimos ramus susitelkimas didžiojoj menėj. Jis buvo
tik paauguolis, Austė — kūdikis. Vaikai žaidė, tėvai
kalbėjosi. Apie ką — tėvai? Rodos, tik apie ūkio rei
kalus ar kaimynus. Žodis po žodžio, tėvas ėmė kažko
karščiuotis. Almis tada įsiklausė. Motina nesutiko,
kaip ji sakė, — iš principo. Tėvo balsas kilo, motinos
— užlūžo. Jam, Almiui, tada pasidarė baisiai liūdna.
Jis galvojo: jie tik nesupranta vienas kito. Juk dau
giau nieko blogo, — tik nesupranta. Ir dėl to — bai
siai liūdna visiems. Vaikai nutilo, tėvai pasibarę nu
tilo.
Almis tai prisimindavo, kai reikdavo rimčiau
kalbėtis su Auste. Jis mėgindavo laikytis ramiai, būti
logišku ir teisingu; bet via išsprūsdavo Dangeručių
kibirkštis ir imdavo spraginėti. Ir Austė beregint pa
jusdavo švelnumą, kai mėgini susilaikyti, bei rūstų
atgarsi, kai imi karščiuotis; abiem atvejais ji peštukiškai imdavo šokiruot žodžiais ir kelti balsą
Almis pakėlė akis; sesuo prie virtuvės durų sto
vėjo su mergyte ant rankų. Kai ji grįžtelėjo, jis galvos
mostu parodė ant stalo išskleistą laišką ir atsistojo.
Dabar jis labai norėjo rašyti. Iš tikro, — kalbėtis; bet
jis žinojo, kad su Auste nebus kalbos. Nujautė. Ne

Rimties valandėlei

TYLOS PRASME DVASINIAM
PASAULY
Žmogus bent šiuo metu ne dienybės žymė — lėktuvų, auto
gyvena atsiskyręs nuo kitų, busų, traukinių, automobilių,
kaip kadaise vadinami atsisky žmonių spūsties. Žmogus net
rėliai. Ir jie kartais susitikda melstis nori triukšme, tartum iš
vo su kitais žmonėmis ir kur jo jis negalėtų išeiti. Bet Kris
davo bendro gyvenimo būrius, tus įspėja: "tu gi, kada meldies,
kurie turėjo ne tik garbinti eik į savo kambarį ir, užsidaręs
Dievą tyloje, bet ir vienas ki duris, melsk savo Tėvą slapčia;
ir tavo Tėvas, kurs mato slaptam pagelbėti.
Dabartiniame pasaulyje vie čioje, tau atsilygins" (Mt. 6,
nas su kitu yra taip sujungti 6). Tai galima padaryti net
laike ir erdvėje, kad jau žino ir kelionėje ar dideliuose susi
ma, kas darosi už tūkstančių būrimuose, nes tyla priklauso
mylių, ir girdima, kas kalbama! pačiam žmogui, kuris tik tyloje
i
didžiausiuose toliuose.
Kinų įtinkamai gali prakalbėti
Diev
siena jau seniai pralaužta. Ge-!
3rležinė uždanga jau surūdijusi! Kai apaštalai buvo pavargę,
ir subyrėjusi. Pro mūro sienas J ė z u s "©P* 3 i e m 8 : "Eikite Pa~
ir geležines užtvaras prasiskver-1 t v s vieni nuošaliau į tuščią vie
bia žinios, kas daroma ateisti tą ir truputį pasilsėkite" (Mk.
niame pasaulyje, kaip ateizmu 6, 31). Apie patį Jėzų pasaky
sužalotas žmogus persekioja ir ta, kad "paleidęs juos, jis užėjo
į kalną melstis" (Mk. 6, 46).
kankina kitus tokius pat žmo
Tai ir buvo tos susitelkimo va
nes, gyvenančius tuo pačiu že
landėlės, kai Kristus, apašta
mės gyvenimu.
lai, vėliau šventieji ir ištikimieVelionis pop. Paulius VI dar
jo Kristaus sekėjai pasišalino į
prieš savo mirtį vasaros audien- ,
cijose priminė turistams, k a d į ^ * viet* nuėjo i savo kamn
reikia ne tik keliauti, grožėtis! b a i - ė į **f™**
™ nUM°8'
melstis ir kalbėtis su Dievu, pa
Dievo sukurta gamta, prisimin
žvelgti į savo sielos gelmes i r
ti istorijos palikimą ar jį geriau
ten pamatyti žmogiškus potrau
pažinti, bet ir jausti savo dva
kius ir dieviškos malonės vei
singumą, tą dvasinį troškulį,
kimą.
kuris nepasotinamas tik išori
Dėlto, net kalbėdamas palygi
niais vaizdais, istorijos pamink
nimais, Jėzus sakė, "kad visuo
lais ar net įprastiniais paben
met reikia melstis ir nepailsti"
dravimais.
(Lk. 18, 1) ir "jūsų Tėvas iš
Dvasiniam pasauliui reikia ir
dangaus duos gerąją Dvasią
tylos. Tokios tylos, kurioje sa
tiems, kurie jį prašo" (Lk. 11,
vo sielos gelmėse žmogus ga
13).
Ekskursantai ir turistai
lėtų pajusti dievišką veikimą,
raginami net vasaros kelionių
prigimties įstatymų dėsnius, pa
metu žvilgtelėti į save, sąmo
justų save patį taip sąmoningai,
ningai susitelkti bent minutei,
kad jis jaustųsi ne vienas iš
kad darbe ir poilsyje, kasdieny
daugelio gamtos kūrinių, o žmo
bėje ir šventą dieną visi rastų
gus su siela, trokštančia amži
savyje tos dvasinės jėgos, ku
nybės, su dvasiniais polinkiais,
rios reikia gyventi krikščioniš
siekiančiais dvasinio pasisotini
ku gyvenimu.
mo. I r tik tyloje, bent retkarKristaus įsteigtoji institucija
tiniame susitelkime krikščionis
gali išgirsti Kristaus balsą, kai — Bažnyčia nedraudžia nei
jis taria kiekvienam atskirai: linksmybių, nei poilsio. Ji kaip
'Sek mane" (L. 5, 27). šiuos tik savo dabarties socialinio tei
žodžius Jėzus tarė ne kokiam singumo reikalavimais remia vi
įsitikinusiam fariziejui, o kaip sa tai, kas žmogaus gyvenimą
tik muitininkui, kuris buvo lai gerina ir lengvina. Tačiau i r
komas viešu nusikaltėliu. O pa- pats žmogus turi jausti savyriziejams murmant, jis "visa J J^ krikščioniškos dvasios asmepalikes, atsikėlė ir jį sekė" (LkJj n ybę, *•»» jausti krikščioniškus
5, 28).
j įsipareigojimus, kurių negalima
Sekti Kristų reikia ne tik i tinkamai atlikti be susitelkimo,
namie ar bažnyčioje, bet ir ke be maldos ir be ryšio su Dievu.
lionėse,
darbuose,
pasaulio O t a s ryšys, kai Dievas kalba
triukšme, atsižadant visko, kas žmogui, tėra galimas tik tyloje.
A. Dte.
neleistų bent minute tylos susi
telkti savo sielos gelmėse ir pa
justi dvasinį troškulį, o jį gali
— Medicinos menas reiškiasi
ma numalšinti tik maldoje ir ligoniui palinksminti, tuo tarpu
pokalby su Dievu.
kai gamta gydo nesveikuojantį.
Triukšmas šiandien yra kasVottaire

žiūrint Kūčių, Kalėdų, dovanų, — pastarosios dienos
tarp jų nebuvo geros. Jis dabar norėjo būti vienas ir
kaip nors išlieti savo mintis. Jei čia būtų Marianne...
Ne, geriau rašyt.
Austė nieko nesakė, kai jis ėjo į duris. Bet, jam
jau esant duryse, jos žodžiai:
— Kur dabar, broleli, kur, dobilėli? — Lyg su
ironija, lyg linksmai.
— Netrukus grįšiu. — Jis atsakė, net šyptelėjo
iš jos poetiško išsireiškimo.
Jis pats nežinojo, kur eina ir kada grįš.
Rašyti! Kišenėj glamžė kelis popieriaus lapus, ku
riuos visada su savim nešiojos, ir kurie jau buvo ge
rokai aptrinti. Pirštai nervingai, tartum, skaitė: tušti,
tušti... Kiek kartų jis bėgo nuo žmonių, nuo sesers.
Dažniausiai — pabėgo nuo savęs. Mintys buvo bergž
džios, vaizduotė sausa, lyg nudžiūvus, traškanti šaka.
Jis ėjo sparčiai, mintyse košmariškai keičiantis
abiejų seserų vaizdams. Iš tikro, jis bėgo nuo kažko.
Nuo Vladzės minčių laiške, nuo Austės, nuo Marianne,
nuo savęs ir visko, kas jį lietė, kas jį spaudė, gręžė ir,
rodos, sviedė išspaustą šalin. Jis buvo taip pavargęs!
Bet jam norėjosi užgult ant popierių ir rašyt, išsisa
kai visa, kas slegia, išspaust pačiam save. Ne kad kiti
jį slėgtų ir spaustų, bet pačiam laisvai išsiliet, kad
palengvėtų.
Ir koks bus tas jo naujai pradėtas kūrinys? Var
ganas! Iškankintas! Prisiverstinis? Tik jau ne ramiai
suplanuotas, už rašomojo stalo, laikui ramiai tekant
ir mintims plūstant...
Vladzė, Vladzė! Jo sesuo, motina, sena draugė, jo
sąžinė... Seniai matyta, pasiilgta. Ir savotiškai prisibijoma... Kiekvieną jos laišką atidarydavo virpančiais
pirštais. Iš pasiilgimo ir iš nerimo, ką ji dabar rašo...

