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PALIETĖ NAFTOS KRIZĖ

— Prezidentas Carteris įsakė
federalinė! slaptai tarnybai pa
Keičiasi užsienio keliautojų įpročiai
skirti senatoriui Edward KenWasfaingtonas. — šį savait k ą Pietryčių Aziją, Afriką
nedy nuolatinę apsaugą, nes
kyklose tikintieji vaikai oficia(Tf«nys)
manoma, kad senatorius greit galį baigiasi vasara, prasideda Svečiai iš užsienio parodė tau
Lietuvos TSR vaikai neturi te iai surašinėjami, tarsi būtų
paskelbs kandidatūrą į prezi ruduo. Atostogos visame pa pumo polinkius, ieškodami pi
ikri
nusikaltėliai.
Pavyzdžiui,
saulyje buvo paliestos ekonomi gesnių viešbučių, mažiau išleis
sės būti auklėjami pagal savo tė
dento vietą.
aip buvo daroma 1978 m. Kyvu Įsitikinimus.
— Vietnamo vyriausybė nu nių įtakų. Pasikeitė atostogau- dami pramogoms. Vis vien tu
oartų
Donelaičio
vidurinėje
Nuo pat kūdikystės vaiku dar
tarė įsileisti du amerikiečius į tojų įpročiai, daug reiškė naf ristų skaičius Prancūzijoje šie
(Vilkaviškio
raj.)
mokykloje.
želiuose tikinčiųjų
tėvu
vai
Vietnamą, kur j i e registruos tos produktų kainų kilimas, ats met buvo 6 nuoš. didesnis už
Tikintiems moksleiviams į
kams skiepijama bedievybė, non
emigruoti norinčius vietnamie kirų valstybių valiutos padė 1978 m.
.naraktenstikas
dažnai
įrašoma
tėvai to nenori. Bedieviškas mo
Vakarų Vokietijos piliečiai vis
čius. Numatoma į Vietnamą tis.
kymas toliau tęsiamas vidurinė apie jų religinius įsitikinimus ir
Amerikoje,
pabrangus
gazoli
dažniau
vyksta į užsienius: Aus
pasiųsti Midhael i r Sarah Mese mokyklose, p aukštosiose mo tuo apsunkinama jiems įstoti į
nui,
nukentėjo
kai
kurių
val
triją, Ispaniją, Italiją, Jugosla
yers, kurie dirba pabėgėlių rei
kyklose jau yra privalomas ateiz aukštąsias mokyklas, šitaip el
kalams Pasaulinėje Bažnyčių stijų kurortai, mažiau pajamų viją Vis tvirtėjant vokiečių
mo kursas. Neišlaikę marksis giamasi visose Lietuvos mo
gavo moteliai ir viešbučiai, ma markei, vokiečiai šiemet užsie
Tarnyboje.
tinio ateizmo tikintys studentai kyklose.
— Policija suėmė Kaliforni žiau amerikiečių keliavo į už niuose paliko apie 15 bfl. doi,
Paskutiniu metu išryškėjo
negali baigti aukštąją mokyklą.
tačiau pačioje Vokietijoje dėl
jos apeliacinio teismo teisėją i r sienius.
Mokyklose tikintys vaikai yra ver i a r vienas skaudus tikinčiųjų
Sovietų
Sąjungoje
turistų
tos pačios markės brangumo
jo žmoną, kurie kaltinami ne tik
vaikų
diskriminacijos
faktas.
čiami kalbėti, rašyti, piešti ir vai
naudoję narkotikus, bet ir juos skaičius buvo didesnis, negu per svečiavosi mažiau užsieniečių,
dinti prieš savo sąžinę, o jei tokie Valstybinio saugumo pareigūnai
nai, kada vien amerikiečių apsi ypač amerikiečių.
pardavinėję.
vaikai atsisako vykdyti ateistu įkalbinėja tikinčiuosius vaikus,
lankė
110,000. Užsienio sve
— Salvadore teroristai puolė
Blogiausi turizmo metai buvo
tėvams
nežinant,
bendradar
mokytoju nurodymus, jiems ra
čiai,
globojami
Intouristo,
ne
buvusio prezidento Artūro Moli
Šveicarijai, kurios kainos pasi
šomi dvejetai arba mažinamas biauti s u saugumu, teikiant
na namus, juos apšaudė i r pa jautė gazolino krizės a r vieš rodė per aukštos ir vokiečiams.
elgesio pažymys. Tikinčiųjų tė jiems rūpimą informaciją. P a 
bučių stokos. Daug ateinan Turistų šiemet Šveicarijoje bu
degė.
vu niekas neatsiklausia, ar jie su vyzdžiui, taip yra buvę Telšiuo
— Angolos 7 5 asmenų revo tiems metams, Olimpiniams žai vo mažiau net 17 nuoš. Suma
tinka, kad jų vaikai būtu bedie se, Kybartuose, Veisiejuose, Šla
liucinė taryba
išrinko nauju dimams, statomų viešbučių bu žėjo ir vienos dienos svečiai k a i
viškai auklėjami, —šitai daro vantuose ir kt. šitokiu būdu Baltuose Rūmuose dažnai matomas vaizdas. Tariasi valstybes sekretorius prezidentu Jose Eduardo d o s vo užbaigti i r atidaryti svečių mynai: prancūzai, vokiečiai, ita
ma prievarta, pasiteisinant, kad vaikas y r a morališkai luošina Cyrus Vance, nacionalinio saugumo patarėjas Zbigniev Brzezinski ir pre Santos, 37 m. amžaus, vietoj mi reikalams. Ateinančiais metais lai. Šveicariją daugiau aplankė
zidentas Carteris.
ateizmas — pažanga, o religija mas.
sovietai tikisi d a r didesnio tu Japonijos turistų i r keleivių iš
rusio prezidento Neto.
— atsilikimas.
Mes norime pabrėžti, k a d
— Švedijoje pasitraukė v y  ristų antplūdžio. Pakeltos res nafta turtingų arabų šanų.
Pagal tarybinius įstatymus aukščiau išvardintieji
tikinčių
riausybė, vadovaujama premje toranų ir suvenyrų kainos nu
Ispanijoje šią vasarą
buvo
draudžiama bet kokiomis for jų vaikų diskriminacijos faktai
ro Ola UHsten. šalia jo prem skriaudė daug užsienio svečių. mažiau svečių iš užsienių, nes
momis vaikų religinis mokymas. nėra atsitiktiniai pavienių be
Britanijoje apsilankė daug daug ką išgąsdino teroro veiks
jero vieton numatomi centro
Vaikus mokyti religijos tiesų dievių mokytojų ar valdžios pa
įspėjimas yra labai griežtas. partijos vadas Falldin ir nuosai mažiau iš Amerikos, nors bend mai. Vien Costa Brava kurortų
Šiandien LKB Kronikoje bai
gali tik tėvai šeimoje. Už vaikų reigūnų išsišokimai o planinga
ras svečių skaičius panašus į viešbučiai skelbia turėję net 70
kiųjų — Gosta Bohman.
katekizacija laisvės atėrnimu bu kova prieš vaikų religinius įsi giame spausdinti ok. Lietuvos Bet ir blogis, kurį neša nekalto
— JAV žvalgyba patvirtino, 1978 m. Kainų kilimas paken nuoš. mažiau turistų, ypač blo
vo nubausti kunigai; Juozas tikinimus, šią kovą inspiruoja Tikinčiųjų Teisėms ginti kata vaiko papiktinimas, yra labai di kad Karibų jūros valstybėlių kė Londono viešbučiams i r pa
gas buvo liepos mėnuo.
Zdebskis, Prosperas Bubnys, ir jai vadovauja švietimo mi likų komiteto laišką Jungtinių delis — tęsė Jonas Paulius II. Juk tarpe Grenada jau pateko į ko jūrio kurortams.
papiktinimu
padaromas
nuosto
Tautų UNESCO organizacijai
Antanas Šeškevičius. Lietuvos nisterija i r partiniai organai.
Labai gerus turizmo metus
apie Lietuvos tikinčiųjų vaikų lis jauno žmogaus sielai, kurioje munistinės Kubos globą. Salo
TSR Aukščiausios Tarybos Pre
Per radiją mes girdime, kad
pergyveno
Italija, net 15 nuoš.
je
jau
y
r
a
60
Kubos
karininkų,
Afganistanas kviečia
zidiumo 1966 m. gegužės 12 d. JUNESKJO organizacija rūpina diskriminaciją, religinio moky turėtų skleistis Dievo malonė, kurie tvarko kariuomenę ir sau daugiau -užsienio svečių, negu
tiesa,
pasitikėjimas
ir
meilė.
Tik
mo
draudimą.
Lyg
atsakydamas
įsaku draudžiama vaikus mo si badaujančiais, beglobiais i r
1978 m. Pajamos iš turistų sie
gumo policiją
grįžti pabėgėlius
kyti religijos ir tokiu būdu jie beraščiais vaikais. Yra didelis į TTG komiteto skundą, rugpiū- tai tasai, kuris nepaprastai bran
—
Chryslerio automobilių kė 8 bil. dol. Labai daug ame
gino
ir
mylėjo
nekaltų
vaikų
sie
čio
30
d.
popiežius
Jonas
Paulius
yra grubiai diskriminuojami, pavojus neatkreipti dėmesio į
New DeBii. — Naujasis Afbendrovės vyriausias direkto rikiečių aplankė Romą Vatika
nes užkertamas kelias tjrilraTnai didžiausį nusikaltimą prieš vai II-sis kalbėjo apie vaikų kateki- las, galėjo su tokiu griežtumu rius Jobn Riccardo pasitraukė no muziejus niekad neturėjo ganistano diktatorius Hafizullah
pasmerkti papiktinimus, Tiktai
paruošti vaikus renginiam gyve kus, t . y. j moralinį jų luošini- zaciją.
tiek lankytojų
Net Ir patys Amin pakeitė keturių provincijų
Bendroje audiencijoje Šv. Tėvas Kristus galėjo tokiais baisiais žo į pensiją dėl sveikatos ir dėl fi
nimui
mą ir slopinimą, atimant iš vai
gubernatorius ir pakartojo savo
džiais pagrasinti tiem, kurie pik- nansinių sunkumų. J o vietą italai šiemet daugiau keliavo.
kalbėjo
apie
Kristaus
meilę
vai
kų
visas
sąlygas
vystytis
ir
to
Tikintiems vaikanu iki 18
užims Lee Iacocca, 54 m., buPrancūzijoje nebuvo gazolino amnestijos pasiūlymą iš Afga
metų draudžiama aktyviai daly bulėti, prisilaikant savo įsitiki kam ir apie kateluzacijos pareigą. tina vaikus.
nistano pabėgusiems piliečiams,
Kristaus rūpestį vaikais ir jo ves Fordo bendrovės preziden- stokos, prancūzai patys daugiau kurių yra 193,000. Opozicijos
Jėzus Kristus ypatingai mylė
vauti religinėse apeigose: cho namų.
važinėjo, daug aplankė Ameri
re, procesijcse, Sv. Mišiose. Už Todėl mes prašome JUNES- jo vaikus. Toji meilė atsispindi meilę nekaltiem vaikam turi pra- tas.
vadai Pakistane atmetė kvieti
tokį dalyvavimą vaikai yra ba KO organizaciją Tarptautinių io žodžiuose — kalbėjo popiežius. tęsti Bažnyčia. Dėl to Pasaulio
mą sugrįžti.
Asamblėja svarstys
Nuvertė Bakassą
rami, gadinami, o kunigai bau Vaiko metų proga iškelti vie Kai apaštalai norėjo sukliudyti Vyskupų sinodas 1977 metais
Afganistano miestuose įvesta
džiami piniginėmis baudomis. šumon ir pasmerkti Lietuvos vaikam prieiti prie Kristaus gal kaip tik buvo pašvęstas vaikų
komendanto
valanda, nuo 10
Kambodijos padietį
nuo varinio sosto
Valkininkų klebonas kun. Algi TSR vykdomą tikinčiųjų vaikų dėl to, kad jo netrukdytų, Kris katekizacijos problemai. Vaikų
vai. vakaro draudžiama pasiro
New Yorkas. — Jungtinių dyti gatvėse. Stebėtojai prane
Paryžim.
— Prancūzijos
mantas Keima net du kartus diskriminaciją. Už pateiktų ži tus pasakė: "Leiskite mažutė ir jaunimo katekizacija, kuri nuo
lat
vyksta
parapijose,
šeimose
ir
spaudos
agentūra
paskelbė, Tautų generalinės asamblėjos ša, kad vyriausybės kareiviai
buvo nubaustas už tai, kad leido nių tikrumą mes prisiimame pil lius ir nedrauskite jiem ateiti pas
bendruomenėse,
yra
gyvai
atsilie
mane,
nes
tokių
yra
dangaus
kad Centrinėje Afrikos Imperi kredencialų komitetas 6—3 bal labai žiaurūs su pagautais su
vaikams patarnauti šv. Mišioms. ną atsakomybę ir esame pasi
piama
į
Kristaus
kvietimą:
"Leis
karalystė"
(
M
t
19,
14).
Kitą
kar
joje, buvusioje prancūzų koloni sais nutarė atiduoti Kambodijos kilėliais, tačiau šie nenusilei
Net valstybinio saugumo orga ruošę gausiais pavyzdžiais pa
kite
mažutėlius
ir
nedrauskite
tą
Kristus
labai
griežtais
žodžiais
joje, imperatorius Bokassa buvo vietą nuversto Pol Poto režimo džia. Dažnai sukilėliai pagau
nai tardo šv. Mišiose patarnau iliustruoti t ą apverktiną padėti,
jiem
ateiti
pas
mane".
įspėjo
tuos,
kurie
vaikus
piktina.
nuverstas i r paskelbta respu delegacijai, nors prieš tą spren tus komunistus iškastruoja arba
jančius vaikus, pvz., Telšiuose, kurioje šiuo metu yra Lietuvos
Katekizacijos
pagalba
ugdoma
Jis
sakė:
"Kas
papiktintų
vieną
bliką kurios prezidentu pasi dimą kovojo ne tik Vietnamas, nupiauna viršutinę lūpą
Kybartuose, Veisiejuose ir kt.vaikai.
tai
kas
yra
gero,
kilnaus
ir
ver
iš
šitų
mažutėlių,
kurie
mane
skelbė
"imperatoriaus" sūnė bet ir Sovietų Sąjunga. Genera
1979 m. per kelis mėnesius
Tikinčiųjų teisėms ginti Ka tiki, tam būtu geriau, kad asilo tingo jaunuolio sieloje, drauge
linis komitetas 19 balsų prieš 5
nas David Dacko.
Veisiejų vidurinės mokyklos
Mirė generolas
talikų Komiteto nariai — kuni sukamų girnų akmuo būtų už jaunas žmogus yra apsaugojamas
Bokassa, buvęs prancūzų kolo. rekomendavo įrašyti į darbo
VUl kl. mokinys Jude^kis. net
kabintas jam ant kaklo ir jisnuo papiktinimų — pažymėjo nialinės armijos viršila, tapęs tvarkę "Kambodijos padėties
Liudvikas Svoboda
tris kartus buvo tardomas sau gai:
Šv.
Tėvas.
Dėl
to
katekizacija
ne
Jonas
Kauneckas,
būtų
paskandintas
jūros
gelmė
klausimą".
Prieš
įrašymą
irgi
naujos valstybės pulkininku ir
gumo pareigūnų.
Praga, — Čekoslovakijos ra
gali apsiriboti vien religinių ži gynybos ministru, valdžią pa kovojo komunistinių valstybių
je".
(Mt.
18,6).
Alfonsas
Svarinskas,
Tikintieji vaikai kiekvienais
nių perteikimu, bet turi jaunose grobė 1976 m. Jis tuoj užsakė ambasadoriai, sakydami, k a d dijas paskelbė, kad po sunkios
Sigitas Tamkevičius,
metais yra verčiami užpildyti
ligos mirė buvęs prezidentas
Vincas VėlaviČhis,
jos kančias ir problemas jūs nuo sielose įžiebti Kristaus šviesą. sau varinį sostą, auksinę karū jokio Kambodijos klausimo nėra.
specialias anketas, kontroliuo
Ludvig
Svoboda, 83 metų. J i s
Juozas Zdebskis.
lat nešiojatės savo širdyse, tęsė Tiktai Kristaus šviesa apšviestas ną ir pasiskelbė imperatorium,
Daug neutraliųjų, mažų val pasitraukė iš pareigų 1975 m,
jančias mokinių religingumą;.
Šv. Tėvas. — Žmonijos rūpes gyvenimo kelias gali apsaugoti išleisdamas vainikavimo cere stybių nelinkusios pripažinti
Būna net tokių atvejų, kai mo
(Pabaiga)
čiuose bei kančiose jūs dalyvau jauną žmogų nuo skaudžių klyst monijoms milijonus dol. Viena naujos Kambodijos vyriausybės Generolas Svoboda buvo papujate savo nuolatine malda, skleis kelių, ypač nuo gyvenimo be jo žmonų turėjo drabužių par ne todėl, kad jos labai mėgtų bu liarus abiejų pasaulinių karų da
prasmybės ir beviltiškumo. No duotuvę. Imperatorius įsakė, vusią, žiaurią Pol Poto diktatū lyvis, pašalinto komunistų va
damos palaimą ir išganymą.
rint kad katekizacijos darbas at kad visi mokyklų vaikai pirktų rą, bet daugiausia todėl, kad do Aleksandro Dubčeko drau
Svarbus uždavinys
neštų laukiamus vaisius, reikia, uniformas toje parduotuvėje. naująją vyriausybę pastatė sti gas. Kai Dubčekas po sovietų
Laivas Vietnamu!
Aplankė Clarietes
"Europos ateitis bus apspręsta kad jis būtų sistemingas, kad ja- Kai mokiniai pradėjo bruzdėti, presnio kaimyno — Vietnamo invazijos buvo suimtas, Svoboda
Belgijoje, panašiai kaip ir ki
Popiežius Jonas Paulius II iš šeimos židinyje", — šia tema me dalyvautų visi svarbiausi apie 200 vaikų buvo nužudyta. kariuomenė. Daug mažesnių ša važiavo į Maskvą prašyti, kad
tuose Vakaru Europos kraštuo savo vasaros rezidencijos aplan Koenigsteine, Vakarų Vokietijo- j veiksniai, pradedant šeima, bai- Tas daugiausia ir privedė prie lių turi didelius kaimynus, ku Dubčekas būtų paliktas gyvas,
se, didelio visuomenės pritarimo kė Šv. Klaros moterų vienuoliją je, įvyko Pasaulinės Gydytojų grant parapija bei platesne tikin- imperatoriaus nuvertimo. Sako rie gali panorėti pakeisti kaimy nors jis ir nusidėjo Maskvai,
bandydamas įvesti "socializmą
susilaukė žmonių pagalbos or netoli esančiame Albano mies Federacijos kongresas gyvybės ap- čiųių bendruomenę,
ninę vyriausybę.
ma, kad jis pabėgo j Libiją
su žmonišku veidu".
Šv. Tėvas priminė, kad kateganizacijų pravesta
rinkliava te. Šv. Klaros seserys vienuolės saugojimo klausimu. Kongreso
"Laivas Vietnamui". Rinkliavos visą savo gyvenimą yra pašven dalyviai — Pasaulinės Gydytojų kizacijos darbas niekada nesibaitikslas — sutelkti lėšų, kuriomis tusios kontempliacijai, maldai ir Federacijos nariai, —priklausan gia. Ne tik vaikai ir jaunimas,
KALENDORIUS
būtų įsigytas laivas gelbėti jū darbui. Kalbėdamas Šv. Mišių tys įvairiom religinėm bendruo bet ir suaugusieji turi teisę į ka
Rugsėjo 22 d.: Tomas ViL,
roje pasimetusiems Vietnamo pa metu, Sv. Tėvas iškėlė kontem- menėm, priėio vieningos išvados, tekizacija. Katekizacijos pagal
Emeritą, Tarvinas, Virma.
bėgėliams ir ekonominiai aprū pliatyvinio —maldos — gyveni kad bendruomeninės krizės Euro ba mes pasiekiame krikščio
Rugsėjo 23 d.: Linas, Teklė,
pinti Belgijoje priimamus vietna mo neprilygstamą grožį ir vertę. poje esminė priežastis glūdi pa niškojo gyvenimo subrendimą.
"Tarp
visų
popiežiui
brangių
Popiežius
Jonas
Paulius
II
pra
Galintas,
Taga
miečius. Rinkliavos organizato
grindinių
moralinių vertybių i
žmonių
—
kalbėjo
Jonas
Paulius
riai pef kelias savaites gavo tris
Rugsėjo 24 d.: Gerardas, Ema,
paniekinime, ypač paneigime nešė, kad artimiausiu laiku bus
tūkstančius keturis šimtus pasiū II — jūs, be abejonės, esate pa kiekvienam žmogui deramos mei paskelbtas svarbus Bažnyčios do
Gedvinas, Sana.
lymų vietnamiečių
pabėgėlių čios brangiausios, nes Kristaus lės ir pagarbos. Katalikų Bažny kumentas apie katekizacija.
Saulė teka 6:36, leidžiasi 6:49.
pastoviam įkurdinimui. Pabėgė vietininkui yra būtinai reikalin čiai, tad, atitenka svarbus užda
ORAS
lius priglausti pasisiūlė privatūs ga jūsų dvasinė pagalba-.. Jūs pa vinys iš naujo atkurti moralinė
— Senato finansų komitetas Buvęs Afpantstaro prezidentas Taraki (viduryje! n*»seniai Kremliuje buvo
asmenys, parapijos, religinės ben sitraukėte iš pasaulio ne tam, mis vertybėmis pagrįstą europi patvirtino buvusi Floridos gu iškilmingai priimtas prezidfn-'o Brežnevo ir premjero Kosygino. Po kelių
Saulėta, paskutinė vasaros die
druomenės ir įvairios organizaci- kad išvengtumėte pasaulio kan nę kultūrą, kurios centre būtų bernatorių Askew specialiu pre savaičių Taraki buvo nuversta« rr nušautas. Užsieroo stebėtojai mano, kad na, temperatūra dieną 70 1.,
čių ir problemų... Visos žmoni žmogus.
jos.
Krerr.Uaus vada; paiairr.JW ".'arakio pasai uumą.
naktį 55 L
kybos ambasadoriumi
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SENDRAUGIŲ STOVYKLA
KENNEBUNKPORTE

