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daiktus, atiduoti visą bažnyčios
inventorių, atiduoti net ateityje
Tarybos Prezidiumui
pirksimus bei paaukotus daiktus,
nežiūrint aukotojų
intencijos.
Panevėžio vyskupijos kunigų
Pvz., 1976 m. popiežius Paulius
PAREIŠKIMAS
VI ne bedieviams, bet Katalikų
Bažnyčiai Lietuvoje dovanojo
(Tc«iiiy»)
naujus mišiolus. Kodėl jie pagal
2. Dėl bažnyčios pastato
naują sutartį turi pereiti netikin
naudojimo sutarties
čiųjų žinion? Sutartis reikalau
Žiauri, Stalino diktuota, baž ja pašalinius asmenis — komite
nyčios pastato nuomos sutartis to narius — pranešinėti apie ku
buvo pasirašyta vienu laiku (1948) nigo pajamas, gautas už religi
visoje Lietuvoje. Antrasis sutarties nius patarnavimus. Bet tuo pačiu
variantas turintis daugiau tikė yra reikalaujama pranešinėti, kas
jimo spaudimo elementų, jau 10 naudojasi religiniais patarnavi
metu brukamas pasirašyti, nau mais. O tai yra skverbimasis į
dojant prievartą, apgaulę, sauva žmogaus sąžinės dalykus. Taip
lę, siekia Katalikų Bažnyčios yra kitose Sovietų respublikose,
Lietuvoje pavergimo ir sunaikini kur panašios "sutartys" yra jau
mo. Tokios sutarties dokumentas įgyvendintos. Tuo tarpu valdžia
bus įrodymas tarptautiniame fo nieko neįsipareigoja, — net duo
rume, kad Katalikų Bažnyčia ti leidimą pirkti remontui me
džiagas- Sutartis dar numato atLietuvoje yra persekiojama.
Visas pasaulis gerai žino, kad į vėjus uždaryti bažnyčią ne įstaLietuvos bažnyčios yra statytos j tymu, o sutartimi. Valdžia sutartikinčiųįų darbu ir jų aukomis tį pasirašo ne su Bažnyčios ko
į>er 600 metų. Tokiu pat būdu mitetu, o su asmenimis. Asmenys
yra įsigyti ir esantieji bažnyčiose — ne juridinis asmuo. Ar tai su
meno turtai bei kitas inventorius. tartis? Vien tik tokio dokumento
Nacionalizavimo aktu bažnyčios j buvimas rodo, kad Tarybų Sąpastatas pateko į bedievių ran-| jungoje Katalikų Bažnyčia yra
kas- Tikintiesiems liko vienintelė visai beteisėje padėtyje.
išeitis — bažnyčios pastatą išsi- Todėl mes prašome:
nuomuoti. Čia pasireiškė bedie
1. Pripažinti Katalikų Bažny
vių valdininkų
sauvaliavimas. čiai Lietuvoje ir jos padaliniams
Jie atspaude sutartį — diktatą. juridinio asmens teises.
Šia sutartimi nusavino visą inven2. Netrukdyti Katalikų Bažtorių, įskaitant
konsekruotus j nyčios parapijoms turėti savo padaiktus ir meno dalykus. Tikin- j rapijinius komitetus, įsteigtus ir
tieji įbauginti, grasomi ir trokš- Į funkcionuojančius pagal Romos
darni šiaip taip bendruomeniš Katalikų Bažnyčios kanonus ir
kai egzistuoti "sutartį" pasirašė. statutus, patvirtintus Bažnyčios
Tai ne sutartis. Tai prievarta.
vyriausybės.
Kokią nuomą tikintieji turi mo 3. Panaikinti neteisimus do
kėti už jų pačių statytas bažny kumentus: Religinių susivieniji
čias?
mų nuostatus ir primestą Bažny
Tikintieji privalo sumokėti pa čiai nuomos sutartį, pakeičiant ją
stato mokestį valstybei, draudi dvišaliu laisvu susitarimu.
mo mokestį, vykdyti remontus, Juk dvidešimtukai, vykdomieji
kurie kartais viršija keliolikos ir kiti organai yra valdžios įsakymetų nuomos mokestį, atiduoti j ti ir formuojami
visos meno vertybes, net šventus',
(Bus daugiau)
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Tito bando gelbėti
neutraliųjų bloką

— Pabėgėliai iš Vietnamo pa
sakoja, kad Vietnamo kalėjimuo
Castio stumia organizaciją į Maskvos glėbį
se dar yra amerikiečių kareivių
apie du tuzinus. Hanojaus vy
Havana. — Nesusirišusių vaisi jos revoliuciją". Tito ir kiti Juriausybė daug kartų paneigė tą tybių vadų konferencijoje
Ku-1 goslavijos vyriausybės nariai sefaktą.
ba bando nuvesti organizaciją į Į niai pasisako prieš kišimąsi į Jri—Ispanijos
baskai San Se- Maskvos stovyklą. Jį remia ne tik į tų valstybių reikalus. Šį princibastian , Bilbao ir Pamplonos radikalios arabų valstybės, bet ir pą dabar griauna Kubos Castro.
miestuose kėlė riaušes, degino visa eilė "laisvinimo organizaciNesusirišusių valstybių tarpe
automobilius ir pirmadienį suruo jų". Konferencijoje dalyvauja 94 yra ir kitų ginčų. Etiopija kašė generalinį streiką. Policija su valstybės. Viršūnių sesiją atida- riauja su Somalija. Ginčai dėl Va
ėmė 30 žmonių.
rė Fidel Castro, kuris dabar trejis karinės Sacharos vyksta tarp Al— Montanos Dillon miestelyje metus bus šio valstybių bloko žiro ir Maroko. Iš Kambodijos at
Darbo dienos parade sudužo ka pirmininkas. Jis piktai puolė Ame vyko dvi delegacijos, tačiau Ku
rinis lėktuvas, lakūnas žuvo, trys riką, kas privertė iš salės išeiti ba palaiko Vietnamo pastatytą
žiūrovai sužeisti.
diplomatinį JAV stebėtoją Way- vyriausybę ir apgyvendino Pol
—Tibeto Dalai Lama pirmą ne Smith. Po kaltinimų Kinijai Poto valdžios delegatus ne Hava
kartą atvyko Amerikon, kur vie išėjo ir Kinijos ambasadorius.
noje, bet 20 mylių nuo Havanos
šės 49 dienas.
Didžiausias Castro priešininkas esančiame Santa Maria kurorte
— Amerikos karo laivai pra šioje "neutraliųjų" šalių orga Kada Pol Poto delegacija bandė
ėjusį savaitgalį išgelbėjo jūroje nizacijoje tapo Jugoslavijos Tito. atvažiuoti į konferenciją, jos au
II-jo Pasaulinio karo 40 metų sukakties proga pasaulio spauda primena ir 154 vietnamiečius pabėgėlius.
Kada po Castro kalbos daugu tomobilį sustabdė Kubos pareigu
tuoj po karo Vakarų valstybių padarytas klaidas. Nuotraukoje trys "di
•Valstybės
departamentas
išmas dalyvių atsistojo, Tito liko nai ir įsakė važiuoti atgal.
dieji" Churchilis, Trumanas ir Stalinas, susitikę Potsdame 1945 m. Ame
rika po šio karo buvo neabejotinai stipriausia, galingiausia valstybė, pa reiškė Kanadai nepasitenkinimą j sėdėti. Jugoslavija atsiuntė ne tik
Konferencijos rezoliucijas jau
gaminanti 57 nuoš. pasaulio plieno, 62 nuoš. pasaulio naftos, 80 nuoš. jo au dėl amerikiečių žvejų laivų su- s a vo prezidentą, bet kartu ir 123 parašė pati Kuba, dar nežinia ar
tomobilių, vienintelė turinti atominių bombų. Nežiūrint to, Sovietų Sąjunga ėmimų. Muitinės pradėjo nepra- į
a s m e n u delegaciją, jos tarpe 63 j visos jos bus priimtos, kaip para
tapo vienintelė laimėjusi tame kare naujų teritorijų, išplėtusi savo karinę
leisti
Kanados
tūnos
gaminių.
j
žumalistus. Tito siekia, kad šis j lytos Neutraliesiems iki šiol neir politinę įtaką.
— JAV žemės ūkio darbininkų Į b l o k a s l i k t u > j e i t a i d a r įmanoma, lengva buvo išlaikyti nepriklau
unija susitarė su salotų auginto- | - i n t t o k h l s n a r i u s k a i p K u b a 5 somą liniją tarp Rytų ir Vakarų,
jų atstovais dėl naujos darbo su-: Vietnamas
Kambodija, tikrai tačiau kelias į neutralumą ta
tarties. Streikas vyko nuo sausio n e u t r a l u s , laikytųsi neutralumo po dar sunkesnis, kada organiza
principų, kurie buvo priimti pir- cijai ėmė vadovauti toks "neutra
men.
,moje
šių nesusirišusių valstybių lusis" kaip Fidel Castro.
—Pirmadienį Londono biržoje
už aukso unciją buvo mokama konferencijoje 1961 m. Belgrade.
322.9 dol
Jugoslavija tarp nuosaikesnių
— Izraelio vidaus reikalų mi šio bloko narių skleidžia mintį,
Pirkliai ruošiasi
nistras Burg pareiškė turįs žinių, kad Kuba ne tik priklauso nuo
Bandymai įgyvendinti taikos sutartį

PREZIDENTAS SADATAS
VEL LANKO IZRAELĮ

popiežiaus vizitui

O *
- Egipto prezidentas .arabams. Vietimai žmonės l - f c f c t a t a * ! * " " ^
""I--TS
ttlSfS
^ ' ^
Sadatas
jachta I tus -...-i
sutiko palanki• n,
sve-'|ia.Kos aeryDų.
j_«._- atplaukė
_.__....i... su
_±. savo
. . . . . _-.-i-._L• -tačiau
v.
i ^ n e t p ^ \^s3lSl j kitų valstyChicaga. — Prelatas Francis
— Irano vyriausybė p a s k e l b ė , ^ skalus Angoloje, Mozambi Brackin, kuris vadovauja diecezi
į Haifą pasimatyti su Izraelio čiai, atvykę apžiūrėti piramidžių
premjeru Beginu. Tai jau trečias ir kitų Egipto istorinių pamink kad ištremtų reporterių vietoje koje ir kitur. Fidel Castro įrodinė jos pasiruošimams priimti ChiSadato vizitas Izraelyje. Šį kartą lų, mažai turėjo progos susitikti užsienio spaudos agentūros gali ja, kad neprisijungusių valstybių cagon atvykstantį popiežių Joną
kitus asmenis. Jie turės natūralus sąjungininkas yra Mas
su juo atvyko ir jo žmona Jihan,: su paprastais egiptiečiais. „Tou- atsiųsti
pažadėti rašyti objektyviai.
kva, o jis padeda Afrikos valsty- Paulių II-jį, pareiškė spaudai,
Izraelyje dar nebuvusi.
j rolam" agentūros
organizuota — Libijos ambasadose Waibėms ginti revoliuciją. Sis Castro kad diecezija turėtų pasisaugoti
Siame susitikime vėl bus kai- i g™pė buvo apgyvendinta EI Sa- shingtone, Londone, Atėnuose ir aiškinimas,
"paprašyta in- j įvairių pirklių, kurie jau gamina
kad
bama apie palestiniečių autonojlaam viešbutyje, Kairo pakraš- Romoje sudaryti liaudies komite
įvairius šio vizito suvenyruis: ant
mines teises. Kilo sunkumų ir de j tyje. Egiptas parūpino grupei ir tai, kurie perims ambasadorių pa tervencija" yra legali ir nėra
neutralumo laužymas, labai skau automobilių klijuojamus šūkius,
rybose dėl Egipto naftos parda j sustiprintą saugumo priežiūrą,
reigas.
medalius, marškinius su popie
vimo Izraeliui. Izraelis pageidau-j Buvęs JAV ambasadorius Jung- — Siaurinė Korėja paskelbė, dus Jugoslavijai, kuri bijo, kad
žiaus figūra ir pan. Jis pabrėžė,
ja pirkti visą Sinajuje pagamina- į tnnėse Tautose Adrew Young pa- •kad susitarta su nauja Nikarag tokių Castro principų nepanau
kad
arkivyskupija nieko bendro
dotų
pati
Maskva
ir
neįsikištų
į
mą naftą, apie 15 mil. statinių j sikalbėjime su prancūzų laikraš vos vyriausybe užmegzti diploma
Jugoslavijos
vidaus
reikalus,
jei,
neturi su šia prekyba ir įspėjo pa
per metus, o Egiptas ketina par CM vėl kritikavo Izraelį už Li tinius ryšius.
pasikeitus
Jugoslavijos
vyriausy
rapijas neremti tokių suvenyrų
duoti tik apie 10 mil. statinių. bano puldinėjimus. Izraelio vy
— Libano vyriausybė paskelbė, bei, atsirastų maskvinių komu gamintojų.
Nuomonės skiriasi ir dėl kainos. riausybę labai supykino izraelitų kad per tris dienas Izraelio arti nistų grupė ir paprašytų Mas
Haifos
miestas
pasipuošęs sulyginimas su teroristais pales-1 i e r i j o s apšaudyme žuvo 104 žmo- kvos pagalbos "ginti JugoslaviSoviete Amerikos
Egipto vėliavomis, daug arabų tiniečiais. Izraelis siekiąs išplės- n e s i r 90 buvo sužeistų,
knygių cenzūra
iš kitų miestų atvyko į Haifą, ti savo valstybę arabų sąskaiton, _ R umu nij,oje traukinys iržvapasakė
Young.
Jo
pareiškimus
,
t
pervažoje
buvusio
aunorėdami nors iš tolo pamatyti
žiav0 an
Maskva. —Sovietų Sąjungoje
Uragano smūgis
pasmerkė Izraelio parlamento už- j t0DU so, žuvo 16, sunkiai sužeis
Egipto prezidentą
buvo
atidaryta tarptautinė kny
Egipte neseniai savaitės vizi- sienio reikalų komiteto pirminin- ti 6.
Miami. —Uraganas „David",
;
tą baigė pirmoji turistų grupė iš kas Moshe Arens, kuris pasakė,
— Eritrėjos sukilėliai paskelbė, padaręs milžiniškų nuostolių Do gų paroda ir mugė, tačiau val
Izraelio: 17 vyrų ir 6 moterys, i kad Young nesugeba atskirti juo- kad jiems pavyko užimti Etiopi mininkonų respublikoje, Karibų džios cenzūra pirma patikrino,
Grupėje buvo keli žydai, gimę ir do nuo balto.
jos prekinį laivą ir jį sudeginti. jūros salose, privertė evakuoti kokias knygas atsivežė užsienie
lo laukia daug neužbaigtų darbų
augę Egipte ir dar turį Kaire sa
Jgula paimta nelaisvėn. Smarkūs tūkstančius Floridos gyventojų ir čiai. Iš Amerikoje išleistų knygų
parodos cenzoriai išėmė 11 knygų.
Washingtonas. — Šiandien Kon kongreso debatus įvesti ir viduri vo giminaičių. Atvyko ir keli biz
mūšiai vyksta Danakil rajone.
padarė nemažai žalos pajūrio
Iranas
užeme
Tarp jų yra Stalino dukters Svet
gresas sugrįžta iš mėnesio atos nių mokyklų pamokose. "C — nieriai patyrinėti, ar Egipte ne
miestuose. Sekmadienį lėktuvai
lanos dvi knygos, Solženicyno
togų ir pradeda sesiją. Abiejų kon SPAN" (Cable Satelite Public būtų paklausos jų gaminiams. Iki
kurch-Į tvirtovę
Daug informacijų
sustabdė skridimus į Miami, Ft.
penki tomai, Izraelio premjero Begreso rūmų laukia sunkūs dar Affairs Netvvork) planuoja trans šiol Egiptas jau išdavė vizas 345 Mahabadas. —Irano kariuo
Lauderdale ir Palm Beach. Aud
is Saturno planetos ros smūgis buvo švelnesnis, ne gino atsiminimai iš pergyvenimų
bai. Viceprezidentas
Mondale liuoti kongreso debatus į 1,000 Izraelio piliečiams, jų tarpe ir menės 64-toji pėstininkų divizija
prieš atostogas švelniai kritikavo Amerikos viduriniųjų mokyklų.
Mountain View,Kalifornija. — gu buvo laukta, tačiau Dominin sovietų koncentracijos stovyklo
ir 81-ji šarvuočių divizija be di
se, knyga apie baletininką Mi
kongresą už labai menką koopeRinkimai duoda vilčių konser
desnių kovų pralaužė kurdų gy Radijo signalų sutrikimas paken konų respublika dar tebeskaičiuo
Jane Byrne lanko
chailą Baryšnikovą ir karikatū
ravimą su vyriausybe. Labai daug vatoriams, kad energijos krizė ir
nybos linijas ir įžengė į Mahaba- kė iš erdvėlaivio "Pioneer 11" ja savo žuvusius, kurių gali bū
risto David Levine politinių ka
tėvo gimtinę
prezidento pasiūlymų
pasiliko jos problemų sprendimas duos
do miestą. Puolimas prasidėjo sek siunčiamiems signalams ir moks ti apie 3,000. Nuteriotos kavos ir
rikatūrų rinkinys. S/rvietų parei
nesvarstyti arba buvo palaidoti smūgį demokratams liberalams.
Dublinas. — Slaptoji airių ar madienį artilerijos apšaudymu ir lininkai neteks svarbių Saturno kokoso medžių plantacijos, su
gūnas
Boris Stukalin paaiškino,
įvairiuose komitetuose. Beveik Sakoma, kad tokie seni senato mija pagrasino, kad ateityje bus aviacijos puolimais. Kurdų tvirto mėnulį Titaną liečiančių infor griauti namai. Prezidentas Cartevisa prezidento energijos krizės riai, kaip Frank Church iš Idaho nužudyta daugiau garsių asme ves mieste puolė F-4 Phantom macijų. Is erdvėlaivio šie signa ris įsakė siųsti pagalbą nukentė kad JAV leidyklų atsiustos kny
išsaukta programa liko nepriim ir George McGovern iš Pietinės nų, kaip lordas M,ountbattenas. lėktuvai ir raketomis ginkluoti lai ėjo į prie Madrido esančią sto jusiom šalim. Puerto Rico irgi gos priešingos detentei ir kenkia
ta. Senato dar laukia SALT su Dakotos ateinančiais metais bus Šiandien Londone įvyksta jo lai helikopteriai. Daug kurdų sunk tį. Signalus galėjo sutrukdyti paskelbta nukentėjusia sritim, abipusiam susipratimui, todėl pa
tarties ratifikavimas ir šimtai ki neperrinkti ir jų vietas senate lai dotuvės. Jose dalyvauja ir Chiea- vežimių ir gazolino atsargos bu audra erdvėje ar žemės atmosfe apie 1,500 šeimų neteko namų. rodoje jų nebus. Kadangi dau
gelis sovietams
nepatinkančių
tų įstatymų.
mės konservatoriai. Respubliko gos miesto burmistre Jane Byrne. vo padegtos. Daug pastatų mies roje.
knygų
spausdintos
Random
Stebėtojai, jų tarpe patys Kon nai tikisi laimėti ir pasitraukian Ketvirtadienį ji vyksta į Airiją, te sugriauta. Vyriausybės kariuo
Popiežius ragina
Erdvėlaivis vežasi du elektros
House leidyklos, jos pirmininkas
greso nariai, mano, kad SALT su čio Illinois sen. Stevensono vietą. kur aplankys savo tėvo kilmės vie menė užėmė miestą, tačiau kur- generatorius su radioaktyviu plu
negavo sovietų vizos dalyvauti
melstis
už
taikę
tarties debatai ir svarstymai užsi
Daugiausia ginčų
kongrese tą Castlebar, Mayo apskrityje, kur dai pasitraukė toliau į kalnus. tonu. Jie gamina 108 vatų elekt
tęs iki ateinančių metų. O tielaukiama dėl prezidento pasiūly dar gyvena jos tolimi giminai-] Mieste liko mažai gyventojų,
Castel GandoJfo. —Popiežius mugėje.
ros sr.ovę. Laive yra 12 aparatų,
metai — rinkimų metai.
mo uždėti Amerik.os naftos bend čiai. Sekmadienį ji išvyks namo. | Ajatola Khomeini apkaltino jų tarpe infraraudonų spindulių Jonas Paulius II-sis sekmadienį
Šiais metais buvo įvestas nau rovėms specialius mokesčius, ku
kurdų vadus bendradarbiaujant radiometras, ultrafioletinis foto- paminėjo II-jo Pasaulinio karo
KALENDORIUS
jas dalykas — televizijos kame rie sumažintų
nepaprastus tų negu gaunama iš nacionaliniu su svetima valstybe, siekiant metras, fotografavimo polarimet- sukaktį. Jis aplankė Nettuno-AnRugsėjo 5 d.: Laurencijus, Obros Atstovų Rūmuose. Apie 5 mi bendrovių pelnus. Amerika, kuri naftos operacijų. Kongreso at- įsteigti šiaurės vakarų Irane ko- ras, kosminių spindulių telesko zio paplūdimį, kur 1944 m- išsi
dulija,
Erderis, Dingą.
lijonai amerikiečių gali stebėti pati turi dideles naftos atsargas, stovai iš tų valstijų, kurios turi munistinę valstybę. Stebėtojai pas ir kt. Įvairių aparatų atsiųs kėlė sąjungininkų karinės jėgos.
Rugsėjo
6 d.: Petronijus, Rega,
kongresmanų debatus. Paaiškė dabar pusę jai reikalingos naftos svarbias naftos pramonės įmones,! pripažįsta, kad kurdų tarpe veikia tus signalus mokslininkai galės Popiežius ragino visus pasaulio
jo, kad televizijos dalyvavimas įsiveža iš užsienio. Kai kurie eko nelinkę susipykti, artėjant rinki daug komunistų. Teherano ajato analizuoti ilgą laiką, darbo už krikščionis melstis, kad pasauly Vaištautas, SkudaSaulė teka: 6:19, leidžiasi 7:19.
įvedė trukdymų. Kai kurie at nomistai aiškina, kad taip daro mų metams, su naftos bendrovė la Taleghani pasakė spaudai, kad teks ne vieneriems metams.
je viešpatautų taika. Jis atidengė,
stovai jaučiasi lyg artistai užtę ma todėl, kad pelno norma, ku mis. O jos pradėjo spaudoje seri kurdai gauna ginklų iš Sovietų
ORAS
kad ir savo kalboje Jungtinėse
sia savo kalbas, bereikalingai pra rią gauna JAV naftos korporaci ją reklamų, kurios siekia sustab Sąjungos.
pasitraukimo iš Mahabado kur Tautose spalio 2 d. jis kalbės
Saulėta, nepastovus debesuo
šo balso, tikėdamiesi patekti į jos iš savo operacijų užsienyje, dyti prezidento Carterio energi
apie
pasaulio
tarką
ir
ragins
žmo
dai
jau
nušovė
penkiuose
apy
Kurdų vadai paskelbė pradėsią
tumas, temperatūra dieną 82 L,
amerikiečių butus. Numatoma dešimt ir daugiau kartų didesnė jos programos patvirtinimą.
niją atsisakyti karų.
I naktį 65 L
partizaninį karą kalnuose. Po linkės miestuose 23 persus.

