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B. Gajausko ir perskaitė.
B B. Gajausko 1974 m. gruo
džio 23 d., kratos metu, buvo
(Tęsinys)
išimtos knygos "Bolševizmas" ir
L Antitarybinės literatūros lai "Gulago salyno" I-jo tomo dalis
kymas platinimo tikslu ir jos pla —nuo 193 iki 272 pusi. (2t
tinimas.
95-105 1.).
1977 m. vasario 7 d. iš L
B. Gajauskas 1974 metais, pla
tinimo tikslu, įsigijo ir laikė kny Stavskio, kratos metu, buvo iš
gas "Bolševizmas"
(lenkų kal imtas "Gulago salyno" I-jo tomo
ba), A. Solženicyno "Gulago sa dalis (nuo 1 iki 192 psl.) ir bro
lynas" I tomą (rusų kalba ir šiūros "Dievas ir tėvynė" 1 ir 2
"Dievas šiandien" (lietuvių kal numeriai bei 2 egz. "Teisių gy
ba), o taip pat brošiūras "Tei nimo TSRS kronika" (2t. 165sių gynimo TSRS kronika" X-to -174 L).
leidinio 2 egz. (rusų kalba), bei Parengtiniame tardyme B. Ga
leidinio "Dievas ir tėvynė" 1 irjauskas parodė, kad "Gulago sa
2 numerius. Šią antitarybinę li lynas" I-jo tomo vertimą darė
teratūrą jis davė skaityti L. Stavs- pats ( l t 163,140-143 L). L.Stavskiui, o knygos "Gulago salynas" kis parodė, kad šios knygos 8-mą
tomą pats vertė į lietuvių kalbą tomą davė B. Gajauskas, o vėliau
jį padalino pusiau ir vieną dalį
platinimui.
Teisiamasis B. Gajauskas kal pasiėmė. Ekspertizė nustatė, kad
tas neprisipažino. Jis paaiškino, "Gulago salynas" knygos dalis
kad knygą "Bolševizmas" neži išimta iš B. Gajausko, o kita jos
nia iš kur gavęs, namuose seniai dalis — iš L. Stavskio sudaro
buvo. Knygą "Gulago salynas" vienos knygos egzempliorių (3t
I tomą jis gavo 1974 m. iš S.34-39 1.), o rašysenos eksperti
Kudirkos. Brošiūrų "Teisių gyni zė nustatė, kad šios knygos rank
mo TSRS kroniką" ir "Dievas ir raštinis vertimas į lietuvių kalbą
ranka
tėvynė" iš vis neturėjo. "Gulago padarytas B- Gajausko
salynas" I tomo dalį gavo iš S. (3t 111-128 1.), kas sutampa su
Kudirkos išverstą į lietuvių kal B. Gajausko prisipažinimu pa
bą. Pasidaręs rankraštinį šio ver rengtiniame tardyme apie tai,
timo nuorašą, o gautą vertimą kad jis pats asmeniškai darė ver
timą (lt 25-26,44-461.).
sunaikino.
Šiais įrodymais paneigiamas jo
B. Gajausko kaltė, laikius an
titarybinę literatūrą platinimo aiškinimas, kad, neva tai, gavęs
tikslu, bei jos platinimas, patvir vertimą iš S. Kudirkos, pasidarė
nuorašą.
tinamas šiais įrodymais.
Be to, B. Gajausko ranka pa
Liudytojas L. Stavskis parodė,
kad B. Gajauskas buvo davęs pa daryti vertimai yra keliuose są
skaityti knygą "Bolševizmas", ku siuviniuose ir ant atskirų lapų,
rią perskaitęs jam grąžino atgal. kas taip pat byloja, jog jie ne
Vėliau, 1976 m. davė paskaityti nurašyti nuo kito egzemplioriaus,
bei pasaugoti "Gulago salynas" o versti (7t. 22^3,21 paketai).
Pats vertimas, turint pačią kny
I-jo tomo dalį bei brošiūras "Tei
sių gynimo TSRS kronika" ir gą, o taip pat vertimo darymas
"Dievas ir tėvynė", kurias atra per kalkinį popierių keliais eg
do ir atėmė. Teisme jis atpaži zemplioriais liudija apie vertimą
no ir parodė šią literatūrą, nu platinimo tikslu.
(Bus daugiau)
rodydamas, kad ją buvo gavęs iš

KATALIKAI
PASAULY
"Dalinkimės šviesa"
Rugsėjo septynioliktąją, Jung
tinių Amerikos Valstybių katali
kai minėjo tautinę katekizacijos
dieną, kuriai yra parinkta "tema
"Dalinkimės tikėjimo šviesa". Amerikiečių tautinės katekizacijos
dienos tikslas yra — prasidedant
katalikiškųjų mokyklų naujiem
mokslo metam, — atkreipti pla
čiosios visuomenės dėmesį į reli
ginio auklėjimo svarbą jaunimui
ir paskatinti tikinčiuosius įsijung
ti į religinio auklėjimo darbą. —
Už sąžinės laisvę
Tarptautinė humanitarinė or
ganizacija "Amnesty Internatio
nal" Londone pradėjo pasauli
nio masto kampaniją už Jungti
nių Tautų organizacijos paskelb
tos Žmogaus Teisių Konvencijos
ratifikavimą. Trisdešimčiai metų
praėjus po Konvencijos paskelbi
mo, jos dar nepatvirtino apie
šimtas pasaulio kraštų. "Amnes
ty" organizacijos pradėtos kam
panijos tikslas yra — paraginti
tuos kraštus ratifikuoti Konven
ciją, suteikiant jai įstatymo galią.
Tarptautinė humanitarinė "Am
nesty" organizacija, kaip žino
ma, ypatingu būdu rūpinasi poli
tinių ir sąžinės belaisvių likimu
ir jų išlaisvinimu. Ji taip pat
ryžtingai kovoja prieš kalinių
kankinimą. Organizacijos veikla
yra sulaukusi plataus tarptauti

nio pripažinimo. Už pastangas
padėti politiniam ir sąžinės kali
niam, organizacijai praėjusių me
tų gruodžio mėnesį buvo suteik
ta Nobelio Taikos Premija.
Kardinolo paskaita
Vienos arkivyskupas kardino
las Koenig, Helsinkio universite
te skaitydamas paskaitą, tema
"Ateizmas, humanizmas ir krikš
čionybė", — nurodė, jog nežiū
rint to, kad praktinis ateizmas da
bartiniais laikais yra gana smar
kiai išplitęs, visame pasaulyje yra
pradedamas jausti vis didėjantis
susidomėjimas religija ir religinė
mis problemomis. Kardinolas Koe
nig, kuris vadovauja Vatikano se
kretoriatui santykiam su netikinčiaisiais, pažymėjo, jog katalikų
Bažnyčia su dėmesiu seka visas
ateizmo apraiškas. Bažnyčia nėra
praradusi vilties, kad laikui bė
gant kovojantis ateizmas sušvel
nins savo netolerantišką laikyse
ną religijos atžvilgiu. Vienos arki
vyskupas kardinolas Koenig bu
vo atvykęs į Suomiją vietos protes
tantų arkivyskupo Juva ir kata
likų vyskupo Verschuren kvieti
mu. Kardinolą Helsinkyje priė
mė Suomijos respublikos prezi
dentas Kekkonen.
— Prezidentas Carteris, kong
resui pabaigus darbus, gavo pa
sirašyti virš 200 naujų įstatymų.
Trečiadienį jis spėjo pasirašyti
penkis.
— Sovietų Sąjungoje derlius
būsiąs neblogas, tačiau labai nu
kentėjo saulėgrąžų ūkiai. Bus su
rinkta tik 37 nuoš. numatyto
derliaus.

TELEPHONE: (312) 585-9600

Nr.247

Ryt karūnuojamas
Popiežius Jonas Paulius II

TARYBINIS LINČIO TEISMAS
BALIO GAJAUSKO TEISMAS
IR JO ATGARSIAI

OfiCAGO, ILLINOIS 60628

Nurodoma, kad praeityje ka
Vatikanas. — Sekmadienį Va
tikane įvyks naujo popiežiaus Jo talikų vadų sugyvenimas su ko
režimais pasireiškė
no Pauliaus II-jo inauguracija. munizmo
Kaip ir staiga miręs popiežius Jo dviem būdais. Kuboje kataliku
nas Paulius I, popiežius pareika bažnyčios vadai pakriko, daug
lavo, kad būtų atsisakyta "karū emigravo ar visiškai pasidavė re
nacijos" iškilmių ir karališkų cere žimo reikalavimams. Priešingai,
monijų, todėl jos bus paprastos Lenkijoje šimtmetinės bažnyčios
ir kuklios. Iš Amerikos į iškilmes šaknys krašte sustiprėjo. Bažny
vyksta lenkų kilmės sen. Edmund čios vadai pasiliko su liaudimi,
Muskie, prezidento
patarėjas nepasidavė ir išlaikė visai realią
Zbišniew Brzezinski, delegacijai jėgą. Nežiūrint paniekinimų ir
vadovauja atstovų rūmų pirmi kančių, Lenkijos katalikų vadai
ninkas Thomas CNeill. Preziden sugebėjo nugalėti sunkumus ir
tas Carteris jau paskyrė naują išlaikė masių pasitikėjimą ir iš
ryšininką su Vatikanu, buvusį tikimybę.
Amerikos žydų komiteto religi
New Yorko burmistrą Robert
Wagnerį, kuris irgi skrenda į nių reikalų pirmininkas, rabinas
inauguracijos iškilmes. Delegaci Mare Tanenbaum paskelbė, kad
joje yra ir Lucy Nugent, buv. jo agentūra skubiai surinko ži
prezidento Lyndon Johnsono duk nias apie naujo popiežiaus pra
eitį, jo jaunystę ir specialiai ty
tė, ištekėjusi už Nugento.
Iš Lenkijos atvyksta šešių as rinėjo jo santykius su Lenkijos
Tanenbaum
menų oficiali delegacija, vado žydais. Rezultate
pripažįsta,
kad
nuo
pat jaunys
vaujama prezidento Henryk Jab
lonskį. Šimtai lenkų skrenda į Ro tės kardinolas VVojtyla buvo be
mą specialiais ekskursijų lėktu priekaištų- Iš Lenkijos žydų komi
tetas gavęs "labai pozybVius sig
vais.
Italijoje konservatyvi katalikų nalus ir gerus raportus".
| organizacija "Civilta Cristiana"
Į papuošė Romos sienas plakatais,
| kuriuose naujasis popiežius vadiĮ namas "krikščioniškos civilizaciI jos tvirtove prieš barbarus".
i Lenkijos katalikų vyskupai jau
—Kambodijos vicepremjeras
atsiuntė popiežiui
pakvietimą,
Ieng
Sary pakvietė Jungtinių Tau
I pasirašytą Lenkijos Episkopalinės konferencijos
sekretoriaus, tų sekretorių VValdheimą atvykti
Bronislavv Dabrowski. Pakvietime ir įsitikinti, kad Kambodijoje žmo
primenama, kad Lenkijos katali gaus teisės yra gerbiamos.
— Ketvirtadieni
prezidento
kai ateinančiais metais švenčia
900 metų nuo kankinio šv. Sta Carterio dukra Amy šventė 11
nislovo mirties ir 600 metų nuo m. gimtadienį.
—Amerikos pašto įstaiga su
Madonos pasirodymo Jasna Gostabdė
siuntas i Kanadą ir Liba
ra,
prie
Čenstachovos.
Čia
atlai
Popiežius Jonas Paulius II-sis, buvęs Krokuvos arkivyskupas Karol Wojtyla.
ną.
Kanadoje
vyksta paštininkų
dai bus 1979 m. gegužės 7 d.
Manoma, kad Lenkijos preziden streikas, o Libane netoli centri
tas Jablonskis įteiks popiežiui Va nės pašto įstaigos aidi šūviai.
Kaip naikinama
tikane oficialų valdžios pakvieti
— San Francisco teismas nu
mą. Lenkijos vyskupų pakvietime sprendė, kad ligoninė, kuri gy
latvių tauta
rašoma, kad lenko išrinkimas po dė jauną merginą nuo vėžio, tu
piežiumi "liudija, kad Šventoji ri sumokėti jai 7.6 mil. dol. ieš
Stokholmas. — Iš Latvijos neDvasia nepripažįsta nei kalbos, kinį, nes po padidintos radiaci
' seniai pasitraukęs latvis Gunnar
nei tautos, nei rasės ar kultūros jos švietimų buvo paliestas jos
Rodė, atvykęs į Švediją, susitiki
nei
politinių užtvarų".
me su vietos spaudos atstovai pa
stuburas ir ji visai suparalyžuoPopiežius penktadienį priėmė ta. Mergina dabar yra 18 m.
pasakojo apie planingas sovietų
Vatikane akredituotus diploma
pastangas surusinti Latviją. Lat
— Pentagonas svarsto naujų
tus ir šiandien susitinka su spau nervinių dujų gamybos klausimą.
vių tauta, pažymėjo Rodė, yra
Amerikos Lietuvių
Tarybos zoliucijų priėmimas.
dos atstovais. Ateinančią savaitę Cheminis ginklas labai saugus,
naikinama įvairiais metodais. Vi
ib-sis metinis
suvažiavimas
Linkint
Amerikos
Lietuvių
Ta
laukiama pakeitimų
Vatikano
sų pirma, į Latviją yra perkelįvyksta šiandien, spalio mėn. 21 rybai darbingo ir darnaus suva tarnautojų tarpe. Popiežius jau nes veikia tik dviem chemikalam
dinami rusai, čia jiem sudarant
d. Lietuvių Tautiniuose namuo žiavimo, tenka palinkėti geriau prašė kardinolą Villot, kad jis susimaišius, o jie susimaišo, tik
palankesnes gyvenimo sąlygas
jau iššovus sviedinį.
toliau pasiliktų valstybės sekre
negu Sovietų Sąjungoje. Latvijos se, Chicagoje. Jame dalyvaus ne sios sėkmės ateities darbuose.
— Volkswagen automobilių
toriaus pareigose ir kardinolas su
mokyklas baigęs jaunimas yra tik tarybos nariai, bet laukiama
bendrovė
paskelbė kainų pakėli
organizacijų
tiko, nors jau 73 m. našta ver
siunčiamas dirbti į Rusiją, o taip daug svečių, kitų
mą
4.1
nuoš.
Vidutiniškai tie
Bendrai ieškos
čia jį ieškoti poilsio. Laukiama
pat ir karo tarnybą latvių jauni atstovų. Be įprastinių tokių su
1979
m.
automobiliai
pabrangs
pakeitimų asmeninių popiežiaus
mas atlieka už Latvijos ribų. Toks važiavimų darbotvarkės punktų,
nuo 279 dol. iki 675 dol.
naujo kuro
tamų tarpe.
jaunimo išsklaidymas, be kita ko, šiame metiniame suvažiavime lau
— P a n American World Airpasikeiti
Pasaulio spauda
analizuoja
mišrias vedybas skatinantis, yra kiama ir svarbesnių
Tokijo. — Japonijos spauda
ways
direktorius atidengė, kad
nepaprastai žalingas latvių tau mų tarybos vadovybėje. Spaudo paskelbė, kad Amerika, Japonija naujo popiežiaus ateities galimy Kinija svarsto viešbučių statybos
tai. Gunnar Rodė toliau pažymė je jau buvo pranešimų apie val ir Vakarų Vokietija bendrai ieš bes. Pripažįstama, kad jis gali su biznį.
š i bendrovė pasisiūlė
jo, jog Latvijoje, kaip ir kituose dybos pirmininko dr. K. Bobelio kos būdų, kaip suskystinti ak kelti naujų rūpesčių Kremliui. Kinijai pastatyti nemažai vieš
sovietu valdomuose kraštuose, išsikėlimą iš Illinois ir jo sutiki mens anglį, kad ji galėtų pakeis Brežnevas sveikinimo telegramą bučių, kurių reikės turistų pra
įstatymai tėra tuščia raidė. Pati mą Floridoje. Suvažiavime pa ti naftą. Iki 1983 m. Vakarų Vir popiežiui atsiuntė trečiadienį. Te monei. Lėktuvų bendrovės šaka
ginijoje bus baigta statyti ekspe legramoje linkima "vaisingų dar
valdžia juos pastoviai pažeidžia aiškės ir jo įpėdinis.
turi pasaulyje 99 didelius vieš
Suvažiavimo programoje po pa rimentinė stotis. Susidariusias ty bų, siekiant tarptautinių įtempi
kiekviename žingsnyje, tuo būdu
bučius.
grubiai mindžiodama po kojomis reigūnų pranešimų, diskusijų ir rinėjimų išlaidas padengs trys mų sumažinimo, siekiant drau
—Pasaulio šachmatų Čempio
gystės ir taikos tarp žmonių".
elementariausias žmogaus teises priėmimų, numatyti dalyvių pa valstybės: pusę lėšų duos Ameri
Politiniai komentatoriai mano, nas Anatolijus Karpovas pareiš
bei laisves. Tai betarpiškai pa sisakymai, veiklos sugestijos ir re- ka ir po 25 nuoš. — V. Vokietija
kad popiežius iš Rytų Europos kė spaudai, kad dabar jis norėtų
ir Japonija.
tyrė ir pats Gunnar Rodė, kurio
bus savaime švyturys Vengrijos, susitikti prie lentos su amerikie
išvykimas iš Latvijos yra betar-.
Lenkijos ir pačios Sovietų Sąjun čiu Bbbby Flsheriu. Šachmatų
Rodezijos smūgis
Čiles komunistai
piškai susijęs su jo vedybomis, su
gos katalikams, kurių daugiau čempionato organizatoriai pa
į Rygą atvykusia latve turiste.
veikia Havanoje
sia yra Lietuvoje. Galima laukti reiškė, kad tokios varžybos ga
teroristams
Jaunavedžiai norėjo gyventi Lat
naujų jėgų žmogaus teisių judė lėtų dalyviams atnešti apie 5
vijoje, bet negavo valdžios leidi
mil. dol.
Havana. — Čilės komunistų
Lusaka. — Rodezijos keturių jime.
mo. Valdžios įstaigos jam 'leido' partijos vadai, įsikūrę Kuboje, pa asmenų vyriausybei viešint Ame
KALENDORRJS
pasirinkti arba būti suimtam, ar skelbė memorandumą, kuriame rikoje, jos karinės aviacijos eskad
— Newarke teismo jury pripa
ba emigruoti. Atvykęs drauge su kaltina dabartinę Čilės vyriausy rilės smogė stiprų smūgį Zambi žino du sovietų diplomatus kal
Spalio 21 d.: Hilarijonas, Ur
žmona į Švediją, Rodė dabar įsi bę politinių kalinių slėpimu. joje esančiai juodųjų teroristų sto tais šnipinėjimu. Teisėjas baus šulė, Rikantas, Gilanda.
jungė į Vakaruose gyvenančių Daug tokių "fašizmo priešų", ku vyklai. Kusakos, Zambijos sosti mę jiems paskirs vėliau.
Spalio 22 d.: Melanas, Salome,
latvių veiklą už savo tėvynės iš riuos Čilės valdžia paskelbė žu nės, ligoninės pilnos sužeistų.
Švedijoje premjero pareigos te Sudimantas, Minė.
vusiais ar dingusiais be žinios, Daug teroristų žuvo. Jų vadas ko liberalų partijos atstovui Ola
laisvinimą.
Spalio 23 d.: Jonas Kap., Korfaktiškai sėdi Čilės kalėjimuose Joshua Nkomo apkaltino Ameri Ullsten. Jis sunkiai galės eiti pa dulė, Ramutis, Jautrytė.
—Rodezijos kariuomenė vėl ir koncentracijos stovyklose. Či ką, kad jos bombomis Rodezijos reigas, nes parlamente neturi
Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:02.
puolė kaimyninės Mozambikos te lės komunistai reikalauja, kad lėktuvai sudaužė partizanų sto daugumos, jis buvo patvirtintas
ORAS
ritoriją, kur slapstosi juodieji te Jungtinės Tautos darytų Čilėje vyklą ir sudegino ginklų sandė tik socialdemokratams susilaikius
Saulėta, šilčiau, temperatūra
spaudimą paleisti kalinius.
roristai.
lius.
nuo balsavimo.
72 laipsniai.
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Sveikiname Amerikos
Lietuvių Tarybos
38-jj suvažiavimą

DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. spalio men. 21 d.

