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RELIGINIŲ REIKALŲ ĮGALIOTINIO
SUSITIKIMAS SU DEKANAIS
(Tęsinys)
Mums, kunigams, net bažny
čioje draudžiama vaikus moky
ti katekizmo, tikėjimo tiesų.
Sakoma: tegul patys tėvai mo
ko. Bet juk tai neįmanoma.
Viena, kada jie mokys, kai jie
užimti visokiais darbais, ypač
kaimuose, kalūkiuose arba rū
pesčiais dėl pragyvenimo? O
antra, kaip jie vaikus mokys,
kada patys neturi iš ko pasimo
kyti? Per radiją, televiziją,
spaudą, organizacijas ateistams
leista plačiai vesti savo propa
gandą, o mums tikintiesiems —
nieko negalima, viskas atimta,
ar net uždrausta. Nuo karo pa
baigos jau praėjo 35 metai, o
mes tikintieji iki šiol neturime
nieko: jokios knygas, jokio laik
raščio, jokio žurnalo, išskyrus
paprastame popieriuje išleistą
Apeigyną, labai mažu tiražu
maldaknyges, liaudžiai nepriei
namą šv. Raštą, Vatikano II
susirinkimo nutarimus. Kate
kizmai išleidžiami tik nelegaliai.
Už tai ačiūū Nežinomiesiems! Ir
taip prisimenama vysk. A. Ba
ranausko caro laikais rašytas
eilėraštis: "Anei rašto, anei druko mums turėt neduoda. Tegul,
sako, bus Lietuva ir tamsi, ir
juoda". Taigi mes gyvename
bado metus.
Šiandien pas kanclerį kun. I.
Butkų ant stalo mačiau Mask
vos patriarcho leidžiamą ilius
truotą žurnalą. O mums negali
ma turėti ne tik žurnalo ar laik
raščio, bet net ir biuletenio ar
kalendoriaus. O ateistinės vi
sokiausios literatūros pilni kios
kai, knygynai ir bibliotekos.
Taigi mes esame labai aiškiai
nuskriausti.
Ateistams yra visokios orga
nizacijos, kursai, stovyklos ir

mokyklos. Bažnyčią lankančius
tikinčiųjų vaikus mokytojai baa, gąsdina, peikia ir mažina
algesio pažymius. Mokytojai
drįsta net į namus lankytis,
įkalbinėti tėvus vaikų neleisti į
bažnyčią. Taigi nevienodumas
labai didelis ir labai ryškus. O
reikėtų ir galėtų šito visai ne
būti.
Kas liečia klebono ir bažnyti
nio komiteto santykius, tai at
mintina, kad kiekvienas kuni
gas, kada jis skiriamas klebono
pareigoms, jis skiriamas ne
vien liturginiams reikalams,
bet taip pat ir visų bažnytinių
turtų administratorium. Visoms
toms pareigoms gerai eiti jis
daro ir priesaiką Taip nurodo
ir t o reikalauja Bažnyčios ka
nonai, kuriais mes ir vadovauja
mės. Bažnytinis komitetas kle
bonui yra tik patariamasis or
ganas.
Baigiant noriu dar priminti.
Girdėjome, kad Tamsta, įga
liotini, prieš tai buvusiame pos
te buvote labai jautrus savie
siems visuose jų reikaluose. Da
bar mes esame Tamstai savieji.
Todėl drįstame tikėtis, kad, bū
damas Religijų reikalams įga
liotinio poste, busite taip pat ir
mums jautrus, pašalinant klai
das, skriaudas ir neteisybes.
Panašūs RRT įgaliotinio P.
Anilionio susitikimai su deka
nais balandžio mėn. įvyko visose
Lietuvos vyskupijose. Panašia
tema įgaliotinis kalbėjo ir Kuni
gų seminarijos auklėtiniams, ta
čiau šiuo susitikimu liko labai
nepatenkintas, kadangi semina
ristai išreiškė Anilionio pamo
kymams savo nepritarimą.
(Pabaiga)

KATALIKAI PASAULYJE
Vizitas Bulgarijoje
garsioji tautinė ispanų Dievo
Apaštališkasis nuncijus ypa Motinos šventovė Pilar.
tingiem reikalam arkivyskupas į
Pagalba žmonėms
Luigi Poggi Bulgarijoj dalyva-i
Popiežių Joną Paulių H-ąjį
vo naujojo Nicopolio vyskupo
Samuelio Dijoundrine ingreso j aplankė Italijos katalikų žmo
iškilmėse. Prelatui Dijoundrine nių pagalbos "Caritas" organi
vyskupo šventimus gegužės mė zacijos atstovai, Romoje daly
nesį šv. Petro bazilikoje su vaujantys visuotiniame suvažia
teikė pats Popiežius Jonas Pau vime. Šventasis Tėvas jiem tar
lius II-sis. Jo iškilmingas ingre- tame žodyje didžiai įvertino šios
sas įvyko vyskupo rezidencinia organizacijos veiklą, rūpinantis
me mieste — Rusė — pasienyje pagalbos reikalingais žmonėmis.
su Rumunija. Apaštališkojo Jūs akivaizdžiai liudijate žmo
nuncijaus arkivyskupo Poggi vi nėm, pažymėjo popiežius, jog
zitas Bulgarijoje užtruko apie Kristaus Evangelijos skelbimas
savaitę, šio vizito metu Vati yra neatskiriamai susijęs su
kano atstovas, kurį kelionėje ly žmonių meilės darbais. Rūpin
dėjo Rytų Bažnyčių Kongrega damiesi vargstančiais, nuo įvai
cijos narys prel. Mottola, pasi rių nelaimių nukentėjusiais pa
matė su Bulgarijos vyskupijų galbos reikalingais žmonėmis,
valdytojais ir susitiko su kraš kalbėjo popiežius, jūs taip pat
to vyriausybės atstovais ir ap konkrečiai paliudijate Kristaus
tarė katalikų Bažnyčios padėtį mere kiekvienam žmoguL Šven
tasis Tėvas taip pat paragino
Bulgarijoje.
"Caritas" organizacijos narius
Naujas kongresas
į jungti į žmonių pagalbos darbą
Nuo spalio 3 Ugi 12 dienos jaunimą.
Saragozos mieste, Ispanijoje, vy
Šventasis Raštas
ko tarptautinis Marijos studijų
(marijologinis) ir Marijos gar
Pagal Jungtinių Tautų švieti
binimo kongresas. Marijologinio mo, mokslo ir kultūros organi
kongreso darbai vyko šešiose zacijos — UNESCO — paskelb
įvairių kalbų sekcijose: ispanų, tą statistiką, Šventasis Raštas
prancūzų, anglų, italų, lenkų ir yra labiausiai pasaulyje verčia
kroatų. Kongreso dalyviai iš ma knyga. 1975 metais Šven
klausė iš viso 59-nias paskai tojo Rašto knygos buvo išvers
tas. Vien iš Kroatijos j kongre tos trisdešimtyje pasaulio kraš
są atvyko 800 ma'dininkų. tų ir atspausdintos labai dide
Saragozos miestas yra Marijos liais tiražais. Praėjusiais metais
kulto Ispanijoje širdis, čia yra pasirodė 286 nauji Šventojo
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PULKININKAS PAEME
BOLIVIJOS VALDŽIA

— Maskvoje ir okup. Lietu
voj, AP agentūros žiniomis,
Demokratija truko tris mėnesius
pradėti žmogaus teisių akty
La Paz. — Bolivijoje įvyko liepė, kad gen. Padilla skaldo
vistų suiminėjimai, kratos, tar
karinis perversmas, vadovauja kariuomenę ir tautą ir tuo sie
dymai.
— Vyriausybė nutarė duoti mas pulkininko Alberto Natusch kia kraujo praliejimo.
finansiniuose sunkumuose atsi Busch. Per paskutinius 16 mėn. Bolivija turi apie 6 mil. gy
dūrusiai Chrysler automobilių tai jau trečias perversmas. Ka ventojų. Jos vardas kilęs iš ne
bendrovei li> biL doL paskolą. reiviai uždarė tarptautinį aero priklausomybės kovotojo Simo
— Irako vyriausybė pakorė dromą, apsupo prezidento Wal- no Bolivaro. Pradėjusi nepri
12 valdžios kritikų, kurie pasi ter Guevara Arze namus. Bo klausomą gyvenimą Bolivija tu
sakė prieš anksčiau įvykdytas livijos parlamentas dar suspėjo rėjo daug karų. Ji prarado
mirties bausmes. Tarp pakartų prasidėjus perversmui sušaukti priėjimą prie vandenyno Čilei,
yra keli daktarai, mokytojai, nepaprastą posėdį ir pasmerkti turėjo atiduoti kelias turtingas
sukilimą bei išreikšti savo pri provincijas Paragvajui ir gumos
universiteto profesorius.
tarimą prieš tris mėnesius pri plantacijas Brazilijai. Nuo val
— Aukščiausias Floridos teis saikdintam prezidentui Gueva- stybinio gyvenimo pradžios Bo
mas patvirtino žemesnio teismo rai. šis su ministrų kabinetu livija turėjo apie 200 sukilimų
nutarimą uždrausti vienai religi pasislėpė, pirma paskelbęs atsi ir perversmų. Europiečių kil
nei sektai savo apeigose rūkyti šaukimą į kariuomenės įgulas, mės gyventojai sudaro apie 15
marijuaną. Etiopų Ziono Koptų prašydamas ginti jo vyriau nuoš. Kiti — įvairių genčių in
bažnyčia įrodinėjo, kad svar
dėnai ar maišyto kraujo ,,mesSenatorius Edwaro Kennedy su žmona. Ateinančią savaitę jis Bostone pa- į biausia jos tikėjimo dalis yra sybę.
Pulkininkas Natusch tuoj pa tizai". Raštingų gyventojų yra
skelbs savo kandidatūrą į prezidento vietą ir tuoj pat aplankys penkis ar! "šventos marijuanos" naudoji
šešis miestus, jų tarpe Chicagą, kur jis laukiamas trečiadieni vakare.
siskelbė prezidentu, paleido par 40 nuoš. Šalis, šabą žemės ūkio
mas.
lamentą ir atšaukė visas konsti produktų, turi daug mineralų,
— Austrijos žinių agentūros tucines garantijas. Studentai ypač cinko, sidabro, vario, net
žiniomis, apie 350 čekoslovakų išėjo į gatves demonstruoti šiek tiek naftos ir dujų.
katalikų pasirašė popiežiui Jo Darbininkų unijos paskelbė ge
nui Pauliui nusiųstą skundą, neralinį streiką tačiau visos
kad valdžia persekioja katali trys kariuomenės šakos paskel
Smarkiai pakilo
kus.
bė remiančios naująjį preziden
ginklų išlaidos
— Karo aviacijos tyrinėjimų tą. Neramumuose jau žuvo ke
viršininkas, buvęs astronautas liolika žmonių.
Washingtonas. — Centrinės
gen. Thomas Stafford pasakė,
Suiro žvalgybos viršininko planai
Paskutiniai prezidento rinki žvalgybos agentūros valdininkai
Seoulas. — šiandien P. Korė Jis numatė, kad po prezidento kad už ketverių metų Amerika mai Bolivijoje nedavė aiškaus pareiškė senato ginkluotų jėgų
joje laidojamas nušautas prezi nušovimo, ministrai tuoj susi turės tinkamą laserio spindulių laimėtojo. Svarbiausieji kandi komitete, kad Sovietų Sąjunga
dentas Parkas. Iš JAV į laido rinks nepaprasto pasėdžio. P a  ginklą, kuris galėtų sunaikinti datai, buvę prezidentai Victor ginklams išleidžia 50 nuoš.
tuves vyko valstybės sekreto našiai ir įvyko. Prezidentas j erdvėje esančius sovietų sateli Paz Estenssoro ir Hernan Siles daugiau lėšų, negu Amerika.
rius Cyrus Vance ir prezidento Park ligoninėn buvo atvežtas tus. Koncentruotas spindulys Zuazo negavo pakankamos dau Jau 1971 m. sovietai pradėjo
Carterio sūnus Chip. Suvažiavo 7:50 vakare ir jau buvo miręs. sudegintų erdvės satelitų elek gumos parlamente. Po ilgų de išleisti tokią pat sumą kaip
ir kitų valstybių aukšti parei Prezidento sekretorius tuomet troninius įrengimus.
rybų rugpiūčio 8 d. prezidentu Amerika ir kasmet išlaidas di
—
Kenijos
prezidentas
Daniel
gūnai. Prie P. Korėjos krantų grįžo į prezidentūrą ir painfor
dino, kol šiuo metu gerokai pra
buvo parinktas Guevera.
plaukioja JAV karo laivyno es mavo premjerą apie prezidento Arap Moi įsakė nebesiųsti jokių
Įdomu, kad šis sukilimas įvy lenkė.
kadra. Kariuomenė toliau budi, mirtį, tačiau t a s netikėjo i r prekių į Tanzaniją, kurios ka ko vos po 8 dienų, kai Bolivijos Komitetas, svarstydamas iš
įspėdama komunistinę Siaurės pats važiavo į ligoninę patik riuomenė, pakeitusi vyriausybę sostinėje lankėsi JAV valstybės laidų ginklams didėjimą, išgirdo
Korėją nebandyti jokių žygių. rinti, a r tikrai prezidentas ne Ugandoje, toliau ten laiko savo sekretorius Cyrus Vance. Jis iš specialistų, kad ginklų kainos
Karinės padėties komanda pa gyvas. Tik po to jis pradėjo jėgas, nesirengdama pasitraukti. kalbėdamas Amerikos Valstybių kilo greičiau negu bendros in
— Specialus ambasadorius
skelbė, jog neužilgo bus paleisti šaukti ministrų posėdį 11 vai.
organizacijos konferencijoje pa fliacijos nuošimtis. Per pasku
Viduriniųjų
Rytų
reikalams
Ro220 politinių kalinių. Bus daro vakare. Kol visi ministrai susi
gyrė Boliviją, atsistojusią ant tinį dešimtmetį vienos M-16
bert
Strauss,
manoma,
greit
pa
mas skirtumas tarp buvusio rinko, jau buvo vidurnaktis,
demokratinio kelio. Vėliau am šautuvo kulkos kaina pakilo iš
sitrauks
iš
tų
pareigų
ir
visą
sa
prezidento priešų, opozicijos vei prezidento žudikas jau buvo su
basadoje suruoštame priėmime 6 centų iki 19 c. (217 nuoš.).
vo
laiką
skirs
darbui
prezidento
kėjų ir komunistų, kurie nebus imtas. Jo planas likviduoti visą
Vance pabrėžė Bolivijos vyriau Rankinė granata kainuodavo
Carterio
perrinkimo
kampani
paleidžiami. Amnestija nelies kabinetą nebuvo įgyvendintas.
sybės ir kariuomenės vadams, 2.06 doL, o dabar — 6.49 dol.
joje.
liaudies revoliucinės partijos Gynybos ministrui reikalaujant,
kad Bolivijos nukrypimas nuo M-16 šautuvas — 82 doL, o da
— Populiariausias Amerikos demokratijos Amerikoje būtų bar — 260 dol. Armijos "džynarių, kurie dirbo šiaurės Ko kabineto posėdis įvyko gynybos
rėjos interesams.
ministerijoje, o ne valdžios rū maisto gaminys yra dešrelė, priimtas su dideliu neprita pas" pakilo iš 2,835 iki 9,067
dol. Karo lėktuvo motoras kai
P. Korėjos valdžios sluoks muose. Visi tie pakeitimai ir paskelbė nacionalinė dešrelių rimu.
navo 262,000, pakilo iki 677,000
taryba
Pernai
amerikiečiai
su
Po perversmo valstybės de dol.
niai atidengė, jog prezidento nu vėlavimas išgelbėjo kabinetą
žudymą turėjo sekti ir viso mi nuo žvalgybos grupės užpuo valgė 1.5 bil. svarų dešrelių. partamentas pakartojo, kad Bo
Kiekvienam gyventojui tenka livijos įvykiai bus atidžiai ste
nistrų kabineto užpuolimas. limo.
Sviediniai pasiekia
Kada kabinete kilo klausimas 70 dešrelių (bot dogs) per me bimi, demokratinio proceso nu
Žvalgybos viršininkas Kim bu
vo paruošęs apie 65 agentus, paskelbti karinį stovį, viceprem tus. Jei visas dešreles sudėtu traukimas pasmerkiamas. Įdo
Tailandijos žemę
kurie turėjo pulti ministrus. jeras Shin Hyon Hwok prieši- me į vieną liniją, ji 16 kartų ap mu, kad perversmą pasmerkė ir
nt/si negalįs padėti savo parašo, juostų visą žemės rutulį. Ge pats buvęs karinis prezidentas Baitgkokas. — Tailandijoje
kol pats nepamatys savo aki riausia pasaulyje dešrelių par gen. David Padilla, dabartinis nuo Vietnamo artilerijos sviedi
Rašto vertimai. Vienas pasku mis, jog prezidento Parko jau davimo vieta yra ChJcagos kariuomenės štabo viršininkas. nių žuvo 16 žmonių ir 22 buvo
tiniųjų vertimų pasirodė Indi nėra gyvųjų tarpe. Jis i r dar (yHare aerodromas, kur 1ST8 Jis įsakė pukininką Natuschą sužeisti. Vietnamiečių kareiviai
joje "Khasi" kalba. Vertimas trys ministrai nuvažiavo į kari m. parduota daugiau dviejų mil. remiančių dalinių vadams padėti vis artėja prie Tailandijos sie
pareikalavo septynerių metų nę ligoninę ir pamatė preziden dešrelių.
ginklus. Pulk. Natuschas atsi- nos, besivydami Pol Poto reži
kruopštaus darbo, bendradar to kūną.
mo partizanus. Tailandija pa
biaujant aštuoniem Šventojo
siuntė Jungtinėms Tautoms jau
Amerikos ambasada gavo ži
Laivų nelaime
Rašto ekspertam. Juo galės pa nią apie prezidento mirtį apie
Ugandos "dantų
du protestus dėl savo teritorijos
sinaudoti apie 600 tūkstančių 12 vai. nakties iš jungtinės ka Galvestonas. — Meksikos įlan
augimo skausmai" apšaudymo.
"Khasi" tarme kalbančių In rinės komandos. Formalus vy koje, netoli Galveston, Texas,
Vietnamas, paneigdamas at
dijos gyventojų.
Kampais.
—
Ugandos
prezi
susidūrė
du
laivai:
tanklaivis
sakomybę dėl Kambodijos gy
riausybės pranešimas pasiekė
dentas
Binaisa
apeliavo
į
užsie
"Burmah
Agate"
su
40,000
sta
ventojų
badavimo ir mirčių, pa
ambasadą tik apie 2 vai. naktį,
žodis studentams
nio
kraštus,
prašydamas
para
tinių
naftos
hprekinis
laivas
kartojo sovietų Tass agentūros
Drausmingumas, tikėjimas, o kabineto posėdis užtruko iki
mos Ugandai. Užsienis turi tu paskelbtą žinią, kad Sovietų Są
"Mimosa".
Iš
35
tanklaivio
malda, paklusnumas Bažnyčios 3:20 vai. ryto. Premjeras Choi
įgulos narių keturi žuvo ir 27 rėti kantrybės ir duoti mums junga ir kitos draugiškos šalys
mokslui — tai pagrindiniai dės buvo paskirtas laikinu preziden
dingo audringoje jūroje, mano laiko susitvarkyti. Vyriausybė atsiuntė 200,000 tonų maisto
niai, kuriais turi remtis teologų tu, o generolas Chung karo pa
m a bus žuvę. Sužeistų buvo 25, daro viską, ką gali, išlaikyti Kambodijos žmonėms. Visi kamdarbas, pažymėjo Popiežius Jo dėties vykdytoju.
trys sunkiai. Tanklaivis suteršė tvarką ir saugumą, tačiau plė bodiečių sunkumai ir vargai ki
nas Paulius II-sis šv. Petro ba
vandenį, o prekinis — užsidegė. šimai ir žudymai vyksta visame lo dėl buvusios Pol Poto vy
zilikoje, kalbėdamas apie še
Kenija ruošiasi
krašte.
riausybės kaltes, sako Hanojaus
šiem tūkstančiam Romos kata
Britų
komonvealto
sekreto
greit
pamatė,
kad
rinkėjai
dar
radijas.
rinkti parlamentą
likiškų aukštųjų mokyklų stu
riato
(staiga
suorganizavo
11
nepriaugę prie vakarietiškos
dentų. Primindamas Bažnyčios Nairobi. — Kenija yra viena demokratinės sistemos, ir kitos asmenų, įvairių rūšių specialis
mokytojo šv. Augustino žodžius. pastoviausių Afrikos juodųjų partijos buvo uždraustos. Įdo tų, delegaciją, kuri pavažinėjusi
KALENDORItS
Popiežius pažymėjo studentam, valstybių, tačiau šiomis dieno mu, kad tarp kandidatų į par po Ugandą nustatė, kokios pa
jog per tikėjimą žmogus pajė mis laukiama smurto veiksmų, lamentą yra ir vienas jaunas ramos Ugandai daugiausia rei Lapkričio 3 d.: Martynas P.,
gia suprasti esminius dalykus, nes lapkričio 8 d. įvyksta parla baltasis Philip Leakey. Jis kia. Trūksta administratorių, Vinifreda, Vidmantas, Nora.
kurie be tikėjimo lieka nesu mento rinkimai, kuriuose bal bandė laimėti vietą 1974 m., ta bankininke, inžinierių, ekono Lapkričio 4 d.: Karolis Bor.,
prantami. Tikėjimas atskleidžia suos apie 6 mil. žmonių. Keni čiau buvo nugalėtas, todėl šiais mistų, žemės ūkio specialistų. Modesta, Manivydas, Vaida.
žmogui kelią į gilesnį Dievo ap jos seimas turi 158 atstovus, o metais vėl kandidatuoja. Rinkė Pripažinta, kad sunku laukti Lapkričio 5 d.: Lėtas, Bertilė,
reikštųjų tiesų supratimą. Po kandidatų yra apie 800. Visi jai parlamento narius mėgsta užsieniečių pagalbos, kol Ugan Auktumas. Judrė.
Saulė teka 6:24, leidžiasi 4:40.
piežius taip pat paragino teolo parlamento nariai priklauso tai keisti. Patyrę politikai tvirti doje tesis žudymai ir netvarka
gijos studentus giliau apmąsty pačiai partijai. Nors, gavusi iš na, kad tik pusė buvusių par
ORAS
Ugandos prezidentas pareiš
ti, įvertinti turtingą Bažnyčios Britanijos nepriklausomybę, Ke lamento narių bus perrinkti kė, kad jo tėvynė pergyvena
Saulėta, temperatūra dieną
praeitį, jos istoriją.
nija įsivedė demokratiją, tačiau kitai kadencijai.
dantų dygimo skausmus.
50 1.. naktį 3G 1.

