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Palestinos klausimas
Jungtinėse Tautose

Maskva.
— Keturiasdešimt
penki lietuvių, latvių ir estų ats
3. Eilė "Nuostatų" paragrafų, Į teisėtumas ir pilna piliečiu ly- tovai rugpiūčio 23 d. Maskvoje pa
New Yorkos. — Jungtinių tau išaiškinti kaip visai neplanuotą ir
prieštaraujančių religijos laisvei j gybė, tai labai pasitarnautų tik- reikalavo laisvo apsisprendimo
tų Saugumo taryba baigė savo po grynai socialinio pobūdžio.
ir tikinčiųjų piliečių lygybei su Į rai piliečių vienybei, mūsų vi- savo kraštams tuo pagrindu, kad
Saugumo taryba, išklausius aš
sėdį
ketvirtadienį, nepriėmusi
netikinčiaisiais, nesuderinami su suomenei iškylančių ūkinių, kul pagal 1939 metų paktą, sudarytą
arabų globojamos rezoliucijos dėl tuonis kalbėtojus, pertraukė posė
TSRS Konstitucijos 52 ir 34 str. tūrinių ir moralinių uždavinių tarp Stalino ir Hitlerio, jie buvo
palestiniečiu teisių. Amerika bu dį iki penktadienio ryto, kada ara
ir atitinkamais Lietuvos TSR įvykdymui ir tarptautiniam Ta nelegaliai aneksuoti.
vo tarybą įspėjusi, jog vetuosianti bų grupė žadėjo dėti visas pa
rybų Sąjungos prestižui.
Konstitucijos straipsniais.
stangas, kad būtų prieita prie bal
rezoliuciją.
Pabaltiečių grupė savo pareiš
Dėl čia išdėstytų priežasčių nei
Kontroversinė rezoliucija, kal savimo.
kimą perdavė vakarų spaudos at
mes, nei mūsų tikintieji, kuriuos Lietuvos TSR,
Ketvirtadienio rytą Young susi
banti apie palestiniečių teisę apsi
stovams Maskvoje Tai buvo pa
mes privalome tinkamai infor 1979 m. vasaris
tiko
su tarybos nariais, bet ne
spręsti
į
nepriklausomybę
ir
su
daryta ryšium su Molotovo - Rib
muoti, negalime "Nuostatų" lai
Grupė
kurdų
kovotojų
gatvės
kautynių
metu.
pavyko
jam laimėti debato atidė
Vilniaus arkivyskupijos
verenumą, visai nebuvo į ketvir
bentropo pakto pasirašymo 40
kyti teisėtais, ir mūsų sąžinė ne
kunigai:
tadienio debatą įtraukta. Tačiau jimo. Pakeliui į pasitarimus jis
metų sukaktimi. Vakarų valsty
leidžia Mums jų visų klausyti.
pačiame tarybos debate dėl pa sakė, VVashingtono įsakytas, kad
Helsinkio susitarimų vykdymui bės raginamos pasmerkti, kaip sa
Kadangi Jums, Didžiai Gerbia
lestiniečių padėtis. Egiptas aiškiai vetuosiąs naują rezoliuciją, jeigu
koma pareiškime, šio pakto pa
mas TSRS Generalini Prokurore, remti Lietuvos visuomeninės gru sekmes, o Sovietų Sąjunga —•
kalbėjo už rezoliucijos turinį, tuo j bus balsuojama penktadienio ry
Konstitucija yra uždėjusi aukš pės narys kun. K. Garuckas, Hel- vykdyti laisvo apsisprendimo tei
tarpu kai Izraelis nemažiau aiš tą.
čiausią pareigą visoje TSRS te-1 sinkio susitarimų vykdymui remti
Arabų rezoliucija, kurią paruo
kiai pareiškė, kad bet koks kiši
ritorijoje, mes prašome Jus pa-'. Lietuvos visuomeninės grupės na- ses.
šė
Jungtinių tautų komisija dėl
Pareiškimas adresuojamas So
masis į dabartinę padėtį išstaty
reikalauti, kad:
| rys kuru B. Laurinavičius, V.
vietų Sąjungos, Vakarų ir Rytų
tų pavojun Izraelio ir Egipto tai palestiniečių teisių, prašo Izraelį,
a) LTSR Aukščiausiosios Ta- Černiauskas, A Keima, J. Lauriūnors neminėdama jo vardu, leisti
Vokietijų vyriausybėms ir Jungti VVashingtonas, D.C. — Šį ru- į kraštams technologiją, tiesiogiai kos raidą.
rybos Prezidiumas sustabdytųj nas, M. Petravičius, J. Vaitonis,
denį
prie
Volgos
upės,
500
m
y
į
surištą
su
ginkalvimusi,
tačiau
nėms Tautoms, kaip Tautų Są
Debatus pradėjo Egipto amba „palestiniečių tautai vykdyti saminėtų "Nuostatų" galiojimą; i A. Andriuškevičius, K. Gajauskas,
lių
nuo
Maskvos,
pradės
veikti
Į
tai
labai
sunku
atskirti,
nes
autojungos įpėdinėms.
sadorius A Esmat Abdel Meguid, vo neatimamas teises \ apsispren
b) garantuotų kiekvienai Baž-| N. Pakalka, N. Jaura, D . Baužys,
alyvai ieškoti grąžtų fabrikas, ku-1 mobilių įmonės gamina ir tankus, skatindamas tarybos narius grą dimą, tautinę nepriklausomybę ir
nyčiai (konfesijai) teisę laikytis K. Molis, J. Btldrevičius, J. Grigaipagamins tūkstančius vienetų, j Ypač tai lengva daryti Sovietuose,žinti „palestiniečiams jų neatima suverenumą Palestinoje".
Mirė Vincas Rygertas ris
savosios struktūros ir vadovautis tis, M. Stonis, K. Pukėnas, A
Si rezoliucija būtų 1967 m. re
o svarbiausia, kad tą fabriką pa kur visa pramonė ir gynyba vie mas teises" ir priimti jas ginančią
savais kanonais, taip pat pripa- Dziekan, A Trusevič, J. Obremsrezoliuciją. Izraelio ambasadorius zoliucijos 242 pataisa. Rezoliuci
Chicago, 111. — Po ilgos ligos statė amerikiečiai, Dalias Dres- nose rankose.
žinti religiniams susivienijimams ki, K, Vaičionis, P. Jankus, S. Maser
Industie,
už
'144
mil.
dol.
Kri
Yehuda Z. Blum atsakė, kad Sau ja 242 kalba tik apie teisingą pa
juridinių asmenų teises;
lachowski, L Savickas, S. Valru- rugpiūčio 23 d. mirė laikrašti tikai skelbia, kad toks technolo
Tobuli
{rengimai
gumo tarybos rezoliucija 242 lestiniečių pabėgėlių klausimo iš
c) garantuotų hierarchijai, re-1 kėnas, J. Slėnys, J. Juodagalvis, V. ninkas daugelį metų spaudoje dir ginis Sovietų Rusijos rėmimas
rišimą. Nuo 1967 m. šiuo pa
Kai 1972 m, buvo Sovietams „yra rūpestingai balansuota, ku grindu buvo vedamos visos Vid.
Ilginiams susivienijimams ir pa- Bronickis, P. Bekis, K. Vasiliaus- bęs a.a. Vincas Rygertas.
atsigręžia
prieš
pačią
Ameriką.
Velionis buvo gimęs 1905 m.
parduota 164 prancūziškos minia- rios negalima papildyti, nepaken rytų taikos derybos. Vakar rezo
vieniams tikintiesiems teisę lais-;kas, I. Paberžis, A. Valaką, R.
Bendrovės
.prezidentas
Murphy
kus jos jautriai pusiausvyrai**.
vai skleisti savo pažiūras lygiai Blažys, J. Tunaitis, S. Puidokas, balandžio 8 d. Kybartuose, Vil teigia, kad tas buvo padaryta su tūrinių guolių šlifavimo mašinos,
„Ji pasilieka vieninteliu sutar- liucijų klausimas buvo atidėtas.
su kitų pasaulėžiūrų atstovais, V. Aliulis, S. Tunaitis, A. Čepo- kaviškio apskr. Mokėsi Vilniaus prez. Carterio administracijos pri specialistai teigia, kad taip buvo
pagelbėta patobulinti tarpkontiJ t u pagrindu taikos deryboms Vid.
taip pat sistemingo vaikų ir jau- nis, V. Rūkas, A. Simonaitis, K. Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir tarimu.
Žada išnaikinti
nentinę raketą. Tais pačiais me Rytuose. Bet koks šio pagrindo pa
nimo religinio apmokymo laisvę Gailius, K. Žemėnas, D . Valan- vėliau studijavo teisę Vytauto D.
Praėjusi rudenį "T JAV kong tais amerikiečiai inžinieriai pa keitimas būtų labai rimtas rizi
pagal jų tėvų ir jų pačių norą; čiauškąs, A. Kanišauskas, A Ulic- universitete Kaune. Nuo 1930 m.
kurdus
kavimas dabartine taikos raida,
dirbo
„Ryto"
dienraštyje,
o
nuo
reso
nariai
konstatavo,
kad
A
m
e

