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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
Žalioji (Vilkaviškio raj.). 1979
m. kovo 1 d. Žaliosios katalikų
parapijos seneliai pensininkai (pa
siuntė Religijų reikalų tarybos
įgaliotiniui Petrui Anilioniui pa
reiškimą, kuriame prašė leisti
per Velykas atvykti kaimyninės
parapijos kunigui ir privačiame
name atlaikyti Prisikėlimo pamal
das, nes tikroji bažnyčia pavers
ta malūnu. Pareiškimą pasirašė
77 seneliai. Nesulaukę atsakymo,
kovo 27 d. tikintieji ipasiuntė Vil
kaviškio rajono valdžiai antrą
prašymą —leisti per Velykas at
laikyti Prisikėlimo pamaldas Ža
liosios kapinėse prie Švč. M. Ma
rijos koplytėlės. Vietoje atsaky
mo buvo užrakinti kapinių var
tai.
Didvydžių parapijos klebonas
kun. Antanas Lukošaitis, pasi
naudodamas sovietinių
įstaty
mų leidimu kapinėse melstis,
Velykų rytą 7 vai. Žaliosios ka
pinėse atlaikė Prisikėlimo pamal
das, kuriose dalyvavo apylinkės
tikintieji.
Po Velykų Rumokų eksperi
mentinio ūkio partinės organiza
cijos sekretorius Vladas Žemaitis
tardė Vidmantą Kaminską, kiek
pamaldose dalyvavo žmonių, iš
kur buvo atvykęs dūdų .orkestras
ir kas fotografavo. Pasirodo, kad
tiek vietiniams, tiek rajono pa
reigūnams kapinėse laikomos pa
maldos kelia didelį nerimą.
Trisdešimt penki tikintieji po
Velykų pasiuntė rajono valdžiai

CHICAOO, B J J N O d S 60829

(912)

Nr. 232

KETVIRTADIENIS — THURSDAY, SPALIS — OCTOBER 4, 1979

LKB Kronika Nr. 38

(Ttrtnyi)

•

protestą, kuriame tarp kitko ra
šoma: "Didelį pasipiktinimą su
kėlė jūsų įsakymas užrakinti vi
sus kapinių vartus. Kokiu vardu
pavadinti šį elgesį, mes neranda
me žodžių".
1979 m. balandžio 18 d. Žaliosios kapinėse buvo laikomos ge
dulingos pamaldos už velionį J.
Bubnaitį. Klausučių
apylinkės
pirmininkas A. Gudynas uždrau
dė apylinkės tarnautojams su vai
nikais eiti į kapines ir reikalavo
vainikus palikti prie kapinių tvo
ros.
Slabadai (Vilkaviškio
raj.).
Slabadų koplyčios valytoja Zu
zana Dvylaitytė apsigyvento sukrypusioje lūšnoje, kurioje iki
mirties gyveno buvusi koplyčios
prižiūrėtoja Bušauskienė. Slaba
dų tikintieji pageidavo, kad Dvy
laitytė čia apsigyventų ir prižiū
rėtų koplyčią. Vietinė valdžia,
inspiruojama Vilkaviškio raj. VK
pavaduotojo Juozo Urbono, nelei
džia Dvylaitytei šią lūšną nusi
pirkti. Kai valytoja kreipėsi į Re
ligijų reikalų įgaliotinį P. Anilionį (1978. XII. 29), šis užklau
sė: "O gal galvoji įsteigti vaikų
mokyklą?" Taigi ikoplyčios valy
tojai Z. Dvylaitytei teks iš šios
lūšnos išsikraustyti- Sovietiniai
pareigūnai pramato grėsmę mark
sistinei ideologijai, 4** ši lūšna
bus parduota koplyčios prižiūrė
tojai.
(Bu* daugiau)

New Yorko Times rašo
apie vysk. Marcinkų
Dviejų popiežių kelionių tvarkytojas
New Yorkas. — pirmadienio
Vatikano kurijos žinovai pra"New York Times" įsidėjo Paul našavo, kad popiežiui Pauliui
Hofmann straipsnį, papuoštą mirus, vyskupas Marcinkus nu
fotografija, kuriame rašo apie eis j užmarštį, nes per šimtme
"Vyskupą su šaknimis Chieago- čius artimieji popiežiaus paly
je, kuris tvarko popiežiaus ke dos nariai, patronui mirus, iš
liones". Vyskupas Paulius Ka sisklaidydavo. Italų spauda spė
zimieras Marcinkus, 57 m. čika- liojo, kad atėjus naujam popie
gletis, 6 pėdų, 3 colių aukščio, žiui, vyskupas Marcinkus bus
visada pirmas nuvažiuoja į tas vienas pirmųjų, kurie neteks
vietas, kur važiuoja popiežius, savo pareigų, nes jis buvo ir
rašoma Hofmanno straipsnyje. Vatikano finansų tvarkytojas.
Vyskupas Marcinkus y r a Vati Dar 1969 m. popiežius Paulius,
kano "advance man". Jis apžiū pamatęs praktišką vyskupo atri vietas, kur popiežius kalbės, sinešimą į pasaulietiškus daly
apžiūri platformas, apylinkes ir kus, paskyrė jį prezidentu, kas
net prašo vietinių kunigų paro praktiškai y r a Vatikano ban
dyti zakristijas, kur popiežius kas, nors oficialiai agentūra va
apsirengs bažnytiniais rūbais.
dinama Religinių Reikalų in
Vyskupo titulas yra neoficia stitutu.
lus ir tik 15 metų senumo to
Toliau autorius svarsto, ko
kioje mašinerijoje, kur daugelis dėl vyskupas Marcinkus naujojo
įstaigų kilusios iš Viduramžių, popiežiaus buvo paliktas savo
rašo autorius. Vatikanui reikėjo buvusiose pareigose. Gal būt,
.pasaulį pažįstančio pareigūno, naujas lenkiškas popiežius susi
kuris būtų susipažinęs su tarp žavėjo Amerikos prelatu dėl to,
tautinėmis komunikacijomis, ži- kad vyskupas Marcinkus yra
• notų kaip spręsti įvairias kelio lietuvių kilmės, o Rytų Euro
nių problemas, kurios pirmiau poje ir Amerikos miestuose len
sia kilo su popiežium Paulium kai ir lietuviai y r a kaimynai.
VI-ju, kuris pirmas pradėjo Naujasis popiežius yra tiesus ir
naudoti savo apaštalavimo misi. gal jam patiko vyskupas Mar
Jose sprausminius
lėktuvus. cinkus, nes i r jis turi t ą patį
"Amerikietis vyskupas ne kartą bruožą.
patarnavo popiežiui kaip anglų
Autorius Paul Hofmann nu
kalbos vertėjas ir tapo popie rodo, kad vysk. Marcinkus lai
žiaus Pauliaus kelionių mena- komas Vatikane atsiskyrėliu,
džeris. Popiežiui atvykus i Ma- nemėgstančiu ceremonijų, net
nflą 19>70 metais, Bolivijos pa- stačiokišku. Jis esąs vienas iš
fttišes dailininkas puolė ij su nedaugelio Romos kunigų, ku
psfliu rankoje. Vyskupas Mar rie lošia golfą. Straipsnis bai
cinkus ir popiežiaus sekretorius giamas nurodymu, kad dviejų
prtlatas Pasąuale Macchi su popiežių "advance man" gimė
stabdė užpuoliką.
V y k i m a s Cicero, EI., kad jo motina ir da
Marcinkus liko popiežiaus Pau bar ten gyvena. Jo sesuo Ma
liaus intymiu draugu iki pat tilda Gaučhis pasakiusi, kad
popiežiaus mirties.
vyskupai sugrįžta namo per

— JAV atšaukė savo ambasa
dorių Čilėje George Landau.
Nuo 1978 m. birželio mėn. am
basadorius atšaukiamas jau tre
čią syki daugiausia dėl Čilės at
sisakymo išduoti 3 buvusius ka
rininkus, kaltinamus buv. Čilės
diplomato Latelier nužudymu
— Buvęs prezidentas Geraldas Ford pareiškė, esąs nusivy
lęs prezidento Carterio atsaky
mu į sovietų kovos brigados
įvedimą į Kubą.
— Irano vyriausybė priėmė
naujai paskirtą JAV ambasado
rių Bruce Laingen. Pavasarį
Iranas atsisakė įsileisti ambasa
dorių Walter Cutler, kuris turė
jo pakeisti buvusį prie šacho
ambasadorių WUliam Sulivan.
— Clevelando pirminiuose
miesto mero rinkimuose dalyva
vo penki kandidatai, tačiau trys
iškrito. Lapkričio 6 d. įvyks dar
vieni rinkimai, kuriuose liko du:
respublikonas Gearge Voinovich ir dabartinis meras Dennis
Kucinich, demokratas, tačiau
neremiamas demokratų vadovybės.
— Tailandijos vyriausybė ban
do suvaržyti Sovietų Sąjungos
Popiežius Jonas Paulius II Šiandien vakare atvyksta į Chicagą. Savo vizitą transporto lėktuvų perskridiAmerikoje jis užbaigs sekmadieni! Washingtone, kur prezidentas Carteris mus per savo teritoriją Įsteig
rengia svečiui iškilmingą priėmimą.
t a s specialus komitetas sekti
sovietų lėktuvų judėjimą. Sovie
tai padidino į Vietnamą skren
dančių lėktuvų skaičių. Tailandija bando išlaikyti neutralu
mą
Vietnamo - Kambodijos
konflikte ir sovietų - kinų susi
kirtimuose.
— Rodezijos - Zimbabvės pa
Kubos ginčas pakenkė ratifikavimui
triotinis frontas išėjo iš konsti
Maskva. — Sovietų "Tass" ži- į pasakė spaudai, kad senate Šiuo tucinės konferencijos, apkalti
nių agentūra, rašydama apie'metu tik 60 senatorių pasiryžę nęs Britanijos vyriausybę slap
prezidento Cafterio kalbą,pakar- Į balsuoti už SALT sutartį, kurios tai tariantis su Rodezijos dele
reikia gacija.
tojo jo raginimą skubiai ratifi ratifikavimui mažiausia
67
balsų.
kuoti SALT sutartį, tačiau kriti
Sen. John To\ver iš Texas pa
kavo jo nutarimą sustiprinti JAV
Graikija pasirašė
karinę žvalgybą, pasiųsti į Guan- sakė, kad šiuo metu sutartis ne
turi
jokios
vilties
būti
ratifikuota.
tanamo bazę daugiau karinių
sutartį su Maskva
jėgų. Prezidentas Carteris iškraijjo nuomone, demokratų vadai
pęs Sovietų Sąjungos — Kubos senate atidės sutarties klausimą
Maskva. — Graikija ir Sovietų
santykius, jis atradęs sovietų do iki ateinančių metų, gal net iki Sąjunga antradienį pasirašė eko
minavimą ir net grėsmę Ameri-1 balandžio mėnesio.
nominio
bendradarbiavimo ir
kai, nors nei Kuba, nei Sovietų | Sen. Alan Cranston iš Kalifor- technikos pasikeitimų
sutartį.
Sąjunga nedarančios nieko, kas'nijos pasakė, kad Amerikai rei- Graikijos premjeras Caramanlis
grasintų Amerikai. R prezidento ketų nustoti drebėti ir krūpčioti tarėsi su sovietų premjeru Kosygikalbos matosi, kad Amerika toliau kiekvieną sykį, kai "Sovietų Są- n u . Iš Maskvos Caramanlis vapasirengusi kištis į kitų tautų junga padaro ką nors, kas mums ? j u o s dar į Čekoslovakiją ir Venreikalus, jo nutarimas išplėsti ka nepatinka"
griją.
rinius manevrus Karibų jūroje
Graikijos pakrypimas į komu
rodo, kad toliau plečiama "karo
nistinių
valstybių pusę aiškina
Aukso kainos
laivų diplomatija", rašo "Tass".
mas nusivylimu, kad Amerika
Vakarų Vokietijos
kancleris
vėl skiria karinę ir ekonominę
labai nepastovios
Helmut Schmidt ir Prancūzijos
New Yorkas. — Aukso kai paramą Turkijai, nors ji puolė
prezidentas Valery Giscard d'Es" Kipro salą ir dalį jos laiko okutaing po dviejų dienų pasitari nos šią savaitę labai nepasto p a v u s l
'
mų paskelbė pareiškimą, kuria vios. Vakar aukso uncija n u - į
Izraeliui nepatiko
me tvirtinama, kad Kubos inci krito vėl iki 402 dol., nors pir
,
', ,
r. ! madieni buvo pakilusi iki 444
popiežiaus kalba
dentas
nėra pakankama,
svarbus, | d Q l
^
^ . ų „nenmotu.
kad
atidėtų
strateginės ginkluo
Popiežiaus
New Yorkas.
tės sutarties ratifikavimą. Sutartį mas" paremtas politiniais įvykiais.
Pirkliai
stebi,
ką
nutars
|
i
n
ė
s
e
Tautose
sukėk
a
l
b
a
J
u
n
g
t
reikia patvirtinti ir įgyvendinti,
to reikalauja ir V. Vokietijos ir Belgrade suvažiavę pasaulio | l ė nepasitenkinimą Izraelio dePrancūzijos saugumo interesai, j bankfaunkai, Tarptautinio Valiu-1 l e g a c i j o j e . J a i patiko t i k t a
sakoma pareiškime. Nuomonių tos fondo nariai. Daug p r i kalbos vieta, kur popiežius mi
skirtumai dėl kareivių Kuboje klausys nuo dolerio padėties. nėjo Auschwicą. Labai nepa
nepaliečia pasaulinio strateginio Valiutos vertės svvravimas bir- tiko popiežiaus siūlytas speciabalanso ir mes nemanome, kad žose atspindi pasaulio politinius i l u g J e r U 2 a l ė 8 miesto traktavi
dėl to reikėtų apleisti SALT su ir ekonominius rūpesčius
mas. specialios, tarptautinės
tarties patvirtinimą, sakoma V.
garantijos t a m miestui.
Ginčai Anglijos
Vokietijos ir Prancūzijos pareiš
Vienas Izraelio diplomatas
kime.
ironiškai kalbėjo korespeudendarbo partijoje
...
,
,tams: "Manote, kad popiežiaus
Senato respublikonai kritikuoja j „ . . .
prezidentą Carterį dėl jo nuvi-!. HngMona*.
- ; Anglijos dar-Į k a ] b a
^ ^ t u 0 § j f "del
f •• „ ,
liančio, nepakankamo atsiliepimo
^ ĮJOS suv
v
•įvyko
' J / T ' ' tus atkreipti dėmesį ar pradėti
į sovietų kareivių brigadą Ku- i. ," u . ^ " n c u ' \P
, **, u."^ i galvoti. Vienintelis atvejis, kar ka,r
u
fn
boję. Senatorius Howard Baker į'
"»
J * ? * ' * * A *?*}
"I da jie klausėsi, buvo diena, kai
i Paprasta, p a r t i j r y a d o v y b ė i r N i k i U o ^ i o v a s nusimovė

SĄJUNGININKAI PRAŠO
PATVIRTINTI SUTARTI

kiekvienas Kalėdas ir per saro Į n L t o T ^ ^ š r m k t T *i~-'
šventimų į kunigus metines. Ji tijos sąrašų, rankose. Kairysis
pasakiusi, kad jis atvykęs ne partijos sparnas suvažiavime'
mėgsta kalbėti apio savo darbą. jnešė rezoliuciją, kuri perduotų
rašo P«ul Hofmann "New York j didesnę galią partijos vykdomaTimes" laikrašty.
j a m komitetui i r 635 partijos

* * * * * " * <****>* s t a l a - ™*
jie pradėjo klausytis".
• .—•
skyriams. Partijos vadas, bu
vęs premjeras James Callaghan
pasisakė prieš tokias reformas.