P. Korėjos ministrai
išvengė mirties
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ta mokama ii anksto
metams 6 mėn. 3 rato,
Chicago ir Cook apakr. $37.00 $19.00 $15.00
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35.00
15J(W
19.00
Kanadoje
U.S-A. 3?00
20.00
1500
Užsienyje
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9.00
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-5.00
• Administracija dirba kas s> Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dien nuo 8*30 iki 4:30, šešta
nių nesaugo. Juos grąžina tik &
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30 — 4:00, šeštadieniais
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
prašymą.
DRAUGO

j

Kaip Ateitininku
federacijos
vyriausioji rinkimu komisija iš
• Los Angeles, Calif., praneša, aNaujieji ateitininkų namai netoli Chkagoa
| teinančiu penkerių metų kaden- į
cijai Ateitininku federacija vadu
dienį, lapkr. 4 d., il2 vai. p.p. Jau
"ATEITIES" ŠVENTĖ
I balsu dauguma (94 proc. )buvo j pėms, atskiriems ateitininku vie
nimo centre. Jeigu norite užsira
netams.
Pagal
dabar
daromas
JAUNIMO
CENTRE
| išrinktas Juozas B. Laučka, gyv.
šyti
ar tik apie tai galvojate, tu
rezervacijas,
atrodo,
kad
'per
du
Bethesda, Md.
Jau treti metai vyresnieji atei
rite ateiti į šį susirinkimą. Mes
sekančius mėnesius turės progos
tininkai ir jų bičiuliai turi pro
irgi
kalbėsime apie kalakursusŠią
vietą
aplankyti
visi
Chicagos
Į Kontrolės komisiją išrinkti:
gos susrinkti ir pasidžiaugti "AJeigu
galite atvykti, prašom
M Į Teresė Gečienė, Vytautas Voler- ateitininkai. Naujai išrinkta A- teities*' jaunųjų bendradarbių pa
tas ir Cezaris Surdok? N, kandida teities fondo taryba, į kurią dėl siektais laimėjimais poezijos, pro paskambinti Giedriui Sodoniui
tas —K. Gasparėnas. Apie rinki teisiškų sumetimų šiuo metu ne zos, fotografijos ir kituose me (585-9585, po šešių), Rūtai Musomus ir at-ku federacijos vado dr. galėjo įeiti pirkėjų šeimos (kele nuose, kai jiems yra įteikiamos nytei (422 - 5158) arba Vidai
Petro Kisieliaus pareigų perdavi tas pakviesta tik kaip patarėjai) premijos. Jų kūrybos nuolatinis Momkutei (925 - 6193).
i tJ
mą naujam vadui bus pranešta stengiasi sudaryti valdybą ir ko skatintojas yra "Ateities" vyr. re
J. B. Laučka, naujasis Ateitininkų
ordinuoti visą šio fondo ateities daktorius kun. dr. K Trimakas. HAMILTONIEČig METINĖ
Federacijos vadas. Nuotr. V. Rimšelio vėliau.
ŠVENTĖ
veiklą. Tarybos pirmininkė yra Spalio 13 d. įvykusiame vakare
Aldona Prapuolenytė, kuri eilę Jaunimo centre tarė jautrų žodį.
Hamiltono aeeitininkų metinė
metų dirbdama su ateitinin
Šių metų mecenatas kun. dr. J. šventė įvyks lapkričio 18 d. Atei
CHICAGOS ATEITININKAI PERKA NAMUS
kų jaunimu ir jį gerai pažinda
Prunskis paaukojęs 1000 dol. pre tininkai dalyvaus šventose mišiose
ma
sugebės
ir
šiuose
namuose
vių
jaunimo
auklėjimas.
Kai po 35 išeivijos metų atei
mijoms po įteikimo premijų jau sekmadienio ryte ir po to seks
išvystyti
jaunimo
ideologines
ir
Kai šiandien Amerikos gero
tininkai pradeda rinktis į nuosa
niesiems savo kalboje išreiškė vii oficialioji ir meninė dalis. Paskai
vus namus, teisingiau pasakius vės katile yra sparčiai tarpinama kultūrines programas.Kol dar nė tį, vyresniesiems traukiantis, jau tą skaitys MAS aentro valdybos
pirmininkas Arvydas 2ygas. Me
ateitininkų rūmus, širdyje pajun lietuvio moralė ir tautybė, atei- ra surastas naujas iždininkas, no nesnieji užims jų vietą.
rintieji
tapti
Ateities
fondo
nariu,
ti neišsakomą džiaugsmą. Tai y- tininkiškas jaunimo auklėjimas
Vakaro svečiai įvertino kun. dr- ninę programą atvyksta išpildyti
ra šios organizacijos milžiniškas yra labai svarbus ir reikalingas. auką gali siųsti senu adersu: Atei K Trimako pasiaukojimą "Atei Otavos mergaičių chorelis "Ra
laimėjimas, įsigijimas didelės mo Šiuose namuose turėtų būti ne tis Foundation % E. Razma, tį" redaguojant, o kun. dr. J. munėlės", vadovaujamas Rūtos
ralinės ir finansinės vertės turto. leidžiama naudoti ir alkoholiniai 1100 Buell Ave., Joliet, 111., 60435 Prunskio auką premijoms ilgais, Šiulytės. Kviečiame visus daly
E. Razmienė
Šios vietos grožį sunku aprašyti. gėrimai nepilnamečiui jaunimui.
R. P.
nuoširdžiais plojimais. Nepagai vauti.
Reikia ją pačiam pamatyti ir pa Graudu darosi matant, kai šian
lėjo jų ir kiekvienam "laureatui"
justi. O, pamačius, negali jos ne dien lietuvių parengimuose, neiš CLEVELANDO S T U D E N T Ų
—moksleiviui ar studentui — STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
pamilti.
skiriant ir ateitininkų parengi
AT-KŲ SUSIRINKIMAS
drąsiai žengiančiam rampos švie
Chicagos studentų ateitininkų
son atsiimti premijos.
Kaip kad pereito šeštadienio mus, vyresnieji pardavinėja be
draugovės valdyba kviečia visus
"Draugo" šiame skyriuje buvo jokios kontrolės alkoholinius gė
Šis pobūvis įrodė, kad susirin studentus ateitininkus dalyvauti
rašyta, Ateitininkų namai yra rimus nepilnamečiams jaunuo
kusieji nebijo kalbų ir jomis gėri susirinkime, kuris bus sekmadie
Chicagos pašonėje, didelių gat liams. Čia nusikalstama ne tik
si, kai jos yra ne tuščių žodžių nį, lapkričio 4 d. 10 vai. ryto Jau
vių Archer Ave. (171 kelio) ir moralės dėsniams, bet ir valdžios
konglomeratas, o prasmingi ir nimo centre. Per susirinkimą bus
127 g-vės sankryžoje. Šią nuosa įstatymams.
klausančiam atveriantys mus su supažindinta su įvykstančio SAS
vybę sudaro didingas dviejų aukš
Kaip kiekvienas
naujakurys,
pančios tikrovės dalelę.
suvažiavimo programa ir bus iš
tų baltų akmenų pastatas, apsup taip ir ateitininkų namų tvarky
Šventę "Ateičiai" suorganiza rinkti atstovai į suvažiavimą.
tas gražaus parko su 25 akrais tojai visų pirma susiduria su dide
vo ir visą naštą nešė Čikagos sen
žemės, kurios didelė dalis atsi lėmis išlaidomis, neskaitant to,
SENDRAUGIAI KVIEČIA
draugių ateitininkų valdybą: M.
remia į Archer Ave. Tai buvusi kad visus galimus patiems atlikti
Šilkaitis - pirmininkas, E. RazAteitininkų sendraugių Chicamirusio amerikiečio milijonie darbus padaro kaimynystėje gy
mienė,
V.
Zadeikienė,
J.
Baužys,
Į
gos
skyriaus valdyba lapkričio 11
riaus rezidencija.
venančios Abromaičių ir Alenskų
K. Pabedinskas ir T. Rūta. Jiems; d., sekmadierį, Ateitininkų naPastatas turi daug erdvių kam šeimos. Didesnės išlaidos susida
priklaus/5 nuoširdi atsilankiusių j muose ruošia rudeninį pabendrabarių, iš kurių 2 gali talpinti po rė, kai reikėjo sudėti naujas grin
padėka. Bet jie neapsiėjo ir be tai-1 vimą. Skyriaus dvasios vadas kun.
apatiniuose
kambariuose,
100 asmenų. Apstatytas turtin dis
kininkų, kurių tarpe buvo ir me
gais baldais, turi sporto įrengi (kainavo 2000,00 dol.) įvesti te
niškas vakaro reklamas sukūrusi
mus ir priemones. Labai tinka lefoną, sutaisyti sinkas ir pan. Ar
dail. Ada Sutkuvienė, rudenines
mas plačiam organizacijos nau timiausiu laiku reikia nupirkti agėles stalams atsiuntusi p. Brie
dojimui, ypač jaunimo užsiėmi pačiai, jaunimo naudojimui tin
Dalis Clevelanoo ateitininkų studen dienė, gėrimus sąžiningai tvarkęs
mams.
kami baldai. Reikės apmokėti jau tų susirinkimo metu
A. Tamulis ir loterijai aukoję: RŠį didelės vertės turtą ateitinin apšildymo ir apšvietimo sąskai
Pabedinskas, M. Gaižutienė, drkai įsigyja dėka keliolikos Chica tos. Taigi, šiuo metu pagrindi
Spalio 20 d. Clevelando Stu Jonė Meškauskienė, J.V. Žadei
gos kilnių ir dosnių širdžių atei niam šios vietos sutvarkymui ir dentų Ateitininkų draugovė susi
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
kiai, dr. A.E. Razmai, J. N. Vaztininkų. Gili padėka priklauso išlaikymui aukos yra labai reika rinko Lietuvių namuose pasiruoš
neliai, M. Šilkaitis ir dovanas da
IR MĖGĖJAMS
Abromaičiams, suradusiems ir pa lingos. Jei šių namų įsigiji ti darbo suvažiavimui, kuris į- linusi Rasa Silkaitienė. Vakarie
rodžiusiems pirmiausia šią vietą mo proga ateitų talkon kiekvie vyks lapkričio 10-11 dienomis nė gausi ir skani buvo paruošta
at J kams, dr. Petrui Kisieliui ir na ateitininkų šeima, tapdama Clevelande. Susirinkime buvo su p. Norvilienės.
adv. Povilui Žumbakiui, suor Ateities fondo nariu, įnešdama sipažinta su SAS veikla bei per
Vakaras pavyko, ne tik dėlto,
ganizavusiems jos pirkimą ir su po 200 dol., tuojau pat būtų su svarstyti klausimai apie v e J k - l k a d a t n e § ė 1 3 0 0 d o l e r i u
^ ^ Daug sutaupysite, pirkdami čia
radusiems kelią kaip šį pastatą telkta kapitalas šioms suminė- los kryptį. Diskusijas vedė R. Vy5- į "Ateities" leidinio išlaidoms pa- jų reikmenis. Pasinaudokite pa
padovanoti ateitininkams, ateiti toms išlaidoms padengti. Gi, nionyte, D . Balčiūnaite, L. Ro- j d e n g t i > b e t a d ė h o > k a d j a m e d a .
togiu pianu atidedant pasirink
ninkų pirkėjų šeimoms, kurios da anksčiau suaukotos ir pažadėtos ciunaite, A. Kazlauskas, ir Ed. \ I y v a v # 0 d i d e l i s s k a { c i u s jaunimo.
tus reikmenis ypatingai progai.
ro didelę auką, užsidėdamos sun tūkstantininkų aukos būtų palik Razma.
Vakaro dalyvė Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
kią finansinę naštą, kad tuo sus tos dideliems projektams įgyven
Iškelti veiklos trukumai (drau
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
tiprinus, palengvinus ir prailgi dinti, kaip pvz., išpilti aikštę ma govės ir visos Sąjungos), pasisa- į LIPNIŪNIEČIAI KVIEČIA
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
nus išeivijos ateitininkų egzisten šinoms pastatyti, išvesti privatų kyta, kad yra laikas suaktyvinti j
moksleivių
Kun
A
LipniGno
nuosavą kelią, įrengti teniso aikš
ciją.
SAS veiklą.
j ateitininkų kuopa kviečia visus
3314 West 63rd Street
I pirkėjų eilę šiuo metu yra į- tę. Būtų labai reikalingas jauni
Per susirinkimą draugovės na- į moksleivius (nuo 9 - 1 2 skyriaus)
sijungę keliolika Chicagos ateiti mui ir maudymosi baseinas, jei riai neišsprendė visų SAS proble- j į į § į i mūsų kuopos. Pirpr s ra yt p r e
ninkų šeimų. Čia jų reikia dar gu tam reikalui būtų įmanoma mų. Buvo proga atvirai išsikal mas susirinkimas bus šį sekmaTel. — PRospect 6-8998
bėti. Susirinkimo tikslas buvo at
daugiau. Pirkėjas, įnešęs 15,000 sutelkti lėšų.
šiuo metu ateitininkų namai siektas ir yra vilčių, kad su
ar 30,000 dol., gauna atitinkamo
dydžio žemės sklypą, galėdamas yra pirkimo procese, bet jais ga važiavimas prasmingai praeis.
K. Rociūnaitė
nurašyti nuo valdžios mokesčių lima naudotis nedidelėms gru"I greet you, America The Beautiful." A recorded ccl'ection of those
proporcingą dovaną ateitinin
special mementa frorr. Jchn Paul's historic visit to America. Record
kams. Prisidėjęs prie šio kilnaus
ccntain9 excerpta frem his stay in Chicago, New York and Washingir garbingo projekto, kiekvienas
ton. Relive the warmth and excitement of the moat breathtaking
įsijungęs pirkėjas palengvins šią
event in our lifetime.
$5.00 Plūs $1.50 Postage and HandHog
sunkią įsipareigojusių ateitininkų
AUDIO DEVELOPMENTS
naštą.
Pirkėjai
nutarė
padovanoti
2504 Timber Lane, Lindenhurit, IL 60046
Dept. D.
pastatą su 5 akrais žemės prieš
du metus
įsteigtam
Ateities
fondui su sąlyga, kad fondas gau
tą turtą tinkamai užlaikys, pa
naudos ir išlaikys. Taigi, su šio
27S9 W. 7 h t St., Chicago, ūl. 60629
turto įsigijimu, ateitininkai įsi
gyja ne tik didelį patogumą, bet
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAY SAL
kartu ir didelę atsakomybę, įsi
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
pareigojimą ir rūpestį, šiuo įsipa
Atdara Šiokiadieniais nuo 5 vml. ryto 0d 10 vai. vakaro.
reigojimu ir rūpesčiu turėtų da
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
lintis visi ateitininkai. Šie namai
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
turėtų tapti kiekvieno ateitinin
Naujojo Federacijos vado seimą Ii k : I. LaučTcaitė J. B. Laučka, Iz. Laučko antraisiais namais. Juose turė- kiene lemas dr. R. Damanskis ir P. Latičkaitė-Domanskienė.
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
ty išbujoti ateitininluJkas lietu
r. V.

MAROUETTE PHOTO
SUPPIY

POPE JOHN P A U L II

JAY DRUGS V A I S T I N Ė

J, Borevičius, 11 vaL ryte atna
šaus Mišias už ateitininkus kan
kinius ir mirusius skyriaus na
rius. Po mišių užkandžiai ir na
m ų apžiūrėjimas. Vėliau trumpi
pranešimai, pasikalbėjimas ir dis
kusijasChicagos ir apylinkių
ateitininkai
sendraugiai
ma
loniai kviečiami dalyvauti. Ateiti
ninkų namai randasi netoli Ar
cher Ave. ir 127 gatvės sankry
žos. Įvažiavimas iš 127 gatvės per
seminarijos kiemą.

Valdyba

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

DR. VL. BLA2YS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
Marquette Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue
Vai., pirm., a n t r ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. Sešt
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą
O f i s o telef. WA 5-2670
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71 st Street
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
va! popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. — GR 6-2400

S T U D E N T U ATEITININKU
VASAROS STOVYKLA
*<v <?i

(Tęsinys)
Stovyklautojai pradėjo ketwrtą dieną vėliavos pakėlimui Po
pusryčių buvo darbo b ū r e l į už
siėmimai. Po to N.orthwestern
universiteto daktarantas Dovas
Šaulys skaitė paskaitą, "Lietuvos
inkorporacija į Sovietų Sąjun
gą". Paskaitininkas smulkiai ir
(Nukelta į 4 p s L ) ' / 1 3 1
T e l . ofiso ir b u t o : O L y m p i c 2-41^9
:

DR. P. KISIELIUS

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS'
1443 So. 50th Ave. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak-MMMfeas
treč šešt 12 iki 4 vai popiet

Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
Lietuvis g y d y t o j a s
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t
Vai : pirm . antr., ketv. ir penkL'ftUo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Tret ir šešt.
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING ,
3200 VV. 81st Street
"*IU
Valandos. Kasdien nuo 1C uat .ryto
ik: I vai popiet".* *
Ofs. tel. 737-1168, re*. 2 3 9 - 2 9 i 9 "
O f s . HE 4 - 1 8 1 8 ; Rez. P R b-\

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligoi/ • -»
2454 VVest 71 st Street_~ '"
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)

Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Vai.: pirmad , antrad , ketvirtad. frperikrad
7-9 antrad. ir penkt. 10-4: šeŠtad 10-3 vai.
3 iki 7 v p. p Tik susitarus'\'s^^
m

Ofis. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2

DR. E. DECKYS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybe — Nervu ir
Emocinės ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKS A
VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street
Valandos pagal
susitarimą
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
1002 N. VVestern Ave., Chicago
Tel. 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
7110 VV. 127 St., Palos Heights
Tel. 361-0730
V a l a n d o s p.igal susitarimą
Į s t a i g o s ir b u t o tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir iešt

DR. IRENA KYRAS

•

,

"

AKIL' LIGOS - CHIRURGIIA ..
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE. '•'•
4200 NO. CENTRAL AVff.> ~
Valandos pagal susitarimą„s^, „-,

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuvišk.iil.. .,*„,,.,
OPTOMETRISTAS*
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
^""
2 6 1 8 VV. 71st S t . — Tel. 7 3 7 ^ « W 9
Vai. pa^al susitarimą Uždą ryta, fcrei».

DR. LEONAS S EI B UTIS
INKSTŲ- PŪSLĖS IR ~\l\
PROSTATO CHIRURGIŲ":
2656 VV. 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 v » - "

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 44«fc&Sii5

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. — GR
6-061Tt-"
6 9 5 8 S. Talman Ave,'*
Ofiso tel. HF 4-2123, narrnj GI &-44?5

DR. V. TUMAS0NIS
C H I R U R G Ą S;;%
2454 VVest 7Ist Street •
|Val : pirm . antrad , ketv ir penktai* ž-5jr
|b-7 — i> ank-to susitarus
ui IIn

Ofs. tel. 586-3166; namų 381*3772

DR. PETRAS 2LI0RA
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS.:.
6745 VVest 63rd Street vlf , K „
Vai pirm , antr . ketv ir penkt
2-7, šeštadieniais panai susitarimą
>> <••
A p s i m o k a skelbtis dien D R A U G E .Ves
jis pl.Ki.uisiai s k a i t o m a s lietuy,)jj;T4uįn-

DANTŲ GYDYTOJA
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TAUTOS KULTŪROS KORĖJAI

Sunkti apibrėžti, kas iš tikrųjų
sudaro tautiškumą. įsižiūrėję į
;
: amerikietišką tautinį apsispren^dimą, kai kas tautinio pri
klausomumo nelaiko prigimtu,
nes tuoj sumaišo su mišriomis
šeimomis, kuriu emigracinėse są—lygose savaime daug susidaro. Ir
><tai yra dalinė tiesa, nes iš dviejų
-skirtingų tautybių gimsta lyg ir
• naujas žmogus. Bet jo apsispren
dimą lemia vienas ar kitas tėvai,
¥ lemia ir jau suaugęs pats žmogus.
v^Vispje Amerikoje — Siaurės ir
;Pietu — yra susikūrusios lyg ir
;;na«jas tautos, nors dažniausiai
lį; jos "tautomis dar tik darosi.
Jų imigracinė politika ir tautybių
"maišymasis bent šiuo metu nėra
vienodai
papildomas.
Skai
čiuojant procentais, jau imigran! tų yra mažiau, negu prieš šimtą
ar daugiau metu.
*>_JIačiau su tauta eina ir jos kul"turar.Tai tautos kūryba, kuri dau
giausia priklauso nuo paveldėtų,
galima. sakyti, įgimtų polinkių,
talentų ir sugebėjimų, išvystomų
tam tikroje aplinkoje ir tam tik
tose sąlygose. Net jau "be šaficnu" amerikietis kuria skirtingai,
negu kuria amerikietis "su šak
nimis", kurių šiuo metu yra ma
da ieškoti.
""'Kūryba ir imigraciniuose kraš
tuose yra kūryba. Ji taip pat at
siremia -tautinio paveldėjimo ta
lentais ir polinkiai. Mažosios
tautos net emigracijoje nesuku
ria didelių dalykų, o jeigu ir su
kuria, tai jau ne savo tautos var
du. Bet savo esmėje tiek mažo
sios, tiek didžiosios tautos ir jų
palikuonys atspindi savo nepa
žįstamos tautos praeiti- Kūrėjuo
se, kaip sako Francois Mauriac,
"reiškiasi labai gili praeitis ir la
bai reali dabartis, bet jos abi jun
giasi viename žmoguje, kuris ne
gali išsižadėti nei praeities, nors
ji būtų ir užmiršta, nei dabarties,
nors jis joje ir neturėtų pakanka
mos patirties".

savo laisvę ir susikrauti turtų".
Lietuvių jaunimas, kuris yra
apsisprendęs savo tautinėje tapa
tybėje ir tautiniams įsipareigoji
mams, ne tik pasikliauna prigim
timi, kad jis priklauso tai, o ne
kitai tautai, bet ir sąmoningai
imasi įsipareigojimų kurti, pagel
bėti tautai jos sutemose, auklėti
savo amžininkus ir savo vaikus
tautine dvasia ir išlaikyti jame
savo "šaknų" supratimą, kad ju
vėliau nereiktų ieškoti.