! organizaciją, kad ji nedarytų sąį įūdžiui gėdos" (Gaudeamus, II
į psL). Tai džiuginantis dalykas.
IHZ UTHTJANLAN VVORLD-VVIDE DAILY
į Bei jam per drąsus teigimas, kad
Second ctess postage paid at Chicago, Iii. PublUbed oaiiy
į "Studentų Ateitininkų sąjunga
except Sunday*, Legal HolkUys, days after Chrotmas
and Easter by the TWnT»ni»n Cathoiic Press Society.
1 nebėra ideologinė organizacija
į "kažkaip veikia slegiančiai, kad
Subscription Rates $33.00 — Cbicago, Cook Couaty
"Jos nariai, tu ir aš, esame pasy
Illinois and Canada. Elsewhere in the V.S Ji. $31.00. Foreign
vus krikščionys", rodo, kad atsi
countries $34.00.
naujinimas tikrai reikalingas,
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
nes katalikiškoji studentija yra
ratas npsinnftami, Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytoje ad
REDAGUOJA
mūsų atsinaujinimo viltis.
reso, gavus iš jo mokestį atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Vytautas Juška, rašydamas šį
DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto
straipsnį, parinko kai kurių atei
metams 6 men. 3 men.
tininkų išsireiškimus, kurie pasi
Cbicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
'ATEITIES" ŽURNALO VAKKRAS
žymi šokiruojančiomis bei viena
Kitur J.A.V.
35,00
18.00
13^0
SAS suvažiavimo Clevelande prezidiumas. Pirmininkas A. Budrys, sekr. kitai prieštaraujančiomis minti
Kanadoje
U-SA. 37.00
19.00
15.00
•Ateitininkų federacijos lei- miją, o V. Radvila, Cicero, ant K. Veselkaitė, pirm. L. Rimkus. 6ekr. N. Lenkauskaitė.
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
mis.
Vienur
teigiama,
kad
"Ateicttiamo katalikiškos - lietuvis rą. R Valiulytė. Chicaga, laimėSavaitinis
25.00
15.00
9J00
tininkija, nežiūrint nuotolių ir
kos orientacijos mėnesinio žur- j o pirmą vietą už iliustracijas,
^^
• Redakcija straipsnius taiso sa
• Administracija dirba kas
nate "Ateities" vakaras įvyko o G. Šimaitis iš Neringos sto- A T S I N A U J I N I M O K E L I A I I R
K L I Ū T Y S išeiviško išsibarstymo, vistiek yvo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdien
nuo
830
iki
4:30,
šešta
ra stiprus organiškas vienetas,
spalio 14 d. Chieagos Jaunimo vykios laimėjo antrą.
aią nesaugo. Juos gražina uk ii
dieniais
nuo
830
iki
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Nuo paskutiniojo ateitininkų I mų kliūčių. Daugumos širdys gaivinamas tautinių ir krikščio
anksto susitarus. Redakcija už
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- premijuoti 1977-1975 metų k o n . " » A t w t i L " žurnalo v a r d u . " o I
P atsinaujinimo rei-|sios vadai
prašymą.
kitur
vėl
cituojama
(V.
Nakas),
k»rso laimėtoius.
^ ~„.
7T ~ ~ T \ • V " V J i ^ ^ &uo metu tai esminis atei- mus pasitinka bažnyčiose, stovyk
; . T ™ ^ e t o ^
! dr. P. Kisielms Ateitonnkų fede • ^
^
„ y , ^
^ lose ir visur ten, kur mes renka kad "Studentų Ateitininkų sąjun- v
Tačiau
v a n h
tare
\. h ^ ^
I nėra
misijinis.
Krikščioniška mės save atsinaujinti. Tad išori ga nebėra ideologinė organizaci
Susirinko žmonių iš Chica- ^ J ° f
rem
gos. Cicero, Demonto, Detroito, i » * * » * P
« laimėtojų var meilė reikalauja dalytis su ki nės kliūtys nesunkiai nugalimus, ja, o tik efektinga vadovo, ugdy na su senomis mūsų religinėmis mokstame dėl to, kad ir negali
tais savo įgytais dvasiniais tur- jei nebūtų vidinių kliūčių, kurių mo sistemos dalis"... Ir pan. Tad tradicijomis, tai ilgesnės studijė-j ma išmokti, nes asmenybę gim
• Ksfioshos. Rocnesterio ir Los ***
vienų vienur teigiama, kitur lotų
«Hi Angeles. Priešvakarine maldą j Pasibaigus programai, prasi-! ta*, tai yra apaštalauti. Bet ar mes turime gar.a apsčiai. O čia
lės reikalas, ir kas nors iš mūsų į do tik asmenybė, o visa kita yra
pasiliekama pusiaukely, trečių
mes
be
atvirumo
ir
kovos
už
gėrį,
iš
gaknTbėjo žurnak) vyriausias. dėjo šokiai. Grojo "Vyčio" or- į
galime stvertis misijinio dardvasios vadų turėtų į tą priekaiš tik pagalbinės priemonės." Kam
trečiur neigiama. Tai diskusijos.
tą atsakyti, sutinkant su teigimu, jūs, mieli dvasios vadai — mūsų
.-. redaktorius kun. dr. Kęstutis • kestras, vadovaujamas J. Šal- į ^°* k a i d a r %is diskutuojame sa- orinis pasaulis nedaug gali nu
Krikščioniškasis pasyvumas gal
ves atsinaujinimo problemas, ne lemti.
ar. jį paneigiant, žiaurus tei vyresnieji broliai, vargstate, va
- -Trimakas.
j nos.
būt
dar nėra mirtinas kaltinimas.
pajudėdami nė iš vietos... Atrodo
gimas ir kartu kaltinimas, kuris dovaudami įvairiems dvasiniams
Veiklumas mažai tesiriša su Bet būtų jau negarbinga dėl sa negali
Premijų įteikimo iškilmėse,
"Ateities" vakarą suruošė kartais, kad mes ir nesiryžtame
būti
nepanagrinėtas; susikaupimams, kursams, prakai
dafyvavo kun. dr. Kęstutis Tri- Ateitininkų sendraugių sąjun- savęs atnaujinti, nes vis dar ieš- gausumu. Dažnai vienas veiklus vo krikščioniško pasyvumo kal "Kursuose ir rekolekcijose vieno tuojate vasaros stovyklose, jūs,
m a i a s , redaktoriai Saulius Kup gos Chieagos skyrius, kurio pir- kome pakilimo taško, nuo kurio asmuo daugiau nuveikia, negu tinti Katalikų Bažnyčią V. Voler- svarbaus dalyko negalima iš kurie juk nesate pilnos asmeny.rys, dr. Arūnas Liuievičius, dr. miniTiku yra M. Šilkaitis. Salę kažkokia galinga raketa mus kils- dešimt neveiklių. Teigiama, kad tas aiškina: "Modernūs laikai mokti — tapti asmenybe. Neiš
i. Nukelta i 4 pel.)
"Studentų
Ateitininkų
sąjungos
j
kažkodėl
nesiderina
su
senomis
išpuošė Studentų ateitininkų teitų į dvasinio atsinaujinimo pafederacijos vadas dr. Petras Ki- draugovė, kurios pirm. yra R ; dangės. Ima baimė, kad tas paki- veikėjai skelbia karą apsnūdimui j religinėmis tradicijomis.'* Ar mosielrus, žurnalo administrato- j Kubiliūtė. Svečius priėmė L Po-! limo taškas nebūtų ne visų vil ir deda -astangas atnaujinti SAS I dėmūs laikai iš tikrųjų nesideriTeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159
DR. K. G. BALUKAS
n i j u s Juozas Polikaitis, Chieagos ukaitienė ir talka, šeimininkavo čių alfa, bet jau sustingusi omeAkušerija ir motery ligos
DR. P. KISIELIUS
sendraugių pirmininkas Šoliū- į O. Norvilienė. Gėrimus tvarkė | ga, prasidėjusi ir pasibaigusi tik
Ginekologinė Chirurgija.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
nas ir studentė Danutė Salikly- A . Tamulis ir talka. Laimėji- diskusijomis. Ta gyvoji mūsų atei
6449 So. Pufauski Ed. (Crawferd
UETUVISKAS
KALĖDŲ
ŠVENTES
1443
So.
50th
Ave., Cicero
. -~&L Šie asmenys įteikė premijas mama dovanas aukojo S. But- ties viltis, mūsų studentija kažIfedkal
Boilding)
TeL
LU
5-6446
Kasdien
1-3
vai.
ir
«-8 vai. vak..
SPECIALIAI JUMS IR JCSŲ SEIMAI PLANUOJA
laimėtojams.
kienė, M. Gaižutienė, R. Jauto- Į kodėl tik tūpčioja vietoje, tebesiišskyrus trečiadienius.
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
blaško prie atvirų durų, o kol
Priima ligonius pagal susitarimą.
Jaunimo srityje, 19-30 m.
tūpčiojama, tai apie misijinius
TeL BEliance 5-1811
amžiaus, laimėjo L. Kojelis iš
'Leader in Quality Travel Since lttl'
uždavinius, apie Visa atnaujinti
DR. V L BLAŽYS
liOe Angeles už reportažą apie
DR. WALTER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Kristuje dar per anksti galvoti.
$899.00 — 10 d i e n ų / 9 naktys; 6 dienos VILNIUJE
.jaunimo demonstracijas WaLietuvis gydytojas
Marąaette Medical Center
Kol krikščioniui atrodo, kad
Del informac. . kreipkitės į
shingtone. M. E3vaitė iš Chiea
•
132
So.
Kedzie
Avenue.
3825
West 59th Street
krikščioniškoji moralė yra stab
Vai.: pirmad.. antrad k- ketvirtad
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
gos už to straipsnio recenziją.
UNION
TOURS
Vietos
ribotos
džiai atsinaujinimui, neverta kal
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
šestad. noo 1 iki S v a i
D. Markelytė iš Cicero laimėjo
vai. vak.
Treč. ir šežtad. uždaryta.
bėti ir apie patį atsinaujinimą.
C Eas: 36th Street
Rezervuokite anksti
Pagal snsttarima.
pirmą premiją už prozą. J. MaSavaip įdomus paskutiniame
Ofiso tele*. WA 5-2670.
New York, N. Y. 10016
lerytė iš Haifos, Izraelio laimėjo
DR. IRENA KURAS
Rezid.
t«L WAlbrook 5-3048.
Gaudeamus numery įdėtas Vy
(212) C79-7878
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
pirmą premiją už poeziją, o L.
tauto Juškos rašinys: i d e a l a i ir
TeL ofiso HE 4-5848; rez. 388-2233)
aCDisiV m VAiKr: LICOS
Rimkus iš Chieagos — antrą.,
gyvenimo tikrovė." Tiesa, kad
DR, PETER T. BRAZIS
SPECIAJJST£
D. Saliklytė ir R. Kubiliūtė pa
ateitininkija plačiai pasklidusi po
-MgPICAL BlTJLDINf;
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
8280 W. 81st Street
sidalino pirmąsias dvi premijas
pasaulį ir kad tai iš dalies kliudo
j Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
SCAV/t/MV/AV
4/Kl/\£S
2434
West
71st
Street
•F
už veiklos aprašymus, abi iš Chi
koncentruotis, bet tai nėra kliū
iki i Tai. nopiet.
Vai.: pirm., antr.. Vetv ir penkt. \
cagoe. J. Kuprys iš Cicero už
^gf J |
Ofg. t d . 737.U68, m. 239»291»
tis ryžtis atsinaujinti bei savo as
1:00 • 5:»0 va!, popiet iree. Ir šešt.
(Ieškocie prityrusių vadovų, su geromis rekomendacijomis, 1979 metų
tik susitarus.
Ofs. HE 4-1818; rez. PR^S-OSOl
meniskas fotografijas gavo pir-! B a t e i t i n i n k ų „ ^ o s t o uteraturos menybę ugdyti. O kad taip ant kelionėms.)
tfląją, premiją, 0 A. Norvilą iš vakaro Clevelande. Poetas H. Na-Į alfos taško nusileistų Amžinosios
DR. J. MEŠKAUSKAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Brooklyno gavo antrąją. J. Kup gys ir deklamatorė L Žmuidzinienė. Šviesos spindulys, kuris duotų įGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. EDMUND L CIARA
kvėpimo didžiajam mūsų atsi
rlui irgi teko pirmoji premija
Specialybė vidaus ligos
įmiiitiimnmiHiiiiHimiii
OPTOMETRISTAS
2454 West Tlst Street
nž veiklos fotografijas, o L. Mi- kienė, prof. M. Mackevičius, J. naujinimo žygiui! Visa atnaujin
,:-u
2709 West 51st Street
71-os ir Campbell Ave. kamp.
kulioniui iš Detroito ir R. Žemai Paštukas, M. Šilkaitis, A. Šležie- ti Kristuje neįmanoma savęs ne-j
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir
Tel.
—
GR
8-2400
atnaujinus,
savęs
nepastūmėjus
į
į
"^ taiČiui iš Chieagos paskirtos uė, V. Svabienė ir D. ŽilevičieVai.: pagal susitarimą: pirmad. ir penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
tobulinimosi kelią. Tiesa, aplin
speciaiios premijos už nuotrau- *&ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt.
10-4; šeštad. 10-S vai
Telef. — 282-4422
ka šiam žygiui nėra patraukli,!
kas, vaizduojančias jaunimo dePremijoms pinigų paskyrė tačiau nėra ji neįveikiama. O j
DR. ROMAS PETKUS
~ ^monstracijas Washingtone. T.;
Ofia, teL 785-4477; Re*. 246-2839
šie mecenatai: inž. P. Baltakis, kur nėra kliūčių, ten nėra ir lai- j f Kalėdinis siuntinys (1978) 2 .
AKIŲ LIGOS — CHIRrRCUA
^ Z a r a n k a i t ė iš t)etroito laimėjo
Chieagos studentų draugovė, mėjimo. Mes kol kas negalime j =
Ofisai:
3 metrai angliškos vilnones medžiagos eilutei su jaudimu "Ali wool
DR. L DECKYS
-.' .pirmą premiją uz iliustracijas,
111 NO. WABASH AVE.
dr. A n t ir H . Razmai, Ateiti pasigirt: laimėjimais.
5 made in England"; stora crimplene medžiaga moteriškai eilutei arba _
GYDYTOJA IR CHIRURGE
",_o P. Sandanavicius iš Los Ange4200 S O . CENTRAL AVE.
2 moteriškam paltui; vilnonė medžiaga suknelei arba medžiaga vaka- •
ninkų sendraugių sąjungos val
Specialybe — » r v u tr
Valandos pagal susttarima.
^ l e s antrą.
"Atsinaujinimas yra ilgas ir s nnei suknelei; vyriškas arba moteriškas puikus aeryleno užsegamas S
F^nocines ligos.
dyba, dr. J. ir A Kižiai, dr. P.
komplikuotas procesas, nes... n o  z megztinis: 2 poros geriausiu vyriškų arba moterišką kojinių; 20 ang- •
CR.AWFOKD MEDICAL BLDG.
DR. FRANK PLECKAS
Kisielius, kun. S t Y l a
Jaunimo iki 18 metų amžiaus
rint kitus atnaujinti, reikia pa-; s liSrų. cigarečių; 20 acierikoniskų cigarečių; 1 svaras kavos pupelių; 1 s
6448 So. Pulaski Road
(Kalba lietuviškai)
j=
> pramijas gavoįV^.J^aniauskas.
Balius sėkmingai praėjo. Visi čiam btūi nauju! O tai, dievaži,! j svaras šokoladinių saldainių.
OPTOMETRISTAS
DR. A. B. GLEVECKAS
„ # Cicero, I premiją už prozą, R. džiaugėsi, galėdami pabūti kar- nelengva".. O kad tai nelengvai E
Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — $190.00.
=
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Končiūtė. Cicero, antrą. V. Dė- tu su savo draugais ir pažįsta- ir kad save pateisinti, reikia ieš-; E
"Contact lense«'»
I šį siuntinį dar galima dadeti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos •
Tei — BE 8-5893
2618 W. 71st St. — Tet 737-5149
. ^ dinaitė, Rochester, pirmą pre mais.
D. ilusonytė koti ir rasti priežasčių (kabliu- E dar galima dadeti 4 metrus, 3 jardus minko kailio arba ką nors iš te- 5
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tret
=
Specialybė Akių ligos
kų). Štai jų ir randama kritiš-j : miau išvardintų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:
.j-miįą už rašinius, o V. Laniauskuose kai kurių pasisakymuose. į
8907 West 103rd Street
pirmąją
DR. LEONAS S M i m S
LLPNIUNIECIU
e / ^ k a s antrą. Poezijoje
Jeans V,rangjer arba Levi Straus
$40.00
=
Kas
išmelš,
kad
mūsų
kanki
j^jjremiją paskyrė Loretai iš okuINKSTŲ, PCSLfiS IR
Valandos pagal susitarimą
Tų pečių firmų švarkeliai
44.00
=
SUSLPJNKLMAS
niai
butų
iškelti
į
altorių
garbę?
PROSTATO
CHIRURGIJA
Vyriškas arba moteriškas megztinis
30.00
=
-<i,,PVPtos Lietuvos, antrąją. G.
Ofiso
ML
—
PB
8-2220
Vyriškas
arba
moteriškas
megztinis
36.00
B
2656 W. 63rd Street
.- / w Yajšniui, už gautą ia Neringos
Chieagos kun. Alf. Lipniūno Liaudis, kurios mes neturime? Į
Vilnonės Sgos moteriškos kojines
8.00
= DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
> £ s t a v y k l o s . D. Musonytė iš Chi- moksleivių ateitininkų kuopos Ar tai nebūtų mūsų pareiga ir j
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės . . . .
3.00
=
ir ketv. nuo 5-7 vakare
pradžia? i
cagos
laimėjo pirmą premiją susirinkimas jvyks spalio 22 d.. kartu atsinaujinimo
iOKSA
Tights (kojtoės-ketoaites)
440
|
Ofiso
(d. 776.2880, rexH. 448-5545
cv-oi- veiklos aprašymus, o G. Če- sekmadieni, 3 vai. p. p. pas Da- Mes grupuojamės, atsinaujinimo
VAIKŲ
LIGO S
Crimplene medžiaga suknelei
13.00
E
^-r-paitytė iš Toronto ir V. Vencio- lią Musonytė. Jonas Juozevi- siekdami, tik mažais būreliais,)
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei
. . . .
32.00
E
2658 West 6Srd Street
DR. J. j . SIMONAITIS
antrad., ketv.rtad. ir penkt
Vįinor.ė eilutei medžiaga "Ali *ool made in England" . 50.00
E Pirmad^
-,;~ vaite iš Deerfielda m. gavo ant- čius skaitys paskaitą, kalbėsime apverktinai mažais, dažnai be!
GYDYTOJAS
nuo 12 iki 2 v a t ir nuo 5 iki g vai
Vilnonė eilutei medžiaga "Ali vool made in England" . 60.00
E vak. SeStad. nuo 1 U t raL
-* ra» premijas. D. Grigaitytė iš apie kuopos planus ir smagiai jaunimo. Mūsų dvasios vadams
Adresas 4255 W. 63rd Street
Vilnonė eilutei medžiaga "AM •wool made in England" . 80.00
E
Ofiso telef. R E 5-4410
C3 Northbrooko, Hl.^ laimėjo pirmą praleisim laiką. Prašom paskam apgailėtinai graudu. Kaž kodėl
Vyriški
arba
moteriški
labai
geri
batai
36.00
= Ofc. PO 7-608©
Bes. GA 8-7278)
Rezidencijos tetof. O R « . M 1 7
;t premiją už meno fotografijas, o binti Dabai telefonu 422-5158, mums labiau patinka varnų bū-į
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . . . .
85.00
E
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo
riai. o ne pavieniai ereliai, kurie
--: j o s sesuo laimėjo antrą. D. Mu- sužinosite, kaip atvažiuoti.
M. A. IENKINS
Lietsargis teieseopie
12.00
1
Ugi 3 v. popiet pągai susitarimą.
mūsų siekiams artimesni, kurių
r- .aouytė už tinkamiausias veiklos
Vilnonė gėlėta skarelė
11.00
GkDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valdyba
Ofiso t*L H E 4-2123. Namu GI 8 - « m
5orė mus labiau vilioja. Iki šiol i
Naiknuniai marškiniai
12.00
i,S fotografijas laiJHėjo pirmą preS844 West 68rd Street
Geresni marškiniai
18.00
mes
niekur
nesutikome
nenugaliDR. V. TUMAS0NIS
"* SI *, A-_
įvairus kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami pagal susitarimą.
Valandos pagal susitarimą
C H I R U R G A S
Kalėdinis maisto siuntinys, sudarytas iš leidžiamų siųsti prekių su
Ū.V
2454
We*t 71st Street
STUDENTŲ
visomis pershBtkno išlaidomis ir muku
880.00
1882 N. Western Ave^ Chkago
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad
SUSIRINKIMAS
TeL 4884441
2-5 Ir S-7 — is anksto susltarua
Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $30.00 persiun
Dr. K. A. JUČAS
timo išlaidoms.
Kviečiame visus
studentus
TeL ofiso PR 6-6446
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
j Chieagos draugovės pirmąjį
F. C. WINSKUNAS
7116 W. 127 S t , Palos Helglits
susirinkimą. Kun. St. Yla pakai
paMtlmiM | Lietuva prekėmis arba
TeL 8814730
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
bes apie savo naują knygą "Lie:
Valandot'pagal susitarimą
8107 We*t Tlst Street
tuviškų šeimų tradicijos. Susi
Valandos: l-« vai. popiet
TTec. ir SeStad. pagal susitarimą.
rinkimas bus šeštadienį, spalio j
įstaigos ir boto tol. 652-1381
21 d. 7:30 v. v. p a s Saliklius,|
Ots. teL 586-8166; namą 881-8772
DR. FERD. VYT, KAUNAS
(Z.
Jūras)
6720 S. Maplewood Abe.
Sv. j
DR. PETRAS ŽLI0BA
BENDROJI MEDICINA
Mišios bus sekmadienį, spalio!
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
11 London Lane, Bromley, Kent,
1407 So.49tb Ooort, Cicero, 111.
22 d. 11 vai. ryto Marijonų kop-1
6745
West
63rd Street
^CTeveTando mokslei\iai ir studentai planuoja literatūros vakarą. Iš k.:
Kasdien 10-12 ir 4-7
lyčioje,
4545
W.
63
S
t
(prie,
—
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt.
•^Or JClioryto. R. Kaila««^aitė P. Staniška, Andr. P^izgaitis. J. Alšenaa,
BRI 4HB, England. TcU 01 460 2592
Uakyrta tr«t ir ieitad
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą.
Vaidyba 5 , i n i ) i u i l l l l l l UMMIUlililI
"-•&• Jasineviaus, N BaiCiūjaieae.
Nuotr. VT. Bacevičiaus "Drsįgo")
iiiitiuiMiiiiuiiMtiuiiiHuianiiiiiaiit
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PRAKTIŠKIAUSIOS KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

BALTIC STORES, LTD.