Popiežiaus kalba
Jungtinėse Tautose
Ragino gerbti visas žmogaus teises
venimą, laisvę ir saugumą, teisė
į maistą, pastogę i r drabužius,
sveikatos priežiūrą, poilsį i r
pramogas, teisė į švietimą, kul
tūrą, kalbą, teisė laisvai mąsty
ti, sąžinės ir religijos teisės,
teisė išreikšti savo tikėjimą vie
nam a r bendruomenėje, viešai
ar privačiai, laisvė kurti šeimą
ir gauti sąlygas šeimyniniam
gyvenimui, teisė į nuosavybę i r
darbą. į pakankamas darbo są
lygas i r atlyginimą, teisė susi
rinkti, kurti draugijas, laisvė
keliauti, emigruoti, teisė pasi
rinkti tautybę ir gyvenamą
vietą, politinio dalyvavimo lais
vė, teisė pasirinkti politinę sis
temą.
Baigdamas kalbą popiežius
pareiškė viltį, kad visos tau
tos, net mažiausios, net ir tos,
kurios nesidžiaugia pilnu suve
renumu ir tos, iš kurių suvere
numas jėga buvo atimtas, susi
tiks pilnoje lygybėje su kitomis
Jungtinių Tautų
organizaci
joje.
Savo labai įtemptą darbotvar
kę New Yorke popiežius atliko
be priekaištų. Jis aplankė n e .
Nuotaikos prieš
turtingųjų meksikiečių ir juodu
JAV Panamoje
kų rajonus, pasakė ilgą kalbą
Jungtinėse Tautose i r vakare
Panama. — Panamos kanalo
buvo priimtas kelių šimtų zonos perdavimo ceremonijos
tūkstančių minios Yankee sta- neišvengė nemalonumų. Kalbant
dijone. Čia jis kalbėjo apie tur viceprezidentui Mondale, kai ku
tingą ir laisvą Ameriką, kuri dėl rie panamiečiai šaukė: J a n k i
savo turtingumo ir laisves turi eik namo! Keli vyrai demon
specialią atsakomybę. Pasaulio stratyviai suplėšė Amerikos
turtai, energija, žaliavos skirti vėliavą. Ceremonijose dalyva
ne vien turtingiesiems, bet visai vęs Meksikos prezidentas Poržmonijai. Jis ragino gyventi tillo kritikavo Ameriką, kuri
paprastai, dalintis turtais su laikanti Pietų Ameriką savo in
vargšais, kuriems j o širdyje teresų zona. Mes niekad nebu
esanti speciali vieta.
sime naujomis kolonijomis a r
Popiežiaus kalba Jungtinėse užsienio hegemonijų zona, kal
Tautose truko valandą laiko, ji bėjo prezidentas. Niekam ne
laikoma svarbiu pareiškimu, leisime ginti savo suverenumo,
ne tik dvasiniu, bet i r poutinhi tik mes patys jį ginsime, pasa
požiūriu. Kiekvienas jūsų. ger kė jis.
biamieji ponai ir ponios atsto
Sovietai atmetė
vaujate atskirai sistemai, politi
nei struktūrai, tačiau pirmiau
japonu protestą
sia jūs atstovaujate vyrams ir
Tokijo. — Antradienį sovietų
moterims, pasaulio žmonėms, ambasadorius Dimitry Polijanski,
kalbėjo popiežius. Jis pabrėžė pašauktas į Japonijos užsienio
pačių Jungtinių Tautų Chartos reikalų ministeriją, griežtai at
nuostatus, priminė žmogaus metė japonų protestą dėl ka
Teisių Universalinę Deklaraciją riuomenės jėgų stiprinimo japoir ragino
jų
„. laikytis, žmonijos nų salose, kurias rusai pasisavi0
pažanga, pabrėžė popiežius, ne- n o Tanonrjai oralaimėjus II-jį Papriklauso vien nuo pažangos saulinį karą. Ambasadorius pareišmoksle ar technikoje, bet turi Ke k«J Japonija šiurkščiai kišasi į
būti paremta žmogaus teisių sovietų vidaus reikalus. Sovietų
gerbimu. Priminęs popiežiaus Sąjunga galinti daryti ką nori sa
Pauliaus VI-jo žodžius Jungti vo teritorijoje.
nėse Tautose, kur jis ragino,
Japonų gynybos
ministras
kad niekad, niekad nebūtų dau Yamashita pareiškė kabineto po
giau karų, popiežius Jonas Pau sėdyje, kad keturiose salose solius II-sis pasisakė prieš vis ietai turi visą diviziją, apie 10.000
modernesnių, vis stipresnių gin kareivių, daug tankų, sunkiosios
klų gaminimą. Jis nurodė, kad artilerijos, puolimo helikopterių
kyla rizika, kad kur nors. kada ir priešlėktuvinės gynybos pabūk
nore, kas nors gali paleisti tą lų.
baisųjį visuotinio sunaikinimo
mechanizmą.
— Buvęs prez. Fordas sumo
Neminėdamas atskirų sistemų kėjo 300,000 dol. už žemės skly
ar valstybių, popiežius padarė pą Beaver Creek, Colorado, ne
išimtį Argentinai, Čilei, kurių toli Vail vietovės, kur Fordas
karo buvo išvengta, ir paminėjo turi kondominiumą. Jis mėgsta
Viduriniuosius Rytus, kur taika slidinėti Colorado kalnuose.
turi būti paremta visų teisių
pripažinimu. Jis paminėjo pa
KALENDORIUS
lestiniečių, Libano teises į tai
k ą pakartojo viltį, kad specia
Spalio 4 d.: Pranciškus Asyž.,
lus statutas, tarptautinės ga Aura, Mąstautas, Eivyde.
rantijos pagerbs specialią Jeru
Spalio 5 d.: Placidas, Kari tina,
zalės miesto padėtį, nes ten Palemonas, Gildą.
glūdi šventas palikimas trim
Spalio 6 d.: Brunonas, Fidelija,
didžiosioms religijoms-, judaiz Buivydas, Guoda.
mui, krikščionybei ir islamui.
Saulė teka 6:49, leidžiasi 6:29
Popiežius savo kalboje Jung
ORAS
tinėse Tautose priminė visas
Saulėta, vėsoka, temperatūra
žmogaus teisių dalis: teisė į gy- dieną 65 L, naktį 45 1.
Phifculelphia. — Vakar po
piežius Jonas Paulius II-sis at
vyko j Philadelphiją,, kur apie
40 nuoš. gyventojų y r a katali
kai: nemažos airių, italų, lenkų
kolonijos. Šiame mieste jis lan
kėsi 1969 ir 1976 metais, dar
būdamas kardinolu "VVojtyla.
Nuoširdūs draugiškumo ryšiai
jį riša su Philadelphijos arki
vyskupu, lenkų kilmės kardi
nolu John Krol. Jie abu kilę iš
tos pačios Lenkijos dalies. Jie
abu tapo kardinolais 1967 m.
birželio mėn. Kada kardinolas
Krol lankėsi Lenkijoje 1972 m.,
jis buvo kardinolo Wojtylos
svečias ir buvo pakviestas at
vykti į Lenkiją 1979 m. gegu
žės mėn., kada Lenkija šventė
gv. Stanislovo 900 metų mirties
sukaktį. Kardinolas Krol šven
tėje dalyvavo ir pakvietė tuomet
jau išrinktą popiežių Joną Pau
lių atvykti į Philadelphiją. Kar
dinolas Krol pasitiko popiežių
jau Bostone.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. spalio mėn. 4 d
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versitetu, kurio pavydi ir tėvy ir šaudymo vadovas, o GabVilniaus universiteto 400 me nės pavergėjas, dešimtimis me relė taikli šaudytoja.
Palto išlaidas mažinant, pakvit*rimai už gautas prenume
Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresu
tų sukaktis Detroite bus mjni- tų aplenktas.
ratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo adIšvykos vyr. šeimininkė Sta
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave.. Oucago, ŪL 606S2
ma kitą savaitgalį, spalio 13—
rtso,
gavus
i i jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
sė Vyčienė, jos padėjėja Grace
Alfonsas Nakas
14 dienomis.
Valiukėnienė. Darbu a r auka
DRAUGO prenumerata mokama i i anksto
66-TOJO SEIMO PABAIGA
"Draugo" red. Bronius Kvi JŪRŲ SAULIŲ "ŠVYTURIO" prisidėjo Stefanija Paulikienė.
metams 6 mėn. 3 min
KUOPOS IŠVYKA
klys, anksčiau atvykdamas, at
Angelė Bukšnienė, Stasė Vyčie
Oucago ir Cook apakr. $37.00 $19.00 $15.00
Vyčių seimas pasibaigė isk.il- davo gegužinę, šoko tautinius šo veš daugelį įdomių Vilniaus
"PILĖNUOSE"
13.00
18.00
Kitur J.A.V.
35.00
nė, Vanda Kimbirauskienė, Ur
mingu banketu viešbučio salėje j kius, mokėsi lietuvių kalbos, ra- un-tą liečiančių eksponatų.
__ Pa
15.00
19.00
Kanadoje
U.S.A.
37.«)
šulė Jakunskienė, Petras Bukš15.00
20.00
sekmadienį, bet prieš tai dar rei-j šė į "Vytį" ir dabar dalyvauja! rodą'*Dievo Apvaizdos kultūros
Jūrų saulių "švyturio" kuo 1 nys, Kostas Ramanauskas. Pi
Užsienyje
37
9.00
kėjo pasimelsti, padėkoti Dievui, j seime. 36-112 jaunųjų vyčių kuo- c e n t r e bug paruošta šeštadienį, pos išvyka - gegužinė, suruošSavaitinis
2- M 15.00
nigus tvarkė Vincas Rimkevikad tebelaiko mus ir mūsų orga- j pa Chicagoje suorganizavo apy- s pajį 0 13 į j ^ t ^ dieną ofi' ta rugsėjo 16 d. stovykloje "PL į č i u s D o v a n o r a s b a t u k u s par• Administracija dirba kas- -į • Redakcija straipsnius taiso sanizaciją, ir paprašyti tolimesnės j gardos Šv. Kazimiero šventę.
dien
nuo 8:30 iki 4:30, šešta- i. vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
cialaus atidarymo nebus. Paro lėnai buvo sėkminga ir gausi. • d a y i n ė j o ^ ^ B r a ž i ū n i e n ė fr
niu nesaugo. Juos gražina tik iš
Jo palaimos. Ir nusifotografuoti
Šiuo metu yra vienuolika jau dą apžiūrės Žiburio lituanisti Į išvyką buvo atvykęs ir joje,
dieniais
nuo 8:30 iki 12:00
J ė BdaoieDė
0
dovanų
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien
reikia, istorijai palikti įrodymą, nųjų vyčių kuopų. Jos yra šiuose nės m-los moksleiviai, o Br. dieną praleido buvęs kuopos
.Petras
paskirstym^
pravedė
skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30
—
4:00,
šeštadieniais
kaip skaitlingai dar buvo susi miestuose: South Bostone, Ne- Kviklys jiems suteiks paaiški pirm. Mykolas Vitkus su žmo- gyįgnyg
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
rinkę vyčiai į savo seimą 1979 vvarke, Westfielde, Chicagoje, nimų.
prašymą.
na, svečias i š Vokietijos And-; A J ^ * S u k y s išvardinęs išmetais.
Daytone, Amsterdame, ProviMinėjimas visuomenei įvyks riusLeonavičius, Marija ir B a - ; v y k o s d ^ b ^ t o j u s paminėjo,
Važiuojame į Marąuette Parką. dnece, Maspeth, VVashingtone, St. sekmadienį, spalio 14 d. Prasi lys Gražuliai iš Flinto, L6ST k a d ^ ^ ^ ^ ± .<pį l ė m i o e e"
Rugsėjo 23-čiosios patį vidų-1 Tokios graviūros patrauks praEisena pajudėjusi. Šokame iš Caroline ir Scrantone.
dės pamaldomis Dievo Apvaiz Garbės teismo pirmininkas teis. | i š v y k ą rengia S L A 352 k u o p a >
dienį
dideliu būriu susirinko- eivių akį. Beja, diena buvo ne
(Iš vicepirm. O. M. Kassel dos bažnyčioje 10:30 vai. ryte. Marijonas Snapštys i r daug j k u r i o j e m a n o m a atšvęsti ir Mymašinos ir vejamės, pro visus į
me j Holy Sepulchre kapines. rudeniška, o vidurvasariškai
pranešimo seimui). Organizacijų atstovai pamaldo Detroito bei jo apylinkių ir Ka- j Įjungs
priekį skubame, prie ketvirtojo
laipsnio gretų. Pasivejame ir įstose prašomi dalyvauti su vėlia nados svečių,
g ^ « g v y t u r i o " kuo- Dievo Apvaizdos parap. klebo šilta, saulėta i r vis dar žaliuo
Jūrų
112 KUOPOJE
jame. Ir mūsų pirm. Algirdas Bra
vomis.
Atvykusieji vaišinosi sesių; ^ v a l d y b a •i) r a U g U i» šven- nas kun. Viktoras Kriščiūnevi- se, aukštuose medžiuose čiul
zis atskuba, ir jis pavėlavęs kar
Seimą beruošdami buvome ap
Akademija kultūros centro šauUų pagamintu maistu, n e U ^ 7 0 meių jubiliejų, per ben- čius pašventino paminklinį ak bėjo paukšteliai.
Už valandžiukės susirinkome
menį o visi dalyviai sugiedojo
tu su savo gyvenimo drauge į ri leidę kuopos reikalus. Dabar tu didžiojoje salėje prasidės 12 v. vienas laimėjo dovaną.
; d r a d a r b j A . Gnnių įteikė 25 dol.
"Marija, Marija" pirmąjį pos į kultūros centro kavinę. Dabar
kiuotę įstoja.
rime vėl viską į vietą atstatyti. Paskaitą skaitys Br. Kviklys.
Stovykloje, pagal agr. Jurgio a u k ą
^ Grinius
mą.
Trumpai apžvelgdamas gė jau tik šeimos kviestieji, apie
Esame beveik priekyje eisenos. Kuopa įsijungia į parapijos veik- Meninės programos dalį atliks Baublio parengtą projektą, jau
devynios
dešimtys
žmonių.
Beveik. Už mūsų dar tik garbės lą, o parapija kiekvieną rudenį j iš "žiburio lit. m-los "studen- pradėtas statyti žuvusiems dėl PAMINfcTOS VL. SELENIO lių apsuptą akmenį, neįsidėmė
Prieš
vaišes
prabilo
LŽS
Detroi
jau
visų
įrašų,
bet
įsiminiau
MIRTIES
METINES
nariai ir centro valdyba, ir tada ruošia derliaus šventę. Joje 112 Į tai", mokytojo Prano Zarankos Lietuvos laisvės, toks pat kaip
to
skyriaus
v-bos
pirm.
Stasys
kompuose
iškaltą
stilizuotą
vy
jau daugybė vėliavų, ir unifor kuopa turi savo kioską. Ir savo 1 paruošti. Prieš akademiją ir po kad stovėjo Lietuvoje, Karo
Spaudos darbuotojas i r visuopo gimimo . mirties Garliauskas. Jautriai papasamuziejaus sodelyje, paminklas. menininkas Vladas Selenis mirė j dtį,a t oir,m i bene
muoti legionieriai. O atgal kai rudeninį balių reikia organizuoti jos — parodos apžiūrėjimas.
^
a Uetuvišk
jUost^
(Nukelta į 5 p a t ) .
^
Minėjimo rengėja — LB Det Jį stato Mykolas Abarius, tal 1978 m. rugsėjo 20 d. J o mir- '
atsisukame pažiūrėti, galo eilės Jis bus spalio 27, Vyčių salėje.
*
nesimato. Ilga, labai įspūdinga ei Bilietai jau siuntinėjami nariams. roito apyl. valdyba. Visi kul kininkaujant kuopos šauliams. ties metinės paminėtos 1979 m.
Tel. ofiso ir buto: OI ympic 2-41>9
Kuopos pirmininkas Alfas rugsėjo 22 ir 23 d. trejopu bū
sena. Žmonių minios gatvės pak Lapkričio mėnesį kuopa padės a- tūringi Detroito bei apylinkių
DR. K. 6. BALUKAS
pygardai
suruošti
vartotų
daiktų
Šukys
savo
padėkos
žodyje
pa
lietuviai, kurie tik spalio 14 d.
raščiuose žiūri nustebę. Kokia j
DR. P. KISIELIUS
du: pamaldomis, paminklo pa
Akušerija ir moterų ligos
įsipareigojimų, minėjo ir stovyklos geradarius - šventinimu ir gedulo pietumis.
graži organizacija Lietuvos vy išpardavimą. Taip pat kuopa neturės kitų
GVDYTOIAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
dalyvaus ir vyčių choro ruošia kviečiami dalyvauti. H spau aukotojus,
šaulys Petras Jo
1443
So.
50th
Ave., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Šv. Mišias už velionio sielą
moje rudens šventėje, kuri bus dos žinome, kad ši tautai dide čius j a u y r a įnešęs 1.600 dol. šv. Antano bažnyčioje rugsėjo Medical Building). Tel. LU 5-6446 Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai. vak. išikvcas
treč Sešt 12 iki 4 vai. popiet
spalio 19 d. Vyčių salėje.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
lę garbę teikianti sukaktis pla Žinoma aukotojų yra daugiau, 22 d. atnašavo klebonas kun.
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
Mūsų organizacija smarkiai čiai buvo paminėta pavergtoj tik Jočius pirmauja. Pasidžiau Alfonsas Babonas. Rugsėjo 23
Tel. REIiance 5-1811
augti pradėjo. Turime arti 3000 tėvynėj. Mmėjimų banga per gė ir nauju nariu Jonu Naujo d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje,
DR. WALTER J. KIRSTUK
DR. VL. BLA2YS
narių. Ir mūsų kuopa auga. I ją sirito per visą Europos konti kaičiu, kuris įsirašė į kuopą. pamaldas — sumą laikė kun.
Lietuvis gydytojas
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
įstojo trys naujos narės: Ona nentą ir daugelį šiaurės Ame Apgailestavo ir dėl savo dviejų prof. Paulius Rabikauskas, šio
3 9 2 5 VVest 5Pth S t r e e t
Marquette Medical Center
Jagielienė, Pranciška Shillis ir Al rikos lietuvių kolonijų. Detroi- narių, Gabrelės ir Juliaus Rin se pamaldose dalyvavo labai
Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt nuo 12-4
6132 So. Kedzie Avenue
vai. popiet ir 6-8 vai vak. Treč ir še-št,
dona Stankuvienė.
tiečiai minėsime vieni iš pasku- ktinų, kurie išvyksta nuolati- daug Vlado draugų ir gerbėjų.
Vai.: pirm , antr i r k e t v 6 iki 7:3Cv.v. šešt
uždaryta.
112 kuopa išsirinko ir nau
1 iki 3 vai Pagal susitarimą.
Ofiso telef. VVA 5-2670
ją valdybą: pirmininku — Alber ^llllfUIIHIimiIlIlIlIlIlIlIlllllllIlIlllHHIIIIIfMlllilIlIlIlIlIlIlIinBIHIlIlIlIlIHIltlfllIlIIIIIIIIIIliiiiiiilllItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIliniItS
DR. IRENA KURAS
Rezid.
tel. VVAlbrook 5-3048
tą Zakarką, vicepirm. - Pau
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
lių Binkį, finansų sekr. —Aliciją
KCDIKiy IR VAIKŲ LIGOS
Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , r e z . 3 8 8 - 2 2 3 3
SPECIALISTĖ
Cekanor, protokolų sekretore MEDICAL BUILDING
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Zofiją Nieminskį. susirašinėji
3200 W. 81st Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto .
mo sekretore — Elzbietą Bozec
2434 VVest 71st Street
ik: I vai popiet.
ir iždininke Moniką Kasper. IreviVai ; pirm . antr., ketv. ir penkt 1:00 - 5:00
Ofs. tel. 737-1 iti$, rez. 239-2919
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
zijos komisiją išrinkti Dol ores?
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9301
Vainauskaitė ir Albertas Ceka
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
nor. Tvarkdariu bus Liudas RoDR. J. MEŠKAUSKAS
Vyčių seimą užbaigiant, dvasios va
DR.
EDMUND
E.
CIARA
gers.
Mūsų
dvasios
vadas
kanau
G
Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S , , . v
das kun. Antanas Jurgelaitis sako pa
OPTOMETRISTAS
ninkas
Vaclovas
Zakarauskas
da
Specialybė vidaus ligos
moksią.
2709 VVest 51 st Street
2454 VVest 71 st S t r e e t
bar atostogauja. Jam grįžus, kvie
Tel. — GR 6-2400
RED
EMP0RER
GRUPES
(
7
1
m
o
s ir Campbell A v e . kampas)
įvaras 4 9 et.
sime ir toliau pasilikti kuopos
Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
čiai!
Vai.:
pirmad
.antrad.. ketv:rtad irprrktaidl
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai
įeinančius į bažnyčią prie di dvasios vadu. E. Pahdniskienė i FRESH MICHIGAN EGG PLAUT
3
iki
7
v.
p
p
Tik susitarus
**•"!
et.
svaras
džiųjų durų pasitinka klebonas CHORO RUDENS BALIUS
Telef. — 282-4422
O f i s . tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
1 PIPIRAI
Antanas Zakarauskas, liturgi
....
et.
svaras
DR. L DECKYS
Dr. ROMAS PETKUS
niais rūbais pasipuošęs, su jau- Spalio 19 d. Vyčių salėje, Chi
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
AKIU LIGOS - CHIRURGIŲ
4 svarai $ 1 . 0 0
nų patarnautojų palyda. Eina I cagoje, vyčių choras ruošia Ru- § BARTLETT or B0SC KRIAUŠES
Specialybe — Nervu ir
Ofisai:
pro jį vyčiai į priekį bažnyčios, i dens balių. Bus skanaus lietuvišKmocines ligos.
111
NO.
VVARASH AVE.
S
VARŠKE
Cottage
Cheese
12 unc. kartonas 6 9 et.
į jiems rezervuotus suolus sėda- ko maisto ir gėrimų, lietuviškų
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
4200 NO. CENTRAL AVE.
si, eina ir eina, o parapiečiai ir dainų gros orkestras. Visi lietu- | C0CA C0LA, TAB or SPRTTE
Valandos pagal susitarimą
6449 So. Pulaski Road
6 eans $1.29
čia kaklus ištempę rimtais veidais; via i laukiami. Pradžia 7 vai. vai DJOTION Y0GURT
kare.
E. P.
DR. FRANK PLECKAS
(Bus daugiau)
veizi.
kartonas 3 9 et.