Iš ateitininkų sendraugių stovyklos Kennebunkpoite, Maine. Stovyklos dalyviai klausosi dr. St Goštauto paskaitos
P. Ąžuolo
Kasmet rugpiūčio trečią sa rytmetines pamaldas, kurių me
vaitę j Pranciškonų vasarvietę tu kun. Liudas Januška ir bro
suvažiuoja ateitininkai poilsiui lis Robertas davė pirmuosius
jos ruošimo narės, pateiki papil
FEDERACIJOS RINKIMŲ REIKALU
ir dvasinei atgaivai šiemet įžadus. Vakare buvo iškilusis
domų paaiškinimų. Posėdžio da
centro valdyba, labai užsiėmus Ginos čapkauskienės ir Sau
timo.
Todėl
prašoma
ateitinin
Patirta, kad yra Ateitininkų
lyviai programos pirmo ketvir
Dainavos stovykla, vos neužmir liaus Cibo koncertas.
federacijos narių, negavusių kų organizacijos narių iki šių tadalio pasirodymą šiltai priėmė
šo rytiečių, tik paprašė vasar
Kasdien, kai žemyn slinkda balsavimo laiško, renkant fede metų spalio 4 d. pranešti savo ir išreiškė padėką programos
vietės šeimininką tėvą Leonar ma saulė ypatingai spalvingai racijos vadą ir kontrolės komi adresus Rmkiminei komisijai: ruošimo komisijai.
dą Andriekų pasirūpinti ir atei iliuminuodavo koplyčią ir alto siją. Ir tai yra ne dėl Rinkimi Jonas Valiukonis, 15401 FloPosėdis pritarė federacijos vai tininkų Vyriausioje Valdyboje, tis Trimakas, Aldona Zailskaitė,
tininkų stovyklos programa. Ir rių, rinkdavomės mišioms. Jas nės komisijos kaltės, o galimas cence CSrcle, Huntington Beach,
dybos
pageidavimui Jaunučių! organizuoti skaitytojų vajų.
jis tai padarė. Viską apgalvo aukojo tėvas Andriekus pats* dalykas, kad tai įvyko dėl Calif. 92647. Balsavimai pra
prof. Justinas Pikūnas, Vytau
Jaunių sambūrį pavadinti "Jau
jo, viskuo iki smulkmenų pasi arba su kitais kunigais. Mišių neužsiregistravimo vietiniuose tęsiami iki spalio 20 d.
tas šoliūnas, Juozas Polikaitia,
nių ateitininkų sąjunga" ir pra. Nutarta dėti pastangų jauni Saulius Girnius, Rasa šolhinairūpino. Ir sutiko svečius su ma metu vargonais grodavo Vyt skyriuose ar gyvenvietės pakeiiė generalinį Federacijos sekre mo sąjungoms surasti dvasios tė, Jonas Pabedinskas, Vaclovas
lonia šypsena. Jis pakvietė ne Vasyliūnas, smuiku — Iz. Vatorių greičiau paskelbti JAS vadus, kurie aktyviai dalyvautų Kleiza, Daina Kojelytė, Agnė
tik paskaitininkus, ne tik nepa syliūnas, giedodavo Gina Cap
ATEITINTNKŲ
FEDERACIJOS
centro valdybos sąstatą ir jų sąjungų-stovyklose bei kursuo Kižienė, Jadvyga Damušienė,
mainomą stovyklos vadovą dr. kauskienė.
adresus, o taip pat paskatinti se ir prisidėtų prie ideologinės Feliksas Palubinskas, Linas MiAlfonsą Stankaitį, bet ir meni
Į visas paskaitas, koncertus,
POSĖDŽIO NUTARIMAI
ninkus, rašytojus, muzikalią pamaldas buvo kviečiami visi
jaunučių jaunių globėjus ir va programos vykdymo.'
kulionis, Darius Mičiūnas, Roma
Vasyliūnų šeimą, solistę Giną vasarotojai.
dovus įsigyti JAS naująją veik
jo
pasirinktą
temą
"Asmuo
ir
is
Olšauskaitė,
Vida Kuprytė, Vida
(Pabaiga)
Posėdyje dalyvavo dr. Petras
Capkauskienę. Jų dėka visa va
torija", vėliau žada bandyti ruoš los programą.
Buvo dar eilė specialių pro
Kazlauskaitė.
Kisielius, kun. prof. S t Yla, dr.
sarvietė jgavo naują dimensiją, gramų: įdomus susitikimas su
Vadovas, pa ti "Evangelija ir kultūra" ir
Dr. Adolfo* DamuHa
"Aidų" vajaus reikalu paves Adolfas Darnusis, sesuo Marga
buvo tarsi pakelta j šventiškas dailininku Romu Viesulu, kurio stebėjęs nusikaltimus stovyklos "Lietuvių kalba". Leidinį religi
(Nukelta į 4 pat) L':A
ta AF tarybos prezidiumui kreip rita Bareikaitė, dr. kun. Kęstuaukštumas.
metu jis komentavo savo naują tvarkai, juos tuojau referuoja ne tema ruošia dr. kun. Kęstutis tis į ateitininkiją atsišaukimu ir
stovyklos globėjui. Vadovas tu Trimakas ir leidiniui tautine te
Suvažiavo 50 sendraugių su šešių paveikslų grafikos seriją
įgalioti Joną Pabedinską, refe
Tel. ofiso ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9
šeimom ir vaikaičiais, f Didžiau R-30 ir papasakojo intymių de ri eliminuoti situacijas, gun ma paprašytas dr. Juozas Gir rentą specialiems reikalams Atei
DR.
K.
B.
BALUKAS
dančias
stovyklautoją
blogam
nius. Šiais metais pirmoji dr. A.
sia grupė buvo iš New Yorko — talių iš savo kūrybos; buvo vieDR. P. KISIELIUS
':
Akušerija ir m o t e r ų l i g o s
veiksmui ar elgesiui
Maceinos tema greičiausiai jau
trečdalis). Ankstyvieji atvykę
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė C h i r u r g i j a
Vadovas su stovyklautojais bus paruošta. Posėdžio dalyviai iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1443 So. 50th Ave., Cicero
šeštadienį jau turėjo progos iš
6 4 4 9 So. Pulaski R o a d (Cravvford
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak .išskyrus
bei su kitais vadovais kalba lie buvo prašomi savo pasiūlymus
Medical Building). T e l . LU 5 - 6 4 4 6
girsti dr. Vytenio Vasyliūno
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
tuviškai. Jis ypatingai rūpinasi pateikti serijos organizatoriui.
vargonų koncertą koplyčioje.
Priima ligonius pagal susitarimą
T e l . REliance 5 - 1 8 1 1
stovyklautojų saugumu ir ge Unas Mikulionis ir Darius M i . ( R a d l j o V a l a n d a ^ „ m W M ^
Sekmadienį buvo Izidoriaus Varove.
syliūno ir Vytenio Vasyliūno
čiūnas, Jaunių ateitininkų sąjun nauja New jers«y. N«W Tor* ir ConDR. WALTER J . KIRSTUK
DR. VL BLA2YS
Daugumai posėdžio dalyvių
.
., .
. .
necticut lietuviam* !
kamerinės muzikos koncertas.
Lietuvis gydytojas
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
centro
valdybos
nariai,
supa
diskusijose pasisakius, buvo pri gos
Įvadą padarė ponia Vasyliūnie3
9
2 5 VVest 5 9 t h Street
žindino posėdžio dalyvius su pa Kas SeStadien) nuo • iki 6 ral. po
Marquette Medical C e n t e r
Vai
:
pirm
,
antr., ketv. ir penkt-nuo 12-4
tarta nuomonei, kad moksleivių ruošta jaunučių jaunių dviejų piet
nė. {Pirmadienį buvo Juozo
15 WEVD Stoties N e * Yorko
6132 S o . Kedzie A v e n u e
vai.
popiet
ir
6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
1330
kil..
AM
Ir
nuo
1
Iki
S
rml
ateitininkų stovyklinei progra metų veiklos programa. Jie pa vak. 97.9 mee. FM.
Laučkos paskaita apie ateitininVai.: pirm , antr ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. Sešt
uždaryta
Direkt. Dr. Jokūbas i. Stoka*
1 iki 3 va!. Pagal susitarimą.
mai organizuoti, vadovams pa geidavo, kad globėjai bei vado
kiją. Su Juozu Laučka, kuris
1467 FOroe Drtrs
Ofiso telef. WA 5-2670
kandidatuoja į Federacijos va
ruošti ir vadovus pasirinkti sto vai, gerai susipažinę su progra
DR. IRENA KURAS
Monntalnskle, U. 4. ST0M
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048
G Y D Y T O J A IR CHIRURGĖ
dus, supažindino Stasys Lūšys.
vyklavimo vykdymui yra reika mos turiniu bei jos pritaikymu
Tel. 232-5565 (oode) M l
KŪDIKiy IR VAIKV; LIGOS
Antradienį klausėme dr. Sta
linga kviesti globėjus i š vyres veikloje, savo pozityvias pasta Kviečiame taip pat klausyti* Lietu TeL ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
SPFCIAUSTĖ
kultūrinių valandų anglu kalba
sio Goštauto paskaitos apie Vil
niųjų tarpo, kurie turi patyrimo bas pateiktų JAS centro valdy viškų
MEDICAL BUILDING
iŠ Seton Hali Universiteto radijo sto
DR. PETER T. BRAZIS
(New Jersey WSOU, St.S m«f.
niaus universitetą jo 400 metų
3200 W. 81st Street
«,„
ir sugebėjimo dirbti s u jaunuo bai. Agnė Kižienė ir Jadvyga Da ties
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
FM) Pirmad. 7 : 3 0 - 8:30 vai. vakaro.
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto
sukaktį minint. St. Goštautas
2434
VVest
71
st
Street
mene. Stovyklos globėjus reikia mušienė, šios programos komisi4
(Vadovauja prof. J . Štokas)
iki 1 vai popiet.
Vai.; pirm, antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
yra parsivežęs iš Vilniaus ne
kviesti iš anksto, kad jie turėtų
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiinii vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
maža vaizdinės medžiagos, kny
O f s . HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 *
Dail. Romas Viesulas Kennebunk laiko paruošti stovyklavimo pro iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiii;
gų, plakatų., žemėlapių ir pa porte, Maine.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Nuotr. P. Ąžuolo gramą ir pasitelkti stovyklos Intymiąsias meilėa paslaptis b IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHniUIHIIII
DR. J . MEŠKAUSKAS
veikslų, kuriuos jis buvo išstatęs
personalą.
VLADAS VAILIONIS
DR.
EDMUND
E.
CIARA
gfli*
gyvenimo
išminti
vaizdingai
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS _
salėje pasižiūrėti ir įsigyti.
nas susirinkimas ateitininkų,
Nutarta ruošti vadovus veik. atskleidžia klasiškas, pasaulinio
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos "'
2709 VVest 51st Street
Trečiadienį, rugpiūčio 15 d., reikalu ir kitas pasiinformuoti lai su jaunesniaisiais. Tuo tiks-. z*r%o kūrinys
2454 VVest 71st Street
'••-*
TeL — GR 6-2400
buvo Marijos Dangun fimimo Lietuvos laisvės kovos reikalu. lu buvo rekomenduojama mažes
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Vakarienės metu buvo pa nėmis ar didesnėmis grupėmis
Romane aprašoma Dzūkijos Vai
Vai.: pirmad , antrad , ketvirtad. trpeftktad
šventė. Dalyvavome iškilmin
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai.
3 iki 7 v. p p. Tik susitarus.
gerbti
kai
kurie
sukaktuvinin
partizanų veikla. Knyga 444
gose pamaldose. Vyt. Vasyliūorganizuoti vadovų kursus. Į tų
J
lietuvių
kalbą
pirmą
kartą
iš
Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2
žižl*
nui grojant vargonais. Lz. Va-kai : dr. Balčiūnai, Lūšiai, Petras kursų ruošimą ir jų vykdymą bū vertė A. Tyruolis, Goetbės, Šilerio. pusi., kietais viršeliais. Įtrauk O f i s . tel. 735-4477; R e z . 2 4 6 - 2 8 3 9
Minkūnas,
tėvas
Andriekus,
ta
į
U.S.
Kongreso
biblioteka.
syliūnas grojo smuiku, o Gina
tinai reikia įtraukti globėjus, ku Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Sv
DR. E. DECKYS
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Capkauskienė giedojo solo. Pa Juozas Lauėka, Aleksandras rie su ateitininkų jaunimu dirba Šekspyro atvaizdu, autografu, iš Kaina $7.00.
AKIL.' LIGOS - CH1RURGUA""'
Specialybė — Nervų ir
Ofisai:
mokslą sakė prel. Vyt. Balčiū Vakselis . . . Dr. Stankaitis dai ištisus metus. Yra svarbu išryš samia įžangine studija ir sonetu
Užsakymus siųsti -'Draugo'
paaiškinimais. 176 psl., kietais dro
Emocines ligos.
111
NO.
VVABASH AVE. :,«.;
nuodavo
"nežinomo"
autoriaus
nas. Tą dieną vakare Pranas
kinti gero vadovo bruožus ir su bėa viršeliais.
adresu.
Illinois
valstijos
gyveo
CRAVVFORD
MEDICAL
BLDG.
4200
NO.
CENTRAL AVE.
Naujokaitis
skaitė
paskaitą parašytus kupletus, o visi pri pažindinti juos su ideologine meVai.indos pagal susitarimą.
6449
So.
Pulaski
Road
tojai
prideda
5%
rnokeachj.
apie pavergtosios Lietuvos lite tardavo "dnnia". Po to, Aloyzui , džiaga, kurią jie turėtų išmokti Kaina $3.00. Gaunama "DRAUGE*
ratūrą. Ketvirtadienį buvo kun. Balsiui su įkvėpimu vadovau ros metu ir jaunimo susirinki- iiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiHiiimniii
DR. FRANK PLECKAS
DR. A. B. GLEVECKAS
dr. Cukuro paskaita apie enci jant, visi išsidainuodavo iki so perduoti stovyklautojams vasa'Kalba lietuviškai)
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
muose metų bėgyje.
kliką Žmogaus atpirkėjas ir jos ties.
OPTOMETRISTAS
TeL — BE 3 - 5 8 9 3
Rytais būdavo mankšta mo
Tikrina akis. Pritaiko akinius irr"r*"_
autorių popiežių Joną Paulių
TUOJAU IŠLEIDŽIAMA
Buvo
patarta
kitus
įvadinėse
Specialybė
A
k
i
ų
ligos
"Contact lenses"
• ~..«N«»
II-ji. Po paskaitos buvo eisena terims, kurią pravesdavo Stan2 6 1 8 VV. 71 st St. — Tel. 7 3 7 - 5 1 4 5 . .
3907 VVest 1 0 3 r d S t r e e t
pastabose
iškeltus
klausimus
pri
LKB
Kronikos
lietuviu
kalbi
V-toma*
su žvakėm pro Lhirdo grotą T kaitytė.
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Valandos pagal susitarimą
imti dėmesin ir bandyti realizuo
konlvčią. kalbant rožinį. Penk
Oras pasitaikė tą savaitę vė
ir
ispanų,
prancūzų
bei
anglų
kalbomis
pirmieji
tomai
ti stovyklavimo praktikoje.
Ofiso tel. — PR 8 - 2 2 2 0
tadienį įvyko literatūros vaka sus. Pradžioje lijo. bet po dvie
DR. LEONAS SEIBUTIS
VILNIAUS UNIVERSITETO
ras. Savo kūrinius skaitė tėv. jų dienų debesys išsisklaidė, su
DR. JANINA JAKSEVlClUS
Dr. Algis Norvilas, leidinių
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
-"•L. Andriekus, Ant. Gustaitis, šilo. Kvepėjo čiobreliai ir pu- serijos "Mūsų idėjos dabarties
P R O S T A T O CHIRURGI1A
JOKŠA
400 M . S U K A K Č I A I PAMINĖTI
2656 VV. 63rd Street
\ ^.1.
Nelė Mazalaitė - Gobienė, Pr. šys. Tik džiaukis tyru oru. iviesoje" organizatorius, prane
VAIKV LIGOS
Vai
antr
1-4
popiet
ir
ketv
5-7
vak.
Maloniai
prašome
visų
lietuvių
aukų
Kronikos
kny
2656 VVest 63rd Street
Naujokaitis, o Aleksandra Gus- Buvo galima pajūryje saulintis, šė, kad jis pirmiesiems serijos
Pirm., antr , ketv. ir penkt nuo 12 iki 2 vai Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5*45
goms išleisti ir plačiai paskleisti.
taitienė paskaitė Vinco Ramono bet maudytis vanduo buvo per leidiniams angažavo dr. Antaną
ir nuo S iki 8 vai vak. §ešt. nuo 1 iki 4 vai
Paaukojusieji 100 dol. ir daugiau bus įrašomi leidžia
Miglotą rytą. Po programos bu šaltas. Todėl daugumas naudo Maceiną, kuris ruošia pirmąją
Ofs. PO 7-6000, R e z . G A 3-7278
DR. J . J. SIMONAITIS
vo vėžių vakarienė su smagiom josi baseinu.
mose knygose.
Aukas siųsti:
Tel. — G R 6 - 0 6 1 7
dsunom. dainelėm, šeštadieni
Visi buvo patenkinti maistu:
DR. A. JENKINS
LKB KRONIKOMS LEISTI StJUNGA
skaniai
pagamintas
ir
rūpestin
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
tėvai pranciškonai pakvietė į įvairus, šviežias, lietuviškas,
6 9 5 8 S. Talman Ave:•6825 S. Talman Avemie
gai jaunų studenčių ir studentų
3844 VVest 6 3 r d S t r e e t
Valandos pagal susitarimą
Chicago, 111. 60629 USA
pateikiamas. Tai ponios OhlaOfiso tel. HF 4-2123, namu GI 8-6195
mauskienės ir jos talkininkių
1002 N. VVestern A v e . , C h i c a g o
DR. V TUMAS0NIS
nuopelnas. I stalus padavinėjo
Tel. 4 8 9 - 4 4 4 1
CHIRURGAS
_,,
Vytenis Veltas, KatJnaitė.
<fr
2 4 5 4 VVest 71 st Street
-r m.
DR.
K.
A.
JUČAS
Tiek pergyventa, tiek atgai
O D O S LIGOS — C H I R L R G I JA IVal : pirm . antr.id , ketv ir penktad 2-š ir
7 — iš anksto susitarus.
vos. Atnaujinti esmeniški ry
7110 VV. 127 St., P a l o s HeiRhts
R i c hard S c t r r y
-^—
i
m—IT
šiai, pasidalinta mintimis, susi
Tel. 361-0730
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-377.?.
mastyta ties amftnaisiato klauValandos pagal susitarimą
Lietuvių ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato.
DR. PETRAS 2LI0BA
s>7nais ir pavergtosios tėvynės
Kieti vUrieliai. lietuvių kalbai pritaikė ir iilddo JAV LB Švie
įstaigos ir buto t e l . 6 5 2 - 1 3 8 1
G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S . *
timo Taryba, Chicago 1979 m. leidimą parėmė Lietuvių Fondas.
reikalais. Savaitė prabėgo kaip
6 7 4 5 VVest 63rd Street *'
Sis
leidinėlis
grasiai
iliustruotas
ir
jų
pagalba
mažiesiems
skai
DR. FERD. VYT. KAUNAS
viena diena. Pasisėmė jėgų vi
Vai
pirm . antr . ketv ir pentT
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
BENDROM MEDICINA
siems metams, neskubėdami
2-7;
šeštadieniais
pajcal susitarimą.^
timu (7.00. (Illinois gyventojai dar prideda valstijos mokes
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
skinrtemėa sekmadienį vėl lie
čio 30 centų.
Kasdien 10-12 ir 4-7 iSskyrus treč ir sešt
tui ryjant, linkėdami vėl susi
Apsimoka skelbtis dien D R A U G E , nes
DR.
IRENA
KYRAS
tikti kitais metais rugpiūčio
Uiukynm titjiti:
jis plačiausiai skaitomas lietuviy.di>rtDANTŲ GYDYTOJA
trečiąją savaite.

