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Amerikos derybos
su palestiniečiais

Gelbėkime Lietuvą
nuo alkoholizmo!

Izraelis smerkia JAV spaudimą

Washmgtonas. —Palestiniečių kartu palestiniečiams skubiau iešklausimas sukėlė Amerikos žy-įkoti Palestinos problemų sprenbėti gyvenimui, o per jups ir ne
dų ir Izraelio trintį su JAV vyriau- į dimo. Amerika reikalaujanti, kad
(Tfcataya)
gimusieji
kūdikiai
nuo
fizinio
ir
sybe, nes vyriausybė bando spaus, PLO pripažintų žydams teisę tuDabar sovietinė Rusija aną ca
dvasinio
suluošinimo.
Jeigu
mes
ti
Izraelį pagreitinti palestiniečių rėti savo valstybę, kur ji dabar
ru mirties nuosprendį vykdo to
esame
laisvi,
tikri
šeimininkai
sa
autonomijos sprendimą. Ameri- yra. Šis pripažinimas rišamas su
liau ir kur kas klastingiau, žiau
vo
tėvynėje,
kaip
nepailstamai
ka
reikalauja
palestiniečiams Jungtinių Tautu rezoliucija 242,
riau — daisvės, išvadavim,o vardu
dau
Maskva
šaukia
savo
ir
mūsų
pa
Nuotraukoje
grupė
Afganistano
laisvės
kovotojų,
sukilusių
prieš
komunistinį
režimą.
Reuterio
agentūros
žiniomis,
8
teisių,
tiesiog
Palestinos -kuri ragina Viduriniųjų Rytų
ciniškiausiai tyčiodamiesi iš žmo
gaus. Per keturis dešimtmečius čiu lūpomis visam pasauliui, te Maskva planuoja pakeisti prezidentą Tarakį, kuris tautoje neturi pasitikėjimo. Spėjama, kad naują vyriausybę į valstybės įsteigimo. Žydams ne-i žmones gyventi taikoje "saugiose
melu, teroru ir grasinimais išplė gul leidžia mums ir tautos blaivi sudarys kariškiai, kuriems vadovauti pakviestas premjeras Hafizullah Aminas. Jis vadovauja "masių partijai", i patinka tai, kad palestiniečių i ir pripažintose sienose". Ji reika
šę tikėjimą, nužmoginę, nugirdę nimo darbą vykdyti pagal mūsų jos narių skaičius per metus nepadidėjo, liko 5,000, kaip buvo komunistų perversmo pradžioje. Afganistane gy balsavimo atveju Amerika reika-|l a uja, kad Izraelis pasitrauktų iš
vena 21 ir.il. žmonių.
žymią dalį tautiečiu, pasiekė dau nuožiūrą.
lauja leisti balsuoti ir Jeruzalės • 1967 rn. kare okupuotų žemių.
Padėtis yra daugiau negu grės
giau, negu anuomet carai per po
rytinės dalies arabams.
Vidaus j Debatai Jungtinėse Tautose bus
minga. Jeigu atsakingieji nereika
rą šimtmečių.
reikalų ministras Burg pasakė, Į atnaujinti rugpiūčio 23 d. Iki to
kad grįžęs iš Aleksandrijos po pa- į laiko bus bandoma surasti komJeigu tai neteisingas kaltinimas laus tautai teisių gyventi — JŲ
— tegu Maskva įrodo, kad taip nepasiūlys tie, kuriems reikia, kad
sitarimų su Egipto ir Amerikos premisą, kuris patenkintų palesnėra. Tegu sugrąžina pilną religi Lietuva mirtų. Laikas nubusti iš
atstovais jis jaučiasi lyg įžengęs į tiniečius ir Izraelį.
silpnadvasiškumo
ir
vaikiškos
bai
jos laisvę!
minų lauką
Palestinos pabėgėliai yra susi
— Manilos arkivyskupas, kar
Nuo to, kad žmogus bus domės.
skaldę
į daugybę grupių, tačiau
Amerikos spauda skelbia žydų
Iš visų: švietėjų, pedagogu, ku
dinolas Jaime Sin paskelbė, kad protestus dėl prezidento Carterioj daugelis jų pasisako už neprv
resnis ir blaivus, socializmas ne
gruodžio mėnesį popiežius Jonas
turėtu griūti; ir Konstitucijoje nigų, mokslininku, menininku,
Kongresas sutinka atšaukti sankcijas
pareiškimo, kur jis sulygino pa- klausomą Palestinos valstybę. Sią
,
Paulius II-sis atvyks į Foloponus,
visuomenininku
—
iŠ
visu
laukia
nėra parašyta, kad socializmą že
Lusaka. — Buvusių Britani- titucijos pakeitimą. Konstitucijaiį s v a r b i a u s i ą katalikų valstybę Azi lestiniečių kovą dėl savo teisių: idėją atmeta Izraelis, siūlydamas
mėje įgyvendinti gali tik paleis asmeninio kėlimosi ir Taut.os gel
su Amerikos negrų kova dėl civi-1 autonomiją. Amerika,
stovėdabėjimo Lietuvos motinos ir tėvai, jos imperijos šalių vadų konfe- j pritarė baltieji gyventojai, tačiau!- •
tuviai ir girtuokliai...
ma
viduryje
tarp
žydų
ir
arabų,
linių teisių.
šeimos rencijoje Zambijos prezidentas j niekas nepasiteiravo Rodezijos!
Tautai išbristi iš nužmogėji saugantys ištikimybę
buvusios : H - ^ Izraelio vyriausybė šį sekma- palaiko labai plačios autonomijos
pasakė, kad Rodezijoje j juodųjų nuomonės. Konstitucijai —
~ Britų
''''
mo Huno gali padėti visu pirma šventumui, raudantys dėl Tėvy Kaunda
S a r n e p a s S t ė T t e n M k 7 n e £ ^ l e i d z i T baltiesiems"' turetPpanV'valstybių konferencija p a s m e r i c ė ! ^ ^ ^ ' ^ ^ ; 4 p ^ į t e i s e s ir teisę palestiniečiams su
n
nės
ateities
—
vaikų
likimo.
išsireikalauta teisė laisvai išpažin
Pažadinkite savyje neišmatuo- gali baltųjų vyriausybė, tik ji pa-i mente 28 vietas. Konstitucija ^ V i e t n a m ą uz pabėgėlių proble- k e i t i m u s p a l e s t i n o s L a i s v i n i - * ? * } savo buvusias žemes PLO
ti Dievą, įgalinti tuo pačiu ir vai
l r vadmo
Viet
jamą
žmogaus galią ir tauta bus tipuose juodais drabužiais. Rodė- i ko, kad baltieji turi turėti daugu- j m o s sfe}im*
^
" mo organizacijos atžvilgiu. Tie, £ n s l o ! . atmesdavo rezoliuciją
kus auklėti religine dvasia, nežiū
mu
, ., I pakeitimai prieštarauja Amerikos' 2 4 . 2 ' n « W« palestiniečiai laikorint, kokias visuomenines parei orikelta Iš kapo, išvesta iš girta- biją esanti Britanijos kolonija, jos! mą teisingumo, gynyhis, nacio- j " « " » " « • f~-1 į*^ vimo liūno, kur parpuolusi jau vadai liko tie patys, išėję prieš ka-! nalizuotos pramonės, valdininkų',, - S u a t n A & j A V - MeksiKOs• h n ^ a į a n k s č i a u d u o t i e m s ^ ^ ,mi tik pabėgėliais Jei Amerikai
gas žmogus beužimtu.
e bos d e l M e k o s
f
• " " J į " ! d a m s , pareiškė Izraelio v y r i a u s y - R * ^ « • * » j į « l tarp IzraJeigu Maskva nėra Lietuvos dešimtmečiais murdosi. Niekas runą, o paskutinieji rinkimai tik!skyrimo komisijose. Tų k o m i s i - ^d u? ' s m n t , m o
pastatę
nelegalią
marionečių
vy-ljų
sudėtį
gali
pakebfi
parlamen-i
^.
,
\
g
ė
r
i
k
ą. N u o - ; ^ sluoksniai. ^
^ i r E g i p _ e l5i o ir P I ^ hpažiūrų, palestmienegali
mums
atimti
teisės
išsi
klastingai pasmerkusi pražūčiai,
monių
skirtumai
daugiausia
lieL
^
^
palestiniečių į ** ^ o ™
^ P^miti į derys
su
ULr
i
š
s
p
r
ę
s
t
i
tiesti
ir
į
nuostabų
pasaulį
žiūrė
riausybę, pasakė Kaunda.
tas tik 78 balsų (iš 100 atstovų)
tegul leidžia mums su alkoholiu
05
š
•
|p ro blemą ne vėliau kaip iki s p a - M ^ " ' ? . į ° . metu dalyvau
Konferencijoje dalyvauja ir Ro dauguma. Norint komisijas keis čia dujų kainas.
tvarkytis taip, kaip mums būtina. ti blaiviomis Dievo vaikų akimis!
—
Cikagietis
juodųjų
verkėjas
| ja tik Izraelio, Egipto ir Amerikos
l i o m^L pabaigos.
Tėvai
, ..
dezijos sukilėlių vadas Nkomo. ti, parlamente už pakeitimą t u - T
T .
Iš kolonializmo išsivadavę Afri
.
.
v
i
..
..-i
•
•
i
^_
Jesse
Jackson
po
dviejų
savaičių
J
l
.„ ~
rz
*
1978 m. vasaris.
Daug kalbų sukėlė Nigerijos ges retų balsuoti ne tik visi 7720 juo- . . '
Palestinos Laisvinimo organi
kos tautelės, norėdamos gelbėti
V ZIto
120
F iet
savo liaudį nuo pavergėjų tam P. S. Laiško nuorašai išsiunti tas Britanijai. Nacionalizuodama j dieji atstovai, bet ir mažiausiai 6j ! n o s &T į* . U Ainkos, Icu zacijos (PLO) vykdomosios tayNevyksta sudaryti
' S ^ ^ T jis pavadino t e r o - : ^ ^ ^ T j J W N a „ ^ g ^
saus palikimo, įveda sausą įstaty nėjami visoms vyskupijų kuri britų naftos bendrovės interesus, i baltieji. Premjerė Thatcher m a - ;
ro
atura lr
™
. ragino juoduosius, J o r d a n e > k a d p L O p r a dėjo netiemą. Mums būtina, mažiausiai iš joms, kiek bus įmanoma, — kle Nigerijos vyriausybė panaudojo! no, kad šitokias baltųjų privile- j
vyriausybes
"žibalo ginklą", siekdama politi-j gijas reikėtų konstitucijoje panai- Į ^ ^ J * ^ nepaklusnumo vy l ^ ^ ^
trečdalio tautiečiu jėga atimti bonijoms ir mokslo įstaigoms.
derybas ^
V a karų E u naus>
Roma. — Italijoje vėl nepavy
m'ų Britanijos nuolaidų Rodezi- kinti, sumažinant parlamente b a l j
' ampaniją.
įropos tarpininkus su Amerika. Jis
svaigalus. Privalo jie būti išgel
(Pabaiga)
K
Vje ir Pietų Afrikoje. Britanijos;tųjų atstovų skaičių iš 28 iki "
•''-^
" ^., j2t-=tcąras
i atsisakė pasakyti, kas tie tarprran- ko sudaryti naujos vyriausybės.
patvirtmo dar 620 mil. dol. sumą , . *. j { ' . ~r .
užsienio reikalų ministras lordas 20
A
.,
v
, . Į kai. Šias derybas gneztai pasmer- Prezidento pavesti, ją sudaryti
Amenkos
vargšų
maisto
korte-!,. T
,.
, ,
, \T A
bandė krikščionis demokratas Giu
Carringtonas pasmerkė Nigerijos
D,«~,;<w.A<r ^^'UI«TV,« ,r~, *,«_ ii-JT"
. . . j ke Izraelis, sakydamas, kad Ame!
žygį ir pasakė, kad nacionalizavi
Premjeres problema yra ne- lems apmokėti. Is viso maistui rikos vyriausybė pabijojo naftos lio Andreotti, bandė socialistas
lengva.
Jei ji per daug nusileis šiais metais bus išleista 6.78 bil.
Tikroji taika
valstybių šantafao. Valstybės de Bettino Craxi, o trečiadieni pa
šeimos uždavinius, saugojant šei mas turės didelį efektą Britanijos karingosioms Afrikos valstybėms, j dol.
spaudos ryšininkas skelbta, kad kabineto negali su
Buvęs Brazilijos katalikų vys moje dvasines vertybes ir, gal,op, — Nigerijos santykiams.
į kaip Zambija, Nigerija, Tanzani I —Penktadienį Irano balsavimą, npartamento
_ p
daryti ir trečiasis laikinasis prem
kupų konferencijos pirmininkas šeimos uždavinius, ugdant savo
Ketvirtadienį kongresas pasiun !ja, tai ją stipriai kritikuos jos pa-;renkant konstitucinį seimą, boikoj, T K e s t o n . Patvirtino, Kad pa- jeras, krikščionis demokratas Fikardinolas Lorscheider, drauge aplinkoje socialinio gyvenimo pa- t ė p ^ d e n t u i Carteriui įstatymą, čios partijos radikalai Britanijo- tavo 15 politinių organizacijų, laikomi netiesioginiai kontaktai
lippo Maria Pandolfi
J u gtinė
su kitu šio krašto krikščionišku zangą
kuris paveda JAV vyriausybei a t--je. Ji "pažadėjo eiti prie Rodezijos neTir kai kurios a j a t o l ^ a n e i n į I "J P]T0- Uė}j°.
?.,Taiu*
J J
Prezidentas Sandro Pertini pa
jų Bažnyčių atstovais, paskelbė
Žmogaus teisės
šaukti Rodezijai taikomas sankci- pripažinimo ir sankcijų atšauki-i remiančios grupės.
* n : * P l t : d e t I : V : ^* 5 : " ' P a "
lestinos problemų. Restonas irgi!vedė naują vyriausybę sudaryti
bendrą pareiškimą taikos klausi
Priimdamas naujojo Peru am- l'as lapkričio 15 d. išskyrus atvejį, mo, tačiau tik po kai kurių kons
— Rugpiūčio 1 d. Kinija šven- , . . .
,. ,
buvusiam vidaus reikalų minist
Isake
mu. Tikroji taika, — rašo pareiš basadoriaus prie Apaštalų Sosto' k a d a s a n k c i ^ atšaukimas nebūtų titucijos reformų
tė 52 metų komunistų kariuome j f
P a s a k y t a kurios Vakarų rui Francesco Cassiga. Italų vy
J
kimo autoriai, tegali būti įgyven skiriamuosius raštus, Šventasis na udingas Amerikos interesams. į
nės įsteigimo sukaktį. Vyriausy- tųropos valstybės tarpininkauja riausybės krizė tęsiasi jau pusė
dinta tik remiantis Kristaus skel
bės atsišaukimas ragino viso pa šiose derybose.
Įstatymas
numato
ir
tokią
gali-;
metų. Parlamente stiprūs komubiamais meilės, teisingumo ir Tėvas pažymėjo, jog Bažnyčia, iš mybę, kad prezidentas pareikš' Lenkai demonstravo saulio valstybes budėti prieš agre
nista
New York
Times
ketvirtadieni
tikimai
vykdydama
paties
Kris
paskelbė,
kad
Saudi
Arabija
ir
k
i
|
J reikalauja sau vietų kabilaisvės dėsniais.
norįs
sankcijas
palikti.
Tuomet
j
šorių
grėsmę
ne
taus jai patikėtą misiją — vesti
prie
karių
paminklo
tos arabų naftos valstybės daro t e i r Panašauja, kad politine
jas atšaukti galėtų kongreso abu
—
Šveicarijos
policija
gavo
žižmoniją
į
pilnutinį
išganymą,
Maltos ordinas
krizė nesibaigs, kol nebus prieita,
Varšuva. — Antradienį, prie nių, kad palestiniečių "Saikos" spaudimą Amerikos vyriausybei ir jų vadinamo "istorinio kompro
niekad nesiliaus rūpinusis žmo rūmai per 30 dienų nuo prezi
Šventąjį Tėvą aplankė Maltos
gaus teisių apsaugojimu ir gyve dento pareiškimo. Sis įstatymas Nežinomojo kareivio paminklo j grupės vadą Oannes mieste,
miso", kol komunistai nebus vy
ordino didysis magistras Angelo
demonstravo
apie' Prancūzijoje nužudė kitos palestiSiūlo
vel
kelti
nimu. Bažnyčia tai laiko savo es yra kompromisas, nes senatas ra- Varšuvoje
riausybėje
de Mojana drauge su ordino tary
miniu uždaviniu,
tarnaujant gino prezidentą sankcijas atšauk 4,000 lenkų, minėję 35 metų niečių grupės teroristai.
bos nariais. Maltiečių arba joa- žmogui. Popiežius taip pat atkreipti, o Atstovų Rūmai siūlė palikti sukaktį nuo Varšuvos sukilimo
naftos kainas
Amerikai teks
nitų ordinas, įsisteigęs kryžių ka pė dėmesį į tai, jog ypač dabartį- W reikalą pačiam prezidentui.
prieš vokiečius. Susirinkę sukėlė
Londonas.
Draudimo
ben
Kalta jėgaine
rų laikais, dabar išimtinai reiš niais laikais žmonija vis labiau. Rodezijoje į parlamentą sugrį- dideles ovacijas Žmogaus ir civi
keisti politika
drovė Lloyds paskelbė, kad naftos
kiasi žmonių pagalbos srityje. įsisąmonina, jog tiek individuali- j ž<> premjero kritikas kun. Sithole linių teisių gynybos komiteto
Washingtonas. — Atominės tanklaiviai, kurie plaukia Persijos
Washingtona$. — Buvęs NA
Šventasis' Tėvas paragino Maltos nis, tiek bendruomeninis gyveni- *» 11 parlamento narių. Jie visi
veikėjui VVojciechui Ziembickiui, j energijos reguliavimo komisija įlanka, turės daugiau mokėti už T O karinių jėgų vyriausias va
ordino narius, kurie dabar veikia
iki šiol parlamento sesiją boiko kai jis pasakė, kad lenkai turi tęs-į paskelbė, kad incidentas Trijų draudimą, nes jiems taikomos das gen. Alexander Haig pareS"įvairiuose pasaulio kraštuose, bū mas privalo remtis moralinėmis tavo, tačiau konstitucija numato,
ti savo nepriklausomybės ir suve- mylių saloje, reaktoriaus sugedi karo meto draudimo sąlygos. Tas kė senate, kad reikia keisti Ame
dvasinėmis vertybėmis, kurios
ti ir toliau ištikimais savo pašau ir
sudaro pagrindą žmonijos santarjkad išrinkti atstovai turi užimti renumo kovą, ji nesibaigusi su imas, įvyko dėl stoties darbuotojų gali vėl pakelti naftos kainas.
rikos pasaulinę politiką ir ypač
kimui, Kristaus vardu tarnaujant vei ir jos taikingam vystimuisi į savo vietas per 21 dieną po sesijos vokiečių okupacijos nugalėjimu, j apsileidimo. Buvo sulaužytos 35
Naftą eksportuojančių valsty jos branduolinių jėgų doktriną.
žmogui.
teisingume.
pradžios. Tas terminas baigiasi Kalbėtojas reikalavo, kad būtų. taisyklės. Incidento buvo galima bių organizacija yra numačiusi Greit Maskvoje ateis į valdžią
rugpiūčio 14 d. Manoma, kad į sugrąžinta prie Nežinomojo kario! išvengti. Sulaužyta ir taisyklė,' gruodžio mėn. šaukti konferenci nauji žmonės ir santykiai su sovie
Šeimos uždaviniai
Misija dienos
opozicijos įsijungimas į Rodezi- Į paminklo garbės lenta, skirta i reikalaujanti apie sugedimą tuoj į ją Caracas, Venecueloje, tačiautais turės pasikeisti. Teks per"Krikščioniškosios šeimos už
Besirengiant Kasauimei Misijų;^ _ Zimbabvės parlamento lenkams, kurie žuvo 1920 metais, j pranešti ir paskelbti pavojaus pa-j kai kurie nariai reikalauja nepap- svarstyti užsienio politikos liniją,
daviniai šiuolaikiniame pasauly Dienai, kuri kiekvienais metais j darbą sustiprins jos viltis gauti i Klausytojai suprato apie kokius! dėtį. Komisija dar svarstys, ar Į rastos sesijos jau rugsėjo mėn. Vie
teks keisti ir gynybos politiką, kai
je", — tai tema, kurią Popiežius yra m ™ m ^ trečiąjį spalio mene- j pasaulio valstybių[pripažinimą.
į žuvusius Ziembickis kalbėjo ir; skirti baudą stoties savininkams | noje, nes vėl norima pakelti kai bėjo Haig. Atėjo laikas Amerikos
Jonas Paulius II-sis parinko Pa sio sekmadienį, Popiežius Jonas LarMama, kad britų komon-1 prisiminė, prieš ką jie kovojo,
-Metropolitan Edison bendro- nas dėl dolerio vertės nusmuki- vadams atsisakyti atgailauti ir pa
saulio Vyskupų Sinodo generali Paulius II-sis paskelbė specialų velto
konferencijoje Britanijos prieš sovietus. Milu ija laikėsi atojvei.
mo.
taikauti. Tas prasidėjo su Vietna
nei "asamblėjai, kuri įvyks Romo pareiškimą, kuriuo atkreipia vi premjerė pasiūlys Rodezijos kons kiai ir minėjimo netrukdė.
mo
karu .pasakė gen. Haig.
je 1980-ujų metų rudenį. Pa sų tikinčiųjų dėmesį į katalikų
rinktoji tema pratęsia tas temas Bažnyčios misijinio darbo svarbą,
— Prezidentas Carteris paža
KALENDORIUS
aplink kurias telkėsi ankstyves- ragindamas visus krikščionis pa dyti Kristaus mokslo dvasioje nau
niųsju Vyskupų Sinodo generali dėti Bažnyčiai skelbti pasauliui ją žmogų, kuris pilnai atstovau dėjo saugoti gamto- apsaugos tai
Rugpiūčio 4 d.: Jonas Vian.,
nių asamblėjų darbai: teisingu Kristaus Evangeliją, šventasis Tė tų krikščioniškajam
humaniz sykles, nors energijos krizė ir rei
Perpetua,
Gerimantas, Nemune.
mas pasaulyje, kunigiškoji tarny vas kviečia tikinčiuosius ne tik mui, ryžtingai kovodamas jį su kalauja naudoti daugiau akmens
Rugpiūčio
5 d.: Sikstas H Popx,
ba, Evangelijos skelbimas ir kate- malda, bet ir konkrečia parama pančioja socialinėje ir politinėje anglių ir sintetinio kuro. Vyriau
Nona, Mindaugas, Idita
kizacija. Sekanti Vyskupų Sino padėti Bažnyčiai vykdyti misiji- aplinkoje u i visuotinį teisingu sybė pasiryžusi žiūrėti, kad Ame
Saulė
teka 5:46, leidžiasi 8:06.
do generalinė asamblėja popie nį*darbą, kuris yra neatskiriamai mą, už žmonių tarpusavio mei rikos vandenys ir ras būtų šva
žiaus parinktos temos rėmuose, susijęs su žmonijos pažangos ir lę ir už taiką, tokiu būdu padė rūs, pasakė prezidentas.
ORAS
svarstys šeimos uždavinius auk gerovės ugdymu. Skelbdama pa damas Bažnyčiai kurti Kristaus
— Egipto prezidentas Sadatas
Debesuota su pragiedruliais,
lėjant vaikus ir perteikiant jiem sauliui Kristaus Evangeliją, rašo mokslu pagrįstą naują civilizaci rugsėjo mėn. planuoja aplanky
tvanku, temperatūra dieną 85 L,
krikščioniškojo tikėjimo
turtą, Popiežius, Bažnyčia siekia išug- ja.
ti Japoniją ir gal būt, Kiniją.
naktį 90 l
\'rMn:sta-n s'Jc.fL.- .>>xuxlo aUmią iŠ kanumneres kulkosvaidi

Rodezijos klausimas
Britų konferencijoje

KATALIKAI PASAULY

TRUMPAI
1$ VISUR

N

DAR D£L
'SENDRAUGIO*
VARDO

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. rugpiūčio 4 a.