DALYVAUKIME VILNIAUS
uMVEBsnuro MINĖJIME
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I APSĮPĮRKITED A B A R!

ORGANIZACIJOS

JAUNIEJI

SPALIO ŠVENTĖ

Spalio 27-tą Vyčių salėje Chi
Praeitų metų bėgyje jaunųjų
vyčių dėmesys daugiausia nu-1 cagoje, 112-ta kuopa ruošia Spa _
|
kreiptas buvo į Lietuvos Reikalų I io šventę. Bus puiki nuotaika ir |
komiteto vedamą darbą ir į arki- j įdomi programa.Rengėjai tikisi, i
vyskupo Jurgio Matulaičio šven-' kad salė bus pilna, kaip ir pernai,
tuoju paskelbimo bylą. Užsi- j Tenclingerio orkestras visus išju- Į
ėmė jie ir sportu, kultūrine veik-įdins, šeimininkės visus pavaišins, |
la, susirinkdavo padainuoti, ruoši
E- P.
kW>:2H'

DIAMOND HEAD
RESTORANAS

i
i
i

SHLAirSTAS

),:::_„;:.....
įįį
&
',
P
"l
$

Atdaras 7 dienas savaitėj* nuo 11 vai ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

|
i
i

3321 W. Columtaft Aveoue, Chicago, TJLunoU 00052
(Blokas į rytus nuo 79-to» ir Kedzie)
tEU -

M6>lf78

%
«

...„,. į
i

Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, vev
tuvėms. krikštynoms ar laidotuvių užkandžiam*.
Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster $7-05. Strip stoak $5.50. Butt steak S4.95.
Kugelis, dešros. įvairios žuvys, stoikai, viščiukai, antys
ir kitokie patiekalai

KRAKŪS agurkai (pickels) ar rūgsti kopūstai
««-«
MICHIGAN McINTOSH OBUOLIAI

Jaras $ 1 . 0 9
bulelis $6-95

RED DELICIOUS, G0LDEN DEUCIOUS. RED ROME
arĮ0WATHAN bnielis 7 . 9 5
KyKATESV SKYRIUS:
ECKRICH 0LD FASHI0NED L0AF

rrarai $1-89

ECKRICH 0LD FASHI0NED BAL0NEY

įvaras $1-69

SM0KED P0USH SAūSAGE

svaras $ 1 . 7 9

Pas mus rasite taipgi dideli pasirinkimą kitų pro
duktu, kuriu galėsite įsigyti prieinavnom kainom.
Atvykite prie pirmos progos ir susipažinkite.

%

SAV. ZITA IR RIČARDAS

Nuo trečiadienio Bd ieitad. Durnom demoBstraotoJas dura 1 0 e t
vertės kuponas tiž Y o g u r t * netto mokėsite tik 2 9 centas.

EGG STORE

%

DABA* T B ITUO ADBSSū

%

6190 Archer Avmue, Chicago

%

i

VALANDOS:

%
J*

iwommi>iim

Tel. 284-8704

9 v»L ryto Hcl 8 vml. va*. _ pirmadienio Ud penktadienio.
8:00 v»L ryto iki 6:00 vaL vakaro ieMadleBlala.
%M vai. ryto iki 4 : 0 0 vaL popiet •rkmndleniaia.
minMiiMmmi»Miwin

mimmiei

wiiniiiiiiiiiHMtMitt)iifiiimwiiwiwiiiiHi«iiwTinwiwmmiw

DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS !R CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOK<5A
VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street
Pirm . antr . ketv ir penkt nuo 12 iki 2 vai
ir nu.- 5 iki 8 vai. vak. šešt. nuo 1 iki 4 vai

(Kalba lietuviškai)
.i.
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
**
2 6 1 8 VV. 71st S t . - T e l . 7 3 7 - 5 1 4 9 ' !
Vai pagal susitarimą. Uždarvta treč •

DR. LEONAS SEIRUTIS ,
INKSTU, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGU A
2656 VV. 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-~ vak ' ' "
O f i s o t e l . 776-2880, r e z i d . 448-5545*

DR. J. J. SIMONAITIS

• Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

Tel. — GR 6-0617
6 9 5 8 S. T a l m a n Ave.

DR. A. JENKINS
CYDYTOJASJR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

O f i s o tel. Hf 4-2123. namu G I S-619S

1002 \ . VVestern Ave., Chicago
Tel. 480-4441

DR. K. A. JUČAS
O D O S LIGOS
CHIRURGIJA
7110 VV. 127 St., Palos Heights
Tel. 361-0730
Valandas p.igal susitarimą
Jstaigos ir b u t o tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROM MFDKIN'A
1407 So. 4«th Court, Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskvrus treč ir šešt

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
265<> VV. 59 St., Chicago - 476-2112

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 7Ist Street

y£į

Vai pirm antrad , ketv ir penktad 2-5 ir
t> ~
iš arik-h> susitarus

Ofs.

tel. 586-31t>6; namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA

:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS «
6745 VVest 63rd Street
O .•
Vai p.rm . antr , ketv. ir penkt «
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. ,
A p s i m o k a skelbtis dien D R A U G E , nes
lis plačiausiai s k a i t o m a s lietuvių d:en-

...
,", ,

. - J

•

r a i t i ) , gi skelbimu kainos yra visiems .','.

Vai pagal susitarimą Pirm., antr , treč., p r i e i n a m u s
ketv. 10 iki 6 vai 5e<tad 10 iki 1 vai

••"'"'