Lietuvos atsiminimai

ŠEKSPYRO SONETAI

"ŪKIMO AUDROSE"

f

1

MANO ŽODYNAS

(Bus daugiau)
Ateitininku sendraugiu stovykloje Kemebunkparte. II k.: Pranė Ąluolienė,
Aloyze* ir Regta* Baisiai. Ant. Isaatonle
Nassr. t. *****

P. A

I

DIUUIAS, 4MI W. I M • ,
ttilcap, III.
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Trečiasis pasaulis darosi vis neramesnis
Silpnieji ir įknrdžiai graso stipriesiems

DIEVO 20D2IO

LIUDININKAI

šv. Jonas savo Evangeliją pra- kad mes būtumėm lyg jo sutvė
Per dvidešimt dvejus Lietuvos Krupavičius, dirbęs daugelį metų
ji padermių neapykanta. Po 20 J deda: "Pradžioje buvo Žodis. Tas rimų pirmonės" (Jk 1, 17— 18).
P. GAUCYS
Prie JAV turimų rūpesčių na
nepriklausomo gyvenimo metus kartu su juo, jau amžinybėje,
nepriklausomybės metų dauge- Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis Ta šviesa, kuri ateina iš Tėvo,
buvo tik trys prezidentai, vado- Jo bendradarbis, pusantrų mėty mie, o dabar ir su Sovietais dėl
Kuboje
laikomų
3000
karių
pa
vidurio Europoje, trečiasis pasau lis tautų vis dar neapsisprendžia buvo Dievas". (Jn. 1,1). Taip turi šviesti žmogaus aplinkoje,
vavę tautos ugdymui ir valstybės jaunesnis, Pranas Dovydaitis Siisvedimui į tarptautinį gyveni- bire seniai palaidotas. Trejetu staruoju metu vis gausėja sunku lis paskubomis tampa svarbiau dėl savo tapatybės ir siekių. Iš evangelistas kalba apie Dievo Sū kad joje net pagonys ir netikin
mą. Tie metai pažymėti kovų, metų jaunesnis amžininkas, kar- mai su vadinamu trečiuoju pa siu Rytų —Vakarų susidūrimo silaisvinimas iš koloninės val nų, tapusį žmogumi — apie Jė tieji matytų tikrą krikščionišku
mą — tą tobulą dovaną, ateinan
gyvybės aukų, žmonių silpnybių tu dirbęs, Eliziejus Draugelis lei- sauliu arba besivystančiomis tau lauku. JAV susiduria kai kuriose džios afrikiečiams mažai tepadė zų Kristų.
Bet dažniausiai gyvenime var čią žmonijai iš dangaus ix pasi
Stiėliais, bet taip pat jie šviečia džia senatvės dienas Brazilijoje. tomis, kurios save laiko neva su šalyse su vis didėjančia trintim, jo kovoje su skurdu, badu, ligo
niekuo
nesusirišusiomis
ir
neutra
tojamas
"Dievo žodis" reiškia ne reiškiančią žmogaus gyvenime.
kurią
Sovietai
mėgina
išnaudoti
mis,
neraštingumu
ir
padermių
.tokiais spinduliais, kurie dar IT Trejetu mėty vyresni — Ernesliomis.
savo tikslams.
tarpusavio konfliktais. Nors tur patį Jėzų Kristų, o tik Dievo ap Tai ir yra pirmasis dieviško žbdabar veikia tautiečius pavergto- tas Galvanauskas ir Mykolas
tingos mineralais ir įvairiom visur reiškimą Senajame Įstatyme ar džio liudijimas.
je tėvynėje ir išeivijoje. Kai žvel- Sleževičius, su kuriais kartu dir-1
Trys trečdaliai gyventojų
Santykių netikrumas
reikalingom žaliavom, viena po ba Dievo žodį, paskelbtą Jėzaus Krikščionis yra Dievo tautos
g! į tą dar netolimą, bet jau isto- bo ministerijose, jau taip pat še
rinę praeitį, tai pirmiausia pa- nokai iškeliavę. Jo idėjų ' drau- Trečiasis pasaulis sudaro 135 šiais metais Irane įvykęs per kitos Afrikos valstybės atsidūrė Kristaus ir surašytą Evangelijo dalis. Dievo tauta yra Kristaus
matai tuos dvasios milžinus, ku- gas, penkeriais metais jaunesnis valstybių grupę su trimis trečdfl- versmas labiau negu koks kitas prie visiško bankroto. Etijopijos se ir visame Naujajame Įstatyme. sujungta tikėjime, viltyje, meilė
rie kūrė savą kultūrą, statė vals- Leonas Bistras vienintelis dar te- liais visų Žemės gyventojų. Pie įvykis įrodė JAV santykių trapu ir Angolos marksistinės vyriausy Šia prasme naudojamas Dievo žo je. Dievo tauta yra taip pat su
tybiniį demokratinį pastatą ir sa- beatsV>vauja savo draugams pa- tų Azijoje, Vidurio Rytuose, Af mą su besivylstančiomis tautomis. bės, kad įstengtų numalšinti su dis yra tas mokslas, kurį skelbė jungta Kristaus įsteigtoje Bažny
vo pastangomis kilo su tais kraš- vergtoje tėvynėje. O septyneriais rikoje ir Centro Amerikoje sienų Didžiausia JAV nesėkmė buvo de kilimus, atsikvietė tūkstančius Kristus ,kurį skelbti įgaliojo apaš čioje, kurios pareiga Dievo žodi
maištas Sovietų ir Kubos karių. Rodezi- talus ir kurį skelbti bei saugoti skleisti ir saugoti. Ji skleidžia jį
tajs, kurie šimtmečiais naudojo- melais jaunesnis Kazys Bizaus- ginčai ir socialiniai pakitimai su šiniųjų musulmonų
st laisve ir laisvai kūrė savo kul- kas miręs Sibire net nežinomoje kelia daugybę konfliktų, galin Irane. Jis taip pat atskleidė vidi joje vyksta Sovietų remiamas pavedė Bažnyčiai. Šis Dievo žo žmonijai per savo išrinktuosius
dis yra nurodymas, kaip žmogus, žmones — šventuosius, kanki
čių įvelti daugelį tautų ir pažeis ne silpnybę šalies, turėjusios tre brolžudiškas pilietinis karas.
turą.
vietoje ir nesusekamu laiku.
ti
didžiųjų
valstybių
strategi
čiam
pasauly
stipriausią
vyriau
Ilgus šimtmečius miegojusi tikįs Dievą ir žinąs, kad jis nuo nius, mokslo ir tikėjimo aiškinto
Vienas tų nepriklausomos Lie- Ir tai tik mažas būrelis tų poAzija pradeda atsibusti ūkiškai ir Dievo priklauso, turi gyventi, ku jus, gyvenimo pavyzdžiu remian
tuvos prezidentų, išrinktas kons- litiku, kurie darbavosi kartu Lie- nius interesus. Dabartinė būklė sybę.
tituciniu būdu jau cp Steigiamojo tuvai su velioniu Stulginskiu irį yra tokia, kad daug kas laukia,
šachas turėjo vieną geriausiai kariškai stiprėti. B trečiojo pa riuo keliu eiti, kokių tikslų savo čius gerus darbus. Čia yra lyg
seimo viešos deklaracijos, buvo kurie tautai paaukojo savo di- kas bus sekantis po Irano. Tik ką ginkluotų pasauly kariuomenių. saulio tautų tik kelios įstengė gyvenimu ir darbais siekti. Tai tas šventųjų bendravimas vie
Aleksandras Stulginskis. Jis, kaip džiąją gyvenimo dalį. Tas jų tra-i praūžė pilietinis karas Nikarag- Su didžiulėm naftos pajamom pasiekti ūkinių laimėjimų: Tai- krikščionio mokslas, kuriuo jis noje dieviškoje institucijoje, ku
Steigiamojo seimo pirmininkas, giškas likimas šiandien tik ska- voje, dabar jis liepsnoja Afganis- kraštas buvo sparčiai modemi- wanas, Pietų Korėja, Hong Kon remia savo gyvenimą ir kuriuo rioje yra geros ir blogos sėklos,
tautos vardu paskelbė Lietuvos tina gyvuosius ne tik antrąjį pre- tane, nors pasibaigė pilietinis ka namas. Bet pakitimai buvo vyk gas ir Singapūras. Pietų Azijoje pažymi savo gyvenimo kelią į kurios daigai anot Evangelijos
laikomi iki piūčiai. Bendravimas
valstybės nepriklausomybės ats- zidentą mirties proga prisiminti, ras Ugandoje, nušalinęs tironą domi taip sparčiai, kad gyvento vyksta vietinio pobūdžio konf amžinybę.
Popiežius
Jonas
Paulius
II
sa
tokioje
institucijoje moko klys
Aminą, tačiau musulmonai prie jai atsisakė juos priimti. Šacho liktai ir karai, galintieji pavirsti
tatymo faktą, kuriuo nutraukia- bet ir jo aukos dvasia pasekti,
šinasi naujai marksistinei vy nuvertimo pasėkas pajuto visas didelio masto konfliktais. 1978 vo vienoje kalboje pabrėžia, kad tančius ir vadovauja Evangelijos
mi visi ryšiai su šalimis, su ku*
riomis yra buvę kokie nors vals- p ^ ^ v e l k m i o Aleksandro riausybei. Didelį nepasitenkini pasaulis, bet labiausiai musulmo m. Vietnamas įsiveržė į Kambo- "Dievo žodis yra pirmiausia kri nurodymus sekantiems. Tai ant
triniai ryšiai praeityje. Ir šian- S t u l g i n s k i o ^ ^ Uo m e t o * . mą kelia skurdas, badas, gyven nų šalys, kur religinis rūgimas diją. sukeldamas didelį sąmyšį ir kščionio tautybės įrodymas ir jo rasis Dievo žodžio liudijimas, ku
dlen ši prezidentą ypatingu bu- lyfeose n ė r a š i u ž o d ž i u ^ 4 ^ ^ tojų perteklius, rasinė ir religi pradėjo kilti pastaruoju metu. Kinijos atsikeršijimą, o taip pat elgesio norma". Dėlto ir iškyla ris reiškiasi ne tuščiais žodžiais
•du .reikia prisiminti, nes kaip T a i m r i m & garbingojo, tau- nė neapykanta bei priespauda — Musulmonų disidentai smurtin ištrėmė šimtus tūkstančių ki klausimas — kas iš tikrųjų yra ar tik išoriniais ženklais, bet tik
tlk sueina-dešimtmetis nuo jo t a i p a a u k o j u s i o ^ o gyvenimą per šimtmečius kamuojančios ne gai ėmė reikštis Indonezijoje, Af nų kilmės pabėgėlių, kuriuos da tikras krikščionis ir kaip jis turi rais meilės darbais.
įrodyti savo krikščioniškumą:
ganistane, Egipte, Irake ir Eti
Tas pats apaštalas dar aiškiau
i
. T.
,
prisiminimas ir priminimas jau- išsivysčiusias tautas, dabar grei opijoje. Pažymėtina ir tai, kad is bar turi pas save įkurdinti JAV ir
rašo:
"Būkite žodžio vykdytojai
Popiežiaus atsakymas yra aiš
"-;>Antrasis Lietuvos prezidentas ncsniosi oms kartoms, kad tik to- tai betampančias pasaulinio mas lamo tautos labiau suartėjo, kitos Vakarų valstybės. Nunio
kotai Kambodijai gresia didelio kus, kad krikščionis pirmiausia ir ne tik klausytojai, klaidinan
Aleksandras Stulginskis (g. 1885. k i u ^ n y ^ pastangomis buvo to skubiomis problemomis.
ypač besipriešindamos Egipto su masto badas.
Daugelis
atsilikusių
kraštų
2
8
80 5
yra visu savo gyvenimu Dievo žo tys patys save. Nes jei kas yra žo
' ?,U
^ ? " P ** * galima atkurti carinės Rusijos
Izraeliu
sudarytai
taikai
ir
remda
džio klausytojas ir ne vykdyto
nuo 1920 m. birželio 19 d. ligi priespaudoje daugiau kaip šimtą yra apsiginklavę iki dantų ir ro mos Palestinos išlaisvinimo or Nekomunistinės Filipinų, Tai džio liudininkas. Ir šiuo atveju
1926 m. birželio 7 d. be pertrau- m e t Ų l a i k y t ą i r k a r o n u n j o k o t a do atvirą priešiškumą Vakarams ganizaciją. Tas labai gadina nuo lando, Malazijos, Indijos, Pakis ne tik Dievo žodžio, kurį girdi iš jas, tas panašus į žmogų, kuris
kos, yra miręs prieš dešimtį metų k r a š t a h % išlaidytos tautos ir kaltina JAV už jų atžvilgiu ve taikąs JAV. Dabar daug kas gal tano ir Indonezijos vyriausybės apreiškimo, bet ir to Dievo Žo žiūri į savo gimtą veidą veidro
— 1969 m. rugsėjo 22 d.. Jis mi- 5 ^ ^ feningą valstybę. Tik to damą nepalankią ūkinę politi voja, kad prez. Carterio pastan turi sunkumų su viduje kilusiais džio kuris yra Dievas, tai yra Jė dyje: jis pasižiūrėjo į save ir nu
te savo tautai atlikęs tautines ir j ^ asmenybės per beveik tris ką, dėl kurios kenčia trečiasis gos tai taikos sutarčiai sudaryti neramumais. Po ilgo izoliavimo zus Kristus, paskelbęs Evangeli ėjo ir tuojau užmiršo, koksai bu
valstybines pareigas iki didvyris- prezįdentavimo kadencijas ga- pasaulis. Jau suėjo 25 metai, kai Vidurio Rytams atnešė ne tai si Kinija dabar ne tik stiprina sa ją, savo gyvenimu nurodęs žmo vo... Tikras ir nesuteptas pamal
vo įtaką kaimyninių valstybių giškus kelius ir savo kančia bei dumas Dievo ir Tėvo akivaizdoje
kos aukos, dėl savo tautos ken- l ė j o u ž d e g t i l e m p ą ^ l e m p o s > j_ jos jungtinėmis pastangomis sten
ką,
o
padidino
nepastovumą.
giasi
ūkišku
požiūriu
susilyginti
tarpe, bet siekia ją įtvirtinti ir mirtimi išgelbėjęs žmones iš jų yra toks: lankyti našlaičius ir
tėjęs Sibiro tremtį, sunkiau- ž i e b t i ^ ^ p,, įvįesos m o k s l C j
Visų
arabų
ignoruojamas
Egip
pačių nusmuldmo, iš nuodė našles jų sielvarte ir sergėti sa
pasauliniu mastu.
sius darbus, kalėjimus ir paže- k u l t u r o j e h valstybiniame apa- su pažangiomis tautomis, bet vis
tas
atsidūrė
visiškoje
JAV
pri
Nikaragvoje nuvertus Samo- mės vergijos ir gyvenimo pras ve nesuteptą šiuo pasauliu"
minimus.
r a t e ^ daugelį metų svetimųJŲ nesėkmingai.