Vyresniųjų ateitininkų orga
nizacijos vardas tiek neatbai
do studentų sąjungos abiturien
tų, kiek faktas, kad tie jauni
akademikai neturi draugų vy
resniųjų ateitininkų tarpe. Pa
žįstamų, taip, bet draugų — ne.
Moksleiviai mokosi, studentai
studijuoja, o sendraugiai drau
gauja tik su savo senaiaisls
draugais.

RED\Gl"OJA Jonas Žadeikis. Informacinę medfi&gą Ir nnotmakma
aiosti- 6522 So. Rockwell Ave., Cliicago, IL. 60629. TeL 7*78-7 »52
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KĄ MES KALBĖJOME PER
VISĄ VAKARĄ
Pereitą šeštadienį, liepos 28 d., atostogautojai, patys vieni nepa
•po vakarinės programos ir po už jėgia stovykloje susikurti ateitikandžių suėjom keletas ateitinin ninkiškos dvasios ir nuotaikos.
ku į raštinę, kur gausu visokiu Atsiranda daug visokių iš ša
informacijų ir žinių apie sto lies pagundų, ir kažkada norėta
vyklą. Nieko daugiau nenorėjom, net alaus bačkutę į stovyklą įri
suėjom tik pasikalbėti kun- Ka tinti. V. Šoliūnas labai susirūpi
zimieras Pugevičius, dr. Petras Ki no, kai apie alų ir neateitininsielius, inž. Kazimieras Kriaučiū kiškas vakarones pradėjome kal
nas, rašytojas Aloyzas Baronas ir bėti ir kritikuoti studentų stovyk
kun. V. Rimšelis. Raštinėje sė las. Jis net rimtai paklausė, ar iš
dėjo Vytautas Šoliūnas, ateitinin viso jiems naudinga tokias sto
ku sendraugių centro valdybos vyklas ruošti. Ateitininkų federa
pirmininkas, dabar dviejų savai cija turėtų įsikišti ir duoti nuro
čių stovyklos vedėjas. Mes gyrėm, dymus, kad stovvklos neliktų be
kaip čia visur gražu, žalia, ma vyresniųjų atsakingos vadovybės.
lonu, o V. Šoliūnas atsakė, kad Dr. P. Kisielius klausė ir taip
jis to gražumo taip ir nematąs pat pritarė, kad reikia vyresnių
savo raštinėje, kurioje reikia bu jų vadovybės. Bet n e taip čia ir
dėti dieną ir naktį. Visi prita lengva sudaryti vyresniųjų atsa
rėm, kad ruošiantiems stovyklą kingą vadovybę.
ir visiems stovyklos pareigūnams
Aloyzas Baronas buvo h u m o 
tenka daug pavargti.
ristinio vakar/) nuotaikoje. Jis iš
Žodis po žodžio iškilo klausi aiškino, kad mes visi buvome ir
mas, kiek auklėjamosios vertės vaikai, ir studentai, kuriems pa
turi Dainavos stovykla ateitinin tiko krėsti visokias išdaigas. Ta
kams. Tiek daug paskaitų, kas da visi pradėjo pasakoti, ką kas
dieninių paraginimų, pasikalbėji gyvenime, jaunas būdamas, juo
mų, vakarinių programų, kurių kingo padarė. Iš tų pasakojimų
tikslas yra šviesti, auklėti, dorin visi juokėmės ir pamatėme, kad
ti ateitininkišką jaunimą lietu mes irgi buvome tokie patys iš
viškoje aplinkoje. Gal iš karto dykėliai. Iš tų išdykėlių dar
nepastebėsi, bet gera sėkla sėja yra išaugę ateitininkų vadai ir vi
ma ne veltui.
suomenės veikėjai. N u o senų se
Visi buvome girdėję apie Dai novės visi skųsdavosi savo jauninavos vadovybės nusiskundimus,
kaip jaunimas nepaiso ir daug
žalos daro. Ateitininkų mokslei
vių stovyklai
pasibaigus, rasta
daug langų apgadinta ir kitokios
netvarkos padaryta. Žinoma, to
neatsitiks sendraugių stovykloje,
kurioje yra daug mažų vaikų.
Vaikus prižiūri patys tėvai. Šie
met, kaip girdėjome, moksleiviai
ateitininkai ne tik langus paliko
apgadinę, bet nenorėjo į savo va
dovybės pasitarimus įsileisti sto
vykios kapeliono. Esą jaunimas
norėjo būti nepriklausomas. Jei
gu taip yra, tai ar stovykloje ga
li jaunimas gauti patarimų ir tei
giamos įtakos?

Tuo nenoriu sakyti, kad vy
resni at-kai nedraugiški
Tai
nebūtų tiesa. Anaiptol, vyres
ni ateitininkai labai draugiški
ir paslaugūs, kaip ir pridera
tokiem, kurie yra susibūrę Kris
taus vardu. Tačiau pati ateiti
ninkų organizacija yra taip sujskirsyta, kad kiekviena są! junga atskirai dirba, veikia. Ji
' remiasi vienaamžių draugystės
pagunda. Kai kyla reikalas, kuI ris reikalauja įvairių kartų ben
dradarbiavimų,
tokį
reikalą
koordinuoja Ateitininkų federa
Vyskupas Kemeth J. Povish, Lansngo vTsk-jpas, aplankė Dainavos stovyk cija.
lą ir pašventino kryžių.
Vienaamžių draugystės veik
los pagrindas yra ateitininkų or
ganizacijos stiprybė ir silpnybė.
Stiprybė, nes jauniem ateitinin
kam
yra atiduodama daug at
Kas vasarą turime progą at sitraukti nuo kranto, kad lais
sakomybės.
Moksleivės pasida
naujinti pažintį su "Dainava". vai galėtų praplaukti pasimetės
Šis labai grakščiai ro jaunučių globėjos. Mokslei
Štai dar taip neseniai kryžius žalčiukas.
kelių sankryžoj, pievoje stovė praplaukia, susidomėjusių sto vių sąjungą globoja studentai.
jo vienui vienas, o dabar už jo vyklautojų stebimas, čia tur Studentų sąjunga veikia beveik
pušų miškas i t žalia siena. Ne būt susidomėjimo ekologija sim savarankiškai. Bedirbdami šį
gali tikėti, kad šios
aukštos bolis — dar prieš kelis metus lietuvišką darbą, jauni ateitinin
pušys tai tos pačios, kurios vi žaltys būtų čia pat užmuštas kai įgyja daug vertingos patir
ties ir daug aukojasi krikščio
sai mažytės buvo pievoj paso kaip "water moccasin".
niškam
idealui. Manau, kad
Kalbant apie susidomėjimą
dintos. Dabar po jom žemė pa
dengta minkštu spyglių sluoks gamta — sendraugių stovykloje šiuo metu, po ateitininkų Fede
niu. Lauko žolės dingusios — daug penkiamečių panelių ne racijos vado, asmuo kurs dau
šiojasi kibirukus ar pintinėles giausia savo laiko, energijos ir
auga tik g r y b a i
Tai pinigų pašvenčia ateitininkų rei
Jaunučių stovykloje prie sta su pagautomis varlėmis.
kalam yra MAS pirmininkė. Į
lo sėda du šimtai žmonių iš šių metų status simbolis. Vyks
ta pokalbiai, kaip geriausia var šį darbą, draugystės dėlei įtrau
karto — šimtas keturiasdešimt
kiamas daug jaunimo, kuris sa
les penėti.
stovyklautojų, vadovai, mokyto
vanoriškai
neįstotų, arba vy
Sendraugių stovyklose kas
jai ir jų šeimos. Tokią minią
resniųjų kviečiamas, atsisaky
pavalgydinti — tai bent dar met veikia vaikų darželis, kuris
tų.
Todėl bendraamžių darbo
bas, bet šeimininkės O. Norvi užima mažuosius per akademi
vienetai yra at-kų stiprybė.
lienė ir Kriaučiūnienė tai ma nę programą. Šiemet darželis
Si sistema turi ir silpnybių,
tikrai
ištobulintas
—
yra
net
giškai padaro. Maistas įvairus
nes kaip jau pastebėjom, jauni
ir gražiai prie stalo patiekiamas. trys vaikų būreliai ir jie užima
mas nemato reikalo įstoti į "aenmi
ne
tik
ryte,
bet
ir
po
pava
Stovyklos ūkvedė perka vaisius
ir daržoves ūkininkų turguje — karių, kad tėvai galėtų ramūs draughisV Tačiau yra būdų šį
kartų skirtumą peržengti. Kas
sportuoti tinklinio aikštėje.
stovyklautojams džiaugsmas.
Mišių metu girdime skaitymą iš Chicagos studentų nepažįsta
Klausiu visą eilę stovyklau
iš
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Damušių? Visi pažįsta, ir yra
tojų: "įvertink šią stovyklą
skalėje nuo nulio iki dešimt". Kronikos apie tuos, kurie liu
Dauguma sako: "Aštuoni". Nie dija savo tikėjimą. Kapelionas pasidaro. Daug racionaliau —
kas nevertina žemiau penkių. kun. K Pugevičius aiškina san ir kava karšta ir mažiau jos rei
Kas labiausiai patiko? Maudy- doros sąvoką Mažosios Azijos kia išpilti.
klajūnų tautose. Jo pamokslai
Valgio metu pranešimus per
masis, šokiai, laisvalaikis po va
,vi8ai riša8i m
karienės, Dainavos gamta. A r
&*»
Šventojo duoda Rasa Soliūnaitė — labai
R a š t 0 sk
maloniai ir man ringiai Tikrai
Dainavoj pasijunti kaip lietuvis? I
aitymais.
O, taip — labai sustiprina jaus-! P ^ ^ ų
metu suaugusieji dalykai keičiasi į gerąją pusę:
ę
erti kava
mą, kad esi lietuvis. Darėme I ! ^ S
- " * Paprastai seniau buvo sunku įsivaizduoti
būdavo
nešama
į stalus ąso kaip apsieiti be švilpuko skarrankdarbius lietuviškais moty
vais. Sužinojom apie Lietuvos čiais, šįmet naujovė — tas kas denimo ir šaukimo dideliu balsu.
nori, tas pats kavą ir arbatą
A . Ir A.
padėt}. Kalbėjom lietuviškai.

MINTYS IŠ DAINAVOS

B visų pusių svarstydami ir
vieni kitų klausdami, kai kur
mūsų jaunimą gyrėme, kai kur
peikėme. Vytautas Šoliūnas jau
nimą daugiau gyrė ir apskaičia
vo, tik stovyklų duomenimis rem
damasis, kad jau dabar bent 100
jaunų ateitininkų yra geri vadai,
Jaunučių stovyklos paskuti
kuriais mes galime didžiuotis. Esą
nis vakaras. Pasirodo stovyklos
jų vardai mažai žinomi, nes jie
orkestrėlis. Instrumentų įvairu
patys apie save nesiskelbia spau
mas — lumzdeliai, fleita, klar
doje, o reikėtų juos visuomenei
netai, trimitas, viola, eelo, smui
parpdyti ir ateitininkiškojo veik
kas... Visiems jiems muziku pa
loje palaikyti, kad nenueitų į ki
rašė jaunas dainų mokytojas
Prie UetuviSko kryžmus sendraugių
tas priešingas sroves.
Darius
Polikaitis. čia tai pas
Kažkas neatleido ir vis klausė, stovy klos metu Dainavoje. Iš k.: at-kų laptingas menas. Darius šypso
federacijos vadas dr. P. Kisielius,
kodėl kapeliono į susirinkimus kun. V. Dabu&s ir buv. at-kų federaci
si ir sako, kad tai paprasta
jaunimas nenorėjo įsileisti. Pasiro ' ^ vadas dr. J. Pikūnas
Stovyklos metu vyksta dainų
do, kad moksleiviu stovyklos pa
Nuotr. V. Rimšelio konkursas.
Laimi mergaičių
baigoje visai gražiai kun. Petras
Anglijos būrelis, išdainavęs 97
Patlaba su jaunimu susitvarkė. niu. Graiku filosofas Sokratas
dainas! Kad daina būtų užskaiO kapelionu problema esanti la ėmėsi auklėti jaunimą. Buvo ap
tyta reikėjo mokėti atmintinai
bai sunki, beveik tragiška. Nėra skųstas, kad jis bedieviškai auk
ir išdainuoti bent du dainos pos
nei kuopoms, net nei sąjungoms lėjas ir gadinąs jaunimą. Todėl
melius. Pirmąsias vietas laimėkapelionu. Pritruk/) kunigų. Jau buvo nuteistas mirčiai.
jo
^ S * ^ būreliui, pagyrimą
nieji ateitininkai auga be kape V t a t o u i u tekalbėdami išsiaiškii
gavo
berniukų Vokietijos būre
liono globos, tai jie jau įpratę nome, kad gyvenime vis kas nore
viską spręsti be kapeliono pata bloga turi atsitikti. Kitaip neturė- lis.
Kai kurios tradicijos Daina
rimo. Tada savaime stovyklos ka ty ką laikraščiai rašyti ir nebū
pelionui lieka pareiga tik Mišias tų nei romanu, nei opery, nei ki voje pastovios. Paplūdimy pa
atlaikyti ir pamokslą pasakyti.
tos literatūrinės kūrybos. Taip t y s jauniausieji stovyklautojai
Butu gal dar ir dabar kapelio yra ir su mūšy stovyklomis, kur kasa ežerus ir kanalus. Mintis
nu, bet visi mūsų lietuviai kuni tiek gero daroma ir tiek graiaus tokia — kibiru pili vandenį J iš
gai nuėjo i amerikietiškas para auklėj'imo pasiekiama. Kas blogo kastą ežerą, kol vanduo pralau
pijas. Jie taip pat nutauto ir ne atsitinka, visi greitai pamato, nes žia užtvanką ir smarkiai įteka
sidomi lietuvišku veikimu. Si tai yra k/>ntrastas gėriui, kuris vėl į Spyglio ežerą.
Vandens sargas Darius Skiotai atsitiko iš dalies dėi to, kad kasdien vyksta ir niekas jo negi
kunigu lietuviškos parapijos ne rta. Kambaryje pirmiausia paste t y s liepia stovyklautojams atpriėmė, p dabar jau jiems pervė- bėsi ant sienos mažą dėmę, o ne
lu sugrjžti i lietuvišką veiklą.
sistebėsi sienos balturaudieną saike, kad prakalbėj'ę su
Jau po 'vidurnakčio m u m s var draugais iki paryčio. Aloyzas Ba
Nusprendėm ir sutarėm visi,
kad jaunimo vis dėlto negalima tus atidarė, o kiti dar liko svars ronas ramino, kad Čia visi suva
palikti be vyresni uju globos. Ypač tyti visokiu klausimų ir i'girsti, žiavę ne miegoti, bet tik pailsėti.
studentai, būdami ir vadovai ir ką kas naujo pasakys. Rytojaus
V. Rimieli*
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pasidarę lyg šeimos draugai,
lankydami Dainavos stovyklą.
Todėl ir Chicagoje,
vyresnių
ateitininkų iniciatyva buvo im
tasi parūpinti patrauklia vieto
ve, kurioje įvairių amžių atei
tininkai galėtų, ir norėtų, susi
rinkti kartu. Visi ir toliau dirbs
ir linksminsis savo bendraam
žių tarpe. Tačiau visas kartas
surinkus po vienos pastogės,
manau, kad jaunesni ateitinin
kai lengviau pajus tą vyresnių
(Nukelta į 4 psL)

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6449 S o . Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Marquette Medical Center
6 1 3 2 So. Kedzie A v e n u e
Vai : pirm., antr. ir ketv 6 iki 7:30 v. v. šešt
1 iki 3 vai Pagal susitarime
Ofiso telef. WA 5-2670
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Tel. o f i s o HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

5\n>ber Hclkiays

DR. P. KISIELIUS
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
1 4 4 3 S o . 5 0 t h Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 va v,ik išskvrus
treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet
T e l . REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 VVest 59th Street . . .
Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Trec"ir še\t.
užd.irvta.

DR. IRENA KURAS
G Y D Y T O J A IR CHIRURGĖ,
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street

•

DR. PETER T. BRAZIS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
2 4 3 4 VVest 71 st Street
Vai, pirm , antr, ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. EDMUND E. CIARA

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. r y t o

iki 1 vai popiet.
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2*19! I fl

DR. J. MEŠKAUSKAS

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
2709 VVest 51st Street
2 4 5 4 VVest 71st Street
Tel. — GR 6-2400
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai. pagal susitarimą: pirmad ir ketv. 1-4 ir Vai
pirmad . antrad., ketvirtad. irpenktad.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4r šeštad. 10-3 vai 3 iki 7 v
p p. Tik susitarus.
-r
Ofis. tel. 735-4477; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9

Telef. — 282-4422

DR. L DECKYS

Dr. ROMAS PETKUS

G Y D Y T O J A IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos.
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6 4 4 9 So. Pulaski Road

AKIU LIGOS - CHIRL'RCIIA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

U

BOSTONO / N E W TOBKO

DAR YRA VTETŲ ŠIOSE ORUPtSE:
Rugsėjo 1»— $829.00
Rugsėjo 26 — $829.00
Spalio 10 — $829.00
Gruodžio 19 — $1045.00

(vienos
(vienos
(vieno*
(dviejų,

nvaitis)
s&vaitia)
ttvaitfe)
įavaičiij)

VISOS GRUPES aplankyi KAUNĄ TR TRAKUS, tas lydimos vadovų.
Prie lių grupių galim* jungtit ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS
MIESTŲ, su papildomi malurtiu.
GRUPĖSE TOTŲ SKAIČIUS RIBOTAS

-

PATARTINA R1GISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVIČIUS

(Kalb.i lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir'
"Contact lenses"
-*v
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5.149
Vai. pagal susitarimą Uždaryta tret'.

cba&C** aad/or

Oortrnmtnt

aopro*mJ.

• •'

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. JENKINS

T e l . — GR 6-0617

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

6 9 5 8 S. Talman Ave.

1002 N. VVestern Ave., C h i c a g o
Tel. 480-4441

DR. K. A. JUČAS

jstaigos ir buto tel. 652-1381

Prieit ar* baaad on doubl« oseupaner aad ar« aubjaet to

n -

Ofs. P O 7-6000, Rez. GA 3-7278

398 West Broadway, P. O. Box 116

įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS.

:

I N K S T Ų , PŪSLĖS IR
P R O S T A T O CHIRURGIJA '
2656 VV. 63rd Street
2656 VVest 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir krtv 5-7 vakw
Pirm . antr., ketv ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. Ofiso t e l . 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
ir nuo 5 iki 8 vai vak. Sešt nuo 1 iki 4 vai

Trans-Aflanfic Travel Service, Inc.
Tnns-Atlantic Trtvtl Service, Inc., vidaus ir u2sienio kelionių afea.
tara. jau nuo 1960 m«tq SĖKMINGAI organiauoja visą eilę ekskursijų
į LIETUVA ir i kitas pasaulio salia.