I

»

•

Mintys ir klausimai,

NAUJA POPIEŽIŲ PASITINKANT

BRUZDĖJIMAS DĖL MOKESČIŲ
Neramiais 1978 m. užkliuvo ir mokesčiai
i '

Rimties valandėlei

ŠIRDIMI KELIAUTI | DIEVĄ

Sių metų įvykius katalikų Baž- mas yra tapęs valstybės religija,
Velionis pop. Jonas Paulius I blogas dalykas. ReUgijoje, mūsų
l < i
šiais metais angliakasiai sukė
Rinkimai ir mokesčiai
nyčioje su dideliu dėmesiu stebi Prieš religiją kovoja valstybė su
GEDIMINAS GALVA
vienoje
audijencijoje pradėjo kal santykiuose su Dievu meiles to
*<
visas pasaulh. Po netikėtos po- visa politine jėga, bet ten jaučia- lė nerimą žiemos mėnesiais. Jų
New Deal tarpsnio šūkis: ap- bą malda: "Mano Dieve, iš vi talitarizmas yra ne tik geras, bet
piežiaus Pauliaus VI mirties bu- mas ir didelis religinis atgijimas, streikas sukrėtė pramonę, o susi veik 57 proc. turto mokestį suma dėk mokesčiais, vis daugiau
iš- sos širdies myliu tave už visa ir būtinas. Juk šv. Rašte skaito
vo
greitas Jono Pauliaus I išrin- Bažnyčiai svarbu visur išlaikyti tarimas ryškiai paskatino inflia žinti ir reikalavo ateityje jo ne leisk ir rink atstovais plataus mas
8
labiau, nes tu esi be galo ge me: "Mylėsi Viešpatį, Tavo Die
kimas, paskui jo staigi ir netikė- tikėjimą.
Komunistiniuose ciją. Kai kuriose vietovėse įsisiū kelti.
to švaistytojus šiuo metu jau ne ras, tu esi mūsų amžinoji laimė. vą visa širdimi, visa siela ir vi
ta mirtis. Pasaulinė spauda ne- kraštuose be galo svarbu išsiko- bavę mokytojų, policininkų ir
beranda atgarsio. F. D. Roosevel- Dėl tavęs myliu savo artimą, somis jėgomis. Šitie įsakymai, ku
Sujudimas T6 valstijų
minėjo kardinolo Albino Lucia- voti tikintiesiems religinę laisvę, ugniagesių streikai, reikalaujant
to valdymo būdas pamirštas. Pa
riuos tau šiandien skelbiu, bus
Kalifornijos sėkmė sukrėtė ki trauklūs sumanymai išleisti dide kaip patį save ir atleidžiu patir tavo širdyje, juos pasakosi savo
ni vardo prieš konkliavą, bet jis
Visoms toms
problemoms didesnio atlyginimo, pažeidė vi
buvo išrinktas popiežium pirmą spręsti ir vadovauti Bažnyčiai ne- suomeninį gyvenimą. Mokyklų tų valstijų gyventojus. Sių metų les sumas viešajame ūkyje prara tus įžeidimus". Mama mane iš vaikam ir apmąstysi, sėdėdamas
dieną ketvirtame balsavime. Gal paprastai sunkiose aplinkybėse darbas kritikuojamas, nes moks lapkričio 7 d. bent 16 valstijų gy do gerą vardą. Šimtai federalinių mokė šios maldos. Ją ir dabar savo namuose ir būdamas kelio
kalbu kasdien keletą kartų, —
daug kas turėjo troškimą, kad bus labai tinkamas Jonas Paulius linimo lygmuo krites.
ventojai balsuos už įvairius suma komitetų,
besišvaistančių mo taip kalbėjo Šv. Tėvas.
nėje, atsiguldamas ir atsikelda
Krokuvos arkivyskupas kardino- U. Italijoje yra labai stipri komuTuo pat metu vis labiau įsisiū nymus mokesčiams ir viešosioms kesčių mokėtojų pinigus, įvai
mas. Prisirisi juos kaip ženklą
Meilė yra trečiasis žibintas, ku
las Karolis Wojtyla taptų popie- nistų partija. Ji yra antroji po bavo ir kita linkmė — mokesčius išlaidoms mažinti.
rios vyresniųjų federalinių tar
sau prie rankos, laikysi juos tarp
žium, bet niekas nesitikėjo ir ne- •krikščionių demokratų ir di- mažinti, viešąjį patarnavimą ap
Kiekvienos valstijos mokesčių nautojų privilegijos, korupcija ir ris mus veda į dangaus karalys akių .užrašysi namuose ant sie
laukė, kad jis bus išrinktas. 455 džiausią komunistų partija Vaka- karpyti ir švietimo finansus įsta tvarka yra skirtinga. Skirtingi ir nesklandumai savivaldybiniame tę. Filosofijos pamokose man aiš nų ir ant durų (Pak.6,5-9).
metus popiežiai visą laiką buvo rų Europoje. Italai, spręsdami so- tyti į rėmus. Spaudoje daug ply sumanymai, pateikti valstijų bal ūkyje sukūrė naują šūkį: taupyti kino, kad mylėti yra daugiau ne
' t gu pažinti. Mylėti reiškia trokš
Tas visuotinumas — tai krikš
italai. Nė vienas žurnalistas ne- dalinius ir politinius klausimus, šauta, kongrese sumanymai ruoš suotojams. O jų daug yra.
taupyti, mažiau mokesčių mokėti
čioniškojo
maksimalizmo vėlia
ti
mylimo
objekto
ir
į
jį
veržtis.
minėjo jo kaip kandidato į po- mažai klausė popiežiaus balso, ti mokesčiams pertvarkyti, prezi
Idaho, Nevada, ir Oregono ir tik taupiuosius rinkti.
Mylėti reiškia širdimi keliauti, va. Ir tai yra teisinga. Dievas
piežius. Jeigu jau būtų renkamas Atrodo, kad jie svetimtaučio po dentas vis kitokius siūlymus skel valstijose siūloma turto mokes
ne italas, tai visų akys buvo nu- piežiaus, kuris gali kalbėti apie bė mokesčiams apkarpyti, bet vi čius sumažinti kaip ir Kaliforni
Sių metų pirminiuose rinki bėgti mylimo objekto link. "Kris yra per daug didelis, per daug
kreiptos į Angliją, Prancūziją, komunizmą, kaip jis pats jį yra sa nepaliko ryškių pėdsakų. Tik joje.
muose laimėjo tik žadantys mo taus sekimo" knygos autorius sa nusipelnęs, kad galėtume jam,
gaL į Ameriką ar Argentiną, bet matęs ir patyręs, daugiau klau- mokesčių mokėtojų revoliucinis
kesčius mažinti. Neabejotinai tos ko, kad kas myli, tas bėga, skren kaip kokiam vargšui Lozoriui,
numesti vien savo laiko ir savo
tik ne į kraštus už geležinės už- sys ir priims jo patarimus,
bruzdėjimas sukrėtė kraštą. Jis Arizonoje ir Kolorado sutinka pačios nuotaikos pasireikš ir atei da, džiaugiasi. Mylėti Dievą tai
širdies trupinius. Dievas yra be
dangos.
palietė savivaldybių ir valstijų viešąsias išlaidas didinti žiūrint nančio mėnesio rinkimuose. Lai gi reiškia širdimi keliauti į Die
Be
abejo,
Jonas
Paulius
II
va
galo didingas, visokio gerumo ir
vą.
Tai
nepaprastai
graži
kelio
pragyvenimo
išlaidų
ar
gyven
mės tik žadantys mokesčius ap
*
žiuos aplankyti savo tėviškę. finansus, o pajamų apkarpymas tojų pajamų augimo.
laimės
šaltinis. Jis yra mūsų am
nė.
karpyti. Ar jie tesės? Greičiausiai
2inia, kad kardinolas Karolis Niekas nesulaikys lenkų tautos viešųjų įstaigų tarnautojų dar
žinoji
laimė.
Dievą turime my
Vaikas būdamas žavėjausi Ju
Wojtyla išrinktas popiežium, vi religinio entuziazmo. Lenkai bą bei atlyginimą. Sena mokes
Nebraskoje nustatyta 5 proc. ri nutiks, kaip ir prezidentui J. Carteriui, pažadėjusiam kovoti prieš lės Veme aprašytomis kelionė lėti "už visa labiau". Yra netei
sus mus nepaprastai nustebino, ir dar daugiau šauks ir reikalaus čių mokėtojų ir biurokratų by ba savivaldybių išlaidas didint.
infliaciją, bet negebančiam biu- mis. Bet meilės kelionės į Dievą singa sakyti: "arba Dievas, arba
nežinojome, kaip reaguoti. Po religinės laisvės. Su religine lais la žymiai paaštrėjo. Mokesčių
yra nepalyginamai įdomesnės. žmogus". Turime mylėti "ir Die
Illinois ir Massachusetts vals-Įdžeto subalansuoti.
paskelbimo ir naujojo popiežiaus ve eina drauge ir kitos žmogaus mokėtojai ėmė šaukti: mes ne
Mokesčių mokėtojų bruzdėji Apie jas galima pasiskaityti šven vą ir žmogų". Tačiau meilė žmo
Jono Pauliaus II palaiminimo ^svės ir teisės, kurias ateistinis gauname tinkamo patarnavimo tijose vyks tik patariamasis balsa
vimas dėl mokesčių ir viešųjų mas rodo, kad JAV yra pasiekusi tųjų gyvenimuose. Tik prisimin gui niekuomet negali būti dides
Romos miestui
'
vis Girnas Lenkijoje visą laiką varžė. už mūsų mokesčius. Tarnautojai išlaidų tvarkymo.
kryžkelę atsikratyti
nelemtų kime šv. Vincento Pauliečio gy nė už meilę Dievui, niekuomet
dar atrodė, _kad tai netikra ir ne- Su komunistine valdžia Jonas susirūpino savo ateitimi.
papročių ir eiti nauju keliu. O venimą. Tai meilės milžinas: jis negati būti tokia pat kaip meilė
€C įtikėtina. Tačiau ši staigmena p i
Piliečiai
paruošė
net
41
suma
n
kovojo
dėl
religinės
Mokesčių mažinimas
au ius
tas kelias yra prieštaringas: su mylėjo Dievą labiau už tėvą ir Dievui.
nymą
mokesčiams
ir
viešosioms
atnešė didelį džiaugsmą pašau- laj^ės, bet nebuvo pareigūnams
Mylėti Dievą ir mylėti artimą
Šūkis sumažinti mokesčius, išlaidoms varžyti. Šiuos sumany mažinsi mokesčius — turėsi blo motiną, jis pats buvo tėvas ka
lio tikintiesiems, kurie, būdami p ^ a u g įsipykęs. Valdžios pareiliniams, ligoniams, našlaičiams, yra dvi viena nuo kitos priklau
gą patarnavimą.
dangaus karalystės mokiniai ir g ū n a i n e v f a i ^ a r g ū s a t e i s tai. kaip gaisras prerijoje, užsiplieskė mus svarstys valstijų atstovų rū
vargšams.
sančios, neatskiriamos meilės.
išpažindami Kristaus
atneštą Daugumas jų yra tik vykdytojai visame krašte. Tryliktasis suma mai.
Kai
kuriuos žmones yra lengva
Kelionė
reikalauja
aukos,
bet
mokslą, laukia iš Bažnyčios lo- Maskvos įsakymų. Dabar jie, jeigu nymas, vadinamas laiminguoju,
mylėti,
kitus — sunku, ypač, jei
Šių metų rinkimuose gyvento
— Kasdien skaityk ką nors, tai negali mūsų nugąsdinti. Juk
byno naujų ir senų daiktų (ML i r n e r o a 0 religinio entuziazmo, š. m. birželio mėn. atnešė pervers jai turės progos išsitarti ir kitais
ko niekas kitas neskaito. Kas mes mylime Jėzų nukryžiuotąjį. gu jie yra nesimpatingi, jei mus
13,51). Šiuo atveju Bažnyčios is- ^ pergyvena didelį džiaugsmą mą Kalifornijoje. Gyventojų dau vietinio pobūdžio reikalais. Viedien mąstyk ką nors, ko niekas Jei norime jį pabučiuoti, turime įžeidė. Juos mylėti galiu tik ta
torijoje yra nauja tai, kad iš jos ir pasididžiavimą, kad jų tautie gumas jam pritarė. Jo ruošėjai H.
rūpinamasi oro grynumu, kitas nemąsto. Negera protui pasilenkti, negalime išvengti da, kai myliu Dievą, nes žinau,
Jarvis ir P. Gann tapo garsenybėm
lobyno, nepaisant šimtmetinių tis yra popiežius.
kad visi žmonės yra Dievo vai
ova prieš nusikaltimus, kitur I visuomet būti pasinėrus vienomis. H. Jarvis reikalavo m
tradicijų, paimamas jai vadovau
skaudžiai duriančių erškėčių, ku kai, kad Dievas reikalauja"visus
Sovietu pavergtųjų kraštų ti Sus sumažinti visame krašte. mokytojų dora, lošimo klubais į dybėje.
ti Romos vyskupų soste iš toli
riais yra apvainikuota Viešpaties mylėti.
kintieji
labai džiaugiasi, kad Rugsėjo 26 d. plačiame televizi ar šunų lenktynėmis.
i
Christopher Horiey
mos Krokuvos popiežiaus pareigalva. Čia negalime sekti šv. Pet
Kristus yra nurodęs, kaip turi
goms 58 metų amžiaus kardino- naujasis popiežius jų reikalus gė jos tinkle jis reikalavo mokesčių
rą, kuris ant Taboro kalno šau
me
mylėti savo artimą. Turime
las, suprantąs Rytų Europos pa- Ta* supras ir kad bus jų didysis mokėtojus sukilti, mažiau turto
kė "tegyvuoja Jėzus!", bet nesi
mylėti
ne tik jausmais, bet ir
vergtų tautų Bažnyčios klausi- užtarėjas ir gelbėtojas. Dabar Va mokesčių mokėti, biurokratų at
rodė ant Kalvarijos kalno, kur
konkrečiais
darbais. Vieną kartą
rnus, patyręs jos kovose su ateis- tikane bus žinoma, kurie už ge- sikratyti.
Jėzus kentėjo ir mirė ant kry
iš mūsų
tiniu režimu, bet neturįs Romos ležinės uždangos kankiniai yra
žiaus. Meilės kelionė į Dievą yra Kristus kiekvieną
Mokesčių mokėjimo propagan
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da
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garsiuosius
1905.
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Maskvai
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alkanas?
Ar
aplankei
ties.
šios kelionės, jei pats Dievas ma
mane, kai buvau ligonis? (plg.
Neapsakomai džiaugiasi ir nas Paulius H yra nepriimtinas 25 Cypėnų valsčiaus nutarimus:
nęs nepaskatina. "Niekas negali
"Valdžiai
mokesčių
nemokėsime,
Mt.25,34). Šluos Evangelijos žo
didžiuojasi visa lenkų tauta, kad h- popiežiaus soste pavojingas
ateiti pas mane, sako Kristus, jei
nes
už
mūsų
pinigus
išlaiko
pul
džius
katekizmas išreiškia, pa
žmogus.
po tūkstančio metų nuo Lenkijos
gu mano Tėvas, jo nepatraukia"
kus
kareivių,
visokius
valdinin
teikdamas
ištisą gailestingumo ir
krikšto ji susilaukė prieš visą pa
*
(Jn 6,44). Bet kaip tai suderinti žmonių meilės darbų sąrašą —
kus,
kurie
mus
smaugia".
saulį tokios garbės, apie kurią gal
Krokuvos lenkai turi dideles
su žmogaus laisve, klausia šv. septynis gerus darbus sielai ir
Tarp šių nutarimų
didelis
ne vienas lenkas svajojo, bet ne simpatijas lietuviams ir į Lietuvą
Augustinas.
Ir štai kaip jis pats septynis kūnui. Jį reikėtų nuo
skirtumas. Amerikiečiai siekia mo
sitikėjo.
žiūri su istorine nostalgija. Jonas
į šį klausimą atsako: laisvė yra lat atnaujinti ir papildyti. Tarp
kesčių naštą mažinti ir nesklan
*
Paulius II gal norės aplankyti ir du viešąjį ūkį sutvarkyti, o lie
Dievo kūrinys ir Dievo dovana. alkstančiųjų šiendien reiktų nu
Katalikų Bažnyčia Lenkijoje y- Vilnių, kur yra Aušros Vartų ste- tuviai anuomet bandė Rusijos
Dievas moka pagerbti žmogaus rodyti ne tik atskirus asmenis,
ra labai stipri. Lenkijos gyven- buklingasis paveikslas. Toks ap- priespaudos atsikratyti. Kaliforni
laisvę, drauge palenkdamas žmo bet ir ištisas tautas. Prisimename
tojų 85 procentai yra katalikų, silankymas būtų Lietuvai ne tik jos mokesčių mokėtojai net tris
gaus širdį į tikslą. Dievas patrau pop. Pauliaus VI žodžius: "AlksTaigi daugumas lenkų yra kata- istorinis, bet būtų ir ženklas, kad kartus nesėkmingai anksčiau bal
kia ne tik žmogaus valią, bet ir tančios tautos šiandien drama
likai ir visi savo tikėjimą riša su popiežius rūpinasi Lietuvos tižmogaus širdį. Taip žmogus pa tiškai šaukiasi turtingųjų tautų
savo nekilnojamo turto mokes
tautiniu patriotizmu. Tiesa, Len- kinčiaisiais. Jam niekas negalėtų
linksta
į Dievą savo valia ir sa pagalbos. Bažnyčia jaučia šį
čiams sumažinti. Tas pats nutiko
kijoje yra komunistų ateistinis re- padaryti priekaišto, kad jis bendvo
širdimi
ir drauge yra paten šauksmą ir ragina visus su mei
Michigano, New Jersey ir Ten- PLB ir PLJS pasitarime prezidiumas: PLJS pirm. Gabija Juozapavi
žimas, kuris visais būdais varžo radarbiauja su komunistine vykintas,
kad
Dievas jį skatina į le į jį atsiliepti" (Pop. progr.
nessee valstijose. Tik šiais metais čiūte, PLB pirm. Vytautas Kamantas ir Jaunimo kongreso finansų kom
Bažnyčios laisvę, bet valdžia turi riausybe ar yra apgaunamas,
pirm. dr. Algis Paulius. Pasitarimas įvyko spalio 7-8 d. d. Dainavoje. šią meilės kelionę.
skaitytis su kiekvienu vyskupu,
Jonas Paulius II gerai pažįsta Kalifornijos gyventojai nutarė beNuotr. J. Kuprio
(Nukelta i 7 pusL)
Totalitarizmas politikoje yra
kiekvienu kunigu ir tikinčiuoju, Lietuvos Bažnyčios reikalus. Nėkuriuos gina visa tauta. Todėl ra normalu, kad vyskupijos Lieo pieną iš ūkininkų šulinių, kurį jie vasaros metu lai Balsys su Kazlausku ir, ar jie neateina į Balsio tėviš
Tiėra tokio Bažnyčios persekioji- tuvoje neturi vyskupų, nėra norkydavo šuliniuose kad jis nesurūgtų bitonuose.
kę pasiimti maisto.
mo ir tokio žiauraus sąžinės lais- malu, kad Vilniaus arkivyskupiTais
pat
metais
Šiaulių
apygardos
teismo
trys
tei
Paminėta Ratavičienė turėjo namą, kurio viena
vės varlymo kaip Lietuvoje. Len- ja iki šiol vis dar nėra priskirta
sėjai
ir
prokuroro
padėjėjas
PUiponis
su
automobiliu,
me
gale
buvo gryčia, o antrame namo gale seklyčia.
kai Liubline turi katalikišką hu- prie Lietuvos bažnytinės provinkurį
vairavo
šoferis,
važiavo
į
svečius
į
Milvydų
dva
Gryčioje miegodavo bernas Ratavičius, ūkio savininkės
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos
manitarinių mokslų universitetą, rijos. Penkios vyskupijos, kurios
rą, kuris yra netoli Telšių miesto. Bevažiuojant jiem Ratavičienės vyro tolimas giminaits ir piemuo. Šalia
valdininko atsiminimai
kuriame studijuoja daugiau kaip prieš karą buvo Vokietijoje,
kelią pastojo Balsys su Kazlausku ir, peršovę automobi gryčios buvo kamara, kurioje miegodavo ūkio savinin
du tūkstančiai studentų. Vysku- su savo teritorijomis patekusios
lio radiatorių, pareikalavo, kad jie išliptų iš automo kė Ratavičienė. Antram namo gale, seklyčioj, apsigy
pai, nepaisydami valdžios, rašo į lenkų valstybę, yra dabar prisSTASYS TRINKA
bilio
lauk. Išlipus jie iš jų atėmė pinigus ir pirstoletą, veno sekliai, ir kurių du miegojo lovoje, o trečias ant
ganytojišlcus laiškus, smerkian- kirtos prie lenkų bažnytinės pro- 18
kurį
prokuroro
padėjėjas Piliponis turėjo.
sofkutės už stalo.
čius valdžios- pareigūnus dėl tikė- vincijos. Vilniaus teritorija pa
Po
to,
visi
susėdę
į
automobilį,
įsakė
šoferiui
juos
Tais pat metais, birželio mėnesio 6 dieną Balsys
jinio persekiojimo, ir reikalau- vergtos Lietuvos atžvilgiu yra
Sužinojęs tai, Kazlauskas su kaliniu Balsiu susita
nuvežti
iki
artimiausio
miško,
kurį
privažiavus
pasiša
su Kazlausku, matyt, sužinoję kad pas Ratavičienę yra
ja laisvės tikėjimui ir spaudai.
panašioje būklėje. Todėl turėtų rė pabėgti iš kalėjimo ir eiti kitur laimės ieškoti.
lino. Kadangi mašinoje važiavo 5 žmonės, tai nesant apsigyvenę 3 policijos tarnautojai, nakties metu, apie
Tuo
tikslu,
kai
kalėjimo
viršininko
nebuvo
kalėjime,
Naujasis popiežius, būdamas būti prijungta prie Lietuvos bažbudint rastinėje valdininkui Strazdui, Kazlauskas jo vietos kur visiems susėsti, Balsys su Kazlausku sėdėjo 12 valandą, kuomet visi miegojo, atėję prie namo ir
Krokuvos arkivyskupu, pasižy- nytinės provincijos.
paprašė, kad jam leistų drauge su kaliniu Balsiu nuei teisėjams ant kelių ir jiems pasakojo apie nuotykius įlindę per langą į gryčią, kurioje miegojo bernas su
mėjo kaip kovotojas už religijos
Yra daugelis kitų bažnytinių ti į Kretingos R-Katalikų kapus nukopijuoti vieną pa gyvenant miškuose.
piemeniu, jų paklausė, kur miega policijos tarnautojai.
ir spaudos laisvę prieš ateistinį klausimų, kuriuos, žinoma, sun
minklą,
kurį
buvo
užsakęs
padirbti
Kretingos
notaras
Jiems pasakius, kad seklyčioje Kazlauskas pasiliko sto
Atėjus
žiemai
ir
iškritus
sniegui,
jų
pėdsakai
din
režimą, jis buvo žymus pastora ku rišti net prie geriausiu norų,
Kentra.
Valdininkas
Strazdas,
nieko
blogo
nemanyda
go ir, kur jie per žiemą prisilaikė, nebuvo žinoma. vėti sargyboje pas berną Ratavičių i r piemenį, o Balsys
cinėje veikloje ir labai populia kai pavergtoje Lietuvoje žiauriai
mas,
jiems
leido
nueiti
į
kapus
ir
jam
paskolino
savo
Žiemos metu Užvenčio valsčiaus ribose buvo papildyta nuėjo į seklyčią pas miegančius seklius. Pamatęs du
rus tarp jaunimo. Jis aktyviai da persekiojama religija. Atrodo,
pistoletą, nes Kazlauskas pasakė, kad savo ginklą pa visa eilė vagysčių. Iš ūkininkų svirnų buvo pavogti la seklius miegančius lovoje, juos apšvietęs su prožekto
lyvavo Vatikano II suvažiavime, ka<j p r i e n a u j 0 popiežiaus, kuris miršęs namuose. Bet tai buvo melas, nes Kazlauskas
paskui pasižymėjo minties ryš- g e r a i pa žįsta tas sąlygas, galima norėjo būti ginkluotas netik pats, bet stengėsi, kad tu šiniai, duona ir įvairūs rūbai. Kas tas vagystes papildė, rium sušuko: "Rankas aukštyn", įsakė keltis iš lovos
kurnu vyskupų sinoduose. Jis turi laukti ir arkivyskupo -Jurgio Ma- rėtų ginklą ir jo draugas kalinys Balsys. Gavęs pistole vietos policijai išaiškinti nepavyko. Atėjus pavasariui, ir eiti į gryčią. Pabudę sekliai iš karto nesuprato koks
gerą filosofinį ir teologinį išsila- t ulai2io palaimintuoju paskelbi- tą ir išėjęs su kaliniu Balsiu iš kalėjimo, jis su juo nė Užvenčio dvaro darbininkai, veždami iš daržinės, kuri reikalas ir, manydami, kad juos iš miego prikėlė kas
vinimą. Savo teologinių studijų m o bylos skubesnio užbaigimo, jo į kapus, bet nuėjo į Kretingos miestą, vienoje krau buvo gana toli nuo dvaro trobesių, į tvartus šiaudus, nors iš policijos tarnautojų, kurie irgi ieškojo Bal
šviesoje suprastą
krikščionišką T a { p pait j r ^įtų m ūsų kandidatų tuvėje nusipirko prožektorius ir iškeliavo laimės rado, kad daržinės gale yra atplėšta porą lentų ir kad sio su Kazlausku, pradėjo sakyti, kad jie y r a savi žmo
daržinėje šiauduose yra padarytas guolis, j kurį bu nės, tai yra policijos tarnautojai Bet kuomet Balsys
idealą stengėsi įgyvendinti pašto- j šventuosius bylos galėtų bū- ieškoti.
vo prinešta įvairių rūbų ir maisto likučių. Vėliau pa atstatęs į juos revolverį, griežtai pareikalavo keltis ir
racinėje veikloje. Tokio pastora ti pradėtos, jei tik patys lietuviai
Kitos dienos rytą jie apiplėšė Šateikių bažnytkai aiškėjo, kad tie rūbai buvo pavogti iš apylinkėje gyve eiti į gryčią, suprato, kad turi reikalą su plėšiku, kad
cinio žmogaus popiežiaus sostui turėtų entuziazmo ta kryptimi
mio
(Kretingos apskrityje) kleboną. Po to jie padarė nančių ūkininkų. Buvo spėjama, kad daržinėje žiemos jiems gresia mirties pavojus. Išlipę iš lovos, pakerto
kardinolai ieškojo ir jį atrado.
veikti.
visą eilę plėšimų, kurių išvardinti neįmanoma. Jų seki metu gyveno Balsys su Kazlausku ir naktimis eidavo mis rankomis, nuėjo į gryčią, kur Balsys jiems įsakė
Savo klausimais turime pir mui ir gaudymui buvo komandiruota iš kitų apygardų apvogti apylinkėje gyvenančius ūkininkus, kad turėtų atsigulti ant grindų. Palikęs juos saugoti Kazlauskui,
Kiekviename krašte Bažnyčia miausia mes patys rūpintis. Jei keletas kriminalinės policijos valdininkų, bet jų suras maisto ir rūbų. Atėjus vasarai jie pasirodė Tryškių Balsys nuėjo atsivesti trečią seklį; kuris miegojo už
turi atlikti pagal Evangeliją ypa mes patys nekalbėsime ir savo ti nepavyko. Buvo daromos su policijos ir šaulių pagal apylinkėje, iš kurių Balsys buvo kilęs. Kadangi buvo stalo ant sofos. Tačiau trečias seklys Balsiui nepasidavė
tingą uždavinį. Vakarų pasauly- reikalų nepristatysime, niekas ki- ba po miškus ablavos, bet ir jos teigiamų rezultatų ne įtarimas, kad Balsys su Kazlausku gali ateiti į savo tė- ir paleido jo kryptimi du šūvius, bet tamsumoje nepaje vyrauja moralinis sugedimas ir tas už mus nekalbės ir prašymų davė. Kadangi Balsys nuo pat mažens buvo papratęs viškę apsirūpinti maistu, tai netoli jo tėviškes pas ū k i ' taikė Balsys, grįžęs į gryčią, įsakė gulintiems ant
gyventi miškuose, tai ir buvo sunku jį su Kazlausku su ninkę Ratavičienę, kuri gyveno netoli miško, buvo apgy- grindų sekbams keltis ir eiti pirma jo į seklyčią ir pareliginis indiferentizmas. Sočia- už mus nerašys.
listiniame Rytų pasaulyje ateizV. Rmš. rasti, nes jie dienos metu niekur beveik nesirodydavo. vendinti atsiųsti iš Kauno Saugumo departamento 3 sakyti savo draugui sekliui, kad jis pasiduotų..
Maistą jie pavogdavo nakties metu iš ūkininkų svirnų, sekliai, kad jie sektų ir rinktų žinias, kur prisilaiko į
(Bus daugiau)
<.