Kongresas baigė
vasaros atostogas

:::
si. A n t a n a s J a r u n a a , Chicaga,
s v. valt. L i n a s Kučas, Chicaga,
v. si. A r ū n a s Kalinauskas, To\ r o n t a s , v. si. Gailius Senkevi
čius, Torontas, v. si. Rimas Sriubiškis, T o r o n t a s .

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m , rugsėjo mėn. 5 d
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Informacija

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

S U E I G Ų PRADŽIOS
TVARKA C H I C A G O J E
Prasidėjus mokslo metams, pra
sideda ir skautiškoji veikla. Chicagos tuntai naujuosius veiklos
metus pradeda rugsėjo mėnesyje
šia tvarka:
Aušros Vartų t u n t a s — pir
moji draugovių sueiga įvyks rug
sėjo 16 dieną, tuo p a t laiku ir to
se pat vietose kaip ir praėjusiais
metais. Dalyvavimas privalomas.

Pareiga tėvynei

— Atgaivinti ir plačiai kasdie
Vasaros atostogos baigėsi. Pra
sideda nauji mokslo metai, o su niniame gyvenime praktikuoti ge
jais lygiagrečiai ir nauji skautiš rąjį darbeli, kuris praeityje mums
kos, bei plačios lietuviškos kultū pelnė plačiosios lietuviu visuo
rinės ir visuomeninės veiklos me menės pagarbą.
— Domėtis, jungtis ir daly
tai.
vauti
lietuviu
tautiniu
šokiu
Šiuo metu, kai išeivijoje mums
gresia nutautėjimas, o pavergto grupių, chorų, sportiniu ir mu
Pirmoji tunto sueiga įvyks rug
je tėvynėje plečiama svetimų zikiniu vienetu veikloje.
sėjo 23 d. Daugiau informacijų
— Ieškoti būdu plačiau susi
gausite pirmoje draugovių suei
jų kolonizacija, prievartinis rusu
pažinti
su
lietuviu
tautos
praei
goje.
kalbos mokymas bei jos naudo
jimas, turime ypatingai budėti timi, tautiniu menu, papročiais,
Kernavės tuntas — naujuosius
gimtosios kalbos į kultūra, dabartine Lietuvos būkveiklos metus pradės tunto suei
išsaugojimo sargyboje. Tai pirmi- i 3e ir kt., kad kiekvienu atveju ga
ga rugsėjo 23 d.
nė mūsų pareiga tautai, Tėvynei j lėtume būti sąmoningais ir gerai
Nerijos tuntas — naujuosius
ir lietuviškosios skautybės idealui, i informuotais savo tautos ir Tėvyveiklos
metus pradės bendra grį
T.odėl naujus mokslo metus pra- Į nės ambasadoriais visose gyvenižimo iš stovyklos į tuntą sueiga
dėdami tvirtai pasiryžkime:
' mo srityse.
rugsėjo 16 d-, 10 vai. ryto. Dalyva
— Lankvti lietuviškas šešta- į — Šeimose, sueigose, susirinkivimas visoms sesėms privalomas.
dienines mokyklas ir lituanistikos muose, lituanistinėse mokyklose
Tamulaičio
Nuotr.
paskaitas kolegijose ir universite-1 ir kitur tarpusavyje kalbėti lietu- j Gairės nuleidimas stovyklinio iaivo denyje
Lituanicos t u n t a s — draugo
tuose,
viškai, ta kilnia kalba, kurios se- į
vių sueiga pradės rugsėjo 16 d.
Raginti ir padėti visiems j n u m u ir gražumu vertai didžiuo-'
Skautu sueigos 10 vai. ryto, jau
lietuvių šeimų vaikams lanky-į jamės prieš kitataučius, kalba,
nesniųjų skautų
(vilkiuku i
ti lituanistines mokyklas.
i kurios sunaikinimą kėsinasi ir
bebrų) sueigos 11 vai. ryto, Jau
— Darbu, talka ir piniginiai dabartinis Lietuvos pavergėjas,
nimo Centre. Tą pat dieną vyks
remti bei stipdinti lituanistines • T a u t a tėvynėje priešinasi prieš XVTI-tajai Romuvos stovyk- Dilkutė — r a n k d a r b i ų v a d o v ė . ' ir naujų narių registracija.
mokyklas.
' svetimųjų užmačias, o mes čia lai šiemet buvo pasirinktas "Vii- Redaktorius ir talkininkas, k u r
Lietuvių skautų vadovybė ir
— Domėtis visomis lietuviško! k a r t a i s s a v a n o r i š k a i jos atsisako- niaus" vardas, minint 400 m e t ų : reikėjo — v. s. Č. S e n k e v i č i u s . !
tuntai kviečia visus lietuvių kil
Vilniaus universiteto sukaktį. | Pasisekimo paskatinti j a u n i e j i
g y v e n i m o apraiškomis.
me...
mės berniukus ir mergaites jung
— Pavieniui ir organizuotai i Naujuosius mokslo ir skautiš-|Į£ad ši s u k a k t i s svarbi ir minė-: vadovai j a u planuoja 1980 m e t ų į
dalyvauti lietuviškame kultūri- j kosios veiklos metus pradėkime j j ^ ^ y p ^ mokslus einančiam ; stovyklą ir skiltis iš J A V k v i e - ;
niame ir visuomeniniame darbe, j tvirtu ryžtu vykdyti
skautiškąjį į ajunimui, abejonių dėl to, tur- i čia jau dabar,
Ne vien tik siauroje savo organi- sūkį — Dievui, tėvynei, artimui, būt. niekam nekyla- J ų nebuvo
SOPH IE BARČUS
Vienišas
Vanagą*
zacijos apimtyje).
O pavergtoji Lietuva ypatingai nė jauniesiems stovyklos organi
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii Wt>PA
— Būti gerais, pilna t(o žodžio šaukiasi mūsų sąmoningos pa- zatoriams.
P a s i r i n k t a s šūkis
APDOVANIJIMAI
I
R
prasme, Lietuviškosios Skautybės galbos. Atlikime savo pareigą T ė - "Vilnius. Mokslas. Skautija. Mū
lietuvių kalba: kasdien nuo pir
P
A
K
Ė
L
I
M
A
I
P
I
R
M
U
O
S
madienio iki penktadienio 3:00 —
nariais.
vynei.
sų š ū k i s — Lietuva" — labai
3:30 vai. popiet. — 8«ftadieaį ir
NUTARIMU
atitiko užmojo dvasią tęsti to
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 T. ryto.
liau skautiškiuosius darbus, įs
Telef. 454-2413
L S S Tarybos Pirmija ž e m i a u
k a i t a n t ir stovyklų organizavi1490 AM
| mą. Šiandien su džiaugsmu ten išvardintus asmenis apdovanojo
7159 S. MAPLEWOOD AVE.
k a konstatuoti, k a d
jaunieji sekančiais garbės ženklais:
CHICAGO, ILL. 6MS8
vadovai egzaminus išlaikė gerai.
ordinu
su rėmėjo j
Padėkos
Net ir apie mažas klaideles kai-į kaspinu:
p Romas Nelsas, L o s
bant, reikėtų pagalvoti.
j Angeles.