Ar juos bara, ar moko, ar švelniais meilės žodžiais
glamonėja.
Ir šis laiškas, kalėdinis... Tai ji turėjo būti rašy
toja! O ji tik moko vaikus. Ir, kaip ji sako, gyvena
savo kraštui ir jiems — atžalėlėms svetur. Seniau
net kvietė kartą grįžt; girdi, jūs tenai nudžiūsit.
Ir dabar — apie tą nudžiūvusį medį. Girdi, vien
stuobrys, sausas ir pajuodęs; ir, vietoj žalios viršūnės,
— tik dvi storos, grubios, be lapų šakos, lyg dangų
maldaujančios rankos...
Almis ėjo ir ėjo. Su savo mintimis, su paklydėlėmis. Tarpais atrodė, juoda nežinomybė sukaustė jo gal
vą; baisiai keistas, nejaukus jausmas, kad nebegali
nieko galvoti ir nieko jausti. Letargas, rodos, įsiveisė,
kaip kampe voras, ir apraizgė visa bereikšmės realy
bės siūlais. Švystelėjo praeinant besijuokiančios mer
gaitės, barškėdamas pravažiavo sunkvežimis. Kažkur
toliau surėkavo vaikai, prikimęs lojo šunelis. Tai vėl
ilgą laiką jis tegirdėjo savo žingsniu kaukšėjimą.
Ir Austė. O, Austė! Gyvena dabar pas jį, nes Lė
lytė prikirpo sparnus. Gyvena kartu, o mintimis - ats
kira. Kaip Almis norėdavo su ja išsikalbėti! Apie pa
siilgtą savo kraštą, apie Vladzę ir namus, apie jo su
dužusią šeimą.. Jis stabtelėjo gatvės pasisukime su
tik įkritusia mintim: kodėl gi jis nesikalbėjo apie jos
pasaulį? — Drauges, mokyklą, jos skaitomas knyga*
bundančias idėjas? Ar tik jis nesistengė (nesąmonin
gai) paversti ją savo vienumos užpildytoja, nervų ra
mintoja? Almis net papurtė galvą, lyg prieštarauda
mas tai minčiai. Ir vėl ėjo. ir ėjo ir ėjo, lyg kieno ge
namas.
(Bu» daufteu)

DRAUGAS,

šeštadienis, rugpiūčio

m ė n . 19

d.

raminti savo vergus busimu roju
mi..., esą ne tik prisivijo Ameri
ką ginklavimosi srityje, bet jau ir
pralenkė.

CLASSIFIED
R E A L

E S T A T E

— N e l a i m i n g a s dalykas s u 73 ir Washtenaw Ave. — 4 kamb.
(2 mieg.) naujesnis mūr. namas.
šiuo pasauliu, k a d gerus įpro 2-jų mašinų garažas.
Skambint
čius p a m e s t i lengviau, n e g u
savininkui 778-8645
blogus.
Somerset Maugham

VI. Bacevičius, "Draugo" foto bendradarbis Clevetende, gamina dekoracijas
VI liet. skautų tautinei stovyklai.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

Rimtas Namu
Pardavimas

B E A L

GUIDE

E S T A T E

UUKSISKI 6 BUTŲ
RIDGEMOM
SQUAKE
.\PARTMKNTINL\I NAMAI
H s t — 6 butų namai su botu
savininkui

"Face brick" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšildomom
grindim
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "apIŠNUOMOJAMA — FOR R E N T
Modernui 15 metų mūro namas. piiances" įskaitant ir indams plauti
Pilnai įrengtas skalbimui
2
butai ir profesionalui liuksus ofisui maliną.
IŠNUOM. 4 kamb. butas suaugu
kamb.
siems. 1389 So. 50 Ave., Cicero patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Auksu kokybė. $50,000.00.
Nuo sienos iki sienos kilimai.
Tel. — 652-6082
4 vienetų mAras ir garažas. Mar
Galima pasirinkti pilnai "improved"
Išnuom. 5 kamb. (2 mieg.) batas ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. sklypą.
1-me aukšte iš priekio. Suaugu- Našlė atiduoda už $38.800.
Potvynio kontrolės projektas, pir
Gražus platus sklypas ir garažas
šiems. Marąuette Pke
mas Cook County rajone.
J Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
po 7 v. v. tel. 778-1047
Pageidaujant galima gauti paskolą.
Priimamas senyvo amžiaus asmuo
Atdara kiekvieną dieną
su pilnu aptarnavimu.
Marąuette
nuo 19 v. r. iki 7 v. v.
Pko rajone. Skambint 436-6294
2625 West 7ist Street
1054h S t r e e t & Major A v e .
Išnuom. 3-jų kamb. butas su vi
( 2 blokai j v a k . u ž Central)
Tel.
737-7200
ar
737-8534
sais patogumais vyresnio amž. vy
2 butai. 9 metų senumo. 2 po 5
rui. Tel. 925-5686
Skambint
kamb. (3 mieg.).
51-ma už Kedzie..
42^-2565 a r b a 7 2 5 - 5 6 5 0
Išnuom 2-jų kamb. butas vyresnio j Tik $82,500.00
amžiaus vyrui Brighton Pke.
Mūrinis. 2 butai Naujai atremon
Skambint 376-9643
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Brighton Parke.
72-ra ir Campbell. 1*4 aukšto nau
D Ė M E S I O
jesnis mūr. namas. 3 mieg. {rengtas
rūsys. Labai švarus. $65,00000.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiimiiii
52-ra ir Rutherford. Liuksus 5 Vi
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
"ranch". $69,500.00.
Spalvotos ir Paprastos. Radijai
1 0 4 akro žemės netoli Burlington,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
Nejudomo Turto Bendrovė
Pardavimas ir Taisymas
$25,006.00.
Patarnauja nuosavybių pirkime ir
48 ir Kolin. 8 kamb. med. namas. pardavinie
MIGLINAS
V
Kreiptis j
2346 W. 69th St., tel. 776-1486i *** t a k s a i - D a u « v i e t o s - i 3 6 ' 5 0 0 0 0
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuuuuiiiiiiiimiiiiii
ŠIMAITIS
REALTY
DANGLX)LĘ VALENTINAS
Licensed Sales Associate
iiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiimiiiiiiiitiimimmi
Insorance — Income T a x
Tel. 325-8600 arba 920-1697
2951 W. 63rd St., 436-7878 .lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll!

Valdis Real Estate

SOVIETŲ AGRESiJA EKONOMINIAM FRONTE
Ginklų gamyba nustelbia kitus reikalus
J. MIŠKINIS

R E A L

E S T A T E

HELP WANTED — VYRAI

Motor W i n d e r
HYPERIENCED
AJC. - D.C.

BEVERLY SHORES

Southwest Suburbs
Tel. — 839-5027

Parduodamas Baltk Resort LodgeHoteL 24 apstatyti kambariai plius
butas savininkui ar sargui, 6 vo
nios. Ant 2-jų sklypų arti paplū
dimio. Veikia ištisus metus. Gali
ma perkombinuot į butus, su krau
tuve, delikatesų parduotuve, resto
ranu, etc. Viskas tik už $55,000.00.

M A CH I N ISTS
For venical boring nulis.
Top wages. Overtime. Free medical
and life insurance.
EXPERT£NCED ONLY
JUST-RITE MACHTNE WORKS
7530 N. Oak Pk. Ave„ N'iles, 111.

Du Bois Realty

HELP WANTED — MOTERYS

Tel. 219—872-6467

Wanted erpericnced

71 ir Richmond savininkas parduo COTJNTER GLRL & ASSEMBLY
da lVi aukšto mūrinį namą.
for dry cleaning store.
TeL — 776-2191
MICHAEL'S C L E A N E R S
APYL. 73 IR KEDZIE
2049 N. Clark St., Chicago
Parduodamas 3-jų miegamų GeorBABYSITTER WANTED
gian stiliaus namas. IV2 vonios.
for 2 chiklren in my name 2 days
Skambint 778-2980
per week 8:15 a.m. to 3:30 p.m.
GEORGLAN — 3 bedrooms. 1% .' Near 91st and Westem Avenue.
baths. Vic. 73rd & Kedzie Ave
C A L L — 2 3 9 - 0 9 7 9
778-2980
1111 i I i 11111111111111111111111M11•111111111 iTl 11•1II