SVETIMŲJŲ SIAUBIAMA SAUS
Ar

bus paaukotas palestiniečių reikalams

ftfantiet Talandilei

PRISIMENANT
IŠKELIAVUSIUS

Dar nelamai seniai Libanas bu
P. GAUČYS
Žmogus nenon ne tik mirti, jauna Amerikoje gimusi lietuvai
neįtikino, nes jį remia ir ginkluo
vo žydintis kraštas, Vidurio Rytų
bet net sirgti. Susirgęs nesibijo- tė kazimierietė vienuolė Franja Izraelis.
prekybos ir finansinis centras,
nieko,
net senatvėje prisiima cina Verpaitė, talentinga moky
Krikščionys nepasitiki prezi
Jungtinės Tautos
daugelio laikomas antrąja Šveica
skaudžiausias
operacijas, kad tik toja, atžymėta už paruoštą pra
dentu, nors jis pats krikščionis, ir
rija. Libane taikiai sugyveno krikš
Santykiai tarp JT dalinio va
džios mokyklai vadovėlį. Pavyz
pasveiktu. Ir teisingai.
čionys maronitai ir arabai mu dovybės bei jo karių ir Izraelio jį laiko Sirijos įrankiu. Palaikyda
dingai pasišventusi savo parei
Būt
v
neišmintinga,
jeigu
kas
sulmonai Jo nelaimės prasidėjo yra nedraugiški. JT dalinio vyrai i mas maj. Habbadą, Izraelis sten nors iš šykštumo negelbėtų svei goms, vienuoliška beturtė, sie
palestiniečiams pabėgėliams už daugumoje užjaučia palestinie- j giasi išstumti J. Tautu dalinį iš katos ir dėl to mirtų palikdamas kianti dvasinio gyvenimo, bet
plūdus tą ramų kraštą. Buvo su Čius ir neretai ginkluotus teroris Libano, sudarydamas jam nepa turtą. Tačiau, kiek karty medici- j mylinti ir šį laikinį gyvenimą,
griauta tautinė ir religinė pu tus praleidžia į zraelio pasienį, i kenčiamą padėtį (jau žuvo keli na bepadėtų, tai vienas kartas pasaulio grožį, o ypatingai vai
siausvyra, prasidėję nesutarimai dėl ko labai pyksta Izraelis. Jis j JT karininkai ir kariai). Taip at vistiek būna paskutinis. Galima. kučių sielas. Jauna susirgo vėžiu.
tarp krikščionių ir musulmonų j atsikeršydamas JT vadovybę me sitikus, būtų labai galimas Siri visu tikrumu sakyti, kad mokslai ĮKad ilgiau pratęsus gyvenimą,
jos su Izraeliu ginkluotas susidū
Vyresnieji dažnai
kritiškai galiausiai išsivystė į brolžudišką, lioną ir pridaro visokių nemalo
neras būdų ir priemonių išgelbė prisiėmė visokią medicinos pa
rimas ir tuo atveju visiškas pa
dvejus
metus
trukusį
pilietinį
numų.
Už
kiekvieną
palestinie
kartojamas
operacijas,
žvelgia į jaunimą ar net profe
ti žmogų nuo mirties. Būkime iš galbą,
lestiniečių
sužlugdymas.
karą.
Tuo
metu
buvo
sugriauti
ar
čių veiksmą Izraelyje seka jo atosiškai pasiruošusią vidurinę kar
mintingi ir galvokime realistiš grįždama į darbą ir vėl į ligoni
nę. Galutinai beviltiškoje situaci
tą.
Jaunieji,
neužmiršdami sudeginti miestai, žuvo dešimtys įveiksmis pietiniam Libane, daž
Vietos gyventojai
kai.
tūkstančių
nekaltų
žmonių,
su
nai
sviediniams
lekiant
virš
JT
joje
buvo išsiųsta iš ligoninės nu
tautos praeities, net mirusių tau
Mūsų kūnai yra gendanti me
Kare
Izraeliui
nemaža
pagel
iro
prekyba,
bankai
išsikėlė
į
sau
karių galvų.
mirti vienuolijos motiniškame
tos kultūros kūrėjų, tikroviškai
bėtų ir vietos gyventojai. Izrae džiaga, gyvybė yra ne kūno pri name. Jausdama jau besibaigian
žvelgia į savo dabartį ir joje ieš gesnes šalis.
Dėl tų Izraelio keršto veiks lis tvirtina, kad dabartiniu metu gimtyje. Kūną vadiname gyvu,
ko paveikiausių priemonių išlai
Tolimesniam krašto naikini mų Libano vyriausybė dažnai Libane esanti sutelkta didžiau kol jame yra siela. Nemirtinga čias jėgas ji parašė ir mirdama
kyti prigimtą tautiškumą ir į- mui sustabdyti buvo sutarta, kad skundžiasi JT saugumo tarybai,
yra siela. Juo daugiau susidomi paliko seselėms trumpą laiškelį:
sia
pasaulyje
teroristų
gauja
(12,
į
prastą apsisprendimą. Jie deda ir Sirijos kariuomenė užims Liba kuri tuos veiksmus pasmerkia, ne
žmogus savo pnotu šia tiesa, juo "Man tenka jau iškeliauti. Atsis
pastangas kurti savą kultūrą ir ną ir kad krikščionys ir musul išskiriant nė JAV atstovo, tačiau 000), siekianti sunaikinti Izraelio! labiau tuo įsitikina. Jeigu taip, veikinkite mane, mano Seselės.
valstybę. Todėl jis nieko nepai
išlaikyti bent dalį gerųjų tau monai pamažu atvės ir vėl pra Izraelis to nepaiso.
tai nėra reikalo daug kalbėti, Aš lenkiuosi jums visoms ir iš
sydamas
turi
gintis.
Tais
vadina
keliauju. Štai atiduodu mano
tinių tradicijų. Tuo galima tik dės ramiai gyventi. Taip buvo pa
mo gynimosi atoveiksmiais Liba kuo daugiau reikia rūpintis — kambario raktą, atsisakau į kam
Reta istorinė būklė
didžiuotis. Bet reikia ir pasiti daryta svarbiausia dėl to, kad Li
no gražiausi miestai apgriauti ir kūnu ar siela, žemišku ar po barį visokių teisių. K ]usų pra
kėti, kad ta karta, kuri dar rūpi bano kariuomenė, daugiausia su
Dabartiniu metu Libane susi išdeginti, sunaikintos archeologi mirtiniu gyvenimu.
nasi tautine kultūra, padės išlai daryta iš musulmonų, bet vado
Kalbėdamas šia tema jėzuitas šau tik paskutinio švelnaus žo
darė retai kada pasitaikanti pa nės ir architektūrinės vertybės.
kyti ir tautos gyvybę.
vaujama krikščionių karininkų, dėtis. Libane stovi ir tvarką pa-J Kartu su jomis žuvo daugybė Anthony J. Paone išsireiškia la- ; džio. Ilgai artimai gyvenome, iš
bai tiesiai: "Jeigu šiuo laiki-Į jūsų aš gavau daugiau, negu su
visiškai suiro. Krikščionys turėjo laiko 30,000 Sirijos kariuomenė. žmonių.
•
nu tvarkingu gyvenimu nesi- gebėjau duoti jums. Mano diena
Tauta, kuri neturi praeities, sutelkę savo apsaugos dalinius, o Jos nekenčia visi Libano gyven
Kadangi pastaruoju metu pales ruoščiau mirčiai, tai būčiau tik-i jau baigėsi mano kampelyje švie
gyvenamose
dar nėra tauta, — ji neturi atei musulmonai savo. Krašto vyriau tojai. Krikščionių
tęs žiburėlis jau užgeso, jau gau
tiniečiai
vis daugiau įgyja svorio
ties. Gyvieji ir mirusieji yra tau sybė buvo bejėgė, niekas su ja vietovėse veikia 15,000 gerai gink (juos pradėjo remti netgi dalis ras kvailys" (My daily bread, Itas įsakymas ir aš pasiruošusi
tos pagrindas. Kultūra ir meno nesiskaitė, nes ji neturėjo jokių luota krikščionių milicija, pales JAV negrų) ir atvirai kursto ara psl. 32). Prie jo žodžių pridėki kelionei"...
kūryba yra bendras gyvųjų ir mi priemonių savo autoritetui pa tiniečių kontroliuojamoje srityje bus panaudoti naftą kaip ginklą me, kad neišmintingas yra ir tas,
kuris šį pasiruošimą atideda iki
Kiekvieną metą ypatinga mal
— 12,000 palestiniečių kariuo
rusiųjų turtas, nes vieni kūrė pra remti.
prieš JAV (Izraelio rėmėjai), prez. ligos ar mirties pavojaus. Žmo
dos
diena prisimename visus jau
menė,
buferinėje
zonoje
budi
J.
eityje, kiti kuria dabartyje. Tik
Carteris neseniai pasiuntė į Vidu nių didelis procentas miršta stai
Sirijos
kariuomenė
iškeliavusius
amžinybėn. Dauge
Tautų
6000
karinis
dalinys
ir
tai gyvieji nuolat tautinę kultū
rio Rytus specialų atstovą tartis giai. O ne staigiai mirštančių
lis jų patyrė šios žemės grožio,
rą ir kūrybą pratęsia, kad ji ne Tačiau Sirijos kariuomenei ne siauram pietinio Libano ruože — su Libanu ir jo kaimyninėmis val
daugelis
ištikti
ligos
ar
net
mir
žmogaus
tvarkingo gyvenimo
"Nepriklausomo
Libano",
majoro
liktų tik archeologiniais radiniais, buvo leista užimti viso Libano.
stybėmis ir rasti būdus atstatyti ties pavojuje negali nieko, net
grožio
ir
malonumo.
Apreiški
Habbado
vadovaujamas
25,000
o būtų tautos gyvastingumo ap Izraelis nesutiko, kad Sirijos da
Libano vienybę, sutaikyti krikš mirčiai pasiruošti. Daugybei mi
mas
sako,
kad
palaimintųjų
gy
raiška. Prisiminimas net seniai liniai priartėtų prie jo sienų Li karių dalinys. Tad praktiškai Li čionis su musulmonais, išvesti iš
rusių
bus
pagelbėta
tiek,
kiek
ki
venimas amžinybėje yra gražes
anar
gyvenusių kūrėjų yra įsijungimas bano pietiniam ruože, kurį kon bane viešpatauja visiška
Libano svetimas kariuomenes ir ti už juos pasimels.
nis už visą žemiškojo gyvenimo
chija.
į jų kūrybą ir jų kūrybos atgai troliavo krikščionių daliniai Tie
rasti sprendimą palestiniečių pro
grožį. Netrukus jis bus ir mūsų
Ir
tikinčių,
net
pamaldžių
žmo
vinimas. Prisiminimas didvyrių, daliniai neįstengė išstumti kalnuo
Anot stebėtojų, pietų Liba blemai. Dabartiniu metu tas pa nių, beveik nėra tokių, kurie no kiekvieno toks, kokiam būsime
nors jau seniai amžinybėn iške tose vietovėse įsitvirtinusių pa nas dabar esąs pavojingiausia pa siuntinys lanko Libaną, o vėliau
liavusių, yra kartu didvyrių dva lestiniečių partizanų, kurie iš saulio vieta, nes čia susiduria vyks į Siriją, Jordaną, Izraelį ir rėtų mirti. Ne tik dėl to, kad ne pasiruošę šiuo laikiniu gyveni
sios žadinimas dabartyje. Vėli pietinio Libano veržėsi į Izraelį įvairių valstybių prieštaringi in Egiptą. Kadangi dabartinė chaoti žinome, ką rasime kitame gyve mu. Prisiminkime mirusius ne
nės kasmet suteikia progų tai pri-' apšaudyti žydu nausėdijų ar pa teresai ir religinis fanatizmas. nė Libano padėtis visiems įkyrė nime, o dėl to, kad tvarkingas tik už juos melsdamiesi, bet ir pasiminti ir mirusiųjų kūrėjų ir did dėti bombų didesniuose centruo Libano prez. E. Šarkis mėgino jo, galimas daiktas, kad Libano žemiškas gyvenimas su Dievu mąstydami, kokiais keliais ir kur
vyrių gyvenimuose rasti paskatų se. Atsikeršydami izraelitai su įtikinti maj. Habbadą išvesti savo kaimynai leis jam pačiam tvarky turi savo grožį ir malonumus, jie nuėjo, kur mes einame.
kurių nepatiria ir nesupranta gy
Visiems linkiu laimingo šio že
Tauta ir jos kūryba reiškiasi dabarčiai — savai kultūrai išlai tankais veržėsi į palestiniečių dalinį iš to ruožo ir jį perleisti tis. Bet tai bus galima tik išspren veną tik kūnai. Tikintieji mirties miško gyvenimo ir
išminties
gyvuosiuose, kurie kuria dabarty kyti ir naujai kultūrinei pažangai Įgyvenamus kaimus ar bombone valdyti centro vyriausybei. Tačiau dus palestiniečių problemą.
nebijo, bet jos ir neieško, ji pati ruoštis amžinybei.
šiais griovė ir degino, jų namus
je. Bet joje gyvena ir mirusieji, kelti.
ateis.
Vysk. V. Brizgys
sulygindami
su žeme. Už vieną
kurie yra palikę savo kūrybos Jeigu Lietuvių charta ir stipro
Apreiškimas sako, kad išgany
pradus, paskatus, įtaigojimus ir kai pabrėžė, kad tauta yra pri nušautą žydą gyvybės rnetekdavo
tų palaimintųjų gyvenimas yra
pavyzdžius. Ir tai primena Vėli gimtinė bendruomenė, tai tas pa dešimtys arabų, nešk tant su
gražesnis už visą žemės grožį, ta MEDŪZOS JAUČIA AUDRAS
naikinto turto.
nės ar Vėlinių laikotarpis.
Jūrininkai jau senokai pastebė
čiau, kad šis gyvenimas trumpas,
brėžimas nėra galutinė tautos
*
jo,
kad jūros medūzos jaučia be
į
amžinąjį
neišvengiamai
nuei
definicija. Tai tėra tik tautos Tas žaidimas tęsėsi (ir tebesi
sime tai net pasiruošusioj i amži siartinančią audrą prieš penkio
Kai lietuvių jaunimas savo bendruomeniškumo
apsaugoji tęsia) gana ilgai, bet 1978 m. vie
nybei nesiekia kaip nors savava lika valandų. Tai aiškinama Jų
kongresuose svarsto ir tautinės mas nuo įpratimo prie bet ku ną dieną į Izraelį įsiveržę pales
liškai užbaigti šį laikinį gyveni jautimo organų ypatybėmis. Jie
kūrybos pradus, tai jis žvelgia ne rios tautinės grupės, prie bet ku tiniečiai partizanai puolė kelei
mą. Tiesa, kad ir tikinčiam gali sugauna žemo dažnumo virpe
tik pats į save, bet ir į savo tau rios svetimos bendruomenės ir vių autobusą ir nušovė 35 žydus.
pasitaikyti depresijos kančių, ne sius, kurių žmogaus ausis negir
tos praeitį. Jis sąmoningai išgy kartu noras yra apsaugoti nuo Atsikeršydama Izraelio kariuo
noro
gyventi. Tai nėra normali di. Mokslininkams nusižiūrėjus į
vena savo tautybę savyje ir savo lengvo savęs ir savo tautinio pa menė okupavo visą Libano pie
žmogaus savijauta, o sekanti iš medūzos klausos principą, pavy
siekimuose. Prigimtimi gali turė veldėjimo išsižadėjimą Niekas tinę dalį ir ten išbuvo kelis mė
kokios nors negalės.
ko sukurti prietaisą, kuris gali
ti didelių sugebėjimų kurti, bet be negali įsaJkyti, kokią šeimą suau nesius, kol Jungtinių Tautų sau-"
Tebus leista paminėti gal re įspėti apie artėjančią audrą. Prie
tmkamų sąlygų ir tinkamos ap- gęs žmogus turi kurti, nes Šeimą gumo tarybos atsiųsti kariniai
linlros retas kuris sukuria ką di kuria ne su tautybe, o su žmogu daliniai išstūmė iš ten Izraelio 1879 m. spalio 25 d. Balte centre įvykusi spaudos konferencija su Rimgaudu tam iš skaitančių žinomą asme taisas net jautresnis už savo pro
dingesnio, išliekančios vertės.
mi. Tačiau pageidauti, kad šei karius. Tie daliniai skiria palesti- f Kasiuliu, šią vasarą pasitrauksiu iš okupuotos Lietuvos ir spalio 3* d. Balto nį, kaip pavyzdį tikinčio žmo totipą — medūzą: jis ne tik įspė
Ir tautinis apsisprendimas, jį mos būtų lietuviškos, visiems y-; .
.
...
.
rūpesčiu ir pastangomis atvykusiu į Chicagą. Iš kairės: Balto tfir. Albinas gaus savijautos ir pažiūros į že ja įgulą daugiau kaip prieš puse
gyvenimą. paros, bet ir nurodo audros stip
laikant tik įpratimu, būtu niekas ra būtina. Tai ir yra bet kurios niecių kontroliuojamą plotą nuo Dirvonas, Rimgaudas Kasiulis, Balto vKepirrnininkai: kun. Ansas Trakis ir mišką ir amžiną
Prieš
devynerius
metus
mirė per- rumą,
jm.
prieš svetimos aplinkos viliones. tautos išsilaikymo pagrindas, krikščionių kontroliuojamo.
| kun. Antanas Zakarauskas.
Nuotr. V. Noreikos
"ITpraktikps daugelis žino, kad nors lietuviai ir nėra tokie griež
neapsisprendusių yra normaliose ti, kaip, sakysime, japonai ar ki
veidrodėlį savo teorijos įrodymui.
privedė prie stalo, abu atsisėdo ir Maurizio pastūmė
tautinėse ir valstybinėse sąlygose, niečiai, kai tėvai įspėja iškeliau
Veidrodėlyje
Danys
žiūrėjo
į
save.
Žmogų,
kuris
vieną šaškę. Kita ranka apkabinęs Eriką, jis,
kur aplinka duoda progų pasi jančius savo vaikus: "Geriau ma
per
daug
sau
norėjo.
Ką
Genė
jam
įkvėpė,
reikės
maloniai
šypsodamas, žvilgterdavo į ją. Jie atrodė
reikšti su savo tautiniu įnašu ir tyčiau tave mirusį, negu vedusį
užmiršti. Lyg vaistą, laimę paragavo, pirmą kartą be įsimylėję.
tautine kultūra. Tačiau daugelis su svetimtaute ar ištekėjusią ui
blogų sapnų išmiegojo ir kažkas vis maloniai
Kalba ėjo apie tilto kapitoną. Maurizio juo staiga
jaunųjų nei jaučia, nei sąmonin svetimtaučio".
suvibruoja
krūtinėj.
Bet
jis
nieko
gero
jai
duoti
atrodė
patrenkintas. Ir tada, nuo anestezijos dar
gai supranta, nei stengiasi suprasLietuvių jaunimo pasiryžimas,
negalėjo.
Jam
buvo
lengva
judėti
tuščiom
rankom,
o
nejautria burna, Danys paklausė, kaip eina reikalai
P . MELNIKAS
ti'^BVo -tautinių įsipareigojimų. jų kongreso rezoliucijų turinys
dabar bus sunkiau... Ji sakė: aš noriu grįžti namo. O su Ricci?^
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Jie pagal įsakymus atlieka tam nėra nekritikuotinas. Tačiau tais
jis nenorėjo surišti jos su savim. Išlipusiu iš
— Su Raudonuoju Kryžium gal kas nors išeis. —
tikras prievoles, kaip tarnybą ka nutarimais galima džiaugtis, kad
dumblino
vandens...
Atėjusiu
iš
kitos
zonos...
Maurizio su dėkingumu pažvelgė į Danį. — Žadėjo
O jei patikės?
riuomenėje, kaip mokesčių mokė jaunimas supranta savą tautinę
Dantistas paėmė iš jo rankų veidrodėlį, pasirūpinti. Tavo patarimas buvo geras.
Ar
neatšals?
Ar
verta
nuo
grįžimo
ją
atkalbėti?
jimą, kaip profesinius darbus.
dvasią, savas tradicijas, savo
Danys prisiminė tada klieriko išvedžiojimus ir
Aišku, kiekvieną, ir mane, traukia namai. Gera kalbėdamas apie lygsvarą.
Dar labiau apsisprendimo sto- "šaknis" ir nori kurti, dalintis
Jis ant staliuko dėliojo įrankius, reples, apie Maurizio išmintį, apie jo atsargų tilto perėjimo
kf.r jaučiama
emigraciniuose su savaisiais ir su pavergta tauta būtų pamatyti Kauną, Neries laiptus, pakrantės
peiliukus, žnyples ir adatas Jis nuleido žemiau kėdę, paruošimą.
žvyrą,
sielius...
Atsisėdus,
jausti,
kaip
žuvys
kraštuose, nes, anot P. Amerikos savo kūrybos vaisiais. Taip su
pačiupinėjo jo skruostus ir žandikaulį, ir staiga
— Ir tavo patarimai, kaip elgtis ant tilto, buvo
rašytojo Hugo Wast, "nė vienas jungiama tauta iš gyvųjų ir mi kandžioja nuleistą meškerės sūrį- Uostyti keistą upės
instrumentai
pradėjo
dusliai
raižyti
jo
burną...
geri.
mūsų protėvių nevyko į Ameriką rusių didvyrių ir kūrėjų, kurie vandens kvapą, nusilupusią pliauskų žievę...
— Ne kaip atrodai, — ukrainiečių lageryje jam
Maurizio žvilgterėjo į Danį.
Net tokie maži malonumai nesugrįš.
. kurti Amerikos kultūros ir civili laiko tautą gyvastingą.
pasakė
Maurizio.
— Atsimeni Fischi?
Prieš jį atsistojo seselė. Ji kažką šnekėjo. Danys
zacijos, o tik laikinai išsaugoti
Ar. Gr. nesuprato. Ji pradėjo rodyti kažkur pirštu,
Pašokęs, jis apkabino Danį ir pasivedė šonan.
Po žodžio "Fischi" Maurizio nejaukiai pasijuto.
Susirūpinęs, jis dar norėjo kažką pasakyti, bet tik — Fischi apalpo, — jis pasakė, apsidairė, kaip į melą
judindama lūpas.
ANGLIAVANDENIAI
angliavandeniai. Vienas gramas
žiūrėjo su pasigailėjimu į akis. Prie kortų stalo į juos reaguos kiti, nuleido galvą ir pirštais gan nervingai
— Jūsų eilė, — jis išgirdo.
Angliavandeniai
reikalingi angliavandenių sudegdamas žmo
Danys atsistojo. Jis padavė jai daktaro Rausch žiūrėjo Alfredo, gerai nusiteikusi Erika ir keli tukseno į stalo paviršių.
žmogaus organizmui. Mokslinin gaus organizme duoda tik 4,1 ka raštelį.
ukrainiečiai, gurkšnodami iš stiklinių keistą viralą.
— Nieks ten neapalpo. — Danys nusijuokė.
kų labai seniai ištirta, kad anglia lorijas, bet tų gramų žmogus su
— Dantis? — pasakė Maurizio.
Maurizio šūktelėjo Alfredui, bet tam juokiantis,
Ji šyptelėjo ir prie stalo, su užuojauta žiūrėdama,
vandenių negali pakeisti nei bal- naudoja per dieną vidutiniškai jį užregistravo.
— Dantis, — Danys pasakė, ištraukė iš kišenės tik iškošė piktai:
tynjai, nei riebalai. Be angliavan 350-500. Žmogui dirbant fizinį
— Tai pasakei?
Viduje, dantisto kabinete jis atsisėdo į kėdę. nosinę ir ją atskleidė. Joje gulėjo ištrauktas dantis.
denių po kiek laiko įvyktų or darbą, daug judant bei sportuo Dantistas, perskaitęs raštelį, ėmė aiškinti apie Maurizio net susiraukė. — Žiūrėk. Matai šaknį? Kaip
— Danys prispyrė, — Alfredo teisinosi. — Prašė
ganizmo sutrikimai, svoris suma jant gerai virškinami h* lengvai danties nervo veiklą lygsvarai. Jo balsas ateidavo iš peilis.
žėtų, atsirastų nuodingų rieba- įsisavinami angliavandeniai tei viršaus, bet atrodė, kad kalbėjo visas kabinetas.
Maurizio norėjo juoktis, bet susiraukė ir, tau padėkoti.
— Nėr už ką, — Maurizio atlyžo. — Norėjai,
lų,jkraujuje sumažėtų glikozės ir kia žmogui žvalumo, gerina nuo 2mogus buvo labai kalbus. Padėjęs į šalį daktaro pasilenkęs, pamatė išgraužto danties briauną.
pervedžiau.
Galiu pervesti ir atgal. — Jis pastūmė
— Kaip peilis, — jis pripažino. — Tur būt, daug
taiką, išblaško nuovargį.
Rausch raštelį, jis palietė skaudamą dantį- Bet
šaškę, sušlavė kauliukus ir laukė Alfredo pajudėjimo,
Angliavandenių daug yra dar skausmas nepadidėjo. Visai nustojo. Jis mokėjo dėl jo kentėjai?
Pasak medicinos žinovų, kad
rankoj
barškindamas laimikį.
— Daug. Dabar bent žinau kodėl... — ir Danys
angliavandeniai yra pagrindinė žovėse, vaisiuose, grūduose, juo paliesti ir Šnekėdamas pacientą užliūliuoti. Atsargiai
—
Perve8tum
ir atgal?
energetinė maisto medžiaga, nes se esti nemažai ir mineralini^ įleidęs anestezinę adatą kažkur burnoje, įkišo papasakojo dantisto teorijas apie jo galvos svaigimą.
— Kodėl ne? Nori, nuvešiu Italijon.
— Tas jau kiek geriau. Ir nuo to, galvoji, šokant
žmogaus tamponą ir atsitolino. Bet jo lūpos judėjo.
daugiau kaip pusę visu per dieną medžiagų, reikalingų
Senas dantistas plepėdamas padavė jam mažytį sukosi galva? įdomi teorija. — Maurizio jį
gaunamų kolpriju ii maisto yra organizmui
(Bus daugiau)