"VILNIUS" ROMUVOJ

Dvi savaites rugpiūčio 4—18; Padėkos ordinu (sktn. 1): v.
I. I. Kraševskio
d. šešiolika skilčių, sutartin?.i s . Valentinas Varnas, Los Ansesės ir broliai, dalyvavo pla-1 gėles,
t a u s mąsto varžybose gamtos j
pažinimo, iškylavimo, sporto, I Lelijos ordinu:
s. A n t a n a s kurią "AUŠROS" laikų veikėjai
vandens sporto, rankdarbių, lau- j J ^ o v i č i u s . Manchester, An- vadino lietuvių epu ir lygino HO
MERO JLIJADAl. Vaizduoja lietu
žų pasirodymu, lietuviškumo,' *> 1 J a *
vių tautos priešistorinį gyvenimą.
tvarkingumo, drausmingumo sri
L S S Tarybos P i r m i j a ž e m i a u Iš lenkų kalbos vertė Povilas Gautyse, Visi dalykai apėmė visą išvardintus skautų vadovus pa- j gys. Knygą puošia 50 medžio raiži
Paukštytės — virtuvės darbininkės Los Angeles skaučių stovykloje.
a u k š t e s n i u s nių dail V. Smakausko atlikti 19
k- D. Navickaitė, V. Janutaitė. T. Giedraitytė. M. Frankėnaitė. N. Ged- j ^ į k ą ir apjungė visus stovyklau- kėlė į sekančius
amž. pradžioje. 286 pusi. Kaina su
gaudaitė ir D. Venckutė.
Nuotr. D- Janutienės
. tojus. N e t ir vadovų štabas tu- vyresniškumo laipsnius
persiuntimu $6.30.
\ rėjo savo skiltį, kuri daug k a r t ų
/ vyr. skautininko
laipsnį:
Užsakymus siųsti:
"
"
~~
~~
i k a i p pavyzdys veikė jaunes
s. Kazys Matonis, Ocea, N . J.,
niuosius seses ir brolius. Sto
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd SU
APDOVANOJIMAI IR
ps. Rimas Minkūnas, Clevelans. Juozas Liubinskas, Chicaga,
vyklos laikraštėlis "Vingio ta
Chicago, UL 0O62B
PAKJ5LIMAI LS BROLIJOJE j das. ps. G i n t a r a s T a o r a s , Cleve
s. Juozas Toliušis. Chicaga.
k a s " buvo tarsi centrinė vieta,
landas, ps. V y t a u t a s Koklys. Los
/ skautininko laipsnį:
p s GeRajonų vadeivoms pristačius. Angeles, v. si. S a u l i u s Stančikas, k u r visi ir visos subėgo su žinioiimiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiitm
juokais, gandais ir sapnais.; diminas Deveikis,
ps.
Brolijos vyriausias skautinin Los Angeles, v. si. Saulius Viz- į mis,
,
> Chicaga,
w y
7 ^ 7 7 ' ?..
"^ ~ * " " " ° •, ^ « " " «
, r
r
Vladas Juodeika
kas žemiau išvardintus asmenis e i r d a s L o s Angeles s. v. v. s i . j Uz bendradarbiavimą stavyklau- J i n a s Tamulaitis. Chicaga.
girdas, L o s Angeles, s. v. v.
| tojai pelnė taškų iš lietuviškumo
ir vadovus apdovanojo sekan
Vidas S a d a u s k a s , Australija.
/ paskautininkio
laipsnį:
v.
srities. 0 u i praktišką lietuvių
čiais garbės ženklais:
VėlĄavos ženklu: si- Gintaras kalbos vartojimą
stovyklauto
"Už Nuopelnus''
ordinu su
Marksizmą* teorijoje b praktikoje
Rimantas Į Lietuvninkas, Chicaga, si. Algis jai gaudavo tautinių spalvų vir
I-as tomas
Švarmarys, Australija.
Miškinis. Clevelandas.
vutes, k u r i a s turėdavo ant kak- iiiiiiimimiiimmiimiiiinfiitiiiiiimmiii
Tai
kapitalinis
veikalas, kuriame
"Uė Nuopelnus"
(sktn.
1):\
Pažangumo ženklu:
psl. Jo- j la nešioti visą laiką, šita prieM. HADZEVIČIUTE
autorius išdėsto marksizmo teori
j . ps. Kazimieras Miecevičius. j n a s Kalvaitis. Chicaga, psl. Ed- monė pasirodė gana sėkminga
nes prielaidas, ekonomiką, politiką,
Chicaga, ps. Vytenis Vilkas, Los į v a r d a s Krutulis, Chicago.
s k a t i n t i lietuviškai kalbėti. Tą
kultūros sampratą, santykius su
religija ir etika, o taip pat Markao
Angeles.
i Visi
apdovanotieji
sveiki būdą naudojant, pasiekti rezul
A p y s a k a
audringo gyvenimo fragmentus.
t a t a i y r a patenkinami. Būtų
Tėvynės Sūnaus ženklu:
ps. narni.
Išleido Akademinės S k a u t i j o s
naudinga šitai tęsti toliau, to
Eugenijus Jakulis, Clevelandas,
LSB
Informacija
DIDŽIOJI ILIUZIJA parašyta
Leidykla
Chicagoje 1978 m .
įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda
kius atzymėjimus teikiant ir
vispusišką
informaciją.
Kaina
sueigų metu- Stovyklai vado
Kaina s u persiuntimu $4.73
$15.00. Užsakymus MBoofc FMd"
v a v o : ps. Linas Saplys — virš
Bfn. A Pasterą, 1 » 4
niinojaus gyventojai p r i d e d a į J H ™ ___"'•.
ps- Sandra Kazilevičiūtė —
OA
IJve
Oait
Drlve,
virš., ps. Marius Rusinąs — ko- j 2 0 c t - taksų. Užsakymus siųsti j 92905. Knyga tslp pat f»una»*
mendantas. T. v. s. St. Kulbis, DRAUGO adresu.
pas platintojus.
1
S J — kapelionas, ps. Rimas itmiiiiiimiimiiiiiiimiimiimtmiiiiiiiiii 'imiiimiiimiiiiiiiimiiiiMiiM"tnHiitm»
Sriubiaki8 — ūkio virš. Alek
sas Grybas — maistininkas, r ^
Vladas Makūza — virėjas, ps.
R r ū n a s Kalinauskas — laužaveAntanas Rabirs
I-ji dalis. Kftygoje 10 skyrių.
Naujojo Testamento:
dys, s. v. v. si. Algis Senkus —
Bendrij*
tr
jos
savimonė.
jo«
lopiys
istorijoje.
Senojo Tesprogramų vedėjas, ps. Birutė
t e s t a m e n t o t a u t a . Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros
Ausrotaitė — programų vedėja,
Bendrija. Jėzus — N a u j o j o amžiaus p r a n a š a s . Jo darbai.
s. v. v. si. Tomas - Alvydas Sen
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų t * r p e , Jo išmintis.
kevičius — gamtos ir tškylų va
S a m p r a t a , Dievo t a u t o s s a m p r a t a .
dovas, s. v. v. si. Ramūnas Sap
Išleido KRIKŠČIONIS G Y V E N I M E , 1978. Kietais vir
Omahos taunnig šokių fcrup^s Aušros" šokėjai psl. Laima Šarkaitė, psl. lys — sporto vadovas. Audrius
šeliais. 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus
Audrius Reškevičius ir ps Dansruote Antanėlytė šoka tautybių fe^ivalyje. Stundžia — vandens sporto va
siusti DRAUGAS. 4545 W. &Srd Str., Chicago, H
Sotaų grupei vadovauja skautininke* G«\ ReSkevičienė ir L Antanėiierė
dovas,
vyr.
sk.
Birutė
B
a
t
r
a
k
s
J. Šarkos
^

DRAUGO prenumerata mokama i* anksto
metams 6 mėn. 3 men.
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
13.00
18.00
Kitur J.A.V
35.00
15.00
19.00
Kanadoje
U.SA. 37.00
15.00
20.00
Užsienyje
37.00
9.00
15.00
Savaitinis
2500
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

į
*
i
\
{
\
J

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu, straipsnių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto sušiurus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

tis skautiškon veiklon. Registruo 436 — 3729
tis pas vienetų vadovus sueigų
Lituanicos skautų t u n t a s —
metu arba kreipiantis į tuntininj . ps. Kazys Miecevičius, tel. R E 7
kus:
— 5408 arba s. Antanas PaužuoAušros Vartų skaučių tuntas lis, tel. 434 — 5714.
— s. Nijolė Balzarienė, tel.
776 — 4975.
Lietuvių skautų vadovybė ra
gina visus lietuviukus ir lietuvai
Kernavės skaučių tuntas —
tes lankyti lietuviškąsias savait
ps. Kristina Bukaveckaitė, tel.
galio mokyklas ir tiki, kad visi
436 — 7693.
broliai ir sesės bus pavyzdingais
Nerijos jūrų skaučių tuntas — mokiniais ir lituanistinėse mokyk
j . ps. Aldona Veselkienė, tel- lose.

VITOLIO RAUDA,

DIDŽIOJI ILIUZIJA

BAISUSIS SENELIS

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ

.P

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir m o t e r ų ligos
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). T e l . LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. VL. BLA2YS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Marąuette Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue
Vai.: pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v Sešt
1 iki 3 vai Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670
Re/id. tel. VVAIbrook 5-3048
T e l . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
2434 VVest 71st Street
Vai.; pirm., antr., ketv ir penkt 1:00 - 5:00
vai popiet, treč ir šešt. tik susitarus

Tel. ofiso ir buto: O L y m p i c 2-4159 .

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai vak. išskyrus,
treč 5ešt 12 iki 4 vai. popiet
Tel. REHance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 VVest 5 9 t h S t r e e t
Vai : pirm . antr , ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir fo-8 vai. vak Treč įr'šest.
uždaryta

DR. IRENA KURAS
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS
SPECIALISTĖ
.;.....
MEDICAL BLTLDINC
3200 VV. 81 st Street
Valandos Kasdien nuo 10 vai ryto
iki ] vai popiet.
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-291"
O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos
2709 VVest 51st Street
2454 VVest 71 st S t r e e t
Tel. — GR 6-2400
( 7 1 - m o s ir Campbell Ave. k a m p a s )
Vai. pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4 ir Vai.: pirmau , antrad , ketvirtad :r pt-nktad'*
7-o-. antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 3 iki 7 v. p p Tik susitarus
O f i s . tel. 735-4477; Rez. 246-2839

Telef. — 282-4422

DR. E. DECKYS

Dr. ROMAS PETKUS

G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
Specialybe — Nervų ir
Emocinės ligos.

AKIU LICOS - CHIRLRC11A
Ofisai:
111 NO VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKŠA
VAIKU LIGOS

•

1
•

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lcnses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą U/daryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street

2656 VVest 63rd Street
Vai antr 1 -4 popiet ir ketv 5-7 vak. \
Pirm , antr , ketv ir penkt nuo 12 iki 2 vai O f i s o tel. 776-2880, rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
ir nuo 5 iki 8 vai vak šešt nuo 1 iki 4 vai.
Ofs. P O 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. JENKINS

Tel. — G R 6 - 0 6 1 7

G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S
3 8 4 4 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

6 9 5 8 S. T a l m a n A v ė :

1002 N . VVestern Ave., C h i c a g o
Tel. 48"-444I

DR. K. A. JUČAS
O P O S LIGOS - CHIRURGIJA
7110 W. 127 St., P a l o s H e i g h t s
Tel. 361-0730
ValanJos p.i^al susitarimą
įstaigos ir b u t o tel. b52-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BF.NDROJI MF.D1CINA
1407 So. 4Pth Court, Cicero, III.
K.iMlien 10-12 ir 4-7 išskyrus trec ir ieM

DR. IRENA KYRAS
I M N T L . GYDYTOJA
2659 VV. 59 St., C h i c a g o - 476-2112
Vai p.i«,il susitarimą Pirm , trec' .
krtv o iki 6 vai Sestad o iki 1 vai
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Minimos,

PAMINĖTOS IR UŽMIRŠTOS SUKAKTYS
Ar tikslu ir ar reikalinga mi
nėti sukaktis? Tai klausimas, ku
rto mūsuose neretai iškyla ir ne
suranda vieningo atsakymo. Vy
resnioji karta dažniausiai laikosi
nuomonės, kad sukaktis minėti
reikia. Nurodoma, kad tarp pra
eities ir dabarties nėra griežtos
ribos. Dabar gyvenanti karta ne
turėtų nutraukti ryšių su anks
tesnėmis kartomis. Juk mes nau
dojamės ankstesnių kartų sukur
ta: kultūra, civlilizacija, atradi
mais bei išradimais, patyrimu.
Pagaliau turime labai svarbų
senovės laikų palikimą — kalbą,
žemę, tėviškę, praeities įvykius,
istoriją ir kitus labai svarbius da
lykus. Sukakties minėjimas yra
gera proga pažvelgti į praeitį, įvykius, pasimokyti iš laimėjimų
ir iš protėvių klaidų. Įvairūs pri
siminimai jungia visas kartas į
vieną tautą, į istorinį vienetą,
skiria mus nuo kitu tautų. Paga
liau sukakčių minėjimu iške
liami pagerbiami asmenys, ku
rie daug gera padarė kitiems. Bū
tų galima rasti ir daugiau argu
mentu už sutarčių minėjimą.

Gražiai, prasmingai ir nau
dingai universiteto sukaktį pami
nėjo akademikai skautai, išleidę
dailų dail. Vytauto Kašubos dar
bo Vilniaus universiteto medalį.
Jis kelių laipsnių — bronzinis, si
dabruotas, paauksuotas ir net
auksinis. Vis tai tvirtas metalas.
Šie jubiliejiniai medaliai išliks
amžiams. O okupuotoje Lietuvo
je visi medalių projektai atsimu
ša į "metalo stoką". Mus pasiekė
keli jų projektai, deja, moliniai.
Dalis jų jau sudužo kelionės metu.

PAKALBĖKIME APIE EKONOMISTUS
Jie gi šiandien įtakingi
Jau f .M. Keynes sakydavo, kad
ek/jnomistai ūkiui turi įtakos abe
jais atvejais ir kai jie teisus, kai
klysta. Apie didžiulę klystančio
ekonomisto K Markso įtaką ži
nome.