Sovietų Rusijoje, už raudonų koti krašto žemės ūkį. Sovietų
Dėl greito ir patogaus patarnavimo
plytų Kremliaus mūro,
tebe planai pakelti žemės ūkį ir jį sunamų pirkimo ir pardavimo prašome
vyksta paslaptys, nuo kurių, kaip kolektyvinti, pasirodė neįgyvendi
ffc-yinhinff
daug kas spėlioja, priklausys vi nama svajonė.
VBLIUI H O F F M A N U I
Gehring Hali, an outreach program
so pasaulio likimas.
Kiek anksčiau, Malenkovas į
sponsored by St. Joseph Hospital, ofTelef. — 767-0600
Ir kaip mes besistengtume, vis visą tai blaiviau žiūrėjo ir tikė
fers
comprebensive medical care and
B u d r a i t i s Realty
tiek tas paslaptis sunku nusakyt:; jo, kad jis galėtų pakelti žemės
heip to meet the emotional needs of
jas galima tiktai politiškai narp gaminiu produkciją, jei gamin
4 2 4 3 W e s t 63rd S t r e e t
the single pregnant women 18 years
lioti ir apie jas spėlioti.
tojui būtų padidintas uždarbis,
and older. It is our answer to abortion
Tačiau laikas nuo laiko į Vaka taipgi, jei žemdirbys už savo už
We are seeking a very special indi66 ir Homan. Tinka didelei šeimai vidual for a Live-In Housemother to
rus įvairiais kanalais prasprunka darbį galėtų nusipirkti daugiau
4 miegamų namas labai geram stovy. supervise thįs facility. Relevant work
žinios apie viena kitą Kremliaus reikalingų jam daiktų. Bet kaĮrengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000. experience as well as a sincere comįvykį, dažniausiai pavėluotą, bet j jangi sovietų
apsiginklavimas
50 ir Talman. 5 kam mūr. Beismen- mitment to the right to life are sigskubiai Vakary viešosios opini- j ^ima
pirmąją vietą ir negali bu
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas. nificant factors in candidate selection.
jos nagrinėjimą, mėginant šiaip t i d ė l § i o a t i d ė t i
šiandien
tai
$37,900.
Excellent salary and housing are availar taip spėlioti. Tačiau tenka Brežnevas, kaip matome, žemės
8809 S. Tulley Ave. Liuksusinė 3- able. Apply:
jų miegamų rezidencija. "Cathedral"
konstatuoti faktą, kad šiuo me ūkio politiką pasuko kiton pusėn.
KILIMUS IR BALDUS
9 a.m. — 3 p.m
lubos. 114 vonios, 2l/2 maš garažas,
tu pasaulio spauda gana plačiai
Plauname ir vaškuojame
M
I
S
C
E
L
L
A
N
E
O
C
S
šoninis
įvažiavimas.
$71,500.
Sovietai
darė
ir
tebedaro
įvai
or call:
MARQUETTE PARK
visų rūšių grindis.
nagrinėja Sovietų Rusijos politi
68
ir
Rockwell.
2-jų
butų
po
5
kamb.
riausius
bandymus
savo
žemės
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 iiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiimiiiiiimiiiiiiiiii! 4 butų murmis. Gazu šildymas. Ga-1 . ^ , ; „ .
8M ajn. — 5 p.m.
n ę ir ekonominę raidą.
„ _ „ r> ,JL .T__
«•»«
»
cs^j. Qfv^
*
medirus namas. Pilnas rūsys. 20 maš.
ūkiui (produkcijai) pakelti, bet iimimiiiiiimiiiiiiimiuiiimiiiiiiiumiiii
PACKAGE E X P R E S S AGENCY
ražas. »W,yw.^
garažas. 2emi taksai $26,900
Žvelgiant praeitin
975-3010
vistiek rezultatai nesėkmingi — iimiimiiiitiiiimmmiiiimiiiimiiiiimiii
MARMA
NOREIKIENE
19 metų mūrinis. 5l/2 kamb. ( 3 | 66 ir RockweU. 3-jų butų mūr. 6
bIo
Stalino išnykimas, Berijos štaiž>- Žemdirbys gamina maistą
mieg .). Gazu-oru šildymas. Arti S t j j^mb i r 2 po 3 kamb. Gerai išlaikySIUNTINIAI Į LIETUVĄ
SIUNTINIAI j LIETUVA
ST. JOSEPH .HOSPITJU.
Labai pageidaujamos geros rūšies Louis ir 77 St. Padarykite pasiū tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas
gus kritimas, Malenkovo, Molo-1 pardavimu- tik tiek, kiek jam
ir kitus kraštus
prekes. Maistas iš Europos sandelių. lymą.
reikia
ka
2946 N. Lake Shore Dr.
2608 W. 6» St.. Chicago, IU. S0S2S.
2 maš. garažas. Tik $45,000.
tovo, Kaganovičiaus ir kitų n u - ]
' *- 7> <* g ^ ė t ų apsirūNEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. I
TEL. — WA 5-278T
inti
45
ir
Talman.
2-jų
butų
medinis
—
BUTŲ
NUOMAVIMAS
šalinimas, maršalų
Žukovo ir I P
produktais, kurių jis pats
(The corner of Oakdale
Chicago, IU. 60632, telef. 927-5980 Į HIIHIHIIIIIlHmillIlIlIlllIUlIlIlIlHIIIIHim
5 ir 4 kamb. Tik $26,500.
Namų pirkimas — Pardavimas
& Lake Shore Dr.)
Bulganino nuvainikavimas ir iš-1 pasigaminti negali. Taigi, jei jis
mimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiii iiiimiiniiiiiimiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiii
40 h* Artesian. 2-jų butų medinis An Equal Opportunity EmpVoyer
Valdymas
negali
kitų
reikmenų
nusipirkti,
(vairių
prekių
pasirinkimas
nebran
kėlimas iš Maskvos į užkampius
Geros pajamos. Garažas. $26,900.
Draudimai — Income Taz
IIUIIIIIIMIIIIIIIIIIIHIlIlIlIlIflIlIlIlIlIlIlIlII giai iš mūsų sandeUo.
su žemo rango pareigomis, anuo tuo pačiu jis nemato reikalo kel
Hiiminiiimimnininiiinmiimnimnmi
Notariataa — Vertiniai
OOSMOS
PARCELS
EXPRESS
met pasaulyje išsaukė didelių ti savo produkciją. Neabejotinai
Jei galvojate
čia nemažą vaidmenį vaidina dar
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
staigmenų.
PARDUOT, NUOMOT AR
3333 S. Halsted St., Cnicago. m . 6O608
ir
toji
aplinkybė,
kad
tas
jo
dir
Evening Meals 5 days a week
Ukrainos budelis Chruščiovas
APDRAUST
J.
B A C E V I Č I U S
2501 W. «9th St., Chicago, EU. SO«2»
bamas
žemės
sklypelis
yra
ne
jo
In private home.
Apdraustas perkraustymas
iškilo į diktatorius be didelių
Telef.: 925-2737 — 254-3320
6 4 5 5 S. Kedzie A v e . — 778-2233 Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis J
nuosavybė.
Vytautas Vabvn tinas
sunkumų. Jam atsisėdus Stalino
Call 453-1275
Įvairių atstumų
iiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimi
soste, daug kas tvirtino, kad tas
Juk ir Stalinas niekad nebuvo
9 a m. to 9 p. m.
T e l 376-1882 arba 376-5996
sostas gerokai siūbuojąs ir įsisiū išsprendęs žemės ūkio problemos.
iimiiiiiiiimiimmiimiiiiiiiiimtmimiii
N O R I
P I R K T I
iiiimiiiiimiimmiiimmiiiiHiiiiMiiimiii
4243 W. 63rd Street
bavęs vieną gražią dieną galįs Jo įviarūs planai buvo skirti pra
HAND
SEWERS
nulūžti ir numesti n u o pedesta- monei pakelti ir visada juose bū •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiL
Tel.
—
767-0600
Ieškau pirkti senus medinius baldus
Mušt speak English.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