PRIE MILŽINU
TILTO

niais, ketvirtadieniais, penkta
dieniais ir SeStadieniais nuo 9 t?
vai. ryto iki 5:30 v.v. Šilas Bronson Lrbrary adresas: 267 Grand
S t Waterbury, C t
V. V.
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NOSU KOLONIJOSE
Mūsų iškilaus Lietuvos dramos
New Britam, Cotin.
teatro aktoriaus Henriko Kačins
ko režisuotoje pjesėje "Aušros
SPAUDOS ATGAVIMO
sūnūs", pastatytoje 1954 m. WorMINĖJIMAS
cesterio lietuvių dramos mėgėjų
šiandien tai mažutė lietuviu būrelio, Izabelė Savickaitė vaidi
bendruomenė, esanti apie dvide no pagrindinį vaidmenį. Ištekė
šimt mylių į pietryčius nuo vals jus ir persikėlus į Rochesterį, Itijos sostinės Hartfordo, tačiau zabelė nepamiršo scenos ir su
judri ir nepalūžusi dėka veik savo dailaus žodžio rečitaliais pa
lios vietinės Lietuvių bendruo sirodo įvairiose lietuvių koloni
menės apylinkės, kuriai vadovau jose. Linkėtina geriausios sėkmės
ja jaunas senosios kartos veikėjų lietuviško žodžio populiarinime.
Butrimų sūnus Romas Butrimas.
Po minėjimo programos vyko
Jo
žiniomis
šiuo
metu
bendra
svečių vakarienė ir šokiai,
New Britain miestelyj ir agrojant
geram šešių asmenų sty
pylmkėje gyvena daugiau šimtas
susipratusių lietuvių šeimų, kurie giniam orkestrui. Gaila, kad į
sudaro LB apylinkę- Daugiau gerai organizuotą minėjimą atsi
prieš 80 metų New Britaine lankė tik nedaug didžiojo Hart
buvo įsikūrę senosios lietuvių emi fordo lietuvių ir neparėmė savo
gracijos pusantro tūkstančio šei kaimynų — neobritaniečiv, ku
mų, kuriu tarpe buvo daug veik rie buvo labai susirūpinę dide
lių, patriotišku žmonių. Senieji e> lėmis parengimo išlaidomis.
migrantai čia pastatė gražią, mū
"TĖVYNĖS GARSAT'
rinę bažnyčią, įsteigė lietuvišką
Tenka pažymėti, kad New
parapiją, gražiai veikė. Ir šian
dien New Britain lietuviu para Britaine veikia stipri amerikiečių
pijos klebonas yra išaugęs vieti radijo stotis, kurioje savo lietu
nėje lietuviu šeimoje kun. Rik- višką valandėlę turi ir Hartfordo
teraitis, dar jaunas ir gražiai kal "Tėvynės garsai", vedami Vytau
bąs lietuviškai. Naujieji ateiviai to Dragūnevičiaus, Zitos Dapkie
bažnyčios Šventoriuje pastatė sti nės ir talkininkų, ši lietuviška ra
lingą tautiniais
ornamentais dijo valandėlė informuoja lietu
išpuoštą ąžuolinį kryžių, kaip viškas šeimas, gyvenančias ne
simbolį mūsų tautos kryžiaus ke tik Hartforde, bet Springfielde,
lių. Šios bažnyčios salėje LB apy Manchestery, Wetfielde ir New
linkės valdyba rugsėjo 29 d. ir Havene — Waterburyje. Pagarba
suruošė lietuviškos spaudos at New Britaino lietuviškiems vei
gavimo 75-rių metų paminėji kėjams ir jų klebonui kun. Riktemą, kurio programai atlikti buvo raičhii, kad jie nebodami šių
pakviestas iš Rochesterio, N.Y., dienų sunkumų išdrįso paminėti
dainos ir žodžio ansamblis "Su lietuviškos spaudos sukaktį.
tartinė", vadovaujamas Izabelės
J. V. Sūduvos
2muidzinienės.
"Sutartinės'*

IDEALI DOVANA KALĖDOMS
Du gražus įrcmuoti spalvoti paveikslai
14" i 20"

"PRAVDAT NEPATINKA
SIMBOLIAI

MetiSo rimai
rte&utmediio-aukso

Sovietų Sąjungos
"Pravda" rašo, kad kryželiai ir
škaplieriai su Kristaus atvaizdu
yra priešingi oficialiajai Sovietų
Sąjungos ideologijai

įpakuoti atskiruos?
dHauese.
Taip pat tinka, lėšs
teficimtu.

Laikraštis rašo, kad redakci
ja yra gavusi i i tėvų daug laiš
kų, kur išreikštas nerimas dėl
tokios jaunimo mados, kuri plin
ta po visą šąli.
Buvusios pirmininkes Schuylttl County. Pa., lietuvių Moterų klubo, kuris
paminėjo savo 42 metų sukaktį. Iš kaires I eil.: A. Rusėk, Ch. J. Krapp, J.
Antanaitis - Wyommg Klonio Moterų klubo pirm., ir Anna Klizas Wargo;
II eil.n J. Urban. J. Burgėsi ir L Soponb.
liais, kaip : "J Ameriką atvyksta Į minėtame apskrityje ir yra dau
DP", "Amerikonas keliauja ap-lgiausia atlikusi lietuviškoms tra
lankyt giminių į Lietuvą' dicijoms išliaikyti. Moterų klubas
ir pan.
per šiuos veiklos metus buvo visų
Po koncerto bus vaišės, šokiai, labai vertinamas ir gerbiamas.
bufetas, loterija visose Kultūros Jis yra aukštai iškėlęs lietuvių
Židinio salėse. New Yorko ir apy vardą net ir svetimtaučių tarpe,
linkių visuomenė kviečiama at stipriai kultūriškai besireikšdasilankyti, tuomi paremti lietuviš mas per šiuos visus savo gyvavi
kąjį radijo ir pasidžiaugt puika mo metus.
programa.
AK
L2

Wilkes Barte, Pa.
MOTERŲ KLUBO SUKAKTIS

Waterbury, Cotin.
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UETUVIS
DAŽYTOJAS
i A. T V E R A S
4612 S. Paulina St = LAIKBOD2IAI 1B BRANGENYBES

(Tovra of Lake)
Dalo namus i i lauko ir ii vi
daus. Darbas garantuotas.
Skambinti 927-9107

STASYS ŠAKINIS

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

IŠ A T E I T I N I N K Ų GYVENIMO

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

•

(KAM*

IlUoote syv*«»*°*U prtdeda S%

WAGNER and SONS i

•

L
MADOKA »

JONAS F A C U l ' S O

(ftv.
VTojtrte)
Į kainą įskaitoma ir pristatymas bet kur kontinentinėse JAV.

Iš Maskvos viena moteris ra
šo, kad ji paklausiusi vienos
mergaitės, kurios tėvai dirba
kompartijos organizacijoje, ko
dėl ji, būdama komjaunuolė, ne
šioja kryželį? Jai buvę atsaky
ta: "Kiekvienas nešioja kryželi.
Tokia yra dabar mada".
(t)

Schuylkill County, Pa., Lietu
LB apylinkės valdybos pastan
vių Moterų klubas minėjo bend gomis VVaterburio miesto centri
ru banketu savo 42-jų metų gyva nėje bibliotekoje surengta lietu
vimo sukaktį kartu su Wyoming vių tautodailės paroda vykusi vi
Valley Lietuvių Moterų klubu są spalio mėnesį, sukėlė nemažą
TYPEWBITERS AND
VVilkes Barre, Pa. Wyoming Klo spaudos ir vietos visuomenės dė
ADDDfO MACHDfBB
nio klubas yra Schuylkill apskri mesį.
čio klubo gl/>bėjas. Pirmininkė IBibliotekos administracijos pa
kvartete, palydint Jonui Adomai New Yotk. N. Y.
Viri 50 matų psrllrimas jums
rene Soponis pasveikino svečius, geidavimu paroda pratęsta lap
patarnavimas.
čiui akordeonu, dainuoja Ona
o buvusios pirmininkės Josephine kričio mėnesiui.
RADIJO KONCERTAS
Adomaitienė, Angelė DziakonieUrbon, Mary Rusen, Theodora
5410 8.
Lankymo valandos: pirmadie
B&, OBfaago
nė, Andrius Ciemenis, Vytau
Lisoski,
Anna
Krapp,
Olga
Bowniais ir trečiadieniais nuo 9 vai.
Šeštadienį, lapkričio 3 d. Lais
— 881-4111
tas Zmuidzinas.
vės Žiburio radijas Br/x>klyne, ler, Mary Burgess ir Anna Kli ryto iki 9 vaL.yfkaro. AntradieSpaudos minėjimą atidarė LB Kultūros židinyje, rengia tradi zas VVargo buvo viešnių priėmė
pirmininkas Romas Butrimas.I- cinį rudens koncertą ir balių. jos.
zabelė Zmuidzinienė kondensuo Jau 14 metų veikia ši radijo prog
Pirmininkė Helena Smulkstis
tai paryškino mūsų gimtosios kal rama, ir kiekvienais metais su vadovavo šventės programai. Su
bos žodžio ir dainos reikšmę, rengia bent du renginius. Sie ren ja kartu komitetą sudarė vicepir
"Sutartinės" kvartetas padaina giniai pasižymi
originalumu, mininkė Anna Benedict, prot. sek
vo: Anoj pusėj Nemunėlio - liau aukšta kokybe, ir todėl New Yor- retorė Anna Andeshonis, finan
dies daina, Motulė mane barė — ko ir New Jersey visuomenės yra sų sekr. Bernice Yachera ir iždin.
liaud. daina, Iškasiu šulmėlį - J. gausiai lankomiHelen Chesko.
Ltceased by VNESHPOSYLIORG
Strolia, Oi, liūdnas, liūdnas - S.
Shuylkill apskrities Lietuvių
Serai pažjttamt firma, kuri, ptr daugtlj mtti
Lapkričio 3 d. koncertui Lais
Šimkaus. Moterų duetas: Ona A- vės Žiburys pakvietė dvi dainuo Moterų klubas turi 180 narių. Tai
domaitienė ir Angelė Dziakonie- jančias sesutes — dvynukes iš yra labdaros organizacija ir jos
skubiai ir tiksliai airtamsaja
nė padainavo: Klevu liepsna —
satt skaitlingi klijontira shiailaat
Detroito —Kristiną ir Reginą kasmetinė duoklė yra 500 dol.
M. Novikas ir Vakaro daina —
Butkūnaites. Šalia jų pasir.odys stipendija, suteikiama geriausiai
A. Bražinsko. Po dainų Izabelė
DOVANAS-SIUNTINIUS I LIETUVA UTYIU
naujai turbūt vienintelis lietuvių lietuvių kilmės mergaitei. Kai ku
Zmuidzinienė vaidybiškai inter
tarpe besireiškiąs pantomininin- riais metais net dvi stipendjos
EST0NU4, UKfUIMIJ* ir i t.
pretavo ištrauką iš V. Mykolai
kas Paulius Rajeckas iš New Yor- buvo įteikiamos.
čio - Putino romano "Sukilėliai".
GAVfiJAS NIEKO NEMOKA.
ko. Jis pasirodys daugiausia su
Per Šiuos 42-jus metus ši kuo
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI
Po dailaus žodžio, kuris klau komiškais pantomimikos vaizde- pa buvo didžiausia moterų grupė
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS
sytojus nukėlė į 1863 metų suki
limo Lietuvoje laikus, kvartetas,
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
vedamas J. Adomaičio, padaina
kokybės prekių prieinamomis kainomis
vo: Akmenėli nežėrėk, — JurguInformacijų ir nemokamų katalogų prasykit mūsų Tyriausioje
(Atkelta i i 2 psL)
atsišaukimus. Dar kiti pravedė
čio, Nesugausi dainos, — A Rau
ištaigoje ir visuose mūsų skyriuose
šūkius ir giesmių giedojimą.
donikio ir Tu vistiek ateisi — A
išsamiai pristatė tų dienu įvy
Raudonikio. Po skambių dainų
Demonstracijose buvo kviesta
kius.
kvartetas publikos vėl buvo iš
dalyvauti ir visa Rochesterio lie
Popiet sportavome. Vakare vi
kviestas į sceną ir nenuostabu,
tuvių kolonija. Demonstracijos
si
susirinko prie puikiai įrengto
nes ypač senosios emigracijos lie
įvyko pietų metu naujame gra
tuviai buvo pasiilgę gražiu lietu altoriaus, lauke prie medžiu ant žiame Manhatten Sąuare parke,
višku dainų ir dainininkams kėlė nedidelio kalnelio. Rochesterio 5v. arti miesto centro.
488 MADIS0N A V E I U E
ovacijas. Vėl švelniai nuskambė Jurgio parapijos klebonas, kun.
Susirinkę
prie
scenos,
stovyk
(tarp
51 ir 52 gatves)
FUOOR flst
jo Rami naktis — V. JanČio, Gi Justinas Vaškys, O. F. M., atlai lautojai išsirikiavo. Sekant Ame
riu daina — E. Balsio, Gaideliai kė Sv. Mišias-. Pamokslo metu rikos ir Lietuvos vėliavas, sto
rUW YORK, N. Y. 18122
gieda — J. Strolios ir Saulėlydis kalbėjo apie Kristaus meilę arti vyklautojai su lietuviais ročesteTtU (212) 788-1188/1
tėviškėje — B. Gorbulskio. Pa mui, ir jaunimo tautinį sąmo riečiais, nešdami plakatus, žy
sibaigus koncertui, pirm. R. But ningumą.
Po vakarienės stovyklautojai giavo pro ir aplink parką. De•
rimas padėkojo ansamblio daini
monstarcijų dalyviai šaukė Šu
SKYBIAI:
susirinko
į
valgyklą
gaminti
pla
ninkams už dainas ir dailųjį žodį.
kius,
"Open
up
the
Iron
Gatės
—
7S2S W. 100 St.
Apple-Valley, Man. UlM
812 — 482.
"Sutartinės" dainos ir žodžio vie katus rytdienos demonstracijoms. Help us free the Baltic States!",
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Seeoad
A
T
S
S
M
Nsw
York,
N.
Y.
10003
AL 4<
stovyklautojai
netas savo programa ir laikymusi Visą vakarą
'You can pray — why can't they?"
1SS W. 14th Strest
Nsw
York,
S.
Y.
10011
CH 3
scenoje teikia malonu įspūdį. Pa dirbdami klausėsi lietuvišku plok ir pan.
112 Msin St
Hsckenssck. N. J. 07001
201—342-0110
sirinktos dainos švelnios, roman šteliu muzikos.
384 Wsst Brosdwsy
S© Boston, Mm. 02127
288.0888
Taip pat žygiuodami dalyviai
2222 W. Cfcfcago Ava,
Chicago, m.
8 8 8-0S0S
tiškos, primenančios
Lietuvos
2SS1 Wtst St St.
Cbicago, m.
WA 8-2737
Kaip ir praeitais metais, SASjį a r ts nuo karto sugiedodavo relibuitį, ypač tinka žadinti lietuviš
SSSS State Kosd
CleveUnd,
OMo
44134
884-1738
vasaros
stovykla
suruošė
demonj
ginęs
giesmes,
ką sąmonę ir patriotinius jaus
1807 Beiaeks Kd.
Port
W«ync
Ind.
408K
mus lietuviškumu silpnėjančio stracijas dėl žmogaus teisių. šiu j Sustoję kryžkelėse skaitė atsi088-88 BrMgsSt. N W
Grand RapMs, Mkh. 40504
GL 8.2288
se, daugiau senosios emigracijos demonstarciju tikslas buvo iškel; šaukimus, pasimeldė. Parapijos
1888 SMVWW Avs.
Bridgeport, Coim. 00010
— 307.2803
pažeidimus) klebonas kun- Justinas Vaškys
lietuvių kolonijose. Kvarteto dai ti žmogaus teisių
818 Para St
Hartford, Cona SS100
248.0478
241 Psortfe St
Lakcwood, N. J. 08701
PO 8.8800
nininkai vadovo J. Adomaičio ge Lietuvoje, ypatingai kreipiant dė į skaitė maldą už kenčiančius už
888 8. Atlantic Rivd.
Los Angeles, Csltf. 10023
AN 1 -2004
mesį į Petkaus, Gajausko, ir Sa- į geležinės uždangos. Kiti demon
rai paruošti, susidainavę, getu dūnaitės
bylas.
1828 Sonlevsrd
New
Hsven.,
Conn.
0*311
LO
2.1448
strantai rinko parašus peticijai
balsu nuo soprano iki tenorą
888
Ssnf
ord
Avtans
Neimk,
N
J.
07100
8784788
Informacijų leidinėliai buvo prezidentui Carteriui, reikalau
42 MonroeSt
Fauste, N. J. 07069
Gft 2.8887
Ansamblio vadovė Izabelė Sa išdalinti Rochesterio televizijos darni pagalbos Gajauskui ir Pet
1214 N. 8A St
PfcSniUlĮilili, F*. 10122
PO 8-4818
vickaitė - Zmuidzinienė ne nau stotim ir laikraščiam; išgautas kui.
4828 OM York 84.
PMhilttphli, Ps. 10141
GL S-8888
jokė mūsų tremties teatro sceno leidimas.
Sėkmingai užbaigę demon
1887 E. Cacsoa Strast
Pjtttjborah, Ps. 1S2SS
HU 1.2788
00710
788.1888
je. Jau 1950 metais Izabelė Savic
Žmogaus Teisių būrelio lydi stracijas, stovyklautojai grįžo į
(TSMIO
8W
8
kaitė pradėjo reikštis Worcestery mi, stovyklautojai pasiskirstė dar stovyklą. Vakare buvo laužas.
N.
J.
§7111
874
Ava.
kaip gabi deklamatorė, įvairių bais ir atsakomybėmis. Vieni ne Stovyklautojai ilgai dainavo.
Y«
draminių scenos vaizdelių vai šė plakatus, vėliavas, kiti įruošė
(Bus daugiau)
dintoja, tautinių šokiu vadove. garsiakalbius, skaitė pranešimus,
Andrius Tadas Klimas
•
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
BOOKS IN ENGLISH
The Baltic State* in Peace and War 1917-19)5. Bdited by Y,
Stanley Vardys and Romualdas J. Misiūnas. $15.00
The Batile of Gruenvald. by I. Sokolnikov, $3.00
Introductkm to Modern Lithuanimu by L. Dambriūnas, A- Kli
mas, W. Schmalstieg. A Grammar and Teactbook tat the
Lithuanian Language. $10.00
EngUsh-LUkuaman Dictionary, by V. Baravykas, $10.00
V
Lithuanian-Engliah Dictionary, by Vilius Pėteraitis, $1000
Lithuanio'a Jev* and The Holocaust, by Dr. Juozas Pnmskis,
$1.00
Lithuanian Self-TaugKt, by M. Variakojyt*. $3.50
^
Nami^arttmoe aplinkos Sodynėlia, by R. Černius. $2.50
Mano Žodynas, by Richard Carry. For children, Illustrated. $6*.00
The USSR-German Aggreaaion ogavnat Lithvania, by B. Kasias.
$15.00
$ V ^
Lithuaniana in America, by Dr. A. Kučas. 6.00
Lithuania: the Outpoet of Freedom, by C. P. Jurgėla. H5.00
The Lithuanian Short Story 50 Tears, by S. Zobarskas. $124»
LUhuania 700 Tears, by A. Gerutis. $1200
9»V \P
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $5.00
Fighters for Freedom, ttthuaiuan Partisans, by J. Daumantas$1000
•; 202
For Those StiU at Sea, by S. Kudirka, $8.00
-v
isS
Lithuania Minor, by M. Brakas. $1500
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Sudiev; Good-bye, by Eve Bates. $10.00
Cultural Weūsprh%gs of Fdlktales, by V. Bagdanavicius. $6.00 L
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00
Crosses. by V. Ramonas. $4.00
pfcua
The Jfl Tears of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
- *
Vytautas the Oreat, Duke of Lithuania, by J. Končius. $ 2 . 0 * 0 l?.im
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00
•K? į|J/g
With Liberty and Justice, by P. Ikonas. $5.00
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00 - rį*u >
The Living Testament of Faith and Courage in Siberio. $4.50"
Stn At Easter, by Vaižgantas. $5.95
The Forest of AnykSčiai, by A. Bsransnskas, $100
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00
tOOfiOOJOOO and LUhuania, by A. Gustaitis. $1.50
r • •••
>?^ M
We Wiū Conąyer the WoHd\ by U Dovydėnas. 5.00
BBTBl
ONA, by V. T. Belajus. $5.00
0879
The Sonata of Icaru*, by J. Gliaudą. $5.00
:.,..u
Selected Post-War Lithuanian Poetry, seleeted and translated_
by J. Zdanys. $12.00
<28S
Rejuvenation of Siegfried ImmerseTbe, by I. fleinius. $5.00
Perfection by Exūe, 14 Contemporary Lithuanian Writers, by ;
Rimvydas Šilbajoris. $8.50
The Vidlations of Human'Rights in Soviet Occupied Lithuania.
A Report for 72, 73, 74, 75, 76, 77. Each book $4.00.
Pornuar Lithuanian Recipes. Compiled and edited by Josephine
K
J. Dauzvardis. 4.00
putinas* Oolor monography, album. $25.00
*
A Color Odysey - A. Gsldikas. $16.00
VUnius, the Capital of Lithuania, by T. Visgirdą. $4.00
The Catholic Church Dissent and Nationality in Soviet Lithua
v
nia., by V. S. Vsrdys. $15.00
Lithuanian Ouartet, by A. Baronas, M. Katiliškis, A. Landsber
gis, L Šeinius. $5.00
±
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 15*5 W. 6Srd St, Chicago,
m 60699.
Knygų užsakytojas moks psftto ir į mkavimo Ulsidas. UI. 1
gyventojai dar prideda valstijos mokesčio 6%.
t