LEONARDAS DARGIS

niu^ žarstymu.
Ūkinės studijos painios. Eko
Ekonomistų nusipranasavimai nomistai, stebėdami ūkį, negali
nenaujiena
iš tų stebėjimų išskirti karus, per
versmus,
rinkimus, tautybes, psi
Ekonomistų infliacijos prama
tymas šiemet nuošimčiais pasi chologinę, socialinę, klimatinę
bei oro kaitą ir daugelį kitų veiks
Šiuo atveju dirstelėkime į eko rodė dvigubai didesnis, negu jų
nių,
kai astronomas, studijuoda
nomistus, apie mūsų kiemus be pranašaujama. Su nedarbu atsi
mas visatos sąrangą, į daugelį to
sisukinėjančius. Jie margi, kaip tiko atbulai — jis nedidėjo taip
kių
"mažybių" patogių patogiau
geniai, ypač dabar, kai žygiuoja greitai, kaip buvo kalbama. O
Irano siai gali ir visai neatsižvelgti.
me atoslūgin, jie prieštaringi. politiniai įvykiai, kaip
Vieni nori mokesčių padidinimo, i perversmas su visomis pasauli Reikalą dar painioja paikas kai
Teherane prieš Irano diktatorių Komeirų" demonstravo tūkstančiai iranie
o kiti sumažinimo. Vieniems val niam ūkiui pasėkomis, ekonomis kurių ekonomistų užsispyrimas, čių. Prieš jį pasisakė ir jaunimas.
dinis kainų ir uždarbių tvarky tams kortas ir visai sumaišo. To o ne vieno jų snobizmas rodytis
Bet yra ir daugiau sukakčių. mas būtina ūkininkavimo sąly kiu atveju jie mus ir pasakomis moksliškais, naudojant specialų
Štai kelios jų.
ga, o kitiems ir tokįo lengvo val pavaišina. Panaši istorija vis iš kalbos žargoną neretai papras
dinio tiems dalykams spaudimo, naujo kartojasi su grūdų išveži čiausiems dalykams nusakyti. At
•
Šiais metais sueina lygiai 450 kaip dabar turime, jau per daug. mu į Sov. Sąjungą, kurios derliai skirą ekonomistų grupę sudaro
J. MIŠKINIS
matematiką naudojantieji ūkinė
metų, kai buvo paskelbtas Lietu-1 Tiek valdiniai, tiek kiti eko net satelitais nustatinėjami.
Kiekvienas tinkamai
organi. tinė gyvenimo raida aiškiai rodo,
vos statutas. T a i buvo vienas iš' nomistai, kai ūkis toks nelygus, Dar blogiau nutinka, kai ūkiui mis sąvokoms išreikšti. Kai ku
pirmųjų koodifikuotos teisės rin-j neretai prašauna, net ir kom vadovauti pasišauna ne ekono rie pastarųjų, ypač Sov. Sąjungo zuotas darbas per ilgesnį laiką kad ir geriausias apsiginklavimas
jeigu tauta
kinių Europoje, be galo didelis piuteriais pranašaudami. Kom mistai, o politikai, ypač prezi je, dar įtaigoja, kad tokiu atveju įgyja visuomenėj tam tikrą var netenka reikšmės,
tariamai
net
ūkinė
tiesa
daugiau
mūsų valstybingumo bei sava piuterinis ūkinės raidos pramaty- dentai neiškenčia jam nevadova
dą. Kaip ir paskiras žmogus, be neparodo dvasinio pakilimo savo
rankiškos lietuviškos teisės rašy mas jau gerokai tikslus. Tačiau, vę. Vidury šiašiasdešimtųjų me išryškėjanti.
gyvendamas lyg nejučiomis suku įdealam ginti.
tinis paminklas. įsigaliojęs 1529 kai ekonomistai kompiuterin į- tų prez. Johnsonas atsisakė pa
Juk kiekviena tauta turi savo
ria pasitikėjimą savimi. Taip pat
Ką gi tai reiškia
m., jis išsilaikė iki 1840 metu, programuoja kokį lygtinį ne isto siūlyti pakelti mokesčius arba su
esti ir su kiekvienu organizuo ji savo nuovokos vedina ir aplinOgi tiems patiems ūkiniams tu darbu. Per ilgesnį laiką tiek savitus istorinius kelius, kuriais
taigi 45 metus Lietuvos D. K. jau rinį duomenį, o gryną pramaty- mažinti biudžetines išlaidas, kai
šiandien pašalaičiai, tiek organizuojamo kybių verčiama, amžiais žygiuo
žuvu§, kai caro laikų
Rusija mą, tai pamatome, kad visas toks to reikėjo ir tuo pradėj,o ir dabar dalykams paaiškinti
kiekvienoj
kalboj,
taigi
ir
lietuvių, darbo nariai susidaro vienokią ar ja į geresnę ateitį. Žodžiu, kaip
išbraukė Lietuvos vardą iš gy pramatymas tokios lygties sibiliš- dar besitęsianti padidėjusio grei
naudojami
trys
pasakojimo
bū kitokią nuomonę. O visgi ta muo- ir paskiras žmogus, taip ir tauta
venimo. Lietuvoje ši sukaktis mi kumo neišlaiko ir pramato nie čio infliacinį kilimą.Prez. Carteris buvo perspėtas apie galimą dai, tartum trys atskiros kalbos: monė yra labai reikšminga. Ats yra pati savo likimo lėmėja ir
Tačiau sukakčių minėjimas nėti neleidžiama. O kaip gi išei kad neįvyksimus dalykus.
staigų kainų ir uždarbių kilimą tiesioginė bet kuri kalba, specia- kiro žmogaus gyvenime praradi savo šalies kūrėjane visiems patinka. Nemažas vijoje?
skaičius mūsiškių, daugiausa iš
Visgi ir visokio plauko ekono •1977. Deja, Šis geras patarimas linė ūkinė ir matematinė. Visi mas kitų pasitikėjimo, reiškia lyg
Gyvenime mokomės iš artimų
Šiais
metais
suėjo
75
metai,
kai
jaunesniųjų tarpo, teigia, kad nė
mistai kartais sugeba savo tarpe per vieną ausį įėjo, o per kitą iš šiokie pasakojimo būdai turi ge gyvą kalėjimą. Tas pat būna ir jų pasisekimo ir klaidų, ieškant
ra būtinai reikalinga dairytis at rusų valdžia Lietuvoje atšaukė ir bendrų dalykų surasti, vieni ėjo. Užtat, kiek sukuklėję ekono rų ir blogų savybių. Matematinė organizacinėje veikloje
tų pasisekimų bei klaidų priežas
gal, į praeitį ir iš jos mokytis. spaudos lotyniškais raštmenimis nuo 'kitų ne daug tesiskirti. Skir mistai, dabar sako — mes bent — trumpiausia, tiksliausia ir kar
O tai pastebint nesunku yra čių. Pasisekimų priežastis sten
Esą reikia žengti su gyvenimu, draudimą. Tai be galo svarbi su tumai neretai partiniai, nuojau raidos kryptį pramatome, o poli tu nevaizdingiausia ūkinio aiški
giamasi pakartoti, o klaidų kra
su dabartimi, nesidairyti atgal ir kaktis. Ji rodo, kad lietuviai dėl tos (instinkto) turėjimu ar netu tikai nė to nepajėgia, darydami nimo priemonė. Ji nepatogi dar suprasti, kokios didelės reikšmės tomės, vengiam, kad jos nepasi
ir tuo, kad ji ne tik daugeliui ei turi geras organizuotumas, kuris kartotų.
į šalis, reikia kurti dabartį ir a- savo rašto atkakliai kovojo visus rėjimu, arba psichologiniai, nes atviricščius sprendimus.
40
metų.
Daug
knygnešių
žuvo,
linių skaitytojų, bet ir daugeliui sudaro organizuoto veikimo pateitį, sekti viską, kas aplinkui
vieni jų amžini oprimistai, o kiti
Nūdien galingieji pasaulio valŪkiškai tobulai pasaulis negali pačių ekonomistų, jei iš paprastų gnndą. Tačiau pasyviam, neveik- ,
vyksta. Kas kada įvyko — jau ne nešdami lietuviškas knygas per — pesimistai. Toks ekonomistų
Z
. ,. . , .
,r_" .
, dovai sako, kad materialinis gink
būti matuojamas
kartais atrodo, ,
jų lygčių naudojimo pereina ham individui
grįžtama praeitis ir nereikia Prūsijos sieną ar buvo Sibire, ka aptarimas savaime rodo, kad eko
yra itin svarbus argumentas,
lėjimuose
kankinami.
Argi
mes
kreipti į ją didesnio dėmesio, nes
nomika, nors ir kalbama apie ją, Tačiau aiškesnių ūkinių žinių aukštojon matematikon, irgi ne kad žmogui organizuotumas ne bet visgi reikia nepamiršti, kad
dabartinio žmogaus gyvenimas minėdami šią sukaktį, nepagerb kaip mokslą, iš tikrųjų nežiūrint turėjimas padeda daryti tikres- suprantama. Tai svarbu, kai šian reikalingas ar bent nebūrinas. moralinių dorybių jėga yra stip
taip apkrautas rūpesčiais, kad sime tų pilkųjų Lietuvos dvasios statistikos ištobulėjimo, grynuo nius sprendimus. Sąlyga - eko dien visi supranta, kad papras Kur yra i rtokių žmonių, kuriem resnė už ginklą, nes juk ginklas
praeities tyrinėjimams nesą nė didvyrių, kurių daugumos ir var ju mokslu vargu ar laikytina. Eko nomistų mažesnis išpuikimas ir čiausių ūkinių dalykų nesuprati norėtųsi gyventi, pasak priežodį tikrąją savo vertę įgauna tik
dai nebežinomi?
laiko.
nomika šiuo metu yra daugiau tikrovės stebėjimas, o ne tik ver mas veda vargan ne tik atskiras .,kaip Dievo užantyje", visko tu aukštai moraliai pakilusio kovo
rėti, tautiniu organizuotumu ne
žemiškų dalykų filosofija.
timasis vieni kitų raštų begali- šeimas, bet ir visą kraštą.
tojo rankose. Tam įrodyti turi
•
Kurių pusėje teisybė, nėra la
sirūpinti, dėl to nevargti ir nesi
Panašiai
nutinka
ir
speeialinę
ma
daug istorinių faktų.
Minėtina ir nesuradusi pas
bai lengva atsakyti. Greičiau kur
sieloti. Atrodo, kad tokiem norė
ūkinę
kalbą
naudojant.
Tiesa,
Taigi šiais neramiais tarptau
nors viduryje Gal ir nėra labai mus didesnio atgarsio Amerikos
čia ekonomistai tarp savęs susi tųsi, kad tautos visuomeninis ir tinėj politikoj laikais turim palietuvių
spaudos
šimtmečio
su
didelio reikalo įsigilinti į praei
kalba, tačiau neekonomistams ji, kultūrinis gyvenimas plauktų sa isreikšti visu savo kilnumu, tau
ties įvykius ir žmones, tačiau jų kaktis, kurią beveik tik vienas
kaip ir matematinę, dažniau vaime be didelio darbo, rūpes tinių pasiryžimu. Kiek būsim tam
visiškai nepažinti, kažin ar nau "Draugas" paminėjo. Gerai dar,
čio, pasišventimo, visokie suma
siai tik hieroglifai.
moraliai pasiruošę, tai tada pa
dinga. Taigi sustokime bent prie kad Amerikos Balso radijas apie
nymai, sielojimasis dėl savo tau
Dėl
to
aiškinant
ūkinius
reiš
ją
Lietuvos
žmonėms
paskelbė.
sirodysim ir materialiai stiprūs.
keletos šiais metais reikšminges
tos ateities, nekalbant jau apie ko
kinius,
teiktina
pati
vaizdingiauŽmonija ryžtingumo ir entu
nių sukakčių.
Kaip ir negirdomis praėjo ir 40
isa bei aiškiausia tiesioginė kas- vą dėl laisvės, drumsčia jų nuo ziazmo vedina kūrė kultūras, ci
metų sukaktis nuo Molotovo *
deninė kalba, nors taip darant, taiką. Kai kiti juos prie kilnaus vilizaciją, mokslą, meną, religi
Ribentropo
pakto.
35
metai
su
kartais gali prireikti ir daugiau darbo paskatina, jie ima net pyk jas, politines doktrinas ir tomis
Atrodo, kad visi sutinka su
vietos ir daugiau laiko. Nevisiems ti ir kitų organizuotumo veik sukurtomis vertybėmis naudojasi
mintimi, kad tikslu ir naudinga kako nuo didžiojo lietuvių tau
tos
egzodo,
kaip
dešimtys
tūks
gi aiški profesinio mobilumo są lą kritikuoti, nueidami į tolimas milijonų milijonai žmonių. Ta
minėti labai reikšmingą Vil
tančių
mūsų
tautiečių
turėjo
ap
voka, reiškianti paruošti darbą lankas...
niaus universiteto 400 metų su
čiau be
ryžtingo
entuziazmo
Tačiau gyvenimas rodo ką ki nyksta kultūros, dingsta tautos ir
keisti arba, jam kintant, prie jo
kaktį. Reikia pasidžiaugti, kad ši leisti savo tėvynę. Lietuvių Bend
prisitaikyti. O, va, kiti perlai: iš tą. Kad planingas, drausmingas jų laisvės. Pavyzdžių rodančių di
sukaktis susilaukė vienodo dėme ruomenės vadovai, rodos, pamir
šo,
kad
šiais
metais
sueina
lygiai
plėstinė reprodukcija — didėjan organizuotumas ir aktyvus veiki delę reikšmę entuziazmo visoke
sio tiek okupuotoje Lietuvoje,
30
metu,
kai
buvo
paskelbta
gar
tis gamybos kartojimasis, veikda mas stiprina ir auklėja žmogų ir riopai gyvenimo pažangai ir kūtiek išeivijoje. Si garbinga Lietu
mas išorinę gamtą žmogus nau tuo pačiu brandina jo tautą.
vos aukštosios mokyklos sukak sioji Lietuvių charta. Šią sukaktį
tybai buvo ir yra labai daug. To
neseniai
prisiminė,
deja,
gudeliVisi žmogaus jausmai, ypač kil dėl ir sakoma, kad visas žmoni
doja dirbtinius organus. O pas
tis jungia abidvi tautos dalis.
niausieji — tėvynės meilės, turi jos gyvenimas yra nuolatinis ban
tarieji tik įrankius tereiškia.
Visiems ji patinka, visi ja džiau nės bendruomenės oficiozas, su
niekindamas
ši/>s
chartos
mintis
būti
auklėjami nepabaigiamai, gavimas su kūrybos antplūdžiais
giamės, minime. Iš okupuotosios
ir
jos
kūrėjus.
Bet
tai
nėra
labai
nes šių dorybių tautai niekad ne ir atoslūgiais. Kaip po nakties iš
Lietuvos mus nuolat pasiekia
nes niekinimas kas
—
Popiežius
priėmė
Aukšto
gali būti per daug. Sių morali aušta rytas, taip ir žmonijos gy
nauji darbai, atlikti šios sukak nuostabu,
Kai Sovietuose ir jų satelitiniuose kraštuose nuolat trūksta maisto, Europos
gera
išeivijoje
—
jos
"kasdieninė
sios
Voltos
respublikos
minis
nių
dorybių vertė didesnė už ma venime po ilgos vergijos ir ne vil
bendrosios
rinkos
kraštuose
dažnai
jaučiamas
jo
perteklius.
Pieno
miltu
mai
ties garbei. Turime eilę labai
duona".
trą
pirmininką
Conombo.
šai
Vakarų
Vokietijoje
terialinį pajėgumą. Taigi dabar- ties metų ateina giedras rytojus.
rimtų naujv mokslo darbu, iš
kurių pažymėtini Vilniaus seno
Dar meskime žvilgsnį į rytdie
jo universiteto istorijos du stori ną. Ateinančiais 1980 metais su
Žmonių laisvė yra didelė brangenybė, bet ir pati dalyvauti, imtinai iki pašalinimo dalyvaujančių iš
tomai, knyga apie Vilniaus uni eina 550 metų, kai mirė Didysis
laisvė, kaip kiekvienas reiškinys turi savo ribas. mokyklų. Praktikuojantieji religiją net iš darbo
versiteto rūmus su daugybe geru Lietuvos
kunigaikštis
Vytau
Beribė laisvė vadinama anarchija, sugriuvimas. šalinami, nes religijos praktikavimas skaitomas
iliustracijų bei studijine dalimi, tas. Ši sukaktis — gera proga pri
Jokia bendruomenė negali išsilaikyti anarchijoje, —ji priešvalstybiniu veiksmu. Sovietų Rusijoj sąžinė ir
o šiomis dienomis gavome 544 siminti ne tik patį sukaktuvinin
JONAS MATONIS
sunyksta arba joje įsigali prievarta, despotizmas
religinė dorovė laikoma pasenusiais prietarais.
puslapių Icnygą — Vilniaus aka ką bet ir istorinės Lietuvos didy- 101
Tautų civilizacijai kylant visose gyvenimo srityse
Klausimas, — į ką dabartinė žmonija išvirs, jei
demijos spaustuvės leidiniai 1576 be.
Grožis ir gėris yra ne tik pavasario augalų reikalingos reformos. Ši būtinybė
ypatingai n e b u s a t g a i v i n t o s religijos su jų d o r i n i a i s
- 1805 m. stropiai paruoštą dvie
žieduose,
meniškai
nupieštuose
paveiksluose, reikalinga šiais mokslo ir technikos pažangos laikais. reikalavimais ir pažadinimu užmigusios žmonių
jų bibliografių — K. Čepienės ir
architektūrinių
formų
derinyje,
poezijoj
ir
muzikoj, bet Nedarant pakeitimų įstatimdavystėj ar krašto ūkio sąžinės. Žmonių gyvenymas be gilios ir sąmoningos
Vis tai buvo nepaminėtos ar
I. Petrauskienės. Deja, pastarasis
ir
žmogaus
tvarkingame
gyvenime
bei
jo
kultūringo srity, atsiliekama nuo gyvenimo ir susidaro kliūčių religijos virsta pragaru, dar žmonėms gyviems esant.
veikalas, be galo svarbus ir nau mažai prisimintos istorinės bei elgsenoj.
pažangai. Todėl kraštų valdžios — parlamantai T a t kiekvieno sąmoningo žmogaus, nežiūrint, kokiose
dingas, išleistas tiktai 1200 egz. visuomeninės sukaktys. Bet ne
Šių laikų vadinamas demokratiškumas neigiamai pasenusius įstatymus panaikina ir vieton jų išleidžia visuomeninėse ar valstybinėse pareigose jis bebūtų,
tiražu. Turint galvoje, kad vien galima teigti kad mes sukakčių paveikė jaunuomenės auklėjimą. JAV mokyklose naujus, tinkamesnius pasikeitusioms gyvenimo turėtų būti pagrindinis rūpestis: pačiam pažinti
tiktai okup. Lietuvoje yra apie neminime. Jeigu ir pamirštame auklėjimo kaip ir nėra, tik mokymas, bet iš seno sąlygoms. Panašiai turi būti daroma ir religijos srity. religijos būtenybę, susipažinti su jos reikalavimais ir
pustrečio tūkstančio bibliotekų, didžiuosius mūsų tautos praeites, papratimo mokymą vadina auklėjimu, nuo netiksliai
Religija yra žmogaus nusilenkimas jo jaučiamai pažadainti savo užmigdytą sąžinę. Kiekvienas turėtų
daugelis tūkstančių mokslo bei jau mirusius žmones, taigi jau suprastos ir toliau vystomos J. Dewey mokyklų kūrybinei galiai, — tai svarbiausia jo gyvenimo žinoti, kad nefalsifikuotas mokslas nėra priešingas
knygos žmonių, šis geros knygos tikrai nepamirštame savęs. Verta reformos. (John Devvey 1859 - 1952, JAV filosofas, krypties rodyklė. Visais laikais visos žmonių rasės, relgijai, tik tos žmonių religijos formos ir turinio
ir reikalinga minėti asmenis kurie prof.) Normalus žmogus iš prigimties linksta prie
tiražas juokingai mažas.
tautos ir kiltys turėjo savas skirtingas religijas, bet jos atžvilgiu. priklauso nuo žmonių kultūrinio lygio.
tokių minėjimų savo darbais yra grožio ir gėrio, kol jo skonio nesugadina netikusi
vedė prie vieno ir to paties tikslo — susilenkti prieš Išpažįstama religija žmogaus gyvenimo neapsunki
•
užsipelnę. Tačiau ir čia nereikia aplinka ir neigiama pašalinė įtaka.
Visatos Kūrėją. Visais laikais žmonės jautė na, tik jį įprasmina. Gyvenant pagal sąžinę ir
O tai yra todėl, kad okupan perdėti: tokie minėjimai neturi
Žmonių gyvenime labai didelės reikšmės turi nežinomos galybės buvimą ir jos apsireiškimą vadovaujantis išpažįstamos religijos reikalavimais,
tams nepatinka Vilniaus univer virsti asmenybės kultu.
drausmė ir tvarka. Drausmė turi būti šeimoj, gamtoje, jai lenkėsi ir ją garbino pagal savo kultūrinio patį gyvenimą padaro prasrūngu ir džiaugsmingu.
siteto 400 meru sukaktis. "Nėra
Paskutinėje vietoje keli žodžiai bendruomenėj ir pačiam sau. Jei šeimoj ar lygio išsivystymą.
Religingam žmogui lengviau pergyventi įvairius
popieriaus". Pamatytumėte, kas apie mus pačius, šiais metais bendruomenėj nėra drausmės, tai gyvenimas virsta
Krikščionybė
išsiskyrė
iš
kitų
religijų
nepaprastai
gyvenimo sunkumus ir įveikti pasitaikančias kliūtis.
dėtųsi, jeigu tokią sukaktį vietoje "Draugas" mini savo 70 m. su palaida bala. Kur nėra drausmės, negali būti ir
aukštu
Dievybės
supratimu,
—
čia
Dievas
Sąmoningas žmogus neturi liautis praktikavęs
lietuviškojo
Vilniaus
švęstų kaktį, l i e t u v i ų spaudos gyveni tvarkos, o be tvarkos neįmanomas ir pats
suprantamas dvasine begaline Būtybe, kurios esmė relgijos, apleisti tikėjimą į Dievybę.
Maskvos ar Leningrado universi me tai nemažas įvykis. Mes neno gyvenimas.
sutalpinta trijuose asmenyse. Tėvo, Sūnaus ir Šv.
Religiją praktikuoja ir tiki Dievybę ne tik eiliniai
tetas...
rime apie save daug kalbėti ar
Negerai darė mokytojai mušdami mokyklose Dvasios. Iš Kristaus gyvenimo ir mokslo Dievo žmonės, bet ir tvirtai įsigilinę į šių laikų mokslus:
Ir išeivijoje išleista keletas lei save girti, bet faktas, kad tūks vaikus, bet dar blogiau, kai vaikai primuša mokytoją. prigimtis atitinka meilės sąvoką. Meilės Dievas yra
universitetų profesoriai. įvairių mokslo sričių daktarai
dinių, skirty Vilniaus universite tančiai lietuvių "Draugą" savo Koks gali būti auklėjimas, jei mokytojai ir tėvai neturi pats šventumas ir tobulumas, į kurį šaukiama
ir kt. Ateistais tampa tik paviršutiniai nugirdę apie
to sukakčiai, lietuvių ir anglų tikruoju draugu vadina ir ji viso autoriteto ir net teisių sudrausminti prasikaltusį vaiką kiekviena siela ir kurio siekia tik kiekviena tyroji siela.
moderniuosius mokslus, o dažniausiai prisiskaitę
kalbomis. Žadama dar daugiau. mis išgalėmis remia, rodo, kad ar mokinį? Visose gyvenimo srityse reikalingi varžtai
Sovietų Rusijoj ir kituose komunistiniuose antireliginių raštų. Daugumas ateistų senatvėje grįžta
Tdsybė, jie gal tokiai progai per- šis sukaktuvininkas jiems reika ir tvarka. Kaip atsipalaidavus varžtams mašina kraštuose ne tik mokyklose religijos mokymas prie pamestos religijos ir prieš mirtį apgailestauja
ploni... Bet juk universitetas nė lingas.
negali dirbti, taip žmonių bendruomenė be drausmės uždraustas, bet draudžiama ir privačiai namuose savo klaidas.
ra išeivijoje.
b. fa>.
negali gyventi. Taip pat ir atskiri individai mokyti religijos bei dorovės dalykų. Jaunimui
nesusidarausminę nieko gero negali pasiekti.
draudžiama net religinėse pamaldose laisvalaikiu
(Pabaiga)
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GRUMTYNĖS SU LEMTIMI

DRAUGAS, trečiadieni* 1979 m , rugsėjo mėn. 5 d.