Iv. Tėvo vintai

1922 m., nors fos galva dar skai
tėsi Anglijos karalius. Pilnai iš Bri
tų bendruomenės Airija pasitrau
kė tik 1949 m. Anglija turėtų
.v.
ir š. Airiją grąžinti Airijos respub
...
Svetimos rankos išnaudoja airių patriotų silpnybes
likai, jei ji laisvę davė net sa
"fnz.
Cartcris kiek anks- kad gali būti mylimas,** sako mičisįu paaakytoj kalboj nusiskun- nėta
mokytoja
"New York Jau 10 metų kaip šiaurinėje
J. VAIČEUŪNAS
nos laisvės, bet pasauliui tie jos loms, turinčioms po keletą tūks
dė^j kad Kennedžių ir Kingo nu- Times" dienraščio skiltyse,
Airijoje vyksta kovos. Spauda ir
tikslai yra gerai žin/>mi, žino tančių gyventojų: Karibų jūroje
žijjdymai, Vietnamo kaTas, Wa*
TV sako, kad ten kovoja katali- jos anglai nenori grįžti j Angli- juos i r Airijos respublika. Mask esanti Granados sala su 88,000
t«įrgate skandalas, dolerio kritiMokytoja, dirbanti mėty me kai su protestantais. Toks pasą-i ją, jie gali būti Airijai lojalūs, ir vos valdovai nėra pasakę nė žo gyventojų. Ramiajame vandeny
nkas sukėlė krašte nepasitikėjimą tais su vaikais, mato jaunimo pa- •kymas yra neteisingas. Šiaurinė viskas ,bus tvarkoje. Betgi taip džio Anglijos vyriausybei dėl Ai ne esanti Nauru sala tik su
vjriausybe. Prezidentas pripaži- simetimą, mato, kad jam reikia Airija yra dalelė visos Airijos, bet nėra. Matome Š. Airijoje net ang- rijos laisvės, nors ir komunisti 6,500 gyventojų ir kitos.
no, kad dažnai ir vyriausybė bu- ko nors, į ką jis galėtu atsiremti, ta dalelė dabar yra Anglijos ži- likonu dvasiškiu, kurie keikia ne niai daliniai Š. Airijoje kovoja
Ar JAV padės Airijai
vb kalta dėl nepasitikėjimo ja. kad į jo sielą ateitų kas nors, nioje. Pilnai suprantama, kad Š tik katalikus, ir popiežių. Žinome, prieš Angliją. Jei tie daliniai ko
JAV Akijai pilnos laisvės iš
įstatymų leidimą veikė pašalinių kuo jis galėtų pasitikėti ir vado- Airijos airiai nori prisijungti prie kad aršus anglikonų dvasininkas vą pralaimės, Maskva nusiplaus
sikovoti
nepadės, neskaitant, kad
rankas.
Jei
jie
tą
kovą
laimėtų,
interesų grupės, nežiūrėdamos, vautis. Bet daugelis to nesupran- savo tėvynės Airijos respublikos, Paisley prieš keletą metų, kai po
airiai
sukilėliai
iš JAV slaptai
kais geriau visai tautai, bet kas ta ir neįvertina.
o nebūti Anglijos kontrolėje. To- piežius Paulius VI rengėsi vykti į tada jie turėtų priklausyti Mask
geriau joms. Prezidentas pakarAteiste, laimėjusi aukščiausia- dėl ir kovos čia vyksta ne tarp Šveicariją, ir jis iš Š. Airijos at vai, kaip priklauso Kuba arba ki gauna ginklų. Airiai iš JAV pa
tėjo vieno jį aplankiusio Camp me teisme bylą, kad būtų išmes- katalikų ir protestantų, bet tarp skrido į Šveicariją su neaiškiais ti Mskvos įtakoje esantieji kraš galbos negaus, nes tokia pagal
ba draudžiama. JAV prezidentas
tikslais, tik nepasveikinti popie tai.
I)avid stovykloje žodžius, kad tu- ta malda, nesirūpina, kas ištin- airių ir anglų.
iš
rfme liautis verkę ir turime ka tą jaunimą iš kurio atėmė Tose kovose Anglija jau nu žiaus. Šveicarai jo neišleido
Maskva Anglijai dėl Airijos R. Nizonas buvo pažadėjęs para
lėktuvo
ir
grąžino
atgal.
pradėti prakaituoti, turime nu- maldą. To nemato ir kiti arba stojo per 300 karių, neskaitant
laisvės negali pasakyti nė vieno mą kurdams dėl jų laisvės išsiko- Saulių organizacijos vadai su Lie
stoti kalbėję, bet turime veikti, užmerkia sąmoningai akis, kad kitų nuostolių iš abiejų pusių
ž.odžio, nes Anglija davė laisvę vojimo, bet tos paramos nedavė. tuvos gen. koos. J. Daužvardiene. 15
Komunistai
njustoję keiktis, turime pradėti nematytų. Ir kartais apie tai ne- Airijos respublika dėl savo teridaugeliui kraštų, kai Maskva iš T,o
,,. .išdavimo ^autorius
, ^„, buvo
,., w H. kairės Saulių s-gos pirm. K. Miikomelstis. Bet šalia tų visų blogų kalbama vien todėl, kad nepato-.torijos dalelės nenori atvirai stoTokia padėtimi, kokia dabar savo 100 pavergtų tautų j ^ ^ S ^ ' L ^ ' B * ? * ^ vaitis, gen. kons. J. Daužvardiene ir
mitarimų apie kuriuos kalbėjo gu. Kiek anksčiau skundėsi evan-jti į kovą su Anglija, nes bijo tą yra š. Airijoje, naudojasi ir ko- nėra davusi nė vienai tautai, nors 68,1 p.). Bet kai 1948 m. buvo Vytauto Didžiojo rinktinės pirm. VI.
Nuotr. C. Gcnučto
prezidentas, kaip tik buvo įstaty- gelistas Bily Grabam, kad iš mo-'kovą pralaimėti. Jei Anglija iš §. munistai. Jie, kaip ir Jug,->slavi- Maskvos konstitucijoje pasakyta, sprendžiamas Izraelio įsikūrimo Išganams.
klausimas,
JAV
vyriausybė
įsakė
mas, kad jaunas žmogus nebesi- kyklų išmesta malda, bet jis pats|Airijos pasitrauktų, kovos tame jos komunistai antrojo pasauli kad Sovietų Sąjungos atskiros
rųelstų. IT šiandien jau daugiau nuvažiavęs į Vengriją ir ten kai- rajone sustotų. Anglija buvo pa- nio karo metu, nori pasinaudoti respublikos, jei jos nori, gali iš Anglijai pasitraukti iš Palestinos. traukti iš jos pavergtų kraštų.
kejkiamasi
mokyklose, negu bėjęs daug ko nematė. Viena smerkusi buvusį Rodezijos valdo- suirute ir pasigrobti tą salos da Sovietų Sąjungos sudėties pasi Dabar gi JAV vyriausybė neįsako Taigi Š. Airijoje katalikų ir pro
Anglijai pasitraukti iš S. Airi testantų kovos yra tik fikcija Ang
meldžiamasi. Visa tai todėl, kad moteris iš Vengrijos katalikų mi-įvą Smith, kad jis nedavė vieti- lį. Jei jiems pavyktų pasigrobti traukti.
jos arba Sovietų Sąjungai pasi- lijos imperijos likučių.
buvo pasiduota spaudimui ir iš sijai Californijoj skundėsi, kadįniams gyventojams laisvės, o da- valdžią ir įsitvirtinti šioje salos
Jau anksčiau praskambėjo, kad
mokyklos išmesta malda.
evangelistas nematė, kas vyksta -bar pati neduoda baltiesiems pil- dalyje, tai ir S. Airija taptų Ku
Š. Airijoje esantieji komunisti
*
aplink jį. Ir esą komunistai nu nos laisvės.
ba prie Anglijos krantų. Dėl kraš
niai daliniai ginklus ir šaudme
tų valdovų neapdairumo dažnai
Net keista, kad Amerikoje Sv. žudė jos du tikinčius sūnus, bet
Tarsi Mažoji Lietuva
nis gauna iš Maskvos arba jos
Tėvui atvykstant įteikti teis- šitas evangelisto Billy Graham š. Airija yra tarsi Mažoji Lie komunistai įsigali jų pašonėje. Š. satelitų, kai patriotų airių kovo
mūose skundai, kad ten ar kitur nesupratimas ją labiau nuliūd- tuva, kuri norėjo prisijungti prie Airij,oje prieš anglus kovoja ir ko tojų oficialiai negali paremti Ai
šv. Mišias atnašauti
prasi- mm>,
nino, negu
negu jus
jos asmenį**.*
asmeniška trage
K. BARONAS
iinasauu jau
jau prasiirage- Didžiosios Lietuvos Tas pat ir čia munistai, nors Sovietai nesutiko rijos respublika. Jie ginklus ir ki
žengiama su
su konstitucija,
konstitucija, bet
bet kai
kai dija.
dija. Ir
Ir įį tai
tai <f^am
Graham pas*
Mūsų bendradarbis Vokietijoje
žengiama
pasakė, kad ! lArig jjj a n e ( j U O ( j a Airijai pilnos ^ " J 0 5 respublikos įsileisti į Jung- tas kovos priemones turi įsigyti
tose pačiose vietose susirenka jo- jis nustojęs kalbėti apie k—o m- .ul-a ii s v• ė s•> ki a i. .f |. dja v ė . l ai i s. v ę » Mrih>s
t -i . tinęs Tautas. Tas rodo, kad Mask patys.
Kiekvienu metu reikia laukti įvairia pramone yra ypatingame
jčios tvarkos ir padorumo nesilai- nizmą, nes jis negali keliauti ajuodiesiems, Azijos geltoniesiems va nenori Airijai padėti išsikovo
teroristų
smūgio Vokietijoje" — pavojuje.
Airijos kovos dėl Laisvės
ką demonstrantai, tada kalba, pie pasaulį teigdamas, kad, tas
ti pilnos laisvės, bet nori ją pair kitiems. Anglai sako, kad S
rugsėjo 18 d. Stuttgarte pareiškė
Rašant apie saugumą, tenka
kad konstitucija leidžia tai dary- blogas ir tas yra geras.
la'ryti komunistiniu kraštu, nors
Airijos respublika vedė sunkias Baden-Wuerttenbergo vidaus rei dar kartą grįžti prie rudens ma
trHhandien, lankantis šv. Tėvui
Tačiau ir yra blogiausia, kad,
f ^uose
l i o k r a š t u o _ pradžioje tokiu kraštu būtų tik
kovas su Anglija dėl savo ne kalų ministeris G. Palm, kadangi nevrų. Hesseno šiaurėje, kur da
Š. Airija.
Amerikoje, yra proga tai pnsi- tie, kūne kovoja, jie nežiūri kas |
. fc s A i r J j - e A {
priklausomybės. Anglija nenorėjo dabartinė tyla dar nereiškia, kad lyvauja JAV, Kanados, Belgijos ir
ge a
r ka
1
dar
Airijai
duoti laisvės, nes nenorė įtempimas yra sumažėjęs. Teroris V. Vokietijos kariai. Pratimams
Maskva
braunasi
į
visus
pasau• * £ į.
,
. - - • - • ? • , 5 .!
f ^ V !
° | l v kolonistų buvimas rodytų krašio kampus, braunasi ir į Š. Airi jo ardyti savo imperijos. Jos im
Amenka gal yra vienintelis tai, kaip jiems atrodo. Ir Amen-l to p r i k i a u s o m u m a Anglijai?
kraštas
kos^.'tikintieji vien Jdėl savo
(^„„c net
„„+ nuosaikus
^n\^ ją. Tiesa, ji čia briaunasi tarsi perija pradėjo irti iš kito šono. tai yra pasidalinę į mažas gru vad. gen. Frederick J. Kroesen.
n,.~,*;w
,_.
*pasaulyje,
, , . : . kur wmokyklose
i Ai
M nerū-| Vienas
anglas
pes — celes, kurios galinčios bū Jo žinioje yra pietinės ir centri
išjungtas auklėjimas. Mokyklose pestingumo prarado maldą mog į ^ m . , Laj ?p: e AM kilniu tikslu — dėl Airijos pil Airija
nepriklausomybę
gavo ti labai veiksmingos užpuolimuo nės Vokietijos gynyba. Karo at
tik mokoma, bet neauklejama ir kyklose ir del savo nesugebėjimo '
se valdžios įstaigų, policijos ar veju jam priklausytų apie 300
to padariniai matyti. Mokyklose nebepajėgia jos atsiimti, ir tai ytūkst karių. Taip pat, prie CEnet mažų kariuomenės dalinių.
taip pat nebegalima melstis ir to ra visai Amerikai tragedija,
NTAG (centro karinių jėgų (štaKalbėdamas apie* kairiuosius
rezultatai taip pat matyti. "New
*
, .
.
•. ;bas yra Mannheime — netoli
York Times" dienraštyje mokyŠv. Tėvą susitinka šimtai tūksekstremistus mimstens pažymėjo,!,. 6 •: . m n . J. v , - . hu ..
..
toja Pia McKay paskelbė straips- ttnčių, nepaisant įvairių trukkad Baden-WuertembeįT DKP!l į l r ^ P
jf f
}\"™*l
(\.
-~+.\ partijoje
^i- • narių
• skai
L • -" "I vokiečių korpai, V ir VI
(komunistų)
nį "Dievas išeina, kas atėjo", dymų. Tai yra teisiųjų ir laisvųjų
JAV korpai bei IV-ta kanadiečių
čius
m.) ;
Tame straipsnyje rašo apie dide- jėga. Tačiau matome, kaip tos
cius padidėjo
paaiaeio iš
iš 3,000
3,wu (1977
i i s u m.i
-. - , . ,
... .
n
lę žalą, padarytą mokiniams, kai tamsiosios jėgos nori savo tamsuiki3T50.TuotarpuKommunis-L šarvuOČIų b n ^
^ į " ?
mokyklose nebėra Dievo. Ji kaip mą primesti visam kraštui. Bet
tische Bundes VVestdeutschland šių manevrų tikslas —subend
mokytoja tai labai gerai supran- iš antros pusės, laikraščiuose bu*
tarpe narių skaičius gerokai su rinti atskirų valstybių karinį veikimą, atsižvelgiant į skirtingą tų
tanti, ir ypač religija reikalinga vo pasktlbta puikių Sv. Tėvo
mažėjęs.
karių — anglų, flamų, vokiečių
daugeliui neturtingesniuose raj7> reikšmę ir viešnagės svarbą išVidaus reikalų ministeris taip — kalbą.
nuose gyvenančių vaikų. Išva- iš antros pusės, laikraščiuose bū
pat žurnalistams parodė ir deši
rius iš mokyklos Dievą, niekas i vo paskelbta paikių ftv. Tėvo
Ir pabaigai —linksmesnė ži
niųjų ekstremistų veiklą, nors jų
ją nebeatėjo, liko tuštuma, kuri reikšmę ir viešnagės svarbą išnutė. Prieš savaitę, vieną Svcir
skaičius taip pat sumažėjęs, ly
jaunuoliui sunkai pakeliama. E- keliančių vedamųjų, teisėjai pa
carijos sostinės banką užpuolė
giai kaip ir neofašistų, kurie pvz.
są, "dabar gyvenome mokslo am- rodė susipratimą, atmesdami ir
plėšikai. Bėgdami nuo policijos,
Baden-Wuertembergo krašte pa
žiuje ir mokslininkai galėtų įro- nukeldami ateistų bylas. Amerijie neštą laimikį rankose pame
sirodo NS propagandos platini
dyti, ar yra Dievas ar jo nėra, kos gyventojai pademonstravo,
tė. Pinigus po plačią gatvę pra
mu, „tepi iojimu" įvairių naciškų
bet nepaisant, ar yra Dievas ar kad tikėjimas gyvas. Visa tai ro
dėjo nešioti vėjas. Tačiau praei
šūkių ant pastatų ar namų sie
jo nėra, yra faktas, kad tškėji- do, kad tikintieji yra didelė jėga,
viai popierinius banknotus su
nų. Pasitaikė taip pat išsišokimų,
mas yra kažkas gera ir naudinga, kad šiandieninis žmogus ieško
rinko ir gražino bankui. Perskai
išniekinant žydų kapus.
Kaip gimnazijos mokytoja aš su kažko daugiau negu beisbolo ar
čius pinigus — nerastas nė vieno
tuo teigimu sutinku. Kadaise ti- futbolo rungtynių, rodo, kad
Šnipinėjimo sritis liečia dau banknoto trūkumas! Šveicarijos
kėjimas Dievu buvo priemonė žmogaus akys nukreiptos į vygiausiai komunistinius kraštus. Volksbank Berno dienraščiuose
mdkiniui užtikrinti, kad jų dar- riausiąją katalikų Bažnyčios galJie yra suinteresuoti NATO veik įdėjo padėką, kurioje išreiškia
bai buvo Dievo matomi ir dide- vą. Ir šios šaunios šv. Tėvo šu
la, kariška Vokietijos pramone, mas pasididžiavimas Šveicarijos
lės reikšmės. Ypač kai Dievas bu tiktuvės turėtų parodyti tikinkariniais objektais. Baden-Wuer- sostinės gyventojais, jų mandagu
vo įsivaizduojamas, kaip vyriška tiems ir netikintiems amerikietembergo kraštas su plačia ir mu ir garbingumu.
būtybė, kurio meilę reikėjo lai- čiams, kad milijonai Amerikos
mėti ir kurią įsigyti moki- žmonių nėra vien tik materija
ir jie pradėjo šnekučiuoti apie sesers gabumus.
griebdamasis lyg už ramsčio, ją stipriau apkabino.
nys nuolat turėjo stengtis ir jro- susirūpinusi masė. Turėdami ir
Maurizio, tuo tarpu, pamiršęs mašiną ir italus,
Tada aštriai skaustelėjo galvoj, kad jis net
dyti save jos vertu". Mokytoja demonstruodami tokią didelę jėšoko
su
Erika
Wolf.
Ji
jam
kažką
šnibždėjo,
sudrebėjo.
Galvą vis daužė orkestro būgnas. Pradžioj
teigia, kad vaiko atskyrimas nuo gą, tikintieji gali išreikalauti sau
Blakstienom
plakdama,
kaip
dviem
plaštakėm,
ji
s
i
l
p
n
a
i
,
bet tolydžio vis
pragariškiau.
Dievo, ypač tų vaikų, kurie gy- daugiau teisių, gali susigrąžinti
kraipė jo vardą:
Susvirduliavus, žmonės prie sienų pradėjo suktis
vena blogesnėse sąlygose, yra ka- Dievą į mokyklas, kas padėtų A—
Maurizio
—
Moreno
—
Mauro...
Tai
egzotiška,
ratu,
vis skriejančiu girtu ratu. Orkestras vis griaudė
tastrofiškas vaiko moraliam išsi- merikai išugdyti žmogų ne tik
prima
ir
istoriška.
nesibaigiantį
valsą, trankydamasis smilkiniuose.
25
P. MELNIKAS
vystimui.
praktišką, bet Ir dvasiška prasme
— Erika taipgi, — nenusileido Maurizio. — Tum - tata - tum - tata...
Ir mokytoja toliau teigia, kad pilnutinį. Sv. Tėvo vizito proga
Shoen,
— jos vardu žaidė jis.
Staiga kažkas griebė jam už pažasties. Kodėl?
ji neadvokataujanti, jog reikia amerikiečiai demonstruoja savo
— Sesuo? Kristina.
—
Ne,
Erikų
Austrijoj
šimtai,
—
motinišku
balsu,
Kodėl
jį pasodino ant kėdės? Kodėl, ir sėdint, sukasi
atgal į mokyklas grąžinti maldas pajėgumą ir meile ir tik reikia to
— Nebloga mokytoja. Ir mokinė nebloga.
kratydama nuo švarko prilipusį vatos šmotelį, galva? Kodėl dar šėlsta orkestras galvoje, ir
ar Sv. Rašto skaitymą, bet pabrė- entuziazmo neprarasti, kad ga— Nekokia.
kukliai kalbėjo Erika. Užsegusi švarko sagą ir susirūpinę veidai žiūri į jį?
žia, kad kas nors į vieton išmes- lėtume įvykdyti prez. Carterio
— O kaip mokinė vadinasi?
kritiškai jį apžvelgusi, ji pradėjo žaisti su jo
— Per daug išgėrei? — kažkas pasakė,
to religijos auklėjimo būtų su- pageidavimą tikėti Amerika ir jos
Mergina juokėsi, ir tuo metu Danys ją prispaudė paskolintu kaklaraiščiu.
— Ne, nesu girtas, nieko negėriau... Sakau... —
rasta ir įvesta, kad kas nors pa- ateitimi
arčiau savęs. Jis juto, kaip vaikiškai trūkčiojo jos
Ji buvo beveik vyriška, savim labai pasitikinti, visiems teisinosi Danys,
keistų tai, ką mokinys prarado Praeis Sv. Tėvo sutikimų en- pečiai, ir pro muzikos trenksmą išskyrė jos juoką,
rami, su lengvai, vienodai plaukiančiu globėjos
Maurizio palaikomas ir tapšnojamas per petį, jis
nebetekdamas tikėjimo į Die- tuzrazmas, šventės ir iškilmės ir kuris panašėjo į vaikišką kūkčiojimą. Dievaži, jis
balsu. Ji keistai primerkdavo vieną akį? kai apie ką norėjo, kad visi atstoju nuo jo. Susirūpinusiais
vą. "Dievas mokyklose yra mi- liks tik šiokiadieniai ir reikia, jautė, lyg kažką gero jai padaręs. Prajuokino jos
nors galvodavo. Ir Maurizio tada užmerkdavo akis, veidais šalia jo liko Kristina ir Maurizio mergina,
res, bet tebėra gyvas auklėjimo kad kas nors iš tų iškilmių ir liūdną veidą. Ar ji jam dėl to dėkinga?
galvodamas, kad jie abu mąsto apie tą patį, bet gal
— Ir kas tau galėjo atsitikti? — teiravosi
reikalas, tebėra gyvas rasti stie- įtaigių Sv. Tėvo žodžių liktų ir
— Grilda vadinuosi, — ji pasakė, ir tuo momentu kiek kitaip. Trapi, vidutinio ūgio Erika pakelta Maurizio.
bą audroje, tebėra gyvas noras kasdineybei, pačiam žmogui k šio jam atrodė, kad visa gerai klosis. Jis palietė ją net
— Kažkas susimaišė, susiko... — atsiminė
savyje tyliai susikaupti ir tikėti, krašto Ubui
Al. B. veido skruostu, ir jau nežinojo ką daugiau sakyti. galvute gėrėjosi bronziniais Maurizio bruožais.
Maurizio jautėsi ramus, patenkintas. Jis jautė, kad Danys,
Taip miela buvo siūbuoti, užsimiršti ir justi, kaip kažkas mezgasi tarp jų.
— Kas tokio?
Derain
pokario
laimės
šaltiniai
veikia.
Merginos
komilkų situacijų. Aktoriai ats
KALBINĖ KOMEDUA
Danys kampe buvo apsuptas Grildos, Kristinos A ~ P**}A** silpna. Man tas dažnai atsitinka, bet
artuma,
kaip
"medicina",
perėjo
banga
jo
kūnu.
kirų minėtų tautybių. Jų įvai
— Dar tiksėjo Danio ausyse.
Prie dramos mokyklos
Pirmąkart po karo tokioj artumoj jis pasijuto ir jų draugių būrelyje. Nors jam kiek svaigo galva, tau nesakiau...
—
Nesuprantu
kas tai? Kažkoks vertigo? Ar tik
rių kalbų posakiai garsintuvu
tis St. Nicholas teatras Chicaesąs, tarei be drabužių, šiltoj vonioj. Sis jausmas jam jis pakvietė šįkart Kristiną šokiui. Ji buvo lengva, galva šokant apsisuko?
pakartojami anglų kalba.
pridavė keistos energijos. Jis ne tik judėjo į šokio kaip plunksna, ir šoko lengviau už Grildą. Laike
goje stato L Horowitz kome
— Vertigo? Kai silpna galva, kojos neklauso.
ritmą, bet dar kraipė savo žingsnius ir gudriai valso jam pradėjo suktis galva. Kristina, kodėl taip
diją; "The Primary Engllih
— Nueik pas daktarą. Gal kas netvarkoj.
SVEIKATOS PATAMMAI
išradinėjo. Kartais dėl to jie atsimušdavo į vieną ar sukiesi, jis jai norėjo pasakyti. Salės šviesos blikčiojo
Class". Vaizduojama, kaip \
— Ja, — pridėjo Maurizio mergina. — Žinau
Vykstantiems i popiežiaus Mi kitą porą. šokio kelią jis darė vis komplikuotesnį. pasiutusiu ratu virš galvos. Jis jautė net nuovargį ir neblogą. Užmiesty nuo čia.
suaugusių pradinę anglų kal
pradėjo dusti.
bos mokyklą sueina lenkas, Ha siąs spalio 5 d. senesniems įmo Užsimiršti! Pamiršti viską! Gyventi vien šiuo
— Kas jis?
— Patinka valsas? — pasakė Kristina.
las, prancūzas, vokietis, kinie- nėms, kurie ima vaistus, pata momentu, jis galvojo. Kitkas dabar nesvarbu, kol ji
— Neblogas daktaras. Kažkoks fizio...
Bet jis juto tik šilumą ir svaigulį galvoje. Norėjo neatsimenu, ar panašiai.
tė, japonė. Visi jie temoka tik riama juos įsidėti. Patariama yra jo rankose.
Po šokio jis ją palydėjo j kampą prie draugių. net šokį sustabdyti. Bet kaip tai jai pasakyti? Kažką
savo kalbą ir nė žodžio ang turėti skrybėlę. Reikės toli eiti,
— Tur būt, totalinis daktaras. Jį čia pažįsta.
Merginos
šypsojos Grildai ir jam.
pradėjo, bet žodžiai maišėsi sausoj burnoj, ir vokiečių Johann Rausch.
liškai, o mokytoja nemoka nė tai patariama apsiauti patoges
— čia mano sesuo, — Grilda pristatė. — Kristina kalboj jis užsikirto. Jam trūko žodžių ir, •
(Bus daugiau)
viano jų kalbos. Susidaro d n g niais rT^ttl**
"

i

KASDIENYBE IR ŠVENTIŠKOS NUOMOS

Airijos kovos — koloniniai likučiai

TERORISTU BAIME

PRIE MILŽINŲ
TILTO

DETROITO

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1979 m. spalio mėn. 4 d.