klausomybėje.
(Jk. 1, 22 — 24, 27). Štai Ha ir
zos
diktatūrą ir įsigalėjus kairių mės ir tikslo praradimo.
Nors po daugiau kaip 15 me- tainsoje laikomos tautos, kad ji,
Naujos xxdstybės
yra
tikrasis dieviško žodžio liu
Afrikoje didėja chaosas ir seno-| jų valdžiai, bijoma, kad panašūs Krikščionis yra toks, ne tik dėl
tų ištrėmimo jam ir buvo leista ^ ^ voeto Antano Baranausko,
Susikūrimas
beveik
100
naujų
to, kad jis yra krikštytas ar įra dijimas, kurio laukia Kristus, lau
su palaužta sveikata grįžti tėvy- n c t u r e t ų ««anei rašto, anei dm
valstybių,
apimančių
pusę
visos
šytas į parapijos sąrašus, bet dėl kia ir kiekvienas artimas iš savo
nėn, bertai jau nereiškė laisvės i^"
žmonijos, suteikė trečiajam pa
to, kad jis žino savo tikslą, savo brolio ar sesers, iš savo draugo ar
ir žmoniško gyvenimo — tai Tautos sąmoningumas padeda sauliui skaičiaus jėgą, kurią jis
gyvenimo prasmę ir tai paliudi bendradarbio. Tai yra kartu liu
reiškė tik vegetavimą, senatvės k u r t i valstybinį gyvenimą, kuris panaudoja Jungtinių Tautų ge
ja tikėjimu ir darbais. Apaštalas dijimas Dievo tautos, kurią Kris
negalias ir kartu su visa okupan- tuA teikti saugumą, daisvę, kul neralinėse asamblėjose Bet ne
Šv. Jokūbas tai ir pabrėžia savo tus išsirinko, kad ji klausytų ir
to pavergta taute dvasines ir fi- t 5 r i n i o gyvenimo sąlygas ir tekęs visus patraukiančių, išmin
laiške
tikintiesiems: '^Kiekvienas vykdytų evangelinį mokslą, kad
zines kančias, pakirtusias jo svei- „ ^ jyjesą. Stulginskis, kaip tingų vadų, jis pradeda skilti į
geras
davinys
ir kiekviena tobu ji skleistų ir saugotų tikrą krikškatą ir priartinusias mirtį. Tačiau Krikšč. demokratų, vėliau Oki- regionines, ūkines, ideologines
la dovana yra iš aukštybių, nu-čionišką gyvenimą žemėje, nes
Aleksandro Stulginskiu mirtis ne- n i n k u sąjunga \T kaip Steigiamo- grupes ar pasineša eiti savistoviu
žengia nuo šviesybių Tėvo, pas'tai kelias ne į apreiškimą, bet į
ištrynė jo nei iš Lietuvos istori- j 0 u.{mo pirmininkas, jau pasi keliu. Nūdien į trečiojo pasaulio
kurį nėra nevienodumo, nė pasi- i patį apreiškimo davėją — Dievą,
jos,/įei. g daugelio savo tėvynės ^j^e ^ r u valstybininku, de- vadus stiepiasi iškilti Kubos Caskeitimo šešėlio. Nes jis savo va
šviesiąsias nepriklausomo gyve- mokratu ir valstybingumo są- tro, norėdamas jį įtraukti i Sovie
Būti Kristaus ir tikėjimo liudi
lia tiesos žodžiu pagimdė mus, ninku, reiškia gyventi krikščio
nimo dienas prisimenančiųjų šir- m o n e 5 skatintoju. Kaip preziden tų sritį.
tu*
tas po Steigiamojo seimo ir po
niškai. Nors šiuo metu tas liu
Jam stiprėjant kariškai, didė
•'*• <•
antrojo ir trečiojo seimų išrinkidijimas, kaip ir visoje krikščio
sukilimai
nesuliepsnotų
ir
kitose
ja jo reikalavimai gauti daugiau
Siandien žvelgiant į Lietu- mo> didžiuoju savo rūpesčiu valsnybės istorijoje, reikalauja net
Centro
Amerikos
valstybėse.
Vi
ribotų pasaulio turtų. Trečiasis
vos nepriklausomybės pradžią, Julėje tarnyboje laikė kelti
sa tai pranašauja labai sunkias gyvybės aukos, kančių kantraus
pasaulis verčia JAV vadus per
atsiskleidžia istorijos lapai, ku- švietimą, ruošti daugiau mokydienas JAV Karibų jūros ir Cen kentėjimo, persekiojimų ir pa
svarstyti pasaulinius JAV užda
riuose matyti visa galerija anks- to|u k tkurti mokyklų, išleisti patro
Amerikos erdvėje. Bijoma, niekos pakentimo, bet Dievo žo
vinius. Daugelis bijo, kad apie
tyvesniv ir jau nepriklausomo grindinius įstatymus, atremtus
kad neprasidėtų pilietinis karas dį liudyti yra krikščionio gyve
1980 m. trečiasis pasaulis gali
gyvenimo visuomenininkų, tautos priimta konstitucija, pravesti žeHondūre,
Salvadore ir Guatema- nimo tikslas, pareiga ir kelias i
tepti didžiausia JAV saugumo
žadintojų, auklėtojų, kūrėjų ir m ė s reformą ir sustiprinti žemės
loje, o netgi ir demokratijos tvir Dievą.
problema. Kai kurie specialistei
valstybingumo idėjos skatintojų, a į kuris buvo reikalingas valsA. DU.
tovėje — Costa Ricoje.
tvirtina, kad, sumažėjus įtampai
Kurdų moterys aprauda neramumų metu nužudytus vyrus
Didžioji jų gyvenimo dalis buvo ^ į i r taut ai išsilaikyti. Cia jis
skirtą, tėvynei, nors paskiau ir tax^0 i r tinkamus pagelbininkus
buvo priversti skursti ir mirti sve- •„ inidatorus, kaip M. KrupaviŠoferis Alfredo ir Spondi gal dėl to pradėjo krėsti šautuvu ir su kvaila šypsena virėjas žygiavo dalinio
timose žemėse. Jei vienas, kitas ir jj U) ^uris ėmėsi darbų, įstatymais
juokus? Pamėgdžiodami amerikiečius, jie vilko gatve uodegoj.
grįžo iš Sibiro kalėjimų ir nepa- numatytu, vykdymo ir naujo gyKaras tikrai pasibaigė, Danys tai matė.
kojas ir sunkiai linkčiojo, lyg būtų kaubojai. Karas
keliamų darbų, tai grižo 'tik ve- Venimo kūrimo.
pasibaigė, pagalvojo Danys, ir visa velniava. Kada Nusijuokė ir Maurizio. Prie virėjo prisijungė Spondi
getuoti ir tik savo laikiną gyve- Pagaliau Aleksandro Stulnors ir jam, ne -tik italams, pasakys: važiuok į ir pralinksmėjęs Alfredo. Imituodami kažkokius
namus. Ir ten vėl pamatysi kvaištelėjusi Gaugą, tavo "žiaurius vokiečių sargybinius", su atkištais
senamiesti, dviejų upių santaką, funikulierius ir vamzdžiais jie lydėjo Zepri į "egzekuciją". Danys
f. 'T. t rl l l KD«*«JOJ« fcuy užmegsti ryšiai su kitomis
P. MELNIKAS
svetimuose kraštuose, gyvenda- yatHtybinū
^ j,
p^p^. 15
kalvas, tokias žalias, žalias, kurios tęsiasi ir tęsiasi neišlaikė ir nusijuokė. Komedijų galimumas po karo
M
V
1
Danys koridoriuje matė Naujojo Pasaulio iki Baltijos jūros. Gal. Gal ne. Kas dabar žino? Gal, atrodė malonus.
f^£?
^ L ,
^ ^ mai/pasiekte, kad lieunra tapo
nes jų viltys - tėvynė laisvė to- T l l ^ l l B | ū i . p l i I U r t t W u nariu, atstovus. Perėjęs amerikiečių zonon, jis dar jei sapnuose nustos lankytis keisti vaiduokliai,
— Karas pasibaigė, — jis burbtelėjo Mauriziui.
gleivėta,
tave
siekianti,
keisto
žmogaus
ranka.
Kas
—
Pasibaigė, Jonai, pasibaigė...
S^i,?*- 1 , . 1 &~* -* t . J o laikotarpy atgautas Klaipėdos neatskirdavo kareivio nuo karininko. Kapitonas,
žino,
gal
vėl
bus
gerai?
—
Matau, nes nevadini manęs ir slapyvardžiu.
- S S *
L ^ J i S K S f t J * kraštasTkuris buvo būtinas pa- matėsi, buvo išpoliruotas. Bet dauguma atrodė tik su
— Pakšt!
Kur dingo ir kur dėsime jį?
E3T"
^ J S : ^ " ^ ^ f*!* valstybei turėti vandens ke- svariu paviršium, lėta eisena ir tuo tingiu,
—
Pakšt,
—
po
to'vėl,
—
pakšt.
— Jo nėra. Jis liko anapus tilto, kitoj zonoj.
lim
į n o
!S^fc«^kSj
« • « » » » svetimųjų iflai- murmančiai jungtų žodžių tesimu. Ar tai tik
Sviedinys
atsimušė
į
plačia
pirštine
apvilktą
Čia nereikėjo nei slapyvardžio. Ir visa, atrodė,
tiek savo veikla pirmojo karo ^y^^
fasadas? Kas už jo? Visi juk turi turėti dar sielą. Jis
Mvflae lemėse.
metu, tiek dalyvaudamas Tautos *ymx
didelę
sportuojančią
ranką.
Kramtydamas
gumą
susiklojo pakenčiamai. Galų gale beveik visi perėjo
jos nematė tingiuose žvilgniuose, nei kieman išėjus.
taryboje ir pasirašydamas Ne* Kai šiandien žvelgiame i Ve- Jie vaikščiojo lėtu panteros žingsniu. Letai pereidavo amerikietis patrynė sviedinį į plačią pirštinę. Po to iš rusų zonos, išskyrus Ricci. Lagery gavo lovas,
priklausomybės
atkūrimo — honio gyvenimą ir darbus, tega- kiton gatvės pusėn. Jie neskubėjo. Kaip jie jon pradėjo sviediniuku mušti ir kažką galvoti. valgė stovėdami prie kariškųjų virtuvių ir ilsėjosi,
1916 m. vasario 16 dienos aktą, Hme tik stebėtis, bet kartu k pasirūpins Ricci? Kada nebus kaip užsukti Pakeitęs stačią kūno poziciją, jis kiek pasilenkė, ir miegodami ištisas dienas ant dviaukščių lovų.
reiki* kartu su juo prisiminti džiaugtis. Tai buvo asmenybe manekenai? Kaip tie kieme, ar anie prie kampo staiga sviediniuką, kaip šratą, sviedė toli stovinčiam Kaulydavo iš Zepri geresnio maisto, vyno, mokėsi iš
tuos vyresnius ar jaunesnius jo pilnutine prasme, pasiruošusi in- rūkantys kareivėliai?
jo anglų kalbos iš šposų.
• sėbrui. Atrodė, anas nepagaus...
amzininkus, kurie su juo kartu telektuallai tr patirtimi vadovau—
Pakšt,
—
sausai
pakštelėjo
sviedinys,
Šalia pėdinantis Maurizio su susidomėjimu
Gal jie kitaip viską matė, kitaip girdėjo, mąstė, ir
kurė teutos ateftj ir statė Lietu- ti jaunai valstybei, atstovauti jai gal nenorėjo čia Europoj būti?
atsimušdamas į plačia pirštine apmautą ranką. stebėjo Zepri šposus. Jam buvo gera, kad amerikiečių
vor laisvės h* nepriklau»)mybėj prieš svetimuojitti ir kurti naują
Kareivio veide nepasirodė jokio džiaugsmo. Jis vėl tarpe atsirado vienas jo kalba šnekantis žmogus.
— Keisti žmonės, — Spondi pasakė.
rūmą.
Lietuvos gyvenimą. Jo mirties
sviedinuku daužė į pirštinę, vėl ilgai galvojo, ir buvo Sunku buvo pasakyti, kiek Zepri itališkai mokėjo, bet
— Keisti.
,A
Velionio antrojo prezidento A. dešimtmetis tai ir turi priminti.
— Madonna, jie kitokie, — pasakė Alfredo. — nutrauktas, nes gatve artėjo išsirikiavęs karių jie <usišne ^avo. Maurizio čia jį pataisydavo, o
dalinys. Jis iš lėto pasitraukė ir nulingdavo i šoną. Zepri ; ' ^ iš
įstangų angliškai ką nors jam
Stulginskio vienmetis Mykolas
Pr. Gr.
Panašūs...
pasakyti.
Z~
»»>^i8to
likučius dalindamas,
Dalinio
priešaky
lieknas
karininkas
lengvai
I besiilsinti prie arklo artoją, Danys pagalvojo.
— Gal neblogi, — atsiduso Maurizio. — Kaip ten kilnojo kojas. Neatsigręždamas, jis šaukė duslius Mauriziui sane. Kariuomenė soti, matote kokie
"hep!". Virėjas Zepri dėl to išsišiepė. Atsigręžęs, jis storuliai — o tas pilna burna baltos duonos jam apie
metams
šiandien
jau
(ori
uidirb»
bebūtų, Ricci tik nuo jų dabar priklauso.
Kiek bevertai doleris
ranka
rodė tris tuščias vietas dalinio uodegoj. rusų zonoje likusį Ricci vis bambėjo. Zepri pradžioj
Ii 25,000 doL Vidutiniškai šeimos
Koridoriuje Danys girdėjo, kaip laužyta vokiečių
Nev> York — Amerikos dolerispajamos nuo 1970 ra. pakilo apie kalba amerikiečių vertėjas kažkam kažką vertė. Ar Mirktelėjęs Sponžiui ir rimtam Alfredui, jis krėtė juokus, sakė: dasvidanija Ricci, kaput... Tik,
šiandien bėra vertas tik 55 proc, 90 proc tačiau iškaitant mokes tai buvo vertimas? Kiek jis buvo pasiruošęs? striktelėjo nuo šaligatvio ir stojo žygiuoti dalinio pyktelėjusiam Mauriziui užlaužus ranką ir 4Zepri
Ucfc jis buvo vertas 1970 m. Stan čius ir infliaciją tas pdkiUmat la Mėgėjas atrodė, va. Bet geriau už "nichts verstehen", gale. Pasiskolinęs šautuvą iš šalia žygiuojančio, spardantis, o amerikiečiams juokiantis dėl okios
dartinė keturių ignenų ieima, mai nežymus, apskaičiuojama, už klaikią tylą ir už nekaltą akių mirksėjimą, kuriuo užsidėjo jį ant savo siaurų pečių; kreivai uždėtas komedijos, virėjas nusileido.
ginklas lingavo. Iškreiptom kojom, kreivai uždėtu
atsakydavo dauguma kareivių.
•
(Bus daugiau)
kurtos pajamos h«w© 13,200 doL kad eevaft nėra jokio.
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PELĖDOS
Balines pedėdas turėjau pro
gos stebėti Daugo ežero Papiš
kių saloje, kur, rodosi, jos peri
s i Sėdėdamas būdelėje, pada
rytoje tetervinams medžioti, pa
vasari stebėjau
nepaprastai
gražų jų tuoktuvinj polėkį, kai
jos,
suplasnojusios keliskart
sparnais, paskui, iškėlusios juos
aukštyn beveik smailiu kampu
ir, linguodamos kairėn, dešinėn,
tam tikrą laiką sklandydavo
ore, kaip javinė ar pievinė lin
gė. Kartais jos staiga pasuka,