D
statė
prie
Kama
upės
sunkių
d) garantuotų savo tikėjimą *•»• - Valmkonis, J. Baltušis, R. 1936 m. buvo "XX Amžiaus"
ko kaip tik ir trokšta šio debato Saouez, Iranas. — Saquez puo
viešai reiškiančių piliečių teisę, Černiauskas, J. Kardelis, D. Pui- dienraščio redakcinio kolekty- rika, remdama Maskvą technolo sunkvežimių gamybos įmones, tai pradininkai**.
lė diktatoriaus ajatolos Khomieni
turint atitinkamas dalykines kva- d o k a s > * S a ^ * * ^ A. Petronis, vos narys ir techniškas redakto gija, padeda žmogaus teisiu pa vėliau tie sunkvežimiai Vietnamo
daliniai
lėktuvais, norėdami atim
žeidimui
Sov.
Sąjungoje,
nes
taip
kare
gabeno
karinę
medžiagą
ir
Pagyrė A Young
lifikacijas,
užimti bet kuriuos į- Merkys, K. Valeikis, V. Ješke- rius. Be to, buvo dar techniškas
ti iš laisvės kovotojų kurdų už
stiprinama diktatūrinė valstybė. karinius pastiprinimus prieš JAV
postus bet kurioje gamybos, kul-įk™"* 5 ' J- Kukta, S. Kakarieka,
Palestinos išlaisvinimo organi imtą miestą. Buvo pulta lėktu
redaktorius „Meno Kūrybos" irigsą s u n k u nustatyti, kuri techno- kovojantiems komunistams. Tos
S
tūros ir kitokios visuomeninės - Markevičius, I. Jakutis, P. Tar„N. Sodybos" žurnalų, o 1941 m-l^gijos priemonė yra kariška ar įmonės yra centralinėj Rusijoj ir zacija, kurios atstovas kalbėjo dvi vais, helikopteriais, patranko
vydas.
veiklos srityse.
"I Laisvę" dienraščio redakcinio. t i n k a c j v įlį n iam gyvenimui. T a - apima 4 0 akrų plotą. Sovietamsvalandas užtrukusiame debate, mis, minosvaidžiais ir kitais pa
Jei būtų įgyvendintas pilnas
(Bus daugiau)
I kolektyvo narys. Vokietijoje bu- c i a u kiti kongreso nariai m a n o , buvo įrengta įmonės, kurių gami pagyrė savo pareigas baigiantį našiais ginklais. Amerros gamy
••*• vo „Tremtinių Žinių" redakto kad kontrolė yra pergriežta i r rei- j n i u s paskiau patys amerikiečiai Amerikos Ambasadorių Andrew bos Phantom sprausminiais lėk
rius. 1951 m. su šeima atvyko į kia eksportuoti technologiją, nes i bombardavo C h o Chi Minh ke J. Young už jo „principingumą ir tuvais puolė miestą praėjusį ket
JAV ir ilgiausiai gyveno Chicago- tai padeda išlyginti pasyviam pre- j l y j e . Nors Pentagonas ir kai kurie drąsų savo nuomonės laikymąsi", virtadienį kas keletą minučių.
je. Daugiau kaip dešimt metų kybos balansui, o iš antros pu- JAV pareigūnai priešinast, bet bet aštriais žodžiais vanojo Carte Kurdų išlaisvinimo komitetas
Kanados pareiškimas
kui arkivyskupui Dwyer pasiųs dirbo „Draugo" dienraštyje tech sės, jei neparduoda Amerika, tai daug technologijos Maskvai par rio administraciją.
skelbia, kad jie nukovė 80 ajato
tame
laiške
iškeldamas
Newmaniniu
redaktorium
ir
knygų
lau
los
armijos vyrų, tačiau tikrų duo
rusai perka Vokietijoj ar Japoni- duodama Amerikai kenksmingos
Visos pasaulio krikščioniško
Kreipdamasis į Young kaip į
no
filosofinių
ir
teologinių
min
žytoju,
kol
dėl
amžiaus
ir
ligos
joj.
detentės vardu.
sios Bažnyčios privalo vieningo
„buvusį ambasadorių", PLO ste menų nėra, skelbiama, kad mies
čių
originalumą
ir
vertę
taip
pat
išėjo
į
pensiją.
mis pastangomis pasipriešinti ti
bėtojas Zehdi Labib Terzi pa te yra 2,000 kurdų. Kai kurie Va
ir
dabartiniais
laikais.
Šventasis
Daugybė
prašymų
Nuliūdime liko žmona Biru
kinčiųjų
persekiojimui,
kuris
reiškė: „tavo atstatymas yra vieno karų korespondentai buvo apsup
Tėvas
laiške
pažymi,
kad
kardi
tė, duktė Rugilė Slapkauskienė su
daug kur labai plačiu mastu te
biauriausių dvasinių persekiojimų ti tame mieste. Khomeini kari
Praėjusiais metais iš 11 bil. pre
nolas
Newmanas
buvo
drąsus
ninkas sakosi, kad jie neturi pa
Pabėgo
rusas
Šeima,
sūnus
Gediminas
ir
daug
bėra vykdomas, pažymėjo Kana
simbolis".
kių parduotų komunistų kraš
Dievo
ir
tradicinio
Bažnyčios
kankamai artilerijos ir todėl ne
labai artimų jo draugų.
dos Ontario provincijos vyskupų
Young atsistatydino rugpiūčio
tams, bent trečdalis buvo aukštos
baletininkas
mokslo
gynėjas,
savo
raštais
dau
gali iš miesto išmušti kurdų, ku
konferencijos pirmininkas vysku
15 d. į karštą vandenį patekęs dėl
technologijos reikmenys. Sov. Są-Į
geliui
padėjęs
atrasti
tikėjimo
Izraelis
puola
rių ten yra 2,000. Vakarų stebė
pas Carter, kalbėdamas Kanados
junga pirko už 560 mil. dol. i r sa- i
New Yorkas. — Sovietų Rusi- susitikimo su Terzi ir už bandy tojai teigia, kad Irano revoliuci
šviesą,
drauge
atskleisdamas
ir
krikščioniškųjų Bažnyčių atstovų
Beirutas- — Keturiasdešimt Iz kosi piktų kiek tik pajėgtų. Šiais j jos Bolšoi baleto šokėjas Alek- mą tą susitikimą savo vyriausybei jos kariai nelabai noriai kariau
suvažiavime. Vyskupas Carter pa Bažnyčios paskirtį moderniajame
raelio šarvuotos grupės narių įsi mateis net 6,000 prašymų gauta j sander Godunov pasiprašė New
ja ir niekas neskuba mirti už ajareiškė, kad žmonių persekoijimas pasaulyje ir skatindamas visų
veržė į Libaną ir susprogdino ke iš komunistinių kraštų, kad būtų; Yorke pabėgėlio teisių. Jis iš 120
Dievo
tautos
narių
dvasinį
atsi
tolą
Khomeinį. Sukilėliai laiko
ir kankinimas dėl jų religinių įsi
letą namų, ieškodami palestinie- parduota aukštos technologijos asmenų grupės, kurioj režisie
naujinimą
visų
krikščionių
bro
užėmę miesto tiltus, ginkluoti įtikinimų dabartiniais laikais yra
įrengimų. Tai įeina tiksliausi riaus pareigas eina Algis Žiūrai
liškoje
tarpusavio
meilėje.
Kardi-1
čių
jteroristų.
Puolime
žuvo
vievairiais
Soivetų gamybos ir iš vy
labiau išplitęs pasaulyje, negu
kompiuteriai, elektroniniai įren tis, praėjusį ketvirtadienį pasi
nolas
Newmanas
buvo
ir
tebėra
j
nas
Izraelio
leitenantas
ir
du
kariausybės dalinių atimtais gmkbet kuriame kitame moderniosios
gimai, įrankiai, įvairios priemo traukė ir paprašė pabėgėlio tei
gaivinančio
tikėjimo
švyturys.
\
riai.
Taip
pat
Libaną
puolė
ir
ais. Žiaurusis diktatorius Khomei
žmonijos istorijos laikotarpyje.
nės alyvos ir gazo ėmimui. Vy sių. Baletininkas Godunov, 29
Šventasis Tėvas, baigdamas laiš- Izraelio lėktuvai
ni
pareiškė, kad, jei kurdai ne
riausybė, po to, kai pernai metais
— Prez. Carteris vakar baigė sustos kovoti, bus jie visai išnai
m. sakosi
nebegalėjęs pakęsti
ką, pažymi, jog jis asmeniškai rū
užsienio prekybos deficitas buvo
įtampos ir bijojo grįžti atgal į 7 dienų darbo ir atostogų kelio kinti.
Įsakyta Išvažiuoti
pinasi kardinolo Nevvmano palai sis enciklikoje
Aeterni Patris , ^
wl. d o l t o k i u s prekybinius
n ę Mississippi upe ir grįžo į Wamintuoju paskelbimo byla.
atveria kelią tikėjimui, padeda
_
.
.
. . . Maskvą Jis yra vienas iš vado
r.
Popiežius Jonas Paulius II-sis,
shmgtoną, kur jo laukia daug la
vaujančių
šokėjų
Bolšoi
teatre,
Be parlamento
išvystyti veiksmingumą apologe-Į v a r ž y m u s lengvina, tac.au kiti
Evangelijos misija
patyręs apie septyniasdešimties
bai
nemalonių
reikalų,
įskaitant
kuris kasmet lankosi Amerikoj ir
tiką, suteikia teologijai mokslinį i sako > k a d tai veda kraštą į pavoOTTAVA. — Premjero J- Clar
katalikų milijonierių ištrėmimą
Kristaus Dangun
Žengimo pagrindą, padeda giliau įsimąsty-! JV- Eksporto administracija d r a u - Godunovas jau yra šokęs Vaka ir rezoliucija Jungtinėse Tautose ko vyriausybė naujai išrinkto fe
iš Burundi respublikos, Afrikoje,
ruose. Iš viso, nepaisant didelės Izraelio klausimu.
komunistiniams politrukų priežiūros, jau pabėgo
viešai išreiškė savo gilų skausmą šventės išvakarėse popiežius Jo ti į tikėjimo tiesas ir paslaptis, j džia parduoti
— JAV vyriausybė pareikala der. parlamento posėdžius nuta
dėl šio potvarkio. Misijonieriam nas Paulius II beveik šimtatūks
8 baleto šokėjai. Tarp pabėgėlių vo Meksiką apmokėti nuostolius, rė pradėti spalio 9 d. Senasis
buvo įsakyta išvykti iŠ krašto, tantinei miniai kalbėjo apie kiek
yra labai žinomi ir gerai Vaka pasidariusius dėl alyvos srovės parlamentas prieš rinkimus dar
apkaltinus juos tariama prieš vieno krikščionio pareigą daly
ruose įsikūrę šokėjai kaip Nureje- prasiveržimo Meksikoj- Alyva už bą užbaigė kovo 26 d. Susidaro
vauti Evangelijos skleidimo misi
valstybine veikla. Šventasis Tė
rekordinis pusės metų laikotar
vas, Makarova, Barišnikovas ir teršė JAV pakraščius.
joje, kurią Kristus prieš įžengda
vas, pareiškęs savo solidarumą
pis, kai Kanada yra valdoma be
—'Automobilių
pardavimas
kiti.
Nepaisant
labai
gerų
atlygi
mas į dangų patikėjo Bažnyčiai.
ištremtiesiem —kunigam, sese
nimų ir didelių privilegijų, jie rugpiūčio mėnesį gerokai pakilo. parlamento nutarimų.
Evangeliją turime skleisti ne tiek
rim vienuolėm ir pasauliečiam,
pasirinko
„kapitalistinę vergiją". General Motors bendrovės prezi
žodžiais, kiek gyvu savo tikėjimo
— pažymėjo, jog ji giliai įskaudi
dentas manąs, kad blogiausias
ir Dievo žodžio liudijimu.
KALENDORIUS
no ta aplinkybė, kad misijolaikas jau yra praėjęs.
Ko*vos
Afganistane
nieriai buvo ištremti net nepra
Enciklikos sukaktis
— JAV Vidaus ir užsienio ko
Rugpiūčio 25 d.: Liudvikas,
nešus Bažnyčios vadovybei šio
mercijos
komitetas
pareikalavo
aPtricija, iGlius, Liudytė.
Rugpiūčio 5 d. suėjo šimtas
potvarkio priežasties.
Kawalpindi, Pakistanas. — prez. Carterio administraciją pa
Rugpiūčio 26 d.: Zeferinas,
metų nuo popiežiaus Leono XIII
Skelbiama, kad krašto sukilėliai siaiškinti kodėl buvo parduota Pandvina, Al gi minas, Ugnė.
Kardinolas Newman
enciklikos Aetemia Patris paskel
Afganistane sunaikino 900 ko Iranui 2 mil. statinių alyvos ku
Rugpiūčio 27 d.: Cezaris, Mo
bimo.
Tai
svarbios
mokslinės
įta
munistinės valdžios kareivių. Ko rui, kurios, žiemai artėjant, gali nika, Tolvydas, Didirė.
Lygiai prieš šimtą metų, Po
vojančios Hezbe Islam partijos trukti ir Amerikoje.
piežius Leonas XIII-sis paskyrė kos turėjęs Bažnyčios dokumentas,
Saulė teka 6:08 v., leidžiasi
kardinolu žymųjį anglų katali kuriame buvo ryškiai iškeliama
vadovybė skelbia, kad kovose žu
—Viceprez. Mondale išvyko 7:37 v a i
kų mąstytoją, teologą ir apologe filosofijos svarba santykyje su ti
vo 12 sukilėlių ir 14 sužeista. į Kiniją, kur tarsis įvairiais pre
ORAS
tą John Henry Newmaną. Šią su kėjimu. Enciklika paskatino fiRusų gamybos puolą vyriausybės kybiniais klausimais, o vienas iš
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Cricagoje ir apylinkėse šian
Paulius II-sis Anglijos ir Vai i jos rijose ir katalikų universitetuose. ?™ip?t\c*. cvvpntojai palaiVo savo naująjį pr*~-. •"•"'. •<>!/>•• i . . -k .p.i Mnj.ikilėliai kontroliuoja beveik visas kodėl JAV su Sovietų Rusija dien giedriau, sausiau ir šilčiau,
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6 9 5 8 S. Talman Ave". Kartu su rūbais galima siųsti šie maisto produktai: Vį sv. arbatos
3844 VVest 63rd Street
ko tik vienerius metus. 1975 mė kupams buvo ateitininkai. KVC
— $440: 4 sv. nescafės — $0.00; 1 sv. pupelių kavos — $7.50; 1 sv.
Valandos pagal susitarimą
ty sausio gale išvykau vėl į vadovybės nariai buvo turbūt be
Ofiso tel Hl 4-2123. namu GI 8-6l9>
yį šokoladinių
šokoladini saldainių — $7.50; 1% sv. razinkų — $240; 40 cigarečių
Muencheną. Sį kartą — vado veik be išimties — ateitininkai.
1002 N. VVestern A v e . . C h i c a g o
DR. V. TUMASONlfc
vauti
naujai
organizuojamai Buvau liudininkas, kaip Panevė
Tel. 4 8 9 - 4 4 4 1
CHIRURGAS
Įvairūs
kalkuliatoriai,
steteskopai
ir
kraujo
spaudimui
matuoti
in
Laisvės radijo lietuviškai tar žio vyskupijos KVC pradėįo or
2454 VVest 71st Street "
strumentai siunčiami pagal susitarimą.
DR.
K.
A.
J
U
CAS
nybai. Prieš išvykdamas valdy ganizuotą veiklą. Jau aštuntoje
OIK^S LIGOS - CHIRURGIJA JjVal pirm , antr.id . ketv ir penktad 2-5 ir
Sudarant savo nuožiūra siuntini reikia pridėti $34.00 persiuntimui.
bos posėdyje pareiškiau savo at klasėje
esantį
mane pakvietė
" — iš ank-to susitarus
7110 VV. 127 St., Palos Heights
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame
sistatydinimą, prašydamas išsi KVC knygyno organizatorium ir
T e l . 361-0730
palikimus j Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.
Ofs. tel. 586-31P6; namu 381-3772
rinkti naują pirmininką. Tačiau vedėju. Mano tiesioginis „virši
Valandoj p.igal susitarimą
Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad mea siuntiniu* tuojau
DR. PETRAS 2LI0BA
valdyba nesutiko priimti mano ninkas" ten buvo kun. Jurgis TUišsiunčiame vos gavę užpakymą Sąskaitas priaiunčiame tik pasiun
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1
GYDYTOJAS IR CHTRUTUttB
atsistatydinimo — jos nariai pa vytis-2alvarnis, mūšy himno au
tu* siuntinius, kurios galima apmokėti paprastu čekiu.
6745 VVest 63rd Streerr:
DR. FERD. VYT. KAUNAS
liko man pirmininko titulą, pa torius. Ten pat gyveno ir kun.
\ a l pirm . antr . ketv n pęntot^
BENDROJI MEDICINA
sižadėdami dalintis pareigomis Augustinas Liepinis-Byras. Pane*
2-7 š,-štadiemais panai »usiu«uaa
Mjna
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
pagal reikalą. Susirašinėjau gan j vėžio sendraugių kapelionas, pas
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskvrus trei ir šešt
Apsimoka skelbtis dien DRAT'CT:'. nes
dažnai, bent du kartu per mene- kurį noriai rinkdavosi sendrau
DR. IRENA KYRAS
(Z. & V. Jurai)
sį. Ryšys su valdyba nenutrūko, giai. Tose pat patalpose, netpli
lis plačiausiai skaitomas lietuvjc^dienDANTŲ GYDYTOJA
kol buvo išrinkta naujoji. Būda- i vyskupijos kurijos, buvo įrengta
M Londofi Lane, Bromley, KMI, BRI 4HB, tngUfld 2659 VV. 50 St., C h i c a g o — 4 7 6 - 2 1 1 2 raštis, gi skelbimų kainos yr* v«*įems
mas vakarų Vokietijoje turėjau-ir
salė susirinkimams, paskai- Milda Remenčiūtė ateitininkų sto
Vai pagal suMtanma, Pirm., trec .
prieinamos
vieną kita pasitarimą su jos atei toms, viešiems minėjimams. Pa vykloje, Brazilijoje, rankdarbių pamo
ketv <* iki t> vai SVitad 9 iki 1 vai
UI
01
460
2592
Nuotr D. Eojttytts
tininkų sąjungos vadovybe, akty- nevėžio vyskupijos KVC suruoš-į kos metu
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IŠEIVIJOS GYVENIMO TIKROVĖJE