ŽINIOS

SOL GINOS CAPKAUSKIENES REČITALIS
Ateinantį sekmadienį, spalio!
7 d., bus plačiai pažįstamos ir
vigų labai mėgiamos solistės Gi
nče Čapkauskienės rečitalis Chicagos Jaunimo centro salėje.
Rečitalį rengia Liet. Moterų
klubų federacija, pasižymėjusi
kultūrinių parengimų geru or
ganizavimu. Chicagos lietuviai
šio koncerto nuoširdžiai laukia,
nes iš anksto žino, kad tai bus
viena iš tų didžiųjų meninių at
gaivų, kurios rečiau pasitaiko,
nors renginiais Chicagos lietu
viai pralenkia kitus susibūri
mus.

(Atkelta iš 2 pal.)

B E A L K S T A TB

CLASSIFIED

PIRKĖJO LAIMEI

B E AL

Polkai mOriais. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas
Marquette Parke. Kaina $67.500.

E S T A T E

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT

GUIDE

>>,.

WAKTED — MTJTERY8

BRIGHTON PARKE, BUNGALOW
ISNUOM. 4 kamb. apšild. butas
T Y P I S T S ':
apyl. 71-mos ir California. Vyresnio
kojęs apie paskutines Vlado
Owner
transferred
out
of
town.Lovely
agonijos dienas ir valandas. Svarus 2]ų aukšty mūras. Apie brick home, with finished basement. 3 amž. porai. 180 doi. mėn. Galima už Will train goal oriented peopte
kvietė mokytis iš velionio dar-1 f ' ™ ^ T * M a r x i u < t t e Parke - Ver " bedrm., 1 bath. Call now, owner is imti spalio 1 d. TeL 438-8430
with good math and spelling for
.
„
, tas $46,900.
looking for offer. Priced to sell in low
Studio Apartments, Vicinity full or p t time clerk typists for
bų, sekti jo pavyzdžiu.
Pa
pavyzdžiu.
63rd & Kedzie. Unfurnished.
kviestas sukalbėti
maldą prieš Platus sklypas. Geroje vietoje in 50's. Immediate posession.
weekly publication. Hillside area
155.00 — $165.00 plūs security
vaišes, kun. V. Kriščiūnevičius vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
REYNOLD'S REALTY
8358 So. Pulaski
CALL — 544-6774 between • A.M.
nesitenkino tik maldos formule, Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
depoeit.
ar
angliškai
ir
paduoti
savo
telefoną
TEL.
S82-190O
and 5 PJW. Monday tfarough Friday.
o irgi prisiminė velionį kaip
Telef
389-8288
bei pavardę, kada jums patogu namus
visuomenininką ir patį objekty apžiūrėti.
Išnuom. 4 k. butas antrame
viausią laikraštininką, iš kurio
aukšte
be šild. -160 dol. mėn. J
BREATHTAKING VTEW from floor
turį imti pavyzdį likusieji ko
CLERICAL
s
to cathedral ceiling, glassed wall, de- B. Leksna, 7254 S. Fairfield Av. ;
respondentai.
Top wages! Office work. Typing 4
luxe wall, delux year round A-Frame
Šia proga ir pats galiu paliu
2625 West 71 st Street home, on bluff overlooking aere plūs 4 rooms, heated apt. 2nd floor cierieal skills reąuired. Interested
dyti, kad metų bėgyje Vladas
195.00 per month,
Seienis "Draugo"
skaitytojų Tel. 737-7200 ar 737-8534 lake front property on Wisconsin
6757 So. Artesian Ave.,
Call: MRS. WARNSBY
river, near Delis. (In private Lithuanian
daug kartų buvo minimas, ir
Girdėjome ne kartą sol. Giną
telef.
927-1094.
community). Large natūrai brick firetik teigiamai. Ne retai buvo ir
Čapkauskienę operinėse rolėse, I
MIAMI BEACH, FLORIDA
3 4 2 - 6 171
BRIGHTON PARKE
Sol. Gina Capkauskienė
priekaištaujama, k a d jam išė Parduodami 2 condominium. Vienas place, air conditioning, gas heat, fully
ypač šių metų pradžioje opero
je "Lucia di Lammarmoor". palinkėti pasisekimo solistei, o jus "Detroito žinių" skyriuje su 1 miegamu ir visais baldais arti jū carpeted, two bedroom levels, custom išnuomojamas 4 kamb. butas
Girdėjome ją su sol. A. Voke- Chicagos lietuviams pasidžiaug liko didžiausia spraga, kurios ros. $35,000.00. Antras liuksusinis su 2 I designed wood & glass kitehen cabi- antrame aukšte. Kilimas. Viri
taičiu, pianistais prof. A. Kuti nauja dainos apraiška, nes nė keli korespondentai neuž miegamais, 4 lovos. Prie įlankos ir jū nets and table islande double sinks, mo pečius. Telef. 847-7054.
HELP WANTED — VYRAI
ros. $88,000.00. Galima ir išnuomoti
-!•
• I — I !!•! • ! Į IMI
• "
II
previčium ir R. Apeikyte perei tai ne kasdieninis įvykis. Solis pildo.
two built-in ovens, indoor barbecue
visam ar pusei sezono. Informacijai
P
A
R
D
A
V
I
M
U
I
Metines
suruošė
ir
į
vaišes
tą pavasarį "Draugo" jubilieji tės Chicaga nuoširdžiai laukia
kreiptis: A. Simas, 9141 Carllsle Ave., grill and all appliances. That's just
EXPERIEN€ED DRIVER niam koncerte. Tačiau šį kartą ir ją priims su tokiu pat entu svečius sukvietė velionio našlė Surfside, Florida 33154.
part of inside. Call (312) 598-2228 after
ji atkeliauja su pianistu ir ziazmu, kaip priėmė ir anksty Bronė ir sūnus adv. Robertas
TeL (305) 868-1470
6:00 P.M. for all the extras. Low 50's. Parduodami nauji Mayfair Pedic who knows Chicago well.
Seienis
su
marčia
Rita.
Kvieskompozitorium Jonu Govedu, vesniuose koncertuose.
MATRACAI
Call — MR. LARSON
tųjų tarpe mačiau ypač didelį j H o u s e 5 ^ o W w i t h , ^ „ , 5 ^
kuris yra prityręs akompaniaReikia pridėti dar ir apie
£ x t m firm-tvirti matracai.
būrį rašto žmonių, LŽS narių Į apt. with or without furniture. Large Evergreen Park savininkas parduotorius ir yra sukūręs solistei akompaniatorių Joną Govedą,
Fabriko kaina, {vairių dydžių.
2 7 8 - 9 2 00
su žmonomis: Vytautą Alantą, j lot, garden fruit trees.. Bargain. HOT i da namą — 3 mieg., 2 vonios, valg., 15 m. garantija. Skamb. 44&-8112
specialių dainų, pirmą kartą iš- k u r i s ^
g i r n ę s Anglijoje, o
platus lotas, žemi taksai, geras susi
Balį Gražulį, dr. Kazį Karvelį, j SPRINGS, ArkTel. (501) 623-28M
"'
'""
WAN1ED MEŠENGER
siekimas TeL 422-7554
garsimų šiame rečitalyje
Toronte baigęs muziką. Jonas Antaną Grinių ir dar kelis
VYRAI IR MOTERYS
Full time, days.. Permanent position
FRIENDLY NEIGHBORHOOD
Tai vienas naujumų, kurių Govedas pianino pamokas pra Dalyvavo ir už Vladą kiek
OAK LAWN - BT 0WNER
available for responsible individual to
TAVERN
laukiame, nes tiek solistė, tiek.dėjo imti 1959 metais pas St. anksčiau j amžinybę iškeliavu
8 rm. immaculate ąuality built all
Reikia spaustuvei laužytojos transport and distribute mail betvveea
akompaniatorius pasirodys čia Gailevičių. Toliau mokėsi var sių žurnalistų našlės Lidija Be your own boss. Owner relocated. face brick ranch. 3 bdrms., 1 %
our Northbrook locations. Some lifting
Banquet and kitehen facilities. 6 room
bath. Att. 2 car g a r . 80 f t . lot. a r laužytojo paruošti
sų atšviežintomis meno apraiš- gonais ir teorijos pas H. Rosereąuired. Valid driver's license and
apt. All eąuipment and inventory.
H.W. zoned heat. C / A . Oak trim of f setui. Turi mokėti
komis, nauja muzikos ir dai- ver. 1968 m. įstojo į Toronto
good driving record. Will drive comVicinity 55th & Kedzie. Price $83,500.
and cabs. Plaster. Ideal location. k a l b ą i r t u r ė t i p a t y r i m o
nos kūryba. Kaip kiekviename universiteto muzikos fakultetą,
pany's van and compact cars. Mušt
RICH REALTY, TeL 448-7022
$115,000. TeL 422-1430.
darbe.
Skambinkite
5 8 5 - 9 5 0 1 . speak English. Excellent salary and
koncerte, solistė iki šiol vis ro- 1972 m. baigė pianiną, kompo-1
benefits. Call personel;
By Ownėr, Deluxe ctist.
Prašykite reikalų vedėjo.
dėsi kitokia ir vis nauja, nes ziciją ir charvedybą bakalauro j
built
2
bedm.
home.
ji dainų ir arijų interpretacijoj laipsniu.
Telephone 498-9670 . „ L
W A > T E D : For small famlly wrtti
MISCEL LAN EOL S
Vicinity 66th & Pulaski.
visuomet giliai įsigyvena ir tin- į Šiuo metu Jonas Govedas turi į
n o children, reliable eouple t o do
QLTLX CORPORATION
For details caU tel. 582-2211' Gen'l Housework aad Maintenance.
karnai išreiškia. Jos balso pa- ; savo pianino studiją Toronte, j
IIIIIIlMimilIHIMIIIIIIIIMIIlIlUlllllllIlIlIlt
Also some driving. Separate living
3000 Dundee Rd.
jėgumas sudaro galimumus jai veda Hamiltono mergaičių cho-|
ąuarters. References reąuired.
tai laisvai išvytyti.
j rą "Aidą", "Varpo" chorą To-j
Northbrook, BL 60062
Phone — 847-4339 days, or
Lioensed, bonded, insured
. _ . ronte ir moterų sekstetą "Ant-į
Sol. Gina Čapkauskienę Chi323-1980 eveninga.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
IMMEDIATE OPENTNGS FOR
rają jaunystę". Taip pat var-j
ir
vonios
kabinetai.
Keramikos
ir
kt.
cagoje pirmą kartą pasirodė
gonininkauja Kankinių parapi- j
FULL 0R PART TIME
plyteles.
Glass blocks.
Sinkos
1970 "Draugo" romano premivamzdžiai
išvalomi
elektra.
Ga
joje
Mississaugoje.
1978
m.
Marąuette Parke 2-jų aukštų mur.
jos įteikimo iškilmėse..Bet jau _ J p ^ k t ^ T i S £ i " ' s v i t i bu
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 3-jų miegamų butai. Gazo Šiluma. 6 A.M. - 12 P.M. Hours t o f i t your Ideal for retirees. Full t pt. time
schedule.
Free meals, uniforma
arba po 5 vai. vakaro.
ji pažįstama visoms didžiosioms y Q v i e n u p a g r i n d i n i ų ^ g e n ^ I
$45,500.
provided, paid vacations. Apply at: Midway area. Unarmed poeitiona.
Amerikos lietuvių kolonijoms,
Marąuette Parke. ?-jų miegamų
Visuomenė kviečiama atsilan-į
Afternoon and midnight shifta.
SERAPINAS — 636-2960
Apply a t :
kaip Los Angeles, Baltimorė, kyti ir išgirsti Giną Čapkaus-'
mūr. bungalo. Pilnas rūsys.
Gara
TEL. _ 332-7331
llllllllllllllllllllllllllllUUUIlllUUUUIlUltl
žas. $39,950.
Bostonas, Clevelandas, Detroi- kienę dainuojant Jono Govedo i
GUARDSMARK
INC.
Vertas dėmesio. Marąuette Parke
tas, Wor C esteris, New Yorkas, j ^ į ^ r į
specialiai pa444
N.
Mlcbigan,
Cbioago
naujesnis 2-jų aukStų mūras. Beauty
St. Petersburgas, Miami. n- pa- r a g y t a g
^
j ^ / į .
SIUNTINIAI | LIETUVĄ" Shop ir 414 kamb. liuksusinis butas 225 Ogden, Dovmers Grove
galiau visoms Austrabjos koloChicagoje negirdėtą
antrame aukite. Prie pat bažnyčios.
m
ir kitus kraštus
0FFSET PRESSMAN
PART TIME
$50,000.
nijoms, kunos dar is naujo ją a k o m p a n i a t o r i ų k k o m p o z i t o .
AB Diek 360 with T-51 head and
SCHOOL BUS DRTVERS
NEDZINSKAS, 4099 Archer Ave.
envelope teeder attachment. ExperiBrighton Parke. Trys mūr. namai.
kviečia ir iš naujo non jos kon
HOUSEVVTVES, RETIREES
ence a mušt. Colorwork. Top wage.
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 2-jų aukštų po 2 butus — vienas ša
-Ps.
nų.
Paid holidays and Insurance. Air
; Mingėlienė ir Anelė Žiedienė.
certų klausyti. Tokį pasiseki
Drive vans, buses. Will train Qualifi- oanditioned plant. CALL
lia kito. 64.000.
Nei vieneri metai, nei de
mą solistei laiduoja jos labai
Paikus Investavimas. 62-os ir Fran- cation: valid driver"s license 3 years. REOENT PRESTING COMPANY
šimtmetis
Vlado Selenio atmi
stiprus pasiruošimas kiekvie APIE POPIEŽIŲ TELEFONU
cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja Dver 21. New routes being added Mušt 363 W. Erie S t .
TeL 787-8640
speak some English.
nimo neišdildys. Priešingai, iš Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, gazo šiluma. $75,000.
nam koncertui. Ji į sceną nei
Apie autobusus į popiežiaus tolo jis atrodys dar šviesesnis. naa jis plačiausiai skaitomas lie Brighton Parke. Taverna ir puikus CaU 863-7377 Mon. tara Fri. 8-4
na improvizuoti, — ji eina s u
DiVERSEY BUS SERVICE
Mišias
Chicagoje galima šaukAif- Nakas
tikru ir atsargiu pasiruošimu. t[
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai 5 kamb. butas. įrengtas rūsys. Ga
ražas.
$68,000.
8000
OGDEN AVE • Cicero
kad save galėtų pilnai išreikšti, i telefonu 836-7000, bažnytinės
M0DEL/MAKER
nos yra visiems prieinamos.
Brighton Parke. Taverna ir 2 bu
Šiam rečitaliui solistė yra pa- informacijos apie popiežių gauSAUSIAUSIAS RUGSĖJIS
SHEET METAL
2 X * tai. Mūro namas. Gerai einantis biz
HELP WANTED VYRAI
sirinkusi tokius kompozitorius, n a m o s tel. 951-1010.
nis. $58,900.
Opportunity to join grovring Weat
kaip Purcell, Haendelį, Mozar- ISPANIŠKAI KALBANTIEMS I . š i ų m e ^ . r U g s ė j i s b u V 0 *** 10% — 20% _ 3 0 % pigiau mokėsite
ma-nufacturer. VVork In enjįtTW0 EXPER. J0URNEYMEN side
neerlng dept.. involved in: new pronž
apdrauda
nuo
ugnies
ir
automo
tą, Gruodį ir Strausą. Keturios
; šiaušias Chicagos istorijoje. Is- bilio pa.4 mus.
duet development. tooling desir.g,
ON METAL STAMPING
j repair and modification. Areas of
lietuviškos
dainos, sukurtos
Kard. Cody paskyrė vyskupą krito lietaus .01 colio. Anks! opportuntty restrieted only by agFRANK Z A P O L I S
and ąuality control. Day & nite shift gressivemeas and ability of Individual.
4243 W. 63rd Street
komp. J. Govedo, bus pirmą P a d ė J ė & N. W. Hayes vysku- tybesnis sausiausias rugsėjis
1 Salary commensurate with abHitsy.
open. Excell. benefits.
Telef. GA 4-8654
CaU ROBERT CAKLTON, 826-4444
kartą girdimos lietuvių visuo- į P i š k u o 3 u vikaru ispaniškai kai- į 1887 m., kada prilijo tik .06 co3208 y2 W. 95th Street
Tel. — 767-0600
bantiems
Call Be. 8:30 & 5:30 5S7-6250
menei. Jų žodžiai paimti iš l i e - 1
•*
M A R T I N YALE
Mes
turime
kompiuterį
ir
esame
tuvių poetų — M. černeckytės, [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T00L AND OIE MAKER
INDUSTRIES
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt nariu M.L.S., kas palengvina parda
L. Andriekaus ir J. Baltrušai- į
Position
available
for
2nd
shift
vimą
bei
pirkimą
500 N. Spaulding
PACKAGE EX PRESS AGENCY
čio. Tai naujumas, dėl kurio,
'
at South side firm. Mušt be
MARIJA \ O R E I K I E X £
Chicago, Illinois
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
verta pasiklausyti ne tik gra-j
6 kamb. atremontuotas medinis. Ga-1 journeyman. Ebccellent benefits.
KILIMUS IR BALDUS
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
žaus solistės balso, bet ir nau-j
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany.
An Equal Opportunlty Employ«r
labai pageidaujamos geros rulles
TEL. 597-6250
Plauname ir vaškuojame
Pardavimas ir Taisymas.
$27,500.00.
jo kompozitoriaus kūrybos.
prekes.
Malttas
U
Europos
sandelių.
between 8:30 AM - 4:30 PM
visų rusių grindis.
• • St.. Chlcaffo, UI. 6043*.
M I G L I N A S TV
2-jq aukitų Georgian. 5 kamb. 37 į
Kalbėti plačiau apie sol. Giną į . BUBNYS — Tel. R E 7-5168 2«0« W.TEI>.
— WA S-37S7
Čapkauskienę nereikia, nes j i ; .
>-••-•.-•-••
2346 W. 69th S t , teL 776-1486' P- ^dy?**- 7 0 i r fairfield- Numažinu j
i
H E L P
W A N T E D — F E MA L E
kaina. $30.000.00.
Chicagos lietuviams jau pažįs
iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
1
Taverna
Ir
4
kamb.
marinis.
J
rytus
S>!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||U!«
tMHiimtmiitiiimiiiiimititiiitiiittitittir
tama. Reikia tik priminti, kad
NORI
PIRKTI
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
i
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i
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ji savo dainavimo karjerą pra
NAMŲ APSITVARKYME
žeminta kaina. $45,000.00.
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
dėjo dar 1964 m. prancūzų tea
Ruošiatės ką perstatyti,
pakeisti,
I IF T0U ARE INTERESTED, CALL MRS. PAPPAS 1
BUTŲ NUOMAVIMAS
NOTARY PUBLIC
PIRKSIU SENAS IR NAUJAS
tre Montrealy. o paskui po dau
atnaujinti
Garalą
Viduje
ar
iš
lauko
IN'COME TAX SKRVICE
AUKSO BRANGENYBES.
Samų pirkimas — Pardavimas
|
PART TIME. 10 - 230 p.m. MONDAY - FRIDAY
1
gelį kartų ir vis su dideliu pa Deimantus. brangakmenius. auksi namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 4259 So. Maplevrood, tel. 254-7450
Valdymas
sisekimu dainavo Montrealio, nius kišeninius laikrodėlius ir "Ja/Io*' tu patyrimu, už prieinamą kainą pa
Taip pat daromi VERTIMAI
I
732-8420
Į
papuošalus.
Mokamos aukščiausios dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
GIMINIŲ ISkvtetimal. pildomi
Draudimai — Ineome T a s
Toronto ir Ottawos lietuviams. kainos
PII.IETTBGS PRA8TMAI Ir
TELEFONU 474-3950
I
STOUFFER'S FOOD MANAGEMENT SERVICE
1
Notariataa — Vertimai
Ottavoje, Kanados sostinėje, Skambint 236-MM arba 891-3334
kitokį* bl&nk&l
llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
s
s
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiimiiiiiii
kviečiama dainuoti pabaltiečių
s Meal Si uniforma provided, and excelL benefit package a\-ailrih'tp. =
rengiamose šventėse, kuriose
|
8:30 - 10 A.M. or 2:30 - 4:30 P.M. MON - FRL
=
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiii
J.
B A C E V I Č I U S
dalyvauja ir Kanados valdžios Ieškau pirkt senus medinius baldus
1
C/O 1ST NATIONAL BANK
a
įvairių pTfikJų pa.«irtnkimM oe|
1ST
NATIONAL
PLAZA
CHICAGO,
ILLINOIS
š
bei kongreso atstovai, o taip pat gamintis? prieS 1S30 m.: Komo- '>r.-vnjrl.ii Ii mfn-'j snnilt-ltn.
6455 S. Kedzie Av — 778-2233
kė.MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIHir
ŠERĖNAS
perkrausto
baldus
ir
ir įvairiu valstybių diplomatai. £
• „ " T J S L J E ™ ? " ?
COSMOS PARCEI^S EXPRE8S
des ir 'Orientai' kilimą už prieiĮ
daiktus. Ir i i toli miesto lei
H E L P
WA N T E D—MALM
Ten ji jau penkerius metus iš namas kainas. Tel. 312 • 8f 1-3334 2501 VV. 69 S t , ChicAgo, IU. 60629 kitus
dimai ir pilna apdrauda.
eilės dainavo ir žavėjo savuo1 namai ant 1 sklypo. Vienas na-1 Jr
SIUNTINIAI ! LIETUVft
TeL — W A 5-8063
mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.
sius ir svetimuosius. Be to, ji
Telef. — 925-2737
Biznieriams apsimoka skelbtis
Brighton Parke.
MACHINE REPAIR MACHINIST
Vytautas Valantinaa
yra dainavusi ir New Yorko
dienraštyje Drauge".
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIlilIlIlIlHIHII
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiii
Earn over $26,601 per year, if you can troubleshoot repair and rebuUd
Carnegie Hali. kur patenka tik
Mūrinis f kamb. bungakrw. Gara
high speed packaging macMnery using machinlst skills, you can Join a
žas. Marąuette Parke.
išskirtiniai solistai Taigi pasi
wefl estaMisbed prefitable cemoany ia the confection industry. Seccad
sekimas ir Chicagoje, atrodo,
Rezidencines ir Komnrcmė* Noo«a»yb«5
shift
openings. EzceUeat benefits.
SIMAITIS
REALTY
Ap»r1rnentai . Kondomn^unui • Nuomavimas
turėtų būti tikras, nes tai bus
Insurance — Ineome T n z
tikra meninė atgaiva.
An elė
CaU M. Bttddemtltr — 581-6100, ext. 3S3
Apdraustas perkraustymas
Notmry Republie
Sol. Ginos Čapkauskienės re
RRAJLTOa
• • •
RROKF.R
• • •
VOTAHY
Įvairių atstumų
T O 0 T S I E R 0 L L IN D U S T R I E S
2951 W. 63rd St., 436-7878
V0iGwif 6oulcvard.>t Pctc-»bvi--<; fccocH.F-i. >^706
čitalis, akompanuojant J. Go- F Q X A T F
TeL 376-1882 arfa* 376-5996
Į
An Equal Opportunlty Employer M/P
Tevtoncu (aiį) 9tO»244S . Vakare («iM \4S-27»
vedui. bus Jaunimo centre spa
ttt>17S4 arba S39-S9M
lio 7 d. 3 vai. p. p. Tenka tik
iMiuiiimiiiiifiiiimimmimiMitiiiMiiii IHIIIIIIIIIIIIIIIIIMUiUlUAJIIIIUniHUIMIIUI