LITUANISTINĖS KATEDROS REIKALU
PKOF. JOHN F. CADZOW

Prof. Rimvydo šilbajorio straip maciją, liečiančią Lietuvą ir Htusnis vardu "Pastogės Lituanisti- anistiką. Jų straipsniai ir studikai beieškant", neseniai pasiro- jos spausdinami anglų kalba šio
dęs "Pasaulio Lietuvyje" yra la- krašto leidiniuose bus žinių šalbai aktualus. Amerikos lietuviai tiniai tiems, kurie yra suintereturi rimtai susirūpinti savo atei- suoti ne tik tos srities mokslo iitimi, kuri bus tokia, koks bus pri- niom, bet ir politika,
augintas jaunimas. Po antrojo | s
^
dintZs
lingas.
pasaulinio Karo senoji lietuvių L i e t u v 2 k a ^
jei b ū t ų įkur.
karta susilaukė daug naujo ir la ta, būtų svarbus faktorius ren
bai reikalingo kraujo. Jos eilės, giant naujus akademikus, kurie
gus visam laikui, nes tuo būdu
kurios nenuilstamai dirbo Lietu galėtų tęsti naudingą ir reika
katedra kreiptų savo dėmesį dau
vos labui, pamažu mažėjo, nes lingą darbą Lietuvai ir tuo pačiu
giau į vieną humanitarinių arjaunimas nuolatos atitrūko nuo užtikrintų to darbo tęstinumą.
ba
socialinių mokslų sritį, katedjos ir suamerikonėjo, pasisavin Tęstinumas ir pastovumas yra
ros
vedėjo specialybę. Besikeidamas Amerikos gyvenimo bū būtini geros programos elemen
čią asmenys vieneriems metams
dą ir papročius.
tai Lietuviška programa Kento
atneštų katedrai daugiau įvairu
Tai, žinoma, yra natūralu. valstybiniam universitete tuo pa
Auksiniuos Vakaruos apsilankius. Nuotraukoje matyti Oalgario Lietuvių mo studijuojantiems išsišakojusią
Mažai grupei, gyvenančiai ir kas remta.
lietuvišką kultūrą.
Lietuviška
Grįžtant prie Kento universi- Bendruomenes ir organizacijų darbuotojai susitikę L. B gegužinėje. Pirmo katedra turėtų turėti profesoriui
dieną sueinančiai į kontaktą su
je eilėje: Ramoną Vaičiūnaitė ir Julija Vyšniauskaitė. Stovi: Stepas Zalsvetima kultūrine aplinka, yra j teto, reikia dar kartą paminėti, dokas, Angdė Augytė, Arvydas Krausas, Elvyra Krausaitė, Len Kučins asistentą, kuris kartu būtų ir
Nuotr. Jono Urbone
labai sunku išlaikyti savo indivi- kad lietuvių kalbos mokymas, kas ir Kęstutis Dubauskas.
sekretorius. Asistentą reikėtų pa
pradėtas
1970
metais,
yra
sėk
rinkti iš asmenų, baigusių uni
dualumą. Suamerikonėjimo pro
versitetą.
cesas dabar pilnu tempu vyksta mingai tęsiamas jame ir iki šių
su jaunimu, kurio tėvai atvyko dienų. Sio mokymo išlaikymui j labai svarbi priemonė lietuvių ja yra labai svarbus faktorius
Amerikon po antrojo pasaulinio universitetas nedaušg išleidžia į kalbos mokyme.
mūsų kultūros išlaikymui.
karo. Tiesa, mes turime jaunimo, ir jam nereikalinga
Lietuvių Į 1970 metais Kento valstybinis Negalima praeiti nepaminėjus,
kuris su dideliu užsispyrimu pa-, bendruomenės finansinė parama, i universitetas pradėjo rinkti lietu- kad Valst. departamentas pa
laiko lietuviškas kultūros tradi-1 Vadovėliai ir garsinės juostelės' viškus spaudos leidinius ir kny- kartotinai rodė savo susidomėji
cijas, bet tokio jaunimo yra ne- \ naudojami paskaitų metu, kurių gas savo bibliotekai Lietuvišką mą lietuviška Kento valstybinio
daug. Šeštadieninė mokykla ma-! yra dvi per savaitę, ir kurios pra- i skyrių jis pavadino lietuviška ko universiteto programa. Departa
žėja, lietuviškų laikraščių skai- j vedamos laisvai lietuvių kalba lekcija (Lithuanian Collection). mentas įsitikinęs, kad tokios pro
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
tytojai taip pat, o lietuviškos pa-1 kalbančio asmens. Prof. Antanas Dabar joje yra daugiau kaip gramos yra reikalingos, nes jos
IR MĖGĖJAMS
rapijos nebepritnaukia naujų na- Klimas prižiūri baigiamuosius eg į 10.000 egzempliorių ir gerokas parengia ekspertus baltiškiems
rių. Tas pats darosi ir su kito- į zaminus. Kadangi ši programa j skaičius įvairių organizacijų ir reikalams. Tai svarbu mūsų vai
mis kultūrinėmis, visuomenėmis'nesurišta su didelėm išlaidom, j draugijų archyvų. Universiteto džiai.
į tai jos tęstinumas yra garantuo- pastangos, liečiančios
Baltijos
ir politinėmis organizacijomis.
Be Baltijos kraštų programų,
Kas gi darytina tokioj situaci-; tas, ir ateity studentai galės ja kraštus, buvo pastebėtos ir įver- Kente pradėtos vystyti romanų Daug sutaupysite, pirkdami čia
joj. Pirmoj eilėje mes turime pasinaudoti, įsigydami gerą pa- tintos Rockefeller Foundation, ir vengrų programos. Universi jų reikmenis. Pasinaudokite pa
stengtis esamą padėti išlaikyti j grindą lietuvių kalboj. Be to, kuri jas parėmė dviem pašalpom, tetas bando koncentruoti savo
metų pastangas į ne slaviškus kraštus, togiu planu atidedant pasirink
kaip galima ilgiau. Neatsižvelg-į Kento valstybinis universitetas j Dabar baigiantis antrų
darni į sunkumus, mes turime i duoda šešių valandų
kreditą pašalpai, be lietuviškos kolekci- nes tie kraštai dažnai užmiršta tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
tęsti tuos darbus, kuriuos iki šiolįtiems, kurie išklauso dviejų sa- jos, biblioteka papildyta 4,000 mi tuose universitetuose, kur vysaptarnavimas.
Atidaryta pirmad.
dirbome. Be to, su visu rimtumu vaičių Lituanistikos
seminaro J latviškų, 4,000 suomiškų ir 400 Į t o m o s slaviškos programos ir kur j
turime stengtis realizuoti prof. i kursą. Ši programa, kurią pla-, estiškų egzempliorių. Visas ši- Ujtje neslaviški kraštai padaro- ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
Šilba jorio pasiūlymą — įsteigti nuoja Pasaulio Lietuvių Jauni- tas rinkinys dabar yraprieinamas j m i d a ij m j slaviškų arba rusišku
lietuvišką katedrą. Šis reikalas mo sąjungos ryšių centras ir per bibliotekų skolinimosi tink-! stu dijų. Įdomu pastebėti, kad
praveda pasišventę jaunesnės kar, lą visiem suinteresuotiems net ir septintoji Baltijos studijų kon
yra svarbus mūsų attičiai.
Mūsų akademikai, ypač tie, tos lietuviai, yra labai svarbi lie- už JAV ribų. Prof. Šilbajorio ferencija,
kurią
organizavo
kurie baigė šio krašto universi-. tuviškos kultūros išlaikymui. Jos tvirtinimas, kad tokie rinkiniai, AABS (Association for the Adtetus ir kurių specialybė yra pla- i turinys ir apimtis skirta tiems, kaip mūsų, yra nenaudojami, vancement of Baltic Studies)
tus humanitariniai ir socialiniai' kurie siekia aukštesnio mokslo | yra ne visai tikslus. Aš pats, rašy- kartu su rusiškom studijom Gemokslai, turės ateity teikti infori- laipsnio (masters) ir yra tikrai damas savo daktarato disertaci- j 0rgetown universitete praplėtė
ją, naudojausi Pennsylvanijos uni-j p r o g r a m o s turini ir nepasitenkiversiteto lietuviška kolekcija, į n o ^^ Baltijos regiono temomis.
nes Kento kolekcija tuo metu bu j Buvo įjungta Suomija, Skandina
!
(Town of Lake)
(AUelta ii 2 psl.).
i centre. Bilietus užsisakyti pas vo tik pradėta organizuoti. Lie- vjj os kiaštai, Vokietija, Lenkija
t u v i § k a kolekci a a r b a
,» , •- * A -ii,. w ^ * :
J'
biblioteka j r R u s ij a . Gal būt, einama prie
Daio namus ii lanko ir iš vi
NAUJA HAMILTONTECnp
Valeriją žadeuaenę, skambinant K e n t Q valstybiniame universite-1 t o ^ į Barnios kraštu studijos daus. Darbas garantuotas.
VALdDYBA
vakarais
6 vaL tel. 77S-7852.
Kainos:nuo
suaugusiems
15 dol.. te ^ l a b a i d a ž n ai naudojama' b u s v ė l j u n g t o s su Lenkijos
rašant mokslinius darbus. Nuo ir
- Rusijos
- -- studijomis.
Skambinti 977-9107
Rugpiūčdo 9 d. įvyko Hamil studentams — 8 doi.
f 1972 metų vienas daktarantas ir Kaip jau minėta, lietuviai aka
tono moksleiviu
ateitininkų
keturi siekiantys masterio laips demikai, baigę šio krašto univer
Aleksandro Stulginskio kuopos U CHI0AGO8 MDKSLHVIŲ
nio naudojosi kolekcija rašydami sitetus, yra Lietuvai labai svar
VEIKLOS
pirmasis
metų susirinkimas.
savo darbus, o tarpbiblioteki būs. Užtat lietuviška katedra yra
Tą rytą. Tautos Šventės proga,
Rugsėjo 14 d. Chicagos apy niam skolinimesi mūsų šaltiniai ne tik logiška, bet ir labai reika
dalia moksleivių dalyvavo šven
yra dažnai reikalaujami. Be to, ir linga išvada. Ji užtikrins tęstinu
tose Mišiose su vėliava. Po to linkių Stulginskio moksleivių
M g — — 1 AND
susirinkome savo globėjos, Da ateitininkų kuopa pradėjo savo nemažas skaičius baigiančių u n r m ą į r pastovumą Katedrą turėADDDfO MACTONllS
lios Grajauskaitės namuose pra metinę veiklą. Kuopos susirin versitetą rašė temas, liečiančias tų užimti vieneriems metams pa
lituanistiką,
ir
naudojosi
mūsų|
lietuvis
akademikas.
sižymėjęs
kimas
buvo
pas
pirmininką,
dėti metų veiklą. Svarbiausioji
susirinkimo dalis buvo išrinki Eriką Vasiliauską Jis taip pat biblioteka. Net ir ne lietuviai stu- j Per savo kadenciją jis ar ji galėVTrl 50 metų patikimas jums
dentai rašo universiteto baigia-!tų dirbti ne tik savo specialybėj,
mas naujos vaidybos. 1979-80 pravedė šį įžanginį susirinki
muosius darbus lietuviškomis te bet skaityti ir paskaitas, susijusias
metų valdybą sudaro: Aušra mą, kuriam pasiruošti buvo su
momis vien dėl to, kad medžia su kitais lietuviškos kultūros as
«6ie8.
pietaytė, pirmininkei, Danutė kvietęs net tris valdybos po
ga toms temoms yra prieinama pektais. Būtų nerekomenduotina,
— SB1-41U
Beržaitytė, vicepirmininkė, Al sėdžius.
universiteto bibliotekoj. Kolekci- kad katedrą užimtų vienas žmogis Venslovas — sekretorius,
Pirmiausia Erikas pristatė
Rimas Siūlys — iždininkas, Al kuopos valdybą Vk^irminindona Gedrimaitė — narė., Ra kė yra Daiva Grigaitytė, se
moną Ciparytė — laikraštėlio kretorė yra Viktorija Vensloredaktorė, Elytė Budninkaitė ir vaitė; Dalia Pauliūtė ir Alma
Rita Beržaitytė — socialinių Orstauskaitė — socialinių pa
reikalų vedėjos ir Ramunė Plei- rengimų vadovės, iždininkė —
nytė — korespondentė. Susi Daina Kamantaitė. Korespon
Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis "Čiurlionis"
rinkimą baigėme vaišėmis, ku dentas — Vilius Dundala, Glo
rių metu turėjome progos pa bėjai: dr. Vasiliauskas ir dr.
{grojo LS.T. Korp! Neo-lithuania orkestras, va*
bendrauti po ilgos vasaros ato Žukauskienė.
Kapelionas —
dovaujamaa Algirdo Modestavičiaus, įdainavo Arū
stogų ir planuoti sekančių metų kun. Antanas Saulaitis, S. J.
nas Gasparaitki.
veiklą.
Ramone
įgrojo L.S.T. Korp! Neo-lithuania orkestras.
Toliau sekė einamieji reika
PRADEDAME SUSIRINKIMUS lai ir pranešimai. Mūsų kuopa
Kvintetas "BAL.TUA" ir LS.T. Korp! NeoPirmas poatostoginis Chica- užsisakė stalą "Ateities" baliui
Lithuania orkestras.
gos Pr. Dielininkaiėio jaunučių ir užsirašė dalyvauti Chicagos
ateitininkų susirinkimas įvyks merės Byrne rengiamame etni
{dainavo "BALTIJA" vyrų kvinUta*
šiandien, rugsėjo 22 d. nuo 2 iki niame parade.
4 vai. po pietų, pas naują glo
(Kuopa išsiskirstė į keturis
bėją Vidą Momkute, 3222 W. būrelius ir nagrinėjo šias te
Dainuoja Violeta Rakauskaitė. Raganei*, Tėviškes
eatfe PI., CbJcago, m. Kartu mas:
vejas. Sugrjik, ilgesy b kitos.
Kokios paskaitos, paskai
dirbs ir Lionė Bradunsitė. Pri tininkai ir temos patinka? Ko- Į
Virgilijus Noreika. Prts
imami nariai, I — m skyriaus. kias iškylas norėtumėt turėti' |
Darželio mokiniai nepriimami Kas nepatinka? Temų išvadas
Labai laukiami ir nauji nariai. paskelbsiu sekančioje korespon
Kiskviena plokštelė kainuoja $6.60
Atvykstant prašome atsineiti ir dencijoje.
nario mokesti — 3-50 doL kiek
vienam asmeniui.
Globėjos
Po to įvyko laisvos diskusi
jos ir pasilinksminimas.
2URNALO
VAKARAS
Garbė Kristui!
UssskymaiDs į Kanadą reikia pridėti # i . 7 5 paito
Vakaras bus spalio 13 dieną
Vifias L.
7 vaL 30 min. vak. Jaunimo
Kuopos korespondentas

o kitąsyk garslsi auplasnojs, su-1
glaudusios sparnų galus po savimi. Tuoktuvės trunka nuo Į
nakties iki vidudienio ir vėl va
karop iki nakties. Jų balsas ga
na malonus, toli girdimas "bu
bu bu" arba "au au"... Supyku
sios jos kalena snapu, kaip ir
kitos pelėdos.
T. Iv;

kur ramybė, saugumas ir tatye,
kur yra dangus, kur bus nusius*
styta kiekviena ašara.
P.
— Keleivis tamsią lietingą

naktį, eidamas pavojingu miš
ku, pelkėtu keliu ir su išseku imiiiiiiiimiiiii
siomis jėgomis, mano, kad jis
nebepakeis, kad sugrius gyve
Atliekame visus namų
nimo kelyje. Bet kai tik pa
darbas.
mato savo trobelės žiburėlį, at
TELER — 5W-7fO€
gyja, ir jėgų atsiranda, ir pa- «l|||||||||lllllllllllilllllHIIIIIIIII«"HII!ll"l

REMODELING

_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••lilIliilil,,i,1,l,l,ii"
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A.

T V E R A S

E
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
S
Pardavimas ir Taisymas
s 3846 W «9tfc Street — Tel. RE 7-1941
limiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiinmiiiiiiiiHiuimtuuniHHiiiuiniiiiiiuiHii

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balanemg.
Brakes. Shock absorbers. MufUers
and pipes. Tune-upa. Lubrication.
Change of oil and ffiters.

MARPUETTE PHOTO
SUPPIY

3314 West 63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

UETUVIS
DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

16 A T E I T I N I N K Ų GYVENIMO

STASYS SAKINIS

WAGNER and SONS

AR JAU TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS P10K51HB?

VAIDILŲ KANKLES
GROJAME JUMS
SU

ŠOKIU IR DAINA

KALNUOS DAINUOJA
KOKIAIS KEŪAIŠ
Aš KELIAUSIU
VIOLETA

DAINOS IR ARims

nbškrmu vmii: IIUIUS, 4MIW,6MSt, OMtac* IR.
60021. Uiiikant pridėti 50 centų oi adskrisaą ptokUtlf ptrtrantimnl LUiDois gyventojai taipgi nokt S% aoketfių.

siekia savo namelius, ir
giasi ramybe, šilima ir saugumu. Lygiai ir mes, kai tik matome Dievos vilties žiburėli,
stiprus, drąsus Jungtame ns»
lengvu nuobodžiu keliu pirmyn,
kur laukia Dievo Tėvo namai,

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W«ft 59th Street

Tel. tft 8-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet.

JAY

DRUGS VAISTINĖ

2759 W. 71st St., Chicago, m. 60629 • RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS
Atdam linlrtadUnisla nuo S nL ryto Od 1S vaL valui
SsĮsJSskeSSs) nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vakaro.
D. KUHLMAN, B.S.. Registruotai vaistinufcas

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

*5\n>ber Hclidays"
1979

- .A

j

-

M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
B

BOSTONO / NJCW TOBKO

PAPILDOMA GRUPfi SU NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖMS
VILNIUJE — išvyksta GRUODŽIO 26 ir grista
SAUSIO 4, 1980 — kaina tik $S2l.se
Taip pat dar yra vietų iiose grupėse:
SPALIO 10 — $829.00 (vienos savaites)
GRUODŽIO 19 — $1045.00 (dviejų savaičių)
VISOS GRUPtS aplankys KAUNA IR TRAKUS, bus lydimos vadovų.1
Prie «ų grapių galima jungtis B VISŲ AMERIKOS R KANADOS
MIESTŲ, sa fiasIMn—i ssssSSssi

RBGErrRuoKrras is ANKSTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
f

Trans-Atinfic Travel Service, Inc.
398 West Brosdwmyt P. O. Box 116
9ZlTt,

TSL (617) 268-8764

frans-Atfantic Trasai Senica. ĮncL, vidaus ir
_
tfira. įn nuo ltSO metų SĖKMINGAI organizuoja riša eiU ekskuršM
t LIETUVĄ Ir I kitas
" " "
^^*
įstaigai vadovasjfcc ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS.
Prless ar* b—d on donbl* ooeupaney and s#«
aad/or OoT«rnm«Bt aaarovaL

Now

is the tinrie

W

to remodeL repair. p.in, & decorate your hom« ap.rtment or
bus.he*,. The f.rms l.sted below can help you ^lve any problem
you can rely on thęir e^pertise. u s in K only the finest materiali, AM
work M piaranteed. with prireS that are rea«>nable. Call• toda'ysr
save thi* handy gu ide for fiiture reference
HOWARD'S ROOFING
3110W. FILLMORST.
CHICAGO, ILL. 60612
CALL 277-4848
RESIDEMTIAL - COMMERCIAL
INDUSTRIAL - LICENSED
BONDED A FULLY INSLRED.
M

C A R P E N T R Y REPAIRS
& REMODELING
FIRE DAMAGE.
BIG A SMALL JOBS.
GARAGE REPAIRS.
&8S-8776

_

DRAUGAS, šeštaditnis, 1979 m. rugsėjo mėn. 22 d.

kuriems pasišventusiai vadovau
ja ilgametė pirm. Marija Reinie
nė, nuolatos sutraukia pilnutėlę
salę publikos. Ir šiemet rugsėjo
30 d. 3 vai. p. p. Jaunimo centre,
Chicagoje, moterų laukia daug
staigmenų. Visos kviečiamos
gausiai atsilankyti parodos ren
gimo pirm. Salomėjos EndriJo
nienės.

n
KEDAGLOJA ST. 6BM2NIEN2, 6507 TROY ST., CHICAGO,

60629. TELEF. 925-5068

GINA BUS VEL PAS MUS
P*
Gina. Capkauskienė, iškiliau
sioji Amerikoje gyvenančių kolofatūrinių sopranų lietuvaitė
sofiste, vėl žavės čikagiečius
pifanadonišku atlikimu ir vir
tuoziškai išlavintu balsu spalio
7«^L (sekmadieni) 3 vai. popiet
Jaunimo centro salėje, Chicago-

• Sol. Ginos
Capkauskienės
rečitalis — koncertas, ruošia
mas Lietuvių moterų federacijos
Chicagos klubo, kuriam suma
niai vadovauja energingoji Ma; tildą Marcinkienė, įvyks spalio
7 d., sekmadienį, 3 v. p. p. Jauni
mo centre. Solistė, visados Chicag-*>j publikos laukiama ir jos
pamėgta, atveža visą naujausią,
įegirdėtą programą. Jai akom
panuos muz. Jonas Govėdas, jau
nas, gabus Kanados lietuvis,
nauja, kylanti žvaigždė kompo
zitorių pasauly.
• Dalia Orantaitė iš Clevelanck>, Ohio? klevelandiškiams yra
gerai žinoma. Ji yra aktyvi na
rė skaučių akademikių draugo
vėje ir jai nesvetimos kitos lie
tuviškos organizacijos. Dalia
dažnai yra kviečiama modeliuo
ti amerikiečių klubuose, o į Chicagą ji atvyksta jau antrą sykį
ir modeliuos Putnamo seselių
rėmėjų madų parodoje, kuri
įvyksta rugsėjo 30 d., sekmadi**nį, 3:00 v. po pietų Jaunimo
! centre. Bilietų į parodą dar bus
galima įsigyti prie įėjimo.

•^s~ Jfauja programa,
•jaunas
dkompaniatorius

I Rauginimui paprastai atrenkaI mi nedideli, plona žievele ir gra
žios formos. Mažesni agurkai turi
daugiau cukraus, sausuj V medžia
gų ir vitaminu. Mat, cukrus labai
reikšmingas, rauginant agurkus,
nes jis, perėjęs į sūrymą, sudaro
palankias sąlygas pieno rūgšties
bakterijoms vystytis, ir tada pra
sideda fermentacija. Pieno rūgš
tis, kurią randame ir raugintuose
kopūstuose, kaip žinome, yra ge
riausia konservuotoja.
Dažnai pasitaik.0, kad raugin
ti agurkai suminkštėja, pasidaro
gleivėti ir neskanūs. Mat, tada
atsiranda jau žalingu bakterijų,
kurios gamina gleives, suskaldo
pektinines medžiagas sūryme, ir
agurkai pasidaro minkšti. Kad
taip neatsitiktų, reikia prieš rauginimą agurkus pamerkti stip
riam sūdytam vandeny ir palai
kyti bent keletą valandų. Paskui
vandenį nupilti ir pakeisti nauju.
Šiuo būdu mes numažinam žalin
gus mikroorganizmus.
Dabar
rauginant agurkai dedami į indą
eilėmis ir tarp jų dedama vynuo
gių, vyšnių, juodų serbentų ar
krienų lapai ir krapai. Be to pries
koniai, česnakas, garstyčių sėklos"

ir kt

li 1 tm. kopimas i dainos vtrSūnes
Įdomu dar ir tai, kad Gina užkopė J sceną dainuoti nuo 1964
m. Montrealyje. Tad nuo tada
iki šio rečitalio ji perėjo 15 mė
ty dainos ir scenos patirties ke
lią. Kaip reta kuri mūsuose so
listė — ji puošė visą savo "penkiolikmetinę" dainos patirties
jaunystę nuostabiai kietu pasirjtim-u ir darbu nuolatos tobu
linti balsą ir turtinti savo dainos
kraitį — repertuarą, nepaisyda
ma, a r kada nors tai reikės iš
nešti į sceną, ar ne.