ŠVENTASIS KARAS AFGANISTANE
Sovietai Afganistane įkliuvo

ftbmtie* rakndelei

ŽMOGIŠKA IR KRIKŠČIONIŠKA
TAIKA

Praėjo lituanistiniai pasitobu- mes. Didžioji JŲ dalis net nežino,
. linimo kursai, kurie jau kelerius kad jie yra lietuviai, kad jų sieP. GAUCYS
Kaip įprasta,
komunistinės
Nuo seniausių laikų Afganis
metus tęsiasi ir vis duoda gerų loję glūdi ir viešumoje reiškiasi tanas su savo sunkiai praeina
Prieš metus mirusio popie pinamasi ligoje ar nelaimėje.
santvarkos įgyvendinimas pra
rezultatu.
Ateina
normalūs lietuviškas charakteris. Politikoj mais keliais ir dykumom buvo
sideda gausiais suėmimais, ne žiaus Pauliaus VI-jo didelė dalis Tikroji ir teisinga taika yra
mokslo metai, taikomi mokykli- tai nėra bloga, jei jie pasisako karštų ginčų vieta. Ten kir riųjų perversmų įvykdymo Ira patikimų asmenų žudymais ir pastangų buvo sutelkta
taikai daugiau negu noras tik ramybė
nio amžiaus vaikams ir jaunimui, bent už savo kilmės žmones arba tosi keliai ir takai į Rusiją, Ki
pasaulyje
įgyvendinti.
Ne
kapu je gyventi, tik patogumais ir že
ne ir Pakistane. Sovietams ypač masiniu nepatikimų asmenų ša
- Bet išeivijos bendras rūpestis ne iškelia ir tautos reikalus okupa- niją, Indiją, Pakistaną ir Ira
Kabulo
galėjimuose taikai ir ramybei, kur jau niekas mės gėrybėmis naudotis, nesirū
nepatogus ir pavojingas islamo linimu.
tiek specialus platesnis savos kai- cinėse" sąlygose ir vergijoje. Mo- ną. Kontroliuoti
Afganistaną iškilimas Irane, nes jie valdo laikoma 12,000 politinių kali negali trukdyti, bet tai taikai, pinant savo broliu. Krikščionis
bos išmokimas ar patobulinimas, kykloms gi reikia mokinių, reikia reiškė kontroliuoti priėjimą prie
apie 50 milijonų islamo išpa nių. Vengdami suėmimų tūks kurioje žmogus gali gyventi žmo ir kilnus žmogus negali pasaky
kiek lituanistiniu mokyklų prog- tokių, kurie, net nemokėdami tų svarbių kaimynų, todėl di
tančiai pabėgo į Pakistaną ar giškai ramiu, krikščioniškai kil ti, kaip tas istorinis Kainas: "Ar
žinėjų.
ramos, ypač mokinių skaičius, lietuviškai žodžio suregzti, norė- dieji užkariautojai ir didžiosios
susislapstė kalnuose.
Jų tar niu ir tvarkingai laisvu gyveni aš esu savo brolio sargas?"
Nors "Tėviškės Žiburiuose" re- tų savo senolių kalbos pramokti, valstybės dažnai kovojo už įsi
Krikščionis turi visuomet žinoti,
Geografinė aplinka
pekliuose ir daubose vienas mu.
dakciniu straipsniu pabrėžiama, su savo praeitimi, kaip dabar sa- vyravimą toje erdvėje. Darius,
Tai kaip tik priminė dabarti kad jo artimas yra jo dalis, kad
Dėl geografinių ir ūkinių ap šaulys gali sulaikyti visą kuopą
kad "dangus dar negriūna", bet koma savo "šaknimis", bent su- Aleksandras
Didysis, čingis linkybių Afganistanas turi neiš karių.
nis pop. Jonas Paulius II-sis, ku kaimynas yra jam duotas gera
;;•; iš tikrųjų rūpestis yra jau svarbus, sipažinti.
Chanas, Tamerlanas brovėsi į vengiamai artimus ryšius
ris net porą kartų viešose audien daryti, kad net nusidėjėlis reika
su
pastangų reikia žymiai didesnių
Svarstybos, pasitarymai ir pasi- kraštą ir jį valdė.
cijose kalbėjo apie didelį Bažny lingas gailestingumo ir mėgini
Rusija. Daugelį metų ji tiekė
ir organizuotų jėgų dar daugiau, ryžimas eiti net iš namų į na2emė« ir turto atėmimas
čios vadovą ir žmonijos sąžinės mo pataisyti. Iš priešiškumo ar
Afganistanui
pagrindines
var
Nei kasdieninėse, nei šeštadie- mus ir mėginti prikalbinti tėvus,
timui reikia pasikeitimo, o tas
Naujesniais laikais XI ir XII
Marksistinei vyriausybei pra balsą, pereitų metų rugpiūčio 6
ninėse mokyklose mokiniai ne- kad jie savo vaikus leistų į litua- šimt. jų pavyzdžiu sekė Gaz- tojimo prekes ir buvo svarbiau
pasikeitimas turi būti noras tar
d. mirusį Paulių Vl-tąjį.
turi mažėti. Tai ir yra dabarties nistines mokyklas, yra būtini da- mavidų imperija, Guridų dinas sia jo gaminių pirkėja. Todėl dėjus atiminėti iš ūkininkų že
nauti artimui, sekant Kristų, tar
visada stengėsi mę, kilo visuotinis nepasitenki
Žmogus žmogui neturi būti nauti Dievui žmoguje ir tarnau
tikrove, kurią reikia tikroviškai lykaL Tai išeivijos gyvenimo tik tija, o XVI šmt. Gogulų dinasti Afganistanas
Žmonės griebėsi gin- priešas, nes visi gyvena tuo pa ti žmogui iš meilės.
palaikyti
su
j
a
draugiškus ry nimas.
spręsti.
rovė, kurią padaryti geresne rei- ja. XIX šmt. Anglija pakarto
-Lietuviu bendruomenė rūpi- kia sutelktinių, organizuotų pa- tinai stengėsi įsigalėti Afganis šius. Savo ruožtų Sovietai, ver klo ir per trumpą laiką įsivy čiu laikiniu gyvenimu. Žmogus Taikos reikia žmonėms, tau
reikšmę, ravo daugumoje Afganistano žmogui turi būti brolis, nes visi toms ir valstybėms. Taika tarp
nasi susirinkimais ir pokalbiais stangų. Tos pareigos negalima tane ir jį paversti buferiu tindami Afganistano
šiems reikalams svarstyti. Tai užmesti tik mokytojams. Gerai, tarp Rusijos ir jų valdomos nuo 1954 iki 1977 m. suteikė provincijų. Kadangi labai kal ateina iš Dievo tveriamosios ga tautų yra net pirmoj vietoj, nes
gera ir naudinga. Sutelktinė- kad jie gali aukotis ir mokyti. Tų Indijos. 1839—42 ir 1878—79 jam daugiau kaip 1 btt. doL pa nuotam krašte maža kelių ir lios žmogiškam gyvenimui skir j žmonių nesutikimas yra laikinis,
mis pajėgomis gal bus rasta prie- pastangų ir darbų turi imtis orga- m. vykę nepaprastai žiaurus ramos, apginklavo ir apmokėjo jie labai siauri, sukilėliams mal tu keliu ir vėl nueina amži o tautų nesutarimai, iš to kylą
monių, kaip išjudinti tuos, ku- nizacijos ir jų vadovai, n«>s tai anglų - afganų karai ir nesu- jo kariuomenę, davė 200 mil. šinti negalima panaudoti tan nybėn vienodai. Dėlto kiekvie karai pasidaro tragiškais įvykias
rių energija rūpintis savo vaikų bendras tautos dalies išeivijoje s k a i t o m i s m u l k e s n i susidūrimai dolerių dujų vamzdžiams, fab kų, o bombardavimas iš lėk nas žmogus turi atsiminti pa pačioms tautoms, žmonėms ir
rikų ir kelių
statybai.
Per tuvų ir helikopterių nėra sėk grindinius sugyvenimo dėsnius,
lituanistiniu mokymu išsibaigė reikalas,
liudija afganiečių laisvės bran tą patį laikotarpį JAV sutei mingas. Nors ir labai apvaly kurių reikia ne tik tautoms, bet žmonijai. Tautos, kaip ir žmonės,
turi žiūrėti teisingumo, laisvės,
ir kurių sąlygos — atstumai ar
*
ginimą ir koloninio imperializ
tiesos ir meilės dėsnių, kurie yra
nuovargis vaikus vežiojant — jau
Vasara jau eina pabaigon. Pri- mo užmačias. Paskutinis anglu kė 450 mil. doL pašalpą ir pas ta kariuomenė, atleidus visus'ir paskiriems asmenims,
kolų,
daugiausia
žemės
ūkiui
vyresniuosius
karininkus,
irgi
sudaro lyg ir neįveikiamas kliu- vačios ir valdiškos mokyklos
Visi turi žinoti tarptautiniam, taikos pagrindas. "Teisinga taika,
— afganiečių karas įvyko 1920 vystyti. Savaime aišku, kad nėra pilnai patikima. Šio mė
kalbėjo dar 1971 m. pop. Pau
tis. Pripažinti tai reikia. Bet iš ruošiasi mokslo pradžiai. Turi
m., bet anglams niekad nepa daug didesnė Sovietų pagalba nesio pradžioje sostinės prie- socialiniam ir asmeniniam gyve lius VI, turi remtis teisingumu,
jaunų tėvų daugiau rūpestingu- ruoštis mokslo pradžiai ir lietunimui pagrindinius taikos ir ra
vyko Afganistaną pajungti.
turi didesnę karinę bei ūkinę miestyjee sukilo stambus kamo savo vaikais ir energi- viškos mokyklos, nepaisant, ko
mybės reikalavimus: teisę tiesą žmogiškos vertės ir žmonių tei
reikšmę. Naujoji Tarakio vy nuomenės dalinys, kuriam maljos mokslo reikalams dar galima kių sunkumų sutiktų ir kokio paAfganistano modeminimas
j
^ t e i s ę t u r ė t i k i s v C j t e i s ę į singos lygybės pripažinimu, bro
riausybė
per
trumpą
laiką
pa
daugiau laukti. įsakymai ir grau- siaukojimo joms išlaikyti reikėtų,
sinti buvo panaudoti sunkieji. t e i s i n g u m a i r te ise į meilę, liškumo tarp žmonių įgyvendini
Karalius
Nadiras
per
4
val
sirašė su Sovietais 25 įvairaus ginklai ir moderniausi sovietų | S i e d e s n i a i j f | 1 , , T ^
dinimai čia neturi reikšmės. Ta- Svarbiausia, kad tėvai, turį mo
p a u . mu. Pagarba žmogui, meilė savo
čiau tautinis sąmoningumas vis kyklinio amžiaus vaikų, patys tuo dymo metus, iki 1933 m. jo nu pobūdžio sutartis, o rusai at helikopteriai
Maištas numal- iį a u s y i enciklikoje apie žrno- broliui yra pareiga, nes ir kitas
žudymo,
stengėsi
sumoderninti
siuntė
4000
patarėjų
ir
tech
dėlto gali reikštis konkrečiomis rūpintųsi. Prie jų turėtų pareigą
šintas, bet jis nusinešė 4000 JUŲ pažangos reikalą, apie
apie tei žmogus yra tik žmogus. Tautos
Afganistaną.
Jo
sūnus
kara
nikų, kurie visose ministerijose aukų.
turi prisiminti, kad ir kitos tau
formomis, ypač savo vaikų lietu- prisidėti ir kiti, kurie tik gali pasingunvą vienas kitam, apie so tos yra brolių". Ir tai yra ne tik
viškumui ir įjungimui į lietu- gelbėti lituanistinėms kasdieni- lius Zahiras tęsė tėvo pastan ir mažesnėse įstaigose "padeda"
Aplamai imant, Afganistanas cialinį teisingumą, kai reikia da krikščioniškas reikalavimas, bet
vių išeivijos visuomenę.
nėms ar šeštadieninėms mokyk- gas 4 dešimtmečius, kol savo afganams persiorganizuoti so
y r a vienas sunkiausiai valdomų lintis gėrybėmis, kurios priklauso ir žmogiškumo išlaikymo dėsnis,
Kai kurios etninės grupės nori loms. Ypač tos pagalbos dabar pusbrolio Daoudo buvo pašalin vietiniu pavyzdžiu.
Dievui ir visiems žmonėms, o ne
kraštų. Jo 16 milijonų gyven
laiduojąs taiką tarp žmonių ir
laikytis būryje ir turėti įtakos į reikia kiekvienai mokyklai su- tas 1937 m. 50 ir 60 dešimt
tik vienoms rankoms, vienai tau
mečiais
užsienio
parama
ir
pre
tautų.
Maskvinės marksistinės poli tojų yra susiskirstę į daugiau
viešąjį šio krašto gyvenimą, bet telkti didesnį skaičių mokinių. Ir
tai ar vienam kuriam asmeniui.
Kas nori taiką ir ramybę išlai
nesirūpina, kad jų jaunimas mo- tai ne tik pradžios mokykloms, kyba tapo svarbiu Afganistano tikos ir programų vykdymui kaip 20 skirtingų etninių gru- Tai Kristaus reikalavimas rūpin
gyvenime
veiksniu.
Ta
pagalba
kyti,
turi dėti visas pastangac
ketų savo kalbą. Pereitais metais bet ir aukštesniosioms, kur jų ygriežtai
pasipriešino atskiros' pių, kurių daugelis gyvena kla- tis savo broliu, kad jis nealktų ir
ėjo
iš
Sovietų
Sąjungos
ir
JAV.
net buvęs atstovas aukštame vai- ra. Reikia įvairiais būdais telkti ir
padermės ir musulmonų dvasi joklinį gyventojų gyvenimą ir netrokštų, kad juo būtų rū savitarpyje įvykdyti teisingumą.
O teisingumas yra ten, kur ati
džlos poste ukrainietis teigė, kad studentus universitetinėms litu- Iki 1978 m. perversmo Afga ški ja, kuri y r a konservatyvi ir kuris nepakito per šimtmečius.
nistano
80,000
kariuomenė
bu
duodama
vienas kitam, kas jam
nebūtina mokėti savo kalbą, bet anistikos studijoms bent Chicatradiciškai nusiteikusi prieš ru Jie labai neturtingi (metinės
vo
Sovietų
ginklais
apginkluo
būtina jaustis savo tautinės gru- goję, kad jie pasinaudotų svetimsus.
Marksistinė
politika jų pajamos 80—100 doL asme į smurtą ir nepaprastai ištiki priklauso — kam priklauso mei
ta.
Per
5
valdymo
metus
Dolė ,atiduoti meilę, kam priklauso
pės nariu. B tikrųjų šiuo metu taučių mums rodomu palankugriauna jų papročius ir naiki niui), didelė dauguma beraš mi islamui.
oudas,
Afganistaną
paskelbęs
pagarba, atiduoti pagarbą, kam
tiek ukrainiečiai, tiek lenkai, net mu ir įvertintų savųjų įdėtas pana jų musulmonišką kultūrą. čiai, nepakenčia varžtų ir linkę
Sukilėliams paskelbus šven priklauso parama, suteikti reika
respublika, sudarė draugiškas
ir italai ragina bent pramokti sa- stangas.
tąjį karą prieš bedieviškus re lingą paramą kad ir kitas žmo
vo kalbos tiek, kad ja galėtų susi- Jei kalba ir nėra vienintelė santykius su rusais.
formatorius, režimas be stiprios gus galėtų gyventi žmogišku gy
kalbėti h geriau pažinti savo tau- tautinio sąmoningumo išraiška,
Tačiau
1978
m.
balandžio
28
Sovietų paramos tuoj pat žlug venimu. Taika eina kartu su tei
tos kultūros lobius. Juo labiau tai tai vis dėlto ji yra viena svard.
Daoudas,
jo
brolis
ir
dauge
tų. Tačiau čia jie yra atsidūrę singumu kito žmogaus atžvilgiu,
liečia naujesnius ateivius — pir- biausiųjų. Ji sukuria aplinką sava
lis
jo
šalininkų
buvo
nužudyti.
gana keblioje būklėje: jie nega bet taip pat ir tautos santykiuose
mos ar antros kartos jų vaikus, kalba ir savomis kultūrinėli atsiųsti savo kariuomenės j su kita tauta. Bet kokia prievarta,
•
mis apraiškomis reikštis stip- Jaunų karininkų revoliucinė ta
ryba
Afganistaną
paskelbė
de
sukilimui numalšinti. Prieš tai:bet koks išnaudojimas yra taikos
^ a b a i rūpestingai buvo vedami riau ir nuoširdžiau. Savo kalbos
pasitarimai su Illinois universite- nemokantiems reikia pagelbėti mokratine respublika ir nau
piestu stoja visi Afganistano priešas, nusikaltimas prieš žmo
juoju
prezidentu
paskyrė
žurna
tu dėl lietuvių kalbos studijų, ją išmokti, savą kalbą užmiršukaimynai. Be to, tai būtų la gišką vertę, glūdinčią jo sieloje
Sen. F. Savickui padedant, šis šiems reikia ją priminti, tėvų ir listą Muhamedą Tarakį. Jo
bai nepopuliaru islamo išpaži ir jo asmens nelygstamume.
klausimas bent tuo tarpu išspręs- senolių
kalba besidomintiems sudarytą vyriausybę tuojau pri
Ieškant priemonių taikai pa
nėjų tarpe, o taip pst tai reikš
tas teigiamai. Tačiau tai tik pra- reikia visais galimais būdais pa- pažino Sovietų Sąjunga, Kaip
tų santykių su JAV atšalimą. saulyje įgyvendinta reikia pir
dabar išryškėjo, šį perversmą
džia. Nuo tėvų ir jaunų studentų dėti tą turtą įsigyti.
Tokiu atveju vargu JAV sena miausia prisiminti du krikščio
suruošė
KGB
su
af
ganiečiu
priklauso, ar tas kursas bus užpilKalba iš tikrųjų yra toks turtas ratifikuotų Salt II sutartį. niško mokslo, tai yra Evangelidytas, ar turės pakankamą skai- tas, kuri su mažai kuo tegalima pulk. Kadaru. Jų tikslas buvo
Kaip iš tos painios padėties iš os dėsnius, būtent teisingumas
čiu studentų, kurie būtų akstinas palyginti. Gal panašiai veikia tik Kabule turėti vyriausybę, kuri
sikapstys Sovietai — parodys ir meilė turi eiti kartu ir apimti
lituanistiniam kursui išlaikyti u- dvasiniai įsitikinimai, į savos tau- veiksmingai prisidėtų prie kai
(Nukelta į 7 pasL)
Kandidatai mirčiai. Revoliucinio teismo Irane vaizdas.
ateitis.
niversitete ir profesoriui palaiky- tos charakterio įtakos ar antgamti nuolatiniu dėstytoju.
tinis tikėjimas, apimąs visas siebūtų nustatytas iš aukščiau, tikriausiai tai tik
— Prieš pusvalandį tamstos žmona mirė...
Cia jau reikia ne tik tėvų, bet ir los gelmes. Lietuvių kalba dabarkeistas
supuolimas.
Gyvenime
iš
iš
viso
pasaulyje
Visi trys sūnūs su marčiomis buvo išvažinėje į
visuomenės — tautiškai nusitei- tiniam vaikui ir jaunuoliui yra
pasitaiko
d
a
u
g
keistenybių.
Bet
šis
mirštančios
savo gyvenvietes. Nežiūrint, kad, kas tik buvo
kusių organizacijų, pavienių va- toks turtas, kad tos pastangos,
mano
žmonos
pranašavimas
apie
mano
gyvenimo
galima
ir įmanoma, buvo sutvarkyta mirčiai
dovų ir įtakingesnių mokslo ats- kurias sudeda tėvai ar visuopabaigą
dabar
atrodo
labai
artimas
tikrovei,
turint
pasitikti,
tad mirus mažai kuo teko rūpintis, bet po
JONAS MATONIS
tovų raginimo, skatinimo ir įro- menė, yra tik menkas energijos
galvoj
mano
amžių,
sveikatos
stovį
ir
gyvenimo
gydytojo pranešimo budėdamas sulaukiau ryto ir
dinėjimo, kad lietuvių kalbos išteklių panaudojimas.
būdą.
telefonu pranešiau visiems trims apie jų motinos
aukštasis mokslas nėra tik presti- Bent pirmoji išeivijos karta 93
Mano tėvas išgyveno 86 metus, bet tikriausiai mirtį.
žo, o tautinio išsilaikymo ir nau- gyvena labai savitoje aplinkoje,
Išgirdęs tokį pranašavimą paklausiau, iš kur ji būtų ilgiau pagyvenęs, jei bolševikai nebūtų atėmę
Nežiūrint, kad jau prieš aštuonis mėnesius
jų lituanistų bei lituanistinėms Bet ji susigyvena su naujomis są*
pavyzdingai sutvarkyto ūkio ir jei būtų žinojęs apie žinojau, jog mirtis neišvengiama, gydytojų apie tai
žinanti tokias paslaptis. O ji ir pradėjo dėstyti:
mokykloms mokytojų paruošimo lygomis ir pajėgia susikurti nau— Mes apsivedėme 1924 m. Įėjome į savo mano likimą. Tėvui turimas ūkis buvo jo gyvenimo pakartotinai buvau įspėtas, mirtis tik gydymais
butinybė.
ją gyvenimą. Svetimame krašte
nuosavą namą gyventi 1934 m. Mes visą savo gerą, tikslas, o jo sūnus — pasididžiavimas. Mirdamas jis buvo trimis mėnesiais pratęsta, bet anas nakties
Ne mažiau reikia rūpintis pra- gimusiems to prisitaikymo jau ką buvome užgyvenę, palikome ir pabėgome iš savo prašė paduoti mano fotografiją, į kurią žiūrėdamas
pranešimas apie įvykusį faktą mane galutinai
iftios ir aukštesnėmis lituanisti- nebereikia. Tačiau ir jiems rei- tėvynės 1944 m. Mūsų vyriausias sūnus apsivedė su ašaromis akyse ir visai nusilpusiu balsu kartojo:
pribloškė, ir tas smūgis man buvo sunkiausias
nėmis mokyklomis, kurių statisti- kia dvasinės stiprybės iš praei- 1954 m. jauniausias vedė 1964 m. Aš mirštu 1974 m.
— Kur jis? Kur jis dabar? Sakykite, ar jis visame mano gyvenime. Nieko taip sunkiai
kir*vis dėlto nėra labai guodžian- ties, kuri formuoja charakterį, Tad tau liko mirti 1984 m. Matai, kad mūsų gyvas!? — Tėvas mirė 1950 m., o su tėviškėje nepergyvenau, kaip šį smūgį. Keletas buvusių
ti. Kai politikuojantieji kuriame padeda pažinti save ir kurti savo gyvenime visi svarbesnieji įvykiai vyksta kas likusioms seserims susidarė galimybė susisiekti tik mirties pavojų man pačiam buvo vieni niekai prieš
nors mieste priskaičiuoja šimtus gyvenimą. Tautinis gyvenimas ir dešimtmetis. Aš nesu visai tikra dėl tavo mirties, bet po trejų metų, man gyvenant Amerikoj.
jos mirtį, prieš tą galutinį ir amžiną atsiskyrimą.
tūkstančių lietuvių, tai jie mėgi- sava kalba yra tokia svarbi gyve tie dešimtmečiai man daug ką pasako.
Po tų dešimtmečių išskaičiavimo ir mano mirties Būtų buvę daug lengviau man pačiam mirti, negu
na skaičiuoti tik etninę kilmę, nimo apraiška, kad ja reikia ne
Visos tos išsakytos datos buvo tikros, pranašavimo žmona jau visai nusilpo ir beveik laukti ir galutinai sulaukti jos mirties.
kartais net mišrias šeimas. Mo- pailstamai nuolat rūpintis.
neišgalvotos. Aš jas ir pats atsimenu iki visų nepajėgė žodžių ištarti. Tačiau rugpiūčio 27 d.
Mano mylimos žmonos mirtis mane visą pakeitė.
kyktoms tai neturi jokios reikšP>. Cr.
smulkmenų, bet niekad nebuvau sugretinęs ir jokių vakare man ilgiau užsisėdėjus pas ją ir jau Aš nustojau prasmės ilgiau gyventi. Nustojęs šio
išvadų nedaręs. Bet kai žmona, jau būdama mirties atsisveikinat. ji vos girdimai ištarė:
paskutinio rūpesčio, negalėjau savo egzistencijos
patale,
jas
sudėsčiusi,
padarė
mane
liečiančią
—
Pabūk
dar...
Truputį...
Aš
jau
greit...
Tavęs
pateisinti, — pasijutau niekam nereikalingas.
PRISIMIN* SAVO
dos kalno viršūnėje, 3000 metrų
Mano padėties pasikeitimas su mirtimi m a n o
PIRMTAKCNĄ
aukštyje, sukr'hėjo "Viešpaties išvadą, tada ir man tų neplanuotų įvykių nematysiu... Man silpna... — Dar kiek palaukusi, vėl
iš8irikiavimas
dešimtmečiais
buvo
ne
tik
keistas,
bet
vos
girdimai
sako:
globojamos
ligonės, mano atsiskyrimas su mylima
Angelas" maldą ir pašventino
ir
mįslingas...
—
Aš
skrendu...
Skrendu...
Labai
aukštai
penkių dešimčių metų gyvenimo drauge, mane kitaip
Jono Pauliaus I-oj o išrinki-Dievo Motinos — Dolomitų Ra
Grįžęs
iš
ligoninės
pradėjau
galvoti
apie
savo
skrendu...
Aukščiau...
Aukščiau...
Vis
aukščiau...
—
ir
negalėjo paveikti, — negalėjau šiltai galvodamas
mo popiežium pirmųjų metinių ralienės — statulą. Prieš sugyvenimo svarbesniuosius įvykius iki vedybų ir Po tų vos girdimų pasisakymų visai nutilo ir tuojau susigyventi su tokia lemtimi. Visą savo
proga, Šventasis Tėvas aplankė grįždamas atgal į Castelgandolradau tų dešimtmečių pasikartojimą, prasidėjusį daugiau nė kalbinama m a n nieko neatsakė. Dar gyvenimą vis kuo nors rūpinausi: sunkiai teko
savo pirmtako velionio popie-fą. Popiežius dar aplankė Rellu1904 m., kai mano tėvas galutinai apsisprendė mane valandėlę palaukęs, pakalbinęs, bet negavęs jokio įveikti mokslui siekti kliūtis, ilgų metų rūpinimasis
tiaus Albino Luciani gimtąjąno miestą, kur aukojo iv. Ml- leisti mokytis, tuomet dar tik pradžios mokykloj, — atsakymo, suspausta širdimi palikau dar šiek tiek
kitų žmonių mokslu ir auklėjimu bei priežiūra
parapiją ir vyskupiją. Tos die-šias.
iki tol buvo griežtai užsispyręs iš viso neleisti nė kvėpuojant ir labai silpnai ir retai pulsuojant. kariuomenėje.iš įpročio gal net perdėtas rūpinimasis
sos rytą Popiežius aukojo iv.
pradėti. Sekantis lemiamas mano gyvenimo Parvykęs n a m o jaučiau, kad tai buvo paskutinis savų vaikų mokslu, atsakomingas ir nuolatinį
Mišias Albino Luciani gimtinėdešimtmetis tai buvo 1914 m. prasidėjęs karas, pasikalbėjimas su savo gyvenimo drauge. Užmigti rūpestį sudarantis kelių dešimčių metų d a r b a s
je — Canale d' Agordo ir aplan- — Nesigirk darbą pradėda- m a n o visą gyvenimą į v e s d a m a s į s u n k i ų negalėjau, kad ir kaip save ramindamas. Po kelių Lietuvoje ir Amerikoje įpratino būti rūpestingu.
kė velionio gimtuoeiua namus, mas, pasigirsi jį baigdamas.
pergyvenimų labirintą.
valandų blašymosi 2:30 vai. ryto suskambėjo
Vidudienį Popisaius MannolalNelinkęs tikėti, kad toks mano gyvenimo įvykių telefonas. M a n atsiliepus, gydytojas ir sako:
(Bus daugiau)
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Šeštadieniais nuo 7:00 vai. : yto iki 4 vai. popiet.
Klaipėdą
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N a ^ u 197» m. Plymouth ARROW — labai ekonomine** ir labai
pigus, 4 cllinderisi, tu ; aiionu St mylias