••

JOKS A
VAIKU LIGOS

O D O S LIGOS - CHIRURGIJA
7 1 1 0 VV. 127 St., Palos H e i g h t s
Tel. 361-0730
YalanJos p.igal susitarimą

South Boston, Mass. 02127, Tel. (617) 268-3764

•

DR. FRANK PLECKAS

—

O f i s o tel. -

1979 M EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

•

Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 ; Rez. PR 6-9801
Dr. A n t . Rudoko kabinetą perėmė

DR. A. B. GLEVECKAS

4

Tel. o f i s o ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So. 4Qth Court, Cicero, III.
K.ivdien 10-12 ir 4-7 liskvrus treC ir sV4

DR. IRENA KYRAS
D A N T Ų GYDYTOJA
265a VV. 59 St., Chicago — 476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm., treč .
ketv o iki c vai Sestad 9 iki 1 vai

Ofiso tel Hl 4-2I2.V namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
C H I R U R G A S
2 4 5 4 VVest 71st Street
v ai pirm . antr.id , ketv ir penktad 2-5 ir
f — ii anksto susitarus
Ofs. tel. 586-3166; namu 3 8 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS 2LI0BA
G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S
6 7 4 5 VVest 63rd Street
Vai pirm . antr, ketv ir penkt
2-7, šeštadieniais pagal susitarimą
Aps,moka skelbtis dien DRAUCE7fi*s
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
rastis, gi skelbimu kainos yra v i s i e m s
priemamos

Moterų Sąjungai —

BRANDAUS AMŽIAUS SULAUKUS

RŪPESTIS LIETUVA, EISENA IR PABENDRAVIMAS
Jounimo kongreso laiškai (2)

Blmties Talandolei

EIKITE IR MOKYKITE

Neseniai Sv. Sostas išleido vadi ti už Kristaus tiesą ir jo auką ant
Ateinančios savaitės pabaigoje kurių kartais politikoje pasireikšEMILIJA
SAKADOLSKIENE
Siek
tiek
nerangiai,
tingiai
bu
namą
apaštalinę konstituciją kryžiaus. N e t perrašinėdami pa
JAV,
Kanados,
Australijos
ir
Ve(rugpiūčio 9-11 d.) Chicagoje davo dėl komunizmo propagando
Strawberry
Hill
antrajai
IV
necuelos atstovai aplankė savo "Sapientia Christiana" (Krikščio gonių raštus, tie mokytojai iš
vyksta Amerikos Lietuvių Romos dos nepažinimo. Sąjungos balsas
PLJiK
stovyklos
dienai.
Apsimie
kraštų
ambasadas Londone, kur niška išmintis), apie kurią pop. saugojo senąją kultūrą ir padėjo
katalikių moterų
sąjungos sei- kartu su visa patriotine lietuvių
goję,
bet
viskam
pasiruošę
stovyk
kviesti
paskaitininkai,
savo
srities
painformavo
apie Jaunimo kon Joras Paulius II kalbėjo vienoje labiau sujungti praeitį su savo lai
masSeimas yra ypatingas tuo, visuomene tebėra šauksmas, kulautojai
rinkosi
pusryčiam.
Ir
žinovai.
gresą, žmogaus teisių kovą Lietu savo savaitinėje audiencijoje Po kais, geriau pažinti savo proseno
kad ši sąjunga jau mini savo še- rfuo nuolat priešinamasi okupanvėl
aišku,
kad
Anglijoje
lašiniai
voje
ir klausinėjo pareigūnus apie piežius nenorėjo papasakoti visų lius ir jų idėjas.
Pirmos
dienos
programa
pra
šiasdešimt penkerių metu gyva- tui, rūpinantis išlaisvinti neteisu
pupom!
Na,
reikia
visko
iš
jų
politinius
nusistatymus įvai dėsnių mokslui ix mokykloms, bet
dedama
dviem
paskaitom:
Alek
Krikščioniškas mokslas dar la
vimo sukaktį. Ji gimė 1914 m. singai nuteistus ir įkalintus, kaip
bandyti.
riais
Lietuvą
liečiančiais
klausi
sandras
Štromas
iš
Anglijos
kal
tik
priminti,
kad
įvairūs
popie
biau
iškilo viduramžių ir ypač
.gruodžįo i!4 d. Chicagoje. Vėl Nijolę Sadūnaite, Petkų, Gajausmais.
Šiandien
pirmoji
pilna
stovyk
bėjo
apie
dabartinės
Lietuvos
gy
žiaus
ar
jo
institucijų
išleisti
do
naujų mokslų istoripje, kai bu
Chicagoj, bet jau daugelis naujų ką ir kitus,
Per savaitgalį stovyklos dieno kumentai pabrėžia tai, ką Kristus vo kuriamos Europoj, vėliau ir ki
atstovių rinksis -prisiminti savo
Nors Moterų sąjunga tiesiogi- los diena — turininga programa ventojų pasaulėžiūrą, o Violeta
tuose kontinentuose mokslų aka
vetklą; savo kūrėjas ir pranokė- ne prasme nėra politinė organi- su užsiėmimo ir saviveiklos būre Rakauskaitė iš Vokietijos —apie tvarkė visiškai pakeista. Šeštadie yra įsakęs savo apaštalams.
liais,
paskaitom
ir
įvairiom
pra
švietimą.
nį,
liepos
14,
po
Iochoko
Mero
jas, savo atliktus darbus Ameri- zacija, bet ji jaučia, kad šianSiųsdamas apaštalus į pasau demijos, universitetai ir įvairios
Po pietų stovyklautojai skirs paskaitos apie lietuvių tautos lį, Kristus tarė jiems: "Eikite tat mokyklos, kuriose buvo mokoma
kos lietuvių gyvenime.
dien tiek savišalpinis, tiek socia- mogom.
Stovyklos programos komisija, tėsi į įvairiausius užsiėmimo bū kultūrą visa stovykla pajudėjo į ir mokykite visas tautas" ( M t ne tik apreiškimo, ne tik tikėji
Tačiau sąjungos atstovės šia- linis, tiek kultūrinis ir visuomekuriai vadovauja kun. Antanas relius: audimo, foto-filmų, tau Londoną koncertui.
ir sugebėjimų
28, 19). Popiežius ir priminė, kad, mo supratimo
me seime žvelgs ne tik j praei- ninis darbas reikalauja budėti
Saulaitis, pasirinko dvejopą tiks tinių šokių,
dramos,
lietuvių
Queen
Elizabeth
salė
yra
dalis
skaityti,
bet
ir
kirų
mokslų, ku
net
ruošdami
minėtą
studijų
nu
tį, kuri buvo vaisinga darbais, laisvės sargyboje, kad ji nebūtų
lą stovyklos programai. Daugu kalbos, liaudies meno, choro, Londono meninio centro, Tem rodymo konstituciją, autoriai mė rie tik buvo reikalingi žmogaus
vienų kitoms k savo kraštui pa- griaunama ar niekinama. Sąjunmos užsiėmimo būrelių bei va skudučių, valgių,
tradicijų ir žęs upės pakrantėj. Čia pat Wa- g i n o sutraukti visa tai, kad Baž- gyvenimui. Juk tuose pačiuose
garba, bet žvelgs ir į ateitį, ku- g a savo uždavnius žmoniškumo,
karinių programų užduotis — papročių, prozos, tapybos, grafi terloo tiltas, Royal Festival salė, nyčios, krikščionybės ir krikščio universitetuose, tose pačiose aka
ri yra planuose ir skendi neži- laisvės, moterų ir žmogaus teisių
supažindinti stovyklautojus su kos, architektūros, laikraštėlio, Hayward galerija ir įvairūs teat nių gyvenimo istorijoje jau buvo demijose išaugo ir suklestėjo me
nomybėje Betgi kūrybingumo ir
gynime yra atlikusi daug ir didetautos lobynu ir kultūros vysty LKB Kronikos.
rai. Vietiniai lietuviai aiškino, vykdoma nuo pat pradžios. Evan dicina, matematika, gamtos paži
išradingumo veikloje nenustoju- h*u darbų, kurių negalės praleisti
mosi raida. Su šia programa ban
Pirmoji
vakarinė
programa
kad Queen Elizabeth salę galima gelijos ir apaštalų lafškai nebu nimas, tokie naudingi mokslai
sios,-suofet atsinaujinančios są- nei išeivijos, nei tautos istorija,
doma perduoti kiek galima dau daugeliui paliko neišdildomą įs lyginti su mūsiške Carnegie Hali.
vo rašomi tik sau patiems, bet pažinti žmogų ir pagelbėti jam
jungos narės susiras naujus ke*
giau žinių, kad jaunimas, grįžęs pūdį. Kai kas nuotaikas lygino su
Atvykusių
stovyklautojų
jau
tiems
krikščionims, kurie dar ne net fizinėse negaliose ar pasiekti
liūs ir naujus būdus, kad tai, ką
Moterų sąjunga turi savo ofr namo, turėtų įrankius tuo loby
trečiojo
kongreso
Kūčių
vakaru.
laukė
visas
būrys
lietuvių
turis
visi mokėjo skaityti, bet visi no lengvesnio gyvenimo, nugalint ir
yrą_atlikusios vyresniosios sajun- cialųi žurnalą „Moterų Dirvą" nu pasinaudoti savo kūryboje, as
Tai
Joninių
laužas,
kupinas
įvai
tų,
kongreso
proga
besisvečiuo
rėjo geriau pažinti tiesą, kurią pa pasikinkant savo poreikiams gam
gos-darbuotojos ir vadovės, ga- (liedžiamą nuo 1916 m.). Pasku- meniniame ir bendrai visuomeni
riom
tam
vakarui
būdingom
jančių
Anglijoje.
skelbė
dieviškas Išganytojas. Alek tos jėgas
lėtų-t<Hti su tokiu pat nuoširdžiu tiniame numeryje (liepos mėn.) niame gyvenime. Ypatingas dė
tradicijom
—
naktigonių
dai
Pirmąją
dalį
programos
atliko
sandrijos ir Antiochijos mokyklos
pasfryžfmu, kokį turėjo sąjungos j r kalbama apie seimą, apie nau- mesys kreipiamas kalendorinėm
Tačiau "Sapientia Crristiana"
nom,
išmoktom
per
dainavi
Dalios
Viskontienės
vadovauja
taip pat nebuvo sukurt/» tiktai nenurodinėja, kaip turi būti mo
kūrėjos ir dabarties vadovių pra- j u s planus, apie pasiryžimus t/> šventėm, liaudies kūrybai, vestu
mo valandėlę, vainikų meti ma dainos grupė "Volungė" iš savo aplinkai, kad jau ten buvo
nokėjos.
i i a u gtesėti ir dirbti. Jos net pa viniams papročiams ir pan.
koma dabartinių modernių moks
mais, šokimu per laužą ir kito Toronto. Girdėjome Čiurlioniu, pasimokiusių ar norinčių moky
žiūrint į jubliejinį seimą, nega- siryžusios savo organizacijos sulų, kurie jau turi specialistus ir
Antroji tema yra okupuotos mis. Tikėkimės, kad jaunimas: Venckaus, Kavecko ir Govedo tis žmonių, bet buvo kuriamos
limapamiršti pirmųjų iniciatorių, kakčiai pastatyti Dainavos što
Lietuvos gilesnis pažinimas. Jau parsivežęs šiuos papročius į save harmonizuotų liaudies dainų ir ieškoti tiesos, ją atskleisti kitiems, savo tyrinėjimų metodus. Si kosku rios jau 1912 m. rūpinosi, 'kaip vyklavietėje tautinį kryžių, kuris
čiasi, ypač jaunimo tarpe, aiški kolonijas, imsis ruošti panašius Gudauskienės, Budriūno, Lem- parodyti tiesos grožį, kuriame ma titucija nori tik paskatinti krikš
jos galėtų su vyrų persvarą turin- praturtintų vadinamą „Kryžių kai
čionį priimti tiesą, kuri yra ap
stoka informacijos apie dabartinį
berto bei Gailevičiaus (kuris bu- toma dieviška tiesa ir dieviškas
čiomis organizacijomis vienodai ną" ir primintų ateityje, kad Mo- gyvenimą Lietuvoje. Net ir mūsų laužus. Būtų gražu, jei ši vidur
reikšta paties Dievo, norinčio
bo klausytojų tarpe) kūrybą. gyvenimas žmoguje, gyvenančia
rūpintis ir moterų reikalais. Mo- terų sąjunga, sulaukusi 65-rių me- lituanistinėse mokyklose kažko vasario šventės tradicija būtų
žmogui
palikti laisvę naudotis
Aliomponavo Silvija Frermanie- me su Dievu.
atgaivinama.
tarą^gvvenrmas ypač anuo metu ^ su kakties, nesiruošia eiti į pen- dėl šios temos privengiama, o bū
protu ir valia. Ji nurodo, kaip ap
Penktadienį, kartojamos va nė. Vienetas, įsteigtas 1976 me
Mokslas krikščioniui buvo ir te reikštoji tiesa suprantama dabar
dažnais atvejais buvo painus ir sij - ąi 0 k a i p t į k reiikasi
nau]-us
tina žinoti apie šiuometinį kul
tais, gerai susidainavęs, bet kar
opus. Jaunos mergaitės, atvyku- k e I h K k i e š k o n a u j - ų b ū d ų s a v 0 tūrinį gyvenimą, demografiją, po karykštės paskaitos, tęsiamas dar tais persistengia su dainom pri bėra kelias į tiesą. Šventieji Jero ties žmogaus ir kaip reikia prie
bas
būreliuose.
Vakare
—susi
nimas ir Augustinas, prieš juos
šios į nežinomą ir nepažįstamą gyvenimą įprasminti, savoveik- litinę santvarką ir t. t , kad būtų
taikytais judesiais, atitraukian Irenėjus ar Ignacas iš Antiocri- jos atsargiai eiti, kad krikščionis
kaupimo
vakaras.
Dalyviai
buvo
kraštą, nemokėdamos kalbos ir j ą i š n a u ] - Q p a d a r y t i našia ir galima apgalvotai reaguoti į įvy
kartais dėl savo naivaus užsispy
padalinti į grupes diskusijoms, čiais publikos dėmesį nuo pači/>s jos rašė to meto sunkumuose kny
nesuprasdamos pavojų, lengvai vaisinga,
rimo žmogiškų tiesų ir žmonių
kius Lietuvoje. Vis gausėjantys
muzikos.
gas, dėstė filosofines ir teologines | nuomonių nelaikytų svarbesnėm
galėjo pakliūti ir .pakliūdavo i
J^J ^ ^ ivairiu k u o p u
^ pogrindžio leidiniai užduoda iš Kronikos būrelis pranešė apie vė
Iškiliausieji programos atlikė mintis, kad aiškiau parodytų die
moterims nepakeliamus sunku- siūlymus, kurie bus svarstomi eivijai *iaujų uždavinių, kuriems liausiąs aktualijas, prisiminti par
už apreiškimą ar teologijos moks
tizanai
bei
šiuolaikiniai
rezisten
jai
buvo fleitistas Petras Odinis ir višką
apreiškimą,
prasidėjusį lų aiškinimus.
mus. Organizavimo mintį kėlė ^ ^ ^ a i š k i a i m a t a i j Į ^ J
^ reikia būti tinkamai informuo
pianistė Ramint? Lampsatytė S prieš tūkstančius metų ir aiškiai
tuometines jaunos, bet gyvenimą p u .vadovėms, seimo organizato- tiems. Tam tikslui stovyiklon su- tai ir disidentai.
Bažnyčia yra ir sukurta ir Kris
Stovyklos
pirmomis
dienomis
Vak.
Vokietijos. Publika žavėjosi pasirodžiusį Jėzaus Kristaus gyve
svetac pažįstančios ideahstes mo- r ė m s > veikliosioms sąjungietėms
taus atsiųsta per apaštalus ir vys
Poulenc, Dvariono ir Montvilos nimu žmonijoj.
terys, kaip Uršulė Jokubauskar d a r linksti
nei iniciatyvos, nei
kupus mokyti ir vesti savo laike
meistriškai interpretuojamais kū
Tai buvo mokyklos, buvo moks ir savo aplinkoje geriausiais ir
tė^Daukandene Antanina Jakai- s u m a n u m 0 j n d energijos pratęsriniais. Atlikėjai yra profesiona Ias, kuris skatino vienus į šven
tytė, Agnietė Sutkaitytė, vėliau d SWQ egzistenciją ir, su „Motelai, todėl jų pasirodymas savi tumą, kitus į didesnį ir gilesnį aiškiausiais keliais į vis tikresnį
prie organizacijos prisidėjusi ir ^ ^ ^ ^ redaktore Dale Murveiklinių vienetų tarpe nelabai dieviškos tiesos pažinimą, trečius ir aiškesnį tiesos pažinimą ir tos
daug kuopų organizavime nusi- ray ^ 3 ^ Amerikos lietuvių
tiesos dvasioje gyvenimą. Krikš
tiko.
kilnino ir darė didvyriais, nesigai čioniškame moksle tikėjimas ir
pelniusi- Antanina Runavičiute- bendruomenėje būti kaip ir per
Nausėdiene. Tai pirmūnes, kūnų 5 5 . ^ m e t u s r e i k š m i n g a j o s d a .
Antrąją programos dalį atliko Įėjusiais net savo gyvybių auko- gyvenimas turi eiti kartu, nes ne
vardai Moterų sągungoje įrašyta j ^ j
gyvenamas tikėjimas pasidaro tik
Rasos Lūkoševičiūtės vadovauja
grindines
gatves.
Beveik
tūkstan
neišdildomai, nes jos kūrė išei
prietaru, o n e tikrąja dvasine gy
mas "Gintaro' ' ansamblis iš
vijos istorijos dalį
Tuose pasiūlimuose yra visoMontrealio. Donelaičio "Metų" tis lietuvių, susirinkę prie pa vybe. Štai, tokiam mokslui geriau
if
kių nuomonių, bet y* visos apitematika vienijo dainų, poezijos, minklo, sugiedojo Lietuvos him pasiekti Bažnyčia ir nurodo ge
Amerikos Lietuvių Katalikių • • daugelį metų veikusios orgariausius kelius ir būdus, kad
šokių, liaudies instrumentų mu ną ir "Marija, Marija".
Po iškilmių visi pabiro po pla mokslas ir tikėjimas taptų žmo
moterų sąjungos pirmasis rūpės- nizacijos pagrindinius tikslus
zikos pynę Vienetas, neseniai
tis buvo pagelbėti savo narėms — tautinėje, religinėje, socialinėje
persiorganizavęs, dvelkia jaurat- tųjį Londoną vakarieniauti, mies gaus gyvenimu.
vienos' kitoms būti .parama, kai ir kultūrinėje srityje. Redaktorė
Bažnyčia leidžia teisinga lais
višku entuziazmu, tačiau
dar to apžiūrėti, šiaip pasivaikščioti
iškyla reScalas, kai ištinka netai- net stato klausimą: „Išėjimas į
trūksta "šlifo", ypač tautinių šo po gražiuosius miesto parkus. Va ve mokyti ir tirti paslėptus daly
mė. Savišalpinis reikalas buvo pensiją ar naujas pasirinkimas?"
bet neleidžia skleisti Baž
kių atlikime. Geriausiai pasiro karop visi sugužėjo į Kensington kus",
Town salę šokiams.
vienas pagrindinių sąjungos tiks- Bet gi pati ir atsako, kad dar
nyčios ir krikščionybės vardu sa
dė "Gintaro" birbynininkai.
Sekmadienį vėl visi vežami iš vo privačias nuomones, kaip tie
lų, gelbstint ligoje ir išmokant yra darbų, kurie reikalingi darPo koncerto, visi rinkosi prie
stovyklos
į Londoną šv. Mišioms sas, tartum Kristaus apreikštas.
šeimai paramą mirties atveju, bo rankų, dar yra tikslų, kurių
savo kraštų vėliavų ir rikiavosi
Bet tai nebuvo tik vienintelis sie- reikia siekti, dar yra uždavinių,
eisenai į paminklą žuvusiems ka gerai žinomon Bromptono kop Krikščioniui mokytis, studijuoti,
kmas ir ne vienintelis užmojis, kuriuos reikia spręsti. Ir tai ne
riams netoli Parlamento rūmų. lyčiom. Tai vienas geriausių ita pažinti Dievo veikimą žmogaus
Sąjunga'tuojau įsitvirtino visa- dėl to, kad moterys, kaip dabar
Londono policija dešimčiai mi liško baroko stiliaus pavyzdžių, istorijoj yra pareiga, bet taip pat
me lietuviškam gyvenime savo įprasta skelbti, mėgintų kovoti Būrefis Jaunimo kongreso stovyklautojų Strawberry Hitt, Anglijoje, aptaria nučių sustabdė visą judėjimą, statytas 1884 m. H. Gribble. pareiga tikėjimą padaryti Kristaus
socialine, kukūrine, organizacine už vadinamą
„išsilaisvinimą", savo planus.
Nuotr. Romo Kyno vedantį į eisenos keliaujamas pa(Nukelta į 4 psL)
gyvenimo atspindžiu.
A. Dls.
veikla, įsijungdama net į tuos bet prisidėti prie savo tautos kotautos reikalus, kurie tik tam vos ir. prie jos garbės kėlimo.
pasiekėme Wuerzburg'ą. Cia vėl geležinkelio stotyje subrendusio amžiaus moterys. Man pareiškus
tikru metu iškildavo.
Jos net ryžtasi labiau propaguodidžiausia žmonių spūstis: vieni atvažiuoja, kiti apsilankymo tikslą, moterys išsirikiavo koridoriuje
PasisHrsčfusi kuopomis, vėliau ti arkiv. Jurgio Matulaičio švenišvažiuoja, pasitraukdami nuo artėjančio fronto ir ir į mano piršimąsi pas j a s apsigyventi, jos visos
ir apskritimis, sąjunga žvelgė į tumo bylos reikalą, plačiau reikšnuo aviacijos bombardavimų. Palikęs stotyje šeimą, trys sutartinai ir į šonus linguodamos, kaip kad
lietuvių ateivių gyvenimą plačiu tis kultūrinėj ir socialinėj srity,
išvykau j miestą viešbučio jieškoti. Atokiau nuo antys žygiuodamos, atsakinėjo: "Nein, nein! Nicht,
JONAS
MATONIS
akiračiu. Ji rūpinosi savo narė- nes ši sritis nuolat laukia atsigeležinkelio stoties pasisekė gauti pastogėje vieną nicht!" Kitoj vietoj gyvenantis 12 kambarių bute su
mis, bet rūpinosi ir visuotiniais naujinimo ir atnaujinimo. Tą pa*
mažą ir nekūrenamą kambarėlį, kuriame teko šeima tik iš 4-rių asmenų, neva profesorius, griežtai
Servijos reikalais, tautos laisve tį primena savo įžanginiame io- 10
gyventi ir šalti keletą parų, atšvenčiant ir Kalėdas. nesutiko įsileisti tokį "pulką" žmonių ir net kalbėti
ar valstybės atstatymu po pirmo- dyje ir dabartinė centro valdybos
Nepaliaunant jieškoti viešbučio su geresnėmis apie tai atsisakė. Tik bene penktoj vietoj,4-rių aukštų
Santykiaujant
su
žmonėmis
čia
teko
vartoti
tris
jo ikaro, kova prieš okupantą už pirmininkė Julia Mack, atviromis
laisvės grąžinimą, kai rusai ko- akimis žvelgdama į visus tuos kalbas: šeimoje lietuviškai, su vyriausybe ir su gyvenimo sąlygomis, ar kokio kambario pas namo pastogėje, nebaigtame įrengti bute namo
munistai išplėšė Lietuvos laisvę- reikalus, kurie gali ir turi Slefl- meistrais vokiškai, o su darbininkais rusiškai. Dėl gyventojus, vėl nušvito laimė, — užėjau miesto savininkas sutiko m u s visus apgyvendinti už g a n a
laisvo rusų kalbos vartojimo rusai mane laikė "savu pakraštyje nemažą patalpą seniau buvusiame aukštą nuomą ir tik su sąlyga, kad pabaigčiau tą
Moterų sąjunga dalyvavo ir te- ti seime,
bedalyvauja visuose sambūriuose,
Seimui tik reikia palinkėti sėk- žmogum" — rusu. Jie net dažnai man tai primindavo viešbutyje. Čia pasamdžiau du kambarėlius visai butą įrengti. Teko sutikti su savininko pastatytomis
kurie tik rūpinasi bendrąja lietu- mes ryžtis ne pensijai, bet nau- ir sakydavo, kad aš geriau rusiškai kalbąs, n e kad prieinama kaina. Apsigyvenę naujoje vietoje, sąlygomis ir tuojau su vyr. sūnumi iš lentgalių
Mat, turint galvoj rusų komandierių žemą turėjome vaikščioti į gana tolimą valgyklą valgyti. improvizavome lovas ir stalą su pora suolelių.
vių atėtviį, čia gimusių ir net joms narėms palikti aiškias gai- jie.
Tuomet Vokietijoje buvo tokia tvarka, kad
Dieną, naktį zujo virš miesto anglų lėktuvai.
jeuniausių kartų gyvenimu, rūpi- res ir nurodyti aiškius kelius. išmokslinimą ir jiems kalbant tarp savęs atskiromis
Palikti
ilgiau ir gyventi n e m a ž a m e mieste, kuomet
kiekvienas
žmogus
turėjo
kur
nors
dirbti.
Man
tarmėmis,
o
man
kalbant
jųjų
bendrine
literatūrine
naši h* savo ar savo tėvų kraš- Moterų sąjunga turi gyvuoti, nes
sąjungininkai
beveik kasnakt subombarduoja po
pasisekė
susisiekti
su
buvusiu
Valgio
b-vės
valdytoju
tarme,
jiems
ir
susidarė
įspūdis,
kad
jie
savos
kalbos
to laisve ir ateitimi. Ji niekada ji reikalinga, ir savo uždavinius
nedarė jokių nuolaidų priešui, turi vykdyti taip ištikimai, kaip nemoka, — kad aš geriau už juos kalbu, todėl aš K. Kleiva, kuris man parašė pažymėjimą, kad aš, vieną Vokietijos miestą, atrodė labai nesaugu ir net
kaip buvęs jo bendradarbis, turiu jam padėti Valgio rizikinga. Nuolatiniai gyventojai nerimo ir bėgo iš
kuris yra okupavęs Lietuvą, me- juos vykdė per prabėgusius 65- galiu būti tik rusas.
akc. b-vę likviduoti. Pagal tą pažymėjimą vokiečių Wuerzburgo. kas kur galėjo. Nusprendėme ir mes iš
Bebūnant
šioj
stovykloj
nuo
liepos
mėn.
kada nepri«dėy> net prie šio kraš- -rius metusto okupantui daromų nuolaidų,
•*
* pabaigos iki pusės gruodžio mėn., kasdien vis arbeitsamtas paskaitė man dirbančiu ir kito darbo miesto pasitraukti į kaimą. Į išnuomuotą butą jau
frontas artėjo. Pagaliau pasigirdo ir tolimi nedavė, bet žmona ir 16 metų sūnus turėjo eiti dirbti į nebesikėlėme. bet išvykau į aplinkinius kaimus
ieškoti kokios prieglaudos, — buto ar kambario, kur
griaustiniai.
Ilgiau
laukti
darėsi fabriką.
Bartoševskis taip pat yra ir vie artilerijos
PERSEKIOJA RAAYTOJA nas iš Lengijos disidentų "Skra pavojinga, — tad nuvykęs pas stovyklos viršininką
Gautieji du kambariai buvusiame viešbutyje apsigyvenę galėtume sulaukti karo pabaigos. Niekur
buvo pertoli nuo valgyklos ir žmonos bei sūnaus vokiečiai neįsileido be įsipareigojimo dirbti. Pagaliau
Kaip pranešė AFP agentūr* jojančio universiteto" steigėjų. pasakiau, kad man jau laikas su šeima pasitraukti į
desėtkų
klm. nuo Wuerzburgo —
darboviečių. Teko jieškoti buto, ar kambarių už kelių
vakarus.
Stovyklos
viršininkas
pareiškė,
kad
ir
jis
Lenkijos valdovai atsakė jam
iš Varšuvos. Lenkijos valdovai
Unterikkelsheime
du
ūkininkai sutiko įsileisti
patogesnių
ir
prieinama
kaina.
Šiuo
reikalu
taip galvoja; sutiko mane atleisti ir net leido
nesutiko išduoti vizos savo PEN vizą, nurodant į dekretą apie
pasinaudoti stovyklos sunkvežimiu nuvažiuoti į apsilankiau miesto valdyboj pas butų skyriaus perskeltą m a n o šeimą: aš su žmona ir keturmečiu
kulbo sekretoriui Vladislovui "teisės pažadėjus, pamišėlius ir Vienos geležinkelio stotį
viršininką, prašydamas jo pagelbos. Skyriaus Kaziuku apsigyvenau p a s stambų ūkininką —
Bartoševskiui važiuoti atosto asmenis, kurių veikla užsienyje
Vienoje jau buvo tikra panika. Žmonės per jėgą viršininko širdžiai suminkštinti ir įgyti didesnį jo miestelio burmistrą Gebhardą, o vyriausias sūnus
gų ir į atlaidus į Italiją. Bar- gali pakenkti Lenkijos gerai veržėsi į traukinį; teko panaudoti jėgą, suleidžiant palankumą, kaime, mainais, įsigijau apie porą kg. Arvydas su dvylikamečiu Julium pas burmistro
toševskis yra katalikų savsit- šlovei
savo šeimą į vagoną. Apie sėdimą vietą vagone lašinių ir juos jam įteikiau, kaip dovaną. Už tuos globotinę — gyvnašlę Schmitienę. Mudu su
PEN klubo sekretorius Bar irpagalvoti neteko. Vėl pasikartojo geležinkelio lašinius gavau iš jo keletą adresų, kur aš jo manymu, vyriausiu sūnumi įsipareigojome dirbti visus ūkio
raščio "Tygodnik Powszechry"
redaktorius, savaitraščio, kurio toševskis Stalino laikais išsė kelionės vargai, patirti 1915 m., traukiantis nuo karo galėčiau apsigyventi su šeima. Nuvykęs pas darbus už mūsų visų maistą ir pastogę žmona
bendradarbiu buvo ir kardino dėjo 7 metus kalėjime. 1956 m. į Rusijos gilumą, tik su tuo skirtumu, kad anuomet nurodytus butų savininkus, nei pas vieną negavau "savanoriškai" įsipareigojo padėti Gebhardienei
las Voitvla. ir kuria dabar pla-' jis buvo rehalibituotas. bet 1969 reikėjo trauktis į rytus, o dabar į vakarus.
sutikimo, nes, girdi, perdidelė šeima. Vienoj vietoj, šeimininkauti.
čiai aprašinėjo Ir garsino jj. I m. ir vėl pateko J nemalonę.
Suvargę dviejų
parų
kelionėje
pagaliau nurodytame 8-nių kamabarių bute gyveno tik trys
(Bus daugiau)