lo patį valdovą
—Chruščiovą. davo pamirštamas žemdirbys.
M. A. Š I M K U S
A p p l y
gamintus
prieš
1930
m.:
Komodas.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Pranašavimas išsipildė. Į Stali
NOTARY PCBLIC
dimai
ir
pilna
apdrauda.
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t..
HLMME1 FŪRS
INCOME TAX SERVICE
Progresas atgal
n o sostą atsisėdo Brežnevas.
HELP WANTED — V Y R U
"Oriental" kilimą, už prieinamas
2201 West 95th Street
Tel. — W A 5 - 8 0 6 3
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
Tokiam spėliojimui b u v o rim
Kremliaus valdovai sakosi esą
Chioago, Illinois
llllllllllllllllllilIlHllllllllllllliUIIIIIIIIIIIII kainas. 312-891-3334
Taip pat daromi VERTIMAI.
to pagrindo.
pajėgūs pakelti žemės turtų eksGIMINIŲ iškvietimai, pildomi
mmiiimiimiiiiimmmiiimiiiimiiiiiiit
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
plotacijos dydį — produkciją ne
Sovietų sambūviai
i r k s i n
kitokie blankai
konkurencijos, kaip laisvojo paLIETUVIŠKI MEDALIŲ
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Sovietai savo
akiplėšiškumu j šaulio kraštuose, pagalba, bet
Telef. — 434-8852
iki šio laiko daugiausia laimėjo j priverstinais penkmečio planais
t0% — 20% — 30% Pigiau mokėsite
ne iš karštojo, bet iš šaltojo ka- Į Bet kai pramonė kiek pažengia už apdrauda nuo ugnies ir automo
(Town of L a k e )
IMMEDIATE OPENINGS
V Y R A I
IR
M O T E R Y S
ro. Tai visas kultūringas pasau pirmyn, tai žemės ūkis smunka bilio pas mus.
W a n t e d experienced mechanic
FRANK
Z A P O L I S D a ž o namus iš l a u k o ir i i vi
lis gerai žino. T a i p pat gerai yra atgal.
FULL 0R PART TIME
f
o
r
full
rime
day
shift.
3208H
We*t
95th
Street
daus.
Darbas
g
a
r
a
n
t
u
o
t
a
s
.
žinoma, kad ramumo ir atoslū
G a n keistas faktas, — Sovietų
Chicago. Illinois
Hours 4:30 P M. to close
gio laikotarpiai visada buvo vie Rusijoje šiuo metu yra sumažėjęs
Mušt h a v e own tools.
Northwestern University Fratematy
Telef. GA 4-8SS4
na iš pačių pagrindinių sovietų skysto kuro suvartojimas, nežiū
Miršt be 21 or oveT
needs Cook for curreat year. SepSkambinti 9 2 7 - 9 1 0 7
AJso
full
tiroe
day
s
h
i
f
t
pump
šaltojo karo priemonių. Praeity rint to, kad pas juos skysto kuro
tember thru June.
(Serving beer, wme & cocktails)
E L E K T RO S
attendant.
je sovietai visada skelbdavo sam atsargos yra gausios ir dar nepi'.
F o r information call
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
LUM'S
R O N HILXOCK — 869-4951
būvį (koegzistenciją) po kiekvie nai išnaudojamos.
Turiu Chicagoe miesto leidimą.
Atsimintiną,
P
l
e
a
s
e
contact
—
Dirbu
ir
užmiesty.
Dirbu
greitai,
ga
no savo plėšraus akto prieš lais kad modernus ūkis reikalauja rantuotai ir sąžiningai.
FAMILY RESTAURANT
TAISO
vąsias pasaulio tautas. Tikslas vi- skysto kuro, bet sovietų kariniai 4514 S. Talman Ave. 927-3559
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
6701 W. Touhy Avenue,
M r . Strumbcrger
KLAUDIJUS PUMPUTIS
MASINAS, ŠALDYTUVUS
sada buvo ir yra tas pats: ramiai J planai susikryžiuoja su ūkio pla
Milės. Illinois
Kreiptis j Hermaną Deck}
ir nematomai paruošti sekan nais ir juos nustelbia. Juk išgau
TeL.
283-8585
Tel 585^824 po 5 v. v.
tmiimmimiiiiiimmmiiimiiiiimimiii
čiam veiksmui, o svarbiausia — ti skystam kurui ir dujoms reikia
Kalba lietuviškai
P
U
S
M
E
Č
I
U
I
"nuraminti" išsigandusį ir gin gręžti šulinius, tam gręžimui rei
FUTJL O R P A R T T I M E
H E L P
W A N T B D — M A L Ė
$103.00 Cbjcagoje
tis besirengianti pasaulį.
kia sunaudoti daug pirmos rū
iitimiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimiiiiiiiimiiiu
A p p y :
šies plieno, tačiau sovietams tas
r ^ =
#77.00
Betikslis gyrimasis
plienas reikalingas ginklams.
G R O U N D R O l N D
Cicero) e
Brežnevas labai mėgsta girtis,
M o d e m i valstybė, kaip rodo
Vonių,
virtuves
sinkų
ir
vandens
Immediate opening for exper. operatore in the following jobs:
(10/20/5/UM)
B E S T A U B A N T
kad Sovietijoje didelė pažanga patirtis, turi būti pajėgi tuo pa
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir
* DE VLIEG/JIG MILL
padaryta stambioje pramonėje, čiu laiku pasigaminti ginklus, ato
Pensininkams auto apdrauda
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 4 2 2 0 H a r l e m . N o r r i d g e , Illinois
plytelės. Glass blocks.
Sinkos
ypač plieno gamyboje ir ginklų mines bombas, sviestą ir skystąjį
Amžius 62 iki 90 m.
* EXTERNAL & UNIVERSAL GRLNDER
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
pramonėje. Bet tas yra visiems kurą. Bet Sovietijoje taip nesu
* LNTERNAL GRINDER
gerai žinoma, kad sovietams šios tvarkoma. Komunistų teorija skel J. BACEVIČIUS — 778-2233 lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
* MILLING H\CHINK OPERATOR
arba po 5 vai. vakaro
6 4 5 5 So. Kedzie Avenue
pažangos siekiant reikėjo paau- bia, kad kai kurie dalykai gali bū
SERAPINAS — 696-2960
* GEAR GRLVDER
FUI^L O R P A R T T I M E
iiiiiimiiiimimmiiiiiiiiiiimimiiimiiiii
ti atidėti tolimesniam laikui, jei
* SPIRAL BEVEL. GEAR CUTTER and GRINDER
to reikalauja šios dienos situaci
W i t h or w i t h o u t fodlowing.
ČEKOSLOVAKIJOJ
Mušt speak English, be able to read blue prints. do eet-up tk bsve
ja. Ir taip jie "atidėlioja" kitas
own tools. Excellent benefit program.
Paid vacation.
(Atkelta iŠ 3 psl.)
valstybinio ūkio šakas į šalį, kad
nisteris, pastaruoju m e t u atsisa suteikus pirmenybę karinei pra
T E L . 7 2 5 - 1 0 8 * — 561-0219
kęs šių pare'R"U dėl ligos. Antra monei.
4 5 4 5 So. VVestern B h d . , Chicago
847-4211
Ms. O'Shea
Kaip darė Stalinas, taip tebe
sis sambūris siekia panaikinti So
An Equal Opportunity Employer M/F
PRESSER ALL AR0UND
vietu primestą komunistų partiją daro ir Brežnevas, — labai daug
ir įgyvendinti ryškias reformas ko turi atsižadėti bolševikinis pi
Mušt have transportation
krašte, šiuo metu abu sambūriai lietis vardan karinės pramonės.
yra tik mažos srovės, kurios atei Brežnevas tuo didžiuojasi ir gąsdiSmall plant
tyje gali užlieti visą kraštą ir | na laisvąjį pasaulį savo ginklų
Park Ridge, m . 823-2145
Jam atnešti naują pavasarį.
pranašumu, vis nepamiršdamas 1