KA MATO BEŽDŽIONĖ
M 1 S C E L L A N E O U S
VEIDRODY
Po ilgai trukusių psichologinių
tyrinėjimų gyvūnų
matomumo
mokslininkai padarė išvadą, kad
VYBA1 IK MOTERYS
B E A L E S T A T E
B E A L E S T A TK
KILIMUS IR BALDUS
•••*»
kai kurie gyvūnai.be abejonės su
Plauname ir vaškuojame
BOSTONO PARENGIMAI
B O S T O N A S PO 30 METU
geba abstraktuoti ir gali susikur
Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
visų rūšių grindis.
į
ti vaizdinį netgi apie tai, kas J. BUBNYS — Tel. R E 7-5168
Martyno
Jankaus
šauliu
kuo
Koks didelis skirtumas tarp ta
M
8
kamb.
mor.
bungalovv.
Creng
;
mūsų kalba išreiškia žodį aš".
General ledger work. Genera!
da, kai prieš 30 mėty 1949 m. pos rengiamas Tautos šventės
tas rūsys. 3 tualetai. Didelis garąPuikis mūrinis. Apie $10,000 pa
entries.
Interface with Systems 3.
Visi žemesniųjų rūšių atstovai llllllllillllllllllllllllllllllimillllllllllllllll žas. Arti Maria mokyklos ir Sv. Kry- , i!kmų Moderniai patobulintas namas
teko išlipti iŠ laivo Bostone ir minėjimas įvyks rugsėjo 9 d.
Model
VIII.
žiaus ligoninės. Tuoj galima užimti J Marąuette Parke. Kaina $67,500.
ir gibonai i savo atvaizdą veid
jame apsigyventi, ir dabar, po Brocktone.
Self-starter. Downtown location.
Idealu didelei šeimai.
rodyje reagavo taip, tarsi matytų
30 metu.
Liberal
company benefits. Free parBostone Tautos šventės minė
2 po 4 kambarius murink Brighton i S"*™* 2Jų aukštu, mūras. Apie
Parke. Gražiai užlaikytas. $47,000. $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver king.
Pirmas įspūdis, kurį tada teko jimą rengia LB Bostono apylin- savo priešininką: jie darė gra
pastebėti ir kuris veik nepasikei- £*MinėjSn"aslvyks Liet."PiL d-jos sinančius judesius ir visaip prieš Apdraustas perkraustymas
tas $46,900.
Tel. 787-0280
ŠIMAITIS REALTY
Platus sklypas. Geroje vietoje in
tė, tai vėjo nešiojami laikraščiu. ^
^ B o 9 t o n e r u g s ė j o 16 d. juos demonstravo "savo jėgą". Ta
Įvairių atstumų
Insurance — Income Tax
čiau beždžionės priešingai, rodė
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
ir kitokiu popiergaliu gabalai be-;
Reikia spaustuvei laužytojo*
Notary RepubUe
neabejotiną
sugebėjimą
veikrodyTel.
376-1882
arba
376-5996
veik visose gatvėse. Bet pats mies- j Lietuvių diena, rengiama LB
»
. _ « Q 7 Q i Maloniai prašau kalbėti lietuviškai ar laužytojo paruošti darbu*
0
tas ir tvarka jame yra labai pa- I Bostono apygardos įvyks rugsė- je atpažinti save. Vienok ir jos ne lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Z 9 5 1 W . OOld St. 4 3 b - / o / 0 | a r angliškai ir paduoti savo telefoną oftsetui. Turi mokėti lietuviu
#
bei pavardę, kada jums patogu namus kalbą ir turėti patyrimo tame
sikeitę. Išaugo eilė didingy dan- jo 23 d. Maironio parke, Shrews- iš karto būdavo tokios nuovakos.
839-1784 arba 839-5568
apžiūrėti.
Pavyzdžiui,
šimpanzė
iš
pradžių
goraižiu, bet šalia JŲ atsirado la- j būry. Programoje bus dailės padarbe. Skambinkite 585-9501.
litiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiuiiiiiiiiimimiiiiiu
lakstė
po
narvą
pasišiaušusi,
sa
D E M E S I O
bai daug apleistų, negyvenamų,' rodą i* bus suvaidinta ištrauka
Prašykite reikalų vedėjo.
Savininkas parduoda iy2 aukšto mū
su išdaužytais langais ir griū-|iš K. Inčiūros dramos „Vincas vo atvaizdui darė grimasas ir iš
tiesusi "rankas" piktokai ūkavo. IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII rinį namą su pajamom. Arti susisie
vančiu namų. Pav. viena iš gra- Kudirka". Pradžia 12:30 vai.
kimo ir mokyklos. Ant 66-tos, j va
Orangutangų patinai
iššaukia
2625 West 71d Street
VIZITINIŲ KORTELIŲ
žiu gatvių Columbia Rd. DorStep^ro Dariaus
legionierių mai suposi, įkibę trapecijų ir stum
karus už Kedzie. Skambint (kalbėt
chestery buvo tikrai graži gatvė- motery pagelbininkių banketas
angliškai) po 5 vai. vak. telefonu Tel. 737-7200 ar 737-8534
REIKALU
dė narvo "baldus". Patelės tenki
Experienced 3742, 8,000 strokes.
Jos vienas galas siekė Franklino j vyks rugsėjo 30 d.
737-6447.
nosi spiūviu į veidrodį.
Wowrtwwn
iocation. Liberal com
parką ir zoologijos sodą. O jau
Laisvės Varpo iiidens koncer
Gorilos
rodydavo
pasipiktini
pany benefits. Free Parking
S A V I N I N K A S PARDUODA
aplink t ą parką gyveno turtingi
tas įvyks Liet. Pil. d-jos salėje. So mą, atsistodamos priešais veikdro- Vizitinių kortelių naudojimas yra
žydai ir kiti. Šeštadieniais, sekma
Marąuette Parke 3-jų miegamų
Bostone spalio 7 d. Programą at dį, ir daužė priekumsčiais savo gražus paprotys. Biznieriai jas pla
Tel. 787-0280
dieniais Franklin parkas ir zoolo- ,.,
^^
; , . ^*. ,
.<,
mūr. bungalovv.
čiai
naudoja.
Bet
tinka
ir
visų
luo
krūtinę arba mėtydavo į jį daik
^;~ sodas
^
ur,A»J:«;i„;
. - * « >u
o, l l k s m o t e r u ansamblis „Volunge
gijos
būdavo
pilni vaikų
mų atstovams turėti gražias vizi- \ Centr. vėsinimas. Alyva apšild.
iš Toronto, Kanados.
tus, maisto likučius.
70 ir Maptewood. 2 aukštų 3-jų bu
jų tėveliais. Miek būdavo pra
tinęs korteli
Rūsy kambarys s u tualetu ir
tų
mūr. pajamų namas. Taip pat ga
Šimpanzės
ir
orangutangai,
grei
Tautinių
šokių
sambūrio
šokių
Kreipkitės į "Draugo" adminisleisti keletą valandų tame parke
"shower". Garažas.
limos pajamos rūsy. 2 maš. garažas.
čiau
už
kitas
beždžiones
rodydavakaras
įvyks
Liet.
Pil.
d-jos
sa
« tracijs, visais panašiais reikalais,
ir džiaugtis krykštaujančia jau
Skambint 349-6873
Nebrangus.
W© need high caliber mature people
lėje
So.
Bostone
spalio
13
d.
vo
norą
pažinti
save.
Be
to,
viej
Būsite patenkinti mūsų patamarito worfic full >or part time. mostly
nyste, žaidžiančiais vaikais.
72 Ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų for
lunch, no weekends. Some college
atsitūpė mu.
Vilniaus universiteto 400 me na šimpanzės patelė
6 kamb. atremontuotas medinis. Ga po 2 miegamus mūro namas. įreng preferred. but not necessary. Excell.
Po 30 metų ta didžioji Colum
opportunlty for housewives interested
tų sukakties minėjimas įvyks spa prieš veidrodi, išsižiojo ir, žiūrė- iiiiiigiiiiitiiiiiiiiiiiillllliltlilliHitiilutiiio zu šildymas. Arti 45-os ir Albany tas rūsys. Pamatykite šiandien.
bia Rd. pasikeitė. Tie visi buvę
in part
time work.
Prestųrious
43
ir
Vvashtenavv.
2-jų
butų
mūr.
lio 14 d- Bostono kolegijoj. Ren dama į savo atvaizdą, ėmė smi
$27,500.00.
cltentel*. excell. working- oonditiona.
gražūs namai dabar yra apleisti,
liumi valyti dantis. Taip elgėsi 0«>0-0<><K>0<>0<>0-0-0-0<>000<>000<>0-0
2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37 po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas
gia LB Bostono apygarda.
be langų, griūva. Lygiai t a s p a t s
$49.500.
Contact Tom Heffron.
SENOJO
BOKŠTO;***!*i. 70 ir Fairfield. Numažinta į skiepe.
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- ir orangutangas.
Bridgeporte — puikus investavimai.
yra su tais buvusių turtuolių na
J
Ypač
įdomu
buvo
tyrėjams
karna.
$30,000.00.
7 butų muro namas. Pilnas rūsys.
mais. N e t nejauku į tą visa žiū -jos Šurum Burum įvyks spalio
PASLAPTIS
orangutango patelės veiksmas,
Taverna
ir
4
kamb.
mūrinis.
Į
rytus
Nuomininkai
patys apsišildo. $17,500 U N I V E R S I T Y
CLUB
21
d.
Pradžia
2
vai.
p.p.
nuo California Ave ir 71-os g-vės. Nu
rėti. Ir ta didžiąja gatve ne tik
metinių
pajamų.
Kaina
$54,000.
kai ji, atsistojusi prieš veidrodį,
Parašė
ir
iliustravo
žeminta kaina. $45,000.00.
Balio Bostono skyriaus 35 me
naktį, bet ir dieną baisu važiuo
58 Ir Mozart. Iš naujesnių 8 butų
0 F C H I CAG0
stengėsi pasipuošti, visaip dėlio
MIRGA
GIRNIUVTENfi
ti, nes akmuo gali įkristi pro tų sukakties minėjimas įvyks spa dama salotos lapą ant galvos.
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3
BUTŲ NUOMAVIMAS
76 Eatt Monroe Street
langą, o prie šviesų sustojus net lio 28 d. Liet. Pil. d-jos 3-čio
Nami| pirkimas — Pardavimas miegamų butas. D§1 informacijos
10 pasakojimų jaunimui. 150
Taip pat įdomūs buvo bandyskambinkit
mums.
ir apiplėšimų atsitinka. Frank aukšto salėje. Banketą globoja mai su spalviniu žyminiu. Visos!pusi. Išleido JAV L B Švietimo
Valdymas
726-2840
67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų
lino parkas ir zoologijos sodas j parapijos klebonas kun. Albertas suaugusios šimpanzės iš karto pa- Taryba 1978 m. su L F pinigine
bungalow.
Skiepas,
garažas.
Pamaty
Draudimai — Iocome Taz
veik ištuštėjo, nes žmonės bijo Kontautas.
kite šiandien.
stebėdavo, joms nematant, ant parama. Kaina su persiuntimu
Notariataa — Vertiniai
ten pasirodyti. Visur ten aplink
Oak Lawn, j vakarus nuo Cicero
Dr. Vytenio Vasyliūno vargo kaktos pažymėtą
spalvotą dė- $4.73. TUinojaus g y v . prideda
VYRAI m MOTERYS
""
Liuksusinis 3 miegamų. "tri-level".
gyvena juodžiai. Keista ir neaišku, nų koncertas įvyks lapkričio 1 1 d . mę ir, žiūrėdamos į veidrodį, 20 et. mokesčių. U ž s a k y m u s
Pamatykite Šiandien.
kodėl nėra pagarbos nuosavybei,
Lietuvos kariuomenės atkūri- stengdavos ją nutrinti. K keturių siųsti "Draugo" adresu.
J.
B
A
C
E
V
I
Č
I
U
S
kodėl vyksta toks naikinimas? mo sukakties minėjimas įvyks j pažymėtų suaugusių orangutanArgi nebūty geriau gyventi šva- lapkričio 18 d. Lietuvių Piliečiu gų du patinai ir viena patelė, > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X > 0 0 0 0 0 0 < X K X 6455 S. Kedzie Av. — 778-2233
Ezperienced Input Data to Systems
žiai ir gražiai? Ir eilė kitu Bosto d-jos salėje.
pamatę veidrodyje dėmę, stengė
Dowittown location. Liberal com4243 W. 63rd Street
no miesto daliu yra atsiradę pa
si ją nukrapštyti, viena patelė
several departments. Payroll taxes.
našioje padėtyje.
M1SCELLANKOLS
Downtown location. Liberal compa
visai jos nepastebėjo. Tyrėjai nuTel. — 767-0800
Tik atvažiavęs į Ameriką dir
ny benefits. Free parking.
- Tarp 1820 ir 1974 m. net \ statė, kad nuo pusantrų iki pusbau naktinėj pamainoj miesto 46 milijonai imigrantų įkeliavo j trečių metų amžiaus beždžionės
- - i - 30% P**« mokėsKe j n aMn euS J f "* „ ^ j f l * " T
Tel. 787-0280
centre. Darbą baigdavau 2-rą va į JAV.
už apdraudę nuo ugnies ir automo- i
M.L.S., kas palengvina paruaSofija Ambrazevičienė
visai nereaguoja.
jm
bUk>
pas
mus.
imą
bei
pirkimą.
v
landą nakties. Tada jau nebebu
Leidinėlio dvasia patr.jotinė. kuFRANK Z A P 0 L I S
vo viešojo susisiekimo priemoniųHELP WANTED - VTmAJ
kurioje kiekvienas gali atrasti sau
Tas kelias mylias iki So. Bosto
Telef. GA 4-8654
tinkamą eilėraštį.
MJCHIGAN — MICHIANA
T U O J A U I ŠL EI D Ž I A M A
REIKALINGAS
no, kur gyvenau, teko eiti pės
32*81/2 W. 95th Street
Rustic 2-3 bedroom bome, spacious
Knyga gausiai iliustruota dail. Vi
RUSŲ KALBOS MOKYTOJAS
čiam. Jokios baimės nebuvo, jo
living room with fireplace.
Beach
LKB Kronikos lietuvių kalba V-tomas
lijos Eivaitės. Spausdino DRAUGO
rights. Anxtous to aell. J67.500.00. 5 doi. į valandą. Kreiptis po 7 v. v.
kio užpuolimo neteko matyti, jei
Knyga gaunama DRAU- iiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiimiiimiiiiin
ir ispanų, prancūzų bei anglų kalbomis pirmieji tomai , spaustuvė.
Ritter & Heinz Realtors
72*7 S. Fairfield Ave.
bent vieną ar kitą girtą tekdavo
GE. MARGINIUOSE ir RAMUNES
M. A. Š I M K U S
New Bu f falo Michigan
susitikti.
, valgykloje Chicagoje. Kaina su per
NOTARY PUBLIC
V
I
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N
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S
UNIVERSITETO
INCOME TAX SERVICE
siuntimu
$3.73.
111.
gyv.
prideda
dar
616—469-3950
O dabar, ne tik kad žmonės
15 et. valstijos mokesčių.
4259 So. Maplewood, teL 254-7450
Responsible person needed for full
nevaikšto pavieniui naktį tomis
400 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI
Taip pat daromi VERTIMAI,
time custodial work in iocai school.
gatvėmis, bet užsibarikaduoja ir
(ii MINIŲ Iftkvtetlmai. pildomi
Maloniai prašome visų lietuvių aukų Kronikos kny
4FXP VVANTEO — MOTEBYS Contact NSSEO at 500 S. Plumgrove
savo butuose duris. O kiek užpuo
PILI1CTYBES PRAŠYMAI Ir
Road, Palatine
goms išleisti ir plačiai paskleisti
kitokie blankai
limu, apiplėšimu ir net nužudy
REIKALINGA
—
2
padavėjos.
jiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiimiiiiiiiii
TEL. — 3S»-211t
Paaukojusieji 100 dol. ir daugiau bus įrašomi leidžia
lllllllllllllillllllllllllllllllliliuuuillllllllll
mu įvyksta ne trk naktį, bet ir
Kreiptis j Rotos Restoraną, 6812
u,,n,,,i ,i! i,,inii,n,i nnn,i,n, n,r So. Westem Ave., teL 778-S49S.
mose knygose.
Aukas siųsti:
dienos laiku.
MACHINIST
(8k.)
Ir keista, ekonominis gyveni
LKB KRONIKOMS LEISTI SJįlUNGA
dependable man with a minimum of
mas nėra pablogėjęs. Automobi
2 years experience working with a
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
6825 S. Talman Avenue
Bridgeport, lame, surface grinder *
liu skaičius padaugėjo kelis kar
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
HELP
WAMTED
VYRAI
Chicago, 111. 60629 USA
simiar eąuipment. Mušt make own
Pardavimas ir Taisymas.
tus,
žmonės daugiau uždirba,
<?
set
ups. Small company offers excelnors ir išleidžia daugiau, nes kai \
MIGLINAS
TV
lent salary & benefits.
nos yra pakylusios. Didžioji blo
Contact Mr. Hughes 175-8473
2346 W. 69th SU teL 776-1486
gybė yra ta, kad žmonių moralė
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieuiiiiiiiiiiiiiiii
LIPSNER SMITH CORP.
NIGHTSHIFT
smunka. Tvarkos palaikytoju tei
47M W. Chase Ave., Lincolnwood, 111.
sės yra suvaržomos, o padugnėms
Horizontai Boring Mill
2759 W. 71st St., Chicago, Dl. 60629
SIDING-SOFFIT & FASCIA
suteikiama didesnė laisvė. Todėl
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Turret
Lathe
Operators
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
INSTALLERS
ir yra toks didelis pasikeitimas
ir kitus kraštus
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
tik per 30 metų. Ir kyla mintis,
Mušt have own truck and tools.
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. Numerical Controt Optr's
Year round work.
o kas bus dar po 30 metų, jeigu
Atdara *iokiadieniai» nuo £ *«L ryto Od 10 vai. vakaro.
Chicago, I1L 60632, telef. 827-5980
You will work from blueprints,
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
tokiu tempu ir toliau bus rieda
do own setup, inspect own work
CaU Chuck 284-0980
ma pakalnėn?
D. KUHLMAN, B.S., Regirtruotas vaistininkas
and maintain a high level of quality.
BOSTONE LANKYSIS
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
Excellent wages and benefits.
POPIEŽIUS
plūs night shift premium,
Department head for small Data
Į ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
Processing
Department Systems 3,
į
j
į
e
j
Apply in persoo ©f call
Popiežius Jonas Paulius II Bos
į kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Model
Vin,
Budget 140 M.
dimai ir pilna apdrauda.
tone lankysis spalio 1 d. Buvo
496.7400
Man wkh drive. Downtown loca
numatyta, kad jis atvyks 1:25
TeL — WA 5-8063
tion. Uberal company benefits.
Dienraščio "Draugo" admi
vai. po piety, o dabar sakoma,
Tom Hthor
Free parking. Repty Box U5§5,
kad atvyks 4-25. Su palyda iš
nistracijoje galima pasirinkti j IIUIIIlllllllllllHIIIIIIMIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIII
Chicago, ra. IMU.
aerodromo popiežius važiuos kai
vairių liaudies meno darbų, me
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
kuriomis Bostono gatvėmis. Vė
džio, keramikos, drobės, taip
METAL L E A F G n J>ER
Ucensed, bonded, lasnred
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
ALCOE
STANDARD
00.
liau vakare Boston Common lai
pat gražiai papuoštų lėlių.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ARMAND L E E & CO.
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
kys šv. Mišias- Mišių laikymui
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 7201 S. Narragansott Avo.
Apsilankykite
J
"Draugo"
ad
350 W. Erie Street
ti pataisymai. FTRESTONE TTRES.
buvo ieškota vietos.Viena iŠ ge
plyteles.
Glass blocks.
Sinkos Aa Equal Opportunlty Kmptarar
ministraciją
i
pasižiūrėkite.
Gal
Chicago, Dl. 60610
8
Wheel alignment and balancing.
vamzdžiai išvalomi elektra.
Ga
riausiu yra aikštė So. Bostone
rasite
kai
ką
padovanoti
savo
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
prie Carson paplūdimio. Bet nuo
Brajres Shock absorbers. Mufflers
PLATINKITE "DRAUGĄ".
Apply In Person
arba
po
5
vai.
vakaro.
giminėms
ar
draugams
tos vietos buvo atsisakyta, nes
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
prieš porą metu ten vyko rasi
H E L P
W A N T E D - M A L E
SERAPINAS — 636-2960
Change of oil and filtera.
"Draugo" adresas: 4545 W«s*
nės demonstracijos ir muštynės
<itiiimtmiiimtttitiiitiiuiimuuiuuniiin
6Srd «t.. ChimKO. III. fl06»
tarp baltųjų ir juodųjų. Baltieji tą
tTiiimiiitiiiiitiiiiitinmiTifiimitiHiiiiiiii
LABORERS — TEMPORARY
imiiiiitiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiH
IvalriŲ j0Tfltl\f paMirinkifruM nekovą laimėjo ir į So. Bostoną
brangtal i$ mūsij santlPho.
Full time positiona available for night and day crews. Now
juodieji bijo net pasirodyti. Tai
until October l s t as mosąuito control sprayers. Also field posiCOSMOS PARCELS EXPRESR
gi, kad nebūtų pažeistos kienc
2423 West 59th StrMt
Ttl. GA 6-7777
2501 W. 69 S t , Chtaafro. m. 69629 tions. $3.50—^375 per hour.
nors teisės, nuo tos vietos mi
AiMimoka skelbtis disn DRAUGE,
TeL 894-200*
Ask Por Jerry Ja«jata.
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro,
SIUNTINIAI { LIETUVA
šioms buvo atsisakyta.
n«s jis plažisniai skaitomas lie
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Telef. — 925-2187
Popiežiaus apsilankymo reika
tuvių disnraJtis. gi skslbinit) kai
CLARK 0UTDOOR SPRAYINC COMPANY
Vytautas Valantinas
Šeštadieniais
nuo
7:00
vai.
ryto
iki
4
vai.
popiet.
f»c*
JT*
r
i
s
a
u
prisinamoa.
lais Bostone lankėsi vysk. Mar
7 N. 570 Garden Aveme, Roselle, nikioU
iiiiiiiuiiitiiiiimiiiiimiiiuitiititiiHiiiiiii
cinkus iŠ Romos.
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GUIDE