Valdis Real Estate

PLUMBING

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

SECURITY GUARD5

McDonald's

Budraitis Really Co

•

TELEVIZIJOS

V A L O M E

i

BELL REALTY

M OV I N G

FLORIDA
REAL 03

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

«

E.

VKAITRESSES

i

.

šiasi 5io ruderr pin giruam va- : DRAUGAS, ketvirtadienis, 1979 m. spalio vaėn. 4 d.

CLEVELANDO ŽINIOS

j ui.

ĮSPŪDINGAS VU SUKAKTIES tančios šakos, nes jis žino, kad tu
MINĖJIMAS IR PARODA
ri sparnus- Visuomet žinant, kad'
nesi vienas.
• Vilniaus u-to 400 mėty su
Sulaukus auksinės
senatvės
kaktis buvo minima rugsėjo 29
(net
neturint
aukso)
turėti
tikrą
— 30 d. DMNP parapijoje. Šeš
ramybę, užsitarnautą poilsį ir pa
tadienio vakare buvo iškilmin
garbą.
gai atidaryta V U paroda. Jos eks
Ką tau, miela sesė ir broli, šios
ponatus pateikė čikagiškis Br.
kelionės gali reikšti, tik tu pats
Kviklys. Jis, kun. G. Kijausko pa
žinosi, jei to norėsi.
kviestas, pasakė ir atidaromąją
Dvasinės kelionės — visiems
kalbą. N. Kersnauskaitė paskai
lietuviams. Sekanti —spalio 10
tė poetės J. Švabaitės eilėraštį
d. 7:30 vai. vak. parapijos kavi
"Prie Vilniaus universiteto". Pa
nėje.
sodą patraukė didelį klevelandieDalyvis
čių dėmesį, buvo gausiai lanko
ma. Per dvi dienas ją aplankė
NE DOVANOS
—
500 lankytojuMALDOS
PRAŠAU
" Sekmadienį minėjimas buvo
Pasigėrėtina yra laisvųjų lie
toliau tęsiamas. Šia proga para
tuvių %'eikla. Įvairūs parengimai,
pijos bažnyčioje iškilmingas konsuvažiavimai, pobūviai mus suar
celebracinės šv. Mišias atlaikė
tina, padeda išlaikyti lietuvybę,
svečias iš Romos kun. prof. dr.
tradicijas.
Paulius Rabikauskas (jis ir pa
Lietuva, Marijos žemė, ir šian
mokslą pasakė), kun. G- Kijausdien, religinio persekiojimo die
kas ir kun. J. Kidykas. Giedojo
nose, išliko ištikima savo tradi
Čiurlionio ansamblis.
cijom. Viena iš tokių katalikiš
Minėjimo akademija pradė kosios Lietuvos tradicijų buvo eu
ta 4 vai. p. p. Ją atidarė ir pra charistinės pamaldos — 40-ties
vedė kun. G- Kijauskas. Garbės valandų atlaidai dar ir šiandien
prezidiuman pakviesti Clevelande Lietuvoje praktikuojami.
ir apylinkėse gyveną 6 buv. Vil
Šv. Jurgio parapija palaikyda
niaus u-to profesoriai, dr. P. Rabi ma šią tradiciją kas metai vieną
kauskas ir red. Br. Kviklys.
sekmadienį skiria Šv. Sakramen
Paskaitą apie senąjį Vilniaus
universitetą skaitė kun. P. Rabi
kauskas- Ji buvo gerai paruošta,
logiškai parašyta, gausi įvairiais
faktais bei duomenimis, kurių
klausytojai ligi šiol dar nežinojo.
Meninę programos dalį išpil
dė Alf. Mikulskio diriguojamas
Čiurlionį/) ansamblio choras ir so
listė Danutė Andrašiūnaitė —
Petronienė. Akompanavo R. Ba
bickas.
Prieš prasidedant akademijai
ir po jos klevelandiečiai dar turė
jo progą apžiūrėti V U parodos eks
ponatus ir susipažinti su mūsų
senosios mokslo įstaigos gyveni
m u bei darbais. Parodą tvarkė ir
ją dailiai apipavidalino arch. Edu
ardas Kersnauskas su būriu talki
ninku. Buvo platinamas sukaktu
vinis VU medalis ir specialus lei
dinys "Alma Mater". Vaišes su
ruošė Stef. Stasienė su talki
ninkėmis — M. Ješmantiene, B.
Karaliene ir K. Titiene.
Kor.

Lietuviai veiki " Iotery klube
(šios ame-ikieč''/
organizacijos
pirminink yce Ella Rac'enė).
oolitinėse espublikonu bei riem
kratų partijose, miestelio adm
nistravime (bu: nuyrąs , inee:
Shaulis,
buvęs viceburmistra
inž. Jaunutis Dagys), ruošiant
tautybiv Kalėdy eg . tes, dalyvau
ja rudens aventėje- Spalio fes
tivalyje.

Siy me:u šioje
ėp
tip ir į'
seniai c.eriaur
;-tu-į
viai. Stud. Line Ruzgaitė, kurinavo
uMokslo metus pradedant. 2>giucia Clevelando Sv. Kazimiero lituanistinės pritardama g^ars
viškas dainas, taip vi>us ža\
ac
mokyklos mokiniai.
Nuotr. M Baceviuiaus šventės organiza* tai amen-:ie-:
čiai patys pakvit , ,4 aalyvauti
I lietuviu dienoje. jw puiki 'aikyryto mišiomis ir baigsis 5 vai. v. I garbinguosius svečius, atvvkusius
pamaldomis.
iš Chicagos: Balto pirm. 'Mariją i* 1 1 3 ' z a ™ s b a l s a s , įmantrus ^ai.-i-!
Visus parapiečius ir prijaučian į ir inž.. Antaną Rudžius, nesenai | n u o i a m o s d a m ° s pristatym
čius nuoširdžiai kviečiu tą die iš Lietuvos atvykusias Vaičekaus- į " į » palydimas audnngais pioj-mais.
ną bet kuriuo laiku aplankyti ku ir Juodvalkiu šeimas.
Šv. Jurgio bažnyčią ir jungtis
Taip pat visus lab
žavėjo
Minėjimo iškilmes gražiai pra
maldoje dėkojant Dievui už lais
vedė mokyt. Jonas Kavaliūnas. tautinių šokiu šokėjai „Suktinis",
vės kovos ryžtą, už draugus, už
Jautriai ir prasmingai kalbėjo Bal vedamas Nijolės Pupienės. Grakš
dovanas patirtas gyvenime, pra
fo pirm- Marija Rudienė, angliš tūs Š/>kėjai, vaizdingas šokiu pri
šant ištvermės kasdienybės rū
kai apie Balfą ir Lietuvą kalbė statymas pavergė visus žiūrovus.
pesčiuose.
jo inž. Antanas Rudis. Baigiant
Prel. Jonas Balkūnas bus šios
O dabar, spalio 13 d. ruošia
iškilmingą posėdį, Balfo pirm.
šventės pamokslininku ryto, su
mas
tradicinis iškilmingas balius.
Marija Rudienė apdovanojo Bal
mos ir vakarinių pamaldų metu
fo ženkleliu žymią šalpos dar I jį paprastai suplaukia lietuviai
5 vai. p.p.
buotoją, nuo studentavimo die iš Chicagos, iš kitų tolimų vie
to adoravimui.
Laukiu visų,
nu dirbančią visuomeninį darbą, tovių. Suvažiavę, gamtos grožy
Kun. B. Ivanauskas,
- Šių metų spalio 7 dieną, sek
)ną Pulkauninkienę. Svečiams pa je praleidę dieną, vakare susiren
šv. Jurgio Parapijos Klebonas
madienį, adoracija prasidės 9 vai.
tarnavo gražiosios ponios. Po iš ka į salę papuoštą spalvingais
kilmių visi Beverly Shores gyve medžių lapais, kur matyti už lan
ną svečiai buvo pakviesti Dan gu banguojantis ežeras. Vandos
guolės ir inž. Eugenijaus Bartkų, Stankienės dainos užburia, Ąžuo
sukelia
kur dar ilgai tartasi įvairiais vi lo Stelmoko orkestras
linksmą
nuotaiką.
kūriniu. O kai posa- suomeniniais reikalais. Beverly
Beverly Shores, I n i lietuvišku
vaitės ir vyskupas jį pamatė, tai Shores lietuviai jau kalba, ruoVytautas Kąsnis
ir jam tabernakulis labai patiko.
TRYS DIDIEJI ĮVYKIAI

DVASINĖ KELIONĖ
•v*
Paskaitų — diskusijų ciklas,
nepaprastai gerai paruoštas ir la
bai įdomiai kun. Ged. Kijaus
ko
perduodamas,
vadinamas
"Dvasinėmis kelionėmis".
Dvasinės kelionės gali: Uždeg
ti kiekvieno jaunuolio širdį ne
paliaujamu tikru idealų trošku
Iiu. Pasiryžimu ju siekti, žinoji
mu, kad tai yra kilnu ir prasmin
ga.
Pagebėti viduramžio sulauku
siems, audrai užėjus neišsigąsti,
nepabūgti, bet priimti kaip pasi
taikiusią progą pažinti save ir sav/> aplinką ir viską kas yra aplin
kui. Būti lyg paukštis, kuris gali
čiulbėti tupėdamas net ant lūž-

MOŠŲ KOLONIJOSE

Bažnyčia, Balfas, reprezentacija
Kai Šv. Onos bažnyčios klebo
nas užsimojo papuošti šventyk
lą, jis pasiūlė lietuviams papuoš
ti tabernakulį gintaru. Žinoma,
lietuviams iškelta mintis patiko.
Netrukus pas Teresę ir Joną Mil
dažius susirinko pirmūnai ir su
darė komitetą. Po antro susitiki
mo ty>je pat vietoje buvo išrink
tas pirm. mokyt. Jonas Kavaliū
nas. Jam į talką atėjo Bakčiai,
Kasniūnai, Kavaliūnai, Mildažiai,
Nekai, Noreikos, Pociai, Pulkauninkienė, Radžiai ir prasidėjo
planavimo darbai.
Nuta
padovanoti bažnyčiai
tabernakulį gražų lietuvišką kū
rinį, pan \s\ į koplytstulpį. Susi
tarta su skulptoriumi Petru Vėb
ra, kuris jį ir sukūrė.
Bažnyčioje iškilmės. Daug žmo
nių- Šventinamas tabernakulis.
Klebonas dėkoja lietuviams, graiu žodžiu pynė skiriama meni
ninkui Petrui Vėbrai, pirm. Kava
liūnui. Katučiy audra (mes, mat
bažnyčioje dažnai plojame; tokia
čia jau mada). Po to gėrėme ka
vą, vaišinomės lietuviškais pyra
gaičiais. Amerikiečiai džiaugėsi

Beverly Shores lietuviu veikla
pavyzdinga. Draugiškumas, nuo
širdumas, kitu nuomonės gerbi
mas — vyriausias įstatymas. Čia
veikė Balfas, Onos Pulkauninkienės įsteigtas, čia buvo ir prie Lie
tuvių klubo prisiglaudęs šalpos
būrelis, atlikęs didelius darbus.
Atvykus Balfo centro valdybos
pirm. Marijai ir inž. Antanui Ru
džiams, Jono Kavaliūno bute gau
siai susirinkę beverlyšoriečiai at
gaivino Balfo skyriaus veiklą.
Valdybos pirmininku buvo išrink
tas mokyt. Jonas Kavaliūnas, vicepirm. — Ona Pulką* ninkienė,
iždininku — mokyt, i jsys Ru*
dys, sekretorium*— V y Kąsniunas. Netrukus pravestas piniginis
vajus buvo stebėtinai geras. Vie
tos lietuviai noriai ir gausiai au
kojo.