UVE-IN
HOUSEMOTHER

Gnlupfr,

-EEL-JITSO.
Olsick & Co. Realtors

TELEVIZIJOS

VALOM E

A. V I L I M A S
M O V I N G

BELL

C O O K

REALTY

Budraitis Realty Co.

M O V I

N G

FULL TIME
PAR I , ' M E
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LITTON PRECISION GEAR

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

gautas ekstraktas žmogaus au DRAUGAS, penktadienis, rugpiūčio mėn. 18 d.
dinių kultūrose slopina viruso
J A V mokslininkai išaiškino
aktyvumą ir perpus sulėtina jo
aktyvią
medžiagą
jūriniuose
plitimą. Bandymai dar tik pra
raudonuosiuose dumbliuose, ku
dėti, tačiau yra vilties, kad
rie paplitę beveik viso pasaulio
dumblių ekstraktas bus efekty
Gyveno 6948 S. Campbell Avenue, Chicago, Illinois.
seklumose. Toji medžiaga stab
vus ir nuo kai kurių kitų viru
Mirė
rugp. 18 d., 1978. 630 vai. ryto sulaukus senatvės.
do viruso herpes simplex vysty
sų,
jm
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Betygalos parapijoj.
mąsi, šis virusas sukelia perša
Amerikoj išgyveno 29 m.
limo ligas ir virusinį keratitą
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Povilas su žmona Ka
(pavojingą akių ligą - ragenos
— Investavimas j žinojimą
zimiera,
gyv. Detroit, Michigan, brolio duktė Emilija Kutkienė
uždegimą).
su vyru Vytautu ir šeima, gyv. Detroit, Michigan, brolio sūnus
visada moka geriausį procentą.
Vytautas Valantinas su žmona Emilija ir kiti giminės, draugai
I š šių dumblių laboratorijoje
Benjamin Franklin
ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6 vai. vak. Lack-Lackawicz
koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Laidotuvės įvyks pirmad., rugp. 21 d. iš koplyčios 10 vai.
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą Po
pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
St. P e t e r s b u r g o lietuviai, vado
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
v a u j a n t vietinio Altoe s k y r i a u s ;
A. A.
Nuliūdę: Brolis, brolienė ir kiti giminės.
valdybai, g a u s i a i dalyvavo laiš
kų r a š y m e , p r a š a n t J A V parei
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213
gūnų, prezidento, sekretoriaus, 1
Gyveno 7158 So. Lawndale Avenue, Chicago, Illinois.
Ona Juška, Moterų sąjungos senatorių ir kongresmanų, pa
Mirė rugpjūčio 17 d., 1978 m., sulaukęs 60 m. amžiaus.
76 kp. vicepirmininkė, grįžo po dėti išlaisvinti disidentą Viktorą
Gimė Irons, Michigan.
atostogų Clevelande. Ji ten, 36 Petkų, r e m i a n t i s Helsinkio nu-į
Paliko dideliame nuliūdime žmona Bemice (Viliūnaitė), duktė
mot. sąjungos kuopai pirminin t a r i m a i s . I š s i ų s t a apie 1000
Carolyn, sūnus Kenneth, marti Maureen, motina Pauline, gyv.
O. Galvydienė
Hebron, Indiana, sesuo Ann Mikatouski su vyru Dominick, gyv.
kavusi daugeli metų, dalyvavo laiškų.
East Chicago, Indiana, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
nuvažiavus ir jų susirinkime. Bu
Priklausė Dariaus Girėno Am. Legiono Post nr. 271 ir Am.
vo maloniai priimta, prisegė jai
Lithuanian Citizens Club.
korsažą ir besivaišinant dvi vieš
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 4 valandą popiet Mažeikanios pateikė tortą, raguolį iš Lie — Liepos mėn. Daytona Beach,!
Evans
koplyčioje,
6845
So.
Western
Ave.
Fla., septyniadešimt
devintąjį*;
tuvos.
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. DAIMID
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 21 d. iš koplyčios 9 vai.
gimtadienį a t š v e n t ė Povilas Blo- j
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
PATIKSLINIMAS
žis. T a proga D a y t o n a Beach lie- j
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
tuvių
būrelis
Povilą
Bložį
pasveiĮ
"Draugo" rugpiūčio 8 d. lai
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
4330-34 S o . California A v e n u e
doje straipsnyje "Lietuviai pal kino ir palinkėjo kitais me
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
tais
šauniai
atšvęsti
aštuoniasdej
mių pavėsy" antroje kolumnoje,
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
dalyvauti šiose laidotuvėse.
minint St. Petersburgą, parašyta šimties metų amžiaus sukaktį
Nuliūdę: Žmona, duktė, sūnus, marti, motina ir sesuo.
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
— "be abejo — Floridos sostinė". bei dar ilgus m e t u s gyventi šioje
naujoje
lietuvių
kolonijoje.
Povi
Laid.
direkt.
Evans
ir
Sūnūs.
Tel.
737-8600.
Telefonas — YArds 7-1741-2
Čia apsilenkta su teisybe. Flori
dos sostinė yra Tallahassee, apie las Bložis neprikl. Lietuvoje ke
300 mylių į šiaurę nuo čia, be liolika metų tarnavo pašto val
veik prie Georgia ribos, šiaurės dyboje, eidamas atsakingas parei
žmonės, važiuodami į Floridą, gas atskaitomybės skyriuje. Bai
galėtu be didelio užtrukimo pa gęs ekonominius mokslus, geras
matyti seną, bet labai įdomų ekonomistas ir tiek nepirkl. Lie
tuvoje tiek ir Amerikoje įgytas
miestą, mūsų valstijos sostinę.
žinias mokėjo pritaikyti gyveni
Gyveno Cicero, Illinois.
me.
NETIKĖTAS SUSITIKIMAS
Mirė rugp. 17 d., 1978, 5 vai. vak.
BAŽNYČIOJE
Laidotuvių Direktoriai
Jis labai domisi astronomijos
Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno 29 m.
ir
atomo
mokslais
ir
yra
iš
šių
Amerikiečių tarpe labai daž
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Danutė Iiepienė, žen
nai atsisveikinant .pasakoma: "I mokslo sričių surinkęs daug įdo
tas
Stasys,
anūkas
Algis
Liepas,
brolienė
Marija
Bonatie'nė
su
will see you in church". Ir šį mios medžiagos.
dukra Gabija Flynn, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Gimtadienio
proga
Povilas
kartą visai netikėtai draugai su
Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 South
sitiko. David Kamm ir žmona Bložis savo artimuosius prietelius
Trys Moderniškos Koplyčios
50 Ave., Cicero.
Joan ir trys sūneliai buvo atva vaišino gražiame restorane, o vė
Mašinoms Vieta
Laidotuvės įvyks šeštad., rugp. 19 d. iš koplyčios 10 vai.
žiavę iš Ft. Meyers, Fla., Dorina liau savo namuose. Sukaktuvi
ryto bus atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
ir Antanas Kamm iš Seminole, ninkui sugiedota Ilgiausių metų
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
Tel. 737-8600
Julė ir Albertas
Zakarka su linkėjimai.
dėta į kapines.
Tenka apgailestauti, kad jo
dukromis iš Marąuette P a r k o ,
Tel. 737-8601
Nuoširdžiai- kviečiame visus: gimines, draugas ir pažįsuiChicagos, visi netikėtai greta su žmona Ona paskutiniu laiku ne
ni^s dalyvauti šiose laidotuvėse.
sėdo Šv. Jono bažnyčioje, Trea- galuoja. Šiomis dienomis ją išti
Nuliuuę: Lhtkte, žentas ir anūkas.
sure Isle Po pamaldų prie baž ko paralyžiaus smūgis. Guli ligo
nyčios tos parapijos
klebonas ninėje gydytojų priežiūroje ir pa
Laid direkt. Vasaitis-Butkus, tel. 652 1003.
klausinėjo, ar svečiai ar vietos mažu sveikata gerėja. Šios koloni
gyventojai. Ir paaiškėjo, kad Z a - jos lietuviai jai linki geros sveika
karkai jau nusipirko "condomi- tos.
TĖVAS IR SUNŪS
nium" tresure Isle ir vėliau čia
— Juozas E d v . Stanaitis, Day
apsigyvens. Jie yra Lietuvos Vyčių tona Beach, Fla., viename iš di
MARQUETTE FUNERAL HOME
112 kp. ir Vyčių choro seni n a  džiųjų Atlantic banke turi įstei
23-jų
METŲ
MIRTIES
PRISIMINIMAS
riai. Ypač pasižymėję laiškų rašy- gęs savo įstaigą. "Ass. Busness
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
me į mūsų valdžios pareigūnus Brokers, Inc." Jo vadovaujama
2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o
įstaiga rūpinasi parduoti įvai
Lietuvos reikalais.
1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., C i c e r o
rius, didesnius biznius. Įstaigoje
POATOSTOGINIS
Tel. 476-2345
dirba du advokatai, vienas CPA
SUSIRINKIMAS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
ir keletas kitų specialistų. Juozas
Velionj
prisimena
žmona
Marcelė
Tverijonas,
brolio
duk
Vasarą baigiasi, organizacijų Stanaitis Floridoje gyvena aštuo
ros, gimiuės. draugai ir kiti giminės Lietuvoje.
valdybų nariai ima judėti ir pir nerius metus, o Daytona Beach^
Jau prabėgo liūdni meteliai, kai palikai mus amžinai. O
masis poatostoginis Moterų są 5-rius. J o teigimu, įvairiais biz
kaip
skaudu prisimint atsiskyrimo valandą. Aš tavęs, mano
jungos 76 kuopos susirinkimas niais šioje apylinkėje galėtų sėk
brangus ir mylimas vyre, niekuomet nepamiršiu, mano širdyje
numatomas rugsėjo — Septem- mingai verstis ir jaunos lietuvių
liko amžinai nepagydoma žaizda ir sunkus likimas gyvenime.
ber 7 d., 12 vai. vidurdienį gra šeimos. Biznio reikalais jis lan
Už a. a. Stepono Tverijono sielą yra užprašytos šv. Mi
žiajame Seminole Parke. N u m a t o  kėsi šiomis dienomis Chicagoje.
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
šios Tėvų Marijoų, Seselių Kazimieriečių, Tėvų Domininkonų
ma keletas reikalų svarstyti, bet Cia yra gyvenęs jo tėvelis teisi
vienuolynuose ir amžinos šv. Mišios Tėvų Saleziečių vienuolyne
gal svarbiausia aptarti ruošimą ninkas Juozas Stanaitis, kuris mi
Romoje, taip pat ir įvairiose bažnyčiose.
pikniko Seminole Parke gimtadie rė praėjusiais metais.
ANTANAS M. PHILLIPS
nio minėjimo proga mūsų klebo
— Irena ir A n t a n a s Sprindžiai,
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
no kun. T. Degučio.
paviešėję porą savaičių Chicago
3307 SO. LITUAMCA AVE.
Tel. YArds 7-3401
Piknikas turėtų įvykti spalio je, aplankę visą eilę savo artimų
19 d. Visas detales dar reikės ap jų prietelių bei vaikų šeimą, vėl
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir ŠONUS
tarti, nes tikimasi, kad atvažiuos atgal išvyko į Daytona, Fla., kur
2314
VV. 23rd PLACE
Tel. Vlrginia 7^672
mūšy parapijos narių dauguma yra gražiai ir patogiai įsikūrę.
2424
VV.
6«th
SFREET
Tel.
REpublic 7-1213
J. Rimtautas
apsveikinti kun. T. Degutį, d a u g
11029 Southvvest Highvvav. Palos Hills, UI.
Tel. 974-4410

darbo įdėjusį ir pasišventusi žmo
nių labui, išgaunant vietinio vys
kupo leidimą,laikyti lietuvių kal
ba pamaldas š v . Vardo bažny
čioje.
Kad susirinkimas neliktų be
įvairumo, pakviestas ir jau paža
dėjo dalyvauti Kazys Gimžaus
kas, dalyvavęs delegato teisėmis
PLB suvažiavime ir Dainų šven
tėje Toronte. Jis pasidalins įgy
tais įspūdžiais ir anekdotais.
Po susirinkimo narės ir svečiai
pasivaišins savais
užkandžiais,
bus dainų, bus galima pasišokti.
Prašome svečius atvažiuoti ir kar
t u linktmrmi valandėlę praleisti.
S t Balseko lietuvių kultūros muziejuje su viešniomis ii Califomijoa.
Koresp,
B k a i r į : St. Balzeko asistentė Rita Striegel, Karolis Bertulis, muzie
jaus arcfrivaras, Gene Boyer iš San Jose, Calif. ir jos motina Em. WalRAŠO L A I Š K U S
les