PIRKĖJO LAIMEI

Junior Accountsnt

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

Valdis Real Estate

KeyptBich Operator

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

WAiTER - V/AITRESS

B E L L REALTY

Budraitis Realty Co

Payroll Glerk

Tėvynes pakluonėse

II

CUSTODIAN

iaudiBs menas ir kitkas '

"Drsuge"
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"

"

TELEVIZIJOS

MACHINE OPERATORS

J A Y DRUGS V A I S T I N Ė

M O V I N G

AUTOMOBILIU TAISYMAS

p L u M B i N G Rousselle Corporation

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

i

/

Data Processing Mgr.

angliakasį! Lietuvos, susilaukiau 1 rui arba muziejui anglių kasyklų DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m , rugsėjo mėn. 5 d.
ir priekaištų, kad kam girdi, en- rajone įsteigti.Bet kai lietus atbai
tuziatingai rašau apie "lavo dė mažiausia du trečdalius lauk
nus". Bet laiko tėkmė parodė ką tos publikos, nežinia, ar pelno
kitą. Ir dabarties dienomis kiek bos likę. Nors lietuvių ekskursi- į Į
vieną pirmadienį Shenandojaus jos autobusiais buvo
atvyku- j j
jo ŽMONAI, sūnums, komandos žaideįams PAULIUI,
mieste vyksta lietuvių kalbos pa sios iš Nevv Yorko New Jersey, į |
A JDRITJI ir ALGIUI, dukrai DANAI, giminėms ir ar
mokos, kas ketvirtą sekmadienį Baltimorės ir kitų tolimų vietų.
Dar vienas dalykas šį kartą ste Maizevillės liet. bažnyčioje kun.
timiesiems reiškiame užuojaut ir kartu liūdime
VI. R
bino. Tai lietuviškos tautodai M. Jarašūnas laiko pilnas lietuviš
lės gausumas. Prieš 6-7 m. jos vi kas Mišias, atskiromis progomis
Futbolo Klubas Lituanica
sai nesimatė. O šį kartą įvairus jos laikomos ir kitų parapijų baž
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
prekystaliai su tautodaile bei nyčiose, o Lietuvos Vyčių bei
JONIŠKĖLIO APSKRITIES
į knygomis buvo išsitiesę ne vieną veikliųjų vietos kunigų santykiai
šimtą metrų didžiulėje salėje. su LB vis glaudėja ir gal ateis ta
PARTIZANAI
i Daug jos išstatė vietos Lietuvos diena, kada ten bus įsteigtos ir
Vyčiai ir taip pat kitos vietosj lie-, L g
I dalis
W ,
Bet tai n ė r a
esmi.
tuvių organizacijos, dideli k i e l ą | n i s
^ Lietuvos Vyčiu
reika]
Jų organizavimas ir slaptoji veik k
mirus, mokytojui MANIGIRDUI bei kitiems šeimos
tautodailės dirbinių iš Bostono rankose laikoma aukštai iškelta prieė bolševikus. Knygą parašė ma
atgabeno G. Karosas su jaunimu, lietuviškos veiklos krivūlė.
nariams reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
joras Petras Gudelis. 202 pusi
taip pat neseniai iš Lietuvos at
Spausdinta Romoje 1975 Tik dabar
dime.
Tomis ir kitomis temomis be gauta. Kaina $6.00.
vykusi Popelių šeima, gyvenan
ti Baltimorėje. Ir žmonės tauto- veik iki paryčių kalbėjomės po
Užsakymus siųsti:
Vida Damtjonaityte
Loretto ligoninės administratore ses. M. Stephanie sveikina ses. M. Amellą dailę pirko, domėjosi. Maizevil- Lietuvių dienos susirinkę kun. M.
Drangas, 4545 W. 6Srd Si.
jos vienuoliško gyvenimo 50 metų ir Loretto ligoninėje 40 metų darbo su lės liet. parapijos klebonas kun. Jarašūno parapijos klebonijoje,
Gražina ir Vitalis Damijonaičiai
Chicago, DL 60629.
kakčių proga.
M. Jarašūnas užsifundijo naują I Maizevillėje. Šią parapiją su dail.
UUnojaua gyventojai prideda 5".
Lietuvos trispalvę, kuri jo bažny-ĮV K. Jonyno meniškai appavida
mokestį.
šventove prieš
čioje prie autoriaus pakeis seną linta naujutėle
keliolika metų iš pelenų atstatė HiiiiiumintniiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiH i
ją, jau kiek nublukusią.
a.a. kun. Alb. Bielskis. Po jos sta-!
Taigi naujieji atspalviai Pen tytojo
prievartinio
pasitrauki- iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiMi.
nsylvanijos Lietuvių dienoje ir
mo tautine prasme parapija ke-' S 0 P H I E
BARČUS
buvo atgimusių lietuvos Vyčių l e r j ų
b^yje p e r ^ e n o
m .
KADIO ŠEIMOS VALANDOS
nepaprastas veiklumas, naujasis ~ B e t d a b a r j ^
Reportažas iš Pennsylvanijos (4)
vadovauti
jungtinis apsknties lietuvių cho-,
kjrtas auk§taičių
krašto
$ -_
Visos programos ii WOPA
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Sekmadienį, rugpiučio 12 d.,. Moterys pasipuošusios tautiniais ras ir jauniausias atžalynas, susi
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
nus,
Romos
Šv.
Kazimiero
kolegi
ankstyvą popietę atsiradom Lake] rūbais, vyrų taip pat netrūksta. būręs į "Marijos Varpelius". Man
madienio iki penktadienio 3:00 —
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
wood parke, kur vyko 65-ji į Taip, tai Schuylkill apskrities j prieš 7 m. " D r a u g e " paskelbus jos auklėtinis kun. M. Jarašūnas, 3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir
Pennsylvanijos Lietuvių diena. I lietuvių choras, vadovaujamas l eilę reportažų iš Pennsylvanijos ji sugrįžo j tą patį kelią, kokį bu sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
vo pasirinkęs ir juo ėjo kun. A
Kai ta proga su kun. A. Keziu čia'; Stasio Vaičaičio. Prieš 6 m. čia
Telef.
4S4-2413
Miluko prieš daugelį metų įkur
lankėmės 1973 m., švietė saulu-į besilankant, toks choras visai n e 4330-34 So. California Avenue
1490 A. M.
tos parapijos atstatytojas a.a.
tė ir visais keliais keleliais buvo! egzistavo. Tada į šventę susirinkę
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
7150 S. MAPLEYVOOD A VE.
kun. A Bielskis.
suplaukę apie 15,000 minia. D a - ' didžiules ovacijas, net sustoję, kė
CHICAGO, DLL. 60629
bar gi antra diena iš eilės be lė solistei iš Chicagos D. Kučė4605-07 South Hermitage Avenue
Šių metų Pennsylvanijos Lietu
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllft
perstogės lyja ir padangė ištisai' nienei. Dar po metų — Clevelan- PASIŪLYMAS LB TARYBAI
Telefonas - Y A r d s 7-1741-2
vių dienos pelnas buvo numaty
apsitraukusi tirštais, niūriais de- i do vyrų oktetui, vadovaujamam
tas skirti Lietuvių kultūros cent llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh
besimis.
Bet pasiekę parką, į R. Babicko. O dabar štai jau dai-1 Konkrečiai siūlau, kad susirinMANO LIETUVIŠKA
nustembam: kur tik akimis už-inuoja savas choras, pasivadinęs j kusi JAV LB taryba pasvarstytų
matai, visur pilna automobilių, Į "2arijos" vardu" C h o r a n ž m o n ė s ' piniginį biudžetą ; kad jis paremSPALVAVIMO KNYGA
|
autobusų.
Vienas
mandagus susibūrę iš visos apskrities, nes | tų svarbiuosius, bendrus tautiHenrikas Radauskas
(1 sąs. ir 2 sas.)
tvarkdarys prie parko vartų tuo- kaip tik Schuylkill apskrityje y - | n i u s reikalus Lietuvos atstatymo
Knygos didelio formato, gražiai
jau įsėda į mūšy automobilį ir ra apie dešimt lietuvių angliaka byloje, švietimo ir tautinės kul
iliustruotos lietuviškomis temomis
nulydi j rezervuotą automobi sių įsteigtų ir tebegyvuojančių lie tūros reikaluose, tautinio jauni
ir tinka mūsų mažiesiems.
(1965-1970)
liams pasistatyti vietą prie pat di- tuviškų parapijų ir dar šiais lai- mo organizaciniuose ir tautinio j
Redagavo Mykolas Drunga ir
Laidotuvių Direktoriai
Pomirtinė Poezijos knyga.
džiosios salės. Ačiū jam, nereiks į kais ten yra žmonių, besidomin- auklėjimo reikaluose, spaudos pa- į
Gintaras
Karosas. Išleido Baltic
lailkyme,
lietuvių
jaunimo
spor-į
per lietų tampyti aparatus, atsi- čių lietuviškomis dainomis.
Išleido Vytautas Saulius 1978. Enterprises, Boston, Mass. Abi
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
tiniame auklėjime, taip pat ture- j Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga knygos su persiuntimu $5.75. UI.
vežtus iš Washingtono tarnybiPrieš žiūrovų akis pasirodė ir tų p a s v a r s t*y t-'i ir
•
:-_•-.,.-•>-_
gražiai
išleista.
Kieti
viršeliai.
Kai
pavienius
talen
i
gyventojai prideda 25 et. valstijos
niams uždaviniams.
keliasdešimt nedidelių vaikučių tus. Išskyrus iškiliuosius LB ren na su persiuntimu $6.73. Tll. gyv. mokesčio. Užsakymus siųsti:
prideda 5% mokesčių — 30 et. Už
Didžioji parko salė, talpinanti'būrys. Tai vėl naujai įsteigti.
ginius, kaip Vasario 16 d. minė- sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
Trys Moderniškos Koplyčios
3-4,000 žmonių, pilnutėlė. Pilna | "Marijos varpeliai" — vietos Lie-!; jimus, visas kitas įplaukas suvesti W. 63rd S t , Chicago, I1L 60629.
Chicago, I1L 60629
ir kita salė, priglaudusi kokią tuvos Vyčių kūrinys. Paprastai jie j į vieną iždą ir tarybai nustatyti
Mašinoms Vieta
llllllllllimillllllllllHllllilIlIHIlIlIlIlIlIlilI:
tūkstantinę. O tų svečių svetelių : šoko, daug kur maišėsi, bet kar- į pagal reikalingumą, kam kokia
o pažįstamų veidų, tik spėk su-!tu jų pasirodymas kėlė džiaugs- I pagalba reikalinga.
Tel. 737-8600
kiotis. Šalia JAV LB krašto valdyįmą. kad štai šiose, kai kieno jau
B r. Juška
Tel. 737-8601
bos pirm. inž. A. Gečio ir jo'seniai lietuvybei nurašytose apyžmonos, JAV atstovas Jungtinė- j Hnkėse, kyla vis nauji daigai. Jei iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiittiiiiiiiiiiuir įininiiiii
se Tautose Mežvvinsky su savo ad- ; atvažiuotų čia iš centrų t a u t šoJoseph Ehret
jutantais, toliau svečias iš toli- j kių instruktoriai, jei vietos j a u n i Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj.
mojo Colorado, tautinių šokių | m a s būtų pakviestas į didžiąsias
Staigiai mirė rugsėjo 1 d., 1979 m., 1:25 vai. popiet, sulaukęs
puoselėtojas Vytautas Bieliajus. • lietuvių tautinių šokių šventes
55 m. amžiaus.
The
European
ADAM
Spaudžiu ranką aukščiausias pa- į Chicagoje ar Toronte, lietuviško
Gimė Lietuvoje, Alytuje. Amerikoje išgyveno 30 metų.
Translated from German by Algis
reigas tose apylinkėse einančiam | pavasario periodas čia, tikiu, n e
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Danutė (Lukoševičiūtė), 3
lietuviui — apskrities komisio- būtų laikinas Bet kadangi visa I Mickunas, Ph.D. Philosophy Depart
sunūs: Povilas, Audrius ir Algirdas, duktė Danutė, sūnaus Audriaus
ment Ohao Urriversity.
nieriui Albertui Matūnui. Matau į tai stebėjo pats JAV LB krašto
sužiedotinė Mary Therese Lager, švogerka Gražina Traškienė su
Published by Kęstutis Jerome But- j
pagarbų veteraną, buv. Maha- j valdybos pirmininkas,
manau,
šeima, uošviai Grasilda ir Juozas Lukai, Lietuvoje pusbrolis Algir
noy City liet. parapijos kle-jjog jis padarys reikiamus žygius, kus Foundation. Chicago 1979 m. i
das Čaplikas ir pusseserė Aldona čaplikaitė, Australijoje pusseserė
Kaina su persiuntimu $3.50. UžsakyJulytė čaplikaitė; Amerikoje žmonos dėdė Tomas 2ylys su žmona
boną, dabar emeritą kun. P. Ces-1 kad šios bundančios apylinkės mus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd
Angele, Toronte 2 žmonos pusseserės Aldona Tamušauskienė su šei
ną, per 65 m. išlaikiusį Lietuvių nebūtu užmirštos.
Street, Chicago. IL. 60629.
ma ir Nijolė Šimkienė su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįsta
dienų tradiciją gyvą ir nepralei
2inoma, kai prieš žiūrovų m a  iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiimiiimiiiiiiimi
mi.
dusį nė vienos tos šventės. Štai sę išbėgo taut. šokių šokti Balti
Priklausė Liths Soccer Club.
Maizevillės liet. parapijos klebo morės "Kalvelio" reprezentantai,
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
nas, didžios širdies lietuvis kun. juos visą laiką lydėjo audra ploThe Catholie Church,
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 5 d. iš koplyčios 9 vai.
M. Jarašūnas ir kartu su juo j i m ų i r f i i m a v o jy stočių kameDissent And Nationality
ryto
bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
Frackvillės liet. parapijos k!ebo-;__
t ~ r . j i — „ . . buvo
k,„.~ ir
;, jų
,•„ para
M « .
ros. įspūdingas
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velkmies sielą. Po pamaldų
In
Soviot
Lithuania
nas dinamiškasis kun. Alg. Bart das su Lietuvos miestų herbais.
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
By
kus, abu gimę Lietuvoje, abu d a - ; T a $ p a t $ p a r a ( j a S j ^UĄ t e k o m a Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines draugus ir pažįstamus
V. Stanley Vardys
bar didžiausi lietuvybės puoselė-1 ^
p , a i t i r n o r ė g miesto centre lie
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
tojai šioje apylikėje. Salia jų ir tuvių festivalio proga. P a r a d a s j
338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido
Nuliūdę 2mona, sunūs ir duktė.
angliakasių sūnus prel. J. Neve- Pennsylvanijos Lietuvių dienoje Į East European Quarterly, Boulder
rauskas, didžiosios Shenand >ah būtų buvęs dar įspūdingesnis, jei
distributed by Columbia UniverLaidot. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.
liet. parapijos klebonas, istori- Į.
' b ū t u ž baigta šventės prog- I s i t y *****< N e w Y o ^ 1978. Kaina
kas, knygų autorius lietuvių k a l - ( J r a m a L y g i a i „ t o k i o l y g i o ^ . j su persiuntimu $13.75. Užsakymus
bos mokytojas. Tą svečių galen- g r i n d i n i u s kalbėtojus, koks buvo
! '
.iiiiiiiiiiiiMHiMiiiiiiiiiiMinninH
HSMSSSJBMejSJSmSMNNISMHIIMtttlItlIlIMItlH^
ją galėčiau toli toli nutęsti.
K
A. Gočys ateityje reikėtų I D R A 1 G A S - iiAo W ' 6 S r d S t w t
Chicago, m 60629
PUID DOVANA tVENCIŲ IR KITOMIS PROGOMIS
O scenoje jau dainuoja choras. | *»**
programos pradžioje.
ramą atidarė nenuilstanti lie
tuvių veikėja, Lietuvos Vyčiu va
dovė Br. Mikutavičienė, ją pra
vedė vietos veikėjas Juozas Drazdis, invokaciją ir užbaigiamąjį
maldą sukalbėjo jaunučiai vietos
lietuviu parapijų vikarai.