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI
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kos ir niekad nepailsti.
— Dr. Alfonsas ir Enna išau
gino ir išmokslino du sūnus: vy
riausias Tomas yra baigęs medi
cinos mokslus, jauniausias Vytas
prieš metus baigė universitetą ir
dirba pagal savo specialybe
— Valerija Masilionienė su ma
myte Veronika Jaškauskiene lie
pos mėnesį buvo išvykusios į Flo
ridą porai savaičių atostogų ir
ta pačia proga aplankė daytoniš-

darbSčioms sehnrninkėms už pa
gamintus lietuviškus valgius ir
gėrimus. Dalį lietuviškų skanu
mynų ir likutį Jarupniko T V
žmonės su malonumu išsivežė
namo. šią gegužinę pamatė tūks
suteikė Sutvirtinimo sakramentą tančiai apylinkės žiūrovų.
Sv. Kryžiaus parapijoje vaikučiam
VESTUVES
ir suaugusiems. Arkivyskupas yra
labai palankus lietuviams, daž
Daytono laikraščiai gražiai ap
nai savp pamoksluose ir kalbose rašė dr. Edmundo ir Aldonos
vartoja istorijas iš pavergtos Lie Druktenių jauniausiojo sūnaus
tuvos.
Po
apeigų jam buvo Edmundo ir Laurie vestuves, ku
įteiktas 2 pėdų aukščio koplyt rios įvyko Jennings LA dalyvau
stulpis, padarytas parapiečio Jono jant daug lietuvių svečių iš pla
Kviečio. Arkivyskupas buvo ma čiosios Amerikos. Vestuvės praėloniai nustebintas ir užtikrino, jo labai gražioje nuotaikoje. Abu
kad dovana ras geriausią vietą jo jaunieji yra baigę aukštuosius
namuose ir visada primins ken mokslus, Šiuo metu apsigyveno
čiančią Lietuvą.
Baton Rauge, La. Jaunojo tėvelis

DRAUGAS, Šeštadienis, 1979 m. rugpiūčio 4 d.

MOSU
Dayton, Ohio
VYČIŲ POPIETĖ

KOLONIJOSE

Vyčiai suorganizavo religinio
susikaupimo popietę balandžio
mėnesi, kurią pravedė kun. Thomas Fortkamp, Šv. Juozapo ligo
ninės kapelionas iš P L Wayne,
Ind. Gausiai žmonės dalyvavo su
sikaupimo valandėlėje
Kun. Ju,ozapas Dambrauskas,
MIC, buvo pakvestas praleisti sa
dr.
Edmundas Druktenis prieš
vaitgalį Daytone. Kalbėjo visose
TAUTYBIŲ S V E N T *
porą mėnesių turėjo sunkią bet
Mišiose apie arkivyskupą Jurgį
Tautybių
festivalis Daytone sėkmingą atviros širdies operaci
Matulaitį ir jo kelią į Šventųjų
garbę. Net ir nelietuviai parodė šiais metais praėjo labai sėkmin ją, kuria atliko grupė daktaru,
didelį susidomėjimą. Ir kitos lie gai, lietuviai taip pat gausiai da vadovaujant dr- Richard A. De*
tuviškos parapijos turėtų būti lyvavo. Parduota daug lietuviš wall. Dalyvavo sūnaus vestuvėse,
nai pasikviesti kun. Dambrauską, kų medžio drožinių, gintaro ir jaučiasi labai gerai ir jau pradė
kuris yra gerai susipažinęs su arki kitų lietuviškų gaminių. Rodė jo dirbti savo kabinete. Marij*.
vyskupo Jurgio Matulaičio gyve kaip dažyti margučius, kalėdinius Gudaitienė, nors po sunkaus kau
nimu, kuris tobulai vartoja lietu- į eglutės papuošalus ir t. t. Vaiši lo lūžio, irgi dalyvavo anūko ves
viu ir anglu kalbas. Vakare sve- j n o svečius lietuviškais skanėstais. tuvėse ir grįžo su geriausiais įs
S o dalyvavimas ir kalba pratur Buvo taip pat išstatytas Jurgio pūdžiais.
tino Vyčių kūrėjo Norkūne pa Mikalausko padarytas lietuviškas
MALONUS SVEČIAS
kryžius su sodeliu, kuris vėliau
minėjimą.
bus nugabentas Vyčių seiman ir
Apskrities kuopų vyčių atsto
Kun. Antanas Naujokas pralei
padovanotas stipendijų fonduivai aptarė savo organizacijos rei
do Daytone trejetą savaičių, pa
Kultūrinis komi-tas suorganizavo
kalus, po to vyko kegliavimo var
vaduodamas parapijos adminis
lietuvių dalyvavimą festivalyje.
žybos. Žaidėjai suvažiavo iš €
tratorių. Atostogom pasinaudo
miestų ir sucarė 19 komandųGEGUŽINE
damas, kun, Pranas Kūra, Spring
Pereinamąją taurę laimėjo CleveValley 111. parapijos klebonas pra
Kultūros komitetas, vadovauja
lando kuopa. Pavieniai daugiau
leido savaitgalį Daytone, kur pri
sia taškų surinko Ray Lucas iš mas Aldoaos Ryan su pagalba sidėjo prie Pavergtų Tautų sa
Detroito ir Joan Kavaliauskas iš ir eilė lietuvių organizacijų su vaitės minėjimo. Sekmadienį at
Daytono. Jauniausieji irgi gavo organizavo lietuvišką gegužinę. našavo šv. Mišnas ir pasakė tai
dovanas: Jonukas Strolia iš Chi- Stalai buvo papuošti lietuviškom dienai pritaikytą pamokslą.
cagos ir Rita Gečaitė iš Dayto staltiesėmis ir apkrauti lietuviš
T B C M P A I
no. Sekmadienį visų dalyvavi kais valgiais ir gėrimais. Cecili
mas šv. Mišiose ir bendras giedo ja akordeonu grojo lietuviškas
— Daytoniškiai Bučmiai Ste
jimas bažnyčioje padarė malonų melodijas ir visa tai buvo perduo ponas ir Idelfonsas su žmona bu
įspūdį. Vargonais pritarė S t Buč ta per TV. Truko apie pusvalan vo išvykę į Clevelandą į giminai
dį. Tai pirmas atsitikimas Day
inys.
čio Bučmio, Gedimino ir Vidos
tono
lietuvių istorijoje Geguži
LANKĖSI ARKIVYSKUPAS
nė vyk/> ant parapijos pievutės.
Arkivyskupas Nicholas Elho Didelė padėka organizatoriams,

p&!>f nittfTA s

Dr. Kęstutis J. Valiūnas, buvęs VLIKo pirmimukas, buvo plėšikų jo na
muose žiauriai užpultas, sumuštas ir suspardytas. Liepos 7-122 d. gulėjo
ligoninėje. Cia matome jį, tik ką išėjusį iš ligoninės, kartu su savo žmona
Li savo namų terasoje, New Rochelte, N. Y. {Platesnį įvykio aprašymą žr.
"Draugo" liepos 24 d. numeryje, 1 psL).

Augulytės vestuves. Aktyviai ten
dalyvavo, parsivežė gražiausius
prisirninrnus.
— Lietuvių Religinės r alpos
metinis vajus pradėtas Daytone
liepos mėn. 22 d. Daytoniškiai
dosniai ir jautriai atsiliepė. Baž
nyčioje ir paštu jau surinkta virš
500 dolerių. -

Pas jį atvažiuoja karts nuo karto
operuotis net iš Detroito, Clevelando, Daytono ir g kitur. Dr.
Alfa yra žinomas kaip geras golfiKELIAS Į BALFK) GEGUŽINĘ. 94 greitkeliu išvažrootf 4 9
ninkas, plaukikas, bėgikas, dažnai
atbėga net ligoninėn apžvelgti sa keliu į 20 kelią. Sekite ženklus, čia spausdinamas padidintas
vo pacientų. Linkime ir toliau stip š 94 greitkelio išvažiavimo žemėlapis.
rios sveikatos, sėkmingos prakti-
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— Daytono kaimynystėje, Sid
1
MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA
|
ney, Orio VVilson Memorial per
1
PATARNAVIMĄ Ir GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS
|
daugelį metų sėkmingai darbuo
jasi ir chirurgų štabui vadovau
•
ja dr. Alfa Kisielius. Jis yra įsi
Radijo Valanda jau 38 metus tar
gijęs didelį pasitikėjimą plačioje nauja S e w Jersey, New York ir Conapylinkėje, ypač ligonių tarpe- necticut lietuviams !

Lietuvos atsiminimai

Kas
piet
1330
vak.

K»1»?!imc taip pat klausytis Lietu
viškų kultūrintų valandų anglų kalba
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 89.6 meg
FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro.
(Vadovauja prof. J. Stukas)

iiiimimimiiiiiiiimmiMiiimimimiiiii
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JUOZAS VENCKAL'SKAS
Atliekame vigus namų taisymo
darbus.
TELEF. — 582-7606
llimilllllllltllilllllllllllilllllllllllllllllllll

ankstyvesnisisiais metais, taip
ir pernai sis vakaras turėjo di
delį pasisekimą. Salė buvo per
pildytą vyresniųjų bei jaunimo.
Buvo atvykusių ir i i tolimesnių
vietovių.
Sic vakaro tikslas — dvejo
pas: pirma, atkreipti dėmesį į
jaunųjų kūrėjus bei įvertinti jų
paMangas lietuvių spaudos dar
be ir, antra, subūrus plačią
Cbicagos ir apylinkių ateitinin
kų seimą, paremti "Ateities"
iuroalą, kuris yra ne tik ateiti

Pereitais metais vakarą ruo
š ė Cbicagos sendraugių ateiti
ninkų skyriaus valdyba, vado
vaujama M. šijkaičio.
"Atei
ties" leidėjų vardu Ateitininkų
Federacijos vadui dr. P. Kisie- i
liui paprašius, Cbicagos sen- Į
draugių vaidyba su pirm. M. Šil-,
kaičių ir vicepirm. J. Baužiu vėl Į
sutiko šį ruošos darbą atlikti.
Kaip ir ankstyvesniais me- \
tais, taip ir šiemet tikimasi gaus a u s ateitinjnkiftkos visuomenės i
atsilankymo į šį vakarą.

i

P A S K U T I N E KELIONE I L I E T U V A 1 9 7 9 M .
(Audiencija su Popiežium loou Pauliu II. Šią grupę ypatingai paminės Šv. Tėvas.
Audiencijai tarpininkauja lietuvių Kolegija Romoje. Nakvyne Romoje Lietuvių Viloj)
306

Rugsflo 19

Rugsėjo 28

Miestai/ Naktys

Pilna kaina. įskaitant
skridimą U N. Yorko

Vilnius 5, Maskva 2, Helsinki 1

PASKUTINE REZERVACIJOMS DIENA (KELIONEI NB. 805) YRA BUOPICCK) 15-TA.
Kaina vienam asmeniui, dviese kambary Pridekite 3 doL JAV "Departure Tax". Keliones vadovas vyks
kartu su nummum 30 asmenj grupe.
KIMIU
Rezervacrjoms / Informacijai kreiptis:
UNION TOCRS, INO.

$ r**t mh Street

S4S

SC40M>i#AVMM

___

Adresas, Miestas, Zip
Tel. (Dažyaftkite Area Gode)

I
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1979 m. CHRYSLER kaina nuo $4,950.00
Naujas 1979 m. Prymoutn ARROW — labai ekonomlikas ir labai
pigus, 4 clHnderiai, su galionu 39 mylias
=
S
E
S
s,
=

Patikrinkite kainas pas kitas pardavėjus ir grjžldta pas i
įsitikinsite, kad pas mus mažiausios kainos.
Turime Jaunuoliams masina; Cadillac, Buick, Pootlae, OMsmobile ir kitų, TAIPGI IMPORTUOTŲ, {VAIRIU KAINŲ,
dant nuo $100.00. MOsų dirbtuvėse prityrė mechanikai pataisys
karoseri}a (body), sparnus (fenders) b* sureguliuos motorą.

Į BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer V11515
= Seniausias automobilių pardavėjai Chkagoje, gerbiamas viri 99 ra.
§
PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW
rillilllililllllllllllllllllillillllllililillilililliillillillllillllliilllllllllilllllllilllillliufl

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų regulisvimas ir balansavimą*. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE TTRES.
VVbeel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and fDters.

AfffiiVfS

'**h{j&>
Ne York, N . T. 10016
Te!. (212) 679-7878
REIKALINGI PAAALIECIAI AGENTAI (Daliną Laiką) JAV-se
Jerry ZaborowskL Kelionių vedėjas IR KANADOJE PADĖTI MUMS ORGANIZUOTI KELIONES
.
. Prašau srosti smulkias informacijas.
Taip, interesuojuosi kelione, kuri išvyksta
Vardas

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA IR EKONOMIŠKA
SUSISIEKIMO PRIEMONE.