•

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS

pinigines problemos: kelionės, kitos dėl aukščio ir pločio keb- apie kainas, tenka pastebėti,
nakvynės, išlaidos ir apmokėji- lios vežioti o kitos dėl meninės kad jos svyruoja tarpe 35 ir
mas už vietą parodoje. Didžiau vertės pasiekusios gana aukštą 5000 dol., priklausant nuo me
Pas Baltuonius apsilankius
sia bėda yra ta. kad mūsų me-; kainą, ir pirkėjus, nors ir reto- ninės vertės. Baltuonio temati
nininkai. bebandą verstis iš sa- ! kai, sutinka namuose. Didžiau- ka labai įvairi: miško rapsoBRONIUS
VASKAFTIS
vo kūrybos, turi labai skaitytis sia atrakcija yra kalnų ereliai,' dija, paukščiai, žvėreliai, šokėVieniems žmonėms gyvenimo
Apie 1960 m. Baltuonis pra- su kiekvienu centu. Tokiu būdu l y g beskrieja į plačiąsias padan į jai, pilys, miško aidai, jūrinin
sąlygos yra labai palankios, ir dėjo domėtis ilgai v f n * \ y j e ekonominės kliūtys jiems nelei- ges, ir žiauraus veido, moterų kai. prikalti Prometėjai, kitų
u
medžio
j 6
i , -^lU?- ^ ^ L
g ^ j r t - i pgulėjusių
įĮ*8"* ^
^ ^ ^į i ^ t ! " džia išplaukti į plačiuosius van- apsuptas, Atila. Skulptorius tu planetų žmonės, pasaulio ašys
skleisti plačiosioms žmonių ma-; linimu, o vėliau skulptūrų kuri denis. Jei s k u l p t Baltuonis kie- ri įgimtą gabumą užfiksuoti ju, ir 1 1 N o r kai kurių skulptūrų
a
sems, o kiti — tik dalinai. Yra j mu iš neseniai išrautų kerų. no nors būtų
remiamas pini- desį, stiprią išraišką. Skulptū-1 pavadinimai ir kartojasi (Gediir tokių, kurie labai dažnai ; Per 7 m. atspėjamu nuo darbo gaiš, tai jo vardas šiandien bū- ros patraukia žiūrovo akį ir ii- mino pilių yra padaręs apie 15).
tą neįkainojamą lobį, su nieku • laiku tokių skulptūrų padarė tų plačiai žinomas ne tik Siau gai nepaleidžia. Bežiūrint į gal- tačiau jose, kaip ir atskirose
nepasidalinę, nusiveža į kapus, apie pora šimtų. Tai buvo l y g rės Amerikoje, bet ir už jos ri- vą šauna mintis: o kiekgi gali medžių šaknyse, nėra duplikaĮ paskutiniųjų eiles galėjo pa-. Baltuonio "hobby".
bų. Baltuonis priima pakvieti- kainuoti? Atsakymas — apie vimo. Kiekvienas kūrinys yra
tekti ir šiuo metu plačiai žino-į pradėjo sklisti gandai, kad mus tik į tokias vietas, kur ti- 5000 doL kiekviena. Kalbant I originalus.
mas. ypač lietuvių tarpe, me- Baltuonių namuos kaupiasi r e - ; k i s i n e t u r ė t i nuostolių. Ta pro-j
;
r—
džio šaknų skulptūrų menmm- tai kur sutinkamo meno kuri- į ^ reikia pastebėti, kad ir kur- S»iMiiiiiiillilHilHiiiiiUiiliilliiillliiliiniiilliniiiiillllUiiiiiilUiiiiiilHiiiiiiiiiiimmil»|
kas Pranas Baltuonis.
niai. Si žinia pasiekė ir 1967 m. j d a m a a 3^0^
AT V E R A S
1
negali pilnai |
Baltuonis, būdamas pradžios Montrealy pasaulinės parodos a^du*ot7~me^uI
ReSda"at^i|
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
|
^ . pirkėjo ^ ^
^M
Gavusią tūkstančio dolerių premiją O. Mikulskienę sveikina artimieji. mokykloje, pajuto didelį patrau ; ( E x p o 6 7 ) ruošėjus. Atvykęs ^ ^
Pardavimas
ir
Taisymas
=
Iš kairės kanklių meistras Neimanas. O. Mikulskienė, muz. A. Mikuls kimą tapybai ir bendrai menui, ^ o specialistas susipažino su ekonominį pajėgumą. Vadinas, E
2646 W. 69th Street TeL RE 7-1941 j
kis, A. Bielskus ir "Draugo" koresp. V. Rociūnas.
Gimnazijoj reiškėsi kaip gabus y, į^y^
& p a s i ū i ė gana di- t e n k a j ^ i r ^ k a s
kartais^
Nuotr. V. Bacevičiaus piešėjas, o atostogų metu — j ^ j
imiiiuiiiiiiuiiiiimiiiiimiiiiiiimiiuiiiiiiiiimiimiiiiinH
lumimiiiiiiii
skulptūrų skaičių i š s t a t y ! ^ n e v i s a i
^^^
rie
molio skulptūrėlių kūrėjas. N e ti parodoje. Baltuoniui tai bu- i
drąsiai tėvams prasitarė, kad v o m a l o n i staigmena ir didelis; Baltuonis j a u turėjo per 70
norėtų studijuoti meną. Žinia'' džiaugsmas. Bet tuojau gerąįP&rodų. Vienoje iš jų dalyvavo
buvo sutikta su didele nuosta- naujieną aptemdė tamsi mintis: apie 700 menininkų. Jo kūriŠeštadieni, Petro Maželio iš-j misijos pirmininkas ir Edvardas ba. Meną? Jei eisi į kunigus, tai 0 juk už parodoje gautą vietą niai buvo išstatyti ir Interna-J
Paskutinė šių metu ekskursija į Lietuvą išvyksta:
puoSton salėn susirinko per 250 Steoas — finansų komisuos pir- Pade 5 * 11 *- Jaunuolis Pranas iš- reikės daug sumokėti. Savo r ū - t i o n a l Sculpture Exhibition Mi
ė
k i t a i s ke!ia
is«
bet mintis pesų
Baltuonis pareiškė atvy- j lane. Italijoj. Turėjo pakvietis\efių. Po kun. G. Kijausko, SJ, mininkas. Pirmosios Lithuanian J °
GRUODŽIO 22 d. ir grįžta SAUSIO S d., 1979
maldos, kurioje prašė Aukščiau Village bendrovės pirm. Zenona^ reikštis m e n e H visuomet lydė- kusiam svečiui. Pastarasis n u s i i m ą į L a Galeria Monffe Pary(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Riga. Helsinkis)
siojo laiminti šiuos namus ir jų Dučmanas įteikė padėkos i- įver- *>• K u r ^būdamas, jis vis dau- šypsojo ir pasakė, kad jo origi- žiuje, bet dėl lėšų stokos negadarbuotojus, dr. D. Degesys trum tinimo plakėte dabartiniam pirm. j S* a u ar mažiau piešė.
nalaus meno kūriniams vieta Įėjo dalyvauti. Dabar turi kvieKaina $1045410 (double oceupancy)
P o
pame žodyje džiaugėsi, kad lietu J. Stem-užiui.
paskutiniojo karo atvykęs skiriama veltui.
ti™*.
i Disney World, Fla.
Prie šios grupės galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANA
vių kolonija gali didžiuotis šiais
Po puikios vakarienės šventiš- i Kanadą ir kiek apsitvarkęa; Baltuonis, kad būtų jaukiau.! Baltuoniai daugiausia ruošia!
DOS MIESTU, su papildomu mokesčiu. 1979 metų Ekskursijų į
namais, kurie palengvina ir pagy kai nusiteikusi publika smagiai] 1101 * 3 i r 'svargęs po sunkaus fi- savo kūrybą išstatė drauge su ^ ^
asmens
parodas, kurių
LIETUVĄ išvykimo datos yra sekančios: balandžio 11, 25, gegu
vina lietuviškąją veiklą. Padėkojo pasišoko.
žes 2, 9, birželio 7, 20, liepos 12, rugpjūčio 2, 8, rugsėjo 19. 26;
;ank> darbo ir visokių šeimos. lietuvių menininkų tapyba. Pa- kasmet įvyksta apie 6 Vykdą- 1
talkos komiteto nariams, bend
spalio 10 ir gruodžio 19 d. d.
rūpesčių slegiamas, vakarais 1 r o d o j e susidomėjimas
medžio ^
. ^ ^ ^ ^ e t ą antrą karrovės direktorių pirmininkui J.
LIETUVTU DIENOS ŽADA
pradėjo lankyti Fine Art School; § a k n ų skulptūromis buvo dide- ^ skulptorius stengiasi atsiga- i
Vfeom šiom grupėm REGISTRACIJAS JAU PRIIMAME DABAR,
Stempužiui ir koordinatoriui VI.
BŪTI ŠVIEŽIOS
of Montreal Museum. Studijavo. ^ Nemažai jų pardavė į į v a i ^ ^ n e m a t y t ų eksponatų. Nau
Plečkaičiui, kurie palengvino ko
TRANS-AT1ANTIC
*AVEL SERVICE, INC.
° k i t U S . 2 rius P 3 5 5 " * 0 k r a š t u s : V a k * V ° - jų Baltuonis į metus sukuria!
LB apvlinkės valdvba rengda-: 4 , T 5 " * S ^ ,
miteto darbą, ir lietuviškai visuo
J
kieti
^ S " ?
^ ° i
* *****> Australiją, Ga- į ^ , 1 0 0 J o s k u l p t ū r o s daugiau
393 West B**
\y, P. O. Bos 116
menei atsiliepusia: \ komiteto ma .<asmet:nes Lietuvių dVnas ^J*?*
apsčiai teoretinių žinių, kurias Į n ą > Angliją, Šveicariją ir kitur. s i a p a pUtusios JAV ir Kanadokvietimą.
stengiasi jas praturtinti vis naujėsSouth Boston, Ma. a
' . T e i (617) 268-9764
kad nė viena
| įdomu.
Q mU
niais elementais. Praėjusiais me- V e h ; U L ' . " ' a " J I 1 T ° ^?T'TaČiaU
° ' Ka° D e Y i e o a *•
Keliolika kartų Baltuonio
Juozas Stempužis
išryškino
Įstaigai vadovauja: Aldona Adt jotenė ir Albina Rudžiūnieoė
tais, nors ir rizikuodama gauti pi- į j j į * * ^ ^ „ a S ^ f ^ S \ ^ ^ J ^ ^ A t 0 ™ ^ ' i darbai su paaiškinimais buvo
medžių gabaliukų išdėstydavo ; tinęs valstybes. Parodą Mont-1 ro^ami
televizijoje
mintį kad nors ši šventė ir yra
niginių nuostolių, atsikvietė Dai
neįoįrma praeitis, bet prasminga, navos ansamblį su "Kūlgrinda". gražius paveikslus. Vėliau alie- j realyje aplankė plačiai skaitoPrices are oased on double
ancy and are subject to changee
Meno galerija
nes naujieji namai lietuviams reiš Šiemet, talkinama Pasaulio Jauni jiniais dažais įvairiausiomis te j m o laikraščio ž\-mus meno kriaad/or Govensnent approvai
Baltuonio
kia būvį ir buitį. Cia jau įsikūrė mo Sąjungos valdybos, apylin momis nutapė apie 30 paveiks- i tikas, kuris Prano
Baltuonių namai tapo tikra
Čiurlionio ansamblis, čia veikia kės b*etuviams duos pirmą kartą hj, jų tarpe puikų žmonos port kūrybą gerai įvertino ir net pa- m e n o galerija. Visuose kambadr. D. Tamuiionytės vedama mo išgirsti jau spėjusį išpopuliarė retą. Apie minėtą Baltuonio kū Sy r e riuose, ypaš žemutiniame aukškykla norintiems lietuviškai iš- ti solistą Ričardą Daunorą. Jo rybą žinojo tik jo artimieji, nes
Patekimas į pasaulinio masto; te> gausybė gražiai išstatytų me
mokti, čia renkasį, .jaunimas sa- koncertas įvyks spalio 28 d., šeš- dabartinis skulptorius neišdrį parodą, atkreipimas gana dide- njgkų skulptūrų, paveikslų, nevo kambarin, čia,vyksti koncer- tadienį. Bilietus į koncertą patar so jos parodyti platesnei visuo lio lankytojų dėmesio į skulptū- j matytų parodose. Vienas iš jų
tai, minėjimai, šeimos šventės įritina užsisakyti iš anksto, nes vi- menei.
ras ir labai palankus kūrinių Baltuoniai nori pasilaikyti sau,
First ofall. Hot
Springs has those
t. t. Visus namų reikalus tvarko j sos vietos numeruotas, pasirinkiįvertinimas Baltuoniui buvo l y g
world-famous therma!
rūpestinga direktorių taryba. Sia į mas sparčiai mažėja. Dėl bilietų
sunkaus egzamino
išlaikymas
water baths. Terrific for a
Jis įgavo drąsos, pasitikėjimo! iiiiiiiniiniiiHimmiilinimmnHlHlimtB
proga išleistas leidinys. Lietuvių«kreiptis į Romą Tatarūnienę (tek
pepper upper—no matter how
Amerikos piliečių klubas įsteigė j 531 —5924, Jurgį Malskį ( 4 8 6 —
savimi ir pasijuto, kad turi teiS T A S Y S
TLA
tired or wom out you feei. And
kultūrinę ir visuomeninę premi-|9i65) arba Vladą Bacevičių (481
at the Arlington. trte baths are
* dirbti meno s r i t y * . B . at- j j ^ u y j y
g H M O S
given in a luxurious private bathKZ.
- 1016).
veju gal ir dabar būtų tebevarhouse. Right at the hotel.
gęs fabrike arba kur nors
- Laureatė Ona Mikulskienė
Spalio 29 d. bus atidaryta turThen rhere's fuil country club privileges for challenging
Z
'tinga meno ir dailės išdirbinių
kitur. Metė turimą darbą ir pa
golf on PGA rated courses; tennis night and day (on
šeimos kūrimo v y k s m a i Port[978 m. premija paskirta Onai paroda. Šiais metais parodoje dalysišventė vien tik skulptūrų kū
Hghtedcourts, and instruction). Swimming, riding,
folio — iliustracijos: Zita So\Wculskienei. Direktorius Raimun į vauti pasižadėjo ir keli žinomi
cycling, boating, fishing andmore, too.
rybai
dąs Kudukis įteikė 1,000 dol., če vietos dailininkai. Svečius pietų
deikienė. Irena Mitkutė. Išleido
Your choice of 560 rooms and suites awaits you—in the
Parodos
k į •& J. Stempužis plakėte, kurio mis pavaišins 'Grandinėlės" glo
heart of the South and the beautiful Ouachita Mountains.
Amerikos Lietuvių bibtiotekos
je Jgraviruota: "visuomeninė ir bėjos. Kaip ir kitais metais į Lietu
M M
For R»»«r*»tiont CaH Toli f r— 800/643- 5404
Tų pačių metą rudenį
su leidykla Chicagoj 1978 m. Spau
FOR CHILDREN
kujtūrinė premija paskirta Onai vių iDenas atvyks nemažai sve
dė
M.
Morkūno
spaustuvė.
Lei
ruošė pirmą parodą Brooklyne,
under 12. staymg m a rooni
\t)kulskienei už kanklių muzikos čių ir iš tolimesnių vietų. Ren
witti tt>eir parents Or, f amiy
N. Y., lietuviams. Ji praėjo su dinys didefio formato, 180 psL—
^
j _ pians otter two
puoselėjimą ir 45 metu kūrybi- gėjai visų mielai laukia.
Kaina s i peisiuntimu $21.27.
* x * t e rooms
Baltuonis
Buriuotojas dideliu pasisekimu ir nemažai
nį.darbą".
for smgle rates
V. M.
eksponatų pateko į lankytojų
Užsakymus siųsti: Draugas.
(Šaknų skulptūra)