Trans-Aflantic Travel Servicer Inc.

Patikrinkite kaina* pat kiru* pai
Įsitikinsit*, kad pas mus mažiausios
Turime Jaunuoliams maiinų: C
mobile ir kitą, TAIPGI IMPORTUC
dartt nuo $100.00.
Mūsų dirbtuvei
karoserija fbody). sparnus (fenders)

393 We»t Bro adway, P O. Box 116
South Boston, M

02127. Tel. (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travd Service, Inc., vidaus ir užsienio kelionių agentūra. jau nuo 1960 metų S6KTHINGAI organizuoja visą eile ekskursijų
j LIETUVA ir j kitas pasaulio Šalis
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZICNAS.
Prtces ar» based r>n dou M* occupancy and are aubject to
chan*-e* and/or Government approvaJ.

V

I

:NTAIT —
(; C O R P .
SDITFOVFNC

LUmOM.
i. M « W : I . S

ICTION
\CTOR
MMsrsaag

r.
IS.WK»:«J

RT
\ T STORK

u-«i sr.
repaired.

NERAL
rORS
r AVE.
. 60616
NL'M S1DING
NT VVORK
: REMODELING

ILDERS
ECIALISTS
TES
i
AVAILABLE
>ZIE AVE.
. 60652

)

„

c INSURED.

STORES \
R AVE.
. 60638
RC PAINTS
OF VVALLZtS
* "• »

)VATW&-

E

SlK

i Road
60630
Second Chancelished VVith
Refinished. ZBZ

•OW SHADE,
ki Road
'"•'•
«>629 ", ,; ,;
>m Shades, t
ver Drape's!
k Shutters.
24, 1079.
:erns
m

3RAN
fERY

ZYiUV r.
IE AVE
L. 60&30

DLSTERV
2
•m.U\/,

;A'S
S H O P ;'•;.. J
ER AVE.
yą ,.
L. 60632
'

•

•*

3LSTERING

ij

ii

- -'

Jav»jus ir pilkit* pa* mus ir

I

*inos.

f

idillac, Buick. PontUc Olda
ry, ĮVAIRIŲ KArNŲ, prade! prityrė mechaniku pataisys
r sureguiiuoe motorą.

=
|
c
=

Seniausias automobilių pardave]as C ic«Koje, gerbiamas virt M m. E
PLYMOUTH — VOLARE — :HRYSLES — Amow
Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiliiiiiiiilliiiih

I

*n p a i n t e r s i n
o r paintinsr
priet-s.
»mOU I
service.
780-0355.

'J

BASEMENT
SEEPAG E
N O OIOOINO
Tfw oUa«t and biQB*st wi
Ifproofai- in OMcagoiar
you ln

=

BALZEKAS MOTORS, 40 10 S. Archer V11515 I

ilNTTNG
[SE.

F I R E D AM <GE.
BIG & SMALI J O B S .
GARAGE RE JAIRS.
585-87-;

4Pg£fo.

PATARTINA REGISTRUOTIS iKUO ANKSČIAU.

R AVE.
606.Ui
A K & BOII F U
I

C A R P E N T R Y REPAIRS
& R E M O D I LING

V f MBER

GRUPftSE VIETŲ SKAIČIŲ S RrBOTAS -

iTING
K

. : „ • ,

DAR YRA VTETŲ ŠIOSE GRU!f»£SE:

Velionio didžiausias t oškim a s buvo, kad abu sūnū įsig y t ų aukštąjį mokslą. 1 is jo
t r o š k i m a s išsipildė. Dr. E >mas
sėkmingai dirba Sudbury savo
profesijoj kaip psichologą 5 ir
d a r aptarnauja kitus ši įurės
Ontario miestus, kur dažni l y m
kviečiamas. Jaunesnysis unus
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kitiems turi įtakos. Paryžiaus ma
dų kūrėjai ėmė taikyti rūbus ne
tik išskirtinai elitui, bet ir kiek
vienai eilinei moteriai
Viena kitą sekdamos ir pasimokydamos, nori ar ne, moterys
daugiau ar mažiau yra madų kū
rėjų įtakoje. Paskutiniais keleriais
metais ypač buvo didelis pasikei
timas sijonų ilgiuose, siluetuose,
spalvose ir medžiagose. Moterys
domisi madomis, seka ir prisitai
ko savo skoniui.

.

be;!-.
-ži£ j a i

Valso atsiradimas
Dažnas klausdavo šiame kraš
te: kas sukūrė valsą — amerikie
tis ar austras? Nei vienas, nei
kitas, sako žinovai. Valsas išsi
vystė iš vokiečių tautinių šokių
ir buvo "įsūnytas" Vokietijos ari
stokratų 18 Šimt. pabaigoje. Jis
paplito po Europą, o tada, po
Napoleono karų, persimetė ir į
JAV. Anais laikais tas šokis atro
dė "skandalingas", nes padrąsi
no šokančių partnerių artumą.

Lietuviškos madų pradininkės
Chicagoje

Reikia pripažinti, kad ir lietu
— Jadzė Gedvilaitė Augustivės moterys, gyvendamos
čia
REDAGUOJA 8 1 . SOfENIENft, «507 1SOT
navičienė, a.a. Petro AugustinaAmerikoje ir net Lietuvoje, domi
vičiaus, tragiškai žuvusio prieš
•
—
—
—
^
—
si madomis. Nerasime tokios di
4 m. našlė, su savo sūnaus Kęs
•ūie
desnės lietuvių kolonijos, kur ne
tučio šeima, iš Toronto, Kana
cįeimo;
stokoja prieauglio. Krašte pašau būtų suruoštos madų parodos.
dos, lankėsi Chicagoje. Buvo ap
ii yhsr.
kimų gausu, tik sąlygos neleidžia Chicagoje jau 18 metų iš eilės
sistojusi pas Danutę Augienę. Su
juos realizuoti. Kodėl taip yra? yra Putnamo seselių rėmėjų ruo
mssbtaii
sitiko su telšiškiais jaunystės ir
Gal dėl to, kad mes tėvynėje at šiamos tradicinės madų parodos.
*«aasflr
DANUTĖ AUGIENĖ
mokslo draugais: Elena Baltru
kakliai tęsiame senoviškas tradi Tai lyg oficialus sezono atidary
šaitiene, Gabrijėle ir Albinu
cijas. Tai darome gyvai ir griež mas, sukelia didelio susidomėji
Ruduo jau čia p a t Su juo at
Nors seka, registruoja —
Dzirvonais, Irena Smieliauskiene.
tai.
mo, o po jos nemažai diskusijų.
plaukia ir lietuviškųjų parengi
bažnyčios kupinas Lietuvoje
Aplankė brolio Vaclovo dukters
mų banga. Kartais jų būna lyg
Salvinijos šeimą, Evergreen Plc,
Advento ir Gavėnios metu su Mūsų moterys jų pasigestų,
Viena
sutikta
viešnia
iš
Lie
grybų miške — tą pačią dieną
vyro tetą Kotryną Velavičiesilaikoma nuo šokių ir pasilinks jei tokios madų parodos sustotų
įvairiu ir daug. Tada žmogus su tuvos pasakė: "Jūs čia nesimel minimų. Bažnyčia griežtai kovo egzistavusios.
nę, dėdę Kostą Augustą, vyro
džiate!
Net
Velykų
dieną
jūsų
baž
Rėmėjos
stengiasi
parodyti
kas
ka galvą, kurį iš ju rinktis. įdo
pusseseres Aldoną Andrijonienę
ja su girtuokliavimu. Laidotuvių
mu, kokie būna apsisprendimo nyčios pustuštės. Lietuvoje mes metu reikalauja nevartoti jokių yra naujausio madose. Tie rūbai
ir Valės Pleirienės šeimą.
argumentai. Ką remiam, kur ei nesutelpame bažnyčiose ir šven alkoholinių gėralų. Klausyklos yra daugiausia pasiūti mėgėjų,
Torontiškiai skanėjosi Mar
nam, kodėl? Pareiga, malonumas, toriuose. O jūs žinot, kad ten vis dar apgultos žmonių, beei pasinaudojant garsiųjų kūrėjų iš
ąuette Pk. lietuviškais maisto ga
auka? Kiekvienas esam laisvas mus seka, registruoja ir baudžia. nančių išpažinties, kas čia pas karpomis. Čia pasireiškia indivi
miniais, ypač "Nidos" pietumis,
apsispręsti kur
ir kodėl
Bet Kitu atveju svečias lietuvis jus jau eina iš mados. Krašte dualus skonis, nagingumas ir fan
o J. ir V. Vaznelių "Gift Interkoks kišimasis į kito žmogaus gy kalbėjo: **Jūs viską turite. Laisvę, broliai seserys varžomi, baudžia tazija. Nemažai demonstruojami
national" parduotuvėje nusipir
venimą yra jautrus ir sukrečian organizacijas, susirinkimus. Jūs mi, tremiami kovoja, o jūs lais ir megzti rūbai, kuriems būna
ko knygų, plokštelių ir lietuviškų
liaudies tauti
tis. Net švelniausia pastaba kar sprendžiate ir kalbate laisvai ir vi ir pajėgūs savo noru kapitu naudoti mūsų
gaminių.
Danutė A.
niai raštai. Žavimės Elenos Blantais jau atrodo užgaulus brovi atvirai. Jūs rašot drąsias rezoliu liuojate." —
dytės tautiniais motyvais, Irenos
masis į jo daržą. Tuo labiau yra cijas, kurių dauguma, deja, gal ir
Sekdami
tautiečiais
Lietuvoje,
Kleinaitienės
kruopštumu, ar Pet
jautrus kritiškas žodis visuome lieka tik popieriuje. Erdvės gy
pupuliukais. Vieną ranka veda,
prasmingiau
įsijunkime
ronėlės Kinderienės bei Jadvygos
nei. Tada paliečiamas ne vienas venti jums nestinga. Jums nerei
kitą nešasi.
žmogus, o šimtai. O vis dėlto kia rūpintis privačiu daržu, kad
Tai skaudus tvirtinimai, bet ar Dočkienės išradingumu ir įnašu PTtsiaoghmu pomidorų...
Nootr. V. Maželio
Sustojo vaikai ratu. Aikštelės
į parodas.
taip norėtųsi, nes esi įsitikinęs, turėtumėt daržovių ar vaisių. galime juos paneigti?
vedėja
studentė Aušra Kielaitė
kad tai būtu gera ir naudinga, Maistas jums nėra problema.
Tad, artėjant mūsų parengimų
Turime savųjų tarpe ir pasireiš Rima Kašubaitė-Binder, Violeta metais ir dar daug naujų veidų. sustatė vaikus į ratelį. Pasimel
jar visi lietuviškieji veikėjai, Apsirengiat, apsiaunat be rūpes ir susibūrimų bangai, reiktų pa kusių vakarinių rūbų projektuoPabarčiūtė-Woodward,
Dovilė Rėmėjos stengiasi, kaip ir kiekvie- dė už mirusias mamytes. Amžiną
rėmėjai, parengimų lankytojai, čio.
Gyvenat šiltai ir patogiai galvoti, kaip tinkamiau ir ge
tojų.
Viena
iš
fa
yra
čikagietė
Į
Užubalytė,
Asta
Vaičaitytė,
Ire- neriais metais, lankytojoms pa atilsį. Prasidėjo žaidimai: Mano*'
rengėjai, organizatoriai, stebėto Gal per daug patogiai kartais. riau galėtume įsijungti į ją tiek
Monika Kripkauskienė, kurios na Mažeikaitė ir daug kitų.
demonstruoti ką nors naujo. Vie tėvelis buvo kalvelis.- Paskui —
jai, kad ir trumpai pamedituo Jūs gal nė nejaučiat, kad medžia savo darbu, tiek savo sugebėji
modeliai yra dideliuose žurnalų
aguonėles sėjo.
tume, kaip vienas kitam galėtu ga ima nustelbti jūsų vidinį pa mais, tiek savimi pačiu kai ką pa
Madų parodoms profesionalinį noms gali patikti, kitoms mažiau
puslapiuose. Ji daug kartų madų
bus
prie
širdies,
bet
kiekviena
me būti naudingi, kaip geriau saulį. Krašte vyksta kova už bū šalinant, atsisakant, kai ką nau
Vaikai myli savo globėją dr.
parodas išnešė ant savo pečių. atspalvį teikia Nijolė (Voketaitie- suras ką nors įdomaus.
galėtume atlikti savo pareigą vį iš gyvybinio reikalo, čia gi — ją įvedant, kad mūsų triūsas ar
Oną. Jos vardinių proga dauge
Apie jos talentą reiktų atskirą nė) ir Aldona Laitienė. Jos ne tik
Per
17
metų
keitėsi
modeliai,
Dievui, .tėvynei, artimui.
lis nešiojosi trispalves vėliavėles
dėl prabangos. Aukos dvasia ju tai Dievui, ar lietuviškiems kul straipsnį rašyti.
modeliuoja, bet teikia daug pro
keitėsi
siuvėjos
ir
mezgėjos,
o
rė
ir pro ją praeidami sveikindamitūriniams
reikalams,
ar
artimui
myse silpnėja. Dėl to jūsų semi
fesionalaus patarimo, padaryda
Dupirit duonos ir žaidimų
Kukli,
daugiau
žinoma
Los
An
mėjos
vis
tos
pačios,
kurios
ir
padėjo po gėlę.
narijos ir vienuolynai visiškai būtų vertas mūsų pastangų.
mos madų parodas įdomėsiu.
geles
apylinkėje
vakarinių
rūbų
šiais
metais
visas
viešnias
pasi
Dauguma masų parengimų
Vedėjos padėjėja — Vida ?cr
projektuotoja yra Stasė KoronkeTai tik keli vardai iš praeities. tiks su visu nuoširdumu rugsėjo
ruošiami labdaros ar kultūros rė
ciūtė, Donelaičio mokyklos 7 kla
vičienė Jos vardas Kalifornijos Matysime kai kurias iš jų ir šiais i 30 d. Jaunimo centre, Chicagoje.
mimo tikslais. Rengėjai tikisi pel
sės auklėtinė. Talkina čia ir Si
lietuviams yra ypač žinomas, nes
no. Dažniausiai žmonės sukvie
gitas Gūdis, pagrodamas akorde
ji ne vienam operetės spektakliui
čiami, įprašomi, {maldaujami, bi
onu. Dar viena vadovė — mok.
yra paruošusi originalius rūbus.
lietai grūste įgrūdami. Paima,
M. Plačienė. Personalas gauna
Stasė Koronkevičienė pažįstama
n«5 nepatogu neimti. Jei būna
kuklų atlyginimą, kuriuo pasirū
ir čikagiškiams, nes jau du kar
vakarienė, ji turi būti gausi val
pino tėvai, mokėdami po dolerį
tus
gėrėjomės
jos
sukurtais
vaka
Beveik
prieš
du
dešimtmečiu
šimto,
bet
dabar
daugelis
šei
MARIJA
REMIENĖ
giais, gėrimai pagal skoni, patar
už dieną nuo vaiko.
riniais rūbais. Ji atvyksta į Chi- dr. O n a Vaškevičiūtė buvo giliai mų išsikėlė, kiti atostogose ar
navimas geras, viskas laiku pa
Iš viso per šių vaikų aikštelę
duota, suspėta, atspėta. Jei ne — Senų senovėje mados visai ne žinoma kaip amerikoniškas sti cagą ir dalyvaus madų parodoje paveikta, kai buvo Chicagoje rei stovyklose, bet dabar susirenka a- per 18 metų perėjo per 1000 vai
kalas dalyvauti jauno lietuvio nu pie 25. Amžius — nuo 1,5 iki 7
po parengimo girdėsi pasipikti egzistavo. Tačiau moterys domė lius, kontrastas europietiškom rugsėjo 30 d. Jaunimo centre.
sikaltėlio teisme. Jai ašaras iš metų, bet normaliai priimami ir kų. Kai kurie jau vedę ir jų vai
nusio asmens pastabų, skarde josi rūbų puošnumu ir todėl ne eilutėm ar vakarinėm suknelėm.
Darbščios
talkininkės
kai čia ateina.
spaudė širdgėla, kad mūsiškis ta vyresni.
nančių skersai ir išilgai miestą. visi rūbai buvo tik namų darbo. Tik daug vėliau, po II pasauli
Aikštelė negauna pašalpos nei
Per praėjusius 17 metų labai po gatvės padaužų auklėtiniu,
Čia parke yra stalai ir vidudie
Beitų* kad ateiname jieškodami Pagaliau, po daugelio metų, Pa- nio karo, kai politika ir kartu
malonumo—gerai pavalgyti ir kri- ryžius ėmė garsėti madų salonais. madų salonai ėmė keistis, sporti daug ponių ir panelių modeliavo pats įkliūdamas ir šeimą įklam nį vaikučiai pavalgo savo atsi iš miesto įstaigų, nei iš kitų šal
neštus užkandžius, o porą ar dau tinių. Išsilaiko tėvų rūpesčiu.
tiškai pažvelgti į bėgiojančias, j Visame pasaulyje turtingųjų mo- niai rūbai ėmė dominuoti visame šiose parodose. Sunku yra visas pindamas.
Daktarė ryžosi ką nors daryti, giau kartu savaitėje juos aplanko
Kalbama lietuviškai. Dr. Vašparengimo seimininkes - šeimi ten- tarpe buvo didelis prestižas pasaulyje. Ėmė reikštis individu išvardinti, nes vienos pavargo,
kad
nors
kai
kuriam
laikui
iš
alus
skonis,
o
Paryžius
prarado
kitos
išsikėlė,
o
dar
kitos
iš
mo
kevičiūtės
noras, kad tik jie iš
daktarė su patarimais ir dova
ninkus. Visu ūgiu išauga dalyvis. pirkti rūbus Paryžiuje. Tai buvo
imtų
mūsų
atžalyną
iš
murkdan
savo
dominavimą.
Amerikietės
deliuotojų eilių perėjo į nuolati
augtų geri žmonės, geri lietuviai.
nėlėms.
f is "sumokėjo, Jis turi teisę reika jų statusas, kaip dabar mums au
čios
aplinkos.
ėmė
kreipti
dėmesio
į
savuosius
nes
lankytojas
ir
rėmėjas.
Iš
pir
O aplinkos pavyzdys nėra ge
lauti. Nejučia prisimeni senovės dinės (minko) apsiaustas.
Anksčiau buvo rūpesčio, kai
rūbų
projektuotojus,
ir
šio
krašto
mųjų
talkininkių
nepamirštamos
Ir
ji
pasiryžo
organizuoti
vaikų
Dar
prieš
Antrąjį
pasaulinį
ka
ras.
Kad ir šioj aikštelėj esančio
romėnus, kai minia šaukdavo:
imdavo lietus krapnoti. Buvo ga
„First
Lady"
—
prezidento
žmo
yra
Paulina
Vaitaitienė,
Milda
aikštelę
Marąuette
parke,
Chica
rą,
čia
—
JAV-se
ėmė
garsėti
vie
"Duokit mums duonos ir žaidi
vę pastogę parapinėj mokykloj, jų namuko langus išdaužo, pro
mų", Jiems anų laikų idealistai tiniai Amerikos madų kūrėjai. na ėmė jų sukurtus rūbus dėvėti. Memėnaitė, Olimpija Baukienė, goje, kur netoli įos buveinės ir bet ne visam laikui. Dabar vy juos miesto šiukšlių dėžę įspau
krikščionys atrodė neprotingi, Daugiausia jie pritaikė rūbus Ir taip Amerikos rūbų projektuo Lėlė Sodeikienė ir Stasė Olšaus kur Sv. Kryžiaus ligoninėj ji pati resnis parko tvarkytojas pastatė džiane forma tojai pagarsėjo už JAV ribų, net kienė. Nenuilstamos modeliuoto darbuojasi.
apsvaigę tikėjimu, kuris iš jų rei- sportinei aprangai,
Jau geras skaičius rūpestingų
žalią namuką, kuris patogus, ki
Taip gimė ta aikštelė, pava limais išklotas.
kalavo išsižadėjimo, aukos. Tai liam dėvėjimui. Ir tai pasidarė Paryžiaus salonuose, kurie vieni jos yra Dalia ir Vida Bartkienės,
auklėtojų yra dirbusios šioje mo
dinta daktarės matutės vardu —
gi^aukosi Aukos dvasia šių
Jame yra ir supuoklėlės. Lie kykloje: Gr. Meiluvienė, J. MilaOnos aikštelė. Ji atidaroma pra
difcmj gyvenimo yra užtroškinta
vickienė ir daug kitų.
slinkus savaitei po mokslo metų taus suvyti mažiukai čia dainuo
tiek vyresnio amžiaus žmonėse,
Dr. Vaškevičiūtė džiaugiasi
pabaigos ir uždaroma savaitė ja, klausosi pasakojimu.
tiek jaunime, tiek mažamečiuose.
darbo
rezultatais ir atsidūsta:
šv. Onos dieną užsukau į aikšprieš kitų mokslo metų pradžią.
Džiaugiamės ryžtu, tikėjimu,
— O, kad tokių aikštelių atsi
Vaikai čia renkasi kasdien, išsky- telę. Ji rytiniam Marąuette partr>
drąsa Lietuvoje
rus šeštadienius ir sekmadienius, ko pakrašty, ties 69 gatve, prie rastų daugiau, visur, kur tik gy
Visi mes jau atkutome, prasi
10 vai. ryto ir būna iki 2 vai.
jų žaliojo namuko. Mamytės net vena lietuviai.