Perskaitę "Draugo", duokite j i kitiems.

o

fEKLUSNUS VAIKINAS

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 3 d

Balys Pavabalys
Naujas diplomatinis
Senelė (pašokdama nuo au pravažiavau savo stotelę ir, kad
tobuso sėdynės). Prašom sėsti! nepavėluočiau į darbą, turėjau
žodynas
Kelkitės, kurkitos, burkites
Jaunuolis. Man sakot?
lyg patrakęs dumti atgal — ir
Chicagos ir kitų miestų spau
Senelė. Jums, jums... Meldžiu gavau plaučių uždegimą!
da paskelbė, kad Chicagoje besi
sėsti.
// keleivis. Taip, jaunimas lankanti princesė Margarita Kažkur kitur tautiečiai kurias,
O tu dar čia neįsikūres,
Jaunuolis. Jau išlipat?
dabar nebe tas... Turi privilegi
miesto
merės
Janes
Byrne
aki
Reikės atprasti nuo tautos.
Senelė (įsižeidusi). Aš neišli ją sėdėti autobuse — o nevertivaizdoje
pareiškė,
kad
Siaurės
Reikės priprasti prie kitos.
pu. Aš tiesiog užleidžiu vietą
Airijoje
airiai
yra
kiaulės.
jaunesniems už save. Iš pagar
/// keleivis: Bet ir senė kalta:
Lietuviškoji spauda ir New Reikės į ją ir atsiremti
bos jūsų vešliam, plaukui.
ko lindo sėsti? Ir ji turi žinoti
Jaunuolis. Ačiū, bet aš pa savo stovimą vietą!
Yorko žiburio radijas paskelbė, Ir išgyventi naują tremtį.
stovėsiu.
VI keleivis. Draugai draugai, kad Vliko valdybos posėdyje Nebent Kultūros Židinys
Senelė. Žinau, jūs užsigavot, neperlenkit lazdos ir nepamirš pirm. dr. K. Bobelis LB atstovą, Tave netyčia išganys,
kad nepasiūliau atsisėsti anks kit, kad mūsų senimas iš esmės A. Gurecką taip pat išvadino
Kai iš New Yorko dings
kiaule
čiau. Bet, patikėkit, aš be aki susipratęs!
Senelė. Bet ką aš turiu dary
veikėjai
nių kaip akla... Dar sykį mel
Tenka džiaugtis, kad lietuviai
ti,
jeigu
jis
nesėda?..
Ar
mano
Kuriuos
gerbei,
kuriais
tikėjai,
džiu atleisti ir sėsti į mano vie
neatsilieka ir naudoja diploma
jėgoms
jį
pasodinu?..
(Verkia).
tą.
Redaguoja dr. S. Aliūnai
tinį žodyną, kokį naudoja net ir Nebent mintis kada nukils
/ keleivis (jaunuoliui). Tai
Jaunuolis. Tiek to, sėdėkit
šiaip jau labai švelnios ir grakš Į Juno Beach ar Sunny Hills.
kaip?
Sėsit
gražiuoju
ar
ne?
pati.
čios princesės.
Z. D.
Senelė. Bet kaip aš galiu ra Laikysitės taisyklių, ar ne?
NUOBODŪS 2MONES
c.
miai sėdėti, kai šalia stovi vai Jaunuolis. Na, na,., pesprinIš JAV LB K Tarybos
kinas kaip ąžuolas? Ką žmo kit! (Atsisėda pats). Bet jeigu
Vaišių metu kino žvaigždė
I sesijos Clevelande
PAGUODA
nės pasakys??
norit
žinoti,
tai
man
sėdėti
už
John
Barrymore bandė slapsty
posėdžių diskusijų
Sį mėnesį Švenčiame Padėkos Gustaitis jau anksčiau šitaip eiJaunuolis. Sakau, sėdėkit, nes drausta, nes taip nusisėdėjau Taksio šoferis, sužinojęs, kad tis nuo kitų svečių. Tačiau vie
Hieną, tai labai svarbi diena ne liavo:
— Nainys buvo vidurių apy ai vis tiek nesėsiu!
kavinėse ir autobusuose, kad jo keleivis yra beveik kurčias, jį na visiems žinoma labai nuobodi
tik todėl, kad kalakutą kemša- j Liepei man regėti, ko akys
/ keleivis
(kitiems kelei man deformavosi stuburas, ir paguodė šiais žodžiais:
gardos spiritus movens.
asmenybė vis dėlto surado akto
n e į savo tremtiniškus, sunkios',
neranda,
Dr. A. Butkus viam). Girdit? Jis liepia senei gydytojas liepė laikytis stovėji — Nenusiminkite, žinokite, rių ir atsisėdo šalia jo.
išeivijos nualintus skrandžius ir Iš rūko tau rimais pasauli
sėdėti, o pats stovėsi!
kad kiekvienas iš mūsų turime — Kaip malonu jus matyti, p.
mo režimo, aišku?
Radžius aptingo ir dabar // keleivis
•'ar lašeli koki užliejam, kad nekuriu,
(jaunuoliui). Pa
vieną ar kitą negerovę. Pavyz
nutrgjštume tėvynės ilgesio kan
Dėkoju už tarbą, už lopą ir siūlo išleisti "Du-ty words" žo žiūrėtumėt į save iš šalies, tai / keleivis (užsiraitodamas džiui aš pats beveik nieko nema Barrymore, — pradėjo jis, — .-;
jūs esate pirmas asmuo šį vaka ....
K. Miklos sudegtumėt i i gėdos: vyras kaip rankoves). Aišku. Reikėjo is tau.
kinami, bet kad ir šiaip yra proskrandą, dyną.
rą, kurį aš sutinku, su kuriuo
»a p^fciminti, jog žmogus daug Kad žemę praradęs, mėnulį
— Kandidatuoti nesutinku, mūras, o styro autobuse lyg karto taip sakyti. Labai atsi
yra
verta pasikalbėti.
-5i«
SUPRATO
^.m^ė^lioje žemėje dėkingas.
turiu. nes juk negalima du kartu per Šimtametis senelis ar besilau prašomu
— Aš turiu pasakyti, — atsa
Žmogus šiaip jau neturi di
Aš ploju tau šlovę, kol rankos dieną pralaimėti.
kianti moteris! Pasidrovėtu- / / keleivis. Vargšelis... Sėdi Senų Salomono sapnų
kė
Barrymore, — kad jūs esate
ir kenčia!
delio entuziazmo dėkoti, jis daug
nudrimba,
mėt!
sapnininką
laimingesnis už mane.
Dr. A. Butkus /// keleivis. Jei negerbiat sa VI keleivis. Ar nesakiau, kad
greičiau kam nors per kuprą užKol himnuos pritemsta
Išmokęs skaityti net naktį
mūsų
jaunimas
iš
esmės
gražus!
tvosz-taip efektingiau ir iš šalies
vaizduotė laki, — Aušrai Zerr skiriame si vęs, tai gerbkit nors elgesio
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
be žvakės,
/ keleivis (sėdinčiam seny
žiūrint linksmiau. Juk tiesiog Suklupęs ant kelių bučiuoju
dabrinį medalį, kad geriau prie normas!
r
Neskaitęs
suprato
—
vam
žmogui
pasirėmusiam
laz
nuobodu žiūrėti, kai kas bučiuo
Dėstytojas
Vilniaus
tau rimbą, jos plaukų tiktų.
A. Gečys
univerTV keleivis. O vis dėlto reikia
"Striptizas" netinka,
jasi, daug maloniau, kai kas nors Iš džiaugsmo kvatojuos, kad
sitete klausia studentą:
suprasti jaunystę: kadagį jai da). O tamsta, dėdule, taip pat Tai mato kiekvienas,
mušasi. Taigi ir padėkos Žo
nuogą plaki.
— Barometrinis spaudimas
laužyti normas, jei ne dabar? galėtum susiprasti.. Juk auto
NAUJOKAS
kas
dar
neapakęs.
buse
yra
stovinčių
paauglių.
džiai užkrečia nuoboduliu, bet
O visą šitą Jonyno padėką ga
atsiranda iš to. kad aukštesnės
V keleivis. Tegu verčiau nor
Vyt. Žilinskaitė
AUWood masės spaudžia žemesnes. Pagal
pasitaiko atveju, kada ir padėkos lima išreikšti dar ir kitu reikš Airijos kariuomenėje vienas mas laužo, negu medelius, lif
žodžių gera klausytis. Pavyzdžiui mingu ketureiliu, kuris skamba naujokas turėjo labai jautrias tus, telefonus...
kokį dėsnį taip atsitinka?
dail. V K. Jonynas nuvyko į oku- maždaug taip:
kojas. Kai tik reikia šiek tiek
—Sekant vėliausius komunis
VI keleivis. Draugai, draugai,
paottf "IJetuvą ir iš visos širdies
neperlenldt
lazdos
ir
nepamirš
tinės
partijos principus, — atss- *•-•pažygiuoti,
jis
tuoj
ir
skundžia
Noras dėkoti partijai ima,
išreiškė padėka, kad ten suruo
kit, kad mūsų jaunimas gražus!
ko studentas.
si.
Džiaugiuosi aš dialogu,
šė jo darbų parodą, be kurios jis,
/
keleivis.
Nesakykit,
jauni
—
Klausyk,
—
puskarininkis
Aš partijai pakšt i minkštimą,
KLAUSA IR TESTAMENTAS
.-t-.n
sako jam, — pamėgink kiekvie mes buvom kitokie.. Dabar jau
Ji man ton vieton botagu.
Vyresnio amžiaus džentelme
ną dieną užsimauti naujas koji- nuolis sėdi autobuse ar trauki
Žodžiu, nereikia nusiminti,
nyje aukštai iškėlęs galvą ir ra
nas, turtingas ir beveik kurčias,
kad šiais laikais žmonės nebetu
miai Mūri į greta, styrančias se
nusipirko klausai pagerinti apa
ri padėkos jausmo Net ir šiais Po penkių dienų neikia eiti žy nutes. O prieš dešimtį metų...
ratą Po kiek laiko jis sugrįžo į
laikais, kaip ir tada, kai pirmus giuoti, o tas naujokas išbėga į Jaunuolis. Prasideda!..
krautuvę padėkoti už tai kad
kalakutus valgė, žmonės dėkoja. aikšte be batų.
/ keleivis. ...o prie* dešimt
jis dabar galįs girdėti pasikalbė
— Kur tavo batai? — prikim metų mano jaunystės laikais,
Tada, žinoma, naiviai dėkojo Die
jimus net kitame kambaryje
vui, o dabar jau visagalinčiai ko ba prie jo puskarininkis.
jeigu, būdavo, tu sėdi, o šalia
— Tikriausiai jūsų giminės ir
— Negi tamsta nori. kad aš pagyvenusi moterytė stovi, tai
munistų partijai, kertančiai tau
draugai yra labai patenkinti
ant penkių porų kojinių dar pa tu privalėdavai vaizduoti įkni
i skūrą.
kad
jūs galite geriau girdėti? —
~*
Žinoma, Padėkos dienos pro jėgčiau ir batus užmauti? —• busį į laikraštį... Ir sykį aš taip
pasiteiravo pardavėjas.
gailiu
balsu
paklausė
naujokas.
įsikniaubiau
į
atbulą
knygą,
ga verta prisiminti visokie ginčų
— Dabar Tarptautiniai vaikų metai, tai ir išgeriant ui juos.
— 0, aš jiems to nesakau ir,
kad nepastebėjau, jog seniai
kėlėjai, naujų partijų steigėjai, vi
PAŽANGA
VUtSsiliat Skvercovas žinote, aš jau tris kartus pakei
sokie intrigų sudarinėtojai ir visi
čiau savo testamentą.
Airis psichiatras labai džiau
kovotojai už teisybę. O šiaip jau
do pavogti tavo masiną.
po dešimt metų iš jų nebelabai gėsi, kad jo ligonis Saunas tai
Kiti ekspertai tiki kad reikė
kas beliks, taigi dėkokim Padė sosi
tų
sužinoti tikrąsias asmens
2. įsigyti didelę pūkinę pagal.
žurnalistė Erma Bombeck da
Humoriitikos eiliuotojo
— Gyji tu gerai Saunai —
kos dienos proga Viešpačiui, kad
priežastis.
Manoma,
kad
asmuo
ro
šias
pastabas
ir
duoda
nuro
vę. Kada knarkiio knarkimas
Prie pmttsm, tik ne tarybinio, puodo. dar galim kovoti. Po dešimtme maloniu balsu jis kalbėjo ligo
bėdos
niui — Tu padarei žymiai di dymus moterims, korių vyrai jau pradeda kurtinti uždengti knarkia, kada jis turi daug rū
žinoma, butų buvęs visų lietuvių čio beliks tik ketvirtojo ar gal desnę pažangą negu Baris. Jis knarkia:
jo veidą ir laikyti tol, kol jis pri pesčių, nemalonumų, galbūt jo Mini dainoj, tai negerai
užmirštas, nebežinomas, tiesiog dar ir antrojo Lietuvių jaunimo eina prie kiekvieno ir pasakoja,
"Garsiausias iki šiol užrekor- žadės išpildyti bent dalį jūsų rei dirbtiniai dantys blogai sudėti. O kai nemini — blogai;
butų visai burliokų prieglobstyje kongreso dalyviai, o visi kovoto
Būkit atsargios! Nė viena tų
kad norįs pirkti Airijos banką. duotas knarkimas, pagal Pašau kalavimų.
Ar taip darai, ar taip darai,
besiilsinčiai tėvynei mirtinas jai sėdės porčiuose arba asmeniš
priežasčių
netinka
mano
vyrui.
lio rekordų knygą, įvyko vienoje
Vis pyksta priešai ir draugai.
nuostolis. Ir todėl garbusis daili kai jau turės progos padėkoti su Saunas staiga labai susijaudi Londono ligoninėje, pasiekus 69 3. Užbėgti miegui už aMų: ei
no.
sitikę
Juozapato
pakalnėje.
nant į lovą, reikia pabandyti Jis knarkia, mano įsitikinimu,
ninkas išpylė šitokią prakalba:
Ir nežinai, kaip veikti dera,
laipsnius garsų stiprumo mata įtempti kiekvieną knarkiio ner tik dėl vienintelės priežasties:
—
O,
šmikis
tas!
—
sušuko
2
"UŽ šios parodos organizavi
Taigi, Padėkos dieną šven
Ką įrašyt posman dainos.
vimo skalėje
jis.
—
Aš
gi
jam
daug
jau
kar
erzinti
mane!
Aš
sušukau
jam
vą
užuomiršomis.
"Užmiršau
tau
mą "TV realizavimą mudviejų (su čiant, dėkokime Dievui, kad dar
Nes eisi ar neisi pro dvarą,
Tas rekordas laikėsi iki šiol. vakar pasakyti, federamuų mo vieną rytą (apie 3 vai.): "Tu da
žmona Grieže) nuoširdi padėka galim Padėkos dienos kalakutą tų sakiau, kad neparduosiu.
iki šiol, iki vakarykščios nakties. kesčių inspekcija skambino dėl rai viską, kad tau nereikėtų su Vis tiek tau kailį išvanos.
partftiri hr vyriausybei. Tėviškės valgyti, komunistų partijai dėko
Mikas MuKkas
dradfrjai su jos pirmininku ge ti už plakimą, kad dar galima — Moteris, pirkdama apsiaus Vakar naktį jis buvo sumuštas tavo pernykščių "taksų", sakė manimi kalbėti".
mano
vyro,
kurio
lova
mūsų
Ir
žinote,
man
pasirodė,
kad
paskambins
rytoj'*.
Arba:
"Tu
nerolu Petroniu priešakyje." To muštis ir visa tai dar kokiu laše tą, susiduria su problemomis,
PAMINKLAS
/. Kat.
liau atsiklaupęs ant kelių dailinin liu užpilti. Gero ateisiančio ka nes nori, kad jos draugėms atro miegamajame yra greta mano atrodai toks šiandieną pavargęs. jis nusišypsojo.
dytų brangus, o vyrui būtų pi lovos ir kuris išliko gyvas, pa Negi turėtum tą pačią ligą kaip
kas dėkoja:
Komunistinėje "Tiesoje' Vyt
lakuto.
siekęs 72 laipsnius toje pačioje amžiną atilsį Fredas,"
"^8 lenkiu galvą su dėkingu
Liubinas rašo:
PJC gus.
garsų stiprumo matavimo skalė
KATINAS
mu H * tą progą, kad vėl galė
"Rudenį nei iš šio, nei iš to pa
4 Pastatyti prie lovos "Tapeje.
72
laipsniai
prilygsta
garso
jau 1*#ti t gimtąją žemę".
byra
į miškus ir klonius vyrų
Glostyk neglostęs
stiprumui, sukeltam patrankos. rekorderį" ir kitos dienos vaka
grandinės. Plūkęs! visą dieną,
Tu švelniai —
Nft» ką tu pasakysi, vargšas
Gal manote, kad tie knarkliai rą, vyrui žiūrint televiziją,
medžiotojai
susiburia pamiškėje
Vis tiek man rūpi
dailininkas, grižo iš kapitalisti
(žmonės; kurie knarkia) turi bet įjungti. Kai vyras paklaus, iš
ar palaukėje. Bloškiamos į šėmę .
Lašiniai.
nio kalėjimo išleistas vėl i gimtą
kokį pasigailėjimo jausmą juos kur čia tas baisus triukšmas,
A SkureUs i kupr*0**, vyniojami sumuštiniai
ją žemę. Net tie tūkstančiai, ku
supantiems individams? Prie pasakyti, kad turbūt vagys ban
keliamas į dienos šviesą alus ir
rie Stjgrtžo iš Sibiro, taip labai
šingai! Jų atsikirtimams (pvz.:
KIRPYKLOJE
kefyras. Buteliai spėriai tuštėja.
visagalinčiai partijai nedėkojo.
"Iš kur tu žinai, kad aš knar
Pffe anų žodžių, ištartų parti
Naujas kirpėjas, skusdamas Jie taip masina žvilgsnį, kad Jo -r
kiu?) sugriauti jūs turite at
jai, giflėjo dar V.K. Jonynas pri
klientą, neatsargiai įpjovė kele nas, žiūrėk, ir nebeištveria:
kreipti dėmesį į nutraukytus
— Petrai, pametėk!
dėti T? britus, papildomus padėkos
tą kartų. Vildamasis atstatyti
lempų uždangalus miegamaja
Petras švysteli butelį į viršų.
žodžius partijai: Ačiū, kad ištrėsavo reputaciją, kirpėjas patai
me, nupūstus nuo kablių pa
Jonas pykšt — prašovė. Dar
mei ^fefrirti milijono lietuvių,
kaujančiai paklausė:
veikslus, ūkyje — į klaikiai bekad -nužudei šimtus ivairių meno
kartą
švyst — vėl prašovė. Pet
— Gal jūs norėtumėte kad aš
sižvalgančius gyvulius, nubėgu
rūšių' žmonių, kad nužudei tūks
ras,
Simas
ir Baltrus kikena. Jo
jūsų galvą įvyniočiau į šiltus
sius nuo knarkimo židinio net 5
tančius jaunuolių, kad atėmei že
nas pabąla.
rankšluosčius?
mylių atstumą.
mes ir sugrūdai i kolchozus, kad
— Ne ačiū! - atsakė klien — Aš? I butelį? To dar nėra
Atvirsi kalbant, nusibodo vi
įsteigei psichiatrines, kad už kny
tas, — aš išeidamas paimsiu ją buvę, kad nepataikyčiau!
sokie terapistų siūlomi būdai iš
gą siunti {kalėjimą, kad mokyklo
Trakšt, brakšt džingt! — pa
po ranka.
vengti knarkimo išdavų, kaip —
se rrJdSi vaikus už tikėjimą ir
byra butelio šukės.
vartoti savęs užhipnotizavimą,
kad f>oždaTinėji bažnyčias. Ach,
fiia užkaista ir kitų vyrų krau
užsikišti ausis vata arba apvers
kidrdir kilniajai, visagalei par
— Balionas priverstas būti jas. Kyla nuo žemės, graibsto
ti knarklį nuo nugaros ant šono.
tijai dailininkas padėkos žodžių
principingas: jis negali pripažin
šaudykles, miklina akį.
'tai
būdai,
mano
pačios
išban
galėk? ištarti. Dar galėjo pridėti,
ti nė mažiausios skylės.
Pykšt pokšt činkt cilinkt! —
dyti, kurie tikrai veikė:
ačiū .partijai už tą bizūną, ku—
Krautuvėse
būtų
daug
ma
byra
butelių šukės.
riuoJAane plaki arba liepi net ir
1. Pakeisti lovą. Perkelti
žiau
žmonių,
jei
nebūtų
pirkė
Paskui išvažiuoja, o stiklai
pačiam pasiplakti.
knarklį iš jo paties lovos J kitą
jų,
perkančių
prekes,
kurių
lieka
Metai po metų jie kaupiasi
Draugas yra. toks asmuo, kuria vis
A#e tokj dvasios išpuoli, koks Koki kalakutą teks padėti ant Padėkos stalo, kad prie kutietių, ungelių, la- Rekomenduotina — kitoje vals ką žinodamas apie tave, vis tisk jiems nereikia, mokėdami pini pakrūmėse, kaip taiklios akies
tybėje
gais, kurių neturi
ištiko V.K. Jonyną, poetas A. ieiiu ir kavos niekada netruktų ir kovos.
paminkiau
pasUtoka draugu.