4545 W. 63rd St., Chicago, BĮ.
.'"Visa publika šiltais plojimais
namus.
60629.
pasveikino premijos laimėtoją. O.
Šiemet sueina 18 m., kai Bal
Mikulskienė savo padėkos žodį
tuonis darbuojasi savo pasirink iimiiiiim
prafdcjo: "Mano sieloj šiandien
toje srityje, ir 11 m., kai ruo
(Atkelta i i 2 pusL)
atvirumo ir nuoširdumo... Jei no
šventė", tuo išreikšdama džiaugs
šia įvairios apimties ir įvairiose
mą, kad buvo įvertinta kanklių bės... Jūsų pastangos menkaver rima, kad modernių laikų žmo vietose parodas. Gana įdomūs
muzikos įtaka ir reikšmė išeivijos tės, nes asmenybės gali gimdyti gus dar galėtų jaustis su Bažny yra ir statistiniai
duomenys.
gyvenime. Ji trumpai užsiminė asmenybes. Tai, ką jūs ten kal čia, reikia, kad tas jausmo ryšys Per šį laikotarjį
skulptorius
savo darbus muzikiniame ir vi- bate, neįeina į asmenybės forma būtų atpalaiduotas nuo negyvos yra sukūręs įvairaus dydžio ir
vuomeniniame gyvenime, bet nie vimo turinį... Toliau pripažįsta ir pasenusios įstatymo raidės". įvairios meninės vertės 1760
"Religinės
kad nesitikėjo tokio gražaus įver ma, kad "vadovų su organizaci Pagaliau užbaigai:
laisvės
deklaracija
verčia
mus ti skulptūrų. Iš jų apie du šimtai
niais
sugebėjimais
netrūksta.
Sto
tinimo.
pas Baltuonius, o kitos išsta
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
kojama tiktai dovydaitiško ryžto kėti, kad tai netušti žodžiai", —
tytos
lietuvių ir svetimtaučių
IR MĖGĖJAMS
Vi. Plečkaitis Čiurlionio vardu ir dvasios asmenybių, kurios ge gerokai įsidrąsinama. Supranta
įteikė padėkos adresą direktorių bėtų jungti organizacinę techni ma, čia autoriuh pažeria ne savo rezidencijose. Dalia pasiekė net
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terybai už patogią ir jaukią Tau ką su ideologija. Jaunimas jau ne minčių pluoštą... Tai vis reikala muziejus, įskaitant ir mūsų Al
HOT SPRINGS NATIONAL PARK ARKANSAS
kinio meno ansambliui.
be nuo šiandien pasigenda vadų- vimai, bet kur mūsų pačių pa ką. Apie trys ketvirtadaliai fi
stangos padaryti pasaulį švieses gūrų puošia lietuvių namus, o
D. Orantaitė perskaitė sveiki tikrų asmenybių." Priešingai, aDaug sutaupysite, pirkdami ču
nį? Ar tik tada griebsimės atsi likusios — kitataučių. Kodėl rų reikmėms Pasinaudokite pa
nimo telegramas iš Ohio senato teitininkija turi vadų ir asmeny
naujinimo, kai visi mūsų alterna toks santykis? Baltuonio kury togra pianu atidedant pasirink
rių Glenno ir Metzenbaumo, vi- bių, tik ar nebūsime mes patys
tyviniai reikalavimai bus paten boję apstu skulptūrų tautiniais tus reikmenis ypatingai progai
cegubernatoriaus Celeste, apskr. kalti jų neatpažindami ir neįver
kinti? Tad iš tikrųjų į kokį Kris motyvais: pavergta Lietuva, Pilnai užbaigtu foto nuotraukų
kontrolieriaus Voinovich, Balfo, tindami? Arba vėl ilgesnė ištrau
tų mes tikime? Kaip dar toli mes Gedimino pilys, pabėgėliai, Jū aptarnavimas. Atidaryta pinnad
Aįeities klubo, Giedros korporaci ka, kad geriau pamatytumėm,
Ir ketvirtad. vakarais Od 9 vai.
kokie mūsų studentijos reikalavi stovime nuo atsinaujinimo pra ratės ir Kastyčiai, geležiniai vii
jos j r kitų.
kai, kryžiai, pamokslininkai, už
"Visi gerai žinome, kad da-1 džios... Atsinaujinimas neįmanoPadangos. Priekinių ratų reguliavi
burtos pilys ir t. t. Tas jo kū 3314 West 63rd Street
Pagerbti steigėjai
bar Bažnyčioje vyksta vidinės per-' mas be Dievo malonės. Rodos,
mas
ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
rybą daro patrauklią ne tik
Lithuanian Village bendrovės mainos. Katalikų Bažnyčia tuoj! vis sunkiau apsikrauname ideo- meniniu, bet ir tautiniu atžvil Tei. — PRospect 6-89981
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
steigimo aktą pasirašė 12 direk po II-jo Vatikano tikinčiųjų tarpe loginėmis bei religinėmis proble- giu. Su svetimtaučiais yra ki
ti pataisymai. PIRESTONE TERES.
,
torių. Jie buvo pagerbti per pra teikė daug religinio atsinaujini- \ momis, tarsi vengdami angažuo- taip. Pradžioje Baltuonis buvo
Wheel alignment and balancing.
eitų metų visuomeninės ir kultū- mo vilčių, kurios vėliau, deja, ne- tis savo misijiniam pašaukimui,
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
Katolicizmas, kaip vis išgalvodami naujų kliūčių ir nežinomas ir jam būdavo sunku šĮiniiliiiiiiiuiiiiiinilllllliiiliiinillllllin>£
Yinės premijos įteikimo iškilmes. pasiteisino.
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
,5iemet prisiminta mirusieji Alek monolitinė struktūra, nuo gyve- kaltindami tas religines instituti- prasiveržti į jų parodas. Prašy- |
Change of oil and filters.
sas Banis ir Edvardas Kamėnas — nimo scenos jau traukiasi. Gyve- ( jas, kurios veda mus išganymo davo prisiųsti skulptūrų skaid- .5
senosios Lietuvių salės direkto- nimo centre palengva atsistoja j keliu. Beieškodami atsinaujini- nes, iš kurių atsirinkdavo jiems s
TVKEVVKITEKS,
=
r'int \T pagerbti, įteikiant plaketes, žmogus — individas, ieškąs pras- > mo kelių, mes labiau mėgstame patinkamas. Vėliau šis reikalas'=
ADDTNO M.\Cm?TBS
=
AND CHBCKVVKITEKS, E
Ernestas Šamas. Antanas Buknis, mes. Tradicinės vertybės (tiesos) užsidėti teisėjų togą ir atisėsti jų pagerėjo. Mat, parodas lanko 3
Valerija Sitkutė ir Končiūtė. Pa io jau- nebetenkina ir nebepalen- sostan, negu, galvas nuleidę, pri ne tik žiūrovai, bet ir kitų p a - | | Nuomoja, Pardooda, Taiso Į
2423 West 59th Street
Tei. 6R 6-7777
dėtos plakėte buvo skirta ir Rapo kia; jis atsisako klausytis bana sipažinti kaltais. Tai išdidumo rodų ruošėjai, kurie domisi ir'S Viri 50 metų patikimas jums \
patarnavimas.
2
lui Zambliauskui, stambiausiam lių — nieko aiškaus nepasakan reiškinys, kuris mūsų gerui nie eksponatais ir jų išstatytojais. |
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro.
akcininkui (10.fjno doL), bet jis į čių pamokslų, bergždžios liturgi kados nebus palankus.
Baltuonio kūryba juos patrauk ;2
Šeštadieniais nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vaL popiet.
Plnme — 581-4111
šventę negalėjo atvykti. Pagerbti jos ar spekuliatyvines teologijos.
davo, ir jie pradėjo kviesti pas : 561« S. Palasld Rd^ Chkaąo = jf
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Vacys Vinclovas. planavimo ko Jis reikalauja iš savo ganytojų
Pranas Razminas save. Tačiau tuojau iškildavo ŠiHinniiiiiiimimililimiiiimimimmri
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lyviai buvo padalinti į tris gru Ivinskis, Romas Kynas, Mečys remdamasis "Lietuvių Katalikų
rią skaitė Valdas Adamkus, JAV
Ketvirtąją konferencijos paskai
oficialiai pagimdytas Pabaltiečių atitaisyti. Veikalas penkių savo
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Autoriui pirmoj eilėj rū
kitas lietuvių veiksnys) turi tiek metų palikimas. T u o tarpu pa
leidimo galimybės.
Ofelija
Barškėtytė
(
C
h
i
c
a
g
a
)
.
Visi
pi
sielovados
tikslai, bet veikadaug jėgos, jog Baltiesiems Rū vyzdžiui žydai priekin pastato
1978 m. kovo 19 d. Toronte j las siejasi su humanistine psichomams prisireikėtų su tuo skaity jaunesnius žmones, kurie kalba trys labai atvirai pasakė, kas bu
• Šiais metais studentų at-kų
PLJS politinis koordinatorius ta- { logija ir net terapeutika, o gali
tis, bet todėl, kad JAV LB krašto be jokio akcento ir gyvena šių vo gera ir kas bloga 1977 me sąjungos leidinys "Gaudeamus"
rėsi su PLJS, KLJS ir JAV LJS būti naudingas ir studijuojan
valdybos vicepirmininkas turėjo
Ta
dienų madomis. Aršiausiai Hen- tų rugsėjo 24 d. demonstracijoj švenčia sidabrinį jubiliejų.
pirmininkais dėl bendrai ruošia tiems istoriją bei literatūros is
draugų Baltųjų Rūmų štabe.
kurią
pagimdė proga išleistas jubiliejinis nu
dersonas kritikavo rytų europie V/ashingtone,
toriją, kiek tai rišasi su religinių
mos politinės konferencijos.
meris, kurio redakciją
sudaro!
PLJS.
Šis
simpoziumas
įrodė,
kad
čius
už
tai,
kad
jiems
trūksta
vie
asmenybių išgyvenimais, atskleisr
Adamkaus įdomią paskaitą se
Grasilda Reinytė — vyriausiai
1978 m. birželio 13 d. lietuvių
ningumo, kad jie neturi jokių jaunimas gali savo klaidas ir trū r e d a k t o r ė ; J o n a s Kuprys ir Sau i estutfa Ivinskis a v. Vokiet^os,
tais autobiografijose. Nors auto
kė žurnalisto, dirbusio Amerikos
K
pasimatyme su JAV vicepreziden rius turi originalumo, bet apskri
bendrų planų, neišvysto sutarti k u m u s aptarti ramiai, be vienas liūs Girnius — redaktoriai; Vi Daiva Petenonalte B Chicagos, Ra
spaudos agentūrose ir knygos
tu Mondale ir trumpame susiti tai veikalas sausokas ir pasinešęs
nės veiklos.
t
a
Musonytė.
Jonas
K
r
u
m
p
l
y
s
ir
!
ana*
Stravtaskait*
is_
Torotrto,_Wilkito
įžeidinėjimų
ir
įsižeidimų.
Day of Shame autoriaus Algio
kime su JAV prezidentu Carteriu į abstraktumą.
(jp)
J o n a s K u p r y s — fotografai; : lįam Kurnėta iŠ New Yorko ir Ričar
Konferencija
užsibaigė
sekmadie
Kiekvieną
paskaitą
sekė
disku
dalyvavo
ir
PLJS
politinis
koordi
das
Prialgauskas
1$
Toronto
su
mo
Rukšėno paskaita. Nagrinėdamas
.
T a u r a Zarankaitė. R ū t a Čepai kytoju Stasiu Barzduku iš CIevelando
nį,
birželio
18
d.,
po
pietų.
natorius.
sijos.
Po
Hendersono
paskaitos
ir
temą "Spauda: kaip prie jos pri
t y t ė i r Birutė šontaitė — iliust praėjusios vasaros lituanistiniuose
( P a i m t a iš "Kovos", N r . 2 . ) . ratorės.
eiti?" Rukšėnas vaizdžiai ir spe diskusijų PLJS politinės komisi
1978 m. birželio 17 — 18 d. d Chicagoje įvyko PLJS — KLJS
kursuose.
V. Musonytės
— JAVLJS ruošiama politinė
cifiškai išaiškino kaip rašyti laiš
• P U S pasaulinio m a s t o ra
konferencija.
kus laikraščių redakcijoms, kaip
šinių konkursas baigsis 1978
1978 m. liepos 3 d. PLJS poli
"iškepti" spaudos leidinius, ku
m. gruodžio 1 d. Iki šios datos
tinis
koordinatorius susitiko su
rašiniai gali būti siunčiami "PL
riais žurnalistai naudotųsi, kaip
jaunais
PLB seimo atstovais bei
J S k o n k u r s a s " , 1573 Bloor St.
užmegzti ryšius su spauda.
dalyviais
iš Prancūzijos, VokietiW.. Toronto. O n t , Canada M6P
jos^.\rgentinos, Brazilijos^ustraPo pietų ukrainiečių politinis
1A6. Gali dalyvauti visų k r a š 
lijos bei Kolumbijos. T a proga
tų lietuvių jaunimas nuo 16-35
aktyvistas Andrij Bandera turėjo
pasidalinta informacija apie įvai
m. amžiaus. Dalyviai laisvai
pasidalinti mintimis apie "nau
rių šalių Jaunimo sąjungų po
renkasi
temą ir rašinio ilgį.
**•*»
litinę veiklą ir jieškota būdų,
jovišką protestą" arba, kaip kū
D a r n e per vėlu konkurse daly
kaip
PLJS galėtų prie tos veiklos
rybingai ruošti demonstracijas,
vauti.
efektingai prisidėti.
iškeliant lietuviams opius politi• Lapkričio 4 5 d. v y k s t a IV
(Paimta iš "Kovos", Nr. 2.,
. . .
_
. I V PLJK rangos komiteto nariai Vokietijoje. H kaires: Vincas Bartusevičius P L J K atstovų rinkimai. Neuž
šių metų vasaros Lituanistinių kursų dalyviai ir lektoriai.
mus klausimus. Banderai susir- _ a k a d e m i n ė s konMsi jos pvmimnkx
— Prancūzijos
1978, DC 19)
ir Sigita Kondrataiti
Nuotr. V. Musonytės
mirškime balsuoti!
gus, jo paskaitą perskaitė Algis atstovi
Nuotr. V. Damijonaičio
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DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. spalio mėn. 21 d.

PHILADELPHIA IR APYLINKES
i

] į Vakarus, atsakymas buvo
toks: menininkai turi komunisiji- •
- J *•
J
ii
trnei valdžiai atiduoti duoklę,
lis nepriklauso sau. Dėl kiekvie
J

c

„ * L E K l .C.«JL..
IVEIHMAI _
PATAISYMAI
T , ^ ChiclMf0 . m l e *o i*idim*
Dlrbu lr
u*mi*aty Dirbu rreitai, ga.rantuotai

KANADA

Hairrilton, Ont.

A. t A. EMILIJAI PALIOKIENEI mirus,

INDREI, AUSTEI ir JŲ ŠEIMOMS,

PROF. DR. BALIUI PALIOKUI,

A. t A. Emilijai Masiliūnaitei-Paliokienei

jo koncertas rečitaI
joje laukiamas su dideliu susido
mėjimu.

įHiiiiiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiinfiiiiiiiiiiiiii

P LU M B I N G
Vonių, virtuve* sinkų ir vandens
šildytuvų specialistai. Virtuves Ir j
vonios kabinetai. Keramikos ir kt.!
plytelės. Glaas blocks.
Sinkosj
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto!
arba po 5 vai. vakaro
SERAFINAS — 6S6-2960

—Justiną Gečiauską, ilgame
tį ir nuoširdų
visuomeninin
ką,
pakėlusį
labai sunkias ir
t sudėtingas operacijas, Philadelphi
jos visuomenei yra labai malo
nu vėl matyti savo tarpe su lin- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMII
•£ kėjimu pilnai sustiprėti ir to
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiniiiiii
liau sėkmingai darbuotis visuo
meniniame darbe.
— Benediktai ir Henrikui Mis^ liauskams, aktyviems visuome$T nes darbuotojams, po operacijų Apdraustas
perkraustymas
' linkima greit pasveikti ir toliau
{•airių atstumų
"* •Jarbuotis visuomeniniame darbe.
Tel. 376-1882 arba 376-5996
B. Misliauskienė yra ir Vilties
choro narė.
F.A.
iiiiiiiiiimiiiuiiiiimimiiiiiiiiiiiiMmiiiii

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

^^^^^S^^S^^^^SSSSi&M i*;Wc

CLASSIFIED

GUIDE

ir aaii&lncai.

no menkniekio arba kieno nors 4 ^ 4 s i^įa^
927-3559
Ave.
"BENDRUOMENES BALSO"
kaprizo gali būti degraduoja
KLAUDIJUS PUJIPUTIS
RIČARDO DAUNORO
RADIJO VALANDOS 25-JI
mas. Visa tai žmogų žemina ir
KONCERTAS
SUKAKTIS
slegia. Dėl kivirčų, 3 metus iš
Ričardas Daunoras lanko Ka dirbęs Vilniuje, buvęs pažemin
TAISO
šiais metais sukanka 25-ri me
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
nados bei JAV lietuvių koloni tas ir perkeltas j Kauno opere
tai kaip i Philadelphijos ir kai
MASINAS, ŠALDYTUVUS
jas ir duoda aukštos meninės tę. Kalbant apie atlyginimus, pa
myninių vietovių lietuvius kartą
Kreiptis i Hermaną Deckj
vertės koncertus. Jis jau yra žymėjo, jog, dirbdamas Vilniu
Tel 5854624 po 5 v. v.
"savaitėje prakalba "Bendruome
apkeliavęs nemažą dalį Europos je, į mėn. gaudavo 90 rb., i š ku
Kalba lietuviškai
nės balso" radijo valanda. Sią
!
ir
Siaurės
Amerikos,
o
praėjurių
dar
atskaitydavo
mokesčius.
prasmingą sukaktį paminėti Phi
ladelphijos ir Pietinės New Jersey sią vasarą Australijoj dainavo j Solistas užsienyje buvo kelis
LB-nės apylinkės spalio 21 d. 6 miestuose: Sydnėjuj, Brisba- kartus. J i s gailisi, kad, turėda
PUSMEČIUI
šeštadienį, 7 vaL v . Lietuvių na nėję, Melbourne, Geelonge, Can- mas progų, nepabėgo anksčiau.
$103.00 Chicagoje
Philadelphijoje buvojimo me
muose 2715 E. Allegheny Ave., berroj ir Adelaidėj. Solistą Phi$77.00
išvydome
pirmą tu solistą Ričardą Daunorą glo
ruošia sukakčiai paminėti vaka- ladelpbijoje
C1c e r • J e
j*ą — koncertą. Programoje ra kartą. Jis spalio 8 Lietuvių na bojo Pliuškonių šeima,
muose
geros
dainos
mylėtojų
Br.
Vaškaiti*
(10/20/5 UM)
i k y t V y t Volertas trumpai pa
žvelgs radijo programos nueitą būriui davė koncertą, kurį, svei
Pensininkams auto apdrauda
l e l i ą ir jos indėlį į vietos lietu kindama susirinkusius ir gra
Amžius 62 iki 80 m.
višką gyvenimą. V . Volerto kal žiai pristatydama tolimą svečią,
J. BACEVIČIUS — 778-2233
bą seks ilgamečio programos vyr. atidarė Jūratė Krokytė-Stirbie
frloo So. Kedzie Avenue
vadovo Henriko Savicko pagerbi nė, jaunimo sekcijos pirminin
mas ir trijų solisčių — Onos kė.
MIRTIS
' Pliuškonienės, Onos ŠalčiūnieKoncertas susidėjo i š dviejų
nės ir Genovaitės Ugianskienės dalių. Pirmoje dalyje buvo 9
Po ilgesnės ligos š.m. spalio K0DIL EIKVOTI PINIGUS
6
d. mirė a.a. Antanas-Edvardas
—dainos programa. Po progra- liaudies ir mūsų kompozitorių
APŠILDYMUI?
mos šokiai ir vaišės, grojant Jo dainos. Paskutinioji, Šią nakte Jasimas, eidamas 42 m. Velionis
lę per naktelę, ilgiems ploji paliko motiną Janiną Jasimienę,
Ką išleidžiate namų apšildymui,
no Puodžiūno orkestrui.
tas išeina laokan per stogą ir sienas.
dėdes
Zigmą
ir
Balį
Orvydus.
mams
tęsiantis,
buvo
pakarto
Sis minėjimas, šalia tikslo pa
Mes dabar turime tokį gaminį izo
Palaidotas iš VA parapijos šven
sidžiaugti radijo valandos ilga ta.
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti,
Antroje dalyje išgirdome 6 tovės Hamiltono kapinėse. Mūsų Su pilna izoliacija galima kuro sumete egzistencija, turi ir kitą, ne
pasaulinio
masto kompozitorių uluojauta giminėms.
; naudojimą sumažinu iki 50<£,.
mažiau svarbų, tikslą. Minėjimas
Ar negalvojate, kad jau laikas teiruošiamas sutelkti lėšų tolimes kūrinius bei arijų ištraukas ori
PARENGIMAI
!
giamai
veikti?
nei radijo valandos egzistencijai ginalia kalba. Klausytojų triukš
Katalikių Motery d-ja spali?
Del
nemokamo apskaičiavimo
užtikrinti. Skelbimų neužtenka. mingai buvo palydėta Rossini 28 d. rengia linksmą pobūvį Jau
skambinkite
Radijo valanda išsilaiko tik rėmė Basilio arija ir Sevilijos kirpė nimo centre. Programą
atliks
UCPANSION SYSTEMS
jų ir LB apylinkių valdybų tei jas. Priedui buvo išprašyta darjakt. V. Žukauskas. Šalpos fonde
kiamos finansinės paramos dėka. viena itališka daina. Koncertui J tradicinis vajaus užbaigimas i; 2637 W. 63rd St., Chicago
TBumasi, kad J visuomenė jaus gražiai akompanavo Dalia Sa abiturientų pristatymas bus lap
Tel. 436-3606
pareigą į minėjimą
—koncertą kaitė. Programa buvo koncent- kričio 4 d. Meninę program >s dV
gausiai atsilankyti. Atsilankymu I ruota, įvairi i r užsitęsė tik dau- lį atliks mergaičių choras Aidas,
pareikšime padėką BB darbuoto giau valandos, kas pas mus re sėkmingai koncertavęs Kanados
jams, kurių jungtinių pastangų tai pasitaiko. Jūratė Stirbienė, padėkos savaitgalyje Bostone.
Platinkite "Draugę".
dėka buvome informuojami, svei- kreipdamasi į menininką, tarp
K.B.
4
kinami, guodžiami, kviečiami i j kitko tarė: "Jūsų žodžiai ir jaut
renginius, ir tautiškai stiprinami, ri daina mus pradžiugino ir paA. Gč. I graudino — pajutom dainų nuo
stabų grožį". Ji Daunorui ir Sa
PAMINĖTA TAUTOS
kaitei prisegė po gėlę. Koncer
ŠVENTĖ
jos vyrui BOLESLOVUI, dukterims INDREI TIJŪNEto dalyviai, kurių buvo apie 150,
LUENEI, dr. AUSTEI VYGANTEENEI bei jų šeimoms
skirstėsi su dideliu pasitenkini
Minėjimas
įvyko
rugsėjo
10
d.
ir visiems giminėms reiškia giliausią užuojautą
•
mu, nes pas mus išgirsti ope10:30
v.
Šv.
Andriejaus
lietuvių
i
Dr. Arvydas ir Dalia Taurai
parapijos bažnyčioje. Kolonija « * a 0 1 * * V™ retenybė. ParenDr. Šarūnas ir Birutė Taurai
turi nuoširdžius ir nepavargstan- į &**
« • * Pasaulio lietuvių
Dr. Vytautas ir Aldona Taurai
S u s lietuvybės išlaikymo rėmė- \ Jaanimo sąjunga drauge su Phi
jus, kleboną kun. Jurgi Degutį ir ladelphijos — P i e t N e w Jersey
vikarą kun. Kajetoną Sakalauską, jaunimo sekcija.
šv. Mišias aukojo ir šventei
P o koncerto teko susitikti su
skirtą jautrų pamokslą pasakė solistu ir trumpai pasikalbėti.
7* J M B . K. Sakalauskas. Skaitė Da-jJis pabrėžė, kad, keliaudamas
Mieloms
- nutė Muraškaitė.
po visus tris kontinentus, sutin-!
Pamaldų metų lietuviškas gies-: ka labai nuoširdžius, vaišingus
£ mes solo giedojo Ona Sal- j lietuvius, su kuriais ir per trum
jų mamytei
? čiūnienė ir bažnyčios vargoni- pą laiką labai lengva susidrau- j
į ninkas Vytautas Matonis. Motę-'gauti Pastebėjo, kad j a m kaip j
A . | A , Emilijai Paliokienei
,J
į rys pasipuošusios tautiniais rū- lietuviui ir kaip jaunam, žmogui!
£ bais procesijoje nešė tautinę vė- yra labai malonu paremti pini- į
netikėtai mirus, reiškiame gilią užuojautą.
X liavą, aukas ir degančias žvakes, giniai jaunimo kongresą, įvyks-1
£ kurias padėjo ant visų trijų alto tantį sekančiais metais Europo- į
Algirdas ir Irena Grigaičiai
% nų.
je. Mokosi aukštojoj meno mo-1
Liudas ir Rita Venclovai
Pamaldas užprašė ir procesija kykloj Stuttgarte, Vak. Vokieti-1
T pasirūpino LMKF Phila. skyrius joje. Už dvejų metų, baigęs stu- i
t ir LKVS-gos Phila. skyrius.
dijas, gaus diplomą, kuris duos
A.K.
teisę dainuoti operoje ir dėstyti
dainavimą. Planuoja
pasilikti
VYTAUTO SMETONOS
Mielai JL -f- A. EMILIJAI amžinybėn išėjus,
kurioje nors Vak. Europos vals
" KONCERTAS REČITALIS
Philadelphijos Balfo skyrius tybėje. Priminus, kad yra bai
š.m. lapkričio 4 d., šeštadienį, gęs Vilniaus valstybinę konser
jo DUKROMS ir JŲ ŠEIMOMS gilią užuojautą reiš
7 v.v., Šv. Andriejaus parapijos vatoriją ir 3 metus kaip solis
tas
dainavęs
Vilniaus
operos
salėje, 1913 VVallace g-vė, ren
kia ii drauge liūdi
gia pianisto Vytauto Smetonos teatre, ar nesigaili pasitraukęs
Liet. Profesorių Draugijos
koncertą rečitalį. Bus atlikta Ba
cho, Mozarto, Debussy, Liszto,
Valdyba
10% — 20%, — 30% pigiau m o k U f
Chopino, Čiurlionio ir Scriabino ni
apdrmud* n u o ngninm u- tatomo
kūriniai. Po V. Smetonos labai MJio pas oras.
sėkmingų koncertų New Yorko
FRANK
ZAP0LIS
į Town Hali ir labai gerų "Xew
SSMH W M »5Ui Stre««
ChicMffO, tllinola
C York Times" muzikos
kritikų
TH«f.
(1A 4-86S4
įvertinimų, pripažįstančių jo ta
lentą ir virtuozinius sugebėjimus,
mirus, reiškiame gilią užuojautą dr. BALIUI PALIOKUI,

t
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AUSTEI ir MINDAUGUI VYGANTAMS, INDREI ir DO
NATUI TUCNĖLIAMS ir j ų šeimoms.
Jonė ir Juozas Meškauskai
. Jonas ir Audronė Meškauskai
Marija ir Bronius Gaižučiai

A. t A ANTANUI MASKALIONUl mirus,
jo žmonai PAUHNRI, sūnui inž. LEONUI, marčiai
NIJOLEI, anūkui LINUI ir kitiems artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Rimas, Jūrate, Rūta
ir Dalia Damauskai

K K A L
•

•

I I—

!•

I

B E A L

E S T A T E
| |»M

•

•

—

i

, ,_, Į

E S T A T E

D £ ME S I O

_

Prie Marąuette pko. — 71-os ir iiiiiiiimiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiimtMinMMiift
Troy g-vės — savininkas parduoda 5
PACKAGE EJtPRESS AGENCT
Open House Suisday 1 to 4 p.mu kamb. rezidencinį namą apie 25 me
MARIJA NORETJCTEN*
tų senumo. Naujas apšild. ir centr.
3838 WEST 66TH PLACE
SIUNTINIAI J LIETUVĄ
apšaldymas. Ant plataus sklypo. Ga
Labai
įMeeidaajamoa gero* rūiie*
Spotless briok Gape Cod with 4-5 ražas. Gražįoje apyl. Galima tuoj už prekes. BSMSSS—
U Kuropo* s«ndeU«.
bedrnis. Formai dining rm. & fa- imti. Skambinti po 5 v. v., Sešt. ir
aeo8 w. ea st., cbic«so, m. sosat.
mily rm. It also includes a full sekm. visą d. tel. 77»-*752.
bsmt. & 2 c. garage.
lumiiHiiiiiiHinmiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiM
SYz kambarių 22 metų mūriais bun- IIIilIlIllIlIlIilllllHllllllilIlHilIlIlIlIilHIIIII
CEHTURY 21
galow prie 71 ir Albany. Centr.
Halpin & Halpin — 594-3030 vėsinimas. Gar. Galima tuoj už
ŠERĖNAS perkrauato baldus ir
imti. 925-6015.
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
I •BBVHHMBBMBBI IsMeiTu, •
dimai ir pilna apdrauda.
$29.900.00
MARQrETTE PARK
Tel. _ H A 5-8063
2
apartments
near
Lithuania
Plaza
IIIIUIIIIIItlIllIlIlIlIlHIllllllllllllllllllllIlIt
4 butu mūrinis. Garu šildymas. Ga
In good condition. With garage.
rsias. Numažinta kaina — 154,900.
(TJM)
IŠNUOMOJAMA — N U B B D
19 meta mūrinis. 5 Vt kamb. (3
BE/.VAX
mieg.). Garu-oru šildymas. Arti St.
—
361-1300 Išnuom. 6 kamb. butas. 2-ras aukš
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū south, inc.
tas. Be gyvuliukų. Skambint bet
lymą.
6 kambarių 25 metų švari mūrinė kuriuo laiku tel. 778-8623
BUTV NUOMAVIMAS
rezidencija prie 72 ir Washtenaw. Išnuom. 6 kamb. butas 1-me auki
Nsas| pirkimu — Pardavim*
Plauts lotas. Galima tuoj užimti.
te, Brigbton Pke. Jokių gyvuliukų.
VaMysBSs
925-6015
Skambint 445-3485 arba 927-9298
Oraudaasl — loeesas Ta*
t D
NotariatM — VertsnU
S ! T6 ^kamb.
J ^ !mūrinį
S t ^
L i limTomTl^rąuette Pke. 6 kamb.
erdvų
namą,f ?Geor
gian. 3 mieg. 2 maš. garažas. Apylin butas. 2-me aukštas. Be gyvuliukų.
kėje 60 ir Campbell. Darbo dienomis Skambint bet kuriuo laiku tel —
778-8623
skambinti po 5 vai. vak., savaitgalyje
4.
BACEVIČIUS
IŠNUOM. Marąuette Pke., 2-me
• it ».)
Kedzie Ave. — 778-2233 visą dieną, telef. 77&*785
aukšte, 5 kamb. butas. Tik suau
7 kambarių didelis mūrinis bunga- gusiems. Jokių gyvuliukų.
low prie 66 ir Washtenaw. Įruoš
434-6875
tas rūsys. Gar. 925-6015.
UUKSISKl 6 BUTU
IŠNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) ap
RTDGEMON T SQUAHE
Marąuette Parke. Savininkas parduo šild. butas. Jokių gyvuliukų. 68-os
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 ir Artesian apyl. 776-4345.
.\PAJtTMENTINIAl N 'MAl
metų senumo. 70 ir Campbell apyl.
Uoksas f butų namai su 4 «
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš. ISNUOM. mieg. kamb. pensininkui.
savininkui
garažas. Skambinti po 5 vai. vak., Galima naudotis virtuve. 6837 S.
Campbell Ave. WA 54161
"Ttct brick" tvirtas ūras. Pil sekm. ir šest. visą dieną tel. 778-8039.
nas rūsys su apšildomo
grindim
ISNUOM. miegamas kamb. nerū
•4-ta k Tshnaa Labai gerai išlaiir vonia. Visi pilnai įremti su "ap- kytas
5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas kančiam, tvarkingam vyresnio amž
pliances" įskaitant ir indams plauti
.
.
.
' asmeniui.
ocmoniiii
C
a l i m o naudotis
naiartrtfic? visais
t ; i c i i e bu
Kii.
Galima
mašiną. Pilnai įrengtas skalbimui valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng to patogumais. Marąuette Pke.
kamb.
tas miegamasis pastogėje. Gazo lilu471-0895
ma. Garažas. 335,000.00.
Nuo sienos iki sienos kilimai.
88-ta ir ToBsjr (5200 į vakarus). IŠNUOM. 5 kamb. naujai dekoruo
Galima pasirinkti pilnai "improved"
Liuksusinė
3-jų miegamų rezidencija. tas butas. Pageidaujama, kad nuo
sklypą.
1% vonios, įrengtas rūsys, 2 mas. ga mininkas galėtų padėti prie namo.
Potvynio kontroles projektas, pir ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia Užstatas reikalingas. Skambint
mas Cook County rajone.
vimas. $71,500.00.
3764)144 arba 376
40-ta ir Artssiaa. 2-jų butų medi
Pafetdaujant galima gauti paskolą.
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00.
HELP WANTED — MOTERYS
Atdara kiekvieną dieną
40 ir RocJnraU 2 ^ aukšto medinis.
nuo 10 v. r. iki 7 v. • .
Gerai ^laikytas. Pilnas rūsys. Centr.
Reikalinga moteris prižiūrėti 3
gazu šildymas. $30,900.00.
I05th Street & Major A \ e.
mergaites (8, 5, 2 metų) Orland
(2 blokai } vak. už Central)
39-ta k Albany. Geras 2-jų butų Pke. 5 dienas savaitėj. Atskiras
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu kamb., galima gyventi vietoje.
Skambint
Skambint 349-1911
telis rūsy. $54,000.00.
422-2565 arba 725-5550
004a k Washtenaw. Geram stovy
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb., V Y R A I I R M O T E R Y S
2 butai po 3 kamb. $17,230.00 me
N O R I P I B K T I
tinių pajamų. Savininkas
praio
$100.000.00.
Ieškau pirkti senos medinius baldus
gamintus priei l f M m.: Komodas,
Jei galvojate
Experienced Departments need
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t.,
PARDUOT, NUOMOT AR
operator to replace promoted ope
"Oriental" kilimą, ui prieinamas
APDRAUST
rator. 6 month eatperience reąuired.
kainas. 312-891-3334
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis j Full benefits ineiuding profit shar- Ifc
ing.
" "
PARDAV1M U I

CITY WORKERS

M O V I N G

BELL REALTY

3£

*^••••**^™*^^*,»^"'*«a»*^Ba»««B»««B»»«B>»«BBB»a*BB»«^Ba>«

Key Punch Operator

į Parduodamas vaiko vežimėlis, maj šinos lovyte, lovos priedai.
Skambint 737-6505

Budraitis Realty Co.

CALL MR. BOPE 644-7800.

4243 W. 63rd Street
HELP WANTED VYRAI

Ttl. — 767-0600

UPHOLSTERERS

MESCBLLANE0D8
NamM —

iiiiiiiiiiiiiiimiiiimmimiiminnihMHiK

YALOME
KILIMUS IR BALDUS

ST«0OH5: S butai. 4 vo

nios, c*ntrallnia
saldymas, a t o m i n i
sKptuyS, S auto garažas.
2 b»ikoPatlo. Marąuette Parko centr*.
Mūr. bunc*low. S mlasamL
2tat nilaikytaa.
1*4.000.

Ora-

needed by furnirure manufacturer.
i Located South «f Loop.

Plauname ir vaikaojame
• t«T
>
visų rosiu grindis,
bianla. J80.000.
MOT.
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168
Didaia tavarnsv, aall
200 svečiu
S butai po 8 kamb.
iiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuuHimiiiHiiiiiiiii apie
$86.000.

iiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave,
Ckkago, UI. 60632, telef. OT7-5080

ŠIMAITIS

REALTY

Insurance — income T » x

2951 W. 63rd St., 436-7878

iiiinrtuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiinnniiiiii

DABAR, NE RYTOJ!

M. A. Š I M K U S

Naujas s kamb. namas į vakarus,
NOTARY PŪBLIO
kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
rNCOMJB TAX SERVICE
gus — $53,500.00.
SO. Maplewood, teL 254-7451
2-JTJ aukštų mūro namas ir 2 au
Taip pat daromi VERTIMAI.
to garažas. Apie $6000.00 pajamų.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
PILIETYBES PRASTMAI Jr
kitokie blankai
sauga nuo potvynio. Alum. langai.
Galite pirkti už $41,800.00.
iiMiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiJiit
Modernas 15 mėty mūro namas.
2
butai ir profesionalui liuksus ofisui
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiifiiiiiiiiii
patalpos. Daug priedų. Marąuette
Parke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
Grasos platus sklypas ir garažas
Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.
Stereo ir Oro Vėsintuvai
Pardavimas ir Taisymas

TELEVIZIJOS

Call 733-6868

Brusic & Roser Inc.
EXPERIENCED Track
Body And Repainnan
Experience And Tools Necessary
MARION ALTO RODY COMPAJTY
5921 S. Ashland. TeL — 434-6161

MACHINIST
OPERATOR
for
ZERAND DIE CUTTER
and
TWO COLOR FLEKO
EKPERIENCE
On this Press Mandatory
TEL. — 229-2205

CORRUGATED SHEET PLANT
DAYS or NIGHTS
Mia
2
yrs. supervisory exp. Mušt
M I G L I N A S TV
have
proven
work record witb ma2346 W 69th St., telef. 776-1480
2625 Wtst 7lst Street chinery normally used in considering
MI!IIIIIIIIIIIMIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIllIlIlIlIlimilllllllllllllllll Tel. 737-7200 ar 737-8534 operations. Excell. salary and fringes.
įvairiu pr»kl<j pa»1Hnklma« nebranFor interview call Angelo Minotis.
eial ii mūnj MtndfUo.
(312) 043-6040)
Remkit tuos biznierius, kurie
OOSMOS PARCELS EXFRE8S
DRUTH PACKAGING CORP.
Chicago, nBnots
SIUNTINIAI f LIETUVĄ skelbiasi "Drauge".