. STEPONAVIČIŪTĖS Jadvyga ir
Magdalena. Stepono dukros.
-URBONAVIČIUS Pranciškus ir UR
BONAVIČIŪTĖ Domicėle, Mykolo ir
Ve/onikos vaikai, gimė Rupekir; kai
me, Šimkaičių valsč., Raseinių apskr.
VA1ANTTEJUS Jonas. Petro sūnų**,
atmes 1913 m.
laikomieji arba apie juos Žinių tu
tintieji maloniai prašomi atsiliepti i
Lietuvos Generalin} Konsulatą Jluo
adresu:
CONSULATE GENERAL OF
UTHUANIA
•147 Soaft Aiteataa Ava.
ChJeafo, III. 8MZI
Tat (112) — 7S7-4SM

Kun. J. Borevičlus, SJ.
D. ir J. Kutenti
L ir A. Matukai

A. Norefkieni
L ir B. PtliuHonla!

Mūsų Sąjungos narei

A. H E L E N A I JANKAUSKIENEI
mirus, jos sūnų KAZĮ s u ŠEIMA ir artimuosius nuošir
Liet. Pensininkų
Chicagos

valdyba

Sąjungos
ir nariai

Brangiai mamytei

A. t A. BRONISLAVAI KARAZIJIENEI
mirus, jos dukrai DANUTEI DERENttEKEL mūsų
draugijos narei, ir artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą.
Uff, Duktiru. Draugija

A. t A. ELENAI JANKAUSKIENEI
Balfo Beverly Shores skyrius mini Balfo 36 metų veiklos sukaktį. 15 kairės
sėdi: svečias iŠ Lietuvos Juodvalkis, klebonas kun. dr. C. Doyle, Balfo pirm.
Marija Rudienė, Balfo skyriaus vicepirm. Ona Pulkauninkienė, pirm. mokyt.
Jonas Kavaliūnas. Antroje eilėje i5 kairės: Balfo skyriaus ižd. mokyt. Sta
sys Rudys, inž. Vaičekauskas, dr. Alvydas Arbas, toliau viešnios iš Lietuvos.
Nuotr. K. Pociaus

LIETUVIŠKA VAISTINĖ
2567 W.89th Street Td. 778-4363

1&J.PHARMACY
VW«lallv«a^a^fcnporhJOtl kvepalai, gydomos lotfa m
to'talamoa ktdaa, ramentai k kt, pirkti ar nuomoti;
Namokafnti supakuojama dovanaa

Pristatymas nemokama)
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savHnkal

(MELAUSKAITt)
Oyveno Cleanrater, Fla., anksčiau gyveno Chicagoje, Marąuette
Parke.
Mirė spalio 2 d., 1979. sujaukus 63 m. amžiaus
Gintė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, brolis James Me.aaijcas, gyv. Cleveiand, Ohio, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas penktadienį, spalio 5 d., 5 v. v. Stepono Lack
(Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 6 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto
btr- adydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, kurioje
, 0 - ^ gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kaziliero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: V>ras, brolis ir kiti gtminea.
Laid. du-ekt. Steponas C. Lack (Lackawicz) — Tei. 737-1213

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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
TRYS M O D E R N I Š K O S

Paryžiuje mirus, dukroms — BIRUTEI PRAPU0LENIENEI su šeima ir ELENAI TURAUSKENĘI,
gyv. Paryžiuje, didelio skausmo valandoje reiš
kiu gilią užuojautą.
Aurelija Ivinskiene

A. t A. PRANUI BBNORUI
mirus,
dukrai DALIAI STANKA1TIENEI, jos VYRUI ir SŪ
NELIAMS reiškiame giliausią užuojautą.
Ulma Ir Algis Trlnkuml

KOPLYČIOS

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
S

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

džiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Po to šis guvus skyrius nuta
rė pirmutinis iškilmingai atšvęs
ti Balfo 35 metų veiklos sukaktį.
Atsisakydami pelno Pines restora
no savininkai Gražina ir Jonas
Stankūnai parengė pietus, pilna
salė susirinkusiu žmonių nuošir
džiai ir džiaugsmingai pasitiko

—Paieškojimai
CIULADIS VTNCAa Antano sūnus,
(tinęs 1922 m. Teliių apskr.
JAZDAUSKAS, Petras Romualdas.
Juozapo sūnus gimęs 1914 m. S«o$
bažnytkaimyje, Sėtos valse., Kėdainių
apekr B Lietuvos Išvykęs 1944 m.
JONAITYTE Adele (Ada) ii Prienų,
r KAHMĖNTENt Jadvyga, gyvenusi
Čikagoje.
: KISKONIS Anthor.y iŠ Ukmergės
apskr. 1949 m. gyvenęs Brooklyne.
PAUKŠTE Alfonsas. Petro sūnus,
gimęs 1912 m. Utenos apskr., Palmajo

N e t e k u s mylimiausios Mamytės,
reiškiame giliausią užuojautą p. ELENAI 7URAUSKIEHEI, gyv. Prancūzijoje ir p. BIRUTEI PRAPU0LENIENEI, gyv. Chicagoje, jų giminėms ir arti
miesiems.

A. f V ADELA PAULAUSKAS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1879 m. spalio mėn. 4 d.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