A. t A. MINDAUGUI KRYGERfUI mirus,

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTEKAICIUI

NAUJI ATSPALVIAI PENNSYLVANIJOS LIETUVIŲ
DIENOJE

EUDEIKIS

LAIŠKAI DRAUGUI

Mažeika & Evans

EILĖRAŠČIAI

A. f A.
MINDAUGAS KRYGERIS

LITHUANIA

i™»««ifflBBroflwi!!yaiiiiiiiisiii

Dainuoja tik lietuviškas dainas, i

5h* metų Lietuvių dienos progiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii
Prof. d*. BBONIO J. KASU)

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO
ANTRA

LAIDA

THE BALTIC NATIONS

- m e l d e •iBnsnas - Pret Jaesas Karele*

nauja* anglų kalboj* veikalai, ku
ri audaro t r y s dalys. Pirmoji pa
talkį* Baltijo* Valstybių istoriją
b*i politine struktūrą, antroji —
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — H D karo įte
ko* analine, tautiniu Ir tarptauti
niu poiiūriu Veikslas graliai iš
leista* ir tinka bet koki* prog*
amerikiečiams įteikti kaip dovaną.
Kama $12.00. 320 pusi. Ussnkyti
pasta
DRA FOAfl, 4545 West SSrd Mreet
Chtango. DL 60628

Naujasis Testamentas yra pratUko formato, iriitas kietais vtrteUair Vertimai padarytai gratia lietuviu kalba. Mecenato d«k* laida
parduodama prieinama kaina,

Dlinole gyventojai prideda 60c
lietuvos Vyčių seimo narės susirūpinusios, kad viskas būrų tinkamai už
mokančių
Ir persiuntimo išlaidoms
rašyta. Iš kairės: Kunigunda Coaoh. Frances Bumua ir Bemice Pu
ummnnwMHHiHiiMMMHiniiiiiiiiiMiw
pini*.

" m i n u -DRAUGO" knygyne
K a i n a — $8.00
lUlnoU gyventojai praloml pridėti 90 centų mokatelama Ir persiuntimu!
(Kttar frrenaatieii pridekite 25 centus)
Gere srega nstems įsigyti Naejąfl

DRAUIAS
4S48 Wt*t 03rd Strnt
ChlOACt, I I I I M U 60629

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m . rugsėjo mėn. 5 d.