Valdis R*»! Esiate

33SS 8. Balsted St. Chicago. n i . •0*0*

2501 w. sttt st.. ChJcaco, m. •osae
Trirf.: »5S 37J7 — S&4-SSM

Vvtastas Valaotinaa
MIIMIIUIIIIIIIIIIIIllliUlUliUUlUiUllllllltH

Perskaitę "Drauge", duokite kitiems pasiskaityt

pt*ro**rr<? «iį«t^r.T^»
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mokinių tėvai.
džią 7 vai. į Lietusių klubą East St. Louis, I1L,
DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. spalio mėn. 21 d.
Lawrence St., pradėjųo
rinktis
Lapkričio 5 d. 12 vai. parapi
koncerto ir baliaus dalyviai. Bu
jos salėje (15 ir Baugh ave.) E. du šokis" ir Grieg "Lyrinė suita".
JVAIRŪS PARENGIMAI
joje, Collinsville, 111.
vo
malonu
matyti
gausius
sve
St. Louis, 111., Liet. B-nė ruošia
cek, korporacijos reikalų skyriaus
- Aurora, Illinois
įėjimas
2.50
dol.,
vaikams
ir
Šiais metais buvome suplana tradicinę "Derliaus šventę". Bus
administratorius. Vis dėl to atsi čius ir iš tolimesnių vietovių,
Kvieči?&į<|Jsilankyti ir į ž i ū 
vę
keletą kultūrinių parengimų vaišės, atsigaivinimas, vertingų pensininkams 1 dol.
.
AUROROS ORAS SVARUS
prašo už neteisingą lietuvių paro Putnamo, New Londono, New
rėti ilgo ir kruopštaus darbo vaiHaveno, ir kitur. Visi pasinaudojo įvykdyti, bet karšta ir labai drėg dovanų, magiškasis ratas ir lai
Gruodžio 3 d. 3 vai. p.p. "Žie m
dymą
filme.
Aiškina,
kad
jos
sta•
Rugsėjo 9 d. "Draugas" įdėjo
šia reta proga išgirsti mūsų iški na vasara mūsų planus trukdė. mės šulinys.
mos profilis" programa bus kar
žinutę, jog Auroros ir Elgino tutojas "Titus Production" NBC
Per
karščius
buvo
suruoštos
tik
liuosius solistus. Ir neatrodo, kad
m
R. G
Visą programą paįvairins C.C tojama VVebster school auditori
miestų oras yra švariausias Illi- patikino, jog įvykiai, parodyti
kas koncertu būtų nusivylę; pro dvi gegužinės Grybinų ūkyje.
filme,
buvo
stropiai
patikrinti.
B. Co. šokėjos, vadovaujant I.
m nois valstijoj. Mažai taršos paAtseit yra teisingi. Ir NBC negrama buvo įvairi ir užtenkamai
Gražiai
pravestas
LT.
s-gos
pa
Gintautienei.
•* liestas. Cia gyvenantiems malo
ilga pasisėmimui dvasios peno, rengimas spalio 7 d. paskatino ir
turėjo pagrindo jais netikėti.
Gautas pelnas, kaip jau įpras
ni žinia. Su jos pasirodymu aubet ne per ilga, kad atsibostų.
kitus
vykdyti
savo
sumanymus.
ta,
paskirtomas liet. spaudai rem
" roriškiai pilnai sutinka.
Filmui tekstas parašytas fic-J t
O jų bus keletas:
u, Aurora turi ir kitų gerų oro tion pagrindu. Bet čia pat teigia,
ti
ir
liet.
tautinei
veiklai
stiprinti.
Pirmoji koncerto dalis susidė
Spalio 29 3 vai. p.p. VVebster
Lapkričio 18 d. 7:30 vai. S.I.U.
savybių. Balandžio ir gegužės mė kad rodomos jame tautybės, pri jo iš operų Fidelio, Traviatos,
nesiais oras tiek atšyla, kad jau sidėjusios prie žydų žudymų ir jų I Aidos, ~Mignon," Don Giovann"^ school auditorijoje, Collinsville, Communication Building teatre
mieloji AUSTE, netekus brangios motinos, me*
galima dėvėti vasarinius drabu gelbėjimo, nors joms grėsė mir- \ F a u s t 0 i r p y ^ Ari] - os b u v 0 a t 111., p. L Gintautienės vad. ba Edwardsville, Iii., Com. Civic
tis. Galop rašo, kad kai kurie l i k t o s d a u g į a u s i a d u e t a i s > i š s k y leto studijos mokiniai atliks Saint Ballet Co. vad. I. Gintautienei
žius.
esam kartu su Tavimi liūdesio mintyse, guodžiame
1 trio (Fidelio), ir vieną! -Saens "2vėrių karnivalą", Fr. atliks "Žiemos profiliai" prograAurora yra Fox upės slėnyje, lietuviai dalyvavo SS veiksmuo
Tavo tėvelį ir visą šeimą.
_ .
solo (Pilėnai) Vaznelis. Po trum- Liszt "Mefisto valsą" ir kt., įėji- j mą. Jon įeina P. Čaikovskio "Mėkuriuo ir vasarą pučia gaivinan
mas
nemokamas.
Ruošia
baleto
i
nesių
suita".
Panchielli
"Valantis oras. Temperatūra vasarą bū
Kodėl nepaminėjo žydų veik pos pertraukos sekė arijos iš Liki
Ilk liet. Gyd. ir Dantų Gyd. Dr-jos
na žemesnė, kaip kad Chicagos los, kai į Lietuvą atėjo okupanto mo galios, Radvilos Perkūno, Jū
Pagalbinis Moterų Vienetas
mieste. Sniegas pasirodo kai ka kariuomenė ir kaip ją sutiko dau ratės ir Kastyčio, Perlų žvejų ir
da Padėkos dieną, bet dažniausia guma žydų jaunuolių su rusiš Fausto. Su maža išimtim progra
tik prieš pat Kalėdas. Ir žiemą komis komunistinėmis dainomis. ma buvo lietuvių kalba. Plojimais
nedaug sniego iškrenta, išskyrus Jie uoliai gelbėjo ir lietuvių trė ir biso šaukimu kalusytojai pa
paskutiniąją žiemą, kuri pasižy-' mimui į Sibiro vergų stovyklas. tvirtino savo pasitenkinimą kon
. .
f mėjo šalčiu ir sniegu visoje AmeB. Jablonskis certu.
,(tĄ
— rikoje. Kovo mėn. jau galima žo
Iš dalies šis vakaras buvo ir
lę sėti ir daržams žemę ruošti.
jaudinantis, ^ie vien tik dėl pro
Hartford, Conn.
gramos, bet ir dėl galimybės, kad
AUKOS ŠVIETIMUI, SPAUDAI
?~3T
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
jau buvo Lietuvių klube bene
IR KITIEMS
YPATINGAS
KONCERTAS
paskutinis. Klubas yra parduoda
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M J D
_~. Auroros apylinkės valdyba LB
mas ir gal tik laiko klausimas, kad
DR. ALEXANDER J. SHLMKUS
L\Oy
aukų rinkimo lietuviškoms mo Rugsėjo 23 d. Hartforde įvyko jo po tiek metų parengimų, subu
MirS
spalio
19
d.,
1978,
10:45
vai.
ryto,
sulaukęs
68
m.
amžiaus.
TRYS
M
O
D
E
R
N
I
Š
K
O
S
K
O
P
L
Y
Č
I
O
S
mūsų
garsiųjų
solistų
koncer
kykloms proga paskyrė iš kuklių
vimų, nebeturėsim.
Gyveno 9554 S. Claremont, Chicagoje.
J ^ !V
. kasos pajamų ir kitiems lietuviš- tas, surengras Hartfordo LB apyl.
Gimė
Kenosha,
Wisconsin.
4330-34
So.
C
a
l
i
f
o
m
i
a
A
v
e
n
u
e
.,.
.
^
vc
valdybos. Jos kviečiami, iš ChiPo koncerto sekė šokiai, grow kiems veiksniams aukų.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Cleopatra (pagal
pirmą
Telefonai LA 3-044-0 i r LA 3-9852*
Paaukota: Draugui, Lituanus cagos atvyko seniai čia girdėti so- jant The Continental kapelai, atvyrą Leseckiene), sūnūs Alexander J., Jr., marti Camilla, ir Robert,
listai:
Danutė
Stankaitytė,
Stasys
sidarė
užkandinė
ir
gėrimų
buŽurnalui, Pasaulio Lietuviui; ramarti Jackie, posūnis Linas Leseckas ir podukra Cleopatra, žentas
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
*B^
Algis Buinevieius, 4 anūkai, brolis Jack, brolienė Vivian ir kiti gi
* dijo valandėlėms — Margučiui, Baras ir Jonas Vaznelis. Kartu fetai. Beveik visas maistas buvo
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2,"mines, draugai ir pažįstami.
Sofija Barčus, Lietuvos Aidams- atvyko ir jų akompanistas muz. paaukotas Hartfordo ir apylinkės
Velionis
buvo
brolis
a.
a.
Kate
Smalley.
ponių, už ką valdyba yra dėkintelevizijos valandėlėms —kun. Alvydas Vasaitis.
Priklausė Lietuvių Fondui, Gyd. Am. Legion Post No. 271,
\ A. Kezio ir A. Šluto vadovauja- Jau gerokai prieš koncerto pra- gaKnights of Columbus Card. Mundelein C., Sv. Kryžiaus ligonines me
•• moms.
dicinos štabo narys. Velionis buvo II-jo Pasaulinio karo veteranas.
Kūnas bus pašarvotas šeitad., 5 vai. vak. Mažeikos-Evans kop
Pagelbėta Alkos muziejui, ku
lyčioje,
6845 S. Westem Ave.
ris kaupia ir tvarko lietuviško
.
Laidotuves
įvyks pirmad., spalio 23 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto
gyvenimo raidos medžiagą. Ne
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi-įos bažnyčią, kurioja
užmirštos gerosios ir labdaringos
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
>l1lA
•<* lietuviškos šalpos vargų mažin- j
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
tojos Lietuvos Dukterys. Jų pa-j
Vietoje gėlių prašoma aukoti labdarai.
Laidotuvių Direktoriai
galbos ranka daug padeda vargs-;
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
tantiems tautiečiams maistu, dra-!
lyvauti šiose laidotuvėse.
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
bužiais, patalpomis ir net pasi- \
Nuliūdę: Žmona, suniks, posūnis, podukra, marios, žentas ir
rūpina laidojimu, jei neatsiranda !
anūkai.
• giminių ar artimųjų.

MOŠŲ KOLONIJOSE

A. f A.

EMILIJAI PALIOKIENEI mirus,

EUDEIKIS
v£!»

-r-

.

Mažeika & Evans

Laidotuvių direktorius Evans ir Sūnūs — Tel. 737-8600

Apylinkės valdyba nuoširdžiai'
dėkoja nariams ir dosniems tau
tiečiams, kurie atsilanko į apy
linkės gegužinę ar paprašyti LB
užmojams aukos, dosniai re* mia. Dėkojame ir dovanų auko
tojams. LB švietimo reikalams
aukos renkamos ir jos bus pa
skelbtos vėliau.
3i

.L

JS

RIMTIES VALANDĖLEI
(Atkelta Iš 3 pusi.)
n.3). Bet negalima užmiršti, kad
šalia meilės pareigų yra ir tei
singumo pareigos.
"Privatinė
nuosavybė niekam nėra besąly
ginė ir absoliutinė teisė. Niekas
neturi teisės pasilaikyti sau tai,
kas atlieka nuo savų poreikių pa
tenkinimo, kai kitiem trūksta rei
kalingų dalykų" (t.p.n.22). Dėl
to bet kokios ginklavimosi var
žybos yra netoleruotinas papik
tinimas (n.53).
Pats Dievas į žmogaus širdį
yra įdiegęs pažangos troškimą.
1
" .Dėl to turime nuolatinę mokslo
ir technikos pažangą. Ir meilės
1
pažanga turi būti nuolatinė.
... "Būkite tobuli, kaip ir jūsų dan
giškasis Tėvas yra tobulas", sa
ko Kristus (Mt 5,8). Tai reiškia,
savoje meilės kelionėje į Dievą
niekuomet negalime sustoti. Tu
rime nuolat augti meilėje.

hr

Tel.
Tel.

plyaos

737-8600
737-8601

Kai širdį tau skausmas.,

PETKUS

kaip peiliai suspaus.

SUKTAS IR NETEISINGAS
ATSAKYMAS

NBC televizijos tinklui paroI džius "Holocaust" filmą apie žy_ dil žudymą Europoje, jos iškreip— ti ir melagingi duomenys sukėlė
amerikiečių ir europiečių bei čia
gyvenančių tautybių, kurios pa
kaltintos filme žydų žudynėse
dalyvavimu, sukėlė protestų ban* gą laiškais.
LB Auroros apylinkės valdybos
pirmininkė D. Vizgirdienė apy
linkės vardu parašė NBC televi
zijos tinklui laišką. Pasmerkė už
klaidingus ir tendencingus kalti
nimus, kuriems trūksta ne tik
pagrindo, bet ir moralės dėsnių.
Į laišką atsakė VVilliam M. Pla-

B

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKRKTIS

Trys Moderniškos.;
Mašinoms Vieta

Pakelk tada širdį

•

nuo žemės aukščiau,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

O bus tau be žodžių
kentėti lengviau.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

A. f A. PRANAS PAKŠTAS

LKB KRONIKOMS LEISTI
SĄJUNGA
Išleido LKB Kronikos 4 tomą ir lapkričio mėn.
išleis LKB Kronikos 1 tomą anglų ir po to 1 tomą is
panų kalbomis, kurios bus plačiai paskleistos tų kal
bų kraštuose. Elitais metais bus leidžiami sekantys
Kronikos tomai.

Spalio 24 d. sueina jau penkeri metai, kai mes netekome savo
brangaus vyro, tėvo ir senelio.
Mūsų krūtinėse tebėra skausmas, kurį pajutome po jo mirties
ir bus iki mums ateis laikas atsiskirti su šiuo pasauliu.
Dieve, suteik jam amžiną ramybę.
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 24 d., 8:30 vai.
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisimkrti a. a. Praną savo maldose.
Tebetiūdi — Žmona Bronė, duktė Ilona su vyru Petro ir anūkė
Rita, taip pat brolis Balys so šeima ir likę broliai ir seserys ir kiti
gicfcės Lietuvoje.

Mieli lietuviai!
Įsigykite LKB Kronikos 4 tomą,
o neturintieji ir pirmuosius. Gavusieji nepamirškite
atsilyginti. Sąskaitų nesiunčiame.
Prisidėkite prie lietuvių tautos rezistencinės kovos,
padėdami išleisti Kronikos knygas anglų ir ispanų kal
bomis ir kartu įsijungdami į Kronikoms Leisti Sąjungą.
Metiniai nariai aukoja ne mažiau kaip 5 dol., amžinieji
nariai — 100 doL ir mecenatai — 1000 dol. Aukoto
jams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. Už visus gyvus ir mirusius narius
kasdien aukojamos šv. Mišios. Paaukojusieji ne mažiau
kaip 100 dol., bus įrašomi leidžiamose knygose.

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos
Valdyba

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
«J?

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. L1TUAN1CA AVE.

A. t A. EMILIJAI PALIOKIENEI mirus,
jos dukrai dr. AUSTEI VYGANTLENEI ir žentui dr.
MINDAUGTJI VYGANTUI, Korp! Fraternitas LituanicaPatria, Illinois skyriaus pirmininkui, reiškia giliausius
užuojautos jausmus.
Centrinė Korp! Fraternitas
Valdyba

Lituanica-Patria

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 VV. 69th STREET
11029 Southvvest Highway, Palos Hills, III.

Tel. VTrginia 7-*6721
Tel. REpublic 7-12U. j
Tel. 974-4410
-ni

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORMA AVE.

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUD

LAUKIAME AUKŲ ! ATKREIPKITE DĖMES}
I MOŠŲ PRAŠYMUS !
Malonėkite aukas siųsti ir Kronikos knygas užsisa
kyti bei čekius rašyti šiuo vardu ir adresu: LKB Kroni
koms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ave., Cbicago,
Dlinois 60629, USA. Knr veikia Sąjungos skyriai, aukas
galima įteikti jų valdyboms.

2 5 3 3 VVest 71 S t . , C h i c a g O
1 4 1 0 S o . 50th A v . , C i c e r o
Tel. 476-2345
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

3319 SO. t.ITUAMCA AVE.

A. f A. Emilijai Masiliūnaitei-Paliokienei
mirus,
reiškiame gilią užuojautą jos vyrui dr. B. PALIOKUI
ir visiems jos artimiesiems ir kartu liūdime.

TeL YArds 7-113{*-3«

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTFD STREET

Tel. YArds 7 - l « l l

VASAITIS - BUTKUS u
144*. So. 5«th W . r J U M , 1II--

Tel. OLympic 2-1003"

Petras Balzaras ir dukra

Kzi.
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X Birute VeseOdene iš Det
roito mums rašo norinti prisi
dėti prie "Draugo" leidimo naš
x Vaizdai ir nuotaikos iš ke
tos palengvinimo. Savo norus
lionės Kinijoje, tolia tema kul
ji parėmė gražia 20 dolerių au
tūrinėje vakaronėje kalbės ir j
ka. Labai ačiū.
I skaidres rodys Z. Umbražūnas
X Alvydas Vasaitis, Palos
J a u n i m o centro kavinėje atei
nantį penktadienį, spalio 27 d., Park, 111., mūsų žinomas muzi
7:30 vai. vak. Pekinas, Šancha kas. Lietuvių operos dirigentas,
jus, Kantonas, Nankinas, Di- j atnaujindamas prenumeratą paX Kun. Stasys Y l a iš Put džioji kinų siena, J a n g t s ė s upė, | rėmė "Draugą" 10 dolerių auka.
liam. Conn., ketvirtadienio va Kinijos kraštovaizdis ir a h a - Labai ačiū.
X Aukų atsiuntė: 5 dol. —
kare atvyko į Chicagą ir ap punktūre gydymas Šanchajaus
ligoninėje.
Rengia
Jaunimo
H.
Raubertas;
po 3 dol. —
sistojo
Marijonų
vienuolyne
Stasys Lukoševičius, Vytautas
prie 'Draugo*'. Jis j a u daly centras. Visi kviečiami.
x
M.
B
u
t
k
e
vielutė
iš
MarSinkus;
1 dol. — J. Ūsas. Ačiū.
vavo
savo knygos "Lietuvių
penkis dolerius aux P o
šeimos tradicijos" p r i s t a t y m e ąuette P a r k o , Gage P a r k o mokyklos
mokinė
ir
t
o
s
mokyklos
j
j
k
o
0
:
Jaunimo centre. D a r žada pa
redaktorė, ^ gavo j j ^ t i n a Larsen, Dawson,
silikti kelioms dienoms ir daly laikraštėlio
specialų
pažymėjimą
u ž gerą j j u r g i s Jusevičius, Lawrencevauti Ateitininkų
federacijos
redagavimą
i
r
rašymą.
posėdžiuose, pasitikrinti svei
ville,
x Linda Veleckytė iš Orland
katą, aplankyti savo gimines ir
Br. Impolėnienė, Philadelphia,
pažįstamus Chicagoje ir apy P a r k o įstojo į Chicagos lietuvių
Algirdas Rakauskas, Kenosha,
styginį ansamblį ir šiuo metu
linkėse.
Aldona Iannace, Yonkers.
y r a jauniausia ansamblio narė, | Visiems maloniai dėkojame.
x Ses. M. JoaneUa, Sv. Kazi
grojanti smuiku.
miero seserų vienuolijos vyres
X Operos bilietų laimėjimų
x Kun. Alg. Kezio foto dar- i
nioji vadovė, ir ses. Marilyn bų paroda v y k s t a šį sekmadie- šakneles daugelis jau prisiuntė
Kuzmickus, jos asistentė, daly nį Clevelar.de, taip p a t pade- Operos adresu, tačiau dar daug
vavo Nekalto Prasidėjimo sese monstruos savo gamintus fil- : k a s ir neatsiuntė. Opera nuorų vienuolijos 60-ties m e t ų ju m U S
širdžiai prašo j u s , kurie d a r
biliejaus
šventėje P u t n a m e ir
x Lietuvių katalikų BaŽny-' neatsiuntėte, ateiti šiuo pinigiDRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. apalio mėu. 21 d.