REMODELING

JAY DRUGS V A I S T I N E

Išvyksta i5 Grjžta \ New Yorką
New Yorko

£
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langą, teko pamatyti Harrods —
tur būt, garsiausią ir brangiausią ^imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHKMiiinmiinnBiiiiiniimuiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiitMiiiiiK
universalinę parduotuvę, Hyde
parką, Picadilly Circus, TrafalLAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
į
gar Sąuare, Sv. Povilo katedrą,
< ^ >
Pardavimas h* Taisymas
=
Tower of London, Westminster
2646 W. 69tb Street — Tel. BE 7-1941 \
abatiją, Buchingham pilį ir dau
gelį kitų vietų. Taipgi pravažia ^iiiHiiiiininiivMiiiiiiiiniiMiiniiuiuuiiiititiiniiiMMiiitiiHiiiiiinititiiiiiiniiiiKik
vome Woolgate House, kurio prie
kyje yra lietuvio Antano Brazdžio
skulptūra, laimėjusi svarbią pre
miją. Pravažiavus laikraščių pra
monės centrą, sužinojome apie
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629
spaustuvininką John Lettou (Joh
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
ne Lithuanian arba Joną Lietu
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
vį). Jis atsidarė spaustuvę netru
kus po to, kai William Caxton
Atdara šiokiadieniais nuo i *aL ryto 0d 10 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
įvedė spausdinimą Anglijoje. Ma
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
žai apie jį yna žinoma, išskyrus,
kad jis buvo laikomas įžymiu sa
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
vo amato specialistu.

Kelion* Nr

I

šeštadienį nuo * lkl 5 vai. po
iš WEVD Stoties New York p
k U.. AM ir nuo 7 Iki 8 v i i
97.9 meg. FM.

A. T V E R A 3

ninkų organizacijos, bet ir mū
sų išeivių visuomenės krikščioat-ką krikščioniškąją dvasią ir
niškų-tautinių idėjų švyturys.
panorės įsijungti į trečiąją są
Kun. dr. Juozas Prunskis jau
jungą, kai ateis tam laikas.
Lina* Sidrys, MJ>. yra pažadėjęs 1000 dolerių jau
nimo premijoms. Kylant kai
" ATEITIES" VAKARAS UŽ noms ir gerėjant žurnalui, su
DVIEJŲ MĖNESIŲ
sidaro vis daugiau išlaidų, ša
Pirmasis ateitininkų dides lia atsilankymo, ateitininkai —
nis parengimas įvyks spalio ! pavieniai ir organizuotais viene13 dieną, Jaunimo centre — j tais — prašomi paremti ir auka
tai tradicinis "Ateities" vakaras įi (pavieniams asmenims aukojant
su premijų įteikimu jaunimo Ateitininkų Federacijai galima
konkurso laimėtojams. Kaip ir- nusirašyti nuo mokesčių).

Z£MEL&P!5

KELir\<b

Vakare —'literatūros vakaras
stovykloje. Savo kūrybą skaitė
j Oratorija yra prabangioje miesto
Icchokas Meras iš Izraelio, Vla
j dalyje, tad čia dažnai vyksta kadas Šlaitas iš Anglijos ir Kazys
į talikų aristokratų šeimų vestu
Bradūnas iš JAV.
vinės apeigos. Mišias atnašavo
Nors rytojaus dieną visi turi
j Europos lietuvių vyskupas Anta
nas Deksnys, koncelebravo kun. grįžti prie įprastinės tvarkos, sto
A. Saulaitis, K Bučmys ir V. Šar vyklautojai nelabai noriai trau
ka. Prieš tai trumpą vargonų re kėsi nuo dainos ir šokio. Liko tik
čitalį atliko Vytenis Vasyliūnas.
trys stovyklavimo dienos, tad rei
Tiems, kuriems dar neteko Lon
kia išnaudoti kiekvieną progą pa
dono apžiūrėti, suorganizuota
ekskursija autobusais. Kad ir per bendrauti, pasilinksminti.

(Atkelta i i 2 psL)

!5V*7l£AMMO

'jį jjn^vįĮMA> *-* & H -

(Atkelta i i 3 psl.)
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Dauguma, kuri nesusijungia į vienybę, yra chaosas; vie
nybė, kuri nėra priklausoma
nuo daugumos, yra beprotybė.

JOKiVMO
r SOOYr.-v

RŪPESTIS, LIETUVA...

jese!* S. M. Josephine (Bukšarte) su dMesta atsidėjimu tvarko Lietuvių kamberj kuria yra įruoštas lietuvių pranciškiečių vienuolyne, Pittsburghe. Jame
sutelkta nemaža lietuvių liaudies meno dalykų — drožinių, audinių, rankdar
bių o ta^> pat k-ygų

kius, kurie Jau baigia įsikurti nuo
latiniam
gyvenimui Floridoje
Grįžo su geriausiais įspūdžiais ir
gera nuotaika.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 VVest S9fh Strtet

Tel. GA 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 v a i vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL p o p i e t

BsssV

D R A U G A S , SeStadknis, 19T9 m. rugpttčte 4 d.
m u didmiestis. Tramvajai, trolei Agora, Tezėjo šventykla, statyta Kaligula. Periklio valdymo laiko
busai vaikščioja labai diažnai ir 449 pr. Kr. Nuvalyta Areopagos tarpyje šalia skulptūros labiau
tiksliai visomis centrinėmis mies — Marso kalva, nuo kurios šv. siai išaugo ir išsivystė literatū
Sruo metu Graikijos vyriausy polio šventyklas taip, kaip jos
J. VIZBARAS - SŪDUVAS
to gatvėmis. Daug
nebrangių Paulius, atvykęs į Atėnus, pradė ra, drama, poezija ir filosofija bes yra fau parengtas pilnas Pe atrodė prieš pustrečio tūkstančio
taksių. Mieste labai gyvas judė jo atėniečiams skelbti krikščio Jų palikimu iki mūsų dienų re
metų.
Birželio 24 <L, sekmadienio vė šis, kurios ir šiandieną sudaro pa
riklio laikmečio Atėnų Akropolio
jimas privačiais, mažais (Fiat) nybę 51 metai po Kristaus. Res miasi Vakarų kultūra
Mūsų ekskursija — 2 5 žmonėv
lyvą popietę, amerikiečių T W A grindą Vakarų mokslo sistemoje.
restauracijos
planas.
Reikia
tikė
formos automobiliais, nors gazo tauruojama Akropolio po atviru
Po krikščionybės įvedimo Ro
su anglų kalbos vadovu Akropo
oro 707 keleivinis lėktuvas, pa Kiekvienas apsišvietęs pasaulio
lino kaina 2.70 dol. už galioną. dangum buvęs viešas teatras mas imperijoje Akropolio šven tis, kad ateityje, remiant pasau lio paminklus lankė birželio 25
kilęs 4$^Romos Fumicino aerodro žmogus žino didžiųjų Helados
kuriame
posėdžiaudavo tyklos buvo paverstos krikščionių liniams meno magnatams pini diena.
Graikijos 7 milijpnų gyventojų Pnyx,
mo, nusileido Atėnuose. K šiau mąstytojų Sokrato, Sofoklio, Pla
demokratiškai išrinktas bažnyčiomis. Daug jų architektū gais, turistai galės matyti Akro
valstybei be didelių gamtos tur miesto
(Boa daugiau)
rės gelsvų Hymeto ir baltų, kaip tono, Aristotelio ir Aristofano ne
tų išlaikyti tokią didelę ir pra seimelis, kur kalbėdavo į atėnie ros puošmenų buvo pervežta į
sniegas, Pentelikono marmure kai mirtingus vardus. Jos genialių ar
bangią sostinę, atrodytų, didelė čius Aristidas, Temistoklis, Perik- Konstantinopolį, išgrobstyta už
nų -virtinės iš vakaru puslankiu chitektų — skulptorių Fidėjo, P/>
našta. Tačiau, imant dėmesin iš lis, filosofai — Sokratas, Platonas, kariautojų, nukentėjo nuo vėles
supo modernaus gyvenimo pul likleto ir jų mokyklos mokinių
Aleksandras nių žemės drebėjimų, Kryžiaus ka
viso pasaulio 4 milijonus turistų, Aristotelis. Iš čia
su siaučiantį didmiesti, nusitiesu meno darbai, prieš
pustrečio
kurie aplanko kasmet Graikijos is Makedonietis paskelbė karą Per rų. Galutinai Akropolio šventyk
si mėlynos iPalerono įlankos link. tūkstančio metų iškalti baltaja
torines vietas, valstybė turi dide sijai.
los buvo sunaikintos X V a. Grai
me Pentelikono ir spalvotame
Kiekvienas kampelis čia suriš kiją okupavus turkams- Turkai
lį pelną, o palikta užsienio va
i Jonijos jūrą besileidžiančios va
Korinto marmure, neturi sau ly
liuta padeda išspręsti ekonomines tas su istoriniais įvykiais ir žy Akropolio kalną pavertė tvirto
karo saulės spindulių pluoštai,
to remodei, repair. paint & decorate ybur home apartment or
gių ir puošia garsiųjų pasaulio
miais žmonėmis. Juos visus ap ve, Partenono šventyklą a m u n i 
problemas.
reflektuodami į nuogas kalnų vir
business. The firrm listed below can help you solve any problem.
muziejų sales.
Ir šiandien Atėnuose vykdoma rašyti reikėtų ištisos knygos. Ak cijos ir parako sandėliu. Veneci
šūnes, aukso spalvomis puošė di
you can rely on their expertise, using only the finest materials. Ali
dingą ir nepamirštamą Atėnų
Po trumpos apžvalgos toliau sa nauja statyba, restauruojami se ropolis — šventa Atėnų kalva — jos respublikos karo metu s u tur
work is guaranteed, with prices that are reasonabie. Cal! today or
Akropolio paminklų panoramą.
vo kelionės įspūdžius pasakosiu novės kultūros paminklai. Staty buvo visiškai sugriautas persų kais Venecijos artilerijos sviedi
save this handy guide for future reference.
Graikija — Vakarų kultūros ir chronologine tvarka, pažymėda- boje dominuojanti medžiaga yra 494 metais pr. Kr. per trumpą nys apgulimo metu pataikė į Par
UPHOLSTERINGI
civiliaacijos lopšys — savo geo- mas lankytos vietovės charakte- marmuras, kurio čia yra kalnai- jų invaziją į Graikiją. Visų to tenono stogą .Po milžiniSko spro CHICAGO
AIR C A R E H E A T I N G
&
SHOE
jėgoms gimo ir ugnies iš šventyklos li
grafine padėtimi su daugybe sa II. įjos istorinius bruožus ir esa Iš jo statomi namai, apartmen- meto graikų sujungtos
& COOLJNG
REMODELING SERVICE.
lų, giliai įsiterpusi į Viduržemio mus ar atkastus meno pamink tai, grindžiamos gatvės, laiptai ir 480 metais, sumušus persų laivy ko tik apdaužytų kolonų eilės,
7 1 0 9 W. ARCHER AVE.
4906 W. M A D I S O N ST.
jūrą, stovi kryžkelėje Azijos, Af lus.
net modernių viešbučių įrengime ną prie Salamino salos ir persų kurias šiuo metu mes matome.
CHICAGO, ILL. 6 0 6 3 8
C H I C A G O , ILL. 6 0 6 4 4
CLKAN & CHECK FL'RNACE & BOILER
rikos ir Europos didžiųjų preky
visur vietoj plastikos naudojamas pėstiją prie Platėjos, buvo paša
Atėnai
FOR S 15.00
261-6979
bos ir susisiekimo kelių. T o pa
spalvotas marmuras, nors matyti lintas azijatiškų persų veržima liimiiiiiniiiiiimniiHiimiHiinuimiHiiii
586-6100
sis į Europą, išlaisvinta Graikija.
sėkoje amžių eigoje per Graikiją
Šiandieninės Graikijos valsty ir cemento blokų statybos.
ANDREVV'S UPHOLSTERY
ritosi visi didieji žmonijos isto bės sostinė su dviem milijonais
Mieste yra gražių rūmų, muzie Atėnai su savo geriausiu laivy
2555 N. CLARK ST.
STATYBOS
DARBAI
rijos įvykiai ir naikino garsiųjų gyventojų, moderniai perplanuo jų, parkų, neminint čia istorinių nu vadovavo Atikos miestų sąjun Namų pataisymai — Priestatai*
ENVIRONMENTAL
CHICAGO, ILL. 60614
pasaulio užkariautojų kardas.
ti prieš 1150 metų, graikams at paminklų triumfo arkų, apie ku gai. Šiuo laikotarpiu, Perikliui vai
477-8668
Nauja statyba
CONDITIOMNG CORP.
Nežiūrint patirtų naikinimų, gavus nepriklausomybę iš oma- riuos kalbėsiu vėliau, karaliaus dant, buvo naujai atstatytas per Apdraustas ir sąžiningas darbas.
ALL WORK GUARANTEED.
537-6000
antikinė Helada — Graikija su nų-turkų imperijos, kuri Graikiją rūmai, 80,000 vietų restauruotas sų sugriautas Akropolis. Jo šven
PETRAS GRIGALIŪNAS
HEATING & AIR CONDITIOMNG
SERVICE A INSTALLATION.
WALLPAPERING
TEUEF. — 9251518
kūrė ir tobulai
išvystė
visas valdė beveik 400 metų. Šiandie olimpinis stadionas, visas iš bal tyklų ir viešų pastatų planus pa
ALL M AKĖS — ALL MODELS
DECORATING BY CHARLES
mums žinomas dailiosios raštijos, niniai Atėnai yra moderniškas, to marmuro. Tautinis Archeolo rengė ir vadovavo žymiausi visų llillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllliuilllll
YOUR WALL PAPER OR MINE
filosofijos ir vaizdinio meno rū- labai žvarus, su puikiu susisieki- ginis muziejus, kuriame išdėsty laikų pasaulio masto architektai
SHOP IN YOUR HOME AT
ti daugiausia visi surasti antiki — skulptoriai: Fidėjus, RalikraDISCOUNT PRICES.
CARTER CONSTRLCTION
ALSO PAINTING: INT. & EXT.
nės Atikos kultūros paminklai. tas, Dcintas ir jų mokiniai.
193-1311
GENERAL CONTRACTOR
_
Gražiausias pastatas buvo Atė
Bizantinis muziejus, Tautinės
DE LA ROSA UPHOLSTERY
CompleU- h o m e remodeling
operos rūmai, daug iš Ilažiaus nų globėjos deivės Atėnės šven
4502 S. KEDZIE AVE.
702 W. 35ih ST.
bizantinio stiliaus bažnyčių, pa tovė — Partenonas. Jos viduryje
• i
CHICAGO, ILL. 60632
CHICAGO. ILLINOIS.60630
statų. Mieste virš visų pastatų iš stovėjo Fidėjaus iš balto marmu
376-3158
376-1386
kilusios trys dominuojančios kal ro, dramblio kaulo ir aukso iš
AUGUST SALE 15% OFF.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
FREE DELIVERY & ESTIMATE.
vos: siaurės rytų pakrašty Luca- kalta Atėnės statula. Vėliau kal
BR1DGEPORT
IR MĖGĖJAMS
bettus kalva, į kurią pakilus fu ne šventyklas statė ir puošė Ma
HARDWARE & PAINT STORE
YOUR PERSONAL
nikulierių, po kojų atsiskleidžia žosios Azijos kai kurie karaliai ir
3214 South Halsted St.
UPHOLSTERER
Romos
imperatoriai:
Augustas,
Chitago, I L L 60608
nuostabi miesto panorama su mė
7909
S.
MARYLAND
AVE.
Screens & windows repaired.
lyna RiaJeron įlanka, kuri yra
Daug sutaupyaMe, pirkdami Oa
225-4667
CHICAGO, ILL. 60619
rik 6 km nuo miesto centro. Pi994-9289
jų
reikmenis.
Pasinaudokite
pa
lopappou kalva su ant jos esan
REGAL CARPET
togiu planu atidedant pasirink
čiu po atviru dangum teatru,
CORRECT GENERAL
& UPHOLSTERY
pasižymėjusiu savo Šviesos dainų
tus reikmenis ypatingai progai.
CONTRACTORS
STEAM CLEANING
3110 BELMONT AVE.
festivaliais su graikų tautiniais
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
ALI. Fl RNITl RE MOVED AT NO COST
CHICAGO, ILL. 60616
šokiais. Siaurės vakarų miesto da
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
CARPENTRY—ALUMINUM SIDING
STEAM T R K K MOl NTED
(Town of Lake)
lyje iškilusi plati Akropolio kal
ROOFING—CEMENT WORK
LOW RATES
k kecvktad. vakarais iki 9 vai.
EVERYTHING IN HOME REMODELING
ba, apvesta storomis mūrų sieno Dažo namus i i lanko ir i i vi
665-8415
620-1860
583-1800
mis, ant kurios stovi antikinių daus. Darbas garantuotas.
ACADEMY BUILDERS
Pavergtų tautų minėjime Chtcagoje. II kcrirėa:buvęs Tartaro kais. H. H. Atėnų Partenono ir kitų šventyk
REMODELING SPECIALISTS
O'Young, gen. ims. J. Daužvardienė, ukrainiečių moterų veikėja U. Cele- lų liekanos. Akropolio pietiniame
CONCRETE WORK
FREE ESTIMATES—
Skambinti 927-9107
wych, kon. J. Prunskis ir Pavergtų tautų komiteto pirm. V. ViksnmS
šlaite dar gerai išsilaikęs, dali
ALL TYPES — ANY SIZE
BANK FINANCING AVAILABLE
Nuoti. J. Martino nai restautuotas atviras Dionizo
8144 SOUTH KEDZIE'AVE.
FREK E S T I MATĖS
CHICAGO, ILL. 60652
teatras, kuriame IV a. prieš 'JCr.
CALL AL — 469-1275
925-1220
buvo vaidinamos ir dabar pasau
FULLY LICENSED & INSURED.
ly garsios Eschilo, Sofoklio ir Euripido dramos. Akropolis yra an
PAINT BUCKET STORES
N O DMMMNO
J.L.J. VVALL VVASHING
6097 S. ARCHER AVE.
tikinių Atėnų miesto pradžia.
inp ovoesi ano " T S J
ĮJnĮSSJSSji in ChtoogolondCHICAGO, ILL. 60638
& RUG CLEANING.
Šiandien čia vykdomi intensy
PATARIAMA SIŲSTI TIK TAI KAS PASKUTINIU LAIKU
ELLIOT
& PITTSBURG PAINTS
FREE ESTIMATE
vūs archeologiniai kasinėjimai,
COMPLETE LINE OF WALLLTSTUVOJE PAGEIDAUJAMA IR YRA NAUDINGA.
ASK FOR JOE—957-3686
i•
atidengia
vis
naujas senovės
COVERINGS
EXPERT
WORK—RESIDENTIAL
proce**-pump«d
SIUNTINYS NO. 2. 1979.
STEAM-X-MACHINES
šventyklų liekanas. 'Pilnai atkasta
COMMERCIAL.
"/•f"
Labai gera vyriSkal eilutei vilnoni angliSca medžiaga — 3 m.; vil
tSTlMArtS
SENIOR CITIZENS DISCOUNT.
noni angliSka medžiaga moteriškai eilutei — 3 m.; vilnonė medžiaga
JET-DRI VVATERPR00FING SERVICE
CABINET RENOVATING
suknelei, arba vakarinei suknelei medžiaga (medžiagos gali būti įvirtų
COHCERNED
INC.
spalvų); Vyriški išeiginiai marškiniai; Vyriškos arba moteriškos firmos
SERVICE
Local aad lomg distaace movutg.
Levi arba Wrangler jeans (tik tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trum
4805
N. Pulaski Road
SPARROVV CONCRETE
The Company that Ii ves up to its
pas telescopic lietsargis, vyriškas arba moteriškas.
Chicago,
ILL. 60630
T
/AUKEC.AN
name. 24 hour moving and service.
JOL!E
KASKAKEE
PORCHES, PATIOS, DRIVES, Good Cabinets Deserve Second Chance.
Sio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $273.00
"?"• 3030
932- 3 7 ' 7
VVALKS
TeL 97S-S61S aad 973-3698
Your Cabinets Refmished VVrth
f »J siuntini dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos
Formica
FOUNDATION LEAKS REPAIRED
dar galima dadeti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio arba ką nors iš
Kitchen Cabinets—Refinished.
759-3105, DAYS—
267-2942
žemiau išvardintų naudingesnių dalyku;
767-7169 AFT. 6 P.M.
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kamienus, tikros
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas
$242.00.
HI-LINE KITCHEN MART
LAVVNDALE VVINDOVV SHADE,
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .
. * .
94.00.
6655 W. 99TH ST.
INC.
Chicago Ridge. Kl. 60415
44.00.
Jfeatu, Wrangler arba Levi Streus*
5736
So.
Pulaski Road
3 Blocks W « t of Ridgeland Ave.
Chicago, III. 60629
37.00.
Vyriftas art» moteriškas megztinis
423-0460
20% Off on Custotn Shades,
Cotnplete Kitchcn Remodcling
3.30.
VyrHkos aite moterUkos nailonines kojines .
Woven VVoods. Louver Drapes.
Sun-Filter Shades & Shutters
Tights (kojinė* — kelnaites)
4.40.
Sale Ends Aug. 24, 1979.
VISOMS KELIONĖMS IŠKAITOMA:
13.00
Vilnone geista skareli arba nailono didele skarele
WEST POINT
loanna VVesterns
Išvykimas iš Bostono ir New Yorko via Luft
15.00.
Geresni marškiniai
. . . .
UPHOLSTERY CO.
hansa, Nortbwest Orient ir SAS
Vyriški arba moteriški bateliai
39.00.
VVEBER MORAN
2 3 5 7 N . C A L I F O R N I A AVE.
Vienos
dienos
ekskursija
i
Kauną,
pusė
dienos
Puiki suknelei medžiaga
30.00
C H I C A G O . ILL. 6 0 6 4 7
UPHOLSTERY
Trakuose
539-1850
•1.00
Vilnone eilutei medžiaga, vyrams arba moterims
3752 S. KEDZIE AVE.
Įžymybių apžiūrėjimo kelionės
IUPHOLSTERY
&
PLASTIC
C H I C A G O , ILL 60630
88.00
Geresne vilnone medžiaga eilutei
COVERS.
C U S T O M UPHOLSTERY
Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna
. Crimplene medžiaga suknelei
a •
22.00
247-3252
vimai
Kartu su rūbais galima siųsti Sie maisto produktai: v2 sv. arbatos
IS kitų miestų galima jungtis su papildomu mo
— $4.40; Vi sv. nescaf&s — $6.60; 1 sv. pupelių kavoe — $7.50; 1 sv.
DURACKA'S
t DIENOS — LIETUVOJE & RUSIJOJE:
kesčiu
l
MONT-CLARE FENCE
šokoladinių saldainių — $7.50; l A sv. razinkų — $2.60; 40 cigarečių
FURNITURE SHOP
5 naktys Viniųje, 2 Maskvoje
ALL TYPES OF FENCES
5 1 4 5 S. ARCHER AVE.
RugS. 30 - 28 d.
$849.00
BOsmL Fla,
- - Įvairus kalkuliatoriai, steteskopai ir kraujo spaudimui matuoti in
C H I C A G O , ILL. 60632
FRKE ESTIM4TES
Rttgs.
71
SpsL
5
d.
$849.00
(305) — M6-T76*
strumentai siunčiami pagal susitarimą.
284-9889
625-9*90
CUSTOM
REUPHOLSTERING
, .
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $34.00 persiuntimui.
^»oncestor,
11 DIENŲ LIETUVOJE * LENKIJOJE:
B. ST&IIMB
(«17) —
sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje
AMR CONSTRl CTK)!S
' palikimus j Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui bodu.
ROOFING, PORCHES ALUM.
$849.00
Rūgs. 6 — 16 d.
Sutvarkome dokumentas norintiems lssfkvfeatt
PATIOS. DRIVES. FOINDATION
. Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad mes siuntinius tuojau
$779.00
Spal. 11 - 21 d.
SIDING
gimines ii LJetavos arba norintiems Bfsssį laiką
išsiunčiame vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiunčiame tik pasiun
FREE ESTIMATES
CARPENTER JOBS
pabūti Lietuvoje.
12 DIENŲ - LIETUVOJE * LENKIJOJE:
tus siuntinius, kurios galima apmokėti paprastu čekiu.
45T.H91 OR 4..7-1299
TUCKPOrSTING
5 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje
Dėl daugiau mfonnacife Ir
RECREATION ROOMS
Rugp 9 — 20 d.
1959.00
489-5100 OR 489-5101
DRAPERIES
CISTOM
M ADE
ROOFTNG
FOR FREE ESTIMATE CALL:
B A E CONSTRICTION CO.
MARILYN TĘSK Y
E. K. LAI KAITIS

PER GRAIKIJA IR JOS ISTORIKES VIETAS

Now is the time

CARPENTRY

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

LIETUVIS
DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St.