J

Agurkams rauginti indas turi
būti medinis, molinis ar stiklinis.
Margarita Samatienė kalba GFWC suvažiavimo dalyvėms. Dešinėje Mrs. Du- I Silpnesniam sūrymui imama V2
denhoffer, GFWC Tarptautinių klubų vyriausia pareigūnė. Siame suvažiavime puod. druskos
(pirkti specialią
M. Samatienė buvo pristatyta kaip naujai įsteigto GFWC Tarptautinio Žmo druską agurkams — pikling salt)
gaus teisių komiteto pataria. (Sis Komitetas buvo įsteigtas pagal M Sama- ir trys kvortos vandens. Stipriam
tienės įneštą LMK Federacijos rezoliuciją praeitų metų suvažiavime, Phoenbc
sūrymui 1 puod. drusk,os 1 galio
Arte.)
nui vandens. Vanduo gali būti
šaltas ar šiltas. Šiltame greičiau
įrūgsta. Sudėti į indą agurkai h*"
paruošti rauginimui paslegiami
lentele ar lėkšte, kad visada bū
tų apsemti sūrymu. Fermentacija
paprastai tęsiasi 3 — 4 dienasr
Tuomet reikia agurkus pernešti i
vėsesnę patalpą ar šaldytuvą.
Pastebėjus indo paviršiuje pe
lėsius, reikia berti truputį sausų
garstyčių, arba šiek tiek acto bei
spirito.

Jos rečitaliu bus pradėtas
naujas mūsųjų scenos dainos •Mankos meno sezonas, šis įvy
kiu kelia daug dėmesio tuo, kad
solistė Gina paruošė visai naują
rėSttalio programą ir ją palydės
• Balzeko Lietuvių kultūros
matai dar čikagiškiams pažįsta
muziejaus moterų gildos Chi
mi* jaunas pianistas — kompo
cagoje narių susirinkimas įvyks
zitorius Jonas Govėdas iš Kana
pirmadienį, rugsėjo 24 d., 7 vai.
dos, kurio grupę sukomponuotų
vak. muziejaus patalpose. Pro
SĮsno dainų, panaudojant Simsgramoje paskaita apie senienas
Cerneckytės, Andriekaus ir Bal
— antiąues. Narės ir viešnios
trušaičio eilėraščius, pirmą kar
kviečiamos atsilankyti.
Vai
tą Chicagoje išgirsime, kaip
šės.
naujo muzikos kūrėjo premjerą.
Tad pats šis rečitalis garantuo
• Chicagos konsularinio kor
tai-tvirtas ir programos ir atli
puso moterų klubo narės lanky
kėjų atžvilgiu tikrai yra vertas
sis Balzeko Lietuvių kultūros
visuomenės dėmesio, kaip tiek
muziejuje spalio 18 d. Jos bus
pat rimti ir tvirti jo rengėjai —
pavaišintos lietuviško maisto
priešpiečiais ir supažindintos
Lietuvių moterų federacijos Chisu muziejuje esamais ekspona
cagos klubas, | kurį yra susirin
tais.
k a mūsų aktyviausios visuomenminkės, menininkės, mokslinin
SoUstf Gina Capkauskienė
• Chicagos Lietuvių moterų Sesuo Loreta Jonušaite (kairej), lietuvių valkų namų viršininke, Ir sesuo Au
kės, muzikės ir kitos darbuoto
klubo narių pirmas rudens su gusta SereikytS, N. Pr. Marijos seserų kongregacijos ekonome, aptaria nau
jos. Jų veikla jautriai apžvel
sirinkimas įvyko trečiadieni, jojo vienuolyno statybą, kurios vajus vyksta šiuo metu.
naujas, o atlikimas
gia, apima ir reaguoja su įvai- .tis, ir, tarsi
.
rugsėjo 19 d. Beverly W,oods
«;.,..«;«
t dvasine
,i..„ • i tobulu
nausia «,„*^«!-iil^
materialine ir
, . .. instrumentu
_ .
, Jyra visuomet
restorane.
Apsvarsčius įvai
parama į visus mūsų išeivijos žavintis. O jos akompaniatorius;
rius
klubo
veiklos
reikalus, su
• — jaunasis pianistas - kompozigyvenimo laukus. Todėl ir šis jų
I torius Jonas Govėdas irgi yra i • Elena Jankauskaitė-Turaus- sirinkime dalyvavusiai klubo
užmojis rengti aukštos ko
garbės pirmininkei konsulei J.
; didelė atrakcija publikai, ypač ; ki€nė> a. a. ministerio Edvardo
STEFANIJA STASIENĖ
kybės rečitali turėtų susilaukti
Dažvardienei įteiktas
gražiai
jaunimui, palydint fortepijonu į Turausko našlė, atskrido iš Pavisuomenėje tinkamo atbalsio.
įrėmuotas adresas su jos gim
! tokį, kaip Ginos išpuoselėtą ko- ! vyžiaus priemiesčio, PrancūziTarp daugelio kasdien var- džio ir kepenų ligas. .Net Icosmetadienio šventėje dalyvavusių
:
[
loratūrinį
balsą,
kurs
aplamai
P*
rugpjūčio
15
d.
aplankyti
Operoje, radijuje, televizijoje
asmenų parašais. Sekantis klu tojamų daržovių, mūsų visų mė tikoj pritaikomi agurkai, kur jais
• balsų kategorijose buvo ir yra į 3 a v o giminių, pažįstamų ir draubo narių
parengimas - madų giami yra agurkai. Jie buvo mė sušvelninama ir balinama veido
Apie Ginos Capkauskienės! vienas iš lanksčiausių, skam- ! &* Chicagoje Apsistojusi pas ssparoda šeštadienį, spalio 13 d. giami ir Lietuvoje ir tarp kitų oda.
dsinavimą žino visi, kurie ją gir-, biausių ir tobuliausių instru- ^
Birutę Prapuolenienę. Žada Carlisle restorane.
daržovių daržuose užimdavo gana
Labai visų mėgiami rauginti
dėjo jau net keletą kartų Chica-! mentų, kokie tik egzistuoja pa- i š b ū t i Ii & i rugsėjo pabaigos. Da
žymią vietą.
agurkai, tačiau jų maistingumas
goje statomose lietuvių operose, | šaulyje.
Iza M. : 'yvavo daugelyje lietuviškų paa Marija Krauchunienė yra
Tai seniai žmonijos maistui rauginant jau sumažėja.
rengimų, kurių Chicagoje taip j p a k v i e s t a į T r u m a n kolegiją
kur jinai atlikdavo profesiona
:
gausu. Rugsėjo 15 d. dalyvavo į pravesti lietuviškų šiaudinukų vartojama daržove,^ kilusi iš Inliai koloratūrinius svarbiausius
— Amerikoje šiuo metu yra
1
dijos, kur jau prieš du tūkstanvaidmenis, taipgi nuolat atvyk 218 mil. gyventojų.
Juodukų Rožytės Rudytės su architektu kursą šeštadieni, spalio 13 d. cius metų buvo auginama tarp
davo kviečiama iš Montrealio pakilo nuo 22.7 mil. ligi 25.6 Edmundu Jurjonu vestuvėse.
9—12 vai. Norinčių dalyvauti
Gango ir Bramaputr.os upių. Iš
pas mus rečitaliams, iškilių su mil. Jų augimas yra 12.65c,
skaičius yra toks didelis, kad ten agurkai pateko į Graikiją, iš
kakčių bei paskirų didingų pa tai dvigubai daugiau negu bal
• Madų paroda, kasmet ruo- ateityje pramatoma d a r bent
kur vėliau paplito po visą Euro
rengimų programoms atlikti. O tųjų.
šiama Putnamo seselių rėmėjų,; viena klasė.
pą.
taip p a t skaitantiems lietuvišką
Nors agurkus mėgome ir nema
spaudą turi būti žinoma, kad ji
žai jų suvartodavom, tačiau daug
panašiai kviečiama dainuoja koreikšmės jiems niekad nebuvo ski
04 viso pasaulio lietuvių išeivių
riama,
nes 95 proo jų medžiagos
scenose — taip pat radijo, telesudaro vanduo. Šiandien žiūrima
vJaijose net ir kitataučiams, ku
kitaip į agurkus ir jiem suteikia
ris ją, kaip ir mes, nuoširdžiai
ma kur kas daugiau reikšmės mū
vartins ir žavisi jos dainos mė
sų mityboj.

MOŠŲ VEIKLA

'

KAS ŽINOTINA APIE AGURKUS

REKOLEKCIJOS
Moterims rekolekcijos, kaip
kiekvieneriais metais, ir šiemet
įvyks lapkričio 9—11 dienomis
Cenacle rekolekcijų namuose,
11600 S. Longwood Dr., Chica-*
goję. Rekolekcijoms vadovaus
kun. Leonas Zaremba, S. J. Vi
sos Chicagos ir apylinkių lietu
vės moterys kviečiamos rekolek
cijose dalyvauti. Informuoja ir
registruoja: Pranė Masilionienė tel. LU 5-2629, Aldona Prapuolenytė (vakarais) teL 8631769 ir Eugenija Daugirdienė
(dieną) tel. LU 5-91300.
a Dr. Alicija Ruibienė buvo
išrinkta vicepirmininke į naują
valdybą 12-me Pasaulio liet. gy
dytojų suvažiavimą, kuris įvyko
rugsėjo 1—2 dienomis Toronte,
Kanadoje.

Šalia vitaminų ir mineralų agurkuose randami ypatingi ele
mentai, kurie palengvina orga
nizmui pasisavinti geriau balty
mus ir vitaminą B2, esančius ki
tuose maisto produktuose.
Dėl to patartina su mėsiškais
patiekalais visuomet valgyti kartu
ir agurkus. Agurkai, žinoma, turi
ir savų baltymų. Be to, juose yra
ir vitaminų: C, E, B2. šalia vita
minų randama ir jodo, minerali
nių druskų, ypač kalio. Net antibiotinių savybių juose randa
ma.

Agurkų celiulozę organizmas
nesuvirškina, tačiau ši labai rei
tarptautiniame moterų suvažiavime lietuvėms atstovavo
Atrakcija — jaunasis pianistas S. m. blrJclio m*n. New Orlcans. ta vvki.-Nlnme fiF\\( —
,
Lietuvių motėm kluhų fe:!fr:u iįos rtir-r. Vakariu Sat i'i^nė ir n;im"|i IMK Frdfraciir-s atstovo NPW Orloans. kalinga virškinimo trakto darbui.
Todėl jos kiekvienas pasiro Raita Kreg/dyt^ Molins. Nuotraukoje <>f-\M įteikia suvažiavimo pa*\mčjimus. H k. į d.: Mrs. (i. W. Talley, Mrs. Agurkai taiso chroniškus vidurių Da".* Orantaitė iš Cleveland, Ohio, kuri modeliuos Putnamo tėtelių rtnjeją
užkietėjimus, gydo inkstų, skran-1 madų parodoje.
dymas yra {domus, intriguojan- M. A. Quint, M. Samatienė, R. Kreį>Jd\ tė-Molins ir sekanti GFWC pre7.identė Mrs D. L. ShidA,

1
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HELP WANTED — VYEAI

PARDAVIMUI

1966 M. VOLKSWAGON — $2^0t. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII
100% "reconditioced". Skambint:
778-2922 arba T76-»199
Staall stop, Westside.
Able to take charge of few roen.
HELP VVAMTED — MOTEBYb
Benefits and Profit Sharing.