KRITIŠKAS ŽVILGSNIS

MOTERYS NESENSTA;
0 KAIP MADOS?

gyvenome praturtėjome, įprato
me, i patogumus. Kas anks
čiau buvo būtinybė, dabar jau
nepartinga sunkenybė. Viską no
rime gauti lengvu keliu. Nors
sunkiai uždirbame, lengvai iš
leidžiame savo
malonumams.
Aukodami pinigus, vis labiau
taupome save Auka grynai ma
terialinė, prarandanti savęs išsi
žadėjimo skoni
O gyvename laike, kai daugu
ma įvykių verčia mus kasdien
susimąstyti. Tiek
pasaulinėje
plotmėje, tiek čia gyvenamoje
žemėje Jei galime džiaugtis, tai
labiausiai tada, kai skaitom ži
nias ii Lietuvos jų leidžiamoje
pogrindinėje spaudoje. Džiaugia
mės ne ju persekiojimais, kančio
mis, priespauda, bausmėmis, bet
jų ryžtu, jų gyvu pulsuojančiu ti
kėjimu k drąaa, jų aukos dvasia.

LIETUVIUKŲ AIKŠTELE PARKE

J. Pr.

Praeina koks, ketvirtis valan iš toliau atvažiavusios su savo
dos, kol apsitvarko, tada kalba
maldą, kurią sukūrė pati dr. Vaš
kevičiūtė ir vaikus išmokė:
— Gerasis Dieve, padėk mums
būti stipresniems kūnu ir dvasia,
kad būtume geri Tau ir artimui.
Palaimink mus, tėvelius ir visus
tuos, kurie mus veda į gerą.
Kalba sustoję ratu, susiėmę
rankomis kartais dar prideda:
Dieve Visagalis,
Laimink mūsų šąli.
Tėtį hr mamytę
Ir mane mažytę.
Toliau vykdo gimnastika, H i džia, mažieji kapstosi smėly, dai
nuoja lietuviškas dainas. Juos
CMcagos Lietuvių moterį) Uubo tradictnk) Gintaro baliam debiotantės - jrJntarėlėa, ortatatytoa visuomenei birtelio čia atveža mamytės ar močiutės.
mėn. • d, Conrad Hilton vle*bu«io didHoJo) sale]. Ptrmo je eilėje t* k. | d.: Svajonė Remisija Keblytė. Mary Kath- Jiems čia smagu drauge su kitais
jų amžiaus mažaisiais. Buvo lai Mažųjų užsiėmimai Dr Ono« Vaftrvt/lfitėt
ryn Ruddy .r Rima Marija 2ukauskaJte. S.ovi Silvija Vaiva KotėnaJtė, Slmonecta Lenore Giedraitytė. Susan R
VIMkytė, Marija Dana SutJrutė ir Uaa Mario WonckutėNuotr. LoweUyn Studioo
kas,
kad susrinkdavo
netoli Marąuette pa/V e, Chicagoje.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m- rugpjūčio mėn. 25 d.

PIRMOSIOS BENDRUOMENES TARYBOS
SESIJOS BELAUKIANT
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8 kamb. mur. bungalow.
črengtas rūsys. 3 tualetai. Didelis gara
B E A L K 8 T A T K
MISCELLANEOUS
K E A L E S TAT £
žas.
Arti Maria mokyklos ir Sv. Kry
žiaus ligoninės. Tuoj galima užimti.
6 kamb. atremontuotas madini*, Gaiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiuuiuuiiiiiiiiiiii
Idealu didelei šeimai.
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany.
M A M U S
2 po 4 kambarius mūrinis Brighton
$27,500.00.
Parke.
Gražiai užlaikytas. $47,000.
PARDUODAME-PERKAME
5 kamb. marini*. Gazu šildymas.
4501
West
M
t
h
Street
Turime pirkėją su pinigais
Garažas. Arti 69-os ir Maplewood. Že
ŠIMAITIS REALTY
Skambinkite dar šiandien
miau $40,000.00.
Insurance
— Income Taa
2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37
Notary
Repoblic
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta
kaina. $30,000.00.
Taverna ir 4 kamb. marinis. { rytus
IIIUIIIIIIIIIUUIIIIII1U1UIIIIIIUU1111I1U1UU
839-1784 arba 839-5568
nuo California Ave ir 71-os g-ves. NuS
a
%
i
n
i
n
k
a
s
itiiHiuuiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiimiiuiuiiii:
IIIUlIUIIilIlIlIlIlUIlllUliUIflIltilIlIlIlHIII
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parduoda mūrini Cape j žeminta kaina. $45,000.00.
A .
V I L- I m
A O
I Ood namą. 3 miegami, pilnas rūBUTŲ NUOMAVIMAS
_.-^ - - .
-. _
į sys. Garažas. Naujesnis centr. ^adVAJt VVAJSTEJD — MGTEBJfS
Namų pirkimas — Pardavimas
IVI U
V
1 N
U
į zu apšild. ir kilimai. Oro Vėsini_
mas. E>aug priedų. Kaina $46,500.
Valdymas
Apdraustas
p e r k r a u s t y m a s i Teiraukitės angliškai telef. —
TYPING - LIGHT BOOKKEEPING
Draudimai — Income Tax
Flerible
hours
6 5 2-3623
Notariatas — Vertimai
BALZEKAS MOTORS
Tel. 376-1882 arba 376-5996
BVERGREEN PARK — 97-os ir j
4030 Archer Ave.
llltUIIIIItlIlttlIlIlIlIlIUlilIlHIUilIUUlflIlI Washtenaw apylinkėje parduoda-1
847-1515
Ask for ALICE
mas vieno buto 5 kambarių namas j
i. B A C E V I Č I U S
tiesiai iš savininko. Taip pat par- į
duodamas rašomas stalas. Dėl 6455 S. Kedzie Av. — 778-223S
SIUNTINIAI Į LIETUVA j pažiūrėjomo susitarimui skambinti
Labai geras pirkinys specialiam pir
nuo 4 vai. popiet — 636-0333.
ir kitus kraštus
Loop L a w Fir seeks Receptionkėjui: 13 butų ir 3 krautuvės.
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.I —
ist with typing skilia.
Obicago, I1L 60682, telef. 927-5980 . 0 p e n House Sunday 1 to 5 p. m. Vienoje yra gražiai įrengta taverna,
Brotiswick Building
kurią būtų galima perimti balandžio 1
>?<vg<a<a*a»g<^s<s<g>^g<fe<g<^y Į
6024 S. MAJOR AVE.
d., 1980 m. Pajamų iš nuomų $36,000
Garfield Ridge
per metus.
iiliiiiilillllllllillliliiillliillllliiliiililllllll
Hairių prekių po-Sirinklmas nebran By owner.
2 bedrm. raised Kedzie ir 63rd apyl. Kaina $178,000.
giai 1$ njū>ų sandelio.
TYPINO AND GENERAL
ranch.
Teirautis — MR. ZIGMAS
COSMOS PARCELS EXPRESS
OFFICE W0RK
Call f or appt. any time.
737-2M6
2501 W. 69 St., C3iicago, m . 60629

0WNER

JAV
Lietuviu Bendruomenės' tarta: "Lietuvos laisvinimo reinaujos tarybos rinkimai jau pra- ! kaluose siekti sudaryti vieną
eityje. Praėjo virš poros mėnesių laisvinimo instituciją su vienu PACKAGE EXPRESS AGENCT
MAKUA Mip.KIKlE.NC
BALIS REAL ESTATE
kai balsavimo duomenys suvesti, fondu ir informacijos centru,
SIUNTINIAI
1
LIETUVĄ
581-4646
išrinktų asmenų sąrašas žino- i Kol ALTos ir JAV LB-nės santy- Labai pageidaujamos geros rūšies
mas, tačiau koks tas naujasis ko- kiai pasieks tokią padėtį, yra tei- prekės. Maistas iš Europos sandeliu.
6« St.. Chicago, 111. 60629.
lektyvas iš tikrųjų bus savo nu-^singa ir demokratiška, kad kiek- 2608 \V. TEL.
— WA 5-2787
sistatymuose ir veikloje labai vienas veiksnys pozityviai vykdysunku numatyti. Kol nesusirinks tų laisvinimo uždavinius ir tam
T A I S O
pirmoji jos sesija ir kol neišsi- j darbui teitų lėšas". Toliau fedeSKALBIMO IR DŽIOVINIMO
rinks prezidiumo bei krašto vai-i racijos taryba pripažįsta laisvą
MASINAS ir ŠALDYTUVUS
dybos, tol iš tiesų bus sunku ką aukotojo apsisprendimo teisę VaKreiptis į Hermaną Declų
plačiau apie naujosios tarybos sario 16 d. aukų rmkime. Ji priTel. 585-6624 po 5 T. vak
įvairių atstumų
Kalbėti lietuviškai
kaip kolektyvo pažiūros pasisa-. taria ir įpareigoja savo atstovus
kyti. Tiesa, netenka, gal ir nerei-' ALTe imtis iniciatyvos, kad Rokia laukti didelių persitvarkymų chesteryje pasiektas šešių punkE L E K T R O S
«r
perversmų bendruomeninių ' tu susitarimas su LB-ne būtų paJYEDIMAI — PATAISYMAI
darbų srityje bei metodiko-! tvirtintas. Svarbiausia, federaciTuriu Chicacoa miesto leidimą.
je. LB-nė jau turi savas nusisto-! i* kreipiasi į visas kitas lietuviš- Dirbu Ir uimie*ty. Dirbu rreitai. g»vėjusias tradicijas. Turi visą eilę k as organizacijas, turinčias savo rantuotai ir salininkai.
S. Talraan Ave. 937-3559
žymių bendruomenininkų — bu- ; atstovus ALToje minėtus susita 4514 KLAUDIJUS
PUMPUTIS
rusių jos valdžios viršūnėse, tad į rimus remti bei už juos balsuoti.
ir naujoji valdžia — prezidiumas B širdies linkėtina, kad visos
ir valdyba — galės drąsiai žengti lietuviškos organizacijos pareikaPUSMEČIUI
pirmtaku aiškiai pramintu ke- l a u s savo atstovus ALTe skubiai
$103.00 Chicagoje
c
- liu. Žinoma, naujai išrinktos as- r a sti bendrą kolbą su JAV LB-ne
#77.00
I menybės neabejotinai atsineš » įgyvendinti Katalikų federaciC i eeroJ e
naujumo atspalvį, naują ryžtą ir; los tarybos šiuos svarbius nuta582-3870
(10/20/5/UM)
viltį įsipareigojimams ištesėti.
Į rircus. Susitarimo, tiesa, jau laSIUNTINIAI { LIETUVA
Pensininkams auto apdrauda
Prieš šiuos tarybos rinkimus• bai seniai laukia didžioji JAV lieTelef. — 925-2737
UNION PIER. MICfflGfiN
Amžius 62 iki 80 m.
buvo palyginamai daug rašyta tuvių dalis. Iš savo pusės linkėVytautas Valantinas
tina
ka
6455 So. Kedzie Avenue
. spaudoje, pristatinėjami kandida-: > d JAV LB-nės taryba, šu
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII Parduodamas, nebrangiai, geras 4
kambarių žieminis namas. Teirau
tai,
klausinėjama jų nuomo- važiavusi pirmajai sesijai savo J. BACEVIČIUS — 778-2233