STASYS ŠAKINIS

3314 West 63rd Street
TeL — PRospect 6-8998

BASEHENT SEEPA6E

SIUNTINIAI | LIETUVA -

I

CJJ

Main Office 620-1666

1979 M. KELIONES Į LIETUVĄ,
RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA

BALTIC
TOURS

Kuo devynių iki dvylika dienų

£- $$.$•.

BALTIC STORES LTD.

(Z. & Y. Jurai)
H London Uit, •mlty.-.M, MI 4HB, EngUnd
Ttl. 01 460 2M2

"n * t ttmS

BALTIC

TOURS

8 Whhe Oak Road
'
' Ncwton, Ma. 02168
Tel (617) —969-1190

9M-93H

SS2-16I2

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. rugpiūcao 4 d.

CLASSIFIED
B E AL

E S T A T E

NAPERVILLE, ILLINOIS
919 £dgewater

B E A L

GUIDE

E S T A T E

BEVERLY SHORES — WELLS ST

Naujas mūr. namas. 3 miegami, didelis
salionas
(14 x 24X valgomasis, virtu
Lovely luxury home overlooking Du
vė,
2
balkonai,
2 prausyklos, židinys.
Page river. Newly decorated and
1
akro
sklypas.
$85,000.
carpeted. Ready for your touch. 90 x
155 ft. wooded lot 3 bedrooms, 2
219 — 872-2578
baths, den, family room. Central air
conditioning — Apnlaire. Charming
neighbors. Very close to shopping and
hospital. % mile to Burlington RR.
$119,000.00. Call 323-0242
Kam mokėti nuomą? — Geriau rinkite!
Gyvenkite puikiame liuksusiniame 4
Atdara apžiūrėjimui sekmad.
butų
po 2 miegamus name gražiajame
rugp. 5 d. nuo 12 iki 4 popiet
La Grange priemiestyje. Apačioj gra
3135 W. 71 STREET
žus poilsio kamb. su židiniu. Vieta pa
Senas Kudirka Argentinoje, Merisso mieste, lanko kun. J.Margio vedamą parapijos mokyldą. Iš k.: dvi mokytojos,
PAJAMŲ NUOSAVYBE —
statyti 8 automobilius. Dėl daugiau inS. Kudirka, kun. J. Margis, Julius Mičiūdas.
Nuotr. Romo Kasparo
formacijų prašome kreiptis telefonu j
MARQUETTE PARKE

Pajamų Gamintojas

FACTORY MACHINIST

Sr. citizen Welcome. Part Time. We
need your machine exp. to make tooiing & fuctures in our shop. 3-5 ars. p»jjc
Savininkas parduoda erdvų mūr. day .Flexible schedule Call Mr. Pabus
Į "Raised ranch" namą — 5 kamb. VĄ ki at 5854810 9-11 ajn.
//JY'
j vonios. 50 p. sklypas su šoniniu įvažiaI vimu. St. Gali parap. rajone į vaka
JOm THE NEW DUJU,,
rus už Kedzie Ave. 7784358
E A L

E S T AT K

DEALERSHIP!

DAR NE VĖLU
Palikimas. Modernus, apie 20 metų,
2-jų butų mūro namas ir mūro gara
žas. Įrengtas beismentas. Prašau tei
rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji
mui iš anksto. Viliuojanti kaina.
Tuščias sklypas. Tinka naujai statybai
Marąuette Parke.
[ Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
šildymai. Brighton Parke. $37,000.00.

GROCND FLOOB OPPORT'^f
WE'RE ON THE »*OVE!
Apply For That Good J o b .

V B0DY SHOP MANACER

v. 3 B0DY MEN
v 1 SERVICE MAMACER
Apply to Earl Newsom or
John Park

Albert Peter Chevrolet

Investuokite dabar j šią pelningą GERI ZENKUS — 749-2060
2-jų aukštų muro namas ir 2 au ALKERT P E T E R A M C / J E E P
nuosavybę! Pilnai išnuomota: 2 krauBud Comnerty Realty
to garažas. Apie $6000.00 pajamų.
tuves.plius 2 butai po 2 miegamus ir
Rte. 25, Dundet?, Illinois
l Naujas stogas ir gazu šildymas. Apj 1 profesionalo ofisas Naujas 2 maS.
6900 VVest Cermak. Boad
į
sauga
nuo
potvynio.
Alum.
langai.
695-6000
695-6001
Spartakiados šachmatų j garažas. Įkainuotas greitam pardavi
Benvyn, Illinois
j
Galite
pirkti
už
$41,800.00.
mui
Informacijai
skambinkit
271-8850
varžybos Maskvoje jau užbaig
skaitomybė.
(182)
Savininkas parduoda erdvu mūr.
Mandatų komisijai pasiūlius, tos. Laimėtojų komandos išsi
/IELP WANTED — MOTERYS
"raised randi'* namą — 5 kamb.
į naująją Pniladelphijos L B rikiavo tokioje eilėje: 1. Ukrai REALTY WORLD/Governors Park.

PHILADELPHIA IR APYLINKES
BIRŽELIO SUKAKČIŲ
MINĖJIMAS

HELP WANTED — VYBA1

ŠACHMATAI

Valdis Real Estafe

1 Vz vonios. 50 p. sklypas su šoniniu
Tragiškosios Birželio sukak apylinkės valdybą buvo išrink na, 2. Maskva, 3. RSFSR, 4. Le
Reikalinga dantų gydytojai
įvažiavimu. St. Gali parap. rajone į
2625 West 71 si Street
D
£
M
E
S
I
O
!
tys Philadelphijoje buvo pami ti septyni asmenys, kurie parei ningradas, 5. Gruzija, 6. Molda
vakarus už Kedzie Ave.
BENTAL ASSISTANT
nėtos birželio 17 d. Šv. Andrie gomis pasiskirstė: Teresė Ge vija, 7. Latvija, 8. Estija, 9. Uz
Tel.
737-7200
ar
737-8534
kalbanti lietuviškai ir angliškai
Telef. — 778-4358
jaus parapijoje iškilnungornis čienė — pirm., Genovaitė Ma bekistanas, 10. Gudija, 11. Ka 10% — 20% — 50% pigiau mokėsite
Skambint — 4776-2112 .
apdrauda nuo ngnies ir automoMisiomis, organizacijoms daly čiūnienė — vicepirm. kultūri zachstanas, 12. Kirgizija, 13. už
iiiniiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiuii
*>illo pas miis.
BCVDERY HELP
vaujant su vėliavomis ir mote niams reikalams, Viktoras Bal Azerbendžianas, 14. Lietuva, 15.
NAMUS
F
R
A
N
K
Z
A
P
O
L
i
S
(2nd
&
3rd Shift Openings)
rims gausiai vilkint tautiniais takis (Balten) — vicepirm. po Armėnija, 16. Turkmėnija, 17.
PARDUODAME-PERKAME
We are a growing computer service
S2081* West 95tb Street
rūbais. Pniladelphijos LB apy litiniams reikalams, Jūratė Kro- Tadžikistanas.
Turime pirkėjų su pinigais
oo. '& need exp'd. bindery help —
Clilcago, Illinois
70 ir Mapiewood. 2 aukštų 3-jų bu supervisors, operators. feeders &
linkės užprašytų Mišių metu kytė-Stirbienė — vicepirm. jau
Lietuvos rinktinė (Piešina,
Skambinkite dar šiandien
Telef. GA 4-8654
tų mūr. pajamų namas. Taip pat ga catehers. Good pay & benefits. Steady
sukaktims pritaikytą pamokslą nimo reikalams, Kęstutis Plius- i Butnorius, Lapienis, Mikėnas,
BALIS REAL ESTATE
limos pajamos rūsy. 2 maš. garažas. work. Hillside location.
pasakė kun. Kajetonas Saka- .įįjįjį "_ vicepirm.' specialiems Rastenis, ševeliovas, Majorovas, iimiiHiimiiiimniimiiiiiiinmmmiimi
Nebrangus.
581-4646
CaU Chuck Jackson 449-2800
lauskas ir giedojo parapijos uždaviniams, Juozas Lukas — Kartanaitė, Kausilaitė i r atsar- P L U M B I N GDIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIUUIIMIUIUUUIIUIIIU 72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų
po 2 miegamus mūro namas. įreng Reikalinga atsakinga, ateinanti
choras vadovaujamas Vyt. Ma- gekretorius. M a r i j a Sušinskienė \ S ^ Ragelis), patekusi j I poLicensed, bonded, insured.
2 butai — medinis su skiepu ir ga tas rūsys. Pamatykite šiandien.
tanio. Po Mišių parapijos salė- _ iždininkė. Į revizijos komi- S^Vl garbingai sukovojo tik Nsuji darbai ir pataisymai. Virtuvės ražu, švarus, gerai prižiūrėtas. 63 — 43 ir Washtenaw. 2-jų butų mūr. moteris prižiūrėti kūdikj 5 die
je susirinkę tautiečiai išklausė ^ jįHnVti Petras Mitalas, Fe-1 P r i e š stiprią Leningrado rinkti- ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. ir Troy.
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas nas savaitėje. Marąnette Parke.
n
Sinkoa
skiepe. $49.500.
Skambinti — 778-6385
JAV LB krašto valdybos pir liksas Andriūnas, Gabr. \[iro- ^ ' tepralaimėdama 4-5. Čiaplytelės Glasa blocks.
2 butai — marinis. Įrengtas skie
vamzdžiai išvalomi elektra. GaBridgeporte
—
puikus
investavimas.
pirmos
mūsų
trys
lentos
pra
\
rnininko Alg. Gečio praeities nas ir Ona Kreivėnienė.
iite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto pas. 2 auto garažas. Avers ir 26. 7 butų mūro namas. Pilnas rūsys.
laimėjo, ketvirtoje — VL Mi- arba po 5 vai. vakaro
tragiškus įvykius vertinančio
Wanted
CLEANTNG
WOMAN
Medinis namas su geležies prekių Nuomininkai patys apsišildo. $17,500
Naujoji apylinkės valdyba,; kėnas pelnė pustaškį, o toliau
jautraus žodžio ir pabendravo
5 days a week in Beverly
SFRAPINAS - 68O-2960
— hardware krautuve. Nebrangus. ! metinių pajamų. Kaina $54,000.
59 ir Mozart. Iš naujesnių 8 butų
būdama amžiumi stipriai pajaa- Rastenis, Ševeliovas, Majorovas iinmmiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiminitii Į
prie kavos puoduko.
Call 445-7587
Į gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3 SEWTNG MACHINE OPERATORS
ŠIMAITIS REALTY
nėjusi, y r a pasiryžusi sekti ank- fc Kartanaitė iškovojo po pilną
! miegamų butas. Dėl informacijos
METINIS PHILADELPHIJOS styvesnių L B darbuotojų nu-jtagką
For double needle & binding machines.
Lietuva suklupo prieš PACKAGE EXJPRESS AGENCT
Insurance — Ineome Tax
I skambinkit mums.
MARUA X O R E I K I E > £
Experience required. 4 day 40 hour
Notary
Republic
tiestas
veiklos
gaires
ir
ypatin-Į
Ukrainą
2
%
6
&
Uzbekistaną
LB APYL. SUSIRINKIMAS
67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų work week. Some part time positions
j gai stiprinti bendruomeninę min- j 3.5 Kirgiziją 4-5, o s u Turk- SIUNTINIAI 1 LIETUVA
2951 W. 63rd St., 436-7878! bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty available. Apply CONPAK tNC.
I«bai pageidaujamos gerom rūiies
Metinis Pniladelphijos
LB*1** Jaunime ir senosios emigra-1 p
^ baigs* lĘ&mkt m fli. prekC*. Maistą* i i Europos MUIUL-UU. lllimiillilllllilllliuiuilllllliuilllllllllllll! kitę šiandien
1920 N. Ruby Su Mebrose Pallfc-r^
Oak Lawn, j vakarus nuo Cicero
apylinkės susirinkimas įvyko j "i™ ***&*> ^ ^
345-1890
atsidūrė 5 vietoje ir baigminėm j 2 6 0 8 w ' T ^ L s t i ^ A ^ S T " 8 °* 3 *'
Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level".
P1CK UP OR DELTVERY
birželio 17 d. Šv. Andriejaus pa- j Gaila, kad naujosios valdybos j varžybom buvo įkelti į m gruNepaprastas Pizza biznis parduoda Pamatykite šiandien.
VYRAI IR MOTERYS
rapijos salėje. Susirinkimą ati- sudėty neužtinkame praeitos j P? kovoti dėl 13-17 vietos, č i a
mas!!! Kartu su visais įrengimais, in
PUSMEČIUI
darė apylinkės pirm. Juozas Lu- valdybos kadencijoje sėkmingai j Lietuvos rinktinė įveikė Armeventorium, receptais, taip pat pasilie
$103.00 Chicagoje
INTERNATIONAL
kas. į susirinkimo prezidiumą besireiškusių veteranų — Jus- į m & ^r Tadžikistaną, o su Azerka ir darbininkai. Prašo $44,000. In
formacijai
skambinkit
dar
šiandien.
pakviesdamas
Petrą
Mitalą tino Gečiausko, Henriko Mis-' beidžianu ir Turkmėnija baigė
£77.00
4243 W. 63rd Street
371-8850 (186).
(pirm.) i r Stasę Kananavičienę, liausko i r Jono Skladaičio. LB j lygiomis, užėmė 14-tą vietą. PeCi c e r e j e
REALTY WORLD/Governors Park.
(aekr.). Pereito metimo susirin- Į gretose jie darbavosi ilgus m e - ' ^ t o j e Spartakiadoje Lietuva
Tel. — 767-0600
(Import and Export
(10/20/5/UM)
buvo
dešimta. I š pavienių žaikimo protokolą skaitė Ona Krei tus, kai kurie buvo pirminėse i
Pensininkams auto apdrauda
Mes turime kompiuterį ir esame Will hire untill August 15th a
diku
Corner brick bungakr*. 4 bedrms.
geriausiai sukovojo 18vėnienė. J. Lukas ilgesniu žo apylinkėse, o H. Mislauskas v a i - 1
nariu
M.L.S., kas palengvina parda friendly & dependable offlce clerk.
Amžius 62 iki 80 m.
2 car garage. Full attic, full paneled
metis
plungietis V. Majorovas.
Car necessary. For inf. pleaae call:
džiu apžvelgė apylinkės valdy dyboje išdirbo daugiau kaip 25 j
vimą
bei
pirkimą.
and tiled basement. Modern kitehen
6455 So. Kedzie Avenue
&
Gas
bos atliktų darbų apžvalgą metus. Nors amžius ir sveika
K. Merkis T RHfTVTrTTTC
77Q Q11l'< ^ ^
fireplace. New roof &
'
Taverna ir 4 kamb. mūrinis. [ rytus Į
J. IJflLtVICIUb — / / » - ^ . 5 « J : h e a t m g p l a n t 220V line witfa Circuit nuo California Ave ir 71-os g-včs. Nu Į i Į i N J Į (3i 2)992-0846
Apylinkės valdyba rūpinosi mi t a nulėmė šių trijų LB darbuoi breakerp. Maiy extras. Nr. 55 & Ke- žeminta kaina. $45,000.00.
nėjimų i r platesnio masto ren- tojų pasitraukimą į užtarnautą
! dzie. 476-3209
M
I
S
C
E
L
L
A
N
E
O
I
7
S
ginių — koncertų ruošimu, rė-1 poilsį, jų pasiaukojimas ir atV/t aukšto mūrinis. 6 kamb., 37 p.
TAISO
sklypas.
Arti 69 ir Fairfield. Tik
mė lituanistinę mokyklą, pra- i ilkti darbai ilgai liks šviesiu pa
SKALBIMO ER DŽIOVINIMO
į IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIlMHIIIIIIIiimillllH
BUS
VĖSU
$34,900.00.
vedė visą eilę rinkliavų, suruo- J vyzdžiu,
f Jvairig preklg pasirinkimą s nebran
MASINAS ir ŠALDYTUVUS
šią vasarą Šiame gražiame 4 miegamų
5 butų mūrinis. 19 metų senumo. Northwest Side Savings and Loan
ifiaj iŠ mūsų .sandelio.
Kreiptis i Hermaną Deckį
še kelis informacinius susirinki- i
"expandable" name. Centr. oro vėsini Garažas. Savininkas išvyksta iŠ mies seeks High Scbool Gradaates For
Tel. 585 66?. t po 5 v. vak.
mus, rėmė Lietuvių namų bend-; LIETUVIAI MELDŽIASI PHI- COSMOS PARCELS EXPRESS
mas, nuo sienos iki sienos kilimai, to. Arti 72-os ir California. Duokit Teller Positions.
Kalbėti lietuviškai
2501
W.
69
St.,
Chicago,
111.
60629
daug rūbinių, iy2 maš. garažas. Ge pasiūlymą.
rovę, išlaikė kartą savaitėje LADELPHIIOS KATEDROJE
Also Seeks Erperienced Teilers.
roj vietoje ir su daug priedų. SmulSIUNTINIAI Į LIETUVĄ
girdimą radijo valandėlę "Ben
BUTŲ NUOMAVIMAS
Good Hours And Benefits.
mimililllllllillllii lilMHIIIIIIIIIIIIimmil j kesniom informacijom skambinkite
Liepos 1 d., Amerikos nepridruomenės Balsą" ir t. t. Apy
Telef. — 925-2737
3718M0 1G8)
Namų pirkimas — Pardavimą*
Vytautas Valantinaa I T E L E V I Z I J O S
linkės valdyba glaudžiai ben- j klausomybės savaitės proga,
REALTY WORLD/Governors Park.
Valdymas
Call Mr. Dan Ruscitti
iiiHnuniiiiimmiiimimumiiiiimiiimi
\ Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
dradarbiavo su vietinėmis or- į Pniladelphijos katalikų katedro
Stereo ir Oro Vėsintuvai
Draudimai — Ineome Tax
8 89 - 1 0 0 0
ganizacijomis, Amerikos Lietu je buvo atnašaujamos tautinėms iiiiiiiMiiiimuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiirniiiiiiiiiii!
Pardavimas ir Taisymas
MARQUETTE PARKO APYL
Notariata* — Vertimai
vių Jaunimo sąjungos skyriumi, — etninėms grupėms skirtos Mi
V A L O M E
Savininkas parduoda 3-jų miegamų
CRAGIN FEDERAL SAVINOS
M I G L I N A S T V j namą
kaimynine Pietų New Jersey LB šios. Mišiose dalyvavo daugiau
su
dviem
uždarais
porčiais
12
x
KILIMUS IR BALDUS
2346 W. 69th St., telef. 776 1186 20 p. Namas 2-jų aukštų ant 50 p. B E L L R E A L T Y
kaip 1,500 žmonių i i 22 tauti
apylinke.
5200 W. FuHedon Ave.
P.auname ir vaškuojame
llllllllllllllllllllllllllllilHlllllllllHHHIIIH ;
J.
B A C E V I Č I U S
j sklypo. "Cyclone" tvora. 2 maš. garanių grupių.
An Equal Opportunity E m p l o y e r M / F
<s.
tllMMimillMIIIHI.IIllIUlHIIIIIIUIIIMIIIlll
Radijo valandėlės klausimais,
, , B r B N •Y Sj -_. . iTj ezri'H
l R E - - , „
| *as ir "carport". Name visur kilimai. 6455 S. Kedzie Av. — 778-2233
pranešimus padare vyr. redak- \ Pnes šias tautunų grupių at-1 ninimiiiiiiMiiiuiiiinimiimuuuiL'iiuiii
A. V I L I M A S Užuolaidos. Skambint po i vai. vak.
torius Henrikas Savickas ir fi-' stovai, pasipuošę tautiniais rū- į
-~~.~
, . . . . .^^,
Tel. — 636-8265
E L E K T R O S
nansų tvarkytojas Gediminas • bais, paradavo prieš miesto muH E L P W A N T . E D— V Y R A I
M OV I N G
JVKmMAI
—
PATAISYMAI
Dragūnas. Valandėlė j a u LB ziejų esančiame bulvare. J ų
o
Turiu Chica*o« mie«to leidimą. Apdraustas
perkraustymas
žinioje veikia 25-rius metus, iš • tarpe buvo ir apie 30 pasipuošu- Dirbu ir uZmieary. Dirbu rreitai, g a 
NORI
PIRKTI
įvairių atstumų
MACHINE MAINTENANCE PLASTICS
kurių jau 16-tus metus H. Sa- sių lietuvaičių, žygiavusių pas rantuotai ir sąžiningai.
4514 S. I aiman Ave. 927-3559
We
are
a leading manufacturer of Blow-molded plastic contaioir
identifikuojantį
viekas yra vyr. redaktorius. I š kui lietuvius
Tel. 376-1882 arba 376-5996
KLAUDIJUS PUMPUTIS
ers
with
a
modern
plant and eąmpment. If yoai have a t least 5 yeaci
G. Dragūno pranešimo paaiškė plakatą.
of industrial mainten^.-,e exper„ with a strang mechanical, electriet*PIRKSIU SENAS IR NAUJAS
iii:iiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiuiim
jo, kad radijo valanda finansiš
and hydraulic background, we can offer you a challenging job wf£h
Šv. Mišias koncelebravo Phi- ISNUOMOJ.VMA — FOR RENT
AUKSO BRANGENYBES.
a fiecure future.
kai šiaip taip išsiverčia. Klau
iadelphijoa arkivyskupas kar T
mantus. branjakmenlu*.
auksi
SIUNTINIAI | LIETUVA n«l
sytojų parama yra būtina va
nius kišeninius la.ikro<J»Iius Ir "lads"
You will participate in a wide variety of troubleshooting, prešriuom. naujai dekoruotas 5 kamb.
dinolas John Krol ir du vys
šios kainos
ventive
maintenance and project work. Excellent wages and fringe
landėlės egzistencijai užtikrin
~..cas dviem ar trim suaugusiems. 2
ir kitus kraštus
kupai pagelbininkai. Iškilmėse miegami. 4 rūbines, indams sandėliuSkambint 238-9836 arba 891-3134
benefits.
Please apply in person or cajl|
ti. Pagrindinis radijo valandė
NEDZTNSK\S. 4059 Archer Ave.
dalyvavo ir kun. Jurgis Degu kas. Jokių gyvulėlių. 200 dol. 925-7093 Ohieajco,
IU.
606S2,
telef.
927-5980
Ken Celio, Personnel Manager — 231-0850
lės rėmėjas yra Liberty Federal
tis. Danutė Muraškaitė skaitė
UQl ID CONTAINER CORPORATION
Ieikau pirkt senas medinius baldai
Savings and Loan, kuriai vado
angliškai vieną iŠ š v . Rašto Išnuomojamas kambarys vyrui, su
1300 Nuclear Drive
West Chirago, 111. 60185
iiniiiiiiiiiimiiiiiitiiiiMiiiiiiiiiMiiiifiiiiiii gamintus prieš 1930 m.: Komo
vauja
lietuviai
Charles ir
skaitymų. Mišių gale kardino virtuves privilegijom.
das,
stalus,
kedro
skrynias,
kė
M. A. Š I M K U S
George Cheledinai. šiema "lie
, las J. Krol t a r ė sveikinimo iodes ir "Oriental" kilimą u i priei
NOTARY PUBMC
—
tuviu banko" vadovams pri
Telef.
—
778-8642
INCOME T A I SEUVICE
namas kainas
Tel. 312-891 333*
dį, raginantį išlaikyti tautiškuklauso nuoširdi padėka.
4259 So. Maplewood, t e l . 254-7450
M A I N T E N A N C
( mą ir smerkiantį tuos bažnyPROGOS — OPPORTUNTriKS
Taip pat -lar^ml VKRTTMAI
Revizijo8 komisijos praneši-' čios vadovus, kurie praeityje
E^ccellent opportunrry* now available vith a leading coatings and paint
GIMINIŲ i«kviptlmal. pildomi
manufacturer.
Responsibility will include aU phases of equiprnent aa3mą pateikė Vyt. Suopys. Revi- stengėsi tautiškumą užgniaužti.
PILIKTTBRS
PRAŠYMAI
Ir
Marąuette Parke parduodama.*
kttr>ku >»l«nlta1
bu'.ding
maintenance
and estabnsJrment of a preverrtive mainte»arJče
H
E
L
P
W
A
N
T
E
D
—
V
Y
R
A
I
ziją padarė F . Andriūnas, Ga- į Pamaldas aprašydamas "PhilaIIIIIIIIHIIIIIIHIIItlIlIHHHIIHIUHIMIimmi
NAMAS m TAVERNA
program.
The
ideaJ
candidate
wiM be skaied in machine repair. elecljfeaj*
brielius Mironas ir V. Suopys.'. delphia Evening Bulletin" citaiMuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHHiiiiiiiin
Dėl informacijos skambint
piumbing and heating, carpentry and air conditioning. Experience in f*ia
Apylinkės valdybos iždas (iM. I vo betuvę Jonę Kaulinienę ir
and chemical process industry helpful but not necessary. Desirabie ta'hut
7 7 6 - 4 9 56
M OV I N G
Marija Sušinskienė) ir htuanis- jos pareiškimą dėl tautinio išliown tools. Salary commensurate with ability. Full corporate benettCK,
7
9BRCNAS
perkrniisto
baldua
ir
tinės mokyklos iždas (ižd. Vyt.; kimo: "Mes norime, kad pa- PARDIODAMAS NAMAS SL
kitus daiktus Ir is toli miesto leiGR0W GROUP MARTIN VARNISN 0IVISI0N
Šulinskas) rasti tvarkoje. Taip saulis žinotų, jog esame gyvi ir
TAVERNA
ABLE C0NSTRUCTI0N C0.
Hmai ir pilna apdrauda.
pat buvo revizuota Jaunimo žy- gyvename laukdami mūsų te- ant 69-os gatvės Marąuette Pke
Call MH<e Kamradt, 268-5200 for mterview.
I>|. _ \ v A 5-80fi3
TtL - 282-2727
gio į Wa*hingtoną vietos at- j vynei laiavėi".
Skg Į
Skambint telef. 778-8642
— i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiuiiim

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

Budraitis Realty Go.

Forwarding Business

Teller & Teller Trainee

Bricklayers Wanted

*

*

V*
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LIETUVIAI FLORIDOJE
D a iikona
tOna B
each. F
F ll a
a ..
Beach,
PRISIMINS

TAUTOS

ŠVENTĘ

rintiems gyventi Floridos gražio
je vietovėje vertėtų į tai atkreip
ti rimtesnį dėmesį.

Ta proga tenka pastebėti, kad
Daytonos Beach ir apylinkių nedidelė lietuvių grupė yra įstei
Amerikos lietuvių klubo valdyba gusi Paims del Mar korporaciją,
rugsėjo mėn. 18 d. ruošia Tautos kuri yra užpirkusi 180 akrų že
Šventės minėjimą. Minėjimas bus mės, 5 mylios nuo Atlanto, prie
pradėtas Taikos Karalaičio kata Daytona Beach, |ir šiuo metu yra
likų parapijos bažnyčioje, Or- baigiama paruošti 40 akrų — apie
mond Beach, pamaldomis, kurių 100 sklypų statybai.
metu solo lietuviškas giesmes gie Be kitų, darbus vykdo šios kor
dos viešnia iš Juno Beach J. poracijos direktoriai Adolfas An
driulis ir Algirdas Alksninis. Tiki
Daugėlienė.
masi iki rudens pirmąjį projektą
Po pamaldų VVinter Garden j galutinai užbaigti — bus asfalkavinės gražioje salėje minė- tuotos gatvės, iškastas apie 5 akru
jimas bus tęsiamas, kur svečias; ežeras, jau pravesta kanalizacija,
•iš Juno Beach Jonas Daugėla tars vandentiekis, elektra ir telefono
Tautos šventės progai pritaity- linijos. Įvairios statybos kompani
tąžodį.
jos ant paruoštų sklypu numa
Po minėjimo bendri visų daly to statyti gražius; rezidencinius na
vių pietūs ir trumpas, informaci mus.
. /. Rimtautas
nis klubo narių susirinkimas.
Klubas auga nariais ir jau tu Su Petersburg, Fla.
rima jų virš šimto. Kiek teko pa
tirti artimiausioje ateityje numa
REMIAME REZOLIUCIJĄ
toma, kad čia apsigyvens ir lietu
l JAV kongresą buvo įnešta
vis dvasiškis, kuris kad ir retesnė
Vliko
ir Akos pastangomis pa
mis progomis galės suteikti lietu
grindinė rezoliucija, apjungianti
viams dvasinius patarnavimus.
visas anksčiau ineštas rezoliuci
GIMTADIENIS IR
. jas.

TREJŲ METŲ MIRTIES PAMINĖJIMAS

A. f A.
IRENA BALZEKIENE
J a u suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios neteko
me 1976 m- rugpiučio ii d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia j a i amžiną ra
mybę.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos trečiadieni,
rugpiūčio 8 d. 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje, 6336
South Kilbourn Avenue.
Iš birželio trėmimų minėjimo Detroite. Įnešamos vėliavos.
kartais nustoti net gyvybės. Ki
taip tariant, žmogus negali antrukart kvėpuoti tuo oru, kuris
jau buvo jo plačiuose. Tačiau
anglies dvideginis (angliarūkštė) yra gyvybės šaltinis visiems
žaliesiems augalams, augan
tiems žemėje.

Šitie patys reiškiniai vyksta'
ir povandenio pasauly. 2uvys ;
ir kiti vandens gyviai taip kvė
puoja kaip ir žmogus oru, nors
tiesioginiai su juo nesusiduria.
Vandens gyvūnai kvėpuoja deVARDADIENIS
S rezoliucija vadinama Joint I guoniu, žinoma, imdami iš oro
Svetinguose Onos ir Leono! Congressional Resolution ir Sup- i ir ištirpusiu vandenyje: gyvūnai
Zdaržinsku namuose buvo susi-iP° rt o f B a l t i c S * tes - J°i e iškelia-1 taip pat išleidžia iš savęs angrinkęs jų artimųjų būrelis ir I m a n e t e i s ė t a Lietuvos ir kitų Pa- j Ues dvideginį ir tokiu būdu panuotaikingai atšventė Onos Zdar b a l t i i ° k r a ^ U okupacija Šią rezo-;<ieda didžiausiam veiksmui, kužinskionės vardadienį ir Aldonos i l i u c i l' a r e m i a 5 1 kongresmanas. I r i a m e gyvulija ir augmenija reSandargienės gimtadienį. Cia svej A m - Lietuvių klube liepos l o l i m a vieni kitus. Visi augalai,
čaai joms išreiškė nuoširdžiau d. 79 m. Altos skyriaus pastango-; aU gantieji ant žemės paviršiaus,
sius linkėjimus, prie skanių vai mis, ypač L Valauskienės r ū p e s - | g e r i a a&yo lapais bei spygliais
šių ilgokai pabendravo, pasidalin čiu buvo parašyta apie 150 laiš-ig atmosferos grynanglį, kurį
žmonės ir gyvuliai paskleidžia
dami šios kolonijos lietuvių gy * *
venimo rūpesčiais ir džiaugsmais.
Visiems pasirašiusiems Altos j anglies dvideginio
pavidalu;
Ona ir Leonas Zdaržinskai ak skyrius dėkoja. Atlikome savo pa- grynanglis jiems reikalingas gy
tyvūs Daytona Beach ir apylin reigą.
Altos sehr. O. G vuoti ir augti. Žodžiu, anglies
kių lietuvių klubo nariai ir uo
dvideginis yra
kenksmingas i
lūs renginių talkininkai ir nuo
j žmogui, naudingas augalui. Taiširdžiai padeda šioje kolonijoje VIENI EDA, JOTI GATVINAjgi tos pačios dujos žudo žmo
norintiems įsikurti.
Anglis sudegdama pavirsta gaus gyvybę, o augmeniją iš
Aldona Sandargienė, dr. Sandar
laiko ir gaivina. Todėl žmogus
go žmona, buvo viena iš pirmų dujomis ir pereina į atmosferą priklauso ne tik nuo tų panašių
jų šioje kolonijoje organizatorių, — į šitą didžiulį imtuvą, išne
į save,'bet ir nuo visos aplinkos
suburiant lietuvius į organizuotą šiojantį jas į visas šalis. Bet vis
gamtoje. Trumpai tariant, vi
vienetą. Dr. Jono ir Aldonos San- vien kyla daug kam klausimas,
dargu namuose įvyko pirmieji kur dedasi šitas milžiniškas kie sa visata surišta dėsniais, ku
lietuvių didesni susibūrimai ir kis anglies dvideginio. Be to, riais kiekvienas gyvas organiz
neprikl. atkūrimo švenčiu minė-!šios d u J o s žmogui yra kenks- mas gyvendamas priklauso nuo
Msk.
jimai.
j mingos. Žmogus jį įkvėpęs gali kitų.
Buvo malonu sutikti ir dr. Joną į
\
Sandargą, grįžusį iš
garsiųjų1
Mayo klinikų, kur buvo nuvykęs į j
pasitikrinti sveikatos. Ilgoje ke- j
!
A. f A,
lionėje jį lydėjo sūnus Donatas ir Į |
žmona Aldona. Džiugu, kad dr. j
SIGITUI BAZILIAUSKUI
Jonas Sandargas tvirtėja ir jis visa ;
mirus, jo brolį VTNCA BAZĮ, mūsų mokyklos mecenatą,
da gyvena šios kolonijos ateitimi
su šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
ir ne vienam yra daug padėjęs.
Vaišėse dalyvavo ir svečiai Mari
ČIKAGOS AUKŠTESNIOJI
ja ir Stasys Šarauskai iš Chicagos.
LITUANISTIKOS MOKYKLA
IS/G//0 NUOSAVYBES
Liepos mėn. Ormond Beach ir
Daytona Beach vietovėse nuosa
vybes įsigijo Augustaičiai ir Zdar
žinskai iš Chicagos.
Jiems nuoširdžiai ir sąžiningai
patarnavo nekilnojamo turto par
davėjai Juozas Bartkus ir Algir
das' Alksninis.
Pažymėtina, kad čia nuosavy
bės brangsta, tačiau ir dabar dar |
jų kainos gana prieinamos. No

VYRAS IR VAIKAI
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

• ' . ;

A. A.
ROMUTĖS MARYTES
PAUITITES.

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERAIDAS F. DAIMID
'

•

'

4.

•

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

1979 metų rugpiūčio 7 dieną sueina metai, kai baisioj auto ne
laimėj pačiam jaunystės žvdėjime, sulaukus vos 20 metų amžiaus,
žuvo mūsų mylima dukrele ROMUTE MARYTE PALIULYTĖ.

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

Už jos vėlę šv. Mišios bus atnašaujamos rugpiūčio 11 dieną 8
vai. ryto šv. Juozapo bažnyčioje VVaterbury. Po šv. Mišių VVaterburio lietuvių kapinėse bus šventinamas paminklas.
ilgasis Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Nuliūdę TEVEUAI IR SESUTĖ

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
A . f A.
FELIKSAS BLAUZDYS
Gyveno Detroite
Po sunkios ligos mirė 1979 m. liepos 12 d. Harper ligoninėje,
Detroite.
Kilmės žemaitis, iš Reketės, Salantų vals., Kretingos apskr.
Lietuvoje liko du broliai, trys seserys ir sužadėtinė Eiena.
Mylėjo jis tėvynę, bet karo audros atbloškė į laisvus Vakarus.
1950 m. atvyko j U.S.A. ir apsigyveno Detroitą Buvo daugelio orga
nizacijų veiklus ir paslaugus narys, o Stasio Butkaus šaulių kuopos
nuolatinis vėliauninkas..

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

Trys įModerniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Kūnas buvo pašarvotas Vai Bauža laidotuvių koplyčioje, 193025 gatvėje, Detroite. Suaukota padorios sumos Balfui ir Vasario 16
gimnazijai, šventų Mišių aukos atiduotos Bažnyčiai Lietuvoje.
Po gedulingų iškilmingų pamaldų švento Antano bažnyčioje lie
pos mėn. 16 d. palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan.
Dėdė Justinas Preibys

PETKUS
T Ė V A S IR S U N Ū S
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E
i RV.S MOf>tR.\l5kOS KA >i'i N("lO>

A. į A.

2533 VVest 7 1 St., C h i i a g o
14 10 S o. 50th A v.. C iu-ro
Tel. 476-2545
MKŠI1 U lOMOBII IAMS STATYTI

jo ŠEIMJJ, M0TDi$, brolj VINCJJ BAZĮ, seserį DA
NUTĘ GELDIENĘ ir jų šeimas, taip pat kitus GIMI
NES, nuoširdžiai užjaučiame.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKATOS

Į ADOMAS BANIS
Jau «uėįo penkeri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė ii mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, uošvį ir senelį, ku
rio netekome 1974 m. rugpiūčio 7 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ra
mybę.
Už jo sielą dvejos Sv. Mišios bus atnašaujamos rug
piūčio 7 d. T. Jėzuitų koplyčioje 7:30 vai. ryto ir dvejos šv.
Mišios T. Marijonų koplyčioje 7 vai. ryto.

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti ir anūkai

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
STUDENTO DIENORAŠTIS, 284 pusi., Chicago 1978 • • . . . . $5.00
ŽEMAIČIAI. Etnografija. 184 pusi., Chicago

$4.00

METAI PRAEITYJE. Prisiminimai. 296 pusi., Chicago

$5.00

MES GRĮŽTAME. Jauno žmogaus dienoraštis. 368 p. 1974 .. $5.00
Užsakymus siųsti "DRAUGO" adresu. Illinojaus gyv. dar pri
deda 5% valstijos mokesčių.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir patamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasisimelsti už a. a. Irenos Balzekienės sielą.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

SIGITUI BAZILIAUSKUI mirus,

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a a. Adomo Banio sielą

Jaunas:< T-.eSkenotojas V. Podvoiskfe, atostogaudamas E. ir C. Rukuižų
v»ar.':Kiv'1 p n*4 v_\>oro of'To !?, ;J
giasi laimJuu Nuotr. A. Malinausko

Nuotr. J. Urbono

Irena ir Julius Gelažiai
Diana, Dalia ir
Antanas Kazlauskai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
PHILLIPS - LABANAUSKAS

GRAŽIAUSIEMS J0SŲ KNYGYNAMS

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI 20DYNAI
V. Peteraičio
Lietuviškai - angliškas žodynas
A. Baravyko
Angliškai . lietuviškas žodynas
šie du žodynai yra naujai perspausdinti dideanenua rai
dėmis, didelio formato ( 9 x 6 colių), 580 ir 590 puslapių, la
bai lengvai kaitomos raidės ant ryškiai balto popieriaus, su
stipriais kietais viršeliais.
Tikrai graži dovana jaunom lietuviškoms ar maišytom*
šeimos.
Kiekviena* lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis
iiais tomais.
Atskiri temai po $1000; abu tomai tik $18.00 (paštas ir
persiuntimas $125 už tomą ir pridedami mokesčiai Dlinoia
valstybės pirkėjam*).

D R A U G O K N Y G Y N AS
4545 W. 63rd Street

Chicaip, III. 60629

330- SO LITI AMC'A AVI.

I ei > \rds "-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
:<I4 VV 23rd n U I
2424 n. f f h SIRHI
102o Southv^st Hi^hvN.iv Palos HilU, III.

Tel. Mrmn.a 7-4*72
Tel. REpublk 7-1213
I e l. ""4-4410

PETRAS BIELIŪNAS
434« 50. C \l IIORM\ \ \ F

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
331« M V I III AMC A A\l

Tel > Ards 7-1138-3<»

POVILAS J . RIDIKAS
3354 S() H U M H> M RF M

lel. Y Ards 7-l«11

VASAITIS - BUTKUS
I44<. S.. >(MI, \»,... ( K.LKO. ILL.

Te!. OI vmpii 2-1003
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x Irena Kerefienė, Lietuvių
Skaučių
Seserijos
Vyriausia
Skautininke, ir Zigmas Jaunius,
Chicagos rajono skautų vadei
va, paėmė po vieną stalą į ju
biliejinį < *Draugo'' banketą, vyk
stantį rugsėjo 22 d. Jaunimo
centre. Bankete bus ir nauja
meninė programa. Bilietai jau
baigiami, nes dauguma organi
zacijų pasinaudoja proga pabu
voti kartu ir paremti lietuvišką
spaudą.