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, Fla.
NETIKĖTA IR NEEILINĖ
VIEŠNIA
K šiaurės čia apsigyvenę žmo
nės dažnai susilaukia
netikėtų
svečių. Neseniai iš Chicagos atvy
ko sesuo M. Clemencia, buv. Šv.
šeimos Vilos, Lemonte, administ
ratorė ir viršininkė. Už jos nuo
širdumą ir pasiaukojimą senelių
globai per 16 metų, išeinant j
pensiją jai ir jos sesutei Elenai
Kodis, dovanų davė apmokamą
kelionę abiem \ Nassau.
Jos skrido iš Chicagos į Nas
sau, bet grįžo laivu Leonardo
de Vinci į Fort Lauderdale, Fla.,
ten paviešėjusios
atvažiavo į
Seminole. Čia aplankė buvusius
ciceriečius Carmel Richie ir jo
žmoną, buvusius daugelį metų
vilos valdybos narius. T a i p pat
aplankė ilgų metų draugus Do
riną ir Antaną Kamm, buvusius
Marąuette Parko gyventojus.
Atsisveikinant su Floridos drau
gais ir vakarieniaujant gražiaja
m e restorane "Top Hat", seselė
pareiškė, kad jos paskutinis užmo
jis, apleidžiant Vilą, buvo parū
pinti lentelę su tinkamu įrašu
— D o n n a ir Antanas Kamm —
ir Vilos salione pakabinti ant
sienos tarp keletos kitų prieglau
dos atžymėtų žmonių bei rėmėjų
eilėse.
Ses. Clemencia čia daug vieto
vių aplankė, bet gailėjo, kad ne
turėjo laiko pamatyti pranciško
nų vienuolyno. Neteko būti nei
Lietuvių klube, nes jau reikėjo
grįžti į naujas pareigas, kurias
ji pati pasirinko — mokyti vai
kučius, atsilikusius skaityme, ki
tataučių parapijoje Northbrook,
'111. Po ilgu rnetų sunkaus darbo
viloje ji, išėjus į pensiją, pasi
rinko vėl nelengvą darbą.
M O T E R Ų SĄJUNGOS 76
K U O P O S NARĖ — DAINŲ
ŠVENTĖS SOLISTĖ
Iš įvairių žinių patyrėme, kad
mūsų vietinės Moterų sąjungos
kuopos narė Gina Čapkauskienė,
puikiai pasiruošusi atliko sopra
no partiją, dainuojant su didžiu
liu jungtiniu choru "Mano pro
tėvių žemė", muzika B. Budriūno, žodžiai B. Brazdžionio, diri
guojant pačiam kompozitoriui.
M u m s malonu, kad mes žymiąją
solistę galime turėti savo kuopos
nare.
G R J 2 0 PO ATOSTOGŲ
Eugenija ir Kazys Gimžauskai
po daugiau kaip mėnesio svečiavimosi Kanadoj grįžo namo. K
Gimžauskas buvo vienintelis ofi
cialus delegatas iš visos Floridos
i Lietuvių Bendruomenės suvažia
vimą Toronte. Jis su žmona ir
dar nemažu skaičiumi choro na
rių dalyvavo Dainų šventėje su
savo vadovu muz. P. Armonu.
O n a Rinkienė k a r t u skrido su
Gimžauskais į Kanadą, visur da
lyvavo ir grįžo labai sužavėta ir
patenkinta. Ji savo nuoširdumu
ir darbštumu visur prisideda ir
ne nuostabu, kad jos sūnus, vi
suomenininkas Vytautas Kamantas buvo išrinktas pirmininku vi
so pasaulio LB, nes, be abejo, yra
paveldėjęs savo motinos charak
terio gerąsias puses ir mokės
bendruomenei vadovauti.

DUMBLIŲ NAUDA

A. t A. DOMICĖLĖ VALANTINAITĖ

STANLEY KASARSKI

EUDEIKIS

Dcr/tona Beach, Fla.

A. t A. ONA BARAUSKIENE

Mažeika & Evans

PETKUS

A.f A.
STEPONO TVERIJONO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A. A.

A. + A.

PETRUI DRAGONEVIČIUI mirus,
jo dukteriai BIRUTEI RAUCKIENEI, visai jos ŠEI
MAI, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą.
Ai Ir D. Auginai
A. Ir D. ferakai
S. Ir R. PlkiMi
A. ir L Rugieniai
A. ir D. Vėlavičiai
A. ir E, Zaikauskai

ONAI B A R A U S K I E N E I
mirus,
dukrai, mūsų mielai DANUTEI. jos vyrui STASIUI
ir sūnui ALGIUI LIEPAMS, nuoširdžią užuojautą
reiškia

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HAl STED STREET

Elena ir Jonas Purtutiai
Vytas ir Ramunė Purtuliai
Stase Norkiene
Algis Norkus su šeima

Tel. YArd* 7-l«ll

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th Ave.. CICERO. ILI

Tel. OI ympic 2-1003

6

DRAUGAS, šeštadienis, rugpiūčio mėn. 19 d.

PASIKEITIMrll JAV LB
KULTŪROS TARYBOJE

X Vytautas Kamantas, P L B
pirmininkas ir uolus
skautas akademikas, šį savait
galį ruošiasi vykti į lietuvių
skautų Tautinę stovyklą, kuri
yra netoli Worcester, Mass.
Ateinančią savaitę jis vėl turi
grįžti į savo darbą.
,valdybos