x Mokyt Stasys Rudys, žy
mus visuomeninkas, ėjęs atsa
DAINOS, ŽODŽIO K MUZIKOS mų priemonių; skyrius, kur at didį sakramentą", paskui su
kingas pareigas bendruomenėPVNI5 JAUNIMO CENTRE vykę priešmokyklinio amžiaus kalbėjom litaniją į Svč. Jėzaus
1 je, buvęs lituanistinės mokykvaikai galės išbandyti kelis užsi Širdį. Pasiklausėm pamokslo
Chicagos
Jaunimo
centro
va
I los vedėjas. Beverly Shores lie
ėmimus ir žaidimus suaugusiųjų apie pirmąjį popiežių šv. Petrą
karienė,
įvykusi
praėjusį
šešta*
tuvių klubo vicepirmininkas,
priežiūroje ir taip pat bus ga ir apie dabartinį. Pabaigai nuo
dienį,
daugeliu
atžvilgių
buvo
ki
lima įsigyti knygutes ir brošiū širdžiai sugiedojom pop. Jono
Beverly Shores Balfo skyriaus
tokia ir įdomesnė negu papras rą, kur bus patarimai apie vai Pauliaus n mylimai Dievo Mo*
iždininkas, kitą savaitę išvyksta |
tai. Prie gražiai papuoštų sta ko vystymąsi ir kiekvienam vai tinai Marijai jos giesmę "Ma^
X Popiežiui Jonui Pauliui H j nuolatiniam apsigyvenimui į ry
lų
susėdę svečiai negavo ba ko amžiui pritaikytus užsiėmi rija, Marija". Tuo būdu baigėm
lankantis Chicagoje, visi nori! t i n e valstiją.
liuose įprastos vakarienės, bet mus.
x Liudas Valančius iŠ Oak
maldą toj vietoj, kur dabartinis
dalyvauti jo sutikimo iškilmėse
galėjo
vaišintis
vaisiais,
vynu,
"Nuo dvejų iki penkerių" popiežius melsis su 300 vys
Dėlto, kaip jau minėta, penkta Lawn, 111., apsilankė "Drauge",
sūriu ir viso to buvo apsčiai.
susipažino
su
spaustuvės
nauja
įvyks šeštadienį, spalio 6d,, 9- kupų.
dienį, spalio 5 d, '"Draugas"
Sakytume, nuo maisto pertek
neišeis. Tą dieną nedirbs nei \ spausdinimo technika ir pasi12 v. r. ir sekmadienį, spalio
Gaila, kad čia negalėjo dalyliaus kenčiantiems lietuviams
redakcija, nei administracija. I kalbėjo apie lietuviškos spau7 d., 10 v. r.—1 v. p. p. Jauni vaut daug Chicagos lietuvių;
nieko daugiau nereikėjo. Antra
šeėtadienio numeris išeis su <*os ateities reikalus. Ta proga
mo centro vestibiulyje. Paro Mūsų maldų reikia lietuviams
s
kultūriniu priedu
Šeštadienį 3* paliko 10 doi. auką. Už au- Dalyvuį registrac.jos stalas JAV LB Tarybos narių suvažiavimo metu Cleve naujovė meno atžvilgiu buvo dėlę rengia Jaunimo centras ir
Lietuvoj, Sibire, Amerikoj. Kiek
;
spalio 6 d 'Draugo" redakci- į k ^ nuoširdžiai dėkojame.
landė. Respiracijai tekine N. Lenkauskaitė, V. Rociūnaitė ir S. Lenkauskai- visko po truputį, įvairių ir su Rengimo komitetas — Gina Re
iš mūsų rinksimės su draugais
saiku.
ja ir administracija dirbs iki' x Xnž. Jaunutis Dagys, buvęs ' ė. Registruojasi Br. Juodelis, dešinėje stovi dr. A. Butkus.
inienė, Laima Rupinskienė, Da melstis lietuviškose bažnyčiose,
Nuotr. V. Bacevičiaus
Vakarienę pradėjo Jaunimo
,«, ™i
'Beverlv Shores miestelio tary-.
nutė BruŠkytė ir Dana Dirvo- vienuolynuose ar namuose šei
centro
direktorius kun. A. Sau13 vai.
- . . . . ,
,,
nienė.
moj, kad popiežius ir visas pa
laitis, SJ, pasveikindamas, paly
x Kun. Antanas Zakaraus- ^>s vicepirmininkas, aktyvus
Tikimės, kad į šią parodėlę saulis pajustų mūsų meilę per
ginti, gausiai susirinkusius sve
kas §vč. M. Marijos Gimimo j visuomeniniame gyvenime, gavo
atsilankys ne tik jauni tėvai sekiojimai Bažnyčiai Lietuvoj.
čius, pasidžiaugdamas, kad yra
11
žini
iš
su vaikais, bet ir mokytojai ir
par. klebonas, antradienio, s p a - j ^
*
Otavos, kad
Dabartis reikalauja naujo ryž
Jaunimo centrą remiančių, sa
m ixr ė v? m o t iM
na Gimimo
Mikas
Klumbys
iš
Blomberg,
j
.
A.
VALSTY8£SE
visa
lietuviška visuomenė, besi to. Nuo šios dienos kiekvienas
bėjime
su
Ron
Britton,
VVCFLI
*
*
•
P
^
P
'
lio 2 d., ryte dalyvavo pasikal- Į
3°
reformatų kunigas F. Barnelis lės atnaujinimui aukojančių as dominti jaunų vaikų gerove.
radijo stoties pranešėju. R a d i - ' ^ F ŠJ sekmadienį 11:30 v. r
— Dr. Vincas
Maciūnas
iš
krikščionis lietuvis gali ieškot
¥
ą
menų. Pirmieji į rudentiškai de
iTTiirTjr"^}i^^r.rfinn7hn
Katalikų
~ "']
" skaitvs
T* .:"" '"™"
" iš .Hofheim
kun.
-B. progų susiburti dviese, trise',
jo
stotis domėjosi parapijos cno- \j*y*»
«/
^ federacijos
•> su- Philadelphnos
paskaitą
» „ „ „ • , (Taunus,
, m dr.
r> koruotą sceną išėjo solistai Ne
n
a w .
™ Haiirvavimii nnniP7ism«? Tono • surinkimas, o 2 v. p. p. Sv. Ka- " . r J.
4. G.'VVagnens iš Vvieze, kun. B.
AZtt
nes Kristus sakė: kad jei dtfc
DUKTERYS TŪRI
S L ^ T T E M ^ T k S s * * w seserų rėrnėju susirin- V f a u s ^įvemtetc> 400 metų ^ ^
^ Bootrop, kunigas M. i rija Linkevičiūtė ir Bernardas
trys susirinks mano vardu, a i
1000 DRABUŽIŲ
bufGraniParke^^ Plačiau kai Girnas ir b u S o žaidimai.
j * u k a k t i e s " * • « Battunoreje. B a m b u l l i | J „ Ha ttersheim, dėka-, Prapuolenis.
Akompanuojant
išklausysiu.
Vida Tijūneneaė
Lietuvos Dukterys Chicagoje
oetosf aoe patfcho a T k o t l
* *****
*"«"» < ^
^ ^
™
*'
*, n a s J ' G u i * a * lipstadt-Ben-! muz. A. Vasaičiui padainavo du
nHoT™mm^
landė, atnaujindami Prenume- ™osia LB.
i ninghausen, metodistų kunigas duetus: Lauksiu tavęs ateinant atlieka didelį labdaros darbą,
^ f u m m T s a i u n ^ Chica- ^ ą , šiltai pasveikino dienraštį' ~ ^
Jakuty* _ Tucker. R. L u p a s * Uer)
Ostfiesland,.A. Raudonikio, ir Ar ateisi G. globodamos į sunkumus pate
ssukakties
I ™ T kviečia,
l ^ * kad
* ^ visas'
l
proga ir atsiuntė Gar- Moterų^sąjungos^ 54 kp. pirnu- M a r f a j ^ ^ ^ g l e n t e r i s fr Gudauskienės. Pramoginės dai- kusius lietuvius. Jos turi ir na
gos* skyrius
uKaKues proga
ninkė Detroite, dalyvavo Mote- ^
^ ^
Suvažiavimag buvo
nos sužavėti klausytojai labai mus 2735 W. 71 S t , kur pa
jaunimas su tautiniais rūbais, « * prenumeratos mokestį. Nuo
- , . ^ ^ s ... nif , c h i c a e c ,.
., . .,.
įėlėmU ir vėliavėlėmis susirink-' SirdKai dėkojame.
rų sąjungos seime uucagoje, tas su šeimos poilsio dienomis šiltai solistus priėmė ir šie tu- stogės netekęs lietuvis gali pri
gėlėmis ir vėliavėlėmis susirink-^
atstovavo 54 kuopą kartu su - B a ? n v č i u darbuotomis iš vi- rėjo padainuoti bisui. Po to fl- siglausti.
tų prie 67 ir Califomijos penk-l x Knstma Novickatte-Nitka, k i t o m i s
^
atstovėmis, sos
Z ^Vokietijos.
V S M ^ T Visas
^ T ^ penkias
J L I ^ goką Frank Listo kūrinį SpoParemdamos vargan pateku
zalizio paskambino mūsų jauna sius ligonius, susenusius, net ir MERE PAS PREZIDENTĄ
tadienio rytą apie 7:30 sutikti Vilniaus krašto lietuvaitė, įsto- R
**T *"Į™
ėjo 9 ±
k
susirin_ ^ n j T ° ^ ^ V
sis pianistas Arūnas Kamins
daIyVaV
popiežių.
jo į šv. Mergelės Marijos Ginu- k h £ ^
tuviškai
papasa-1
%*?*
°
* " M nW> " kas ir taip pat buvo susirinku laidodamos mirusius, jos rei
Ue
Mere J. Byrne yra Carteįįo
kalingos lėšų. Be parengimų,
x Būtos Ratelio valdyba m o b a z n v t m i chor ^- J l U l P P a t ko jo apie seimą.
"'
siųjų šiltai priimtas. Puikusis aukų rinkimo, jos turi dar vie pakviesta dalyvauti popiežiaus
AUSTRALIJOJE
0
praneša, kad Ratelis suruošė' >Ta š v - O n o s bažnyčios choris-, _ Lietuviu R. K. Kunigų
priėmime Baltuosiuose rūmuo
aktorius Jonas Kelečius parodė,
Geelongo lietuviai rugsėjo ką gali aktorius padaryti iš nai ną priemonę: renka naudotus se spalio 6 d.
lietuviškų dirbinių, audinių, kny-! t ė i r suorganizavo Beverly Sho-: vienybės vyr. valdyba ruošia
drabužius ir paskiau už juos
gų ir žurnalų parodėlę trečia-1 res uetuyJU bažnytinį c .orą.
sekmadienių ir švenčių dienų nū
voko
ir
gerokai
pasenusio
kūri
dienį, rugsėjo 26 d., Marijos
Dr. Sofija Galante, Oak; šolą. Jis labai reikaUngas H e - ! | d - ^ažiai atšventė Tautos nio, įdomiai perteikdamas Kazio gautas aukas panaudoja labda
13,000 LADXRASTTNINKŲ
x
rai Drabužiai sukabinami ga
aukštesniosios mokyklos kavi- Broak, 111., atnaujindama pre-; tuvių parapijoms.
Lietuviai š v e n t ę ir paminėjo Vilniaus uni- Binkio Kriaučių Motiejų.
Numatoma, kad į Chicagą
nėje. Parodėlė buvo surengta numeratą atsiuntė Garbės pre- prašomi paaukoti bent po vie- j versiteto 400 metų ^ a ^ l - « u " Roma Mastienė, akompanuo raže prie minėto jų namo. Čia
dabar tų drabužių, indų, ranki informuoti apie popiežiaus Jono
vo
naujų narių verbavimo proga, numeratos mokestį. Už didelę j "«* mišiolą savo gimtosioms pa-,
^knnungos pamaldos Sv. Jo- jant Al. Vasaičiui, susilaukė ap
nukų, skrybėlaičių, apsiaustų ir Pauliaus n atvykimą, drauge su
Valdyba kviečia visas šios mo-; paramą esame labai dėkingi.
rapijoms. Jo kaina — auka į n o bažnyčioje, o po jų minėjimo lodismentų, padainuodama P.
kitų reikmenų yra apie tūks vietiniais, suvažiuos apie 13,000
kyklos mokines lietuvaites įsi- nacija.
Mascagni Būrimą ir R. Sie- tantis. Suneša lietuviai drabu laikraštininkų, radijo ir TV
!100 dol. Aukas siųsti: Lithua- ! akademija Lietuvių Bendruome- czynski Svajonių miestą.
Ly žius, kai vaikai išauga, kai ma darbuotojų.
jungti į Rūtos Ratelį. Pirmasis'
_.
_ • _ . _^
. įnian R. C. Priest' League of n ė s namuose.
Kalbėjo kun. giai taip pat buvo šiltai sutik da pasikeičia, ar kas miršta.
Paulius Alšėr.as, Al.
Gralis,
p0t0_ortr, M T *V7*AI
« < c mos dalį atliko lit. mokyklos tas mūsų daugelio muzikinių
d
u n tJue:
susirinkimas
spalio 11liedJ U u s* M^a č i u l i s?° JVisiems
f ' a į i esame
America.
Inc.
Cc Rev.
Viktoras
Dauknys, M. Kymantas,
x Lemontoįvyks
ir apylinkės
j
!
^
L
^
t
S
L
*
* ! I P^nas
LEIDŽIA PAMATYTI
mokiniai,
vietosMemnę
lietuvių
vyrų parengimų dalyvis ir akompa- Garažas su tais drabužiais at
gė
P
Dabušis
149
po
pamokų.
Iki
pasimatymo!
f
}*
™™'
°J,
^
^
T
'
'•
Mongomery
PI.,
*••
Skapinskas.
progratuviai
kviečiami atvykti j ]abai dėkingi.
fedeiai.n ų KCdaras
kas
penktadienį
nuo
10
POPD2MŲ
choras.
kesčių (Nr. 78:262).
niaforius pianistas Manigirdaa v. r. iki 5 v. v. Iš jų per metus
lietuviškas šv. Mišias, kurios
Motekaitis. Šaunioji mūsų dai aukų susidaro apie tūkstantinė,
Daugelis Chicagos darbovie
bus spalio 7 d. 12:30 vai. p. p.! x A a k « atsiuntė: po 3 dol.;
BRAZILIJOJE
nos
mylėtojų
pora
Margarita
čių
penktadienį anksčiau užsi
de Andreis seminarijoje. 511 i— Elena Kolosovienė, Ričardas
— Brazilijos Lietuvių Kuni ir Vacys Momkai padainavo Šu kuri nueina namo šildymui, darys, kad tarnautojai galėtų
B. 127 St, Lemonte.
JBričkaitis; 2 dol. — P. šliteris.
gų vienybės narių susirinkimas berto Serenadą ir Tallat Kelp šviesai, kitoms išlaidoms. Šiuos pamatyti popiežių. Tą daro
x Dzūkų draugija š. m. spa-! l>k^jame.
buvo rugpiūčio mėn. Sv. Kazi šos Oi, berneli, vientury. Violeta drabužius tvarko Jadvyga Ko- Sears, Roebuck krautuvės, CarIk* 14 d 3 v. v. Jaunimo cent- j x «<Alma Matei". Vilniaus
miero parapijos klebonijoje. Ka Karosaitė pašoko nuotaikingą lienė, Brigita Tamošiūnienė ir son Pirie Scott, Standard Oll,
ro kavinėje rengia rašytojo V. į loniversitetas 400 metų šviesoje.
dangi kun. Antanas Trimakas Piemenėlio šokį, muzika Sosta- Stasė Stočkutė.
First National bankas, VVinston
Krėvės 25 m. mirties sukakties j T o k i u pavadinimu 22 puslapių
išvyko darbuotis į Meksiką, tai kovičiaus, choreografija pačios
Atvežti
drabužius
galima and Stravm teisininkų firma ir
minėjimą. Visuomenė kviečia-1 leidinys išleistas Clevelande
j buvo papildyta Kunigų vieny- balerinos.
kiekvieną
dieną
į
Lietuvos
Duk daug kitų. Apie ketvirtadalis iš
ma į minėjimą atsilankyti.
Į D M N P parapijos rūpesčiu, mibes valdyba, pakviečiant kun.
_
Lietuvių styginis ansamblis terų namą. Drabužių įsigyti 850,000 tarnautojų Chicagoje
x
Moterims rekolekcijos | nint šios mūsų mokslo įstaigos
j Vincą Pupinį. Dabar Brazilijos p ^ į / ' f g ^ j į . Lietuviškų daugiausia ateina pensininkai, galės išeiti iš darbo į popiežiaus
lapkr. 9-11 d. Cenacle vienuoly-j sukaktį. Redagavo Ba'iys GaiKunigų vienybės valdybą suda- j ų j ų juodiją
pynę ir Rondo o kartais net ir kitataučiai, pvz. Mišias.
ne. Vadov. kun. L. Zaremba, i džiūnas, kun. G. Kijauskas ir
ro: pirmininkas kun. Pranas t T a m b o u r i n e P o v i l a 8 M a t n l . lenkai, kurie gali siųsti varto
SJ. Registr. iki lapkr. 5 d.: | Nijolė Kersnauskaitė. Dailų virGavėnas, sekretorius kun. Vm- k a g mnvSkMt
Mark
Madson,
tus į Lenkiją.
MOKSLEIVIAI STEBfcS
Daugirdienė LU 5-9500 dieną ir. šelį nupiešė arch. Eduardas
cas Pupinis, iždininkas prel. Pi- s m u i k a g Leonidas Ragas, smuiPOPD32IŲ
Lietuvos
Dukterys,
teikdamos
A. Prapuolenytė 863-1769 va- į Kei-snauskas. Atspausdinta 700
jus Ragažinskas. Tame pačia- k a s J u ( j z a g R e m y g
gmuikas>
lėšas vargan patekusiems lie
karais.
(pr.) j egz., kurių vienas buvo atsiųstas
Dėl popiežiaus lankymosi
me susirinkime buvo pasitarta F a u g t a 8 s t r o l i a > „ n u ^ ( v a d o _ tuviams paremti, spalio 6 d.
x A. a. Danos Cicenienės j 'Draugui". Leidinyje pateikta
apie Rio de Janeiro liet. para- v a s R ū t a P a k S t a i t ė > s i m m i k a 8 ) Jaunimo centre turi balių. Čia penktadienį Chicagos nuėsto
2-jų metų mirties sukakties šv. i įdomių žinių apie Vilniaus unipijos būklę ir apie naujų vertė- D a n u t e
Brazdžiūnaitės
vio- bus galima išgirsti V. Stankie- mokyklos bus uždarytos. Pir
Mišios bus atnašaujamos spa-!versiteto praeitį, kiek istorinių.
^
,|naIipi4kaI^ s,
, jų "Liet. Bažnyčios Kronikoms" l a Balyn P a k s t a s > yU^
A J ^ ^ nės dainas ir pasišokti, grojant madienį taip pat neveiks, nes
tai Kolumbo diena.
^.
lio 5 d Sv. Pranciškaus vienuo-, bruožų,
I ^ ^ S m a l i n s k ų d u k r a > ų suradimą. Buvo siūloma kitą Kaminskas, fortepionas.
Ą. Stelmoko orkestrui.
J. Pr.
lyne Kennebunkport, Mame.: x
« CSlll1lOTk>w ansambHo: pavasarį baigė University
of susirinkimą sukviesti Brazilijo
Visa ta meno spalvinga py
Prašome gimines ir draugus; k c ; i c e r t a s j v y k < , 9 p a i i o m ė n . 27 j Detroit magistro laipsniu iš vai- je, kur galėtų dalyvauti ir kitų nė visiems labai patiko ir, jei LIETUVIŠKOS PAMALDOS tiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiinnmniiiiiiiimuiinir
QUIGLEV
pnsimmti velionę savo maldose. ; d (ąešta dienį) 7:30 vai. Mari-|kų psichologijos, prieš tai bai- kraštų Pietų Amerikoj dirban būtų programoj pažymėti, bet
Advokatas JONAS SIBAITIS
( r)l
Kai skaičiau "Chicago Ca.
P j o s Aukšt. mokyklos salėje, gusi bakalauro laipsniu Oakland čių lietuvių kunigų atstovai
nedalyvavę soL P. Ragienė ir
— Kun. Mečislovas Vattuke- akt. J. Valentinas, tai nebūtų tholic" rugsėjo 21 numerį, bu
X
6247 So. Kedzie Avenue _
„ r * . z n ! u s r a ! '. r ! r m , n , R , ° * ! Nauja ir įvairi programa. Bi-. University, Rochester, Mich.
T
\
irius
Sao
Paulo
priemiesčio
Vi
Joniškiečius sv. Mišios bus a t - į l i e t a i g a u n a m i G i f t g m t c r n a t i o . G a v o a t s a k b l g ą fcrt, k a i p pgį.
Tel. — 778-8700
žiūrovams prailgę, nes visa bu vau maloniai nustebinta, kad
la
Zelina
bažnyčioje
rugpiūčio
našaujamos Tėvų jėzuitų kop-; n a l (Vaz nelių) prekyboje, 2501 chologė _ specialistė dideliavo įdomu ir meniška. Visi me bus pamaldos lietuviškai rug
Chleago, IUlnols 60629 >J
lycioje sekmadieny spabo m ė n . w 7 l ? t R c n g i a B a l f a g 3 5 . ^ m e mo kvklos distrikte Pontiac. 19 d. šventė kunigystės 25-rių nininkai savo talentus skyrė sa sėjo 29 d. 8:30 vai. vakare Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
7 d . 12 vai. Po pamaldų susi- m e t ų veiklos sukakčiai atž>*mė- Mich., kur dar studijuodama metų sukaktį. Su juo šv. Mi lės atnaujinimui. Apšvietimas Quigley South seminarijoj.
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
P.. Ragą
rinkimas
pabendravimas Jau-; t i j^&jaL
prašo, bilietus įsi- yra
dirbusi.
Pasitobulinusi šias , koncelebravo prel.
.
Audros Aleknaitės ir Pauliaus
Pamaldoms vadovavo kun. A iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiitlt
x
mmo centro B. 3 kambaryje. : g y t i g a n k a t o
Aleknos.
Zakarauskas, Svč. M. Marijos
(
}
aktikoje žada ^ ^
d a k t a r 0 1 žinskas, kun. P Gavėnas ir kun.
P r )
Gimimo
parapijos klebonas. Su iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiininm
•«•
.
«
/
x Uernvo, n , , ^ ^ ^ laipsnio savo specialybėje. Ne- J- Urbaitis. Jubihates gimęs
Po meninės programos vi
nos savaitėje. Nuo U vai. ^ 0
>< ' f t u . o s Dukten, dr-jos J
^ visuomeninis' Brazilijoje, kunigu ^ e n t i n t a s siems buvo progos pabendrauti sirinkusios kazimierietės sese
Advokatas
""
J
iki 4 vai. po pietų. Savaitgaliai • ™«ns baliuje, kuns jvyks spa^
g ^ . j 1954 m. rugpiūčio 22 d. Daug ir, B. PakSto orkestrui grojant, lės, keli jauni veidai su tėvais
]ietuviška v e i H a
GINTARAS
P.
CEPfiNAS
metu
laisvi. Rūtos restoranas, 0812 "O 6 d- Jaunimo centre, 7:30
dirba Niterio vyskupijoje pasišokti. Reikia tikėtis, kad ir vyresniųjų grupė kartu mel Darbo valandos: nuo 9 T. r. tkl -4
D « t roito lituanistine monuo • vai. ryto
netoli Rio de Jandro
So. VVestern Ave., tel. 778-3493. \ ^ dar yra vietų Prašome *
Veikė
« J " J " visas tas įdomus vakaras buvo dė popiežiui Jonui Pauliui U sėk vat. rak. S«fttadi*ni
mok>^javo.
lkl 12 ral. A.
""
Ir pairai susttarlm%.
f pr .) ; uzrsakyU stalus ir oihetus pas a L t į n : n k u o % j j § o k o t a u t i n i u 1 įsteigęs Fatimos, Marijos vie- sėkmingas ir finansiška prasme. mingos kelionės po pasaulį ir
Tel. 776-5162 arba 776-5163
x Cicero Liet N. sav-kųsu-^- Vaičaitiene tel. 582-9784 ir T?}\ "Z™? i n . ^ * '<*tSita2 '• n u o l i « i r i S l a i k o suaugusiems
L. Galinis ypač per Chicagą. Pradžioj pa
2649 W. 63 Street
sirinkimas įvyks š. m. spabo * f ' * ] ^ ™ ? £ \
^ į dama du me'tu^^ buvo' p r a S j a į - « * » *
» į j f c gali. jis NUO DVEJŲ IKI PENKERIŲ maldų pagiedojom "Prieš taip
Chicago, M. 60629
""
d. (antradieni 7 v. v. parapijos
* Wl SKILA^MIC tau tik
Į aptarnauja ir Rio de Janeiro
••iiiiiniiiiftciiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniflRtf
Jaunimo centras ir rengimo
mažoje salėje. Paska-.ta skai- WK. l u o 3 Pa» ^ * r * » užeik' _ ^
__,
! lietuvius.
a..„
tys chem. dr. Pranas BudininINTERNATIONAL MEAT ™ *
*% ™ t U
™d'™*;
komitetas ruošia parodėlę "Nuo
URUGVAJUJ
iiiiiniimiiinminiinimiimiMiiiiiiww
kas, tema "Energijos taupy-MARKET M s O h t t M . . * * * * ^ muzikiniame ansamblyje.
dvejų iki penkerių" ir kviečia
mas". Visi prašorri atsilankyti ^ kumpiai, aviena, verfcpna,
— Urugvajuje pagaminta dai atsilankyti visus, susidomėju
VOKIETIJOJE
S0PNIE BARČUS
(pr.) Įde*roa ir t. t. Užsakymus siunnų kasetė. Iš viso yra paga- sius piešimo — mokyklinio am
RADfO »EMD« VALAND06
JL. Vokietijoj, K Lietuvon M
,
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,
me
bet k u r
X
Lietuviq
fondo
vajaus
pro-'
?
*
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b
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o
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h ^ e v a n g H i k , liuteronų k u - : ™ * * ******
Hetuvrikų dai žiaus vaikų vystymusi. Cia bus
Vitos vrognunos H WOPA r.
ka8e
galima
pamatyti
daug
įvairių
Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 -iki
ga sekantieji asmenys padidino ^
^
, * J ) ^ ^ ° ' " nigų gyvenanč.ų Vakarų V o - , " *
**
6.00 vai. vakaro.
savo įnašus: dr. A. B. Glevec-! 60829 " W- ( 8 , 2 ) 4 S o 4 S 3 7 - fsk•> g i j o j e
suvažiavimas Bonn-I - IV Pas. l i e t Jaunimo kon- užsiėmimų, ką tėvai ir vaikai
!
Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 8 30
kaa 500 dol., dr. Pranas ir Ada
x NAKAMS PIRKTI PA Bad Godesberg. Annabergo rū- grese Urugvajaus jaunimą at- galėtų kartu daryti: žaidimų,
vai ryto iki 9:30 va>. ryto.
Sutkai 250 dol., Kostas ir .Tad-' ^KOIX>S dnodamog r i f a i s mė- muase, įvyko lugpiūčio 15-19 stovavo: Alma Eglė Mačans- • dainų, žaislų, meno dirbinių.
Telef. 4S4-M1S
vyga Do^kai 200 dol. Po 100, resiniais |nv>Vėvrrais i- priei- d. Suvažiavo septyni evangeli- kaitė, Mindaugas Robertas Ma- knjgų vaikams, katalogų
ir
1490 A. M.
dol.: kun. Andrius Senkus. Le- j namais nuošimčiais.
kai kunigai: garbes senjoras ku- i čanskas ir Antanas Gregorio knygų tėvams ir kita. Parodėlė Ką tėvai gali kartu daryli su šiuo
1
onarda Kilikonienė ir Union Mutual Ferferal Savings. 2212 nigas A. Gelžinius iš Braun- Sleivys. Atstovus kongresui su bus trijų dalių: užsiėmimų pa- vaikeihi, matysime parodėlėje "Nuo
7158 ». MAPLEW0OD AVE.
CHIOAOO. nij.
Pi^r namų ir gyventojų dr-jaįWewt Cerniak Road - . Telef schweigo. kunigas Martynas I dideliu rūpestingumu paruošė vy7džiai. kuriuos galima padą- čveįų iki penkerių" Jaunimo centro
(pr.)|VI 7-T747
(sk.) I Klumby ii Bensheimo su žmo-|dr. Alfredas Stanevičius.
|r>tl :H namuose kr.prvai randa- vestibiulyje sr^ahu 8 d
iiiiiiiimiiiimiiimtiiiiMi
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