IŠARTI
IR TOLI

X l'ž a. a. Joną Bareiką,
Marijos Nek. Prasidėjimo se
serų vienuolijos vyresniosios se.
Margaritos Bareikaitės ir Ma
rijos Remienės tėvą, metires
/?
OKUP. LIETUVOJE
koncelebracines šv. Mišias Ma- i
rijonų koplyčioje rugsėjo 2 d. i
Įsteigtas
skyriaus
Zyplių buvusio dvaro (Šaatnašavo prel. Vytautas Bal- j
^ ^ ^ L ^ ^ J]
* *
Įst etatas Lietuvių
Lietuvių Mokytojų
Mokytojų Sąjungos
Sąjungos Chicagos
Chicagos skyriaus
X "Draugo" atkarpoje šian- čiūnas ir kun. Kęstutis Trima- > * l apskrityje) parkas ir rūRedaguoja J. Plaoas. Medžiagą siusti: S206 W. 65ta Place, Chicago, LL 60629
dien baigiame spausdinti Jono kaą. Po pamaldų didelis fano-. nuu, kaip praneSa "Liter. ir meMatonio atsiminimus "Grumty- nių būrys nuvažiavo į Šv. Ka-į nas" VJJ.28 numeryje, esą lanės su lemtimi". Rytoj pradėsi- i zimiero lietuvių kapines, kur I bai apleisti: "Aplink primėtyta
liūdna. Jos buvo vienos ir ne
LEBTUVYBfc
me spausdinti rašytojo P. Mel- ! buvo pašventintas neseniai ve-j buteliai, šukių, nuorūkų, popiežinojo, ar jų vaikai dar kur gy
2mogus, kuris myli
savo
niko romaną "Prie milžinų til-j iloniui pastatytas paminklas.! nu,
r.-,
a r.evena, ar karo metu buvo už
Šeima po pamaldų dalyvaus pa-1 matyti. Pačiame gražiausiame kraštą, nesigėdina pasakyti, kad mušti. Ir tos mamos daug ken
to".
tvenkinyje plūduriuoja visokie jis yra lietuvis. Tas žmogus vi tėjo ir kenčia.
X Msng. Audrys Bačkis, Va vaišino pietumis.
atlikę daiktai. Norėdami rasti sados dirbs jo išlaikymui ir
tikano neprastųjų reikalų sekLoretto ligoninė, vado- parko įžymybę — senąjį ąžuolą, dėl laisvos Lietuvos. Mums yra
Yra ir jaunų mamų Lietuvo
x
retarijos pasekretorius, atvyko v a u j a m a g v . Kazimiero seserų
je,
kurios kenčia. Jos žino, kad
kuris yra saugomas valstybės, didelė garbė, kad mokame ge
poilsio pas savo tėvus Lietu- v i e n u o U j o s , s a v o s k y r i u j Health j t u f i n
. . .
_
^ au
rai lietuvių kalbą, nes ji yra vie-j vaikus reikia religijos mokyvos pasiuntinį dr. Stasį ir Oną 5 ^ ^ Center, Cicero, atidarė
"'"
"
parko pakraštyje, o rodyklės na iš seniausių kalbų ir priski-. ;ti, bet rusai tokias mamas bau
Bačkius į Washingtoną, D. C p a t a r imų ir gydymo skyrių alnuo kelio, kertančio buvusį dva-! riama prie indoeuropiečių kai džia. Jos turi labai atsargiai
Taip pat dr. Stasys Bačkis ir koholikams ar palinkusiems į
rą, nėra. Be to, vietiniai gyven-; bų. Mokslininkų ji yra verti- mokyti religijos, ar eiti į bažny
msgn. Audrys Bačkis dalyvavo ^ b g ą Norintieji gauti patačią. Kartais patys vaikai ru
tojai ir šį medžių prosenelį ne narna ir branginama.
Cbicagoje vykusiame Liet. Ka- r i m ų g a l i s u s i s į e kti telefonu
labai gerbia. Įspūdingiausi yra
Mes lietuviai neturėtume di sams pasako, kad jų mamos ei
talikų mokslo akademijos su- 626-4300 ext 448 449 arba 450 '"T"
na į bažnyčią. Rusai tada tas
».._•.
_ 0-0 w w , CM. w o , T » « u » w
^ rūmai. Deja, buities są- džiuotis vien tik mūsų kalba,
vaziavime ir suvažiavimo pro- arv,o tiesiom mirėtame centre f
J.^
. .
bet taip pat turime nepamirš mamas nubaudžia, o vaikus pa
n .
arDa
uesi
„ ., .
. . .. V - ° S minėtame centre Įl ybaigianepavydetmos.
griūti. DalisRūmai
langųjau
iš- ti mūsų literatūros ir jos kū daro herojais. Rusai nori už
akademija
išeivijojej
buvo
atgai
gramoje. Reikia priminti, kad t e l X g56-2883
Lietuvių Kongrese, kurį I daužyti, pastato šonai ištrupė- rėjų. Mūsų rašytojai parodo auginti vaikus, kurie nieko ne
vinta dr. Stasio Bačkio inicia
mums pavyzdį, kaip turėtume žinotų apie Dievą. Jie jiems
tyva ir didelėmis pastangomis. šaukia Amerikos Lietuvių Ta- , ję".
išlaikyti lietuvybę. Vincas Ku pasakoja, kad jie iš beždžionių
x l i e t Katalikų mokslo aka- ^ b a spalio 13-14 d. Clevelan- • _ ^ ^
j ^ ^ Janušytė8
dirka atidarė lietuviams akis, išaugo.
demijos suvažiavimas Chicago- d *. HoUenden House viešbutyje, 7 Q m e t ų g i m i m o ^^tia
kukLietuvoje mamos turi sunkų
rašydamas "Varpe", skatinda
je, užtrukęs 4 dienas, buvo kalbės Lietuvos gen. k o n s u l a s ; ^ p r i s i m i n t a o k u p Lietuvos
mas atbusti, neužsnūsti, dirbti, gyvenimą, bet jos daugiausia
baigtas Akademijos narių susi- A - Simutis, Vliko valdybos pirm. s p a u d o j e
^
Velionė
1965
i kiek tik jėgos leidžia, ir prisi iškenčia. Lietuvos mamos, ga
rinkimu, kuris įvyko pereitą dr - K - Bobelis, dr. V. Stankus m e t a i s Vilniuje. Nepriklauso- dėti prie laisvės atgavimo. Dr. lima sakyti, yra lietuvių tau
pirmadienj Jaunimo centro ka- i š Clevelando ir^ R. Giedra, ne-, m y b ė s m e t a i s b u v o yien&
^ u
vinėje. Pirmininkavo kun. dr. seniai ištrūkęs iš sovietinių ka- j l i a u s i ų m ū s ų f e l j e t o n ų ^ y ^ . V. Kudirka parašė labai gražių tos herojes.
eilėraščių, jų vienas, Lietuvai
Milda Tomkutė,
V Gidžiūnas, sekretoriavo Ali-lėjimų. Kongrese dalyvaus vysk.
v
atgavus nepriklausomybę, tapo
Los Angeles lit. m-los
cija Rūgytė. Peržvelgta A k a - ! Brizgys ir vysk. A. Deksnys.
D
\
mūsų himnu, kurį ir tremtyje
mokinė. "Saulutė"
demijos veikla, pasisakyta dėl-.Kongreso pamaldose
giedos
Piešė
Onutė
Ališiūtė,
Kr.
Donelaičio
lit.
m-k>s
m
sk.
mokinė. r per didžiąsias šventes giedame.
kai kurių atliktų darbų. Daly Čiurlionio ansamblis
STOVYKLOS PRADŽIA
Maironis, kaip poetas, parodė
vavo 45 nariai, jų tarpe vysku- į
Lithuania's Je\vs and the
lietuvių tautai ir Lietuvai ypa
Jaunučių ateitininkų 1979 .šiną ir skubėjome namo. Taip
Nors oras buvo blogas, lijo,
pai V. Brizgys su A. Deksniu, Holocaust", parašyta kun. J.
tingą
meilę
ir
pagarbą.
Jis
dauvisi
atsivežė
gerą
nuotaiką.
Užm
vasaros stovyklos laik- baigėsi mūsų diena miške,
Lietuvos atstovas VVashingtone Prunskio ir išleista Amerikos
giausia
rašė
apie
Lietuvos
gamj
siregistravom,
sutvarkėm
daikraštelis "Keliaujam su daina".
Paulius Vizgirda,
dr. St. Bačkis, svečias iš Ro- Lietuvių Tarybos, brošiūra pa
tos
grožį.
Jo
žymiausias
eilėtus
ir
nuėjom
vakarienės.
Po
Lemonto
"Maironio" lit*
mos prel. Audrys Bačkis, Vati- siekė redakciją. Brošiūra yra
VIŠTYTĖ K GAIDŽIUKAS m-los mokinys. "Perkūno vėjas"
rastis
yra
"Lietuva
brangi",
kuĮ
vakarienės
turėjom
padaryti
kano nepaprastų reikalų sekre- 48 psl. su keliomis iliustraciriame vaizduoja Lietuvos gam- Į plakatus su savo krašto vėliava.
Vieną dieną iš angliškos mo
tarijos pasekretorius prel. L. jomis. Cia aprašoma, kaip votą,
jos
upes,
slėnius,
kalnus
ir
j
Visi
būreliai
pavadinti
vardu
kyklos
mamytė parnešė du maTulaba ir kt.
kiečių okupacijos metu lietuJ
sodžius.
Dabartinėje
Lietuvo
"
^ ' "
' • •
kokio nors krašto, kuriame gy-Įžyčius viščiukus, kurie buvo tik
x PreL Ladas Tulaba, Šv. viai gelbėjo žydus nuo mirties
je šis eilėraštis tapo antruoju vena lietuviai. Po to buvo šv. j septynių dienų. Jie turėjo tik
Kazimiero lietuvių kolegijos net patys rizikuodami savo gyhimnu. Lietuvoje V. Kudirkos Mišios, naktipiečiai ir — į lovą. geltonus pūkelius ir buvo la
Romoje rektorius, buvo atvy- į vybėmis.
ir Maironio metu daug lietuvių Nors šviesos ir užgesintos, tas bai mažyčiai ir gražūs. Prakęs į Liet. Kat. mokslo akade-į x Helen VVagner, Rochester,
buvo sulenkėję ir gėdinosi sa nereiškia, kad mūsų burnytės džioje mes juos laikėme dėžėje,
mijos suvažiavimą Chicagoje. I N y., po ilgesnių atostogų suvo tėvų kalbos. Tik vėliau jie nustojo kalbėti... Ryt jau pra tik išleisdavom palakstyti kie
Šią savaitę svečias iš Romos ve- grįžo į namus ir paprašė siun
susiprato ir tapo gerais lietu sidės užsiėmimų būreliai. Aš me, vėliau tėvelis sukalė dide
dą Šiluvos atlaidus Švč. M. Ma- tinėti "Draugą", kurio ji pasilviais.
žinau, kad visi stovyklautojai lę dėžę. Kai jie paaugo, pama
rijos Gimimo lietuvių parapijos gugį. Kartu atsiuntė ir 10 dol.
Mes, būdami išeivijoje ir tu nori daug šokių. Tikiu, kad p. tėme, kad yra vištytė ir gai«
bažnyčioje Marąuette Parke. auką. Ačiū.
rėdami
geras sąlygas lietuvy Girniuvienė su ta mintimi pla džiukas. Kai gaidžiukas buvo
Ateinantį sekmadienį atlaidai
x P. Palubinskas, Chicago,; G i n t a r a s
trijų mėnesių, jis pradėjo triukšbaigsis iškilminga Šiluvos Mari-1 m
"Drauea" io
70
Aukštuolis, naujasis Pasaulio bei išlaikyti, turime jomis ir pa- nuos vakarines programas.
sve^ina
J
m{
i
i~:
a.
I'"™"'
^"
Ke*
Jaimimo
s-eos
oirmininkas.
kalKet.
Jaunimo
s-gos
pirmininkas,
kai-!
sinaudoti.
Danutė PetruseviČiūtė, * kelti— giedoti. Dabar višjos garbei procesija
metų sukakties proga ir atsiun- ta k o n g r e s o metu> Vokietijoje
Turime
vertinti
išeivijoje
mū
' tytė ir gaidžiukas dideli. Viš Piešė Aleksandras Tamulis, Mar
x Korp! "Neo-Lithuania" s u - j ^ 1 5 d o l e r i ų a u k ą i^bai a č i ū
LINKSMA DAINAVOJE
sų
lietuvišką
mokyklą.
Cia
ji
tytės vardas yra "Tiki-tiki", o ąuette Parko tok m-los II sk. mo
važiavimas Tabor farmoje rug—
X V. A. Petrovas, nuoširdus
nai
mums
visiems
prieinama,
kinys.
sėjo 3 d. išsirinko naują val- ir ilgametis "Draugo" skaitytoJaunučių stovykla Dainavoje gaidžiuko "Rėksnys".
••..
ne kaip anuo metu Lietuvoje, buvo linksma. Vienos dienos
Genutis Sušinskas,
dybą šios sudėties: C. Modes-; j a s S u d b u r y , Kanadoje, pasveikada lietuviškas žodis ir raštas laikotarpyje mes turėjome daug
Vinco Krėvės lit. m-los
NEMANDAGUS VYRAS.
tas, J. Kriaučeliūnaitė, P. G u - ^ ^ . . D r a u g ą " į. a t s iuntė aubuvo
uždraustas.
Todėl,
mo
mokinys.
Philadelphia.
Pa.
užsiėmimų. Pvz.: rankdarbiai,
čas, J. Bertulis ir Audrius Re- k ą Ačiū.
kykimės, kiek tiktai galim, ir keramika, sportas, dainavimas,
Pas vieną pasiturintį žmo
"Malūnas"
gis.
Visi gyvena Chicagoje. j x « S veudnu Draugą jo suprisiminkim
Sauerveino
žodžius:
gų atėjo jo buvęs skolininkas,
tautiniai šokiai ir laikraštėlis.
Placiau apie suvažiavimą bus j k a k t i e s p r 0 g a .Linkiu daug sėk"Lietuviais
esame
mes
gimę,
labai godus žmogus. Juodu nu
SMAGU
ATOSTOGAUTI
vėliau
Vakare turėjom įvairios progra
'mingų metų, kad ištęsėtumėt
MOKINIŲ KRATOS
lietuviais norime ir būt".
ėjo į daržą pasivaikščioti. Ei
mos: laužų, žaidimų ir šokių.
Man labai patinka atostogos, nant pro gėlėmis
X Jonas Talandis, VI Tauti-1 s u n k i o s e d ienose"-rašo mums
apsodintas
Highland, Ind., mokykloje bu- į Įsirašykime į lietuviškas orRankdarbių pamokų metu nes nereikia eiti į mokyklą, ne-! vietas, svečias tylėjo, bet priė
šventės rengimo pir-, č i k a g i š k ė U u c i j a Kairienė, siųsmininkas, jau stipriai
imasi d a m a i 0 d o i . a u k ą . Dėkojame. '• vo pravesta moksleivių krata, { ganizacijas, o jų daug turime mes darėm iš medžio paveiks-1 reikia pamokų ruošti ir gali
jęs vietą, kur buvo pasodintos
darbo parengti sąlygas, kad j
. . . .
ieškant marihuanos. Federali- i jaunimui ir senimui Pavyz- lus.
Keramikoje — pypkės, j visą laiką žaisti. Velykų dieną bulvės, atsiliepė:
x
0
1
ateinančiais metais šokių šven-j
"Mano nuoširdūs s v e ^ - l n į j teisėjas ryšium su tuo nu-i ^™ : tautinių šokių grupė "Gy Dainavimo metu mes dainavo-1 buvo smagu. Didįjį šeštadienį
ninwi
ir
tei surengti nepritrūktų lėšų.
oagarba
dienraščio s p r e n d ė
nenusikalstama. taras", mergaičių choras "Ai- me daug dainų. Sportavimo lai- į anksti atsikėlę vašku margino — Ak, kokias puikias bulves
kad
Juratę Jakaitienę jis pakvietęs darbuotojams" — rašo Vincas kons titucijai, moksleivių kratų das", ateitininkai, skautai, ka- ke žaidėm kvadratą ir kitus žai me kiaušinius ir dažėme su svo tu čia užsiauginai!
— Kada ponios ir ponai eina
vadovauti banketui, kuris ren- Namaitis iš Millbury, Ma., siųs- m e t u naudojant treniruotus šu-'; talikių moterų, parapijos cho- dimus. Rašėm savo kūrybą į gūnų lukštais. Velykų rytą
l
per
daržą, tai gėrisi gėlėmis,
giamas šiai šventei sutelkti lė- j damas 10 dol. auką. Ačiū.
laisvės . ras. medžiotojų klubas ir daug
nis
b e t n e p a iiekama
laikraštėlį. Man labai patiko; mes ėjome į bažnyčią. Grįžę bet kada kiaulė įeina, nieko dau
B. Gadeikis, Springfield, i ^^^
k r a t a s i S r e n giant moks-! ^tų.
šų. Abu jau yra įsijungę į dar
paskutinis stovyklos vakaras, valgėme Velykų pusryčius. Dau giau nemato, tik bulves, — at
i
Pa.,
aukojo
10
dolerių.
Ačiū.
!
leiviug
Dirbkime, skleiskime lietu nes gavome ilgai pasišokti.
bus.
žėme kiaušinius ir žiūrėjome, sakė pasiturįs žmogus.
x F. Kaminskas iš Euclido, Į
višką žodį iš kartos į kartą. Pri.
x Jurgis Genčius dažnai paTauras Bubiys, kieno stipriausias. Aš laimėjau.
sidėsime savo darbu Lietuvai
remia savo dienraštį. Ir dabar, i Ohio, savo sukaktuvinius sveiVEŽIOS 114,000 VAIKŲ
Cleveland, Ohio. Po pietų važiavome aplankyti
tėvynei ir mūsų kalba bus gy
linkėdamas sukakties proga, j kinimus "Draugui' parėmė 10
močiutę.
Federalinė vyriausybė, norė va per amžius.
aukojo 20 dolerių. Labai ačiū. dol. auka. Dėkojame.
dama Chicagos miesto mokyk
Paulius Tallat-Kelpša,
Panevėžiečiai karvelį taip pa
Ramoną Oparytė,
X Už a. a. Valerijos Gaaiūx "Linkiu Draugui nepa lose padaryti rasinį susimaišy
6 skyr. Sv. Kazimiero lit. mėgdžioja :
Hamiltono "Vysk. M. Va
minės sielą, penkerių metų mir-: vargti lietuviškame darbe" — mą pasiūlė Chicagos mokyklų
mok. Clevelande.
Karvelis bara savo žmoną:
lančiaus" lit. m-los DC sk.
ties sukaktį minint, šv. Mišios \ rašo mums dr. R. Sidrys. sa, . tarybai vežioti į tolimesnes
— Kur buvai, kur buvai,
mokinė. Kanada. "Jaunystės
DIDELft MEŠKA
bus atna^u^mos ketvirtadienj, vo sveikjmmu^> paremdamas 16 ^
mokyklas 114,000 vai
— Rupūž, rupūž?
Aidai".
rugsėjo 6 d.. 7:30 vai. ryto dol. auka. Labai ačiū.
.
_, . ~ . „ . .
\
-.,
kų. Bet Chicagoj ir 0Springfielde
Vieną
saulėtą
dieną
mūsų
Švč. M. Marijos Gimimo baž
MAMOS LIETUVOJE
Beverly Shores Lietuvių'yra priešingų nuomonių tam
šeima nutarė paiškylauti miške.
nyčioje. Giminės, draugai ir pa.. klubas ir šiais metais organi- planui,
Mamytė padarė skanių sumuš
Lietuvoje dabar yra daug
zįstami prašomi pasimelsti uz
......
w
zuo a h e t u v i s k
tinių. Įsidėjom raugintų agur
kenčiančių lietuvių mamų. Jos
ios siela
Vvras Adolfas
^
^ Programą Mikų, raudonų pomidorų, rūgščių
daugiausia yra senutės, kurių
jos sieią.
vyra« Aaouas ^ ^
^
Washington parke
PKEES TERORISTUS
abuolių ir šokoladinių sausai
X Kviečiame visus H ^ ^ vykstančiame Rudens festiva
Chicagoje pradedamas treni- vaikai yra suaugę, bet jos vis
nių.
Tarp daugelio tautyb
^ ^ specialus ^ ^
^ ^ ^ j tiek yra mamos.
iš Lemonto, Chicagos ir kitų lyje
ie
T TZTn&
a
Nuvažiavome ir sustojome
Kai rusai išvežė daug lietu
apylinkių atsilankyti
Lemon- , ^^ ? °?
^ , '
kuris kovos prieš teroristus ir
laukia didžiausio susidomėjimo
.
, ...
v..
T
prie
banguoto ežero, kur ma
įkaitų
Į, tą dahnj pa vių į Sibirą, senutės mamos pa
to LB gegužinę, rupsėp 9. 12:30 .
— grobejus.
,. .
JI.o .. ir vietos dienraštis pirmą pus- . . . . „ 0
.. . . .
čiau
šokinėjant žalią varlę ir
siliko Lietuvoje.
Dažniausiai
Umbrasų sodyboje, ant South
,.
J*
skirti 73 policininkai.
^ •« J r.
1
*
• lap) papuošia programos dalybaltą gandrą ją gaudant. Miš
jos liko vienos ir turėjo sau
Lemont Road. Pavalgysite puir
vių
nuotraukomis.
Šeštadienio
ke buvo daug didelių ir senų
maistą užsidirbti. Niekas jų ne
MHJJONINIAI
kaus maisto, atsigaivinsite gau
medžių. Medyje tupėjo mar
prižiūrėjo ir neaplankė, kai jos
PKRMOKMIMAJ
siame bare, ir pabendrausite su programoje, 5 v. p. p. dalyvaus
gas
paukščiukas. Jis ten turė
tautinių
šokių
grupė
"Suktinis",
i sirgo. Tos mamos daug kendraugais ir pažįstamais. Turtin
jo mažą lizdelį.
Investigatoriai susekė. kad tėjo, nes jos žinojo, kaip sungą loteriją tvarko Rasa Ba vadovaujama Nijolės Pupienės.
Sekmadienį
3
v.
p.
p.
dainuos
Radome ir didelių grybų, bet
per paskutinius penkerius me- ku yra jos vaikams Sibire. Jos
rauskienė ir Baniutė Kronienė
jie buvo nuodingi. Pavargę ir
tus Chicagos policija sumokėjo, negalėjo savo vaikų aplankyti
Bus vaikams žaidimų, kuriuos stud. Linda Ruzgaitė.
Skili • Sharing • Joy
išalkę susėdome užkąsti. Be
- <Iei kan norėtų spalio mėn. į 3.5 mil. dol. daugiau už auto- ir jiems padėti. Jos kartais ir
prŠVCi Teresė Kybartienė, o
USA 15c
valgant pamatėme storą ir di
vyresniems bus progos pažaisti kraustytis į St. Petersburg, mobilių taisymą, negu reikėtų.! numirdavo iš širdies skausmo
A A A A J k A A A
delę mešką, kuri užuodė mūsų
Kai daug lietuvių išbėgo iš
tinklinio. Tikimės matyti daug. Floridą ir dalintis sunkveži-; Dabar tiriama, ar tie permokėskanų
maistą
ir
artinosi
prie
Tokius paSto ženklus išleido JAV
dau£ svečių rugsėjo 9 dieną' miu ir išlaidomis, skambinkit jimai neįvyko susitarus polici- Lietuvos, senos mamos pasi^ Pfege VMa GaurlliOtė. Dariaus Gimtsų.
Išsigandę
bėgome
į
mapalto
įstaiga
liko vienos. Joms buvo labai reno llt m-k* S sk. mokinė.
(pr.) į 284-1739.
(ak.), j jos vadovams su taisytojais.
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