C 0 R N ER

2951

CICERO

IIMIIIIIIIIIIIlUIlIlIlIlIlIlUlililUIlIHilIillII! tis po 5-os valandos vakaro —

BELL REALTY

RECEPTI0NIST

Call A. P0LLMAN 346-1340

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

nė bei pažiūros bendruomeni- valdžios viršūnėsna išrinktų toTelef. 776-0588
niais reikalais. Tai buvo pavie- i ^us asmenis, kurie praeityje dar-1
N
O
R
I
P
I
R
K
T
I
KIUMUS IR BfllDŪS
nių bendruomeniškai nusiteiku- b a i s Uodė, jog sugeba kūrybingai
Savininkas parduoda liuksusini
Plauname ir vaškuojame
siu
korespondentų sveikintinas dirbti ir gerai supranta tarpormūr. "raised ranch" namą. 3 mie
visu rusiu grindis.
darbas. Gaila, kad nebuvo suor-' ganizacines plonybes. Brinkti*-1 PIRKSIU SENAS m NAUJAS
gami, V/2 vonios, 25 pėdų virtuvėBUBNYS
— Tel. RE 7-5168
llllllllilllllllllllllllllliuuuiltiiuiuuiiuill į "dinette". Ąžuolo grindys, papuoganizuota keletas esminiu, gal Slems linkėtina, neatsižadant LB-:
AUKSO BRANGENYBES.
Šimai ir spinteles. Pusiau įrengtas
net kontraversinių klausimu ir ~n^s principų (visuotinumo bei Deimantus, brangakmeniu*. aukai

V A L O M E

70 ir Maplewood. 2 aukštų 3-jų bu
tų mūr. pajamų namas. Taip pat ga
limos pajamos rūsy. 2 maš. garažas.
Nebrangus.
72 k Mozart Liuksusinis 2-jų butų
po 2 miegamus mūro namas. Įreng
tas rūsys. Pamatykite šiandien.
43 ir Washtenaw. 2-jų butų mūr.
3-jų kamb. butas
...
I J. _ » . . « .
..
i
\
' nius kišeninius laikrodėlius Ir "jad«' !llllllillllllllllllini(lllllllilinnuillllllllll>! rūsys. 5 0 x 1 2 5 p. sklypas, šoninis po 2 miegamus.
va &vimas 52 s
H man a
skiepe. $49.500.
jie nepateikti visiems tarybonj demokratinio susitvarkymo), at- sloa kainos.
Bridgeporte — puikus investavimas.
778-4358
Skambint
Licensed, bonded, insured.
kandidatuojantiems
asmenims. • kakliai siekti sunorrnalinti tarp- Skambint 236-9836 arba 891-3334
7 butų mūro namas. Pilnas rūsys.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
Pvz. laisvinimo reikalams aukų\ veiksninius santykius ir sutarti- U
Nuomininkai patys apsišildo. $17,500
2-Jų butų modernus 11 metų senu
nai
ir
vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
metinių pajamų. Kaina $54,000.
rinkimas, bendras informacijos!
siekti "reorganizuotųjų" su- Ieik
pirkt
e d i a i o s Komo*
1
| plytelės
Glass blocks.
Sinuoa mo mūro namas. Pilnas įruoštas rū59 ir Mozart. Iš naujesnių 8 butų
fondas, Rochesterio susitarimo i grįžimo Lietuvių Bendruome- i
*°'
.""« ™
į* *"
:.. į sys. Pajamos aukštos. Marąuette I gerai prižiūrėtas mūras. Pirkgjui 3
vamzdžiai išvalomi elektra.
, .
.,~
.«.
«• » v
— -•
*.J •
gamintus pneS 1930 m.: Komo* iite kreiptis nuo 7 iki 8 vai rytoj 1 ** 1 **- S 85 - 000 j miegamų butas. Dėl informacijos
punktai tarp ALTos ir LB-nės i r ^ e n . Salia to, plėsti santykius s u namas
; ^ ^ kainas.^ Tel.- 312-891-3334
^ -irba po 5 vai. vakaro
NAUJA GATVE
k r ^
j skambinkit mums.
kt Šiandien tuos atsakymus pa- į k l t « Sovietu Sąjungos pavergtų | d w ^ "Oriental- kilimą ui prieiGeras gyvenimas ir investvimas ant
67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų
Sf KAP1NAS — « » - 2 9 6 0
69-tos. 2-jų aukštų gerai piržiūretas bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
lyginę su išrinktais atstovais, ga- į t a u t u atstovais ir suplanuoti bei
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1U1IIUUIIIIIIII
mūr. namas. 3 miegami. Pilnas rū kite šiandien.
lėtume aiškiau pajusti rinkusių \ vykdyti bendrą su jais akciją po- FROGOS — OPPORTUNTTTES
Iitnil
Oak Lawn, į vakarus nuo Cicero
pageidavimus,
o išrinktieji
ture- į
* kalinių žmogaus teisių gy•luiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiii sys. Prieinama kaina.
klausimų tikslesnio
sprendimo
Liuksusinis 3 miegamų.
"tri-level".
Marąuette Parke parduodamas
BALTIC
ECTATES
tų Peržiūrėjus
tikrą mandatą,
ieškodami
tų nimui
ir kitais klausimais.
Pamatykite šiandien.
išrinktyjų
sąrašus
LBETUVTŲ
STUDENTŲ
Priemiestyje
lietuvių
kolonijoje
NAMAS IA TAVERNA
ir palyginus už juos balsavusiu!
BENIAI
SEKfiNAS perkrausto baldus ir tarp Lemont ir Orland Park vieno
Del
informacijos skambint
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei akro sklypai. Kelias, garažas ir elek
skaičių, aiškiai matome, kad be-Į Pasitaiko lietuvių studentų,
dimai
ir pilna apdrauda.
tra įvesta.
veik visose rinkiminėse apygar-; ^rie
atvykę į JA Valstybes
52-ra prie Pulaski mūr. Georgian.
TH
- \VA 5-8063
dose jaunesnieji kandidatai ga- -iš Pietų Amerikos a r Europos
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiuiuiiiiiii Garažas. Pilnas rūsys. Duokit pa
vo daug balsų. Beveik visose apy-' valstybių kaip turistai (Viza
siūlymą. $53,500.
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Budraitis Realty Co

7 7 6 - 4 9 56

4243 W. 63rd Stmt

gardose daugiausia balsų gavo B-8 tourist) vėliau apsisprenjauniausias (21-25 metų am- džia studijuoti ir siekia savo
žiaus) kandidatas. Po jo sekė statusą pakeisti į studento staantras, trečias ar net ketvirtas tušą (Viza F-l student). Norpanašaus amžiaus išrinktas ats-' maliai jie turėdavo išvykti ir
tovas. Šiame labai aiškiam tik po to prašyti ir gauti stu"už jaunystę" rinkėju pasisaky-. dento vizą. Dabar imigracijos
me galėtume įžiūrėti jų didelį no-1 taisyklės pakeistos t a prasme,
rą pritraukti jaunuosius prie lie- kad
studento kvalifikacijas
tuviško darbo. Dar daugiau, bal- turintieji turistai galės savo
savusieji lyg ir pabrėžė, kad LB- statusą pakeisti į studento sta-nėn
reikia visus pritraukti ir tušą, neišvykdami iš JA Valjungti, o ne valdyti ir įsakinėti.. stybių. Tokiam tikslui reikalinTokiu keliu, tiesa, LB-nė iš tradi- . g a gauti ir išpildyti atitinkamą
cijos ir žygiuoja. Apgailėtina,' anketą — Form 1-20.
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Chicago, Illinois
Asking $15,000.00
or best ofler.

M.

A. Š I M K U S

ASK FOR R0N PENCZEK

NOTARY PUBLIC
INCOME TAS SERVICE
4291 So. Maplevood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokie blankai
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IUU1IIIIIIIIIIII

4 9 9 - 3 3 33

miiiiiimmiiiimiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiimit

Call for details

,«r.

. . . . . . u i

IEŠKOMA

PIRKTI

IEŠKOM PIRKTI

TELEVIZIJOS

CENTIJBY 21 —
GDBSE REALTY
Tel. 424-3100

Tel. — 767-0600

Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai
Pardavimas ir Taisymas

Full time 9 ajn. to 5 pjn.
Oall between 10 a.m. and 11 am.
or 2 p.m. to 3 p-m.

3 4 1-0 9 66
VYBAI TB MOTERYS
Reikia spanstnvei laužytojos
ar laužytojo paruošti darbo*
offsetui. Turi mokėti lietuvių
kalbą ir turėti patyrimo tame
darbe. Skambinkite 585-9501.
Prašykite reikalu vedėjo.
HELP WANTED - VYRAI

MAINTENANCE
R E P A I R
Mušt have experience in Are Welding,
mechanical repairs of gears, bearings,
clutches and conveyors. Mušt read
mechanical blue prints, electrical trouble shooting eorperience. and machine
tool experience helpful. Overtime
available. $8.13 an hour. Effective
Oetober lst $8.71 an hour.

CALL MR. CANINO
2 3 5-101 0
An Equal Opportualty Employ^r H/F

INSTALLER

C.C.T.V. mušt have knowledge of
switchers,
scanners, VTR hook-ups
Mes turime kompiuterį ir esame
Largest
independent
in nation. Ezcelnariu M.L.S., kas palengvina parda
lent
salary.
Company
insurance inc.
vimą bei pirkimą.
Dental. Paid Vacation.

DAR NE V Ė L U
HOT SPRINGS,
ARKANSAS

W. 63rd St.. 436-7878

Mf
583-9410 For Literview

Palikimas. Modernus, apie 20 metų,
2-jų butų mūro namas ir mūro gara
žas, įrengtas beismentas. Prašau tei
SHEET METAL
rautis ir paduoti savo telef. apžiūrėji Sheet metai model makers. $9.00 per
hr. Shear operator. Drill presą, pres*
mui iš anksto. Viliuojanti kaina.
bralce operators. Starting $6.00 per
Mušt be experienced.
Tuščias sklypas. Tinka naujai statybai hr.
Marąuette Parke.
Howler Fabricatkm

543-3600
. . .I .G_ L
, I N A S_
. V
.
Savininkas parduoda 6 metų senu-! Lab*« ^ « " » 2-jų butų namas ir ga- Addison
vieno buto mūrinį bugalow
M
T
kad dalis JAV lietuvių į ją ato- j IJetuvos Generalinis Konsulas j su garažu. Brighton Parko apyl. 2346 W. 69th S t t telef. 776-1486'v o™
' ? * } - * (cream colored)
^ ^ S ^ ^ ^ l L t ' ^ S S
s
1111
lllilIlIlIlIlIlIllrilIlIliimillllllllllH
' murini 7 kamb "split level" na- ,l »•»«""»• Bnghton Parke. $37,000.00.
MACHTNISTS
kiai, o maža dalis net priešiškai
New Yorke
Skambint 476-2670
mą, viskas elektrifikuota, 3 ar 4 mie
Exp'd. <mly. Mušt have own toola
2-Jų
ankltų
mftro
namas
ir
2
au
žiuri. Kai kas dar primygtinai įup Sc operate machines. Varled,
gamieji, 2 vonios, nuo sienos iki sie to garažas. Apie $6000.00 pajamų. Set
interestiag work. Short & kwųr runa
rodinėja, kad LB-nė — tai tikshop.
Steady.
Kmpioyment
nos kilimai (aukso spalvos). 5 kamb. Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap A.C
& OT.
IŠNUOMOJAMA — F O B R E N T
viena iš eilinių organizacijų, ku- į
sauga
nuo
potvynio.
Alum.
langai.
ir koridoriai iškalti su "panels"; ply
KBK TOOL MFO
riai iš šalies būtų galima diktuo-;
telių virtuvė ir 2 vonios. W. B. F. Galite pirkti už $41,800.00.
IŠNUOM.
sausame
rūsy
jaukus
bu
N
u
o
674-3636
Skokie
ti, ką ir kur ir kaip daryti, o ko i
aptvertas
tas su baldais Marąuette Parke. Pa 120 x 170 p. išmatuotas
ne
191 4 M e t u
geidaujama pensininkas arba dirban sklypas. Nauja "Cyclone" tvora Nau
Tiesa, yra ir šviesių prageidruREF
RIGERATI0 N
tis asmuo. Tuojau galima užimti.
ji reikmenys: pečius, 19 kub. pėdų
Midland Savings aptar
lių. Vienas iš tokių tai Amerikos
2625
Wtst
7lst
Street
"F. F." šaldytuvas, indams plauti ma
Tel. 737-8647
Assemble small units, also need
nauja taupymo ir namų
Lietuvių Romos Katalikų federa
paskolų reikalais visas
šina, stipri skalbiamoji maš. ir džio Tel. 737-7200 ar 737-8534 help t o design new units. Steady
cijos tarybos suvažiavimas š.m.
mūsų apylinkes.
job. Good pay. Call —
Bnuom. miegamas kambarys 2-me vintuvas (viskas aukso spalvos). 8'/2
birželio 9-19 dienomis Dainavos
aukšte
su
atskiru
įėjimu.
Galima
nau
rūbinės, sieteliai ir žieminiai langai.
Dėkojame Jums už mu
Perskaitė "Draugą" duokit*
456-7300. Ask ior KU
dotis virtuve. Skambinti WA 5-7428. Centr. šildymas ir vėsinimas. Sieteliais
jaunimo stovykloje. ("Draugas"
mis
parodytą pasitikė
jį
kitiema
pasiskaityti
liepos 14 d.). Jame tarp kitko nujimą. Mes norėtume būti
uždarytas patio, 2,000 kv. p. gyve
Jums naudingi ir ateity
nimui patalpa. Aluminum pasidėjimo
je.
R E A L
E S T A T E
H E L P W A N T E D — M A L E
sandėliukas. Šešiolika 30 - 35 p. ąžuo

Valdis Real Estete

ATEIT1NINKAI
(Atkelta iš 2 pel.)

LAIŠKAS APIE SENDRAUGIU
STOVYKLA
Stovykla Dainavoje jau praei
tyje. Kaip smagu joje buvo da
lyvauti nuostabiai Rasai Soliunaitei ir V. šoliūnui tvarkant.
Nesvarbu, ar mes ją vadinsime
Sendraugių, Jaunų šeimų ar Tri
jų generacijų stovykla, joje išny
ko kartų trintis ir nepasitikėji
mas vienu kitais. O tai žymus
ir naudingas pakitimas.
V. Ciiauaka*, Deetroitas

Sąskaitos apdraustos
iki $40,000.00
FRANK ZOGAS
President

2«57 W. «9th Street
Chicago 111. 00629
Phone 925-7400

SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION
4040 Archer Avenue
Chicago, D1. 60632
Phone: 254-4470
8929 S. Harlem Avenue
Bridgeview, III 60455
Phone: 59S-94O0

7^%
Paacbook Savings

fria^Jl

Paid ąnarterly
4 Year Savings
Certlficates
Minimum $500.

N. W. Suburb MED1NAH — Custom
brick. cedar trim, split level. 3 bedrm.
2y 2 baths. Famiry room with stone
fireplace. Large balcony, living room
overiooking formai dining room. Beau*
tifully finished 1ower level. Ideal 3
room in-law apt. Central ai r. 2V2
car garage. 2 patios. Over Į/2 a c r e —
beautifully
landseaped.
Appraised
at $170,000.00 Ovvner selling at
$158.500.00. TeL 274-0697

PARDUODAMAS NAMAS
KAUNI; UIETUVOJF
Naujai pastatytas, erdvu*. 3 miegami
Garažas Ir didelia kipmaa
RrelptU I HR. VAN HOVTEX (Fanadoj*). t i . (41«) »e2-?020 — dar
bo valandomis.

lų kieme, plius kitų medžių ir krū
mai. Mokesčiai 450 dol. pereitais me
tais. 2 mylios iki Hamilton ežero, 4
mylios iki Municipal aerdromo, 5 my
lios iki krautuvių centro, 7 mylios
iki Levi Arthrithio Clinic. Agentai
prašomi nesikreipti, tik rimti pirkėjai
su pinigais. $45,000 grynais.

A,

HUTMAN
104 Brookdell

HOT SPRINGS, ARK. 71901
A C. 501-767-9641

U.S. subsidiary of leading International prodneer of tegh precision
gear mamafactaring eąuipment k a s immediate openings for:

MACHINE TOOL ASSEMBLERS
Journeymen or Tool Makers. German language not reąuired.

ORDER PROCESSORTo process orders to German p^»*ent and U.S. suppliers. handle
freight and customs. Mušt be able to read write and speak fluent
German and English.
Excellent salary and company paid benefits.