x "Chicago Catholic", arki
I š eitų pareigų pasitraukus
vyskupijos savaitraštis, paskel
Juozui Gailai, JAV LB krašto
bė naują geriausią ir labiausiai
valdybos pirm. inž. Alg. Gečio
Chicagos žmonių mėgstamų pa
kvietimu JAV LB Kultūros t a 
mokslininkų sąrašą- Jų tarpe
rybos pirmininko pareigas pe
yra ir šie kunigai: prel. D. Mo
rėmė Baltimorėje
gyvenantis
x Povilas Kaselis iš Brighzeris, kunigai A. Belauskas, T.
Aleksandras Radžius. Naujasis
Kasputis, R. Bartz, A. Kulbis, ton Parko, Chicago, HL, susirgo
Kultūros tarybos pirmininkas
ir paguldytas Šv. Kryžiaus li
yra rašytojas, švietėjas ir vi
x Antanas Juodvalkis, P L B St. Gaučias, V. Mikolaitis, A.
goninėje. Rugpiūčio 18 d. jam
Stasys,
J.
Kuzminskas,
J.
Šasuomenininkas, iki šiol Kultūros
valdybos
sekretorius, perėmė
taryboje
ėjęs vicepirmininko
"Pasaulio
Lietuvio"
rugsėjo rauskas, M. Kirkilas, J. Viš- padaryta operacija. P. Kaselis
mėnesio numerio redagavimą iš į *iia.uskas, R. Saudis Džiaugia- yra "Vyčio" redaktorės Loretos
pareigas.
buvusio redaktoriaus B r o n i a u s ! m ė s * m e s a U pažįstamų lie- Stukienės tėvelis.
A. Radžius gimė 1915 m R u 
X Romas Sakadolskis padėjo
Nainio, jam nebegalint pažadė tuvių kunigų pamokslų įverti
sijoje, tėvams esant pasitrau
suruošti ir dalyvavo dvi savaitą numerį suredaguoti.
Rug nimu.
kus nuo I-ojo pasaulinio karo
x Naujosios P L B valdybos Į tes lituanistinių studijų semisėjo numeryje buvo numatyta
Gimnaziją
baigęs
PLB valdybos pareigų perdavimo metu, rugpiūčio 6 d., buvo pagerbtas prof. Juozas Žilevičius, pirmosios veiksmų.
išspausdinti visus PLB seime • pirmininkas Vytautas Kaman- j nare prie Clevelando. Sakadols- lietuvių dainų šventės organizatorius. Iš kaires: inž. Rugienius, kalba prof. J. Žilevičius, J. Šlajus, kun. J. Telšiuose, ekonomiką studijavo
pateiktus pranešimus, referatus \ t* 8 i r vykdomasis vicepirminin-, kis yra naujosios PLB valdy- Borevičius ir St. Džiugas
Nuotr. Jono Kuprio Vytauto
Didžiojo universitete
ir diskusijų santraukas. Rugsė- i k a s Vaclovas Kleiza buvo susi- -bos vicsepirrnininkas.
'Kaune.
1945-50
m. mokytoja
jo numerio medžiagą "Pasaulio t i k e k e l i s k a r t u s •
Chicagoje
Viliaus Bražėno, gyvenanvo
Kempteno
gimnazijoje,
Vo
Lietuviui" siųsti A. Juodvalkio ^ a t s a aakiusiu Vliko
valdybos čio Fort Myers, Fla., platų
kietijoje, o atvykęs į JAV-es
Kalbė- laišką išspausdino "Army Tiadresu (6620 So. Rockwell St., i nariu Antanu Sabaliu
nuo 1957-70 m. buvo Baltimorės
Chicago, UI. 60629). Nuo spa-IJ 0 8 1 a P i e P L B i r Vliko valdybų I mes" laikraštis. Laiške jis kai
lituanistinės mokyklos mokyto
lio mėnesio "Pasaulio Lietuvi" ; bendradarbiavimą,
ryšininkus j ^ a p k p a t i n g i u sargybos ne
jas ir su pertraukomis jos v e 
IŠKILMĖS PRIE
Ypač reikia įjungti jaunimą, mūsų LB apylinkės valdybai. dėjas. N u o pat jaunystės lai
redaguos redakcinis kolektyvas. i r planuojamą abiejų valdybų j g į o r i e n t a v i m ą gimo Kudirkos
susitikimą.
PREZIDENTŲ PAMINKLŲ | skautus, lit. mokyklas baigų- j Ckis gražiai prižiūrimas, visur kų A. Radžiui teko aktyviai
j pabėgimo nuo sovietinio žvejų
x Marija Remienė, Putnamo
Ambrazevičienės
|
^
^
~
X Sofijos
„ , . .. , 0 ., .
_ , v.
įsius ir kt. Šventę pradėti su žaluma, žolė gražiai nupiauta, o\n\'l
V"
LZ
iaivo atyeju
klaugi
feur
e
or
seselių rėmėjų ir Lietuvių fon
Birželio 18 d buvo suvažiavę pamaldomis.
,,
^ ~ JT memnę
. I*sode
~ " "*>
**"c o 1 " "—" malonus
«uįi«iui-»,po« ; v e i į t i skautų ir ateitininkų
eilėraščių
rinkinys
Parengti
vaismedžiai
^^f*
į dabar yra. Taip pat jis pasako' keletas ramovėnų, šaulių ir
do uoli darbuotoja, yra išvyku
ganizacijose.
si į Putnamą. kur dalyvavo lie pakluonėse" pasiekė redakciją. ir apie Simą Kudirką, kaip jis j birutininkių organizacijų ats- programą iš savanorių meninin- į ilsis. Jokių dulkių.
. . , . . . _ - , A. Radžius spaudoje pradėjo
tuvių dienose, o dabar vyks į Rinkinys turi 127 psl., dedikuo dabar darbuojasi šiame krašte. ] tovų į Fandshif Gardens prie kų — dainos, šokių, muzikos, j J-a U k- d,.m t ..
l m6ta1
Iškilmės prie paminklų ir vai-!
.
.' k s * C1* m u " j bendradarbiauti jaunystės dieskautų Tautinę stovyklą. Su ja tas marčiai Onai Bulotaitei Amx Bruno H. Michels-Mikele- j laisvos Lietuvos buvusių presų apylinkės valdyba rengia ge nomis, bet tik 1961 m. iš
kartu iš Chicagos yra nuvažia brozevičienei. Viršelis ir ilius vičras, gyvenąs šiuo metu Sa- Į zidentų paminklų prisiminti jų ses. Vieta yra graži ir erdvi, j gužines. Visi atsilankiusieji b u
leido pirmąją eilėraščių knygą
kodėl nepraleisti joje bent ke
vę dar daugiau seselių rėmėjų, tracijos — dail. Vilijos Eivaitės. rasota Siesta Key, F l a , mūsų j vadovavimo laikotarpį.
. . . .. * ,
_ . *"?" „ ^ _ 2 ^ i vę visada patenkinti. Jaunimui
,
_ .. . . . „
.
Spausdintas 'Draugo spaustu
letą valandų. Tėvai neturėtų
T
bendradarbis, atsiuntė "Draugo"
kaip J. Dockiene, A. Kareiva, i f.
„ .x
yra gera proga ir pažaisti, nes
T„ .
Ši
tradicija
yra
labai
graži
ir
gailėtis laiko ir pinigo įtraukti,
• vėie Kaina nepažymėta.
spaudai stiprinti 5 dol. auką
A. Mackevičienė, Vanda Virkau, "^
prasminga. Ji yra istorinė vi- į-%g i ą t r a d i c i j ą gavo vaikus. L i e - I p a t S savininkas Vitalis UmbraJo
žmona
Aldona
Mikelevičienė
j
A. Vepštienė. Jos iš Putnamo
iesiems laikams, j t u v o j e „ a T tradicijas naikina ! S a S *** T ^ ^ t S *"? S "
atsiuntė sveikinimus ir "Drau
taip pat buvo uoli "Draugo" j prisiminimas mūsų
buvusių į M e s j a s ^Ume
, s i ą l ^ net dvi aikšteles tmkhm a i k ^
go'* redakcijai.
S S S f * ' S a T ' t L t a Z ? ! P r e Z l d e n t U ^ ^ P l t ' k " " " I ^ t r n e b ^ k U u T ų " sueiti v* r Apylinkės valdyba prašo ne
X Lietuviu Fronto bičiulių
Japonijoje.
Savo bendradar-, p r i s i m e n a m Kęstutį, Vytautą i r i s i e m s l i e tuviams, nežiūrint par.
tarybos pirm. yra Algis Raulibiams uz auką nuoširdžiai dė-, k i t u s b u v u s i u s Lietuvos valdo- 1
tik lemontiškius, bet ir chicagištijų skirtumų. Norėčiau, kad
naitis iš Los Angeles ir L F B :
Kojame.
y^
Labai gaila, kad lietuvių šiuo klausimu ir daugiau kas kius atsilankyti, susipažinti ir
Amerikos ir Kanados centro '•
linksmai praleisti sekmadienio
X S. Butkūnas iš St. C h a r - , t a r p e ^
^
mažas
sa^do_ prabiltų.
valdybos pirm. yra inž. J. Ar- j
popietę gražioje ir sveikoje ap
les, BĮ., mokėdamas "Draugo" i m ė j i m a s
Atrodo> k a d g , tra_
A. Klimavičius
dys, kurie ir pasakė kalbas
linkoje.
prenumeratą, dar pridėjo 5 doL i ^ ^ ^ ^
^ ^
palaikyti
LFB uždaromame koncerte Dai
Andrius Laukaitis
KVIEČIA
GEGUŽINfcN
aukų. Mielam skaitytojui nuo-1 meaniB
ypag
dailyyių
skaičiuSj
navoje praėjusį šeštadienį. Apie
PRALEISTI SEKMADIENIO
sirdi padėka.
'jaunimas. Kad galima būtų
tai rašoma vakar dienos "Drau-'
POPIETĘ
X Vidutis Keramnas iš Chi- j pritraukti į tokį minėjimą ne dege".
cagos, apsimokėdamas "Drau-1 š i m t i s Q š i m t u g ^ ^
^ ^
Lemonto LB apylinkės valdy
x Kazio Jukneho ir Rugelių
go'' prenumeratos mokesty pri-1 - ^ i d ė i a s
ba ir šiais metais ruošia lietupastangomis
yra atgaivintas
dėjo "Draugo" spaudai gerinti; y i s ų p i r m a n u m a t y t i % ^^^^i V i U susitikimą - gegužinę. Ji bus
Melrose Parke, m . Vasario 16
10 dol. auką. Nuoširdus ačiū. , t o p a s t o v i ą ^ ^ i r j o s k a s me. i rugsėjo 10 d (sekmadienį) Mogimnazijos rėmėjų būrelis su
J. A. VALSTYBĖSE
X Aukų, mokėdami prenume- ; t a i l a i k y t i s k a d y į ^ organiza-j destos ir Vitalio Umbrasų ūky1
ratą, atsiuntė — 3 dol
30 narių. Būrelio vadovas yra
' ei jos galėtų prisitaikyti, neda- j je. Tai toje pačioje vietoje, kaip — Kun. Ladas Bodreckas, Aleksandras Radžius, naujasis LB
Kultūros tarybos pirmininkas
Račkauskienė
iš
Camarillo,
CaK. Juknelis. Už pirmąjį pus
rydamos tą dieną parengimų. Į ir pernai (Lemont Rd., šiaurinė- buvęs Kauno kunigų seminari
lif., po 2 dol. — Stasys Stra- Geriausiai tiktų artimiausias\ je miestelio pusėje).
metį narių įnašai jau surinkti ir
jos muzikos dėstytojas ir cho "Paukščių takas" ir 1975 m.
vinskis iš Chicagos ir J. Zdan- sekmadienis birželio 13 dienai, j Labai patogi vieta susisiekiišsiųsti gimnazijai.