DIDŽIOJI PADĖKOS RĖKSME

VAISTAI NUO KNARKIMO

\

»

turės kepsnių išpardavimą. Vi
suomenė prašoma padėti.
Jei
jos kreipsis — padovanoti keps
nių, o sekmadieni atsilankyti salėn.
Iš anksto jos taria nuo
širdų ačiū u ž paramą.
Europietis

DRAUGAS, šeitadlenls. 1979 m. lapkriSo men, 3 d.

SPORTO APŽVALGA
PABALTIEČIU PIRMENYBĖS
N E W YORKE

CLASSIFIED
K £ A L

E S X A I K

GUIDE

B K A L B S I A T I

HELP WANTED — VTBA1

Savininkas parduoda 3-jų mieg. mūr.
Cap Cod stiliaus namą. Salionas, val
gomasis, iy 2 vonios. Patrauklus įreng
ISnuomcJjamas 4 kamb. gražus butas Food procesaing company reąuires
tas rūsys. 2 maš. garažas. Ant kam
man experienced in electrical and
pinio sklypo apylinkėje Archer ir arti 65-os ir California.
mechanical repair.
Nashville. Kreipkitės angliškai arba
Polkas marinis. Apie $10.000 pa
vokiškai tel. 586-3077.
jamų. Moderniai patobulintas namas Opportunities for advancement
Marąuette Parke. Kaina $67,500.

PIRKĖJO LAIMEI

MAINTENANCE MAlf

Lapkričio *10 ir 11 Šiaurės Amerikos pabaltiečiu sporto federa
cija su N.Y. Lietuviu Atletų klu
PUSMEČIUI
bo pagalba ruošia stalo teniso ir
$103.00 Chioagoje
Igchmatu pirmenybes Kultūros
ifciinio patalpose Nevv Yorke.
$77.00
Anksčiau planuotas pabaltiečiu I
S C H N E I D E R BROS.
T i k #48,000
švarus 2jų aukštų maras. Apie
Ct c ere j •
b e p š i n į ) tyrnyras neįvyks, nes
pajamų. Marąuette Parke. Ver(10/20/S/UM)
3-jų Durų mūr. su 2 maS. mūr. garą $7,000
• AfiQftft
5332 S. We$tem Av«i»
Nesusidarė pakankamas kiekis ko
Pensininkams auto apdrauda
žu. Arti 43-čios ir RockweU. 2 butai po j t a s •*°> w u
mandų. Ypač jokio susidomėjimo
5 kamt>. po 2 mieg. ir vienas 4 kamb
Amžius 82 iki 80 m.
TEL — 776-0100
Platus sklypas. Geroje vietoje in
^gPSparodė lietuviu sporto klubai.
su 2 miegamais. Skambinkite dar šian vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
6456 So. Kedzie Avenue
Jeigu seniau pabaltiečiu pirmeny
dien.
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
INJECTION M0LDING
bėse lietuviai pralaimėdavo prieš
I. BACEVIČIUS — 778-2233
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
išeivius kaimynus sporto aikštė
F0KEMM*
bei pavardę, kada jums patogu namus
Iš
akademikų
skautų
iškilmių
Omahoje.
Matyti
Silvija
Kazlauskaitė-Shraapžiūrėti.
INJECTION MOLDING FOREMAN
se, tai šį kartą jie nutarė visai
Mūrinis tradicinis namas. 2 ar 3
Pay commensurate with exp. Ali
1
miegami,
didelis
salionas
ir
valgoma
ssepasirodyti ir savo reputacijos mek, kun. Alg. Kezys, SJ, Teresė Gaidelyte ir Violeta Kazlauskaitė-Rotella.
E L E K T R O S
Nuotraukoje trūksta akademikės Rūtos Jaudegytės.
Nuotr. T. Gaidelytės
benefits paid by Co. Mia reąuirements
sis. 214 maš. garažas. Mažiau 40,000
{ • Ė D I M A I — PATAISYMAI
^slaugiau negadinti.
2 yrs. eap. as foreman. 261-1411
Turiu Chlcatfos miesto leU"im*. dol.
^ Šachmatų pirmenybės prasidės
Dirbu Ir usmlesty. Dirbu arsitai, ««.rantuotai Ir • a ž u u a g a l
2625 West 7lst Street
Šeštadienio rytą ir tęsis dvi die
CENTURY21
4514 S. Talman Ave. 927-3559 j
nas. Pirmenybės bus atviros visu
CAHTLL BROS. REALTORS
Tel. 737-7200 ir 737-8534
KLAUDIJUS PUMPUTIS
klasių žaidėjam, ir šachmatinin
SHEET METAL MACHINERY
4100 W. 63 Street
kai iš visų Kanados bei Ameri
[Tel. — 585-6100
We are looking for a reliabie indiatvežtas iš Cbicagos. Ta proga
kos kampų kviečiami dalyvauti.
vidual with proven mechanical aptlvisi buvo pavaišinti kavute ir 10% — 20% — 30% pigiau mokėsite
-Pirmos, antros ir trečios vietos
Ideal investment — Two 4's * « 3's. tude to fili secure, long-term potiuon
už apdrauclą nuo ugnies ir automo
kepsniais. Kun. A. Kezys buvo bilio paa m u s .
PROGOS — OPPORTUNITIES
AKADEMMUŲ SKAUČIŲ
GTOSS income over $16,000.00.
l laimėtojai bus apdovanoti spe
with growing company. Competitivs
* **^"S*^S»«*'«BB*«t^BB»»^BB»*«SS»«^BB»*«Sa»»^^««BS»*^BB*»'«»*
apsistojęs
Vitalio
ir
Eugenijos
Full
basemeot. Near 65 & California. salary,
VĖLIAVOS
ŠVENTINIMAS
insurance,
profit-sharing.
cialiais pabaltiečiu federacijos meF
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
Gaidelių šeimoje.
Sekmadienį |
Marąuette Parke parduodamas
A-1M7.
IB MENO PARODA
Friendly
working
conditions.
Contact
^daliais ir piniginėmis premijomis.
Telef. OA 4-8654
j atlaikė šv. Antano bažnyčioje
MR.
KASSEL
543-7310
VVOLSKI
K
E
A
L
F
Y
Oo.
•^Norintieji dalyvauti turi iki lap32081/2 W. 95th Street
NAMAS IA TAVERNA
% r f » t t A *»- A < 6 ^ P W a f c . | l i e t l I V J a E a s p a m a i d a s ir pasakė
l e L 5664)340
" ričio 3 užsiregistruoti ir atsiųsti! pijos salėje akademikės skautės
pamoksią. Po pietų buvo nu
Del informacijos skambint
LOCKSMITN
\0 dol. varžybų mokestį šiuo ad-1 suruošė neeilinę šventę - Įžodžio vykęs vizitui j jėzuitų vadovau
Liuksusinis
5\'
kamb.
(3
miega
2
Experienced. Outside service
T A I S O
i: Antanas Mičiulis, 86-23 112 davimą ir vėliavos pašventini7 7 6 - 4 9 56
jamą Creigatono universitetą.
mieji) mūrinis namas. 23-jų metų Paid vacations, insurance, uniform,
SKALBIMO
IB
DŽIOVINIMO
9t Richmond Hill, N.Y. 11418. j mą. Iš centro valdybos iš Chisenumo. Rūsys, i y 2 maš. garažas,
Pirmadienį, prieš išvažiuodamas,
MAŠINAS ir ŠALDYTUVUS
?el. (212)441-1131. Čekius rašy-j cagoa buvo atvykę: A. S. S.
šoninis įvažiavimas. Centr. oro vė prafit sharing. 8:30 to 5*X> poa.
•
I
S
C
E
L
L
A
N
E
O
U
S
Kreiptis į Hermaną Deckį
dar trumpam aplankė Emilijos
Ask for Marie or Greg '.
sinimas. Arti St. Mary Star of the
New York Lithuanian Athletic | vadijos pirm. — fil. dr RaiTel. 585-6624 po 5 v. vok.
Jonušienės vadovaujamą senelių
54 5 - 8 0 8 3
Sea
bažnyčios.
$69,500.
585-0167
IIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIHIIIIIIIt
Ilub vardu. Pasivėlinę su regist- j m u n d a s S t rikas, A. S. D. c. v.
Kalbėti lietuviškai
prieglaudą.
racija turi bent telefonu praneš-' p i r m pavaduotoja Eglė R. RiTruputis žinių apie akademiSavininkas parduoda 2-jų butų mūr.
*i apie dalyvavimą. Iš anksto už-: mzvJBm,
A. S. D . c v. ižd.
Spalvotos ir paprastos. Radijai, namą su įruoštu rūsiu. Marąuette Par
kių pirmininke Teresę Gaidely
VYRAI Oft MOTERYS
Slregistravusiem bus siunčiamos ! __ t n . D a n u t ė Brusokaitė. Kar
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
ke.
Skambint
776-0232
te. Ji šiais metais dvejose skau
lelionės informacijos, pirmenybių, t u a t v y k o t n F d i c i j a B&nyU
Pardavimas ir Taisymas.
ir
LIBRARY ASSISTANT
tų stovyklose JAV ir Kanadoje
-taisykles ir kitos instrukcijos.
| j ^ A i g į ^ t ^ Kezys> gj
Career oppty. for college library
50-os ir California apyl.
M I G L I N A S TV
M. Čapkauskas
ėjo vadovaujančias
pareigas
Didelis mūr. bungakm. 3 miegami, asst. avail. now. Typing ability 4
2346 W. 69th SU teL 776-1486
Pabaltiečiu stalo teniso pirme-^ ajcadeinikių vėliavos šventi- j Savo foto nuotraukom irstraips
Didžiausią sio rinkinio dalį su- IIIIIHimilHIIIIIIIIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII 2 vonios, valgomasis. Visur nauji kili skili in office procedures req. Esp.
a p e i g a s a t U k o lam
mai ir užuolaidos. Poilsio kamb. da
^ien,
i n S ^ i S Sr,™' ^
- A" K e ' ! n e l i a i s * lietuviškos veiklosben- ' daro lietuvų liaudies palyginimai^eštadieni, lapkričio 10 Kultūros. z y S f g j v ė liavos kūmais buvo dradarbiauja "Laiškuose Lietu.
linai įrengtam rūsy. Didelė pastogė. «t college credit pref. Call 9434264
į Lietuvių kalboje Sis rinkinys yra
adiny. Dalyvauti kviečiami v y - ,
Juozas §kaudys k
E m m j a
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
$55,000.00. Kreiptis į savininką tel. for particulars.
viams", "Mūsų žiniose", "Skau- į vienintelis, šiame iodyne telpa 689
rų, moterų, senjorų, jaunių ir mer-! J o n u š i e n ė
p o
434-7436 arba 416-0423
pašventinimo Į t ų aide", dienraštyje "Drauge"j autorių (lietuvių — 228) ir 67 tauIr kitus kraštus
BOOKKEEPER TYPIST
gaičių klasių žaidėjai Tikimasii
> ^ įtinai
vėliavą tolimes- ir kt. Ohicagoje Jaunimo centre t tų 8.047 palyginiznai-apibūdinimai,
NEDZINSKAS,
4059
Archer
Ave.
Full-time-a&sistant
to construction
stipraus estų ir ypač latvių k o n - ; n i a m n a u d o j i m u i i r g l o b o j i m u i buvo suruošusi savo meno kūri juokai. Didelio formato. 296 pusi.
li/ 2 aukšto medinis. 6 kamb. Atski
Chicago,
IU.
60632,
teL
927-5980
ros 2 vonios, 2 virtuves. Garažas. Arti project accountant. Good working con
^ 3 , ^ , ^
yrmmm- nių parodas. Prieš Kalėdų šven Viršelis dail. R. Bukausko, Išleista
; t o p n t o , todėl butų gražu pamardavė
Montrealis
1979.
Kaina
su
persiun
69-os ir Rockwell. $24,900.00.
ditions. Convenient location near Locp.
-tyt, ,r lietuvių iškiliuosius zaide-, ^ ^ ^ ^ G a i d e I ^
Veliaya
t ę ji jau baigia studijas.
timu $7.91. Illinois gyventojai dar tiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniui
Call Chuek Mon. thru FrL 9-5
2-Jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37
]us, ypatingai Kanad.os lietuvių!
, . .
.
. ,
prideda 35 et. valstijos mokesčio
įvairiu prekių pasirinkimas ne- p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu
x • -J
A. v.
.
,
1 yra vienybės u- pareigos simbo- KEPSNIŲ IŠPARDAVIMAS
9424060
Į brangiai iš mūsų sandelio.
lis,
siekiant okupuotai Lietuvai
kaina. $27,900.
Užsakymas siųsti: DRAUGAS,
zvaigzdes.
Atvaziavusiem bus 1
r
-*>
tėvynei — Lietuvai nepriklau
Lapkričio 18 d., sekmadieni 4545 W. 6Srd St, Ohksfo, Dluois COSMOS PABCELS EXPRESS
Taverna Ir 4 kamb. mūrinis. Į rytus
proga dalyvauti atviram USTTA
2501 W. 69 S t , Chicago, 111. 60629
somybės. Tuo pačiu laiku aka po visų Mišių šv. Antano para 60629.
nuo
California Ave ir 71-os g-vės. Nu IŠNUOMOJAMA — F O B BENT
turnyre, kuris įvyks sekmadienį,
demikės kandidatės davė tikro pijos salėje akademikės skautės
SIUNTINIAI
Į
UETUVft
žeminta
kaina. $45,000.00.
j lapkričio 11, tose pačiose patalsios narės (senjorės) įžodį ir
ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) apSld.
Telef. — 925-2737
;pose- Užsiregistravusiem į pabalBUTŲ NUOMAVIMAS
įsigijo spalvų juoeeles. Tai Te
Vytautas Valantinas
butas
antrame aukšte. Galima užimti
!tiečių pirmenybes, bus nusiųsta ir
Namų pirkimas — Pardavimą*
iiiiiiimiifiiiiimiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiuiiiii
resė Gaidelyte, Rūta Jaudegydabar. Apylinkėje 40oe ir RockweU.
USTTA turnyro
Valdymas
,gistruo:-s
būtina informacija.
iki lapkričioRe-2 tė, Violeta Kazlauskaitė - Ro-į
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
3B
* -K> adresu: Pranas Gvildys, 93
Draudimai — Ineome Tax
tella ir Silvija Kazlauskaitė ^ee'.ing Ave., States Island, N. Shramek. Sveikinimo žodį tarė j
ISNUOM. apiild. 5 kambarių bu
Notarista* — Vertimai
leL (212) 356-7871. Varžybų visi atvykę centro vaidybos pa- j
tas antram aukite. Marąuette Pke.
PATARIAMA SIŲSTI TIK TAI KAS PASKUTINIU LAIKU
laokestis vyram, moterim ir sen-,
Telef. — 476-8766
Omahos skautų abu \
LIETUVOJE PAGEIDAUJAMA IR YRA NAUDINGA.
jram po 3 dol. už kiekvieną Į vadovai,
f_,._:
Apdraustas
perkraustymas
"Rambynas" pirmi- Į
J.
B A C E V I Č I U S
ISNUOM 5 kambarių butas Mar
SIUNTINYS NO. 2. 1979.
tlasifikaciją, o jaunimui po 2 do- ninkas, abu kūmai ir globėjas I
Įvairių atstumų
ąuette Parke.
6529
S.
Kedzie
Av.
—
778-2233
Labai
gera
vyrisTtai
eilutei
vilnone
angliška
medžiaga
—
3
m.;
vil
ius.
Susidarius dvejetam, re fil. Viktoras Aras. Buvo kele
Telef. — 7S7>4394
none
angliška
medžiaga
moteriškai
eilutei
—
3
m.;
vilnone
medžiaga
Tel.
376-1882
arba
376-5996
gistracija 3 dol., o komandinei tas sveikinimų raštu. Kun. Ke
suknelei,
arba
vakarinei
suknelei
medžiaga
(medžiagos
gali
būti
įvirių
4 miegamų mūr. rezidencija, ltt
fcrupei 5 dol. Čekius rašyti taip zys kalbėjo apie etninės enci
lllllllllllllllllllllllllllilllllliinililiiliiillli:
spalvų); Vyriški išeiginiai marškiniai; Vyriškos arba moteriškos firmos
j
vonios.
Rūsys, garažas. Tik $38,500. ' ISnuom. naujai atremontuota 2-jų
pat N.Y. Lithuanian Athletic klopedijos leidžiamas knygas, jų
kamb. patalpa 71-os ir Rockwell St
Levi arba Wrangler jeans (tik tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trum
lllllllllilllllllllliillillllliliiiiiiliiiiiiiiiiiii Į Apyl. 65-os ir Mozart.
<31ub vardu. Dėl bet kokiu infor turinį ir išleidimo tikslą. Kele
pas telescopic lietsargis, vyriškas arba moteriškas.
apyl.
Tinka ofisui arba vienam vyrui
Naujesnis 3-jų miegamų bungakm.
M. A. $ I M K U S
gyventi.
Skambinti WA 5-7612
macijų telefonuoti arba rašyti t a s asmeių jas įsigijo ir tapo
Sio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $275.00
| Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
JJOTARY PUBLIC
INCOME TAX SERVICE
N.Y. LA Klubo stalo teniso sek prenumeratoriais. Po to visi
• 67-os ir Homan. $52,900.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos
4259 So. Maplewood, teL 254-7450
IŠNUOMOJAMAS butas, suaugu
cijos vadovui Pranui Gvildžiui. Ka turėjo progos apžiūrėti meniš
64-ta Ir Arteslan. Mūrinis 2-jų
dar galima dadeti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio arba ką nors iš
Taip pat Uaromi VERTIMAI
butų po 6 kamb. $45,000.
siems. Netoli Kedzie ir 65th Ptace.
dangi iš šių varžybų bus išve kas foto nuotraukas, kun. Kezio i žemiau išvardintų naudingesnių dalykų:
GIMINIU iškvietimai, pildomi
2tt aukšto mūras — 3 butaL Ge
dami ir SALFAS Sąjungos šach
Skambint 778-3891
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kalnierlus, tikros
Pli.lKTTBES PRA8TMAI Ir
ros
pajamos. Prie 44-os ir California
kitokie
blankai
i _
matų bei stalo teniso meisteriai,
odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas
$242.00
Nebrangus.
'
aukštesnės
klasės
dalyviv
pasiro
visi lietuvių dalyviai privalo bū
iiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiimmimiuiHiiiii 59-ta Ir Whipple. 6 kamb. puikiai ISNUOM 5 kamb. (2 mieg.) butas
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui .
94.00.
pirmenybės
IIMIIIMIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUlIllHllllilIlI
ti atlikę 1979 metų SALFAS są- dymo. Šachmatų
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo Brighton Parke. Kilimai. KarStu vand.
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss
44.00.
apSild. Skambinti 627-6072.
junįps
nario registraciją- Klu Siaurės Amerikos pabaltiečiu varŠilima. Rūsys. Nebrangus.
Vyriškas arba moteriškas megztinis
37.00.
galėsižybų
rėmuose
Amerikoj
turbūt
bam nepriklausą žaidėjai
65-ta ir Kedcr. Stiprus ltt aukš
Lioensed, bonded, insured
Vyriškos arba moteriškos nailonines kojines
3.30.
ISNUOM 4 kamb. butas Gage Pke.
3ALFASS registraciją atlikti. vie- j įvyks pirmą kartą. Tikimasi, kad
to
mūras. Tinka giminingom šeimom
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
Šaldytuvas
ir plyta.
Tights
(kojines
—
kelnaites)
4.40.
-toje
į šiose varžybose paaiškės ne tik Į
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. ar iSnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb.
$72,000.
Vilnone
gėlėta
skarele
arba
nailono
didelė
skarelė
13.00
Pabaltiečiu stalo teniso pirmeny-! lietuviu, bet ir pabaUtečiu stalo
plytelės.
Glass blocks.
Sinkos
Geresni marškiniai
.
.
.
vamzdžiai išvalomi elektra.
Ga
15.00.
bes Nevv Yorke jau yra buvusios! teniso bei šachmatu meisteriai.
NEIGHB0RHO0D
linuom. vienas ar du miegami
lite
kreiptis
nuo
7
iki
8
vai.
ryto
Vyriški arba moteriški bateliai
seniau, tik šį kartą tikimasi |
Alg. S.
39.00.
ir
kamb.
su teise naudotis visais buto
arba po 5 vai. vakaro.
Realty Group U.SJL
Puiki suknelei medžiaga
....
90.06
patogumais. Gage Parke.
SERAPINAS — 636-2960
i
Skambint 925-7796
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims
6140
BUDRAITIS REALTY C0.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIIIUIUIIJUIIUIII
Geresnė vilnoni medžiaga eilutei
86J6
4243 W. 6Srd Stratt
Crimplene medžiaga suknelei
j
7' .
22.66
ĮSIGYKITE
DABAI
Tel. — 767-6666
Kartu su rūbais galima siųsti šie maisto produktai: y2 sv. arbatos
— $440; i/į sv. neseafės — $6,60; 1 sv. pupelių kavos — $7.50; 1 sv.
KILIMUS IR BALDUS
«SSSSBBBBSBBBBBSBBBBSSVSSSBBBBBB*S«
iiimmiimiimiiiinnntii
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
šokoladinių saldainių — $7.50; 1^ sv. razinkų — $2.00; 40 cigarečių
Platai ame ir vaškuojame
— $5.00.
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dusvisų rūšių grindis.
mas
— 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.
i
.
BUBNYS
—
Tel.
R
E
7-5168
lin'uvaL Iametamieji vamzdžiai ir ki
Įvairūs kalkuliatoriai, steteskopai ir kraujo spaudimui matuoti in
Brigbton
Parke.
strumentai siunčiami pagal susitarimą.
Serija Ambrazevičienė
ti pataisymai. FLRESTONE TLRES.
Mftrtms
6
kamb.
busagalsv.
Gara
Sudarant
savo
nuožiūra
siuntinį
reikia
pridėti
$34.00
persiuntimui.
Wheel alignment and balancing.
Leidinėlio dvasia patrljotmė, su
žas.
Marąuette Parke.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame
kurtoje kiekvienas gali atrasti sau
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.
tinkamų etiėraStJ.
and pipe8. Tune-ups. Labrication.
ŠIMAITIS REALTY
ŠERĖNAS
perklausto
baldu*
ir
Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad mes siuntinius tuojau
Change of oil and fllters.
Knyga gaustai iliustruota dali. Vi
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
Insurance — I s e o m Taa
išsiunčiame vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiunčiama tik pasiun
lijos Eivaltėa. Spausdino DRAUGO
dimai
ir
pilna
apdrauda
Notmry
BsprtBs
tus siuntinius, kurios galima apmokėti paprastu čekiu.
spaustuvė. Knyga gaunama DRAU
TeL — WA 5-3063
2951 W. 63rd St.. 436-7878 GE, MARGINIUOSE ir RAMUNĖS
valgykloje Chicagoje. Kaina m par
•36-1784
siuntimu $3.73. 111. gyv. prideda dar
lllllllllllllllll
15 et. valstijos mokesčių.
PACKAGE EXPREftg AOENCT
2423 Wtst 5«h Strtet
Tel. « 6-7777