AMERICAN P F A U T E R CORP.
Tel. — 640-7500
925 £. Estes Avenue
Eik Grove Village, 111.
Aa eonai osvortoaity «nptoy«r

* ^

trobesiams veltui perdažyti, tu-1 vietar savo lentose, abu surin-: a- a. Gina B. Vaitonytė tragiš- DRAUGAS, šeštadienis, 1979 nv rugpiūčio mėn. 25 d.
rint galvoj, kad toks ištisas i š k ę po 6}; taško iš 8 ir pralen- kai žuvo automobilio nelaimėje.
naujo dažymas būtų atsiėjęs ne kę visą eilę didmeisterių, kaip'. Iškilmingai palaidota iv. Jono
skelbėme pereitą kartą.
į lietuvių kapinėse. Hamiltone.'
vieną tūkstantį dolerių.
Švėkšniškių draugijos garbės narei
— New England pirmenybės Visai Vaitonių šeimai reiškiame ;
I r šiemet, kaip ir kitais me
:
tais, MMK turėjo varžybų, net įvyks rugsėjo 1—3 d., Boxbo- gilią užuojautą,
— N. Anglijos pirmenybės I
ketveriopų: šaudymo iš pistole rough, Ma. Jos bus 6 ratų su
tų, šaudymo iš kariškų šautu- laiko riba 45/2. Tuo pat laiku įvyks rugsėjo 1—3 d., Boxbo- •
sūnums ALVYDUI, REMIGIJUI, PETRUI, PAULIUI,
vų, meškeriojimo ir šaudymo iš j (rugsėjo 1—3) įvyks New York rough, MA. Jos bus 6 ratų m j
PRANUI, dukterims GRAŽINAI, DALIAI, GIEDREI
medžioklinių šautuvų. Klubo State pirmenybės ir N. Jersey, laiko riba 45 2. Ankstyvesnėse
ir vaikaičiams reiškia gilią užuojautą.
valdyba, atlikdama narių susi- į Open, be to N. Yorke įvyks dm j N. Anglijos pirmenybėse yra
rinkimo jai uždėtas pareigas,; Bisguerio vadovaujamas He- j pasižymėję šie mūsų vyrai: P.
švėkšniškiu Dr-jos Valdyba ir Nariai
taip pat ruošia metinį MMK ru- į raldica Imports klasių turnyras; Tautvaiša, K. Škėma. G. Šveidens balių, kur varžybų laimė- j su reitingu žemiau 1800, 308 i kauskas A. Leonavičius, T. Gir
I tojams bus įteikiamos pareina- Easte 39th St.
I nius ir kt.
K. Mtrkis
mosios ir individualios taurės, — Tm Povilo Vaitonio dukra
; —-.
kiekvienai
grupei
skiriant
po
Liūdnai pakuoįamės ir skirstomės iš Jaunimo kongreso
tris premijas. Vaišingas balius,
Nuotr. A. Saulaičio
kuriame šokiams gros orkest
OŽ
A. f A .
SŪNUMS, DUKTERIMS ir VAIKAIČIAMS reiškia
ras "Vytis", bus Šv. Pranciš
nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdi
kaus parapijos salėje (E. ChiVINCAS
RYGERTAS
cago, 4905 Fir St.) š. m. rug
Gyveno 5748 S. Francisco Avenue, Chicago. Illinois.
Liefuviy Krikščionie Demokratu S-gos
sėjo 29 d. 6 vai. vakaro. Bia^j
Mirė Henry, m , rugpiūčio 23 d., 1979 m., sulaukęs 74 metų
Akademinio Skautų Sąjūdžio j Cadzow — "Lietuvių žydų gy- • lietai valdybos narių jau platiChicagos Skyriaus Valdyba
amžiaus.
" Sūkis "Ad Meliorem!" ("Vis'venimas Lietuvoje 1918—1942 nami. Galima juos užsisakyti
Gimė Lietuvoje, Kybartuose
Amerikoje išgyveno 28 metus.
geryn!") ragina narius to- metais'*, fil. dr. Jono Dainaus- ir telefonu (219 — 972-0464),
Paliko dideliame nuliūdime žmona Birutė (Kalvėnaitė), duktė Rugilė, ir žentas Algimantas Slapkauskai, sūnus Gediminas, 2 anūkai,
bulintis, žengti pirmyn ir nuo- ko paskaita apie "Vilniaus uni- Valdyba sveikina laimėtojus ir
sesuo Julija Ivanauskas, švogeris Henrikas Kalvėnas ir 4 broliai su
latos semtis daugiau žinių apie versiteto 400 m. sukakties mi- laukia baliuje daug svečių.
šeimomis Lietuvoje, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
lietuviškus ir pasaulinius įvy- nėjimą", A. Gureckas supažin-1
J. Pečiulis
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 4 vai. popiet Mažeikos «»Jaus. Todėl akademikai įsteigė dins su "Lietuvos sienų klausi•»
Evans koplyčioje, 6845 S. Wastern Avenue.
" Akademinės Skautijos leidyklą, mu", o fil. dr. Jonas DainausLaidotuvės įvyks pirmadienį, rugpiūčio 27 d. iš koplyčios 8:45
kuri rūpinasi vertingų leidinių kas su "Sovietų pilietybės klauvai. ryto bus atlydėtas j Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje
aSfeidimu ir Vydūno Jaunimo simu" ir dar įvyks simpoziu— 17-metis amerikietis —
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I
fondą, kuris duoda stipendijas mas, kurį sutiko moderuoti pasaulio jaunių meisteris. Yaslydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
nusipelniusiam studijuojančiam fil. Mindaugas Pleškys, apie IV ser Seirawan iš Seatle miesto;
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
jaunimui, leidžia "Mūsų Vytį" ir Pasaulio
Lietuvių
Jaunimo laimėjo pasaulio jaunių pirme- j
dalyvauti šiose laidotuvėse.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"Ad Meliorem!", ruošia susirin-, kongresą. Taip pat įvyks ben-, nybes, Norvegijoje. Po 11 ratų
Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, žentas ir amJcaL
kimus ir parodas.
jdra Akademinio Skautų Sąjū-: (belikus 2 ratam) jis pirmavo/
Laidot. direkt. Jonas Evans, Jr. ir Stasys Evans. Tel. 737-8600.
4330-34 So. California A v e n u e
~
i džio sueiga ir Akademikių turėdamas g£& tš., o įkandin se-1
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-9852
Akademinio Skautų Sąjūdžio Skaučių draugovės, Korp!" Vy-;kė olandas Dauwen su 8 ir so-i
«—«tudijų dienos yra ruošiamos tis ir Filisterių Skautų Sąjun-jvietų A. Cerninas — 7V2 tš., į
4605-07 South Hermitage Avenue
' ( W ? f a g 0 j e * K a n a d ° J e š - nL ™S- gos šakų sueigos.
Įtaigi dėl pirmos vietos visi" trys i
Telefonas — YArds 7-1741-2 J
* ^wcio 31 — rugsėjo 3 d. (ne: Studijų dienų metu vyks V i - ; i r buvo svarbiausieji varžovai.:
VIENERIŲ
METŲ
MIRTIES
SUKAKTIS
.H'POgpiūčio 29 — rugsėjo 3 d., sockienės ir Tallat-Kelpšienės Paskutiniame rate Y. Seirawan!
«*okaip buvo anksčiau paskelbta).! (abi iš Chciagos) rankdarbių sukovo jo lygiomis prieš anglai
!> Wasaga yra apie 90 mylių į paroda ir bus rodomas ASS fii-1 Plaskett ir surinkęs 10 taškų,,
šiaurę nuo Toronto.
Progra-jmas,
susuktas
jubiliejiniais!pasipuošė
1979 m. pasaulio'
m,
— m a įvairi -r- paskaitos, simpo--1974 metais.
i jaunių čempiono titutu(!). So-i
zromai, vakarinės programos.; Studijų dienų kaina — 18 j vietų cerninas atsiliko pustas-'
.. .Studijų dienose sutiko daly- : dol. dienai suaugusiems ir 7 dol. kiu, o keturi vyrai varžėsi dėl •
tarauti šie paskaitininkai: fil. dr., dienai vaikams (12 m. ir jaunes- j bronzos medalio: anglas Plas-1
"T'omas Remeikis supažindins su niesiems). Kainoje įskaitytas' kett rumunas Negulesku, ju-!
Laidotuvių Direktoriai
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
"Sociopolitine padėtimi Lietu- : 15 dol. registracijos mokestis, j goslavas P. Nikolič ir olandas j
mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio netekome 1978 m.
voje ir disidentiniu sąjūdžiu",. Dalyviai prašomi atsivežti mieg-: Douwen, visi surinkę po 8V2 į
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
rugsėjo 3 d.
r± Algis Tamošiūnas nagrinės maišius.
j t š . Trečiu paskelbtas olandas j
N'ors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti.
Lietuvos žydų klausimą — "Lie- į Skatiname visus ASS narius Douwen. Žymėtina, kad 1977
I<ai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
tuvių ir žydų santykiai nepri-1 atvykti į Studijų dienas ir įsi- '• m . jaunių pasaulio čempionas
Trys Moderniškos Koplyčios
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 1979 m. rugsėjo 2 d.
klausomoje
Lietuvoje, pirmo- : jungti į akademinę veiklą. Iki A . Jusupovas (Sov.) šiuokart j
11: i5 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.
Mašinoms Vieta
šios rusų okupacijos metu ir • pasimatymo rugpiūčio 31 — baigė 12-tu su 7% tš.
8
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus
vokiečių okupacijos metu", John rugsėjo 3 d. Wasagoje!
— Maskvos spartakiadoje, į
u
pasimelsti už a. a. Stasio Zinkevičiaus sielą.
Tel. 737-8600
okupuotos Lietuvos rinktinė j
U
Nuliūdę:
2mona,
dukros,
sūnūs,
marti,
žentas
ir
anūkai.
paskutinėse rungtynėse prieš;
Tel. 737-8601
Azerbeidžianą baigė Vfo 4%.!
vietinei Šv. Pranciškaus lietu- i G. Piešina nugalėjo didmeisterį \
East Chicago, InA
vių parapijai, vietiniam Altos į Bagirovą ir po tašk
pridėjo '•
skyriui,
lituanistinėms
mo-! d a r D. Dapienis, G. Rastenis ir į
MEDŽIOTOJŲ m
kykloms,
taip
pat
pravedė
rin- \ R. Kartonaitė. o V. Majorovas |
MEŠKERIOTOJŲ VEIKLA
Mūsų mylimai ir artimai draugei
kliavą Bražinskams paremti iri baigė lygiomis. Lietuvos rinkTarp pajėgesnių East Chicat. t. Itin paminėtina, kad klu- į tinė baigė 14-ta, tačiau du (G.
gos ir jos apylinkės lietuvių or
bas prieš kelerius metus buvo j Rastenis ir 18-metis plungietis
ganizacijų yra išlikęs prieš šesubūręs talkininkų
parapijos I V. Majorovas) laimėjo pirmas
v ^ i o u k a metų įsisteigęs sporto
m i r u s ,
mėgėjų Medžiotojų ir meškerio
tojų klubas (MMK), sutelkęs
SŪNUMS, DUKTERIMS ir visiems ARTIMIESIEMS
šiuo metu daugiau kaip 80 nareiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu da
Mylimam vyrui ir brangiam tėveliui
•^•rių, pradedant jaunikliais šešio
linamės jų skausmu.
likmečiais ir baigiant senyvais
pensininkais. Per ilgoką gyvaSofija ir Norman Burstein
„„-Vimo laiką klubo buvo surengta
m i r u s ,
su šeima
daug meškeriojimo ir šaudymo
jo žmonai. Lietuvos operos solistei Izabelei, sūnums muz.
varžybų, kurios dažnai būdavo
Manigirdui ir inž. Ramūnui bei kitiems artimiesiems
, paįvairinamos varžovų šeimų ir
gilaus skausmo valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą
jų svečių išvažiavimais bei ge
ir kartu liūdime.
gužinėmis atsigaivinti gamtoje.
Jonas. Aleksandra, Gražina
Bandyta ir svetur
parungtyir Jokūbas Gražiai
, niauti su panašiais sporto mėgėjų klubai3, kaip pvz. 1977-8
m. šaudymo varžybose su Ci
cero sportininkais dėl pereina
mosios taurės.
Lietuvių Istorijos draugiįos narei
Klubo veikla
neapsiriboja
vien savo interesais. Jis kart
kartėmis iš savo metinių pajagili užuojauta visai jos ŠEIMAI bei artimieyra davęs piniginių aukų
SŪNUMS, DUKTERIMS, VAIKAIČIAMS ir giminėms

A. t A. JULIJAI BIČIUNIENEI mirus,

A. t A. JULIJAI ONAI BIČIUNIENEI minis,

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
STUDIJŲ DIENOS

EUDEIKIS

ŠACHMATAI

Mažeika & Evans

STASYS ZINKEVIČIUS

MOSU KOLONIJOSE

JULIJAI

BIČIUNIENEI

A. t A.

,

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI

Mielai motinai
JULIJAI ONAI BIČIUNIENEI
mirus,

A. t A. JULIJAI BIČIUNIENEI mirus,

šiems.

reiškia gilią užuojautą ir drauge liūdi
*

BIMTIES VALANDĖLEI
(Atkelta iš 3 psl.)
visus žmones ir visas tautas. Dėl
to imogy reikia meilei auklėti
nuo mažens, juo labiau reikia ja
diegti augančiam ir suaugusiam,
kuris jau yra vispusiškai atsakin' gas už savo moralinius veiksmus,
U? santykius su artimu ir už tau
tų ryšius su kitomis tautomis.
Tiek žmonės, tiek iš žmonių su
kurtos vyriausybės — valstybių
valdovai —vienodai atsakingi
už "taiką savo tarpe, už taiką
žmonijoje ir už taiką, teisingu
me ir meilę dabartiniame pasau
lyje. —
A. DU.

Marlja, Adolfas ir Faridas
su teima Maslauskai ir
Juzefą Liaudanskienė

Lietuviu Istorijos Draugijos
Valdyba ir Nariai
Hartford,

Connectlcut

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ
Antanas Rub^j-s
I-ji dali*. Knycoje 10 skyrių.
Naujojo Testamento:
Bendrija xr jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Te»testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe. Jo išmintis
Samprata. Dievo tautos samprata
Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME. 1978 Kieta.* virsėliais, 394 pusi. M.r.a s'.; ; rraiuntimu $8 90 Užsakymus
n-.-ist; ORAI <,\S. 4345 \*. 65rd Str., Chicago, U. 60629.

4>

ALEKSANDRAS PA KALU l t KIS
STUDENTO DIENORAŠTIS. 284 pusi., Chicago 1978 • •

$5.00

ŽEMAIČIAI. Etnografija. 184 pusi., Chicago

$4.00

METAI PRAEITYJE. Prisiminimai. 296 pual., Chicago

$5.00

MES GRĮŽTAME. Jauno žmogaus dienoraštis. 368 p. 1974 . . $5.00
Užsakymu* siųsti "DRAUGO" adresu. Illinojaua g y v . dar pride«ia 3 ~ vaUtijos

mokesnių.

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 ra. rugpiūcio mėn. 25 d.

•

X Marquette Parko Community Association šį šeštadienį,
x Kongreso bibliotekai rei- rugpiūcio 25 d., nuo 10 vai. r .
' kalingas tarnautojas, mokantis iki 4 vai. po pietų duoda ne
į lietuvių ir rusų kalbas. Pagrin apmokamą važiavimą autobusu
dinis darbas — lietuviškų lei 7 I-ja gatve nuo Western Ave.
dinių katalogavimas. Kandida iki Pulaski. Autobusas važiuos
tas turi būti baigęs biblioteki- kas valandą. Paskutinė sustoninkystę.
Atlyginimas nuo J**10 ^ e t a — Ford City prie
15,920 iki 25,000, žiūrint pa- i Penny krautuvės kampo. Autox Margutis
platų p a s i k a l - ! t v n m o *
kvalifikacijų, gį 0 |busai y r a geltonos spalvos
darbo
bėjimą apie Vilniaus universi- į
reikalu rašyti: Library (mokykliniai) su plakatu a n t
of
teto minėjimą ir Lietuvių Ka- i
Congress, Employment Offi- šono MPTA. Tai y r a įvairių
ce R o o m
talikų mokslo akademijos s u v a - Į
^ B G-106B, Wa- šio rajono gyventojų bandy
žiavimą
turės pirmadienį irjshington, D. C. 20540. Prašyti mas įrodyti, kad miestas pasi
antradienį. Margutis girdimas | d a r b ° aprašymo (Job Descrip- rūpintų transportu šia gatve.
WNTB banga, 97,1 FM nuo 7 i t i o n > P o s t i n g N o - 9 0 4 7 « » ap- Prie to bandymo dedasi ir kitos
šio rajono bendruomenės.
iki 8 vai. ryto.
I l i k a c i J o s Standard Form 171.