Punch Press Setup Man

I roitiečiai D. Dulaičiai. Jų paI vyzdžiu pasekė iš New Jersey
0 W N E R MO V I N G
| S. Balčiūnai ir iš New Yorko
V E I K L A NAUJOJE
A. Agatai, užsisakydami namus 2 upholstered chairs, TV, eleetrie S apartanent brick. Two 3-bedroom
KOLONIJOJE
Puikus marinis. Apie $10,000 pa
Salary open.
stove. Air-conditioner.
Kitchen
paežere ,'%.
apartments; one 2 bedroom. Gas jamų. Moderniai patobulintas namas
table,
chairs.
White
cabinet.
Rugpiūčio 25 d., 5 vai. po pie
TEL. — 887-7490
Džiu£w matyti visus vieti
Physician needs a secretary skilled
baseboard heat. 2 car garage. Cail Marąuette Parke. Kaina $67,500.
i in medical transciiptions, varied du- iiimiiiiiiiimiiiiiinmimiiiiimimimmi
t ų kun. Juozas Vaišnys iš Chi- nius gyventojus geroje nuotai
5759 West 63rd Place 2 to 8 p.m. — 582-0946.
Mes, patient acheduling-, phone contsvarus 2jų aukitų mūras. Apie i! act.
cagos ir vietinis kun. Antanas koje. Praleidę vasaros atosto
Type 60 W P M w i t b knowledge
Ieškomas patyręs
$7,000 pajamų, Marąuette Parke. Ver- ! of medical termtnology. Fluency in
Račkauskas pašventino detroi- g a s savo name V. G. Gedmi
i
both
Spa.r-.iah
and
Engiish
necessary.
tas $46,900.
! Salary: Commensurate with ability.
tiečių Juozo ir Onutės Peleckių nai grįžo į New Yorką, laukia- Parduodami nauji
i Excellent Benefits. Location: Chica- LATHE ir MILLING MAŠINŲ
Platus
sklypas.
Geroje
vietoje
in
namus. Į šį namų šventinimą mr jos tėvelių atvykstant nuo MA Y F A I R P E D I C
! g o s South East Side. B u s a t Door.
3 apartment brick, likę new.
OPERATORIUS
! vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
buvo atvykę iš Detroito A. Ar latiniam apsigyvenimui.
Kxtra firm-tvirti matracai.
j Call: MR. J0NES 375-2414
Two
5y
rm.
apts.,
3
bdrm.
and
2
lauskai, A. Augūnai, A. Zaikaus
Fabriko kaina. įvairių dydžių.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai Į An £qual Opportunity Employer M / F Jei sugeba prižiūrėti, perimtų dirb
Tik ką baigtas statyti namas
15 m. garantija. Skamb. 448*8112 bath; one - 4 rm. apt., 2 bdrms ar angliškai ir paduoti savo telefoną
kai, D. Dulaičiai. J. Vyšniaus
tuvės vadovavimą. Pietinėje Chibuvusiam
mūsų
futbolistui
and bath. Gas hol water heat. 2
ibei pavardę, kada jums patogu namus Reikalinga angliškai kalbanti
cagos daly.
kai, A. Valavičiai, J. Ratnikai,
car brick garage.
Vladui Adomavičiui. A. J. Pemoteris dirbti už baro.
apžiūrėti.
P. Giedraičiai, V. Solovai. A. leckų namas baigtas ir laukia
Ask for MR. GAEBLER
Marąuette Parke.
Skamb. po 6 v. v. 585-8623
Atkočaitis, L A n u i y s ir O Ar- me atvykstant. Jono ir Onutės
D £ ME S I O
Skambint 776-2868
minienė.
Zubavičių prabangus
namas
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
0AK LAWN - BY 0YVNSR
Prie detroitiečių grupės pri- baigiamas statyti ir šį rudenį
10% — 20% — 30% pigia-: mokėsite 8 rm. immaculate ąuality built all
2625 West 71st Street
aidėjo vietiniai lietuviai, tai mūsų Sunny Hills p r a d,.i n i. n k. a s už
apdraudę nuo ugnies Ir automo- fpce brick ranch. 3 bdrms., 1
' bUlu pa* mus.
Jventinime ir vėliau puikiai pa bus nuolatinis gyventojas.
bath. Att. 2 car gar. 80 ft. lot. Tel. 737-7200 ar 737-8534 THE CHICAGO YACHT a U B If you have Journeyman capabiliIT.W. zoned heat. C A. Oak trim
ties and are interested in perfonnNeeds experienced
ruoštose vaišėse dalyvavo dau
FRANK Z A P O L I S
Mūsų dailiojo žodžio puoselė
and
cabs.
Plaster.
Ideal
location..
ing
a variety of tooling jobs ingiau kaip 50 asmenų. Onutė ir tojo aktoriaus Henriko Kačins
Telef. GA 4-8654
:iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
$115,000. TeL 422-1430.
volving
8mall parts, we have the
Juozas Peleckiai parodė nepa k o ir aktyvios Sofijos Kačins
3208 V2 W. 95th Street
2 namai ant 1 sklype. Vienas naopportunity you are looking for.
prastą vaišingumą ir pasiruoši kienės pastovus apsigyvenimas
lfeat and Clean
We offer a competitive wage,
8 - F L A T
BRICK
« « - 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb
mą šiai šventei.
Sunny Hills vietovėje, tikimės,
above
average fringe benefits (in! Brighton Parke.
Tel. — 861-7777
VEITINIŲ KORTELIŲ
Ideal investment — Two 4's & 6 3's.
: pagyvins mūsų kultūrinį gyve
cluding
dental plan, 11 paid holi.
Sekančią dieną, sekmadienį.
Mūrinis 6 kamb. bangais*, GarąGross income over $16,000.00.
days
&
overtime) & the opport'y
REIKALU
1 1 v a i ryto minėti kunigai kon- nimą.
Full basement. Near 65 & California. tas. Marąuette Parke.
to
demonstrate
your competence.
Mes džiaugiamės, kad prof. Vizitinių kortelių naudojimai yra A-1587.
HELP HAJVTED
VYBA1
celebravo šv. Mišias Peleckių ir'
For more information call 262-7700
ŠIMAITIS REALTY
j ų draugų intencija. Šv. Mišių Emilija Putvytė po pasiseku gražu* paprotya. Biznieriai jas pla
VVOLSKI B1EALTY Oo.
ORDER
PICKING,
PACKAOLNG
Insurance
—
Income
Tas
čiai
naudoja.
Bet
tinka
ir
visų
luo
metu solo giedojo Julia čepu- sios operacijos jau vaikšto ir
C P. CLARE t OOMPANY
TeL 586-0340
aad shippkng
Notary Republic
mų atstovams turėti grasias vizi
kienė.
Kun. Juozas Vaišnys greit sugrįš į namus. Ji yra tinei korteles.
3101 W.Pratt Avenue
2951 W. 63rdSt., 436-7878 Esrper'ce helpful but aot necessary.
pasakė labai
gražų ir tikrai Sunny Hills apylinkės L. B. pir
PROGOS
—
OPPORTUNITIES
Mušt
Speak
And
Wrtte
Engiish.
Kreipkitės j "Draugo" adminis
Chicago, 111. 60645
nritaikytą pamokslą besikurian- mininkė. Daug galima prirašyti
839-1784 arba 839-5568
traciją visais panašiais reikalais.
Being
able
to
drive
a
real
prus.
apie
šios
jaunos
liet.
kolonijos
iai liet. kolonijai.
Sekmadieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiimimimiiiiiiiuiuiiiiimimiiiiiiiiii!
Būsite patenkinti mūsų patarnaviMarąuette Parite parduodamas
Good wages and fringe benefits.
i o vakare visi svečiai ir vie kūrimąsi, tačiau pagrindinis ir j mu
BY OWNER — Lovely 4 bedroom JOHN O. BLTLER OOMPANY
_____
tiniai lietuviai šoko ir vaišinosi svarbiausias faktas, kad visi
NAMAS m TAVERNA
brick.
Formai dining rm. Full base- į 540 N. Lake Shore Dr., Chicngo, DL
didžiojo ežero "Gap Lake" pa naujakuriai jaučiasi laimingi ir; iMimmuiiiiimimiiiiiiiimiiiiiiimmiiiit
ment.
iy
Call Novak: 944-0001
Dėl
informacijos
skambint
2 car. gar. Central air. Plūs į
stengiasi naujai atvykstantiems
krantėje.
many extras. Vic 66 & Mozart. '
Neseniai pranešta, kad šių padėti, juos priglausti bei pa-, Spalvotos ir paprastos. Radijai,
776-4956
$48300. 478-5183
VYKAJ IB MOTEKY8
metų gale bus vedamos gatvės tarti visais jfikūrimo reikalais. į
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Kviečiame vykstant į Flori-j
Pardavimas ir Taisymas.
aplink visą maudymosi ežerą
5 kamb. 25 m. mūr. bung. prie 72
Reikia spaustuvei laužytojos National firm m Northbrook seeks
IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T ir Rkhmond. Daug priedų. Galima „
dą,
aplankyti Sunny Hills ir;
"Bout Lake" ir jau dabar lei
laužytojo paruosti IUIĮSSJ capable person with good work record
M I G L I N A S TV
susipažinti
su
mūsų
gamta
ir
tuoj
užimti.
Nebrangus.
925-6015.
^ ^ ^ for full time permanent position in
o
f
f
g
e
tuL
Tul{
mokėt,
džiama užsisakyti naujus na2346 YY. 89th St, teL 776-1486 IŠNUOM. Marąuette Parke nuo lap
lietuvių
kolonijos
kūrimosi
pro-į
"mus.
Pirmieji kitoje ežero pa
Mūrinis — Geras 6 kamb. namas. kalbą ir turėti patyrimo t a n e new Northbrook warehouse. Experi.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll kričio i d. modernus 5 kamb.(2 mieg.)
cesu.
Vyt.
Beleckas
j
krantėje užsisakė namus detbutas 2-me aukšte.
Suaugusiems. Kabinetinė virtuvė. Keramikos vonia. darbe. Skambinkite 585-9501.; ence with U.P.S. reąuired. Starting
salary $180.00 weekry plūs company
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiitiiuiiir Skambinti vakarais ar savaitgaly
Sausas rūsys. Centrinis vėsinimas.
Prašykite
reikalu
vedėjo.
benefits
including paid holidays,
Naujas garažas. Prie 69 ir Lawndale.
778-1515
NAMUS
vacatiOTK, hospitalization and excellent
BROKERIS P. 2UMBAKIS
PARDUODAME- PERKAME
WANTED: For small family wtth future potential.
Turime pirkėja su pinigais
no children, reliable couple to do
Telef
7786916
MISCELLANEOD8
Ffaone for appointment:
j
Gen'l
Housework aad Mainteoiaace.
Skambinkite
dar
šiandien
NAPERVELLE, ILUNOIS
laimėjo po 50 d o l , 7 po 25 dol.
j Also some driving. Separate living MR. SUUIVAU—291-1033
BALIS
REAL
ESTATE
Brocktan, Mass.
Grojo miesto orkestras, o nuo
Į ąuarters. References reąuired.
Savininkas
parduoda
4
miega
SIUNTINIAI I LIETUVĄ
581-4646
3 vai. po p. šokiams grojo Juo
mų
namą.
6
metų
senumo.
2^4
Phone — 847-4SS9 days, or
ATLAIDAI — VIENUOLYNO
HIIIIIIIIIIIIIUIIIIHIflUlllllllIUIlIlUlllllIlL
Ir kitus kraštus
mai. garažas. % akro sklypas.
zo Paseikos orkestras.
32S-1980 evenings.
METLNE gVENTfc
Seselių globojamų šv. Juoza- iiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiii NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. Geras susisiekimas. 30 min. nuo
Chicago, IU. 00632, teL 927-5980 Chicagos. Kaina $79,500. Skam
Rugsėjo 3 d Nukryžiuotojo p 0 n amų gyventojai susilaukė
DABAR PATS
bint po 6 v. vak. tel. 357-2049.
'Jėzaus seserų vienuoliško na daug
lankytojų.
Nuostabiai
Now offertnff permanent positlons
LAIKAS
' ln our coat a c c o u n t i n ^ dept. Our
mo koplyčioje Šiluvos Marijos greitai auga naujas senelių na
•lllllllllllllllllllllilililliiilliilliiliiintfiiii!
6
kamb.
atremontuotas
medinis.
GaSrowiiųr firni neėda traineea. wtth
Išvarysime jūsų centrinio apšildymo
garbei atlaidai buvo sujungti su mų priestatas. Šalia dabar gy
typing and flgure aptitude. t o
MILLING MACHIHE
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany. ,: good
M. A. Š I M K U S
krosnį ar "boilerį" DABAR. Išvengsite
learn cost analysls for major Natlovienuolyno metine švente.
venančių 36 gyventojų, nauja didelių išlaidų taisymams žiemos metu.
lst Shift
NOTARY PUBLIC
$27,500.00.
i nal Shtpping Asaoc. W e offer good
INCOME TAX SERVTCE
Šventės iškilmės prasidėjo 11 sis priestatas priglaus dar 64 Įrengiame naujas krosnis ir boilerius.
2-jų aukitų Georgian. 5 kamb. 37 'į startlng aalary St benefits to quaU: fied lndivlduals.
ORIU PRESS
Yra galimybė daryti pakeitimus j 4259 So. Map!ewood, teL 254-7450 p. sklypas. 70 ir Fa.rfieid. Numažinta
v a i procesija. Giedojo šv. Ka senelius ar paliegusius.
j
For
an
interview
call
—
Taip
pat
rlarornt
VERTIMAI
l s t 8fcift
kaina. $30,000.00.
zimiero liet. parapijos choras,
Svečiai aplankė ir kapines. gazinius — "gas conversion".
QTMTNt*' tskvutlmal
nlliioml
Taverna
Ir
4
kamb.
mūrinis.
Į
rytus
PRIEINAMOS
KAINOS.
Ms. Gully — 376-2700
vedamas komp. Juliaus Gaide Čia ilsisi kunigai; vienuolyno
PII.IETTBRS PRAŠYMAI Ir
BR0ACN k KEYSEAT
nuo California Ave ir 71-os g-v§s. Nu
kitokį*
lankai
lio,
š v . Mišias Marijos garbei įsteigėjas kun. M. Urbonavi
Skambint 735-6390 iiiimiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiHiiiiin žeminta kaina. $45,000.00.
2nd Shlft
atnašavo kun. Albertas Kon- čius, kapelionai — kun. J. iiiiiimiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi!
Mušt have minimum of 1 year
BUTŲ NUOMAVIMAS
tautas, koncelebravo kunigai: Švagždys, kun. Klimas, kun.
esper'ce. Necessary tooling desired.
Namų pirkimas — Pardavimas
Petras šakalys, Antanas Abra- Pr. Manelis. Nemaža eilė pilko
PACKAGE E X P R E S S AGEXCT
Complete benefit package in
Valdymas
MARMA
>ORElKIEN'£
finskas,
Vaclovas Martinkus. granito paminklų ženklina se
SERfiNAS perkrausto baldus ir
cluding Cost of living and Bonus.
Simanas
Saulėnas.
Antanas selių ir Šv. Juozapo gyventojų
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Draudimai — Income Taz
dimai ir pilna apdrauda.
I-nbal
pageidaujamos
geroa
ruiiea
Baltrašiūnas, Edvardas Sviokla, čia besiilsinčių kapus.
N o ta rialas — Vertimai
, Prekės. Maistas iš Europos sandelio.
We have full time position for P. C.
Paskalis ir
Jonas Prūsaitis.
Tel.
—
WA
5-8063
Nukryauotojo Jėzaus seserys, 12«08 w. TEL.
e» st.. V
chicago.
m.
«o*2t.
board
loading & soktering. Excellent
A 5-2787
Kun. Albertas Kbntautas pasa baigusios aukštąjį mokslą, įgiworking conditions. Benefits & salary.
1309 S. Cicero Ave.
kė turiningą pamokslą ir pra jusios specialybes, dirba parap.
iiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiuiniiiiuimii
Exper. preferred. But will train.
J.
B A C E V I Č I U S
Looking for reliable person with
*edė pasiaukojimą švč. Mergelei mokyklose, globoja senelius ir
Tol. 242-1070
6455 S. Kedzie Av. — 178-2233 secure future.
PUSMEČIUI
Marijai.
i atlieka kitus švietimo, auklėjiA * equ&l opportiinttr employer
Uoensed, botided, msured
$103.00 Chicagoje
labdaros darbus
Call
ELAINE
C0RBIN
P o i v . Mišių sugiedota "Mari,-! ™>.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
ir
vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
ja, Marija". Choras nepapras-'
Dabartinis N . Jėzaus motiniš29 I - 4 3 0 0
^77.00
plyteles.
Glass blocks.
Sinkos
U i gražiai sugiedojo "Teka nuo kojo namo ir šv. Juozapo senelių
3368 Commercial Avenue
C1c ero j e
vamzdžiai išvalomi elektra.
Ga
•mžių".
; kapelionas yra kun. Vacys širBiznieriams apsimoka skelbtis
(10/20/5 VM)
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
Northbrook, Illinois
Po iškilmių koplyčioje N. Jė-' ka. Vienuolynas turi daug stamPen^ninkams auto apdrauda
arba po 5 vai. vakaro.
Marąuette Parke 2-Jų aukitų mūr.
dienrmityje "Drange".
saus gražioje sodyboje vyko bių ir pasišventusių rėmėjų,
Amiius 62 iki 80 m.
3-jų
miegamų butai. Gazo Šiluma.
SERAPINAS
—
636-2960
metinė susitikimų, pasižmonėji- kurie vienuolyną visokeriopai
$45,500.
6455 So Kedzie Avenue
IIIIIHIIIimillllllHlllllUlIlIlIlUlUllUlIIIIII
H E L P W A N TE D _ P B M
mo ir pramogų šventė. Svečių remia
E. Ribokieoė
Marąuette Parke. 7-jų miegamų
I.
BACEVIČIUS
—
778-2233
privažiavo daugybė, paaugusie
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Garažas $47,000.
ji, vaikai, jaunimas ir pagyve
Vertas dėmesio. Marąuette Parke
nę atvežė N. Jėzaus seserims
T
A
I
S
O
naujesnis
2-jų aukitų mūras. Beauty
daug džiaugsmo ir patys džiau- i
SKALBIMO IR DMOYTNIMO
Shop ir A\/2 kamb. liuksusinis butas
Ali Shifts Available
gėsi
MAŠINAS Ir ŠALDYTUVUS
Į antrame aukite. Prie pat bažnyčios
Apdraustas
perkraustymas
Kreiptis j Hermaną Deckj
; $50.000.
Ketvirtam terminui
išrink
AND KITCHEN HELP
Tel.
585-6624
po
5
T.
rak.
{•airių
atstumų
Brlghton Parke. Trys mūr. namai.
ta vyriausiąja, vadovauja sesuo
For newly opened sUlled nnntag facUity In Northwest suburbs.
Kalbėti lietuviškai
i 2-jų aukitų po 2 butus — vienas iaAr.unciata Mažeikaitė arti šim
TeL 376-1882 arba 376-5996
j lia kito. 64,000.
to seselių šeimai, feių metų
LEE MAN0R NURSING HOME
nimiiiiiiimiiimiiinHiiimiiiiimiiHmm Puikus investavimas. 62-os ir Franiver,*e rengė, organizavo seselė
cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja
Phone — 027-9480
E L E K T R O S
Angelą. E a v o sumanumu ir
gazo Šiluma $75,000.
JVK.IilMAl
—
PATAISYMAI
Brlghton Parke. Taverna ir puikus
energija sėkmingai suko šventės
Turiu Ctaleacos mltsto Uidtma.
5 kamb. butas. Įrengtas rūsys. Ga
rengimo nemažą ratą.
Buvo
Dirbu Ir uimlMty Dirbu gTsital. t*KUIMŪS
IR
BALDUS
HELP
W A N T E D —
A L E ft P E N A L E
rantuoul Ir s%ilalnt»i.
ražas. $68.000
Ptassname Ir vaJkoojame
•kaniai prigaminta lietuviško
Brlghton Parke. Taverna ir 2 bu
4514 S. TsJman Ave. 927-3559
visu rfiilh) grindis.
maisto
Ištroškusiems netrūko
tai.
Mūro namas. Gerai einantis bi7
KLAUDIJUI PUMPUTIS
i. sTOBNYS — Tel. RE 7-5168
karšto ir šalto gėrimo. Svečiai
nis. $58.900.
pirko knygas, plokšteles, įvai
MEN ANO W 0 M E N
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiniiiiiii
iiimiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiititiiiiiiiniiiiiiii
riausius suvenyrus, bandė laimę,
{••iriu prnkJu pudrlnkimas n»$$.$• per hemr starting rate. Open 24 hoors. Mnst be able
iaidė bingo, o vaikams ir jauni
branguti H mūsų *and€lfc>to rotate shifts. Meais and oniforms furnished. 2 weeks vsmui pramogų buvo įvairiausių.
STATYBOS
DARBAI
OOSMOS PARCELS EXPRBSS
4243 W. 63rd Street
nation after 1 year.
Namų pataisymai — Priestatai. 2501 W. 69 S t , Chkmgo, IU. 60829
Dovanas laimėjo: 1.000 dol. —
Applications aocepted Nonday thru Friday 8 s-sa. to 4 p.m.
Nauja statyba
Audron* Budrytė — Titanija
Joe Julio. gyv. Brocktone, 250
Tel. — 767-0600
ma
Sulaitytė
—
EJena
ir
Edvardas
i
Apdraustas
ir
sąžiningas
darbas.
SIUNTINIAI
|
LIETUVA
dol — Alma Sebakis, MinersWNITE
CASTLE
Sulaitis - Lisandras scenoje Sha- j
PFTRAS GRIGALIŪNAS
Mes turime kompiuteri ir esame
Telef. _ 925-2737
ville Pa . 100 dol. — Pečiulis, kespear'o "Vasarvidžio nakties sap- j
TELEF.
9251518
10339 W. Grmd Ave.. FraklUi Pk.f III.
Vytautas Valantinas nariu M.L.S.. kai palengvina parda
Chelmaford, Mass. 5 Asmenys i oe", statomam Jaunimo teatro
vim
b

Sunny Hills, Ha,

West of Midway

,

PIRKĖJO LAIMEI

Medical Secretary

-

*

-

-

•

-

5759 We$t 63rd Place

Valdis Real Estate

TOOLMAKER

VVAITRESSES

t

Shipping and Receiving

TELEVIZIJOS

MOŠŲ KOLONIJOSE

! COST CLERKS

M O V I N G

MACHINISTS

Teradyne Central, Inc.

BRAD FOOTE GEAR

B E L L REALTY

PLU M BlNG

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

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

NURSES

AIDES-ORDERLIES

VALOME"'

JOB

CARPENTRY

lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll' MlllllllItlIlIlIHIlIlIlIltlllliUUIlIUIIIIIIIIII i

-

Budraitis Realty Co

*

" P'rkimą.

OP PO R T U N I T I E S

A. A. AIDO GAIDELIO
TRAGIŠKA MIRTIS AUSTRALIJOJ

DRAUGAS, šeštadienis. 1979 m. rugsėjo mto. 2 2 d.

daugybės draugų atlydėtą, lietu
pasotino paruoštu maistuVisų mylimas Aidai, išėjai iš vaičių užaugintomis rūtomis ta
Aido mirtis giliu liūdesiu ap paskutinė kelionė baigėsi 1979 gyvųjų tarpo, pabaigęs trumpą vo karstą užklotą. Tešviečia ve
gaubė tėvą komp. Julių Gaidelį m- rugpiūčio 5 d. tolimoje Aust- gy .enimo kelionę. Tave priglau- lioniui amžinoji šviesa.
E. RiboJcienė
JAV, Brocktone, žmoną Birutę, ralijoje.
i ė svetima Australijos žemė.
dukreles Dviją ir Jūrą, brolį
A i d o atsiskyrimo smūgį di
Garsą Australijoje, daug artimų džiame skausme neša žmona Bijų draugų Lietuvoje ir pasauly. rutė, dukrelės Dvi ja ir Jūra, bro j
Liūdna, kad mirtis iš gyvųjų lis Garsas, draugai Australijoj i
DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
tarpo taip netikėtai anksti iš ir neaprašomą didelį skausmą
skyrė pareigingą lietuvį, myli- pergyvena tėvas komp. Julius
mą sūnų, tėvą, vyrą, brolį. Pa-j Gaidelis su žmona Felicija. Tė-j|
liktas dar vienas lietuvių tautos vui skausmas tuc didesnis, kad
sūnus toli nuo tėvynės amžinai negalėjo mylin o jo sūnaus laidoJau suėjo dešimts metų, kai netikėta mirtis atskyrė iš mūsų
ilsėtis. Aidas tebuvo tik 44 m. tuvėse dalyvauti.
tarpo mylimą vyrą ir tėvą. Lai gailestingas Dievas suteikia jam
Aido trumpas gyvenimas šeiS u komp. J. Gaideliu liūdi jo!
amžiną ramybę.
mai, artimiesiems ir draugams vedamas Šv. Kazimiero parapi-1
Mes jo netekome 19® m. Nors laikas ir prabėgo, bet mes jo nie
paliko daug atmintinų, sektinų' jos Brocktone choras, vyrų seks i
kuomet neužmirštam. Už jo sielą bus atnašaujamos šv. Mišios rug
pavyzdžių. Buvo dinamiškas, j t e t a s ir visi lietuviai. Choras,
sėjo mėn. 29 d. Sv. Mykolo bažnyčioje, IndianapoJyje, Indiana. Pra
ryžtingas. Siekė dvasinių, kultu- būdamas vasaros atostogose, iš-1 j
šom visų pasimelsti už jo sielą.
rinių ir žmogiškų aukštybių. Ta-; girdęs apie savo vadovo sūr.aus
Nuliūdę yra likę: 2moaa, dukros, sūnus ir anūkai.
po lakūnu, sklandytoju, buvo g e . tragišką iš gyvųjų išsiskyrimą,
ras sportininkas, geras tėvas i r . nutraukė atostogas, užprašė Šv. j
vyras, m ė g o knygą, lietuvišką Kazimiero bažnyčioje už mirusį i
dainą, mylėjo tėvynę Lietuvą, sūnų Aidą Mišias rugpiūčio 19
kurią paliko būdamas mažas, tu d. Mišių metu choras gražiai gie j
do jo. Kleb. kun. P. šakalys pasą- j
rėjo daug draugų.
Aidas Gaidelis žuvo mašinų kė turiningą paguodžiantį pa- į
susidūrime. Į avarijos vietą at mokslą. Po gedulingų pamaldų
skubėjo katalikų kunigas, sutei kunigai, choras ir lietuviai, susi. į
kė paskutinius sakramentus. rinkę į parap. salę, pareiškė
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Greitosios pagalbos mašina veža komp. J. Gaideliui užuojautą.
mas į ligoninę, Aidas mirė. J o Choras, lyg po laidotuvių, visus
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

A. f A.
JURGIS TEKORIUS

Rugp. 14 d. Chlcagos Bethania kapinėse palaidotas a. a. kun. dr. Martynas Kavolis. Iš kairės kunigai: Kostas Bur
bulis, Ansas Trakis ir Eugenijus Gerulis, graborius Kosary, velionies sūnus dr. Vytautas Kavolis, jo žmona ir
sūnus Kęstutis, velionies seserys: Marytė LengviRienė, Berta Basteikienė ir Lina Kandis. Nuotr. V. A. Račkausko