Gerai užlaikytas

i

Valdis Real Estete

REPAIRMAN

MOŠŲ KOLONIJOSE

8-FLAT BRICK

Omaha, Nebr.

BB

TELEVIZIJOS

Palyginimų žodynas

SIUNTINIAI į LIETUVĄ - 1 9 7 9

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

BELL REALTY

P L U M B I N G

•

AUTOMOBILIU TAISYMAS

—

•

—

•

i

••

—

_

i

s—Į

V A L O M E

Tėvynes pakluonėse

M O V I N G

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Jiuas)

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro,
šventadieniais uždaryta — S&v. MIKAS CESAS
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

MARIJA

11 London Ufit, Iromlty, K tat, IRI 4 M , Engltnd
Tel. 01 460 2062

mmmmmmmmmmmr wmĘmmmmmmammmmmmmmm

'I

NORFIKIEN*

SIUNTIMUI | UETUVį
Labai paa>M*aJamoa geroa rflsfea
prekės. Maistas Ii Europos sandėliu.
2SOS W. • • SU, Chicago, IU. SOS3*.
TEL. — WA S-S7S7

Biznieriama apsimoka skelbtis
dienraštyje "Drauge".

Perskaitė 'Drangą" dnoklU
i ktttesa puUnttjptt.

?

_
~,

LIETUVIAI
FLORIDOJE

Palm Beach, Fla,
PARAMA SPAUDAI IR
STORUMUI
am,
L»B Palm Beach apylinkės
•valdyba savo posėdyje, kuris
įvyko Apolonijos ir Lino Staš?-Wnų bute, nutarė, kaip kiek
vienais metais, paremti
mūsų
sekančią spaudą po 25 dolerius:
"Draugą", "Darbininką", "Dir
vą", "Tėviškės Žiburius", "Pa
saulio lietuvį" ir "Bridges".
Lituanistiniam švietimui pasky
rė 75 dol. Jie pasiųsti LB kraš"to valdybai.
Siame valdybos posėdyje be
visų valdybos narių dalyvavo ir
__Lietuvių kapų komiteto pirmin.
Jonas Jakubauskas ir Lietuvių
fondo įgaliotinė Veronika Aušrotienė.
.j,,- Jakubauskas pareiškė, kad
:: Lietuvių kapų sklypų savinin* kai 1975 m. pirmam savo susi,v
rinkime dauguma balsų yra nu
tarę šį savo komitetą laikyti
šios apylinkės padaliniu arba
_ sekcija. Deja, šios apylinkės
valdyba šiuo reikalu dar nėra
padariusi jokio nutarimo.

I — Moterų tarpzoninis turny- ševskis ir 15-metis Vitalis Sa Mičiulis. 86-23, 112th S t , Rich DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 3 d
mond Hill, N. Y. 11418. Tel.
jras Brazilijoje davė tris varžo- pys, surinkę 8'/o t a š k o iš 11.
(212) 441-1131. Nespėję prašo
—Pirmąją
ŠA
Pabcūtiečią
pir
— Rio de Janeiro tarpzoninį ^ j pasaulio pretendenčių rung
turnyrą laimėje trise: L. Porti- | t i a > būtent: tbilisietę N. Ioseiia- menybių registracijos terminas mi telefonuoti A. Mičiuliui. StarK. Merlds.
š a s (Vgr.), R. Huebneris (V. n i vengrę 2. Vireci ir kitą tbi — lapkričio 3. Siųsti adresu: A. i t o mokestis $10.
Vok.) ir buv. pasaulio meisteris iįs'į e te N. Aleksandriją, kai pasT. Petrosjanas, surinkę po l l 1 A | tarosios varžovė G. Fischdik (V.
taškų. Toliau seka olandas Tim- vok.) sutiko paskutinę partiją
dukrai DALIAI BEKAS, sūnui ANTANUI, jų šei
manas — 11, brazilas Sun ja su j baigti lygiomis, ir gauti tarptaumoms ir kitiems giminėms nuoširdžią užuojautą
jugoslavu B. Ivkovu po 9%; ven I tinės meisterės vardą.
reiškia
gras Saksas, pilipinietis Torre su
— Naujosios
Anglijos ketu
sovietų Balašovu po 9 tš.. L š a m rios komandos po 10 vyrų dalyEmilija Josen
kovičius (JAV) ir jugoslavas J.. yauja JAV komandinėse rungty-1
Smejkal po &V2, sovietų Vagan- į n e s e susirašinėjimo keliu, ku-'
KANAVERSKYTE
Janas — 8, jugoslavas D. Vilimil; „ o s pradėtos pereitų metų pa- i
rovičius s u kubiečiu G. Garcia i baigoje. N. Anglijos I komando- •
Gyv. Valparaiso, Indiana, anksčiau gyv. Chicagoje, Roselando
po 7%; indas Harandi — •%» je žaidžia šių eilučių autorius — į
Jau suėjo 4 metai, kai 1975 m. lapkričio mėn. 6 d. mi
ir Bridgeporto apyl.
!
rė mano sūnelis
argentinietis L Bronšteinas — K . Merkis. Iš 8 lošiamų partijų!
Mūsų mylima žmona, motina, senelė ir sesuo mirė H79 m. spalio
6, S. Kaganas (Izr.) su kanadie- j užbaigė tris santykiu 2-1. Įveikė
22
d.,
sulaukusi 66 m. amžiaus, ir buvo palaidota spalio 25 d. Sv. Ka
čiu Ebertu po 4y 2 taško.
! s. Simcoe iš Los Angeles ir W.
zimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.
Už brangų velionį, mirties sukaktį minint, bus atlaikyta
Pirmieji trys (Portišas, Hueb- į Verbias, Mic bet pralaimėjo
Mes, atmindami ir apgailėdami jos atsiskyrimą iŠ mūsų tarpo,
daug
šv. Mišių Chicagoje ir kitur. šv. Kryžiaus bažnyčioje
neris ir Petrosjanas) kvalifika-1 prieš J. F. Campbell, R. L
reiškiame giliausią padėką visiems giminėms, draugams ir kaimy
šv. Mišias užprašė giminaitė.
Prašau prisiminti mano sū
vosi pasaulio pretendentų var— Lenkijos jaunių pirmenynams už dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse.
nelį savo maldose.
žybom.
(bes laimėjo 12-metis S. Stani
MAMA
Ypatinga padėka gerb. kun. kleb. Antanui Zakarauskui už gedu
lingas pamaldas bažnyčioje ir kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas
koplyčioje ir kapinėse.
Š A C H M A T A I

A. t A. ALFONSUI TELYČĖNUI
mirus,

PADĖKA

A. f A. ANNE VYSTHER.

A. t A. MEČISLOVAS J. ALUSAS

Dėkojame vargonininkui Antanui Linui ir sol. Algirdui Braziui
už giesmes.
Dėkojame visiems už aukas Sv. Mišioms, gėlių aukotojams ir
visiems, kurie mus paguodė mūsų liūdesio valandose.

- 1 .

Taip pat dėkojame laidotuvių direktoriams Leonardui Bukauskui
ir Sūnui už malonų ir tvarkingą patarnavimą.
Nuliūdę lieka vyras Antanas, sūnūs Robert Bnrkey ir arti Mary,
Ricbard Vystber ir marti Arta, anūkai Robert,
Duane Ir Kevtn, sasuo Justine Stanlsb so vyru
Henry ir lilma

^J-I

Aušrotienė pareiškė, kad šios
apylinkės pirmininkui prašant,
ji sutikus būti Lietuvių fondo
įgaliotine. Po trumpo laiko —
1978 m. gruodžio 1 d. gavusi iš
..Lietuvių fondo valdybos pirm.
dr. -A. Razmos raštą, kad ji yra
" paskirta Lietuvių fondo įgalio
tine, prie šios L B apylinkės.
"^Per šiuos pirmuosius metus jos
rftpesčiu jau esą įnešta į Lietuq
Vlų fondą per 3,000 dolerių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
.13*

4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2

A. f A.

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

ZIGMAS ŽILIONIS

PADE

Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė lapkričio 1 d., 1979 m., sulaukęs 75 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Miroslavo kaime.
Pasiliko giliame nuliūdime: žmona Ona-Julija, duktė Al
dona, žentas Napoleonas Martinka, sūnus Česlovas, marti Re
nata, anūkai Viktoras, Kęstutis ir Raimundas, žento motina
Konstancija Kanaukiene. Lietuvoje liko broliai Antanas, Vin
cas, Jonas ir sesuo Zosė, švogeris Vitas Kubilius, mirusių bro
lių Vaciaus ir Juozo šeimos, ir kiti giminės.

r$ ••

Valdyba, išklausius šių pra
nešimų, nutarė: Lietuvių kapų
komitetą ir Lietuvių fondo įga
liotinę, kaip juridinius asmenis,
jiems pageidaujant, laikyti LB
Palm Beach apylinkės sekci
jomis.

A. f A.
ARVYDAS J. VAIČJURGIS
Mūsų mylimas sūnus ir brolis staigiai ir netikėtai mirė š. m. rug
sėjo mėn. 13 dieną. Palaidotas rugsėjo mėn. 15 d. Forest Hills ka
pinėse Bostone.
Dėkojame Sv. Petro parapijos klebonui kun. A. Kontautui ir
kunigams už maldas laidotuvių koplyčioje, Sv. MiSias bažnyčioje ir
palydėjimą į jo amžinąją poilsio vietą.
Dėkojame karsto nešėjams, jūr. sktn. Gint Čepui ir buv. jūrų
skautų būrelio nariams už brolišką patarnavimą.
Nuoširdi padėka visiems taip skaitlingai lankiusiems velioni kop
lyčioje, už gėles prie jo karsto, dalyvavimą pamaldose, už nepa
prastai gausias aukas vietoje gėlių lietuvių, skautybės ir Tautos fon
dams. Taip pat už paaukotas Sv. MiSias, pareikštas užuojautas mums
asmeniškai, spaudoje ir už paguodos žodžius laiškais.
Gili padėka žum. Povilui 2ičkui už pranešimą ir platesnį to
skaudaus mums įvykio aprašymą spaudoje.
Padėka laid. direkt J. Lubinui už rūpestingą patarnavimą.
Nuliūdę: Tėvai — Valerija ir Juozas, sesuo — Birutė,

Priklausė lietuvių Bendruomenei, Joniškiečių klubui, Anglijos-Britanijos Liet. klubui ir Brighton Parko Namų savi
ninkų draugijai.

KARIUOMENES ŠVENTOS
MINĖJIMAS

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 5 vai. popiet Eudeikio
koplyčioje, 4330 So. California Ave. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, lapkričio 5 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero liet. kapines.

Kariuomenės šventės minėji
mo proga gruodžio 2 d., sekma- į j
- dienj, 2 vai. p. p. Šv. Povilo
bažnyčioje valdybos prašomas j,
- kun. Andrius Senkus atnašaus I

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

I

iv. Mišias už Lietuvos karius, į
- šaulius, partizanus ir visus lie- •
'prnus mirusius ir žuvusius ko-1
voje už Lietuvos laisvę. Pla- j
tesnio minėjimo salėje šįmet!
nebus.
STEIGIAMA
LTTUANISTINĖ MOKYKLA į
tj. Ir šioje apylinkėje apsigyveous vis daugiau jaunų šeimų su
mažamečiais vaikais, valdyba
—nutarė įsteigti Palm Beach litu
anistinę mokyklą. Ją suorga
nizuoti sutiko valdybos vicepirm. švietimo ir kultūros rei-,
kalama Albina Jakubauskienė. !
art
VASARIO 16-JI
M
Vasario 16 d. minėjimas bus j
rengiamas vasario 10 d., Holi- j
'"day Inn, kryžkelėje prie 95 ke- Į
lio ir P. G. A. , Minėjimo pro-!
gramą bus pranešta vėliau.
o*

EUDEIKIS

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnus, žentas, marti ir anūkai.
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, telef. 523-0440.

A. * A.

A. f A,
KAROLINA BARANAUSKAS

KLAUSUČIUI PODYMAICIUI staiga minis,
uošviams EDMUNDUI VAITKUI su P0NIA( žmonai
GINTAI su vaikučiais ir kitiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.
S. lilinskitfii
V. ir i. Gelumbauskai

Mūsų mylima Motina ir Močiutė miri 1979 m. spalio 7 d. ir bu
vo palaidota spalio 10 d. Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už aukas Sv. Mišioms ir už užuo
jautas. Dėkojame visiems už dalyvavimą laidotuvėse ir lankymą bei
maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapines.
Nuoširdus ačiū Tretininkų draugijos narėms už sukalbėjimą ro
žančiaus. Taip pat dėkojame Amžinojo Rožančiaus ir Svč. Sakramen
to draugijų narėms už rožančiaus atkalbėsimą.
Dėkojame kan. V. Zakarauskui už pamaldas bažnyčioje ir ka
pinėse, ypatingai už gražų pamokslą per Sv. MiSias.
Dėkojame grabneSiams. Dėkojame laidotuvių direktoriui Steponui
Lack ir sūnums už malonų patarnavimą,

r
"Anjber HoHdays"

UŽGAVĖNIŲ POKYLIS

Nuliūdę — Šonus, dukterys ir anūkai

PASKUTINES ŠIŲ METŲ EKSKURSIJOS I UETUV&
IŠVYKSTA:

Valdyba, puoselėdama lietu
viškas tradicijas, rengia Užga
vėnių pokylį vasario 17 d., 6 v.
~yak.. Lake Park rotušės salėje.

"APYLINKES SUSIRINKIMAS

GRUODŽIO 19 d. (dviem savaitėm)

$1045.00

GRUODŽIO 26 d. (vienai savaitei)
su Naujaisiais Metais Vilaiuje.

$821.00 —

~" Valdyba kviečia visus narius
Prie šių grupių galima jungtis i§ visi) Amerikos ir Kanados miestų,
su savo draugais ir pažįstamais
su
papildomu
mokesčiu.
dalyvauti apylinkės susirinkime,
kuris įvyks lapkričio 24 d., 2 vai.
1960 m. ekskursijos j Lietuvą vyks sekančiai: kovo 20, balandžio 3,
18, gegužes 7. 14, 21, birželio 5. 19. liepos 3. 16. 3a rugpiūCio 7, 13. 28,
p. p., Metodistų parapijos sarugsėjo 17, 24. spalio 8. gruodžio 26.
r.lėje.
MEM8ER
Šiuo metu apylinkės valdybą
REGISTRUOJAME
JAV
sudaro: pirm, Zigmas Strazdas,
D A B AB .
vicepirmininkai Albina Jaku- j
bauskienė. Katriutė Giniotienė,
Povilas Mikšys. Julija Staskū•^Saitė, sekr. Alfonsas Pilipavi
čius, ižd. Adolfas Šalkauskas.
393 VYeHt Rroadvvay. P. O. Box 116
Valdyba prašo visus narius
"*«ar nesumokėjusius tautinio so
South Boston, Mass. 02127, Tel. (617) 268-8764
lidarumo mokesčio, jį sumokėti
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS
^susirinkimo
metu iždininkui
Prleea ar» bu«d on doubl* oecupancy and are iubj»et ta
Šalkauskui ar kuriam kitam
chanrta and/or OoT«rnm«nt appro»al
-**MyboB nariui
:
P. Mikšys

DVEJŲ METC BURTUS SUKAKTIS
Jau s u ė j o dveji metai, kai negailestinga mirtis išsky
rė iš mūsų tarpo mano mylimą-ir niekad neužmirštamą
žmoną

A. + A.
Aleksandre (Olese) Juozaitienę
U ž j o s sielą šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio
10 dieną. 7 : 3 0 vai. ryto Dievo Motinos Nuolatines Pagal
bos šventovėje Cleveland, Ohio ir lapkričio 11 dieną. 11
vai. ryto Sv. Juozapo šventovėje Waterbury. Conn. Taip
pat šv. Mišios bus atnašaujamos lapkričio mėn. Juno
Beach, Floridoje.

Trans-Atlantic Travel Service, Inc.

t

H

Maloniai prašau visus gimines ir pažįstamus dalyvau
ti šv. Mišių aukoje ir pasimelsti už jos sielą.
Nuliūdęs vyras

JUOZAS

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601
*p

•*«

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 3 d. • x Pranė Balandienė, nuošir• — — — — i ^ — — — — — — — — — — — — — — I ^ "D r a U go" skaitytoja Warren,
j Mich., dažnai paremia savo dienx Ona Zailskienė, praleidusi į „ ^
^ ^bur, gavusi šventivisą spalio mėne«į Lci-etto li nių kortelių siuntą, pasveikino
goninėje ir pergyvenusi sunkią "Draugo" darbuotojus, palinkė
operaciją, jau grįžo į namus. jo geriausios kloties ir pridėjo
Sveiksta dr. P. Kisieliaus ir sa 25 dolerių auką. Už viską esa
vo šeimos priežiūroje.
me labai dėkingi.

IŠ ARTI
IR TOLI
l

A. VAUTYUSE

...