CHICAGOS
ŽINIOS

*

PABĖGO NUO GROBIKŲ
Statybininką G. Wallach, 69
m., buvo Lombard priemiesty
pagrobę banditai, kurie reika
lavo 600,000 doL vaduotpinigių. Tačiau vienu metu pagro
bėjai užmigo ir Wallach galėjo
pabėgti. Tuoj pašaukė policiją,bet kol policininkai atvažiavo,
grobikai pabėgo. Manoma, kad
jie abudu broliai: R a y ir Leer
Blum, 40 i r 35 m.

x Lemonto LB gegužinė
x Amerikos lietuvių Taryba; * Styginis lietuviu ansambNUŠAUTA MERGAITE
bus rugsėjo 9 d. Umbrasų so
rugpiūčio 21 d. buvo sukvietu- j "•» vadovaujamas Fausto Stro- dyboje ant South Lemont Road.
Policija tardo du šiaurinės;
si įvairių organizacijų a t s t o v u s ' l i o s ' a t U k s V U n i a u 3 universiteto
Chicagos
brolius,
įtariamu*,
Kviečiami lietuviai
praleisti
pasitarti šaukiamo lietuvių kon- i d ė j i m e kūrinius Leclaire, Hynušovus
6 metų
mergaitę
malonią dieną Lemonto gamto
greso
aevelande
reikalais. I d e n i r Mozarto. Taip pat atSchandra
Lewis,
kuri
žaidė
je. Virtuvės ruošą tvarkys Bi
Iietuvių kongresas bus spalio l i k s i r š i u u e t u v i u kompozitoprie pigiųjų
butų
kolonijos
rutė Navickienė, skaniais pyra
12—13 dienomis. Toks kon- riu būrinius: Čiurlionio, NauLietuvos
Vyčių
seimo
prezidiumas
rugpiūcio
18
d.
Chicagoje.
15
kairės:
Elsie
Kosminskey,
Anna
Klizas
Wargo,
Lo
Cabrini-Green.
Manoma,
kad
gais ir kava aprūpins Vilija;
reta Stukas, Phillip Skabeikis ^centro valdybos pirmininkas, darąs pranešimą), prof. dr. Jokūbas Stukas ir Jack jie šovė į vyrą, su kuriuo gin
gresas šaukiamas kas penkeri J a h o ' Oginskio, Jurgučio, VilKerelytė. Bus vaikams žaidi-- Janonis.
^į
tenio ir Budrevičiaus.
čijosi, bet t a s pasišalino nesu
mų, laimėjimas, baras ir b u s ;
žeistas.
X Ateitininkų
federacijos! x Va kan>nės programą Vil- proga palošti tinklinį. Laukia
maus
skirtoji tūkstančio dolerių pre^ ^ r s i t e t o minėjime at- mi svečiai iš Chicagos ir kitų
SLAUGOIKUJŲ TEISeS
apylinkių.
liks
rašytojai
Julija
Švabaitė
mija už pereitų metų geriausią
Gubernatorius Thompson pa
religinę knygą "Jurgis Matulai-1 G y l l e n ė i r K a z > ' s Bradūnas, o
x M. Marcinkienės, Vilniaus
sirašė
naują įstatymą, k. riuo
desniųjų parapijų pradėjo veik sustiprėjo. Tarp L R Š ir Balfo garantuojamos Slaugymo na
LABDARA CHICAGOJE
tis" bus jteikta Liet. Kat. M o k s - | t a i P P a t ^ d e n t a i Vita Muso- Minėjimo pabaigtuvių vakarieti 8 Balfo skyriai. Jų veiklai jokios trinties neatsirado, nebu muose globojamųjų teisės.
lo akademijos banketo metu, ! n ^ ė i r A r ū n a s P«nkus.
nės komiteto pirmininkės, tele-j Lietuvių organizacijoms, kaip
koordinuoti 1944 m. spalio 27 vo ir šiandien nėra. Labdaros
sekmadienį, rugsėjo 2 d. P r e - x A. ir S. Kakšteinai, Au- j fono numeryje praėjusio antra- i Katalikų federacijos
fondas,
BYLA DĖL DRABUŽIO
d. buvo suorganizuota Balfo laukas y r a toks platus, k a d
mija yra paskirta minėtos kny- rora, IU., pasveikino savo dien- dienio "Drauge" buvo įsibrovu- Lietuvių Tautinis fondas, Kuni
darbo
Chicagos apskritis, kurios val- abiem organizacijoms
Tėvai ugniagesio, kuris sude
gos autoriui gun. prof. Stasiui raštį sukakties proga ir savo si klaida. Jos telefono nume- <gų Vienybės komitetas ir kitos
dybon išrinkti pirm. Sofija Bar yra iki valiai. Kiek vėliau par gė gaisro pratybose dėl to, kad
Ylai. Premijos mecenatas y r a sveikinimus parėmė 10 dolerių ris y r a 737-1920.
Altos seimo metu 1944 m. kovo
čus, kun. P. cinikas, A. Pocius, tijų skirtų kandidatų atsisaky buvo netinkami nuo ugnies ap
kun. J. Prunskis.
auka. Ačiū.
x "lietuviška spauda — lan 25 d. Chicagoje sutarė sudaryti V. Balanda, V. Tubelienė, O. ta, pereita prie pilnų rinkimų,
saugos drabužiai, iškėlė bylą
gas į šviesą ir veidrodis į tau-1: vieną bendrą šalpos fondą —• Benešiūtė, dr. A. Žimontas, E. laikantis Balfo s t a t u t o
X Kun. Juozas Vaškas, MIC,
tai Morning Pride bendrovei, gami
Sudarius Balfo direk
tiečio sielą.
"Draugo" bran-i Balfą.
"Laivo" redaktorius, šį sekma
Samienė. kun. A. Naudžiūnas, syklių.
nusiai tuos apsaugos drabužius,
daus jubiliejaus proga linkiu torių tarybą ir išrinkus Balfo N. Gugienė ir K Deveikis.
dienį dalyvaus Šv. Kryžiaus
Padarius
Balfe
reformas,
sky
reikalaudami 6 mil. dol. kom
jam Ilgiausių metų" — rašo! centro valdybą su kan. J. Kon
ligoninės 50-ties metų sukak
riuose
atgijo
entuziazmas,
noras
Apskrities
valdyba
kartu
su
pensacijos. Žuvo ugniagesys
mums M. Petrauskienė, žino-! čium priešakyje, žinia buvo skyriais kruopščiai organizavo veikti. Chicagoje suorganizuoti
ties minėjimo šv. Mišiose MarRobert
Bobka. Byla
Cook
ma visuomenės veikėja iš Hart-I sutikta entuziastiškai. Balfo vajus, iškylas, parengimus ir 5 nauji Balfo skyriai, atgaivin
ąuette Parke, o paskui dvi sa
apskr. apylinkės teisme.
fordo, Conn., siųsdama 20 dole-1 skyriai tuoj pradėjo dygti. Vien darbo sutartis naujiems atei ti anksčiau veikę
vaites pavaduos ligoninės ka
Bridgeporte
rių auką. Už sveikinimus ir Chicagoje per pusmetį prie di- viams. Bet entuziazmas buvo ir Westsidėj, o Cicero į skyriaus
NEIMA NEŠVANKIŲ
pelioną kun. P. Kelpšą.
paramą esame labai dėkingi.
SKELBIMŲ
eiles įtraukta žymių
trumpas. Sulaukę naujų atei veikėjų
X Vera Galinaitytė, nuoširdi
Chicagos miesto susisiekimo
vių savo pareigas Balfe stengė veikėjų, kurie rugsėjo mėnesį
x Sveikindami "Draugą" 70
skaitytoja Chicagoje, sveikin
x "Sveikinu Draugą 70 me
švęs
savo
veiklos
dešimtmetį.
vadovybė
atsisakė autobusuose
si
perduoti
jiems.
Ne
tik
sky
m. sukakties proga, aukų po tų jubiliejaus proga, linkiu jo
dama "Draugą", atsiuntė Gar
5 dolerius atsiuntė:
Leonas darbuotojams sveikatos, Dievo riuose, bet ir Chicagos apskri Organizuojant naujus Balfo sky iškabinti su sekso užuominomis
bės
prenumeratos
mokestį.
Juozapavičius, Kazys Bartys, i palaimos darbuose. Kartu siun ties valdybon 1952 m. daugiau rius, susirinkimai buvo šaukia skelbimus.
Maloniai dėkojame.
Kazys Trečiokas, Kazys Gu-į čiu 16 dolerių auką" — rašo jau išrinkti nauji ateiviai: pirm. mi privačiuose namuose, kurių VIS BRANGSTA GAZOLINAS
x "Ar kalbate lietuviškai".
dauskas, kun. Juozas J. Svirs-j Kazys Sapetka iš Waterburio, kun. dr. A. Juška, J. Brazdžio globėjais buvo Gage P a r k e P .
Per savaitę Chicagoje gazoli
A. Rinkūno paruoštas lietuviš
nis, K. Bružas, I. Daukus, K. šilas, Chicago Heights J . Arcikas, Ona Plienaitienė. Visiems Conn. Dėkojame.
no
galionas pabrango vienu
kai nemokantiems vadovėlis su
Januška, iš senesnių veikėjų šauskas, Lemonte V. Šilėnaa,
maloniai dėkojame.
x Juozas Bumbulis, Sun valdyboj liko tik vicepirm. Pet Beverly Shores inž. E . Bartkus, centu, o švino neturįs gazolinas
trimis pratimų knygomis ir mo
x Jaunučio Puodžiūno Bale Ray Motei, Tuscon, Ariz., pa ronėlė Gribienė ir sekret. Bro Gary kun. I. Urbonas, Bridge vietomis pabrango 2,5 cento ir
kytojo vadovu j a u gaunamas
JAV LB švietimo Tarybos kny
to Studija rudens sezoną pra rėmė mūsų spaudos darbus 10 nius Tūbelis.
porte E. Vaičeliūnienė, Westsi- siekia 1.12 dol.
gyne, A. Kareiva, 7030 South
dės rugsėjo 4 d. (antradieni). dol. auka. Labai ačiū.
dėj inž. D. Bielskus, Cicero dr.
Minint
Balfo
veiklos
35
me
RockweH St. Chicago, IU. 60629.
Nauji mokiniai mergaitės ir
P. Kisielius.
X E. Indriūnas, Wheaton,
Minint 35 metų veiklos su
Kainos JAV yra sekančios: Va Prof. dr. Vincas Maciūnas, skaitės berniukai prašomi registruotis UI., mus pasveikino ir atsiun-1 tų sukaktį pažymėtina, kad
Kaip visų liet. organizacijų,
keitėsi Balfo veikėjai, vieni pa
kaktį,
kreiptinas dėmesys ne į
dovėlis $4.00, "A" pratimų kny paskaitą LFB studijų savaitėje, Ken- tel. 778-7182 arba studijoje — tė 10 dolerių auką. Ačiū.
taip ir Balfo veiklos ateitis pri
vargo,
kiti
iškeliavo
į
amžinybę.
ga $2.00, "B ir C" pratimų nebunkporte. Me.
2656 W. 71 Street. Senųjų mox Medžio šaknų kūrėjo Pra-j
klauso jannimui. kurio balfinin- tai, kas i r kiek padarė a r daro
Nuotr. Vyt. Maželio ! k i n i ų p a m o k o s vyks įprasta no Baltuonio paroda įvyks Čiur- į Bet Balfo idėja nesikeitė. Pa kų eilėse yra permažai. Praei šiandien, bet į tai, kas ir ką
knygos (pažengusiems) ir mo
šalpos prašančių balsas neliko
kytojo vadovas po $3.00. Pladarys ateityje, a r pavergtų bro
'tvarka. Veiks nauja džazo iri lionio galerijoje
rugsėjo
28—j
tyruose.
Daugumas lietuvių tame Balfo seime p a d a r y t a šiek
X Lz a. a. Teodoros Eidu- suaugusiųjų mankštos klasės.
30 d. Rengia Putnamo seselių; nuoširdžiai remia Balfą. Šimtai tiek pažangos, išrinkta į Balfo lių šauksmas neliks tyruose.
tmtojams i r mokykloms duoda- , • . . ,
.
Lauktina, kad Balfo direktorių
(sk )
rėmėjai.
pasišventėlių renka aukas, net direktorių tarybą keletas jau_
. ... . .
. . ., .
_, ikienes sielą, vienenų metų mir
taryba
savo suvažiavime lapkri
ties sukaktį minint šv. Mišios i
x Mary Evinskas, Chicago, i kai kurie eidami per namus. nesnios kartos asmenų. Labda
me nuolaidą, atskaitant pašto
x
bus atnašaujamos rugpiūcio 29
lietuvių Respublikonų DB-! Dl., per savo dukrą Virginiją Chicagos lietuviai broliškos šal ros darbas niekada
nebuvo ir čio 17 d. nuoširdžiai pasvarsty
išlaidas.
(sk.)
Irenos Veleckytės Baleto; d., trečiadienį, 9 vai. ryto T. "ojaus Lyga kviečia visus šį; Kentra pasveikino "Draugą" pos reikalams, Balfo Chicagos nėra imponuojantis, niekas dėl tų tarybos ateities problemas.
K. Brž.
ir Piano Studijoje klasės pra-, Jėzuitų
koplyčioje.
Giminės, sekmadienį į metinį išvažiavimą j jo sukakties proga ir atsiuntė apskrities valdyba turėjo nema to nesivaržo, bet j i s y r a būti
sideda rugsėjo 4 d., antradieni, draugai ir pažįstami prašomi Briedžių sodyboje, Bell Road į auką. Dėkojame.
žai įtakos ir į Balfo centro vei nas visuose kraštuose, ypatin
ir 113 Street, Lemonte. Malo-j
miiiimimiiiiimimiiiiimiiiiiiiimiiiiiii
Visi buvusieji mokiniai renka-1 prisiminti ją savo maldose.
I nus pabendravimas gamtoje,! X Aukų "Draugui" atsiuntė: klos pagrindus, padarant žymių gai pavergtoms tautoms, k u r
si nurodytom dienom. Naujų
Liūdinti duktė
atvirame; Helen Schanel — 5 dol., K. Krin pakeitimų, pvz., Vasario 16 vargas klesti. Daugelis lietuvių Advokatas .'ONAS GIBAITIS
mokinių registracija jau vyks
Izabelė Dainienė I barbeąue kepsniai
tai supranta, aukoja ne t i k pi
6247 So. Kedzie Avenue
ta, priimami įvairaus amžiaus
(pr.). | ore ir įdomi programa pratur činas — 2 dol., B. Petrauskas gimnazijos rūmų pirkimo reika nigus, bet ir laisvalaikius. Ak
lu.
Balfo
direktorių
rinkimo
re
TeU — 776-8700
tins prabėgančios vasaros išgy- — 1 dol. Ačiū.
mergaitės ir berniukai, prade
tualiausia
šiuo
metu
yra,
a
r
vy
formos, Balfo centro perkėli
Chicago, Illinois 60629
dantieji ir pažengę.
Suinte-i x 10 dienų ekskursiją į Mek- venimus. Visi kviečiami. Prax Akiniai siuntimui į Lietu mo ir kit.
resnio amžiaus balfininkai pa Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
siką
rengia
"Margutis".
1979
[
džia
1
vai.
(pr
)
suoti tėveliai prašomi skambin
vą. Kreipkitės į V. Karosaite.
norės ir pajėgs prieš savo "sau
ti studijos vedėjai po 5:00 vai.:™- lapkričio 3 0 j i ^ - _ gruodžio; x
Balfo seime Newarke 1968 m.
Seštad. 9 vai. iki 1 vaL A
Optical
Studio,
7051
S.
Wa«htelėlydį" perduoti savo pareigas
butas: sa-j
vak. Telefonas: 254-4012; Ad- 11 d. Kaina 425 dol. - dviese I l o n a s Išnuomojamas
lapkričio
30
d.,
išrinkus
pusę
kambaryje; 525 dol. atskiras
- v i r t o v ė . nuegamasis, šil-| naw Ave., Chicago, UI. 60629. direktoriato iš skyrių pasiūlytų jaunimui ir ar jaunimas pamils miiiimiiiiiiiiiimiiiimmiiiiimminitiii
resas: 2541 West 45th Plaee,
domas
Balfą, bus broliškos šalpos na
(sk.)
kamb. (Kainos dar gali keistis). i
prieškambaris (por- Tel. 778-6766.
kandidatų, kitą pusę sudarius
Brighton Parke. Chicagoje.
čius)
V i s a n a u a i i§
riai.
Skubėkite registruotis. PapildoJ
dažyta ir,
x Papildoma rudeninė eks (prasta tvarka ir pirmą kartą
(sk.)
i s u d ė t i nau
kilimai
ma rudeninė ekskursija į L i e Ji
Gazą ir kursija į Lietuvą. Spalio 1 d. išrinko Balfo revizijos komisiją.
X Apžiūrėkite šj šeštadienį tuvą. spalio 1 d., vienai s a v a i - ! e ^ t r ^
apmoka
savininkas.! vienai savaitei. Prašome sku Pradėjo veikti ir Lietuvių reli iiiimmiiiiiiiiiiiimimmiiiiiimiiiimiiiii
Advokatas
nuo 12 iki 6 vaL vak.
j t e i p r a § o m skubiai r e g i s t r u o t i s . ' T e i r a u t i s v a k a r a i s po 6 vai. tel. I biai registruotis. American Tra ginė šalpa. Buvo pranašaujama
Kūdikiams ir vaikami
GINTARAS P. CEPfcNAS
6616 S. WASHTENAW AVE. Dėl informacijų kreipkitės į j W A 5" 6 1 2 6 - V i e t a tarp 61-mos! vel Service Bureau, 9727 So. Balfui liūdna ateitis, sumenkėji
rūbų krautuve
Darbo valandos: n u o 9 v. r. Iki 8
Mūrinis bungalow. 4 miegami į American Travel Service i * . ' * 52-ros Artesian Ave. (sk.). Westem Ave., Chicago, III. mas, susiskaldymas ir pan. Bet vai.
vak.
šeStadtenj
n
u
o
9
vai.
ryt»
6237 S. Ktdzto Ava.
Iki 12 vai. d.
įrengtas skiepas. 2 vonios. Arti ™xan* 9 7 2 7 s - We ***rn Ave., j x VI Tautinių šokių šventės 60643. Tel. (312) 238-9787.
praktika parodė, kad Balfas
Ir pagal susitarimą.
Cnlca
Maria Mokyklos ir Šv. Kryžiaus
K ° , M- 60643. Tel. (312) ; banketas reikalingoms lėšoms
priešingai, net Tel. 776-5162 arba 776-5163
(sk.) nesumenkėjo,
Tai. 436-4184
ligoninės. Šimaitis — 436-7878. 238-9787.
(sk.). .sutelkti ruošiamas lapkričio 17
Sav. Stasė Bacevičienė
2649 W. 63 Street
d.
Olympia
Field
Country
Club*
(sk.).
Chicago, m . 60629
X NAMAMS PIRKTI PAbalių salėje. Pakviestas moder
liiiiiliiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiim
SKOLOS
duodamos
mažais
mėx Sunny ffills Floridoje, sunus vengrų orkestras. Bilietus
važiuosime spalio 27, 28, 29 die- J resiniais imokėjimais ir prieiplatina šventės komiteto nariai
nomis. Dėl informacijų kreip- namais nuošimčiais.
ir pirmininkas J. Talandis, teL
T U O J A U l i L E I D Ž I AM A
kitės:
Mutual Federal Savings. 2212 748-2543.
(pr.).
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