NERINGOS IR KITOS STOVYKLOS

.

liginiu atspalviu, tai sustiprini
dorinį pagrindą.
Ar seserų pravedama mSri stovykla neduplikuotų esamų jau
nimo stovyklų? Tiems, kurie P a 
tina seseris stovyklą organizuoti,
atrodo, kad ne.
Viena, yra jaunuoliu, kurie dėl
visofciŲ
priežasčių nepriklauso
xKun. Antanas Miciūnas,
ateitininkams ar skautams. Sie
MIC, šv. Kazimiero parapijos,
Nekalbantiems lietuviškai
jaunuoliai nelinkę vykti į organi
Worcester, Mass.. klebonas at
Nekalto 'Prasidėjimo seserys, zacines stovyklas, jeigu organiza
vyko į Chicagą, kur rugpiūčio
putnamietės, turi daug rėmėjų, cijoms nepriklauso. Tad ši sto
4 d. suteiks moterystės sakra
geradariu iš senosios išeivijos tar vykla pasitarnautų jaunuoliams,
mentą savo brolio sūnui. Taip
po, šie nuoširdūs senosios išeivi kurie lieka už stovyklavimo ribų.
pat jis, kaip ALRK Moterų są
Yra nemažai jaunuolių, kurie,
jos lietuviai dažnai pasiskųsdajungos dvasios vadas, dalyvaus
vo seselėms, kad širdį skauda ma nuo pat mažens stovyklavę, bodi
x Kun. P r a n a s Kelpša, Sv.
seime, kuris vyks Cbicagoje
tant, kaip anūkėliai, lietuviškai si įprastine organizacijos stovyk
rugpiūčio 9-11 dienomis Holly- Kryžiaus ligoninės kapelionas,
nemokydami, taip ir auga šalia la ir užtat į savo organizacijos
Lithuanian Freedom League
dav Inn. Oak Lawn, UI. Seimo I
lietuvišku užmačių, nes jie netu stovyklą nebevyksta Bet į "nau
y
, ,
,,
i buvo susirgęs ir paguldytas hri progos tapti lietuviškos visuo ją" stovyklą vyktų.
6V
r &
J
metu laikys pamaldas ir pasąMišri Neringos stovykla nebūti
menės nariais.
kys
pamokslą.
Moterų
sąjun-,
goninėje.
Ligonis
dabar
j
a
u
baigos seimas vyksta paminėti šios gia sustiprėti.
Įsigujusios stovyklavietę Ver- nai turi būti suprantama kaip pa
sąjungos 65-rių metų gyvavi
monte, seserys nutarė pamėginti kaitalas jaunimo organizacijų
x
Vincas
Rygertas,
anksčiau
mo sukakčiai, todėl dalyvauja
priartnti prie lietuviško gyven- pravedamom stovyklom. Anaip
dirbęs
"Drauge",
dabar
j
a
u
il
vyriausias dvasios vadas ir dau
mo senosios išeivijos atžalas, su tol, ne vienai šeimai ji sudarys
gesnį laiką sirgęs namuose, y r a
pažindinti juos su lietuviškom tra progą jaunuolius nusiųsti ir dar
gelis delegačių iš visų kuopų.
sunkiau susirgęs. Kadangi šeidicijom, su tuo, kas vyksta Lietu vienon stovyklon, šitaip vaikams
x Marija Stankuvienė - Sau
m
a
ji
buvo
išsivežusi
į
geresnį
voj dabar, išmokyti juos lietuviš- pratęsiant lietuviškos aplinkos įta
laityte, metus dėsčiusi Maryland,l( ^
m
ikų dainų ir šokiy, gal ir lietu ką.
universiteto Europos j * y n u j e , ; d ^ g ^
Vall
m
Hgoni.
Lietuvių Taikos lyga, kuriai vadovauja dr. Petras Vileišis, išstatė šį plakatą Waterbury netoli Sacred Heart bažny
Mūsų veiklusis jaunimas, kuris
pakviesta profesoriauta Ilimois'
čios, Main ir Tayior gatvių sankryžoje, kur praeina ir pravažiuoja labai daug žmonių. Plakatas Pavergtųjų tau višku darbu sudominti.
stovyklauja
savo organizacijos sto
i nėję. Ligonis guli nuolatinės tų
Tais pačiais metais, kai iš Putsavaitės proga priminė visiems komunistų rusų pavergtas Pabaltijo tautas, dėkojo pop. Jonui Pauliui II už žmo
universiteto Chicago Circle lie
vyklose,
bręsta
nesusipažinęs su
I priežiūros skyriuje.
gaus teisių kėlimą ir laisvės priminimą. Anot dr. P. Vileišio, Waterbury yra pirmasis JAV miestas, iškėlęs tokios namo į Vermontą buvo perkelta
tuvių kursuose. Rugpiūčio 11 d.
minties plakatą. Spalio 5 d. kalbą pasakyti yra pasižadėjęs prezidentinis kandidatas George Bush.
lietuviškai pravedama mergaičiy savo amžiaus organizacijos veikatskrenda iš Vokietijos pokal
x Sausa oda ir jos tvarky
stovykla, seserys ryžosi įsteigti sto liausais lietuviškais (yra pri
biui su slavistikos skyriaus ve mas — 537 Alvudo radijo pa
vyklą lietuvių kilmės vaikam ir klausančių abiem organizaci
dėju ir su vyru Algiu Stankum- skaita šį šeštadienį, 9 vai. ryto,
joms, bet tai išimtys). Seserų ve-*
pravesti ją angliškai.
Saulaičiu apsigyvens Chicagoje. Sofijos Barčus šeimos radijo
Pirmaisiais metais užsiregistra dama mišri jaunuolių stovykla
Šį rudenį baigs doktarato laips valandos metu.
vo dvylika stovyklautoju. Kitais sudarytų puikią progą mūsų jaunį iš anglų literatūros Connectiu i
P l a č i a u s u ^ o bendraam
ta proga pasinaudojo "The Ke-| vaite. Yolanda y r a skautė ir metais jų jau atvažiavo 24, tre- ™
x Jonas Raškauskas, CleveJ. A. VALSTYBĖSE
cuto universitete.
r.osha News" laikraščio palan- j pirmininkavo vienerius metus čiais — 48, paskui — 68 ir po to ziais susipažinti.
x Elena Kačinskienė, St. Pe- land, Ohio, pakeisdamas adre
- Kongresmanas Robert K. kurnu ir jame parašė vedamąjį i Šatrijos Raganos Liet. Akade- jau skaičiai sparčiai augo — pasie
Seserys kol kas nesiryžta pra
tersburg, Fl., atsiuntė Garbės są, atsiuntė 10 dolerių auką. Dornan (R..-Calif.) rugpiūčio, s t r a i p s n į straipsnvje J. Milimikių skaučių organizacijai Cle- kė 100 ir stovykla metai po metų vesti jaunuoliams stovyklos. Jos
prenumeratos mokestį ir šiuo Labai ačiū.
neabejoja savo kompetentingu
antroje pusėje vyksta Europon.; ^ ^
*
prisimena komunistų
velande. Ji skaito "Draugą", pilna.
būdu dosniai parėmė mūsų
mu
tokią stovyklą sėkmingai pra
Politinių kalinių, pirmoje vieto-j n a d ų o k u p a c i j a S ( dabartinius kurį ji laiko labai turiningu.
Dabar šia stovykla naudojasi,
x
Aukų
po
o
dolerius
atsiun
spaudos darbus. Maloniai dė
je Balio Gajausko, išlaisvinimo! k o m u n i s t ų kalintuosius, kurie Dar prieš kolegijos laikus ji pra jau ir naujųjų ateiviu lietuviš vesti. Jas stabdo mintis, kad tokia
tė:
kojame.
stovykla atitrauktų šiek tiek jau
reikalu lankysis ir M a a f c l i . j i . L ^ Mevė^toip
%lFirs* f
kai nebekalbą anūkai.
Kun. V. Krišciūnevičius, Detroit, i Kongresmanas Dornan yra s p e - | n a s > g Kudirka, VI. Bukovsky, dėjo domėtis medicina. Atosto
Stovykloje dirba tie patys vado nuoliu nuo ateitininkų ir skau
x Juozas ir Vanda Gasperai, Juozas Bernotas, Union, N. J.,
gų metu mėgindavo susipažin
ciaUos JAV kongreso akcijos, ^ t a j p p a t p r i m e n a ; k a d i r ^ ti su darbu bendrose ligoninė vai, kaip ir lietuviškai pravedamo tu jaunimo stovyklų
Chicago, UL, žinomi vilniečiai, Petras Balčius, Delran, N . J.
Gal vieną kitą atitrauktų, gal
Gajauskui išlaisvinti pradininse stovyklose. Stovyklos ir turinys
atsiuntė malonius sveikinimus. I Visiems dėkojame.
bar, nepaisant Helsinky padą t se ir veteranų ligoninėje,
•<=••-- „- pasku yra pagrindinai tas pats, kaip lie- j ? a u S d a u ? * u niekur nestovyklaiiprenumeratos mokestį ir auką. !
kas. Balio Gajausko žmona Ire- ; r y t Q B U S į t a i i m 0 t persekiojami į tinęs dvi vasaras dirbo Clevejančiv pritrauktų. Daug stovyk
na neseniai savo vyrą aplanke j p a v e r g t i Lietuvos ir kiti žmo- lando klinikos tyrimų laboratori tuviškuju stovyklų.
Ačiū.
lautojų ir tėvų prašo, kad sese
koncentracijos stovykloje. Re I nės, kurie tik nori žmogiškų tei- jose. Linkime Yolandai sėkmės
Stovykla berniukams
rys sutiktų tokią stovyklą praves
x Vyčiu seimo banketas, la
žimas, taikomas Gajauskui, y r a j s i u s t r a i p s n į b a i g i a . « T i k r o j i akademinėse studijose ir nepa
1970 metais sėkmingai persodi ti dvi vasaras, kaip bandymą.
bai iškilmingas, bus rugpiūčio
sušvelnėja tačiau kalinio s v e i - j t a i k a i r g e r e s n i s susipratimas miršti lietuviškos veiklos.
Tegu bandymas parodo, k a s
nusios mergaičių stovyklą į nau
18-tos d. vakare Radisson vieš
kata vis tebėra nepatenkinamo- ^
ateitį u k tada> k a i
yisQS
—
Jonas
Pipiras,
anksčiau
mūsų
lietuviškajai
visuomenai
ją stovyklavietę ir nusprendusios
butyje Chicagoje. Visi lietuviai
je būklėje.
tautQg bug laisv08»
gyvenęs 13 Tranam Ave., Wor- išvystyti stovyklą lietuviškai ne-' labiausiai į naudą.
kviečiami dalyvauti.
Įėjimas
— Jonas Milišanskas, anks
— Yolanda Mickevičiūtė, dr. cester, Mass., persikėlė į naują kalbantiems lietuvių kilmės vai
Elona Vaišnien*
17.50 dol. asmeniui. Užsirezer
čiau visuomet vadovavęs Pa Prano ir Rožės Mickevičių duk gyvenvietę. Dabartinis j o adre
kams, tėvų labai prašomos ir ska
vuoti vietą galima skambinant
vergtųjų tautų savaitės rengia tė, grįžusi iš atostogų Vokieti sas yra: 15 Standish St., Wor« tinamos, seserys sutik/) pamėgin
Red. pastaba. Visais Neringos
telef. FR 6-6489. Tuo pačiu te
moms demonstracijoms, šiemet joj, pradėjo medicinos fakulte cester, Mass. 01604 (tel. 791- ti pravesti stovyklą ir berniukams. reikalais kreiptis:
lefonu paskambinus bus galima
Camp Neringa,
te studijas liepos 9 d. Ohio 5225).
Pirmą žingsnį jos žengė nedrą
gauti informacijų apie kitus į
R. F.iD.Nr.4,Bc*134C,
— Baltijos valstybės — pa siai, nes dirbti vien su berniukais
x Aukų po 3 dol. atsiuntė::State universitete, Columbus,
įdomius Vyčių seimo parengi
W. Brattleboro, Vermont,
A. Matulis, Valentinas Tarvy- \0nio. ^ H ji pasirinko, Negalė- miršta tema, pastebi įtakingas dar nebuvo bandžiusios. Buvo pa
mus,
(pr.).
05301
das. Ačiū.
i dama asmeniškai dalyvauti jau- "Foreign Affairs" žurnalas 1979! skelbta, kad steigiama Neringos
x Dėmesio, kelionių mėgėjai!
Į nimo kongrese, šiuo sveikina į m. vasaros numeryje, paminė- stovykla berniukams ir kad ji tęDešimt dienų gražiuose Austri
x Kazys Almenas nagrinės,grįžtančius arba grįžusius savo!damas dr. V. Vardžio ir dr. R sis savaitę.
jos Alpėse, Kitzbuhei. Kelionė iš
'•Kvantifikuotos rizikos proble-: d r a u g e g i r d r a u g u s k o n gresinin- Misiūno suredaguotą
knygą
Is karto užsirašė 60 berniukų.
Chicagos ir atgal, įskaitant vieš
mą demokratinėje santvarkoje" Į k u s ^ d ė k o j a ^ p r i s i u s t u s jai The Baltic States in Peace and Stovykla prašvilpė kuo sklandžiau IS >HDW A Y AERODROMO
butį, pusryčius ir vakarienę —
Nauja lėktuvų linija Midway
Santaros - šviesos suvažiavime; s v e i k i n i m u s gj p a vasarį Yolan- War".
šiai. Kitais metais seserys stovyk
599 dol. Išskrendama rugsėjo 25
Airways
lapkričio mėnesį pra
rugsėjo
6-9
d.
Tabor
F
a
r
m
o
j
e
,
!
^
^
.
baigė J o h n CarroU
va verA
lą pratęsė į dvi savaites. Nerin
Rašyt. Aloyzas Baronas skaito hu
—
Inž,
AMažeika
pirminin
d. Ispanija. Costa del Sol — 10 moristinę poeziją Dainavoje — Atei Sodus, Mich.
(pr.) | t e t o k o l e g i j ą ( r r e - m e dical) maggoj buvo prigijusi trečioji seserų dės pigesne kaina skraidinti ke
kauja Lietuvos vyčių St. Pe- vedama stovykla, kuri kitais me leivius iš Midvvay aerodromo į
dienų. Išskrendama spalio 4 d. tininkų sendraugių stovyklos metu su
x Chicagos Gen. T. Daukan- į na cum laude. Kolegijoj ji bu
Kaina 595 dol. Sis skelbimas rengtoje meninėje popietėje liepos 29 to Jūrų saulių kuopos vasaros !vo visą laiką dekano garbės « l r l * ! ™ ^ ^ ^
tris miestus: Kansas City, CleJfa
.
" ^ tais irgi jau švęs dešimtmetį.
Nuotr. V. Rimšelio «... ~ . r
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atvykti
i
vyčių
seimą,
kuris
bus
nėra dėl biznio bet dėl retos d.
velandą ir Detroitą. Vėliau ati
a
išvažiavimas į gamtą — Union j rašuose. Yra baigusi mergaičių
Sekantis žingsnis
i rugpiūčio 16-19 dienomis Chidarys susisiekimą ir su kitais
progos pasitarnauti lietuviams.
X 10 dienu ekskursiją Į Mek- Pier, Mich., ir pasilinksminimas i gimnaziją (Laurel School) ir
e
Jau
kelinti
metai
kaip
tėvai
ir
miestais.
Skambinti Romui po 5 v. v.,
įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 11 pirmąja mokine lituanistinę mo- j & J I
siką
—
rengia
"Margutis".
1979
vyresni
stovyklautojai
ir
stovyk
M. (312) 778-2023.
(sk.)
— pairta lietuvių nurnizmaNUPIRKO 100,000
j m. lapkričio 30 d. — gruodžio d., šeštadienį, lietuvių (p Pe- kyklą. Kalbininkas Stasys Barzlautojos prašo seselių žengti dar
Veiks
baras,
į
dūkas
buvo
jos
mėgiamiausias.
tiku
draugija.
Nariai
kviečiami
Chicagos festivalis susilaukė
X NAMAMS PIRKTI PA 11 d. Kaina 425 dol. — dviese trausko) salėje.
žingsnį: įkurti mišrią Neringos sto
iš
visos
Amerikos.
Draugijos
SKOLOS duodamos mažais mė- į kambaryje; 525 dol. atskirasi virtuvė. Bus pravestas dova- į lietuvių kalbos mokytojas, o ravykią 15 — 1 7 metų amžiaus lietu susidomėjimo. Iš anksto į fes
resiraais įmokėjimais ir priei-j kamb. (Kainos dar gali keistis). nų paskirstymas. Šokiams gros j šytoja Aurelija Balašaitienė — centras yra Baltimorėje. Pirmi viškai kalbantiems jaunuoliams. tivalį išpirko 100,000 bilietų.
namais nuošimčiais.
į Skubėkite registruotis! Taip pat Ąžuolo
Stelmoko
orkestras, j lietuvių literatūros. Be uetuvių j ninku yra Robert J. Douchis.
Neringos stovykloj stovyklauja Numatoma sunkumų su auto
Mutual Federal SavingB. 2212 dar yra kelios vietos kelionei į; Kviečiami visi kuopos nariai su į kalbos, ji pramoko taip pat is- j Draugijos adresas — Ldthua- 7 — 16 m. mergaitės k 7 — 14 mobilių
statymu Patariama
Weat Cermak Road _
Telef. Lietuvą
š. m. rugsėjo 17 d. šeimomis ir svečiais, jūrų šau- į paniškai ir vokiškai. Ji mylilnian Numismatic Association, metų berniukai. Jaunuoliai mėgs statyti mašinas Soldier Field
VI 7-7747.
(ak.) | Dėl
Dėl informacijų
kreipkitės $įjhų, veiklos rėmėjai bei vietos j Lietuvą ir didžiuojasi lietuvių i p . o . Box 612, Columbia, Mary- ta 'Neringos stovyklą ir norėtų aikštėje, iš kur bus autobusai
informacijų kreipkitės
vasarotojai dalyvauti.
(pr.) | kalba, kultūra ir būdama lietu- i land.
ir toliau joje stovyklauti- Tėvai, į festivalį, vykstantį Navy Pier.
x Per Londoną ruošiama eks American TraveI Service Bukuriems taip pat patinka seserų Autobusai bus ir nuo Grant par
kursija J Vilnių spalio 2—18 die rean, 9727 S. Westem Ave.,
pravedamų iNeringos stovyklų tu ko garažų. Festivalis prasidė
nomis. 5 dienos Vilniuje, 7 die Chicago, IR. 60648. Tel. (812)
rinys ir tvarka, mielai leistų savo jo penktadienį. Tęsis 10 dienų.
(ak.).
nos Rygoje.
Kreiptis telef 238-9787.
paauglius stovyklauti Neringoj ir
787-1717.
(gk).
x Akiniai siuntimui | Lietu
toliau
miiiiiiiiiniiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiinnniitinn
vą.
Kreipkitės
į
V.
Karoaaitę.
Siūloma, kad būtų priimama Advokatas JONAS GIBAITIS
x Stmny Hills, Floridoje, su
50 mergaičių ir 50 berniukų, pir
važiuosime rugpiūčio 25, 26, 27 Optical Studio, 7051 S. Waahte6247 So. Kedzia Avenue
naw
Ave.,
Chicago,
Dl.
60629
menybę duodant jaunuoliams,
dienomis ir taip pat spalio 27,
Tel. — 770-8700
(ak.)
kurie Neringoje yra stovyklavę
28, 29 dienomis. Dėl informaci Tel. 778-6766.
anksčiau ir įsisavinę Neringos dva
Cblcafo, niinols 60829
jų kreipkite*:
X RAIOMOSIOS m&S. Uetuvlllro
sių
ir
tvarką.
Darbo
vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
raidyno, visom kaTbom. GAIDOM, viV. Be4eeka«.
Tėvai
nesibaimina
"miSrios"
foote modeHuose gatnamos CHTCA6e*tad. 9 vai. iki 1 vai. d.
stovyklos neigamybėm. Viena, iimimmiimiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiimm
Sonny Filis .
•> M Į G0JE: Draugas - 4545 W Ord St.,
R. Kezys,
!r vakarais pas A. Daugirdą, tei. 47Bpaaugliai nuo seno stovyklauja or
Bfew York — 212 769-8800 7399 fc*>» tiesiai 55 SPARTA savinin
ganizacijų ruošiamose mišriose
ko: I . J. Giedraiti*, lt Barry Dr. E.
stovyklose. Be to, seserys turi de
Zobavičiua,
N. Y. 117H.
(*.}
šimties metų patirtį, nes angliš
New J e n e y — 201 881-8198
X ifk fCKILANDŽTŲ tau tik]
kai pravedama Neringps stovykla
reik, tuoj pas Petrą ir užeik'
iš pat pradžių buvo ir berniu
Kūdikiams ii vaikams
D. Dulaitia,
kams
ir
mergaitėms.
Priimant
I—
INTERNATIONAL
MEAT
Detroit
—
818/280-2969
rūbų krautuve
anksčiau Neringoj stovyklavusius
\t MARKET. Medžioklinės dežreMikonK
6237 $. Ktdzlt Avs.
jaunuolius, bus užsitikrinama iš
t lės, kumpiai, aviena, verSiena,
— 216 581-2190
anksto,
kad
Neringoj
priimtino
defiros ir t. t. Užsakymus siunTtl. 436-4184
elgesio tausyklės stovyklautojų
I
ciame pafitu bet kur Amerikoje.
M. Kiela,
.•^v. Stasė BaceviMeo*
jau bus įsisavintos. Ir kadangi
— 812^787-1717 » 1 S West 68rd S t , Chicago, n
IS Pavergtų tautų minėjimo Chicagoje. Latvis Tedis Žertos su draugais prie savo sukurto gyvojo paveikto
Ctdcago
Nuotr iono K m r,r, stovykla būtų pravedama su refsk.) |8W«9 Tel. (812) 925-6180. sk.

LONG LIVE... Pope John Paul I I

We ask your prayers for persecuted
oppressed martyrs and restoration of

Mergaičių Neringos stovykla,
kuri šįmet švenčia dešimt metų
Vermoiito kalnuose, yra pagarsė
jusi. Tačiau lygiai dešimt metų
švenčia ir kita Neringos stovykla,
apie kurią mūsų visuomenė vi
sai mažai težino. Tai stovykla lie
tuvių kilmės vaikams, nekal
bantiems lietuviškai.
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