— JAV lietuvių bendruome
nės garbes teismo pirmininku
išrinktas dr. Edmundas Len
kauskas, nariai: Romas Bublys, Raimundas Kudukis, Algis
širvaitis ir Vladas Čyvas.
— "National CathoUc Register", plačiai skaitomas Ameri
kos katalikų laikraštis, spalio
28 dienos laidoje per visas 6
skiltis atspausdino Tikinčiųjų
teisėms ginti komiteto okupuo
toje Lietuvoje narių atvaizdus, i
pabrėždamas, kad jiems už ka
talikų teisių gynimą gresia su
ėmimas. Pateikti šių komiteto
narių kunigų atvaizdai: Br. Lau
rinavičiaus, Sig. Tamkevičiaus,»
V. Velavičiaus, J. Zdebskio, J.-Kaunecko ir Alf. Svarinsko.
Taip pat pažymėta, kad kai ku
rie komiteto nariai anksčiau
buvo nuteisti laisvės atėmimo
baudomis ligi 16 metų. Reika
lingą medžiagą laikraščiui pa
teikė Liet. Katalikų Religinės
šalpos informacija.
— Los Angeles Dailiųjų me
nų klubo susirinkimas įvyks
lapkričio 3 d., pirmininko Alg.
Gustaičio namuose

x Kazys Rožanskas, žinomas
X Dariaus Girėno lituanisti
X Kazys Gimžauskas, mūsų
mokykla ruošia tradicini ba-. čikagiškis, lietuviškų parengiU
miolatinis bendradarbis, iš St. | U mokyklos išlaikymui Jau- į m ų metu visada labai stropiai
Petersburgo, Fla., mums rašo, į ™mo centre gruodžio 1 d. Bus ! platina lietuviškas knygas ir už
kad Floridos apygardos ir St. vakarienė. Gros Balio Pakšto! j a s tiksliai atsiskaito. Neseniai
i ji s įmokėjo "Draugui" didesnę
Petersburgo apylinkių valdybų orkestras.
' pinigų sumą.
poafedyje buvo visi nariai supa
X Chicagos miesto Interna-j
žindinti su reikalu rengti St.
x Antanas Rugys, Laniana,
Petersburge "Draugo" romano tional Festival šiemet bus lap-i
Fl., maloniu IsJškebu padėkojo
premijos įteikimo iškilmes. Su kričio 3-4 dienomis Navy Pier
už
šventines korteles ir atsiunt a r t a rengimo talkai sudaryti iš (įvažiavimas iš Ohio gatvės)
apygardos ir apylinkės valdybų miesto centre. Pradžia 11 vai. j tė 10 dolerių auką. Labai ačiū.
komisiją, kuri šiuo reikalu rū-1 P n e pietus. Vidurio VakarųĮ x N u o § i r d ū s s k a i tytojaJ, dėpintųsi. Komisijos pirnuninku 1 apygardos
valdyba
kviečia | k o d a m i ^ k o r t e l e S i
atsiuntė!
išrinktas pats K Gimžauskas,[ v i s u s dalyvauti. Įėjimas nemo- aukų po 5 dolerius: Ona Balzevicepirmininku — A. Gruzdys, i karnai.
rytė, Kostas Gasparaitis, J.
Tai pagrindiniai vadovai, kurie ! x L e o n a s Barauskas, Melrose j Bružas, L. 2ibas, Adelė Duobpasikvies daugiau talkininkų P a r k JU m u m s atsiuntė ma- i lienė, Andrius Naujokas, I. KyIš "Draugo" jubiliejinio banketo. Kairėj: V. Soliūnas, A. SoUūnienė, O. Abromaitienė, P. Abromaitis; dešinėje: dr.
į šią komisiją. Pats parengimas| l o n ų l a i S k ą > ^ ^ 0 išreiškė pa- j ras, Pranas Tamulionis, P. Pe- A. Norvilas, J. Norvilienė, dr. G. Kriaučiūnienė, inž. K. Kriaučiūnas ir kt.
Nuotr. J. Duobos
turėtų būti ateinančių metų ba-1 d ė k ą ^ j a m atsiųstas korte- i leckas. Visiems nuoširdžiai dėlandžio 9 d. Lietuvių klubo sa les, pasveikino savo dienraštį • kojame.
lėje.
ir pridėio auką. Ačiū.
„ .
,_ , . .
.
f
«
**
x Aukų po 7 dolerius atx Studentų ateitininkų draux
Ona Juodišienė, neseniai I siuntė:
govės valdyba šaukia draugovės : .
8 2 1118
' G r a n d R a P i d s ' PASITARIMAS PO "DRAUGO" Elena Dauguvietytė Kudabienė, padarę išvykas jame dalyvauti.
I mirusio st 3. Vytauto J u o & š i a u s ' P ™ ™ , ^
susirinkimą
sekmadienį, lap-;
"
"""
Į Al. Račkauskas, Cicero,
Yra antras paradas, — pa
o vaidintojai — scenos vetera
ŠVENTES
kričio 4 d., 10 vai. ryto Jauni- P * * 6 , pakeisdama savo adresą,; ^ ^
g ^ ^
^Qt
vergtų tautų, kuriame dalyvauja
nai ir jauni aktoriai.
mo centre. Susirinkimo tema: pasveikino "Draugą" 70 metų; visiems rėmėjams maloniai dė"Draugo" jubiliejinio banke
"Aukuras" įsteigtas 1949 m. vyresnieji lietuviai. Tam parasnsjpažinimas su SAS suvazia- :, sukakties proga ir savo vyro j kojame.
to komitetas spalio 31 d. buvo
E. Kudabienės, kuri, be lietu- de vyksta visokių įvairių stovimo programa, suvažiavimo a t - . . .
,
. — - .
I
susirinkęs Marijonų vienuolijos
r ^
., . , •
J- i •- ! atminimui rpaskyrė 25 dolenų. . x _ . „
-^
.
viškos scenos, yra vaidinusi ke- vyklų metu, kai jaunimas išstovų išrinkimas ir diskusijos."
Kviečiame Čikagos visuo-,
. .
auka
MA20J0JE LIETUVOJE
Visi studentai ateitininkai y r a !
- Esame jai labai dėkingi „ ^ atgflankyti į Čikagos iatt-f**
apsvarstyti ir įvertinti liolika kartų Kanados valstybi- vykęs. Etniniame parade turėveiklos sėkmingumą ir pa nėje televizijoje. Ji vadovauja tų dalyvauti daugiau jaunimas,
— Cistije Prudy vietovėje
štesniosios Lituanistinės mo savo
kviečiami dalyvauti.
a r t i
(taip
okupantai dabar vadina
kyklos metinį balių lapkričio j *
. j į tolimesnius darbus jaunimo ir vaikučių teatrui. nes visi mieste, neišsiskirstę.
1
u
z
m
0
u
s
lietuvišką
Tolminkiemį), buvo
X Beverly Shores šv. Oonos
i mėn. 10 d., 7:30 vai vak. J a u - j * !
J ; " £ * £
™™ Sambūrio iždininkas Antanas
Pastaba:
Chicagos
miestas
ziau 1
bažnyčioje šį sekmadienį 12 vai.
kad lietuviškoji vivi- N I i n g ė l a g^g p a r e i g a s eina nuo neturi lietuvių tautinės vėliavos, atidarytas mūsų rašytojo Kris
nimo Centro didžiojoje salėje. I ddžiaugiasi,
g a s i . Kad
tijono Donelaičio memorialinis
bus laikomos šv. Mišios lietu-į
Gros korp "Vytis" orkestras, I r o m ė n ė pareme jų pastangas, 1 9 5 Q ^
Q Chfca^^
vaidins
o
kitų
tautų
t
u
r
i
Miestas
tu
muziejus. Jis įruoštas atstaty
viškai. Šv. Mišias atnašaus kun.
programą išpildys mokiniai. įėji- j ™ s i a n t jubuiejui paminėti ban-1 d r a m o j e D u W į
r ^ o ^ į * rėtų turėti ir mūsų vėliavą, kad
toje
koplyčioje. Į jos kriptą
k
e
t
a
k
u
n
s
k
a
x
a
t
r
o
d
o
j o n a s Borevičius.
mo auka $15.00 suaugusiems i
'
'
P
' ™**; tvarko Kazimieras Mikšys, o ji būtų, kai j o s reikia. Vėlia
perkelti ir poeto palaikai. Ati
ir $5.00 jaunimui. Be vakarie atžvilgiais labai gerai pasisekė. grimą — Stasys Ilgūnas iš Ro- va atstovauja tautai, o mums
X Maldoje prisiminsime mi-j
darymo proga buvo suruoštos
nės jaunimui tik $3.00. Šokiai
"Draugo" direktorių pirmi chesterio. Abu dvidešimt metų reikia mieste atstovų.
rūsius ir gyvuosius Lietuvio so-'
iškilmės, pravestos rusų ir lie
prasidės 9-tą vai.
(pr.) ninkas dr. Antanas Razma pa- talkina "Aukurui". Apšvietimą
Vilius L. Dundzila tuvių kalbomis. Lietuvių pa
dyboje ši sekmadienį, nuo 2 v. i
Gary l i e t . Vyčių kuopa; *™lė, kad Irena Kriaučeliūnie- tvarko kanadietis Arthur CockC. p. Kultūrinė programa. Gry- !
stangos grąžinti vietovei seną
xi a "Rudens Lapų" vakarą- • * i r t o l i a u vadovautų komite- man.
„
g
bų užkandis. Visi laukiami.
jį vardą, nuėjo niekais dėl ru
ren
šokius, lapkričio 10 d., 7:30 vai. 11™, kuris nutarta praplėsti, pa
Jaunesnieji "Aukuro" scenos
siško imperializmo užmačių.
x lietuvių Moterų Federaci
kviečiant įsijungti keletą Mtų mėgėjai yra Kęstutis Kalvaitis,
vak. liet. parapijos salėje, 1390
jos Chicagos klubo narių susi
dienraščiui palankių visuomenės
BRAZILIJOJE
W. 15th Ave., Gary. Gros A. veikėjų. Visi pasiūlymui prita vaidinąs angliškoje ir lietuviš
rinkimas įvyks lapkričio 11 d..
koje
scenoje,
taip
pat
sportinin
Stelmokas. Visi kviečiami, (pr.) rė ir triukšmingai paplojo, at— Brazilijos LB nutarė su
sekmadienį, 2 vai. popiet Lie
kas.
Dalia
Jonikaitė
daug
kar
rengti, lapkričio 25 d., geguži
X Juozas Kapočius poilsiui j s e i t ^ vienbalsiai Ireną Kriauče- tų vaidino, o ypatingai gražiai
tuvių tautiniuose namuose. Bus1;
nę Lituanikoj. Pelnas skiriamas
SUOMIJOS
FILMAS
atvyko į Chicagą, apsistojęs; l i ū n i e n ę i § r i n k o pirmininke.
prof. dr. Juozo Meškausko pa-į
atliko Aušrinės vaidmenį "Pa
"Mūsų Lietuvos" spausdinimo
JAV ambasadoriaus Suomijai
skaitą ir svarstomi klubo eina-1 a ^ ^ ^
S ^ ^ !
pas savo dukrą B i r ^ ę Pabe-: Komitetas svarstė ir kėlė vasario
giesmėje".
Toronto
mašinos skolos išmokėjimui. Sis
nneji reikalai. Nares ir svečiai. dovė> k ^ 6 L B Brighton Parko apy- i ^mskienę, tel. 8o8-3837. Jei kas jklausimus, kaip galima pagel-i Dramos studiją baigusi Vida M. F. Austand susuktas filmas, parengimas bus ruošiamas karta
prašomi dalyvauti.
Nuotr. P. Malėtos į norėtų Kalėdų dovanoms užsa bėti "Draugui", kai dabar, pe Juozaitytė pirmą kartą su "Au parodas įvairius tos šalies gy su Šv. Juozapo Katalikų bend
(pr-) ! linkės baliuje.
! kyti Encyclopedia Lituanica ar- reinant į naują spausdinimo kuru" vaidina. New Yorko ventojų vaizdus, bus rodomas ruomene. Paskirti vienkartinę
,X Toronto moterų ansamb-j
i > ė k o d a n i i n , i ^ i A d i ^ i ba kitų Lietuvių Enciclopedijos būdą, reikia įsigyti naujų maši- Dramos akademiją lankiusi ir lapkričio 4 4 3 v. p. p. Mokslo stipendiją, Klaudijui Butkui
"Votangės" koncertas įvyks: k, ..ji
^ ^j ^^ .uK.n
leidinių,• -prašomskam- n1*- Visa Amerikos ekonomonė Montrealio Film Board dirbusi ir pramonės muziejuje. Įėjimas inžinerijos studentui.
M
a J ^ ^ | I d d y l d o .
av~ wn-- 'i —:i
o
r r
a
bbinti
inti
uotu
telefonu, Šiuo
šiuo
Danutė Kudabaitė padėjo suor nemokamas.
iap^r. 11 d. sekmadienj, 3 vai.:
. ' R an h,H«- n o i dni
^virš
^ dduotu
telefonu.
b ū k l ė ^ a l a b a i nepalanki etniKANADOJE
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
galima kiekvienu metu n i ų g r u p i ų s p a u d o s
S L ^ - ganizuoti daugiakultūrinį vaikų
W 1 e t Jaunimo centre. "Voiun-| ATGAIVINA MIDWAY
^ t a ^ ^ o ^ r ^ s ^ o i H n a ^
visus leidyklos leidi mui. Iškeltieji klausimai ir ga teatrą "Theatre of Tomorrow"
— Pagal 1976 metų Kanados
nms
(sk.) limybės paremti dienraštį eko Hamiltone.. Dramoje vaidina ir
nilevičius.
Visiems
tariame
ačiū.!
Daugiau kaip 500 verslinin- gyventojų surašymą, tautinės
liaudies ir estradinėm dainom.
x Akiniai siuntimai ) l i e t a - nomiškai bus vėl svarstomi jau studentė Ina Kudabaitė.
kų ir kitų pareigūnų iš Chica- j grupės savo gausumu taip išsiVadovė Dalia Viskontienė, akomx Žurnalui Karys paremti į
, , *.
», »r
.;** naujo komiteto susirinkime, ku
Teresė Kalmantavičienė nese- gos ir "VVashingtono antradienį Į rikiuoja: 1. italai, 2. vokiečiai,
paniatore SUvyja Freimanienė. : ^ ^
^
>?*™£T iZ
*£^tt ris numatytas sukviesti už po niai įsijungė į "Aukurą", o Ma dalyvavo vaišėse Midway aero
ren^a
y
3. ukrainiečiai, 4. kiniečiai, 5.
Bilietai gaunami Gifts Interna- „ ^ ^
^ ^ > ^
= Opheal Studio, 7051 S. Washte- ros ar trijų mėnesių.
rija Kalvaitienė jau dešimtį me dromo salėje, Chicagoje, prade portugalai, 6. olandai. 7. len
fau*
Kitais metais rugsėjo 20 die tų vaidina vedamąsias roles, lai dant čia gyvesnį lėktuvų judė kai, 8. graikai. Daugiausia kny
ttonal
71 St.
Ruošia;^ ^ į ^
^
irKlai- ^Tel. 778-6766.
* ? " 2***°'
™' (sk.)^
P . L. J2501
. S. W.
Ryšių
Centras.
pėdis jūrų šaulių kuopos bend-;
ną nutarta ruošti "Draugo" ban mėjusi dramos festivalyje ir jimą.
gų iš valstybinės bibliotekos
(pr.) romis pastangomis, įvyks š. m i x RAŠOMOSIOS mas. HetuviSkii ketą Jaunimo centre, Chicagoje.
daugiakultūriniame teatre iški
1979 m. skaitė: olandai, vokie
PAGERINS CICERO AVE.
Marąuette Parko Iitua- ", lapkričio mėn. 17 d., šeštadie-! "***«*> ™™ k a I b w n ' G A I D ? ^ r t Nors yra dar daug laiko, bet liosios aktorės žymenį.
čiai, kiniečiai, ispanai, italai,
suose modeliuose gaunamos CH1CA
nistinė mokykla šiais metais I n i o vakarą, Šaulių namuose. GOJĘ: Draugas — 4545 W. 63rd St., jau dabar iš anksto planuoja
Vaidintojai ir talkininkai į į Illinois transportacijos direk portugalai, ukrainiečiai.
švenčia trisdešimt metų gyva- i Kviečiami visi šaulės-liai, lietu- ir vakarais pas A. Daugirdą, tel. 47S- ma visa programa. Pasitari Chicagą atvažiuoja šeštadienį ir torius R. Donahue savo kalbo
vimo sukaktį. Ta proga Tėvų Į vižkoji visuomenė, kūrėjai sa- 7399 arba tiesiai 18 SPARTA savinin mas, nors ilgokas, praėjo dar į Hamiltoną išvažiuoja sekma je Midvvay aerodrome antradie 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiniiri
V. dienį po vaidinimo ir vaišių.
Komitetas rengia balių — va-1 vanoriai, ramovėnai, birutinin- ko: J. J. Giedram*, 10 Barry Dr., E. nia nuotaika.
nį pareiškė, k a d valstija numa
fsk.^
Advokatas J0RAS 6IBAITIS
•
karienę š. m. lapkričio mėn. 17 ! kės ir kitų organizacijų nariai NOTthpart N. Y. 117S1.
A. to skirti 50 mil. dol. pagerinti
6247 So. Kedzfe Aveaae
X PAIEŠKOJIMAS. Dr. Stasio HAMILTONO "AUKURAS"
dieną 7 vai. v. Marą. Parko Švč. i šiame Kariui paremti parengiCicero gatvę ir susisiekimą su
Mergelės Marijos Gimimo para- me gausiai dalyvauti.
(pr.) Puodžiuko, mirusio Anglijoje (g. 1904
ETNINIS PARADAS
CHICAGOJE
Tel. — 776-8700
Midvvay aerodromu.
m. Kražiuose), duktė Nijolė renka
pijos salėje. Bus skani šilta
Chicago,
nilnois 60629
D. Valentinaitė suorganizavo
Sį sekmadienį 3 vai. p. p. Jau
Sol. Danos Stankaitvtės i medžiagą jo biografijai. Kurie jį ar jo
APIE ARBATA
vakarienė ir įdomi programa. ;
Darbo vai. nuo 9 iki 7 v a i vak.
žmoną Bronę pažino ir prisimena, nimo centre trijų veiksmų sa betuvių tarpe šį žygį. Jis bu
Šokiams gros Ąž. Stelmoko or- j plokštelės pristatymas su va ypač prieš 1948 metus, prašomi atsiSeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Dr. M. Phillips, Connecticuto
tyrinę dramą "Ponios Dulskie- vo 1979 m. spalio 13 d. mieskestras. Užsisakyti bilietus ir j kariene įvyks lapkr. 25 d. 3 vai. I f ^ \T rašyti (lietuviškai ar anglis
nės moralė"' vaidina sambūris to centre. Jame dalyvavo dau- j universiteto medicinos profeso- 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIHlll
gauti daugiau informacijų, krelp I P P- Dėl rezervacijų prašom į kai) sekančiu adresu:
"Aukuras". 1977 m. Daugia- gelis etninių grupių, kurios bu- i nus, atkreipia dėmesį, kad, gekitės į p. -laukaitį tel. 586-2418' skambinti p. VI. Stropui, telef. MRS. NIJOLt PILCHER
kultūriniame teatre festivalyje vo gausiai atstovautos. "Gran-;riant arbatą iš baltų plastikinių | •i"iiHWlflllinnmiilll^imilininminilt
arba į p. Budrienę 737-8871. 737-1840. Taip pat bilietų ga- 14 CANNON H1LL ROAD
Advokitas
Toronte drama susilaukė net dies" šokių vienetas atstovavo minkštų puodukų, pridėjus ci
Kviečiama visuomenė ir lankiu- Hma gauti p. p. Vaznelių pre- COVENTRY,ENGLAND
trinos,
ji
tirpdo
tą
plastikinę
(sk.) premijų. "Aukuro" vadovė — lietuviams.
GINTARAS P. 6EKRAS
•ieji ir baigę šią Iituan. mo-1 kyboje, 2501 W. 71 St. MaloParadas prasidėję lygiai 2 medžiagą, kas gali sudaryti pa Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 V. v.
j niai kviečiame visus dalyvauti.
kyklą.
vai. dieną, kaip pranešta. Visų vojų sveikatai.
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
(pr.)
Tėvu Komitetą*
tautų vėliavas lydėjo mere J.
ir pagal susitarimą.
VAIKUS I«OFXB£JO,
(pr.)
Byrne,
jų
tarpe
ir
lietuvių
tau
x Apie Šimtą mylių nuo ChlPATI ŽUVO
Tel. 776-5162 arba 7764161
tinė vėliava. Tautos žygiavo al
x Maloniai kviečiame vi<ms . cago«s 30 mylių nuo Madison,
2649 W. 68 Street
fabetine tvarka, lietuviai atsira
Degant namui 1643 W. Marlankyti į Vl-osios Tautinių trys mylioa nuo 90 kelio ir arti
Chicago,
m. 66629
do viduryje. lietuviai, gražiai ąuette Rd., Chicagoje,
žuvo
ii šventės lėšų telkimo banke miausio miestelio, ant didelio
atžygiavę, pasveikino mere, sa Margaret Rogers, 66 m. Ji įsten iinuntniiiiiiiutmHHHiHiimiimiiimMii
tą, kuris įvyks 1979.XI.17. ežero kranto. Wi8consine. JAV,
kydami "Labas, Mrs. Byrne". gė išgelbėti vieną savo vaikai
OJympia Fields Country Club ; savininkų lengvomis sąlygomis
Darguolė Valentinaitė buvo tį ir du provaikaičiu, nuvesdasalėje.
Rezervacijos — D. parduodamas 9ej>tyrm{ akrų
mū«ų ryšininkė su miesto cen ma juos į antro aukšto mie
OteritUdene, tel. 767-8241.
i ąžuolais apaugusia kalnelis, patru,
bet negalėjo dalyvauti. Jos gamąjį ir užtrenkdama duris
(sk.). • dalintas į 15 dvigubų sklypų su
darbų dėka, lietuviai iškilmin prieš liepsnas, bet pati sukrito
Kūdikiami ii vaikams
x NAMAMS PIRKTI P A - * kavib- natūraliomis dujomis
gai pasirodė su savo jaunimu garų užtroškinta. Atvykę ug
SKOLOS duodamos mažais mė- dildomu namu. akmenų židiniu,
rūbų krauhiTe
svetimtaučių tarpe. Gaila, kad niagesiai rado visą priešakį na
reainiaia imokėjimais ir prici- visais baldai? bei patogumais,
nepasirodė, iš Bendruomenės ir mo liepsnose. Antram aukšte
6237 S. Kidzlt Ava.
namais nuošimčiais.
dviejų automobilių garažu, san
iš Aušros S artų skaučių atsto vaikus rado be sąmonės. M.
Tai. 486-4184
deliu ir dviem laivais.
vai, kurie paaisakr, kad daly Rogers nugabenta į Šv. Kry
Mutual Federal Savings. 2212 į
Sav. Stasė Bacevičienė
W«it Cermak Road — Telef. Skambinti 312 — Ą71-5019
Loretto ligoninės iventėje. IS kairė* Patikėtinių tarybos pirm. EmH P. vaus Galėjo būti daug daly- žiaus ligoninę, mirė, vaikai at(sk.) Schmit, ligoninės administratorė M . M S'epnanj^ ir V.-n\Vt Henry Hyd> vių. jeigu Šeštadieninės būtų ; sigavo
.
VI 1-TOT
(ik.)
nė
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