ro vedėjas, šhio metu dirbąs antrąją — "Baltas mėnulio
cevičius iš New Britain, Conn.
x P. Plienaitis, gyvenantis
Dienos
datą
išreklamuoti
laik-1
mo
atžvilgiu,
o
mašinoms
pasisBrooklyno Apreiškimo parapi- miestas". Eilėraščiais ir straips
. Rura Mironienė, labai daug pade
Fairmont
prisidėjo į d a n t i S i m o K u d i r k o s ^ „ 4
X
Algirdo
Landsbergio
ir
raščiuose.
Įtatyti
yra
didelė
sausa
p
i
e
v
a
j
j
o j ^ §į ų m e r ų lapkričio 11 d niais iš astronomijos srities
ir
prie "Draugo" rengiamame ban- 1 Uudijimuose apie Sovietų kalėji Kosto Ostrausko
dramaturgi-; Prie šios šventės turėtų prisi-1 Šis Umbrasų ūkis gegužinėms j švenčia kunigystės 50-ties metų bendradarbiauja "Drauge", "Ai
kete laimėjimų, paimdamas spe mus, skaito paskaitą LFB poilsio j jai apžvelgti sesija, autoriams dėti visos organizacijos, kurios i nenaudojamas. Tik vieną kartą i sukaktį. Parapija j a u dabar
duose",
"Ateityje", "Lietuvių
cialius bilietėlius. Taip pat jis ir studijų savaitėje Dainavos sto
11
11
NuoVr^Vytr'ihiiiol^y^*
^*
*'
rengiama
Santa-:
kovoja
dėl
Lietuvos
laisvės,
i
metuose
jie
leidžia
be
mokesčio;
ruošiasi
jam
sukaktuvinį
minėDienose",
literatūros metrašty
pridėjo auką "Draugo" spaudai vykloje
1 08 6808
je
"Pradalgėj"
ir vaikų laikraš
» Sakalas iš Omaha i " ^
suvažiavime rugsėjo, ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ jimą. Kun. L. Budreckas yra
stiprinti. Labai ačiū.
tėlyje "Eglutėj".
G.
X Jaunučio Puodžiūno baleto
T.!dus,
Mich.
(pr.).
B
B
^
I
^
S
H
I
K
^
S
K
l
nigu įšventintas Kaune 1928 m
studija rudens sezoną pradeda numeratos mokesčiu atsiuntė
'lapkričio 11 d Kartu su juo
x Irenos Veleckytės Baleto;
rūgs. 5 d., antradienį. Naujus dar 4 dol aukų už kalendorių
auksinė sukaktis sueina ir Chi- lyvavimas šventėje sudarė gali
ir Plano Studijos rudens sezo
mokinius
prašau
registruoti Labai ačiū.
! cagoje gyvenančiam kun. Adol- mybę dr. Budreckiui plačiau
nas prasideda š. m. rugsėjo 5 d,
tel. 778-7182 arba stadijoje —
x DT. Gediminas Balukas, antradienį. Pradedančių ir pa
tfui Stasiui, gimusiam 1905 m. išsikalbėti su latvių visuome
2656 W. 71 S t Senų mokinių Lietuvių Fondo Tarybos pirmi
; spalio 19 d., įšventintam taip nės veikėjais rūpimais klausi
žengusių mokinių
registracija
pamokos vyks įprastu laiku.
ninkas, organizuoja 3 stalus į jau vyksta. Suinteresuoti tėvepat 1928 m. lapkričio 11 d. Tų mais.
(pr.). tradicinį L. Fondo rudens
,
pačių metų j ų kurso draugai,
liai prašomi skambinti 254-4012
AUSTRALIJOJE
kylį, kuris įvyks spalio 28 d po 5:00 vaL vak. Studijos ad
tik anksčiau įšventinti, yra
x Reikalingas lietuviškai ir
Merriott naujame hotely, mie resas: 2541 West 45th Place,
kun.
Jonas
Gasiūnas, gimęs
— Dariaus ir Girėno šaulių
angliškai kalbantis, tvarkingai
sto centre.
(pr.).
1904
m.
rugsėjo
20
d.,
ir
kun.
kuopos
valdyba Sydnėjuje su
Chicago, Bū. Brighton Parke.
atrodantis High School mokinys
Jonas Ruokis, gimęs 1897 m, ruošė gražiai pasisekusi minėji
dirbti laidotuvių įstaigoj. Skam
(sk.). j
x Ruošiama papildoma kelio
•
spalio 8 d., bet abu įšventinti mą Sydnėjaus Lietuvių klube,
bint 737-8600
(pr.) nė į Vilnia spalio mėnesį. Kreip
X DT. Romualdas Povilaitis i Saulius Kuprys, dr. Algis Paulius i* Vacys Kleiza PLB valdybos parei 1928 m. kovo 2 4 d
minint Lietuvos šaulių sąjun
X ML4MI BEACH, FLORI tis į Marių Kielą t e i 737-1717. išvažiuoja į Tautinę stovyklą ir gų perėmimo metu, rugpiūčio 6 d. Jaunimo centre Nuotr. Jono Kuprio
— A. a. -Julius Maldutis, gos įkūrėją Vladą Putvinskį ir
(sk.).
DA, Jazbučių Motelyje, 8910
vasaros atostogoms. Kabinetas
Long Island, N . Y., lietuvių vei ^a o kuopos įsteigimo dviejų
Collins Ave., žemos vasaros kai
X Restoranui reikalinga indų bus uždarytas ligi rugsėjo 7 d.
kėjas, staigiai mirė liepos 29 d. metų sukaktį. Įžanginiu žodžiu
nos iki gruodžio mėn. 15 d. plovėja. Marąuette Pke. Skanv Būtino reikalo atveju skambinti
naktį. Paliko nuliūdime žmoną minėjimą pradėjo kuopos pirm.
Dviems asmenims savaitė nuo į bint 925-1128; po 9 vai. vak. dr. R Podwikal tel. 582-5780.
Vilmą, sūnų dr. Julių Maldutį S. Pačėsa, invokacijai pakvietė
$70.00. Skambinti vakarais tel. j 471-0374.
(sk.).
(sk.).
ŠVINO PAVOJAI
i su apdengtas golfo lazdas, kai- su žmona Aleksandra ir du anū kun. P. Butkų. S. Pačėsa papa
(305) 865-2678. Okeanas ir
sakojo apie Šaulių įsteigimą LieX Akiniai siuntimui į Lietu
x Ieškau pirkti iš savininko
Illinois
universiteto tyrimai Įnuojančias 2,500 dol. už setą. kus. Palaidotas rugpiūčio 1 d
pliažas čia p a t
(sk.)
JAV L B Krašto valdybos j tuvoje ir jos atsikūrimą išeivinaujesnės statybos bungalow vą. Kreipkitės j V. Karosaite. parodė, kad iš automobilių iš Tokie pirkiniai jau įtraukti į
vicepirm. dr. Algirdas Budrec- joje. Susikaupimu buvo pagerb
X NAMAMS PIRKTI P A  arba dviejų butų namą Brigh Optical Studio, 7051 S. Washtemetamas švinas sudaro pavojų naują Marshall Field prekių ka
kis liepos 1 d. dalyvavo latvių ti žuvusieji dėl Lietuvos laisvės
SKOLOS duodamos mažais mė- ton Parke. Skambinti tarp 5 ir naw Ave., Chicago, UI. 60629.
net ir toliau nuo miestų gyve talogą. Katalogas prieš Kalė
das bus pasiųstas 900,000 pir Vl-sios visuotinės dainų Šven kariai, šauliai, partizanai bei
įmokėjimais ir priei- 8 vai. vak. teL 847-5638. (sk.) Tel. 778-6766.
(ak.) nantiems
žmonėms. Tyrimai
tės atidaryme Bostone ir latvių mirusieji Saunai išeivijoje. Poe
kėjų.
nuosimčiais.
buvo vykdomi 7 metus 86 kva
kalba
pasveikino
L V vardu tas J. Almis Jūragis skaitė įdo
BRANGSTA PIENAS
Mutual Federal Savings. 2212
dratinių mylių plote Champaign
Chicagos apylinkėse
pieno rengėjus, dainininkus ir klau mią paskaitą, ką davė šauliai
West Cermak Road — Telef.
apskrity.
NENORIME, BET REIKIA^
galionas pabrangs 7—8 centus. sytojus. Sveikinimo žodyje iš tėvynei Lietuvai. Antanas KraVf 7-7747
(«k.)
SUDOMINO LIETUVIS
Brangs ir kiti pieno gaminiai, kėlė įdomų sutapimą, kad tą milius solo padainavo gražių
Neseniai man teko parašyti šios antraštės žodžius.
x Reikalinga vyresnio am
Mae Goodman, Stuart Brent nes bus daugiau mokama ūki patį savaitgalį Toronte vykstan dainų, D . Barkevičienė dekla
Tad nuo 1978 m. <?palio 1 d. mums reikia kreiptis į skaity
žiaus moteris namų darbui. Są
ti ir lietuvių dainų šventė. Da- mavo. Pramoginėje dalyje gro
knygyno pardavėja, "Sun-Time" ninkams.
tojų dosnumą, nes nuo tos dienos dienraštis skelbia tokias
jo Lietuvių klubo muzikos ka
lygos pagal susitarimą. Skam
dienrašty paraše ilgą reporta
kainas už prenumeratą:
pela, vyko gausi loterija, bend
binti vakarais tel. 386-3479.
žą, kaip į jų knygyną atėjo
i
t
f
n
k
DRAUGO
prenumerata
:
ra vakarienė. Turininga šventė
(sk.)
Vaclovas Sevrukas, įsigyti kny
metams 6 m«n. 3 mtn.
visiems patiko, gražus pasiskagos "Psychiatric Terror", bet
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
fjunumiiiiiiHiNiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiii^
tinimas nauju užsidegimu dirbti
18.00
13.00
Kitur JAV
35.00
neturėjo pinigų. Kai jis kny
tėvynės Lietuvos labui.
15.00
Kanadoje
U.SA. 37.00
19.00
goje parodė savo paties nuo
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
trauką, kaip jis buvo vargintas
15.00
9 00
Savaitinis
25.00
psichiatrinėj ligoninėj, pardavė
Kūdikiams i i vaikam*
Prašau Kanados skaitytojų pastebėti, kad kainos už
ja jam knygą davė, būdama la
Advokatas J0RAS 6IIAITIS
prenumeratas
mokamos Jungtinių Amerikos Valstybių va
bai paveikta jo kančios. Po
rūbų krautuve.
6247 So Kedrie Avenoe
liuta. Jei kai kurie skaitytojai pridės auką prie prenume
dviejų dienų Sevrukas atnešė
Tel. — 7764509
0237 S. Ketfzlo Ave.
ratos, būsime nuoširdžiai dėkingi už lietuviškos spaudos
mokestį už knygą.
Chicago, ITnnofe 60629
įvertinimą.
Tel. 438-4184
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vei. vak.
TURTINGI
P. P. Cinikas MIC
Sestad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Yra Chicagoje
golfininkų,
Adm.
kurie naudoja 24 karatų auk- Ne visos vienodai reaguoja į fotografiją.
Nuotr. L. Šalčiuvienės
uiiniiiiniiuiiiujiuii

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
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