CHICAGOS
ŽINIOS
PASIMATĖ P O 50 M .
Iš Sovietų Sąjungos į O'Hare
aerodromą ketvirtadienį atskri
do Sophie Murgash, 59 m,, ir
čia ją sutiko j o s vyresnioji se
suo M a r y Popovich.
Seserys
nebuvo matęsi 50 metų.
LIGONINĖSE 20,057 LOVOS
Chicagoje ligoninėse y r a 20,057 lovos. I š j ų gal t i k 1,313
yra p e r mažai vartojamos.
UŽDARYS MOKYKLĄ
Gaik seserų mokykla Cook
apskr. ligoninėje būsianti
už
d a r y t a 1980 m.
NUSIKALTIMAI

CHICAGOJE

Policijos vado pranešimu šie
met Chicagoje didieji nusikalti-

(
Toronto lietuvai_ių "Volunges" dainininkės. Iš kairės pirmoj eilėj - - Rasa Bukšaitytė, Silvija Freimanie- ! m a i s u m ze^°
>^'cnė (akompaniatorė) ir Regina Giniotienė; antroj eilėj — Rita Radžiūnaitė, Ramunė Ulbaite, Eleonorai
RŪKANČIU KŪDIKIAI
Jonikienė, Rūta Urbonaitė"; trečioj eilėj — Laima Dambrauskaitė, Loreta Kongats, Birute Baltraks. Dalia !
Simanavičiūtė ir Laima Underienė.
Kardiologas d r . I. Asmussen,
Kopenhagos universiteto profe
sorius,
kalbėdamas simpoziume
Savo Vienuolijos Vardu į t e i k e i
^
\
* \ni,. v.-.^,. ; nacralha
T_.impii
n m budu
1
Chicagoje,
perspėjo
moteris,
} PaS* ^i_aimeji
Nekalto Prasidėjimo paveikslą, ' čios kronikes ketvirtojo tomo j m u
pristatymas b u s Lietuvių t e l e - !
traukimas b u s Operos bakad,
jeigu
jos
r
ū
k
y
s
laukdamos
pieštą dail. ses. Mercedes, su la- ^ ^ ' ^ į - Z ^ " . ^ L " „ j . i liaus metu lapkričio mėn. 18 d
kenks
bai gražiu sveikinimo t e k s t u .
"VOLUNGĖ" ATSKRENDA dėl a m ž i a u s . . . nebetiko. F a u s - i n i u universitetą ir dabar, kaip kūdikio, tai rūkymas
madienį. Dalyvaus k u n , K . v a k a r e
Tautiniuose namuose.
to Strolios vadovybėje dainą! muzikos dėstytoja, šioje srityje .kūdikio kraujo indams. J i s paj CHICAGĄ
x Poetas B e r n a r d a s B r a z - ! Kuzminskas i r Apol. Bagdonas. : B a l i u i s t a l u s rezervuoti prašopamilusios mergaitės norėjo ne-; sėkmingai dirbanti. T a r p kitų ; skelbė, kad ir žmonėse pastebė;
džionis pažadėjo dalyvauti dr.
.
me pas Operos vicepirm. J. VIw
Volungė yra labai gražus, nustoti dainuoti ir ""postyvyk- i dainų Chicagoje "Volungė" pir- to Į * į k a s anksčiau
susekta
Juozo
Briedžio
r u o š i a m a m e I x , * " * Ausrotienė, Coconut-, džiūną š i u 0 t e i e f o n u : 767-5609., l t o n o m i s p l u n k s n o m i S ( graliniais"
metais,
todėl
n
u
t
a
r
ė
:
mą
kartą
atliks
ir
specialiai
j
a
i
gyvuliuose
—
t
a
b
a
k
o
durnai
bukompozicijų koncerte, k u r i a m e į C r e e k - Floridoje, atnaujindama; v i s a s baliaus pelnas skiriamas ^
g e n t i s paukštis. Užtat
n a
susiburti į kokią n o r s grupę i r Į muziko Govėdo
harmonizuotų j
P«ezasti3, k a d rūkančių mobus panaudota šio poeto lyrika. Prenumeratą, atsiuntė ir 10 d o - : naujos operos pastatymui. (pr.).i . v a r d i r p a s i r i n k o m e _ aiš- kreipėsi į akademinius muzikos! porą liaudies dainų i r vieną, o t m u v a * a i turi daugiau kraus a v o
Jis rašo. kad kiekvienas poetas l e n u a u k ^
dienraščiui
x Teresė Alensldenė iš Le-įkina jaunų Toronto lietuvaičių mokslus baigusią muzikę Dalią; gal n e t du muziko Gailevičiaus J a §Tslių susižalojimų ir užsikim1
stiprinti.
Labai
ačiū.
norėtų, kad jo poezija būtų
monto atsiuntė 8 dolerių auką. dainos grupės vadovė Dalia Vis- Viskontienę, kviesdamos j ą t a i ' t r u m p u s kūrinius. Chicagoje i simiix Dr. J a m e s ir Lina T h a r p - Ačiū.
dainuojama ir per t a i greičiau
jkontienė, kurios vadovaujamas
sudarys
naujai grupei vadovauti. E n t u - ; koncerto
programą
ATIMA P I L I E T Y B Ę
galėtų pasiekti žmonių širdis i r Kriaučiūnai.
Frankfort,
UI.,
ansamblis spalio 29 d. atskrenx
ziazmas
ir
darbas
apsimokėjo.
į
apie
dvidešimt
dainų.
Koncertas b u s J a u - j siųsdami prenumeratos mokės-i
Moterims rekolekcijos lap- da į Chicagą koncertuoti.
jausmus'
Apeliacinis teismas
atmetė
%X
l o ^ ^ k e ^ S
Kolektyvas žada ilgai gyvuo- r e i k a l a v i m a > k a d b ū t u p e r ž i ū r ė .
nimo centre.
tį, atsiuntė i r 10 dolerių auką į kričio 10—12 d. Vedėjas kun.
"Volungės" mes nepažįstam,
| F . Daugintis, S J . Registruoja:
K™ . J Z r
^tUVlSkų ti> nes Vlg0s _0 n a r e s 3au ,-e;ju. ^ p i a ^ W a . u s ^ ^ b y l a
x "Chicago Sun T i m e s " dien- | Nuoširdžiai dėkojame,
nes
Chicagoje dar ji niekad ne
Jonė
Meškauskienė
PR
6-9801,
aamų repertuarą.
rastis vakar dienos laidoje p a 
siog g
į v a i r i ų m o k y k l ų i r u n j . J & m feuvo a t į m t a p i l i e t y b ė k a W _
koncertavo. Mažai tebuvo apie
E. Daugirdienė LU 5-9500.
R e p e r t u a r a s susideda iš liau- versitetų suolų, Toronte ir j o ! n a n t k a d j i s n u s i ė p ė , j o g buvo
skelbė, kad Vladas B ū t ė n a s , lie
(pr.). ją rašyta ir spaudoje, nors ji dies, kompozitorių s u k u r t ų
i r j apylinkėse pastoviai apsigyve-į į g i v ė l ę s į u
pasauiini0 k a r o
tuvis žurnalistas, išvyksta į W a "pragydo" jau 1975 metais,
x Sol. Danutės Stankaitytės
estradinių dainų.
Nors kon- j nusios. Kolektyvas j a u vieną; nusikaltimus,
shingtoną darbuotis
Amerikos
daug kartų giedojo bažnyčiose
rečitalis,
akomponuojant
Alvycerto
programa
gal
b
u s p a n a š i j tokį pavojų pergyveno ir nesuBalse. Ta proga
primintina,
lietuviškų porų jungtuvių metu
I
dui
Vasaičiui,
įvyks
1978
m.
spa
į
kitų
koncertų
p
r
o
g
r
a
m a s , b e t į byrėjo, kai j o vadovė daugiau
MAŽUMŲ S T U D E N T A I
kad su Vladu Būtėnu atsisvei
ir bent dešimt kartų koncerta
lio 22 d., 3:30 vai. p. p. Jaunimo
dainų atlikimas b u s g e r o k a i , kaip metus t a r n y b o s reikalais; niinois
universiteto
teisiu
kinimo proga kultūrinė v a k a r o 
vo Kanados lietuvių visuome
centro
didžiojoje
salėje.
Bilie
skirtingas.
"Volungės"
dėmej
buvo
išvykusi
į
kitą
miestą.
|
mokykis
pakeitė
savo
ligšiolinę
nė įvyks šiandien 7:30 vai. v a k .
nei.
tai gaunami J . Vaznelio preky
sys kreipiamas daugiau į įsi- Tokį dainininkių pasiaukojimą j p r a k t i k ą — leisti t a m t i k r a m
Jaunimo centro kavinėje.
boje ir pas platintojus, (pr.).
— Esame kuklios, kaip lietu jautimą bei į žodžių ir į muzi- • reikia sveikinti ir "Volungei" j m a ž u m ų studentų skaičiui įstox Išgirskite vėliausias I V
kinį turinį, estetinį apipavida- į padėti. Šios vasaros pradžioje | t i > n o r s j i e n e t u r i kvalifikacijų,
x L. D. K. Birutės Dr-jos vaitėms pritinka, gražios, todėl
P L J K žinias pirmame Lietuvių
linimą ir judesį, suderintą s u [Toronte įvykusi V-toji m ū s ų j T a i p a d a r y t a ryšium s u teismo
Chicagos skyriaus ruošiamas j pačios per daug ir nesigarsijaunimo sąjungos Chicagos sky
dainos interpretacija. Tai d a r o - j dainų šventė parodė, kad j a u - I sprendimu Californijoje. Tačiau
kultūrinis v a k a r a s įvyks spalio nam.
nam. Tikime,
Tikime, kad ir taip vi
vi'
riaus susirinkime, J a u n i m o cen
ma ne tik įtikti
klausytojui, j nų dainininkų
bei daininikių universitetas, priimdamas s t u 29 d-, sekmadienį, 5 vai. p. p suomenė mus greitai pastebės. I nors visi žinome, k a d skoniu-; mums labai reikia.
t r o kavinėje, trečiadienį, spalio
dentus, žada atsižvelgti į jų e t tęsia vadovė. Tačiau " V o J ^ j u d e s y s i r n u o b o d e s n ė m s
Tautiniuose namuose, 6422 So. 25 d., 7 vai. vak.
Kedzie Ave. Progr-nu, atlieka l u n g . " g i r d ė s i .teigia, k a d : ^ o ™ p r i d e d a s ^ r į u Z , ,
. « " «»? * * " • ? « ^
" ******
^
^
x A. a. Pulk. P e t r o Genio 9
R. U k a n d e r y t ė , V. Momkutė, A i jų pasirodymai verti išgirsti ivlhet fc i š s a m e s n į a m įsijautimui kvietimų. P o koncerto Chica
metų
mirties s u k a k t i minint,
— Vienas šerną užmušė, o
Bagdonas ir F . Strolia. Progra-j v e r t a apie juos daugiau pakai- i r p i i n e s n i a m atliekamo kūriino goje lapkričio mėnesį koncer
tuoti
vyks
į
Sudburį,
Kanado
šv. Mišios b u s a t n a š a u j a m o s
kitas mėsą valgo.
X Sol. Roma Mastienė atliks j mą praves L . Narbutis. Busįbėti.
| perteikimui. Todėl atrodo, k a d
je, o kitą pavasarį — į Bostoną.
Švč. M. Marijos Gimimo p a r a programą Lietuvių fondo ban-|vaišės, laimės šulinys, muzika;
lietuvių patarlė
oreanizuoti noras• kolektyvas siekia
aukštesnių
Po t o vasaros
pradžioje a n 
! a k o u n e tik k ū r i n i o
kete spalio 28 d. Marriott vieš-į pasišokti. Maloniai kviečiame '
* torontiLėms grižus i š P
P
interpresamblis koncertuos Europoje i wm.
re
!tavim€
ir
butyje.
Bilietus į pokylį gali- visuomenę dalyvauti. Dėl z e r - :
kai ios t e n
- ^
vaidyboje. U ž t a t
stowklu
įvairiuose J a u n i m o
kongreso
mi prašomi prisiminti jį mal ma įsigyti L. fondo raštinėje ir vacijų skambinti Al. Likande-|
J
Advokatas JONAS GIBAITIS
' ų'
("Volungei" prireikė ir choreorenginiuose. Jeigu L . Bendruo
doje,
(pr.).
j grafės, kurios pareigas atliko
J. Vaznelio prekyboje.
(pr.). I rienei 737-9057 arba R Leonai6247 So. Kedzie Avenue
menės paramos susilauks, tiki
tienei 778-0333.
(pr.).
x Dr. A. R. Pustelnikas, d a n Tel. — 776-1225
x J. žemaitis, Enfield, An-I Nagienė iš Montrealio.
Toks
si ir plačiau po užsienį pake
X Akiniai siuntimui { Lietu-j
Chicago, I.linois 60629
tų gydytojas, atidaro a n t r ą k a - .
j V Karoeaitę | X ^ a n o Čepėno "Naujųjų glijoje.
dėkodamasspaudai
už patar-!
klausytojams
t u r ė t ų liauti.
Krejpkįtėg
tikrai patikti.
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. v a k
navimą, "Draugo"
au derinys
binetą k a r t u su d r . C a t h e r i n e j ^ ^ ^ ^ ^ 7Q51 s W a s h t e . Į laikų Lietuvos istorijos" I t kojo 9 dolerius. Dėkojame.
Reikia manyti, k a d Chicagos
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
"Volungę" dabar s u d a r o vie
Gelpke
a
d
r
.
:
65U
S.
Kedzie
c
h
i
c
a
g
o
Di.
60629.'
brangi
knyga
visiems
lietuviams.
visuomenė
"Volungę"
parems
Ave. Tel. 737-6250. Valandos r i a w A
^ a k ) graži dovana kiekviena proga
nuolika dainininkių,
akompo!Tel. 778-6766.
ir į j o s koncertą
atsilankys.
x L. B. Brighton Parko a P y
^
^ ^
^
pagal susitarimą. Pirm., a n t r .
Įsigydami pirmąjį tomą, padėKoncertas
įvyks
spalio
29 d., uiHiiiiMUHimiumiiMutimiuiiiiiitmir
gkaidliabalsių
ketv. ir penkt. nuo 9 vai. r y t o i X Praleiskite Kalėda šventes s i t e jgiejstį antrąjį istorijos to- hnkes 25 metų sukakties mine-,
3
vai.
p.
p.
Jaunimo
centre.
- balius įvyks lapkričio Į ,. .
...
°1.
iki 5 vai. popiet; šešt. n u o 9 v. j Lietuvoje. Išvykstame gruodžio m ą Kietais viršeliais, 560 psl. Jįimas „_,
Patkl dovanu — bet kuria
: " *
, ,
lietuvaičių. O Jj o s visos y r a
vai. Jaunimo ... . . *
. .
. / . Pripildyta klausytojais salė b ū 
proga!
r. iki 1 vai. popiet. Treč. užd., 20 d. 15 dienų tiktai 1,180 doL k a į n a ^ d o j Reikalaukite kny- mėn. 25 d. 7:30
',. ,
. tikrai jaunos, nes n e viena is jų
tų
didelė
p
a
s
k
a
t
a
j
a
u
n
a
m
kolek
centre.
Staliukus
rezervuoti
i
,
:
'
f*
rto
( s k . ) . i American Travel Service Bn- g> -nuose ir leidėjo adresu:
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i d a r nėra perzengusos 28 metų tyvui. Pakeltų j ų
Popular Lithuanian
nuotaiką,
telef. 376-3186 ir 927s>980.
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Dail. Stasio K r a s a u s k o ^ ^
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« > » **• Broadvvay,
padidintų pasiryžimą dirbti i r
t u r i kokį nors muzikinįnį išsigraf.kos darbų p a r o d a tęsiasi ^ g į l I L 6 0 6 4 S - Telefo_u« >,elrose Park, HL 6O160. ( s k ) .
tobulėti.
O jauniems žmonėms,
p r
iki spalio 22 d. J a u n i m o c e n t r o
'
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x Lietuvių fondo vajaus prox Ruošiamas išvažiavimas | *****
? P a t i v a d o J ė D a l i a ypač moterims, paskata labai
Suredagavo
žemutinėje galerijoje. L a n k y m o |
x MIAMI BKACH, FLORI- g a sekantieji asmenys padidino Sunny HiUs, Florida, lapkričio | Viskontiene baigusi konservą- svarbi.
Svarbu ir koncerto
toTi
muzikos
Jnoa-piro Daurvardimf
laikas šiokiadieniais 7—9 v. v D A Jazbučių Motelyje, 8910 s a v o įnašus: po 200 dol. — Dr. Į 4 _ 6 \ _ j e n o m k Dėl informacijų
&
m a e i s t r ė s laips ruošėjams,
Pasaulio
lietuvių
Šeštad. ir sekm. 10—9 vai. v a k . ; Collins Ave., žemos vasaros kai- Juozas Plikaitis ir Ildenfonsas kreiptis tel. į:
jaunimo sąjungos ryšių centrui PATI-BCSLINTA IR PAGRASINTA
LAIDA
Rengia Santara - Šviesa, ( p r . ) . i n o a iki gruodžio m ė n . 15 d . ! i r Adelė Sadauskai. Po 100 dol.
Chicagoje, k u r į s u d a r o taip p a t
V. Belecką, Sunny Hlūs, 9»4
Dviems
x Jei nenorite laukti IV
asmenims savaitė n u o ' _ dr. Nijolė ir dr. Tomas Re- — 773-3333,
a_#m dienom Draugo apaustuva
jauni žmonės, išdrįsę imtis šio
-įleido
septintą laidą Uos popli__sunkaus d a r b o labai g e r a m
P L I K Vokietijoje, k a d pama $70.00. Skambinti v a k a r a i s t e U meikiai, Povilas ir Zita Sodeii . Zubavičių. New Jersey,
rioe
virimo
knygos. J. Dauivardietikslui.
Koncerto pelnas b u s
čius Toronto "Volungės" kon (305) 865-2678. Okeanas ir j k a į, Jonas J a k u b k a ir Vytauto 201 — 381-3198,
aė vėl patikslino Ir pagražino lią
(sk.) ; Didžiojo šaulių Rinktinė, (pr')
skiriamas v a s a r o s lituanistikos laida naujais paruošim-da
certą, atvykite spalio 29 d., sek pliažas čia pat.
D. Dulait), Detroite, 313 —
seminarui, k u r į Ryšių centras
madienį. 3 vai. popiet į J a u n i 
x RAŠOMOSIOS maš. lietuvišku
x p 0 didelio Lemonto jauni- 549-6878,
Tal geriausia dovana naujom
m o centrą. Programoje išgir raidynu, visom kalbom. GAIDOM, v i ! m 0 - ^ ^ 1 . ^ p r a e i t ą metą su
kasmet ruošia. Dalyvaudami! fa^om a r n ^ i o a . D a u g e i i . a p J . Mikoni. Clevelande, 216 —
site įvairaus žanro dainų, kaip suose modeliuose gaunamos CHICA ruošiant "Grybų
koncerte. paremsime ir jų pa- j dovanoja _dtatauc.ua aMpažindinrevoliuciją", 631-2190,
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St.,
stangas užsidirbti patiems pi- j dami juoa au lietuviiku malatu ir
sutartines, liaudies ir estradi- ir vakarais pas A. DaugirtLą. tel. 476- š-emet juos vėl pamatysime vaM. Kielą, Chicagoje, 312 —
nigų ir mažiau prašinėti aukų. virimu. 81 knyga yra sukėlusi la
(sk.).
nes dainas. Vieneto vadovė 7399 a r ba tiesiai iš SPARTA savimn- dovaujamus Rasos Soliūnaitės 737-1717.
bai daug paataekimo lietuvių ir ki
B r . Nainys
muz. Dalia Viskontiene, išraiš- ko: J. J. Giedraitis, 10 Bany Dr_, E. su nauja programa lapkričio 11
x 21 in. spalvota TV tik
tataučiu darbo vietose ir or_r»__.'*»kos judesių choreografė Birutė Moitbport. N . Y . 11731.
<sk.) ,d., L B Lemonto apylinkės val- $448.88. Stalelis nemokamai.
djoae.
Knyga yra labai graiiaj trlita ir
Nagienė, akompaniatorė Sih-ija #
dybos ruošiamame rudens ba Gradinskas, 2512 W. 47 St.,
su
spalvotomis UiuatracJ tomis La
Freimanienė. Bilietai gaunami .
liuje. Stalai užsakomi pas Mil 376-1998. Atd. &—6; pirm. ir
MEDAUS FESTIVALIS
bai patogi Tartojim J- Gifts International, 2501 W 1 S T A S E ' S
FASHIONS
dą Povilaitienę tel. 257-7352.
ketv. 12—6. fekm. ir treč. užd.
Kaip imti medų iš korių, b u s
Užaakymus riųsti:
71 St., tel. 471-1424. Ruošia ?
" '
(sk.).
(pr.).
f
rodoma
vadinamame
Medaus
P I . J S Ryšių centras.
(pr.).
Kūdikiams ir vaikams
DRAUGAS, Knygų Skyrius
X NAMAMS PIRKTI PAx Albinas Kurkulis, akcijų
festivaly, kurį Cook apskr. miš
4»>15 W. C3rd S t r e e t
rūbu krautuve
SKOL/OS duodamos mažais mė brokeris, dirbąs s u Rodman &
kelių distriktas ruošia sekma
llllllllllllllllililIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Oiicafft),
Dlinois 60629
nesiniai-, ^mokėjimais ir priei- Renshau. Inc., patarnauja ak
dienį nuo 9:30 vai. ryto iki 6
REIKALINGA P E R R A Š Y T O J A
6237 S. Kedzie Ave,
11 amais nuošimčiais,
vai. vak. T e n žmonės galės pa
Kaina su persiuntimu $4.75
cijų bonų. fondų bei kitų verty
mašininkė)
Pianistas Ant. Smetona atlieka sivaišinti kukurūzais ir obuoTel.
436-4184
i
Mutual
Federal
Savings.
2212
bių
pirkime
ir
pardavime.
Susi
Pilnas darbo laikas.
Illinois gyventojai pridėkite 20
I_SS 60-mečio
Sav. Stasė Bacevičienė
West Cermak Road — Telef. domėję skambinkite 977-7916. meninę programą
liais,
pasidažydami
juos
naujai
1
centų
mokesčiams.
minėjime Toronte.
Skambinti: 254-1122
VI 7-T747
{sk.)
(•k)
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Nuotr. VI. Bacevičiaus išimtame meduje.
..miniiiiiiiHitiiiiniiiiitiitiiiiftiMiiMif.il.
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