•

viškės parapijos klebonas, arti
mas velionio draugas, kun. Anem J /-i.11 t
r- n-n • ! s a s Trakis. Taip pat dalyvavo
Šių metų rugp. 10 d. Chica- rap.jos klebonu
Colhnsvi leje, b e i k a l b ė i o superintendantas kun.
goję, kraujui smegenyse issihe- IUinojaus v a l s t i j o j e K u r t laiką P o v i l a s D i i
k u n . j o n a s Juozujus, mirė buvęs nepriklausomos; buvo kunigu amerikiečių liutero
hį%
kun
A! -mantas
2ilins.
Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo; nų parapijoje Oucagoja Vėliau L
GJed
s choras
fc
prokuroro
padėjėjas, Lietuvos
Lietuvos profesoriavo kolegijoje, Wiscon- j d u e t a s A t s i s v e i k i n i m o ž o d į t e i s i .
Evangl. Liuteronų konsistorijos sme. Isejęs i pensiją pradėjo ra- n i n k ų y a r d u ^
^ |rdas Bud.(
prokuroras, Lietuvos kariuome syti Lietuvos ev liuteronų baz- recka% ^
teisininkų d.jos C h i j
nės savanoris, LST korp! Neo nycios istoriją ir kuri laiką buvo c a
pirrnininkaS) n e 0
sk
iaus
Lithuania filisteris, kovotojas dėl Tėviškes parapijos pirmasis t a - j l i t u a n u
_ M e č v $ Valiukėnas,
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
lietuvių kalbos Lietuvos liute- rybos pirmininkas Cmcagoje.
«Neoiituanai st0vėįo garbės sar.
"ronų bažnyčioje, kun. dr. MarBe tiesioginių pareigų vyriau gyboje.
.. tynas Kavolis.
šiame tribunole, velionis Marty-| Sekančią dieną po pamaldų ir
Jis gimė 1897 m. lapkričio 14 nas 1925 — 36 metų laikotarpy- pamokslų pasakytų gen. superd. Gargžduose, Kretingos apskr., je buvo Lietuvos Ev. Liuteronų intendanto kun. Stasio Neima-!
Jau sueina vieneri metai, kai Viešpats Visagalis Dievas pasi
konsistorijos prokuroras. 1930 — no ir Tėviškės parapijos klebono'
Anso Kavolio, vietos kantoriaus,
šaukė
iš mūsų šeimos į savo amžiną prieglobstį mūs mylimą žmo
40 metais Liet. kooperacijos ban- k u n . Anso Trakio a. a. Martyno j
mokytojo, muziko šeimoje. Moti
ną, motiną ir močiutę, žemišką kelionę pabaigusią toli nuo savo tė
ko ir Kauno miesto tarybos na- kūnas buvo nulydėtas į Chica-i.
vynės Lietuvos. Liko neišdildoma tuštuma mūsų širdyse, iki mums
..na Ana Pipiraitė, buvo kilusi iš
rys. Daugelį metų buvo Pažan- gos Bethanijos kapines. Čia visi
ateis laikas atsiskirti su šiuo pasauliu. Už jos sielą šv. Mišios bus
Kretingos. A. a. Martynas tu
gos bendrovės ir Vilties spaustu- kunigai atsisveikino su velioniu
atnašaujamos rugsėjo mėn. 28 d., 7:30 vai. ryto Svč. Mergelės Ma
rėjo du broliu ir tris seseris. Abu
vės valdybų narys. Lietuvos ban trumpu žodžiu ir, sugiedojus Lie
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Parke ir rugsėjo
broliai žuvo antrame pasauli
mėn. 24, 28 d. 8 vai. ryto ir rugsėjo mėn. 30 d. 8:30 vai. ryto T. Jė
ko revizijos komisijos narys. 1935 tuvos himną, kūnas buvo nuleisniame kare. Seserys dabar gyve
zuitų koplyčioje
metais buvo pakviestas V y t D. t as į kapą. Grabnešiai buvo kuna JAV.
Po šv. Mišių vyksime į Sv. Kazimiero kapines, kur 10 vaL bus
universitete, evangelikų teologi- n igai: Algimantas Žilinskas ir
pašventintas
paminklas.
Da* būdamas vaikas a. a. Mar
. . jos fakultete, priv. docentu baž- Eugenijus Gerulis, bažnyčios tatynas grojo yargoria* ir j a d ę j o | n y t m e i t e isei, o 1940 metais aukš rybos pirmininkai: Jonas Gaiinai T
Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus prisi
tėvui versti iš vokiečių kalbos į1
minti Mariją ir pasimelsti už jos sielą.
tųjų administracinių kursų lek t is ir Petras Kleinaitis bei neolilietuvių religines
giesmes ir! t o d u m i b a u d ž i a m a j a i t e i s e i dės- t u a n a i filisteriai: Juozas Grauži
Nuliūdę: vyras Stasys, duktė, sūnūs, marčios, žentas, anūkai.
maldas. Reikia pastebėti, kad fxrti
. . ,.
J
.
n
Broliai:
Pranas ir Vincas Amerikoje. Seserys: Ona, Agota ir brolis
r
.,,
,.
.
'tyti.
i nis ir Vvtautas Račkauskas,
Petras ir kiti giminės Lietuvoje.
prieš nepriklausomybes atgavi-,
mą Lietuvos liuteronų bažny-l Nuo 1919 metų priklausė LieĮ Po laidotuvių visi buvo a. a.
čioje vyravo vokiečių kalba, pa- tuvos šaulių s-gai, o nuo 1922 Martyno seserų pakviesti pusrynašiai, kaip katalikų bažnyčioje metų LST korp! N e o Lithuania čių į Gold Coast valgyklą, kur
lenkų kalba.
\'lT buvo J o s garbės teismo bei na- Marytė Lengvinienė padėkoio da
:mų statymo komisijos narys. Pri lyviams ir iškėlė dr. Stanaičio
1915 metais velionis Martynas k l a u s ė L i e t u v i ų tautininkų ir pastangas pratęsti broli) gyvybę.
baigė Tauragės mokytojų semi- L i e t u v o s vakarų sąjungoms. Bu-, Lietuviai teisininką' ir neolinariją. 1918 m. aukštuosius mo- v o p 0 i i t i n į ų j r socialinių moks- tuanai liūdi netekę vieno iš iški
kytojų kursus Yluvoje. Tais pat l u i n s t i t u t o n a r y s .
, liausiu jų narių ir reiškia gimetais savanoriu dalyvavo kovo- ;
liausią užuojautą a. a. Martyno
se prieš bermontininkus, o 1919' Politiniais, teisiniais ir kultu- s - n u j d r Vytautui
s u ^m*,
duk
Mirė rugpiūčio 25 d., 1979 m. Rugpiūčio 29 d. buvo palydėta iš
m. prieš bolševikus. 1921 m. rimais klausimais rašinėjo i ne- r a i
seserims Marijai
šv. Antano bažnyčios ir palaidota Sv. Kazimiero kapinėse.
tolljri
Dėkojame kun. klebonui J. Stankevičiui už maldas koplyčioje
įstojo i Aukštuosius kursus Kau- priklausomos Lietuvos, o vėliau i k
iniene.
LinaJ
Kandis
if
ir
kun.
A. Valančiui už koplyčioje sukalbėtą rožančių, šv. Mišias
ne, kurie vėliau virto Vytauto D. išeivijos lietuvių spaudą. 1933 B e r t a į B a s t e i k i e n e i W k i t i e m s j o
bažnyčioje ir palydėjimą i kapines.
universiteto teisių fakultetu, a.a. metais poruose Lietuvos teis- a r t i m i e s i e m s i r m e l d ž i a A u k š .
Dėkojame solistei Danutei Stankaitytei už giesmes bažnyčioje
Martynas baigė 1925 metais. Jau mams ^Baudžiamojo Voc**^
jo sielai bei
čiausią}į
mal0nių
ir muzikui Skriduliui už palydą vargonais.
ramaus poilsio svečioje Amerikos
Dėkojame grabnešiams J. Kubiliui, J. Gvildžiui, E. Lapui, A.
zemeje.
jo dirbti teisingumo ministerijo- mentarus.
Markeliui, S. Vaičiui ir J. Užupiui už nuoširdų patarnavimą. Dė
je. Gavęs teisininko diplomą bu-: g u v o <ju k a r t u v e ( jęs. R pirVyt. A. Račlcauskas
kui prof. Vitkui ir Dr. J. Briedžiui už giesmes kapinėse.
vo skiriamas svarbesnių bylų m ų j ų v e d y b ų susilaukė sūnaus
Dėkojame aukojusiems IU. Liet. Gyd. ir Dantų Gyd. Pagelbinio
tardytoju, apygardos teismo pro- Vytauto, kuris dabar, kaip moks
Moterų Vieneto Stipendijų Fondui, Lietuvos Dukterims, Kristijono
kuroro padėjėju ir 1927 metais \ų daktaras, profesoriauja Penn— Juodos rankos pasaulį peDonelaičio Lituanistinei Mokyklai, aukojusiems už šv. Mišias, už
aukas šeimos nuožiūrai. Lietuvių Fondui ir už gėles.
vyriausio tribunolo prokuroro pa sy lvanijoje ir vedęs lietuvaitę au- j ni.
Liet. patarlė
dėjėjrj. Prie vyr. tribunolo buvo g i n a įu s u n u T§ a n t r ų vedybų
Dėkojame visiems, lankiusiems mirusiąją koplyčioje, dalyva
tik du prokuroro padėjėjai. Kitas paliko dukterį Andreją.
vusiems pamaldose bažnyčioje ir taip skaitlingai palydėjusiems į
KUMMA6E
SALE
vyr. t. prok. padėjėjas buvo Vyt.
kapines.
"D. universiteto kriminalistikos
KDGFJmOOK COMMIMTY
Dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojautą laikraštyje,
Rugpiūčio 13 d. a. a. Martyno
UtiUKOH
profesorius Karolis Zaikauskas.
laiškais
ir žodžiu.
kūnas buvo perkeltas iŠ Kosary
•736 X. I,OLETA AVENUE
Chieago, ni. (1 mile northwrst
Taip pat dėkui Butkaus-Vasaičio laidojimo įstaigai už rūpestin
Vyriausiame tribunole velio- laidotuvių koplyčios į ev. liutero
of CaktoeU and Devon)
gą
patarnavimą.
Tėviškės bažnyčią, Chieago
nis Martynas prižiūrėjo Klaipė-. jnų
e čia budėtuvėms vadovavo Tė i wed.',' sept. 26 — 7 p'j* to 9 P'.M".
Nuliūdę- Vyras, dukterys, brolis, pusseserė, žentai ir anūkės.
3dos krašto prokuratūros teismini į
•
....••••.
jdarbą, kas jam sudarė vėliau
daug nemalonumų, kai jis persi
GERA PROGA PAPILDYTI SAVO BIBLIOTEKAS
dengęs ūkininko drabužiais, ties
Kretinga, slaptai pabėgo nuo bol
LITUANISTIKOS INSTITUTO LEIDINIAIS
ieviku į nacių Vokietiją.
^ ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS. Algirdas Gustaitis. Pasakojimai $2.00
T Vokietijoje karo metu jis turė LTTUANISTTKOS DARBAI. I t. Red. Jonas Balys, 228 p.
jo kas savaitę registruotis polici
1966 metai
|3.00
joje ir negalėjo laisvai keliauti LITUANISTIKOS DARBAI. II t. Red. Jonas Balys. 186 p.
i i vienos vietos į kitą. Tada jis
1969 metai.
$2.50
pradėjo ruoštis teisių daktaratui LITUANISTIKOS DARBAI, m t. Red. Vincas Maciūnas.
307 puslapiai. 1973 metai. • •
$10.00
«erlyno universitete ir tęsė ligi
LITUANISTIKOS DARBAI. IV t. Red. Vincas Maciūnas.
1949 metų Tuebingeno univer
328 puslapiai. 1979 metai
$10.00
sitete, kur 1948 m. apgynęs diser ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTEBJUS VALANČIUS.
taciją gavo teisių daktaro laipsRed. kun. Antanas Alekna. 300 pusi. 1976 m.
. . . $5.01
I.IETUVTU IŠEIVIJOS SPAUDOS BIBLIOGRAFIJA.
irii.
' Red. Jonas Dainauskas ir Tomas Remeikis. 300 pusi
$7.00
*^
j; Atvykęs j Amerikos žemyną LITUANISTIKOS mSTTTUTO 1971 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI.
tir
velionis Martynas 1953 metais
Red. dr. Tomaa Remeilria. 280 pusi ..
$5.00
Kanadoje išlaikė liut. sinodo te LITUANISTIKOS INSTITUTO 1973 M. SUVA2IAVTMO DARBAI.
Koodsi Ir Jena* Gtrijetaa įdainavo 27 populiariąsias
Red. dr. Rimvydas Šilbajoris. 262 pusi
$5.00 , harmonizuotas liaudies dainas su penkių (vairių instrumentų palyda.
ologinius egzaminus ir tų pat
Išleido dr. Jokūbas Srukas. Lietuvos atsiminimų radijo programos
inetų lapkričio mėnesj
buvo LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 M. SUVAŽIAVIMO DARBAI.
Red. dr. Benediktas Mačiuika. 192 pusi
$5.00 j vedėjas, gyv. Mountainside. N. J.
įšventintas liuteronų
kunigu. LITUANISTIKOS INSTITUTO 1977 M. SUVAŽIAVIMO
Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja 114.95. 111. gyv.
Buvo paskirtas Toronto lietuviu
DARBAI. Red. Janina K. Rėklaitis
$10.00 I prideda 70 c. valstijos mokesčio.
liuteronų bažnyčios pastoriumi.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4S4f W. Ort Street, Chica**. m.
Užsakymas slysti:
Atvykęs i JAV velionis Marty
IIL tM2»
DRAUGAS, 4645 West <Srd Sfcr,
nas buvo išrinktas seniausios lie
tuvių ev. liuteronų Jeruzalės pa

A. a. kun. dr. Martynas Kavolis

A. f A.

•+».

MARIJA ABRAMAVIM (Mozūraitytė)

EUDEIKIS

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
4605-07 South H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

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

P A D

A . f A,
STANISLOVA PALTAROKBENĖ

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS
MAROUETTE FUNERAL HOME
T R ^ MODERNIŠKOS KOTI VClOS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i e a g o
1410 S o . 50th Av.. C i c e r o
Tel. €76-2343
AIKŠIF. AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
PHILLIPS • LABANAUSKAS
3307 SO. 11T L %NICA AVE.

Tel. Y Vrds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV 23rd PI ACF
2424 VV t * A S T R F F T
11029 S o u t h n e M H i g i m a y , Palos Hills. III.

T e l . Vlrsąinia 7-«*72
T e l . RFpuhlic "-1213
T e l . «74-4410

PETRAS BIELIŪNAS
•Mt SO. C Al IFORM A \ \ \

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
>3M SO I III ANKA A\ \

KUR TAS ŠALTINĖLIS

Tel. VArds 7-1130-3*

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S O

HMSIinSIRUl

Tel. YArds 7-I«J|1

VASAITIS - BUTKUS
I44<> S<> «<»t|, \ v , . ( K A R O . M.l

T e l OI vmpii 2-1003

X Žilvitis pradeda tautinių
IllinoU unhreifiteto Circl*:
šokių repeticijas trečiadieni,
Campus lietuviams
rugsėjo 26 d., 8 v. v. Jaunimo
X ••Draugo" jubiliejinis ban
studentams
centre.
Į repeticijas šokėjai
ketas, siinint jo 70 metų gy
Nora registracija jau baigėsi'
prašomi rinktis punktualiai Žil
vavimo sukaktį, įvyksta šian
rugsėjo
12 ir 13 dienomis, dar
vitis turės ir veteranų grupę.
dien Jaunimo centre 7 vai. vak.
galima iki rugsėjo 28 d. keisti
Suinteresuoti prašomi skambin
Rengimo komitetas praneša,
savo programas. Labai svarbu,
ti Vandai Stankienei, teL 425:
kad pavienių bilietų dar bus
kad dar bent 3 studentai įsire
7160.
galima gauti prie įėjimo. Į ban
gistruotų į lietuvių literatūros
x Solistė Margarita Momkieketą atvyksta svečių ir iš tolikursą — Lith. 221 call No.
x Jungtinis lietuvių choras i mesnių lietuvių kolonijų. Pro- nė, akompanuojant muzikui Al
48927, kuris dėstomas antradie
giedos Grant Parke, sutinkant \ gamoje bus sol. Vanda Stan- vydui Vasaičiui, atliks keletą
niais, ketvirtadieniais ir penk
Šv. Tėvą Joną Paulių U. Visi kienė, šokiams gros A. Stelmo dainų lietuvių spaudos atgavimo
tadieniais nuo 11-12 v a i Lith.
75 m. sukakties minėjime, Chiko orkestras.
101 call No. 48911 irgi turėtų
kviestieji į šį jungtinį chorą
cagoje, rugsėjo 30 d.
x
"Folklife
Center
News",
turėti daugiau studentų. Jis
įsijungti prašomi pirmai repe
X Akademinio skautų sajūdėstomas antradieniais, trečia
ticijai susirinkti rugsėjo 26 d., Kongreso bibliotekos leidžia-1 ^ C h i c a g o s tįkyri&yi& m e t inė
dieniais,
ketvirtadieniais ir
trečiadienį, 8 vai. vak. Švč. M. Imam biuleteny, liepos mėnesio j Į^TįS»
J a u n i s "centre
Lith. 104 call No. 26702 dėsto
Marijos Gimimo par. salėje j numery yra įdėta EmUijos i r L ^ ^ tvarka- spalio 19,
mas pirmadieniais, antradie
Marąuette Parke. Įėjimas iš au-• Romo Sakadolskių vestuvių L k t a d i e n į 7 . 3 0 v v uždara
niais, trečiadieniais ir ketvirta
tomobilių pastatymo aikštės, j nuotrauka, kur jaunoji yra a p - i - fr p ' a k ė l i m a i ; g p a l i o 20,
Chorui diriguos A. Linas, var- į sirer.gusi tautiniais drabužiais. I § ^ 0 ^ 7 3 0 v v metinis
dieniais nuo 2-3 vai. p. p. šiuo
gonais gros A. Kaminskas. To--šio biuletenio redakcijos narių ; b a l h ] s
^ 21> sekmadienį 12
metu turi 14 įsiregistravusių
kiam dideliam įvykiui reikia iš: tarpe kaip tautosakos specialis- j y M i š i o s bendra kavutė ir kastudentų. Lith. 299 — indepenanksto tinkamai pasiruošti, t a d t ė yra įrašyta Elena Bradūnai-I
dent studies.
pų lankymas. Visus narius pra
visi kviečiami jau pirmojoj re tė ir kaip tautotyros tyrinėto-; šome dalyvauti.
Studentai, apsisprendę imti
Po dr. Antano Lipskio meno parodos atidarymo Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje rugsėjo 9 d. Iš kairės: St.
jas Peter T. Baris (gal taip pat
peticijoj dalyvauti.
Balzekas,
L.
Dargienė,
dr.
A.
Ruibienė,
dr.
A.
Lipskis,
St.
Semėnienė
ir
V.
Tumasonienė.
Nuotr.
V.
Noreikos
lietuvių
literatūros ar pradini
x Chicagos skaotai-ės nuo
x PLB valdybos posėdis lietuvis).
širdžiai pasveikino "Draugą",
kalbos kursą, prašomi tiesiog
jvyks rugsėjo 24 d., pirmadieni j x Balfo Chicagos apskrities j ^ ^ ^
^
^ ^ 70
kreiptis į Slavų kalbų depar
Jaunimo centre. Bus svarstomi i ir skyrių valdybų oficialus r u - 1 ^ sukakties proga ir šia protamentą administraciniam pa
PLB švietimo komisijos suda-jdens pmiginio vajaus atidary-|
.mė jospaudos ^ b u s
state, kambary 1230.
rymo. jos darbų ir sudėties | mas įvyks8 m. spaho 7 d., bet i a u k o m i s : A u i r o s V a r t U ) K e r .
VASARVIDŽIO NAKTIES
darbų kūnas nebepajėgia vai- dus pamatys, — ar būtų liū
klausimai, politinės komisijos, skyrių vaidybos aukas pradeda, n a v ė S i N e r i j o g u t u a n i c o s
^
kis, padėdamas atsilankusiems
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